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 یبسمه تعال
 

 گفتار پيش

یاد مهندس مهدي بازرگـان   آثار زنده مين مجموعه ازودو ي الهی، بيست به حول و اوه
و آثـار   ،شماست. این مجموعه حضور به تقدیم ي آماده« 1انقالب اسالمی ایران»با نام 

 گوناگونی را در بر دارد.  رویدادهاي 
مقدمـه و   3شـامل  بخش اول كه مربـوط بـه ابـل از انقـالب اسـالمی ایـران اسـت،       

؛ و كتاب نوشته شده اسـت  3ي  ترجمهبر  40و  10هاي  كه در دهه باشد میگفتار  پيش
، تعریـف حكومـت از پـائين در تيرمـاه     1110هاي خوزستان در تيرماه  ي اشك مقاله 6

هـاي درازمـدت بـراي اصـالحات      ، لـزوم طـرح  1140مـاه   هـا در دي  ، آئين زنده1113
شـود در   ، تـاریخ تكـرار مـی   1146، اهميت تبليغ در سـال  1141شهري در اردیبهشت 

بـا عنـاوین: در اسـالم ميـان دیـن و       1131ي دیگـر در سـال    چهار مقالـه ، و 1133سال 
رود، رشـد و ركـود مسـلمانان و بـاالخره      سياست جدایی وجود ندارد، دنيا به كجا می

، تهيـه  1131ي سلننتی در آبان  چگونگی حكومت اسالمی و اانون اساسی و مشروطه
   اند. و تدوین یافته
كـه در پـائيز   اسـت  ت كاركنـان صـنعت نفـت    مربوط به دوران اعتصابا ومبخش د

به فرمان امام خمينی هيـأتی   10/10/1131. در تاریخ ي آن فراهم شد زمينه 1131سال 
یاد مهندس بازرگان مأمور تنظيم اعتصابات كاركنان صنعت نفـت و   به سرپرستی زنده

ل طور كامـل تعنيـ   . در این دوران صدور نفت بهگردیدتأمين سوخت مورد نياز مردم 
هاي آن در حد رفع احتياجات مردم محـدود گردیـد و تـا     شد و توليد نفت و فرآورده

ي ایـن هيتـت    وسـيله  امـور نفـت بـه    ،سقوط رژیم شاهنشاهی و برپـائیِ دولـت انقـالب   
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هـا،   ها، اطالعيه شامل: ابالغ این بخش از مجموعه ارائه شده در كه شد. آثاري مدیریت
ت مهنـدس  همـ  بـه  ،ه در ارتبـاط بـا ایـن حركـت    كـ   هایی اسـت  ها و سخنرانی مصاحبه

ــد محقــ بازرگــان  ــاب گردی ــن بخــش از كت ــ . ای ــردم و  ش ور و شــوق و همكــاري م
بـه   در ایـن دوران  ،با هيأت اعزامـی و شـخم مهنـدس بازرگـان    را كنندگان  اعتصاب

 .دهد خوبی بازتاب می
يـد  ها و شناخت مؤلـف فق  بخش دیگري از آثار مندرج در این مجموعه به دیدگاه

اهلل طالقانی، استاد شهيد مرتضی منهري و دكتر محمد اریب اختصـا  دارد.   از آیت
ها بيان شده و یـا   ها و سخنرانی این آثار به مناسبت بزرگداشت این عزیزان در مصاحبه

 ي تحریر درآمده است. به رشته
وزیـري مهنـدس بازرگـان در  دولـت      در این مجموعه هيچ اثري از  دوران نخست

گونه آثار در مجلد و یـا مجلـدات مسـتقلی كـه بعـدا        شاءاهلل این وجود ندارد. انموات 
شود، عرضه خواهد شد. اما آثار دیگري از مؤلف فقيد در این مجموعـه اـرار    تهيه می

وزیري در دولت موات است و شـامل بخشـی    دارد كه مربوط به پس از دوران نخست
هـاي   سرمقاله و مقاالت از تعدادي سالمی،ا شوراي مجلس در دستور از ابل هاي نن  از

هـایی   هـا و سـخنرانی   هـا، مصـاحبه   هـا، پيـام   ها، اعتراضيه ها، اطالعيه مندرج در روزنامه
هـا چـاو و منتشـر     در روزنامـه  1160تـا مـرداد    1139است كه در مدت محـدود آرر  

ایـن  ي  شده، و ناظر به دوران كوتاهی از تحوالت و تغييرات اساسی و حوادث عمـده 
ایم تعـدادي از   ها و امكاناتمان، فقط موف  شده دوران است و ما با توجه به محدودیت

مندان نمـائيم. اميـد آنكـه توفيـ  تنظـيم و       آنها را در این مجموعه تقدیم حضور عالاه
 هاي بعدي فراهم شود. تدوین كامل آنها، در مجموعه
، اميـد اسـت بـه خواسـت     «گذشته، چراغ راه آینده اسـت »با عنایت به این نكته كه 

راه رشـد و   ،هاي تـاریخی خـویش   با عبرت از آزمون آگاه ایرانملت  ،خداوند حكيم
مراتب عالی در دنيا و آخرت نائـل   كند و به رستگاري و ترای وتعالی را با سالمت طی

 آید.
 

 بازرگان یمهندس مهد یبنياد فرهنگ



 
 

 
 
 
 
 
 
 

هايخوزستاناشك
 
ریـزد.   ها زیـاد ریختـه و مـی    ، عرق از بدن، گرمی هوامين سوزان خوزستانسرز در

هاي بينوایان این دیـار بسـيار سـرازیر كـرده      شدائد روزگار نيز اشك حسرت از چشم
هـا دیـده نشـده     ادر این روزها اشك شوق و اميـد در دیـده   گاه به است. اما مسلما  هيچ

 است.
در  بختيـاري  هـاي  كـوه  دل در ابـل  سال ها از ميليون كه فتسيل ن سال پنجاه اریب
آمـد و در   هـاي آهنـين بيـرون مـی     هاي سنگی حبس شده بود از داخـل لولـه   زیر كاسه
در مقابـل   مثل اشك چشم زالل شده، از زیر دست كارگران ایـران  خانه آبادان تصفيه

 سـرازیر  بيگانگـان  وفـايِ  بی دامن به و گرفت می پيش در را دریا راه ،ایران چشم مردم
 گشت. می

دار بـه   و تبدیل پيكرهـاي مـرده موجـودات جـان     این یك نوع تحویل ژئولوژیك
ش ها سـال در دل طبيعـت صـورت گرفـت و محصـول      جان بود كه طی ميليون مایع بی

 عاید دیگران شد.
مسـتور و   طـور  ، بـا تبـدیل طبيعـی دیگـري نيـز بـه      یك تحول و فعل و انفعال مشابه

ه ولـی در درون  سر و صدا در همين مننقه از كره زمين، در مدت بسيار بسيار كوتـا  بی
 .دل مردم صورت گرفت

ت فشـار  و كارمند و مهندس، همـه تحـ   ، كاسب و كارگردر عرض این پنجاه سال
 معنوي خود  و حيثيت لحاظ تنعم مادي ، از جسمی و مخصوصا  روحی شدیدي بوده

                                                        
 در آبادان مدیره موات شركت ملی نفت ایران عنوان رئيس هيأت آااي مهندس بازرگان، زمانی كه به 

ي مردم و كاركنان شركت نفت، این مقاله  شائبه منظور انعكاس بخشی از احساسات بی حضور داشتند، به
 11/4/1110، مورخ 1362نقل از شماره  اند و ما آن را به ت ارسال داشتهعاي اطال را نوشته و براي روزنامه

 نمائيم )ب.ف.ب(. مندان تقدیم می آن را به عالاه  این روزنامه،
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 نظير اهالی آبادان از هيأت اعزامی مأمور اجرای قانون ملی شدن نفت  ، يادگار استقبال بی91/3/9331
 بوسيدند، دعا کردند، دست و صورت می ريه مینفر، چندين فرسخ به استقبال آمده قربانی و شادی و گ 90111
دادند... . اين عکس در  ها می خوردند و خود اميدواری رفتند، قسم به فداکاری می کردند، قربان می می

دهد.  های حامل هيأت اعزامی را نشان می مدخل پل بهمنشير گرفته شده است و سقف يکی از اتومبيل
 ()يادگاری آقای مهندس امير ابراهيمی

 

 
 

 ، مقابل فرمانداری خرمشهر، عزيمت برای نصب تابلوی هيأت مديره موقت 01/3/9331
 شرکت نفت و بيرق ايران. )مهندس بازرگان رديف جلو، نفر اول از سمت چپ(.
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هـا و تكبـر صـاحب امتيـاز،      دیدند. در برابر مظـالم و اهانـت   در وضع بسی پست میرا 
 خالفت نداشتند.ادرت م

شـد و جـر ت تكلـم     دار مـی  دم جریحـه  آنهـا دم بـه   عزت نفس بشري و غرور ملی
هاي دل در اندرون جسم خود جـا   صورت عقده ها را به كردند، ناچار این شكایت نمی
 دادند. می

 در زیـرِ  شد. ها افزوده می ، فشار تازه و ناكامی جدیدي بر گذشتههر روز و هر سال
هـا، ماننـد    هـا و نـاراحتی   متـوالیِ نـاروائی   اشـرهاي  سـاب ،  ر وسيع و سنگين شركتنفو

هـا جـا    ، یكی روي دیگـري در عمـ  دل  اشرهاي رسوب دریاهاي اعصار ژئولوژیك
 كرد. تر می تر و سخت ها را فشرده گرفت و گذشته می

تلـخ و تيـز هـر كـس،     الي عـوالم مكـرر، یـادِ كارهـاي      در زیر آن فشار و در البـه 
رنـگ   ي تيـره  صـورت عصـاره   رفته خصوصيت و تنـوع خـود را از دسـت داده بـه     رفته
 آمد. جویی درمی اي از كينه خواهی و ح  آميخته درهم

گاه آه سـردي ماننـد گازهـاي نفـت كـه از       دیگر آب شده بود فقط گاه ،دل مردم
 شد. دار خارج می هاي چاك آورد، از سينه ها سر درمی شكاف كوه

البته دوران تحول به اینجا ختم نگردید. هر زمان كـه در محفلـی صـحبت بـه ميـان      
تـر و   شد افكـار مـردم روشـن    اي خوانده می آمد و هر ورای كه از كتاب یا روزنامه می
خانه افكـار   رنگ، در تصفيه تر گردیده، آن سيّالِ غليظِ تيره تر و یكنواخت ها صاف دل

خواهی،  ی و ح پرست وطن از جوهر روانِ زاللی صورت بهگردید و  تجزیه و تحليل می
، در زیر سقف گلوها حبس شـده بـود و بـر سراسـر     ها آمده ز درون دل به باالي سينها

آورد. هـر دم احتمـال    فرسایی وارد می فشار طاات وجود مردم این سامان و تمام ایران
 اي براي فوران بود. وي روزنهرفت و در جستج انفجار می

اميـد   ي آن روزنـه   ،دی هاي مأمور خلع و اعزام هيأت استقرار حكومت دكتر مصدق
ها را بـاز كـرد. گـوهر تابنـاكی كـه در اثـر        ي دل را شكافت و راه فوران جوهر فشرده

كيـب و تصـفيه شـده بـود،     آوري و تر پنجاه سال نخوت و طمع و دسيسه و سـتم جمـع  
 ها روان گردید. چشم ي هاي زالل از دریچه یك مرتبه به شكل سرشك 

هـا   استقبال از زیاد وصف رسيده است تهران هاكه به روزنامه ي هاي یوميه درگزارش
 ؛ایـد  كردهگوناگون تماشا هاي عكس خوانده، صفحات و از احساسات شدید مردم این

 هم توانيد بفهميد و شاید باور نكنيدكه باز د و از نزدیك ندیدید، نمیولی چون نبودی
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 ، عيد فطر، مقابل سينما تاج، رژه نيروی نظامی در آبادان91/1/9331

 )هيأت مديره موقت شرکت نفت در جايگاه قرار دارند(.
 

 
 شروع استقبال مردم در فرودگاه  ،هيأت مديره موقت از بندر معشور ، بازديد91/1/9331

 )مهندس بازرگان به همراه حسين مکی در اولين اتومبيل روباز، مورد استقبال مردم قرار دارد(.
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احساسـاتِ دسـتوريِ مصـنوعی     از غيـر  هيجانـات  ایـن  و نبـوده  كار در اغراق و مبالغه
 باشد. 

هـا چيـزي    ها و اربـانی  بوسی ها و دست و زنده باد گفتنها  بنده از فریاد و كف زدن
هـاي عشـ  و    سـاده از سرشـك   ي چنـد نمونـه   خواهم بـه  كنم، فقط می برایتان نقل نمی
 هاي چشم، اشاره نمایم. فوران اشك
كرده خواستيم   ، سَرِ ناخن بندمركزي شركت در خرمشهر ي ه در ادارهك روز اولی

   :دار با عالمت يم، از وسایل اداره فقط یك بسته كاغذ مارككار كن شروع به
 «هيأت مدیره موات مأمور اجراي اانون ملی شدن صنعت نفت»

 نویس، نه دفتر اندیكاتور. همراه آورده بودیم نه ماشين داشتيم، نه ماشين از اهواز
( فرمانـداري خرمشـهر  بردند در خارج )گویا در  ،اي كه بنا شد صادر شود اول نامه
دار شـركت ملـی    نویس آن اداره كاغذ مارك دست ماشين گفتند واتی به ماشين كنند.

صورت گـذارده   هم ماليد، بعد كاغذ را به كرد. چشمانش را به را دادند، باور نمی نفت
نمـود، انـره    او ماشين می د وكردن بوسيد و در تمام مدتی كه منلب را بر او دیكته می
 چكيد. انره اشك از چشمانش روي كاغذ و ماشين می

این اضيه را من ندیدم و ممكن بود حمل بر عادت شاعرانه كـرده در كـالم كسـی    
( تردیـد نمـایم. ولـی ایـن را     كند )چرا نگویم كی؟ آااي ورزي كه آن را حكایت می

داد اشـك فراوانـی در    زي حكایت را شهادت میشخصا  دیدم كه واتی خود آااي ور
 زده بود. هچشمانش حلق

ش نخـواهم  وهـاي زیـادي بـودم. مـوردي را كـه فرامـ       ها و شوق بعدها شاهد اشك
 یادگار دارم. به كرد از مسجد سليمان

ه یـا محلـه در   زوحـ و حوزه حوزه است. در هـر   ،، تمام دره و ماهورمسجد سليمان
مجـاور   ي هاي را دارد تقریبا  مجزا از محل هاي نفت، وضع مردم حكم اصبه اطرف چاه

و هر محله و حوزه براي كارگران خود باشگاهی دارد. بعدازظهر بـه اولـين باشـگاهی    
 كه رفتيم باشگاه كاوه بود.

شـدیم و   رو مـی  روبه هاي كوچك كوچك  ، در آنجا ما با جمعيتبرخالف آبادان
اجتماعات یك حالت خانوادگی و صفا و صميميت خا  داشت كه هرگونـه تصـنع   

 و تظاهر از آن دور بود.
 پسندش  عامه هاي استدالل موزون و صداي با ميكروفون پشت از مواعی كه مكی
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و آبـادي   آزاديي  هنمـود و مـژد   هاي مـردم را مجسـم مـی    براي هزارمين بار بيچارگی
ري كـه  هـا و اشـعا   داد، در تمام مدت صحبت او و حتی ابل از مكی در طی خنابه می

دیـدم كـه در    سيماي آبرومنـدي را مـی   مرد خوش ، عاالهخواندند نمایندگان محلی می
دادكـه بـا فشـار     هاي صورتش نشان می صف پنجم یا ششم، گوشه صندلی نشسته چين

مدتی بدین منـوال در نبـرد بـود، ولـی      كند. ي خود خفه میزیاد دارد بغض را در گلو
 و خجالـت  بـدون  دیگر زودي از شكفتگی صورت معلوم شد كه مغلوب شده است. به

   كرد. آلود خود را خشك می اشك صورت مرتب آورده، بيرون جيب از دستمال پروا،
شـود   ار مـی هاي دیگرِ این ابيل مناظر كه همه جا و همه وات تكـر  از نظائر و نمونه

ور  هـاي مـردم ایـن سـامان شـعله      گویم آتشی كـه در دل  ادر می زنم. همين حرفی نمی
هـا را   تـرین موفقيـت   بـزرگ  ي كنـد و مـژده   هـا را آب مـی   تـرین دل  شده است، سنگ

 دهد. می
ودم وااـف  بـ  كه مشغول تماشاي رژه نيروي نظامی ساخلوي آبـادان  صبح عيد فنر

به احوال یك سنگدل شدم كه تا به حال سنگ دلش سوراخ نشده بود، ولی نتوانسـت  
هـاي درخشـان و پاهـاي     جوان غيوري كه بـا چشـم   پرشكوه سربازان ي هدر برابر منظر

یـاد حقانيـت و    بـه  دادنـد، خونسـرد بمانـد.    خود سالم جانبازي مـی  ي محكم به فرمانده
گـر شـده،    ود افتاده حقارت این هنگ در نظرش بسيار نيرومند جلوهمظلوميت وطن خ

ي دیـوان   و نـه حكـم ظالمانـه    هاي جنگـی انگليسـی   با اطمينان به اینكه دیگر نه كشتی
باشـد، از فـرط    مـی ن و مغلوب كردن دولت ایـران  نشاندن غضب ملتاادر به فرو الهه

 خوشحالی و عش ، بغض در گلو و اشك در چشم داشت...
هـاي تصـفيه نفـت را در     آري هيأت اعزامی اگر هنوز موفـ  نشـده اسـت دسـتگاه    

بـرداري   ها را در معـرض اسـتخراج و بهـره    ترِ دل دست بگيرد، منابع پراكنده و پرايمت
زودي آن سـيل   خـدا، بـه  ارار داده است و این انرات تصـفيه شـده اشـك، بـه یـاريِ      

 خروشان نفت را تسخير خود خواهد كرد !



 
 

 
 
 
 
 
 


 بسمه تعالی


كتابيترجمهايبرايمقدمه

«خوددوركنيمچگونهتشويشونگرانيرااز»
 

ي ا ، ناشر محترم مژده«كانون معرفت»مدیر  در اولين برخورد با آااي حسن معرفت
بنده دادند كه شاید خوانندگان را نيز خوشحال كند. خبر خوش این بود كه یكی  به

خواندن  تكان خورده، مردم رغبت بيشتري به دو سال است فروش كتاب در تهران
 دهند. كتاب نشان می

  كتابخانـه جدیـد در شـهر و افـزودن     چنـد   آن تأسـيس  ي كـه نشـانه    چنين استقبالی
هـا و حتـی شـيرینی     ها و خرازي  التحریر فروشی ي نمونه كتاب در بعضی لوازمها گنجه
باشد، البته مایه اميدواري است. اما واتی افزایش نسـبی جمعيـت شـهر را     ها می فروشی

شـود و واتـی تعـداد روزافـزون      گيریم ادري از این خوشحالی كاسـته مـی   در نظر می
دهـد، ماننـد    جـاي خـود را بـه تـأثر مـی      آوریـم، مسـرت   اياس مـی  ها را به بعضی مغازه
هـا   ها كه در ظرف بيست سال، سه چهار برابر شده است و مخصوصا  ميخانـه  تماشاخانه

ها سه دكـان در ميـان و گـاهی دو دكـان در ميـان       و نظایر آن كه در بسياري از خيابان
 است !...

شـروبات  هـاي تجملـی و م   با این اياس، كساديِ شدید بازار كتاب، رون  سرگرمی
 كند. الكلی خيلی خنرناك جلوه می

                                                        
 ترجمه و «چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور كنيم»ي كتاب  اي است كه بر ترجمه این اثر مقدمه ،

، نوشته شده و در همان سال 1/10/1112كه در « كانون معرفت»ی، از انتشارات الدین امام نگارش حسام
 منتشر گردیده است.
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شـود   ها متاعی كه عرضـه مـی   اي واضح است. در این ابيل دكان علت امر تا اندازه
نمایـد. تریـاك و    تـر مـی   مشـتري را شـيرین   ي هتر و زمينـ  روز گرم بازار خود را روز به
فروشـان مـا مشـتري     پروري هسـتند. امـا متـاع كتـاب     هاي مشتري عرق و فحشاء كسب

هـاي   هـا و داسـتان   نمایند. رمـان  سازي می دوركن است و بعضی خود براي رايب زمينه
شود، خواننـدگان   منتشر می و ترجمه فارسی زبان آسا به سيل كه مغزي انگيز و بی شهوت

دكــان مجــاور كــه  بــهدوم و ســوم طبعــا   ي اول نباشــد بعــد از دفعــه ي را اگــر در دفعــه
نمایـد.   میروانه كه می و معشوق در كنار یكدیگرند مجاور ي خانه فروشی است یا مِی
جاي آنكه دانایی و بينایی مردم را تقویت نموده آنهـا   هاي ما غالبا  به ترتيب كتاب این به

كتابفروشی بكشـاند از   طرف كمال ساخته مجددا  به را بيش از پيش عاش  عالم و طالب
 كند. براي بازار شراب و فحشاء و فساد، مشتري درست میو اخالق دور ساخته،  علم

هـاي مفيـد علمـی     ها و ترجمـه  با چنين اوضاع و احوال، واتی چشم انسان به تأليف
دهد. درست است كـه هـر دو نـوع     او دست می خورد مسرت درونی به یا اجتماعی می

ض آب زالل عـو  گيرند اما چرا ما به كتاب از دنياي غرب و منبع واحدي سرچشمه می
 بخشِ تمدن، از فاضالب ادبيات غرب بياشاميم؟   حيات

، بعـد از  ی ليسانسيه جوان دانشـكده ادبيـات  الدین امام كتاب حاضر كه آااي حسام
هـاي ثمربخشـی    مونـه انـد یكـی از ن   زده ي آن ترجمـه  ، دست بـه آااي جهانگير افخمی

امثال آن است. دات در ترجمه و روانـی كـه در    ي هباشد كه اجتماع محروم ما تشن می
جـا دارد از نویسـنده و    ،كتاب افـزوده   كار رفته، بر حالوت و منفعت این تحریر آن به

 گزاري نمائيم. ناشر صميمانه سپاس
آورد،  بـراي مـا مـی    آمریكـا لنف كتاب در این است كـه ارمغـان بـدیعی از اـاره     

آن دیار كـه دالر زیردسـت و پـا     كند در كه در سينماها دیده، تصور می  طوري انسان به
كن شده فراوانی و خوشـی همـه جـا و همـه      ریخته است، دیگر سختی و بدبختی ریشه

كس را فرا گرفته مـردم نـه غمـی بـه دل دارنـد و نـه تشویشـی در خـاطر، از خوانـدن          
گرفتاري هست. خيلی زیاد هم هست، آنقـدر فریـاد و    شود آنجاها هم وم میكتاب معل

فغان از انـدوه و اضـنراب برپـا اسـت، و طـوري طبقـات مـردم در جسـتجوي داروي         
پرور هستند كه چـون كيميـاي نایـاب، از ایـن كتـاب بـيش از هـر كتـاب دیگـر           روح

، نگران آینده هسـتند  رسد استقبال شده است. چه آنها كه دستشان به پول و تمكن نمی
 باشند. و چه آنها كه دارند و طالب بيشتر می
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وجـود آورده و   اي را بـه  و عمـل، تمـدنِ درخشـنده    زمين كـه علـم   در دنياي مغرب
ها را كشف كـرده اسـت، بـاز سـالمتی      دانش پزشكی منشاء و عالج تقریبا  كليه مرض

هـا برنتافتـه    از دل . دردهاي بدن شـفا یافتـه ولـی درد   خاطر فراهم نيست جسم و امنيت
كسالت جسم شده عنش مردم از جهت مادیـات رو   صد چندان موجباست. بلكه دو
 باشند. آبِ حياتِ معنویات می ي هها پژمرده است و تشن رود ولی روح به سيرابی می

و  اروپـا  از معجزآساتر و نوظهورتر روزه هر كه هاي امراض جسمی اتفااا  اگر درمان
باشـد،   و تمدن جدید می رسد و ازكشفيات تازه و از امتيازات علم ، براي ما میآمریكا
هاي مفيدي كه مؤلف دانشمند بـراي مبـارزه    هاي امراضِ روحی و دستورالعمل درمان

حكمـاي   ي هكهن ي هگنجين گفته خود او از دهد، به كتاب می با نگرانی و تشویش در این
 ن ااتباس شده است.  زمي ادیم و صاحبدالن مشرق

لحاظ امراض جسمی، وجوه شباهت زیادي با همنوع خـود حيوانـات دارد    انسان به
و مغـرب   اوست و از این بابت مشـرق  ي هولی امراض فكري و عصبی و روحی، خاص

تـر اسـت بـامش بيشـتر و بـرفش       و جدید هر دو گرفتار بوده آن كس كه انسانو ادیم 
جوئی دردهـاي   ، چاره«دیل كارنگی»بيشتر است. در ادبيات خودمان اگر مانند كتاب 

شـنویم؛   در عوض آه و ناله این دردها را زیاد مـی  -بينيم یا كم می -بينيم درونی را نمی
انـد. چـه    ك بـرده االفـال  فلـك   را و ادباي ما از گردش فلـك، بـه  ها كه شع چه شكایت

وفـایی و   ها كه زمامداران از بی چه درد دل  اند، روزگار زده  ها كه دانشمندان ما به طعنه
ا رسيده )یـ  جایی نمی ، واتی دستشان بهاند. انگار كه در مشرق زمين نيرنگ زمانه كرده

 دهند. دنيا فحش می رسد( به نمی
 اكـرم) (  كه در خبر نقل شـده، پيغمبـر   طوري این عادت سابقا  نيز بوده است و به

   :فرماید آن را منع كرده می
  «َّدْهُرُهَّو ال َرَفِاَّن اهلَلالَتسُبُّوا الَّدْه»
 (روزگار)طبيعت( همان خدا است. ندهيد. فحش طبيعت( روزگار)یا به به)

تمام این آالم و دردها، مانند شب و روز یا مثل مرگ و حيـات، از منشـاء واحـد و    
باشـد.   مـا مـی   ي كننـده  كننـده و تكميـل   بر سبيل حكمت ثابتی جریان دارد كه مشغول

هـا   شوند و خـوب  ت. بدها از آن پرتاب میها اس نردبان تكامل بشریت همين گرفتاري
 روند، هم دردش نعمت است و هم دوایش سعادت. آن باال می هب
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هـاي عملـی كـه مؤلـف ارجمنـد بـراي تسـكين         مالحظه خواهيد كرد دستورالعمل
منظور غلبـه بـر نگرانـی در مقابـل      ها به ها و رفع نوميدي هاي عصبی و دفع ناراحتی رنج

دهـد، واتـی لبـاس اصـنالحات      هاي خنير مـی  في  در تصميمآینده تاریك و براي تو
هـاي فضـائل اخالاـی و     همـان مفهـوم   داریـد، بـه   امروزي و منن  جدید را از آن برمی

 رسيد. حلم، عفو، اميد، توسل و توكل می دینی یعنی به ملكاتی مانند صبر، 
دهد  می فعاليتی با مردانِ به  را پاداش بهترین ارآن، شریفه آیه مصداق به كارنگی دیل

دهنـد و   گـرم وظـایفِ واـت را انجـام مـی      كرده بـا دلِ  كه در مقابل مشكالت پایداري
 نمایند: گردش صحيح طبيعت واگذار می تأمين موفقيت را به
 .ِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي»

 1«.ّوَّنَرّبِهْم َيَتَّوَّكُل یاَلِذيَن َصَبُروا َوَعَل
روي تجربيـات شخصـی یـا تعليمـات دوسـتان و برجسـتگان        همؤلف پس از آنكه ب

در بخـش پـنجم    ،دهد می مشكالت بر تسلط و تشویش متنوع براي رفع داروهاي ،اوم
سـد و صـریحا  از اـول ویليـام     ر می« نظير براي غلبه بر نگرانی یك دستور بی»كتاب به 

 گوید: هاروارد می  دانشگاه جيمس استاد فلسفه
 « معالجه غم و نگرانی است ي ترین وسيله طور انع عالی ایمان مذهبی به»

 :كند پزشك روحی را تكرار می و پس از آن كالم دكتر بریل از پيشروان علم
 «. را نخواهد دید هرگز رنگ امراض عصبی  كه پایبند مذهبی باشد  كسی»

همــان  ،خـدا و انتظـار آخـرت    مؤلـف حـ  دارد چنـين بگویــد زیـرا كـه ایمـان بــه      
از تـاریكی   ،بـدان چنـگ زده   ی یعنی ریسمان محكمـی اسـت كـه مـؤمنين    الوثق ةعرو

ابـول   ،آخـرت  رسـند و بـا اميـد بـه     مـی  روشنائی تكليـف و امنيـت   حيرت و وحشت به
 گردد.   بلكه لذت بخش می ،هرگونه محنت براي آنها نه تنها آسان

 ،شود عقول و عواطف می فراهم يتر زیاد وسایل و آید می باال تمدن هر ادر سنح
كند بيشتر  روح مردم با فراغتی كه به تفكر و تخصم پيدا می ،اصنالح ادیم یا به

گردد.  و با نگرانی شدیدتري نگران آینده می نماید نراب میاحساس تنهایی و اض
شود و یا متوجه و  كننده می دهنده و تخدیر مشغولياتِ انصراف ا متوسل بهیبالنتيجه، 

 شود. مبداء و اطمينان به معاد می محتاج به اتكاي به
                                                        

  تی[ پاداش اهل عمل نيكوست.]به راس: ...  38و  39/ ( 28)عنكبوت. 1
 .كنند هم آنان كه شكيبایی ورزیدند و بر صاحب اختيارشان توكل می
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از  بـوده واتـی بشـر   نيز همين احتياج و احساس عامل اصلی  اتفااا  در پيدایش ادیان
، بر ناتوانی و ناچيزي خود وااـف گشـته اسـت رو    هر طرف محروم و مأیوس گردیده

شـد و تـا    خدا آورده و خدا را شناخته است. اگر گرفتاري نبود نگرانی حاصل نمـی   به
 دهد:   نگرانی نباشد تكاپو و تفكر دست نمی

 «تا نگرید طفل، كی نوشد لبن.»
آمـدهاي فـردا و تـرس از عـدم موفقيـت در       انـی پـيش  ها كـه از نگر  چه بسيار شب
سـالمتی    ایم، خوابمان نرفته است ولی فردا آمـده از مخـاطرات بـه    مقاصدي كه داشته

جهـت   كنيم كه چرا بـی  خود مالمت می خود حل شده. به ایم و مشكالت خود به جسته
لواپسی نبـود،  نگرانی و وحشت و د ایم... غافل از آنكه اگر ارنِ غم خورده و رنج برده

شـد.   موفقيـت نمـی   افكار و اعمالمان آنچنان متمركز و مؤثر وااع نگردیـده، منتهـی بـه   
الزم اسـت، خـود تشـویش نيـز الزم      شطوركـه بـراي موفقيـت، غلبـه بـر تشـوی       همان
گـاه   باشد. رفع نگرانی در اجتماع باید مانند رفع گرسـنگی در شـخم بـوده، هـيچ     می
مانـد تـا   بلكـه آنقـدر بایـد بخـورد كـه بـاز هـم گرسـنه         كامل نرسـد، ب  سرحدِ سيريِ به

 سالمتی و نشاط فراهم باشد.
آمـوزد و دواي   مـا مـی   این كتاب بسيار خوب است، آئين نشاط و اميـدواري را بـه  

كمـال و ميـل    دهد، ولی بهتر از دوا، خودِ درد است كـه از عشـ  بـه    ما می نگرانی را به
بيـرون   ،رلّـت  را از خوديِ اناعت و سازش وتسـليم بـه   نجات، سرچشمه گرفته، ملت به

گيـرم و در خاتمـه آرزو    آورده باشد. بنابراین واـت خواننـدگان را بـيش از ایـن نمـی     
كـاربردن دسـتورهاي    ما نگرانی و تشویش عنایت كنـد تـا بـا بـه     ي همه  كنم خدا به می

 كتاب، رفع نگرانی و تأمين موفقيت و سعادت بنمائيم.
 رگانمهدی باز
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 بسمه تعالی
 

*ريفحكومتازپائينتع
 

حكومت  یعنی ،دموكراسی حكومت كه ایم فهميده و ایم خوانده و ایم شنيده همگی
، بهترین شكل حكومت و شاید تنها صورت اابل ابول آن است. این مردم بر مردم

مملكت و موجب اصالح و  تواند ضامن استقالل طرز حكومت است كه بهتر می
 باشد.  سعادت و ترای ملت
هــاي فــرديِ خودســرانه و تســلط  و اســالم نيــز، هميشــه حكومــت در مننــ  ادیــان

خـدا مـردود و ملعـون بـوده، مُلـك و حُكـم از آن        و حكام بر خل  ي سالطين جابرانه
وَلَوْالََ  »گفته شده، امر به اسط و عدالت و مساوات و ح  شده اسـت و بـه حكـم    خدا 

، دفع ظالمين و غاصـبين بـه دوش خـود    1«بِبَعالضٍ لَفَسَدَتِ األَرالضُ دَفْعُ اهللِ الّنَاسَ بَعالضَهُمال
هـا و   منظـور مبـارزه بـا خودخـواهی     غالبا  تو م و گاهی به مردم واگذار شده، ايام انبياء

ها بوده است كه تملك و تحكم بر اهل زمين را به حدود خـدایی   ها و فرعون  سركش
ّ  ِتْلَك الَّداُر اآلِخَرُة»مصداق  در زمين به جویی و فساد رسانند، و برتري می ِذيَن َنْجَعُلَها ِلَل
 محكوم و مانع رستگاري اعالم شده است. 2«ُيِريُّدوَّن ُعُلًّوا ِفي اأَلْرِض َوَلا َفَساًدا اَل

                                                        
نوشته شده و در اختيار برادر  1113یاد مهندس بازرگان است كه در تيرماه  اي از زنده نوشته این اثر دست *

اختيار بنياد ایشان آن را در  ارار داشته است و گرامی جناب آااي دكتر احمد صدرحاج سيدجوادي
اي از آن )با حذفيات اندك(، براي  اند. كه بخش عمده ارار داده فرهنگی مهندس مهدي بازرگان

 .منتشر شده است )ب.ف.ب(  2/1/1196، مورخ روزنامه شرق 964بار در شماره  اولين
كرد، زمين را تباهی  اي دیگر دفع نمی اي از مردم را به وسيله پاره : و اگر خدا پاره 231( / 2. بقره)1

 گرفت ...  فرامی
جویی در زمين و  دنبال برتري ایم كه به : آن سراي آخرت را براي كسانی مقرر داشته 91( / 29. اصم)2

 ري نيستند... تبهكا
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 اي و راهی براي اصالح حكومت و سياسـت  كنيم چاره كه نگاه جهت بنابراین از هر
ي  هـاي مـردم را در سـایه    يم و خواسـته بينـ  نمی و تأمين آزادي جز استقرار دموكراسی

 چنين حكومتی باید جستجو كرد.
 ي ملـت  وسـيله  ي آن در دست گرفتن حكومت به كه الزمه حكومت مردم بر مردم

توانـد تـأمين شـود: از بـاال یـا از       و متصرف شدن دولت و اـدرت اسـت از دو راه مـی   
 دیگر، از خارج یا از داخل.عبارت  پائين؛ به

ي  تعریف حكومت از باال یا از خارج، آن است كه مقامـات اساسـی و مـؤثر اوليـه    
، نخسـت وزیـري،   احـراز شـود )ماننـد سـلننت     مملكت از طرف افـراد و اـواي ملـت   

بعـد بـا   ریاست بانك و غيره(، و  هاي عاليه، فرماندهی اشون، وكالت، ریاست ،وزارت
ي شـتون و   هـاي پـائين و كليـه    هاي باال، اعمال نفور روي پسـت  در دست داشتن پست

 و حيثيّت و مملكت حفظ شود. عمل آید و بدین طری ، استقالل امور كشور به
ایـن اسـت    -كه بعدا  توضيح بيشتري در زمينه آن داده خواهـد شـد   -ي دوم طریقه

 تـك افـراد ملـت    دسـت تـك   و آحاد عناصر كارها كه بـه  كه تصرّف از جزیيات امور
طبـ   ، بر هـا و كارهـاي كوچـكِ مملكـت     سـت شود شروع گردد. واتـی پ  گردانده می

صفِ مقاومتِ محكـمِ نفورناپـذیر    اوال  ارارگرفت ملت دست در ، ي منظم مرتبط برنامه
ف عمـومیِ كلـی،   ي غاصب تشـكيل خواهـد شـد و ثانيـا  تصـرّ      در برابر هيأت حاكمه

 گردد. جا و طبيعی عملی می طور یك به
تــر و  غالـب مـردم و مصـلحين و رهبـران و احـزاب شــ  اول را كـه بـه نظـر سـریع         

اند و هـدف خـود را احـراز اـدرت از طریـ        آید در نظر گرفته  تر و مؤثرتر می مستقيم
بـه ایـن    ز صـدر مشـروطيت  اند. شاید بتـوان گفـت ا   و دولت ارار داده نفور در مجلس

شده تنها در ایـن جهـت بـوده و بایـد گفـت كـه        طرف، هر نهضت و اادامی در ایران
 یك هم متأسفانه به نتيجه نرسيده است! ...   هيچ

ي  ولی در آنجا مرحله كنند نيز از همين راه عمل می ا و آمریكااروپ  البته احزاب
مختصري  ي ملی ابال  تأمين شده، در صورتی كه در ایران مقدماتی اساسی و زمينه

 هم كه در ادیم بوده، تضعيف گردیده است.
، علل زیادي داشته و دارد؛ دوتاي از  آنها نتيجه نرسيدن این اادامات در ایران به

هاي حساس در دست غاصبين و  ست؛ اول آنكه چون پستمخصوصا  اابل توجه ا
فاسدین است و آنها پول و زور را در اختيار دارند و احيانا  از پشتيبانی اربابان اصلی 
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باشند، طبيعی است كه به هيچ ايمت حاضر نخواهند  اند برخوردار می كه خارجيان
ا تمام اوا و با شد سنگرهاي ادرت و مسندهاي ریاست و لذت را از دست بدهند. ب
هوشيار نيز ابال   تسلط و برتري محسوسی كه دارند دفاع خواهند كرد. وانگهی ملت

بينيم كمتر درصدد معارضه با آنها و به  طوركه می هاي خود را كرده همان حساب
 آید. مخاطره انداختن آب و نان مختصر و جان محتضر خود بر می

هاي خارج یا داخل،  هاي سياست روزگار و تعارضگاهی روي تصادفات  اگر گاه
اند، عامل دیگري كه  هاي حاكمه را تكان داده مردم تكانی خورده و اركان دستگاه

زودي موفقيت را منجر به شكست و  همان علت دوم است، عرض اندام كرده به
ت. این علت را براي مدت درازي مبدّل به ترس و یأس كرده اس حرارت و اميد ملت

هاي فكري،  ي جنبه و عامل مهم عدم آمادگی و ضعف لياات مردم است كه در كليه
 باشد. اداري، ااتصادي، اجتماعی و اخالای بارز می

و  مشروطيت دو شاهد مثال زنده، موضوع را روشن خواهد كرد: یكی انقالب
فداكاري و حميّت كرد، موف  هم  ؛ در هر دو مورد ملتدیگر نهضت ملی اخير ایران

طوري كه  به زودي با وضع بدتري مواجه گردید. در صدر مشروطيت شد ولی به
گونه  ، چون هيچو مستقر كردن مجلس دانيم پس از دوبار برانداختن استبداد می

ي ملت و  تدارك فكري و مخصوصا  اجتماعی و اداري در ميان مردم نشده و توده
و تمدن امروزي، عامی و ناشی بودند و  رهبران مشروطيت در مكتب دموكراسی

خود به این امر واوف و اارار داشتند، روي صداات و خلو  نيّت، زمام امور و 
سواد دادند.  ظاهر با ي به دست یك عده فرنگ دیده گی خود را بهاختيار و نمایند

ها  ها و تجاره ها و دوله ها یعنی سلننه زاده كسانی كه اكثر آنها همان اعيان و اشراف به
هاي هيأت حاكمه ادیم  شده چين و دست ااجاري ي دربار هاي نازپرورده و توليه
ي فاسد شده بودند؛  ي پوسيده تقریبا  همگی نادرست یا ناتوان و متعل  به طبقهبودند. 
كه  ي آزادي ي تشنه ي كاركشته دیده ي رنج ترین شباهت و سنخيت با توده كوچك

دوش كشيده بودند نداشته و كمترین صالحيت و حقانيت را  را به انقالب مشروطيت
حائز نبودند. نتيجه چه شد؟  و احراز حكومت و دموكراسی ي دفاع از حقوق ملّتبرا

ها و مقامات پس از یكی دو دست  گشتن و یا چند تغيير  نتيجه این شد كه تمام پست
و امثال و اعقاب آنها استبداد  عنوان و لباس، مجددا  در دست همان رجالِ درباري

 تر رایج گردید. افتاد. با ظاهر اانونی همان مظالم و مفاسد به وجه شدیدتر و عمومی
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كه تو م با پيروزي درخشان  تر، نهضت ملی اخير ي دوم و شاید مثال تازه تجربه
باشد. در این مورد  است، می ه ساله دكتر مصدقس و حكومت ملی ملی شدن نفت

هاي كاسب و  برخاسته از خانواده و تعداد زیادي از جوانان توان گفت كه ملت می
لت و دو تشخيم فكري و علمی و اداري نسبتا  كافی پيدا كرده وارد مجلس كارگر

شده بودند، اما متأسفانه تشخيم وااعی و رشد اخالای مناسب با زندگی اجتماعی 
است فااد بودند.  نيافته، تربيت و تمرین همكاري را كه شرط اساسی و دموكراسی

طلبی، اغراض شخصی  ي شخصی، جاه  كج سليقگی، تكروي، اصرار بر اعمال عقيده
محصوالت خودخواهی و منافی با دموكراسی است به  و معایب دیگري كه فروع و

گري كرد. صفوف رهبري یكی بعد از دیگري در  اي از ابتدا جلوه وجه بسيار زننده
ي شدت مبارزه و ضرورت اتحاد و همبستگی پاره شد. هركس به سیّ خود  بحبوحه

و انتظار زیادي افراشت... حریف بدون آنكه زحمت  م مخالفت برمیرفت و عَلَ می
 مرداد 29كشيده باشد، شاهد پيروزي را با لبخند دعوت در آغوش كشيد و واتی در 

ي ملت زد، سنگرها را  هاي خواب رفته  [ با تمام ترس و لرز شبيخون به خيمه1112]
االاختيار  خالی دید! چرا؟ براي اینكه ملت به همان صورت متشتتِ متفرق، مسلوب

ی و نه در پایين، ميان طبقات مردم ریشه مل    بود. دموكراسی نه در باال، در جبههساب
ندوانده و حتی فهميده نشده بود. مردم در دست خود مشاغل و مواضعی نداشتند و 

ز چهار است نتوانست بيش ا ي مقاومت ملی دارترین العه ترین و ریشه بازار كه ادیمی
پنج روز اعتصاب و اعتراض را ادامه دهد. احتياجِ به آب و نان و اسارت در دست 

 دولت، او را وادار به تسليم نمود.
[ هم 1112مرداد ] 29به احتمال اریب به یقين، اگر تحریكات مخالفين و كودتاي 

یان آمد، رژیم نوجوان ملی ما دیر یا زود، بر سر اختالفات و اغراض متصد پيش نمی
 گردید!  خود متالشی می و بيكارگی و پر تواعی مردم، خود به

*   *   * 

مـان را مليّـون    و حتی خود ما كـه نـام   چه خوب بود اگر این حقيقت را مردم ایران
یك لفظ یا یـك روپـوش و    شدیم كه دموكراسی فهميدیم و معتقد می ایم می گذارده
وضع جدیـد   كه تا بر سر چيزي یا جایی زدند از حالت و خوا  ادیم به ستیا تابلو ني

آزادِ طبيعی جمع شده تومارها امضـا   درآید. اگر تمام مردم مملكت در یك رفراندوم
هستيم باز هم تـا وااعـا  و عمـال  عـوض نشـده       كنند كه ما طرفدار دموكراسی و آزادي
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ي اخالاـی   در جنبه  دموكراسی كومت و مملكت، دموكراسی نخواهد شد.باشند آن ح
و اجتماعی آن یعنی اینكه مردم حقيقتا  به یكدیگر عالاه و احترام داشته براي سـایرین  
از صميم الب  ح  نظر و آزادي و مخصوصا  ارزش اائل باشند، و به این نكته واـوف  

باشـد و افـراد دسـت از خـودبينی و     یافته باشند كه تا همفكـري و همكـاري عمـومی ن   
خودخواهی برندارند موفقيتی نصيب اجتماع و افتخاري نصيب شـخم نخواهـد شـد.    

رلـك   ي اخالای و اجتماعی مستله بود كه بسيار داي  و عميـ  اسـت و مـع    این از جنبه
از  دسـتوري  ي عملی و اداري یعنی اینكه رهبري و ریاست و شاه كافی نيست. از جنبه

وظـایف باشـد و تنهـا مملكـت و دولـت       بين رفته، هركس سهيم و مستول و مشغول بـه 
الناف  و اوامر سوي به همه دست و چشم داده تشكيل دموكراسی واحد یك كه نباشد

ي خود تكرار و مظهـري از   نوبه او دراز باشد، بلكه هر اسمت و هر جزیی از كشور، به
 تشكيل دموكراتيك واحدهاي خود براي رهاشه و والیات بوده دموكراسی تشكيالت

دسـت   و هر صنف و هر دسته و هر اداره و مؤسسـه، بـاز بـه    هر محله ،شهرها و در دهند
گـذاري بـر اسـاس آزادي و     مردم آن اسمت با روح همفكري و همكـاري و خـدمت  

و  درصـد دموكراتيـك  یـك اجتمـاع صد   اجتمـاعی   احترام و انضباط اداره شود. چنين
ي مستحكم مغزداري خواهد بود كه پاینده و زاینـده خواهـد شـد.     ي پيوسته یك توده

 طور است. اي این تا اندازه و آمریكا اجتماعات دموكراسی اروپا
كننـد و   مـی  ده و یـا كـم توجـه   این منلب توجه و تأمل نكر به ، مردمچون در ایران

، هميشه از روي عجلـه  كار حسابی را نداریمحال حوصله و هميّت فكر اساسی وهردر
ایم خلع ید را با عوض كردن تابلو انجام دهيم و كـاري بـه    مآبانه خواستهو هوس تقليد

 ي كار نداشته باشيم؛ طبيعی است كه باید شكست خورده باشيم. داخله و پایه و ریشه

   **   * 

حال بيایيم تاكتيك را عوض كنيم و كار را از یـك آمـادگی عميـ  و تـدارك و     
را از داخل ایجاد نمایيم و حكومت را از پـایين   تمرین ابلی شروع نمایيم؛ دموكراسی

 تعریف كنيم.
طـور درسـت شـده اسـت. در      ينی همـ هـاي ملـ   و حكومـت  در دنيا هم دموكراسی

باشـند،   ی مـی هاي ملـ  گذاران حكومت زمين و پایه و روم كه پدرانِ تمدن مغرب یونان
مستوليت مشترك و همكـاري و   مردم ابال  در محيط خانواده و ابيله و دهكده و مدینه
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هـاي نظـامی و تشـریفات مـذهبی و      بدنی و مشـ  هاي  انضباط اجتماعی داشته، ورزش
دادنـد؛ در كارهـاي خـانوادگی و     جمعی انجام مـی  طور دسته ها را به حتی غذا خوردن

پرداختند و نماینـدگانی   مباحثه و مشاوره و اخذ ر ي می شهري و جنگی و كشوري، به
مجـالس   ي ایـن نماینـدگان بودنـد كـه     ي ایـن آراء و زبـده   گزیدند. و بعد، نتيجه برمی
شـدند.   ر مـی جمهـو  رفتند یا كنسول و سـردار و رئـيس   می تر را تشكيل داده به سنا مهم

 درست شد نه از باال. از پائين و از داخل ملت دموكراسی
آمـده،   اي مـی  ه یا الدر محلهالبته جریان برعكس بوده است؛ دزد سرگردن در ایران

تاختـه   هـاي زیردسـت مـی    كرده، از آنجا به دهات و آبادي كوه و كمري را اشغال می
ي اليلی را به لفت و لـيس    كرده، عده مال و جان می  كثيري را بی آب و نان و بی خل 
شـد.   اش می ماند مالك خورد كه خورده بود، آنچه می برد و می رسانده آنچه را می می

ماندنـد غـالم و رعيـت و     آنها را كه كوبيده و كشته بود، كـه كشـته بـود آنهـا كـه مـی      
الـدین   اميرالسلننه، اوام ساالرالممالك، لقب یك آخر دست شدند؛ می او گذار خدمت

داشـت و المـرويِ    تـر مـی   گذاشت، اگر رعيّت بيشتر یا اعقـاب باعرضـه   روي خود می
ا با دسيسه و خيانت تحت ملكيّت و رايـت در  كرد[ ی تري را چپاول و كشتار ]می وسيع
شد. آن وات همين كه به نـوكران خـود یعنـی بـه رعایـاي       سرسلسله می آورد، شاه می

داد،  انداختند، لقمه نان و جل و پالسی مـی  اي كه جلوي سگ می كشور، مثل ته سفره
 گردید! پرورِ دادگستر می سلنانِ رعيب

كنـيم، در ر س، یـك فـرد     خ مملكت خودمان كـه نگـاه مـی   این ترتيب در تاری  به
همـه   بينيم كه یك عـده افـراد چـاپلوسِ حـریمِ غـارتگرِ بـی       طاغیِ یاغیِ خودسر می

خـور عـاجز؛    اند و در زیـر آنهـا گـروه كثيـر افـراد نـان       وار او را دوره كرده چيز، حلقه
چرا محتـاج؟ بـراي   ها محكوم. چرا محكوم؟ براي اینكه محتاج .  ها حاكم، دومی اولی

اینكه عاجز. عاجز از اینكه خودشان خود را اداره و حمایت كننـد. بنـابراین بـا وجـود     
كثرت عـدّه و بـا آنكـه اینهـا هسـتند كـه غـذا و زنـدگی و اـدرت آن عـدّه را فـراهم            

 مانند. كنند تا ابد محتاج و مجزاي از یكدیگر و توسري خور می می
ضـع عـوض شـود، بایـد ترتيـب و تربيـت از       خـواهيم و  گویيم و می اگر راست می

سـواد نبـوده    ، ملت نفهـم و خيلـی جاهـل و بـی    درون و از زیر عوض شود. ملت ایران
اش سازیم، از  الملل آگاه بين است كه حاال بگویيم اگر او را روشن كنيم و به سياست

هميشـه سـرزمين تجاهـل و تخرخـر بـوده غالـب        حقوق خود دفاع خواهد كرد. ایران
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بيننـد تـا عـذري بـراي      شان را در تظاهر به ندانستن و نفهميدن مـی  مردم صرفه و صالح
بندگی كردن و تن به رلت و خيانت دادن بتراشند. تقدیر الهـی و اسـمت ازلـی چنـين     

باشـد. مـا    انگانها و بيگ ها و اميرها و شاه نبوده است كه ملت ایران توسري خورِ ارباب
هـاي خـود    گري و نادرستی و خودخـواهی  طلبی و طفيلی هميشه چوب تنبلی و راحت

 خوریم. ایم و می را خورده
خوري برداشته، اخالاا  و فكـرا    گري و مفت ایم دست از گدایی و طفيلی اگر آماده
و خـود كفيـل كارهـاي خـود شـده، هـر       و حيثيت و عزت نفس نمایيم  احراز استقالل

در آیـد، حكومـت و    مروت دنيا ننشينيم كه خواجـه كـی بـه    روز صبح بر در ارباب بی
 خود درست خواهد شد. مان هم خود به دولت
ن جریان كارها در مملكت طوري است كه مانند مزارعی كه با نهرهاي فرعی اال

هر واحدي مشروب كوچك كوچك از نهرهاي اصلی و باالخره از انات و مظ
گيرد: مدارس ما  شوند، اداره و اختيار امور ما نيز تماما  از دو جهت سرچشمه می می
نماید و رئيس  شود كه فرهنگ محلی مأمور می ي مدیر و ناظمی اداره می وسيله به

كند، و مدیركل  ها تعيين و كنترل می فرهنگ محل را مدیر كل فرهنگ شهرستان
وزیر فرهنگ، وزیر دولت  و است، ي وزیر فرهنگ بالاراده  ها آلت فرهنگ شهرستان

طور، از مدیر و طبيب و پرستار منتهی به  هاي ما همين است؛ بيمارستان و نوكر شاه
ما   گيرند؛ دهات ها آرد را از دولت می شوند؛ نانوایی وزیر بهداري و رئيس دولت می

 اد )و البته چون در آنجا هم باز افراد ایرانید  كه سابقا  واحدهاي مستقل را تشكيل می
كردند براي خود  و خوي ایرانی با روحيات فردي و خودخواهی زندگی می و با خل 

و كمك  آبياري و دولت سمپاشی ي مأمورین وسيله به داشت( ارباب و رژیم استبدادي
از خود مراكز اطالعات و منابع ااتصاد و اتاق بازرگانی و  زاریانشود؛ با عمرانی می

؛ مالي باشند هاي دولتی و دولت می اختياري نداشته؛ تجار مانند موم در دست بانك
ي آن به دست دولت است.  هایی است كه سررشته خوار مواوفات و توليت ما جيره

و ناموس و دین و همه چيز ما در دست دولت خالصه آنكه آب و نان و دوا و سواد 
ي واحدي  نقنه طور مستقيم یا غيرمستقيم آویخته به است و تمام شتون و اموركشور به

 گاه ملت ترتيب دیدنِ كدخدا و چاپيدن ده خيلی آسان است و هيچ این است؛ البته به
 كند ... را پاره یا استعمار نخواهد توانست زنجيري از زنجيرهاي استبداد

 دولت  اول شخم و دولت براي ملت یعنی كنيم. عوض را ترتيب و تربيت آنكه مگر
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 كار كند. كار نكند، بلكه دولت براي ملت
 البته تا تربيت عوض نشود، ترتيب عوض نخواهد شد.

 خير، با عمل!ف؟ شود؟ با حر چگونه عوض میتربيت 
 با تعليم و تلقين؟ خير، با تمرین!

و تربيت اجتماعی بنمایيم. به اـدر كـافی راجـع بـه مضـار       بيایيم تمرین دموكراسی
انـد. اصـول تعلـيم و     انـد و نوشـته   طلبی و سایر رمائم اخالاـی گفتـه   خودخواهی و جاه

 تربيت امروزي دیگر روي عمل و تمرین رفته است.
هاي بزرگی داشته باشـيم، همـان كارهـایی را     در داخله خودمان، بدون آنكه داعيه

ي خودمـان   جمعی و تحـت اراده  طور دسته ، به كنيم كردیم و می  طور انفرادي می كه به
هـایی تشـكيل    هـا و سـازمان   هـا و اتحادیـه   ها و انجمن انجام دهيم؛ اجتماعات و باشگاه

 دهيم كه:
رادي، به جماعت بخوانيم و این اند عوض فُ وركه دستور دادهط نمازمان را همان ●

 جماعات را منلع و مرتبط با یكدیگر و عامل و مؤثر و مفيد بنمایيم.
كنيم و  تأسيس می كه خودمان هایی ها و دسته مان را در باشگاه ورزش و گردش ●

همراهی  خارجی مانع آن خواهد شد، به و نه سياست مسلما  نه حكومت نظامی
 دوستان انجام دهيم .

ها و  هاي ادبی یا روای، صنفی، فنی و غيره را در انجمن ها و مذاكره منالعه ●
 هاي خودمان به پا داریم. خانه ها و ارائت كتابخانه

ي سالم محلی یا اداري و صنفی و  هاي ساده ها را در باشگاه تفریحات و مالاات ●
 ار كنيم . زنه برگدوستا

نظم و  هایمان را به عوض آنكه با هزار منّت و زحمت در مدارس دولتی بی بچه ●
هایی كه با مختصر همت و  ها و دبستان معلم و خراب جا كنيم، در كالس بی

نه تنها مانع  خرج خودمان درست خواهيم كرد، درس بدهيم. وزارت فرهنگ
 كمك هم خواهد كرد.نخواهد شد بلكه 

اختيار  كه نسازیم ملی هاي بيمارستان و ها درمانگاه جمعيت هر و محل هر در چرا ●
 دست مردم باشد؟ اش به و اداره

انتظار و التماس شهردار  محله و دهكده، دائما  در یك یا و كوچه یك مردم چرا ●
شـان را   ي آنهـا را آسـفالت و انـات    و رئيس كشاورزي و غيره باشند كه كوچه
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احتياجـات   سایر و آسفالت و برق و آب و نگذارند پول خودشان و نماید احداث
 را تأمين ننمایند؟

هاي ما تنها راه اميـد و نـان و آب، كارمنـدي،     و درس خوانده چرا براي جوانان ●
هـا،   یعنی اسارت دولـت باشـد و در برابـر ایـن همـه مفاسـد و مظـالم و خيانـت        

هـاي توليـدي و تعـاونی و     درنياید و خودشـان یـا اولياءشـان شـركت     صدایشان
 هاي كاریابی و كارسازي درست نكنند؟ غيره و بنگاه

● ... 
هـایی بـراي تمـرین     ها و راه شود نمونه و مثال آورد. نمونه در این ردیف، خيلی می

د همكاري و تربيت اجتماعی كه به مانع و محظور داخلی و خارجیِ مهمـی بـر نخواهـ   
، نـه تنهـا آب و نـان و    خورد، بسيار اسـت و عـالوه بـر تمـرین و تـدارك دموكراسـی      

بهداشت و تفریح و تعليم و تربيت را براي مردم تأمين خواهـد كـرد، بلكـه در داخـل     
هـاي مـرتبط    نام دارد، رفته رفته الياف و شـبكه  ي ملت این محيط سستِ راي  كه توده

هـاي كوچـك محصـوري در مقابـل دسـتبرد       هاي متبلـوري ایجـاد شـده العـه     هو شاخ
اختيارِ ملـت را   زودي تمامِ جرمِ بی شكلِ بی عوامل مخرّب محفوظ خواهد داشت و به

 ي همشكل، در خواهد آورد. ي منعقدِ همبسته صورت توده به
م ي مـنظ  ادمی و تأسيس و تقویت ایـن ابيـل اجتماعـات ملـی را طبـ  برنامـه       پيش

 عهده بگيرید. متشكلی شما به

*   *   * 

اي البته خيلی عش  و حوصله و پشـتكار و همكـاري و مـداومت     انجام چنين برنامه
اي است كـه درهرحـال و درهرصـورت بایـد از آنجـا       الزم دارد؛ ولی چون تنها برنامه

ه آن باشد، باید بـ  هاي تاریخی و فعلی و آتی ما می ي بدبختی شروع كرد و یگانه چاره
 دست زد.

ي مـردم چنـدان سـازگار بـا چنـين اعمـالی        طبيعی است كه امروز روحيه و عقيـده 
خـارجی بـه مخالفـت     ي دولت و سياست گویيم این برنامه از ناحيه باشد و اگر می نمی

رغبـت و   ي خـود مـردم مواجـه بـا عـدم      و ممانعت مـؤثر بـر نخواهـد خـورد، از ناحيـه     
هاي زیاد خواهد شد. مخالف عمـده، همـان روح خودخـواهی و      مشكالت و مخالفت

ي این ابيل اادامات را عقيم گذاشته و مـانع   حال هسته نادرستی  عمومی است كه تا به
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ها و مؤسسات عمومی گردیده است؛ ولی چـون هـر زمـان و بـه      ادامه و توفي  شركت
د در ایـن مملكـت درسـت شـود و     و ملـی بخواهـ   هر عنوان كه حكومتی دموكراسـی 

مستقر بماند باید متكی و متشكل از افراد صالح و همكار و اجتماعی باشد و این افـراد  
كـار   باید ابال  تهيه و شناخته شده و ورزیده و تمرین كرده باشند، باید از حاال دست بـه 

كـالس و  هاي مكرّر نترسـيد. ایـن برنامـه، خـود      يِ پيشرفت و عدم توفي  شد و از كُند
آزمایشگاهی است كه از یك طرف افراد توخالی ولـی پرادعـاي فریبنـده را معلـوم و     
منرود خواهد كرد و از طرف دیگر، افراد بـا حقيقـت و بـا اسـتعداد را رشـد و تراـی       

ي محكـم   خواهد داد. آن روزي كه مملكـت صـاحب یـك عـده مـردم تربيـت یافتـه       
ّْْنِ  ِمن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْتَّكم »منمتن گردد، ولو محدود باشند، مصداق  ِِ  1«اهلِل ِفَئًة َّكِثرَيًة ّبّ

 تحق  خواهد یافت و ما به آرزویمان، ولو در گور خواهيم رسيد!

*   *   * 

ایـم و   اینك كه از زندگی بردگی و ظلم و ننگ و از تسلط سفلگان به تنگ آمـده 
گـري و بـدبختی اعصـابمان كوبيـده      ي مظـاهر سـتم   ر سـاعت بـا مشـاهده   هر روز و هـ 

جویی و خـدمت   زند، پیِ راه فرار و چاره افس می شود و چون مرغی كه خود را به می
ي مقدسِ منمتن، ولی مشـكلِ پرافتخـار،    گردیم، بيایيم در راه یك برنامه و نجات می

شنود سـازیم. راه طـوالنی و   ادم برداریم؛ وجدان خود و خداي خود را خوشحال و خ
تـر اسـت! مـا     پر مرارت است ولی دوري و خوارِ راهِ دوست، از شـهد و عسـل شـيرین   

 ادم شویم، همقدم خواهيم یافت. پيش

*   *   * 

ها و واحدها دسـتور دهيـد طبـ      ي دوستان و حوزه شود به كليه بنابراین پيشنهاد می
طور جدي و مداوم درصدد تشـكيل    كرد به كه براي این برنامه تنظيم خواهيم  اي برنامه

ها و مؤسسات خيریـه و   ها و شركت ها و كانون ها و انجمن ها و مجلس و ترتيب باشگاه
ي عمليــات و آمــار  فرهنگــی و بهــداري و تعــاونی و تجــاري و دینــی برآینــد و نتيجــه

ها را گزارش دهند. هر محفلی و هر مجلسی كه در ایـن مملكـت در هرجـا و     پيشرفت
كس تشكيل شود و جمعی در آن براي همكاري مفيد در آن حضور یابنـد   دست هر به

                                                        
مندي خدا، بر گروهی عظيم  : ... گفتند: چه بسيار گروهی اندك ]و مصمم[ كه به اانون 248( / 2. بقره)1

 پيروز شدند ... 
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خواهـد   آسمان نجات ایـران  به اي روزنه و و تربيت اجتماعی ما دموكراسی مكتبی براي
هـاي حـ  و صـالح باشـد و روح همكـاري و       بود. البته هر ادر مجامع به دنبـال هـدف  

لحـاظ تربيـت    به شود، تشكيل حياتی خيرخواهی و وظائف ي مقاصد در سایههمزیستی 
ي  كننـده  كننـده و آرزو  كننـده، تأیيـد   و تأثير بهتر خواهد بود. ما در عين حـال تأسـيس  

 آنها باشيم.
ولی مرااب باشيم كه مردم را دور هـم بـراي حـرف زدن جمـع نكنـيم. در مجـامعِ       

شود. براي كـار   و پر ادعایی تقویت می فروشی حرفی و سخن پردازي، صفاتِ شخم
مجتمـع كنـيم. كـار،     -هر ادر كوچك و جزیـی باشـد   -كردن و كاري از پيش بردن
 بهترین محك و مربی است.

 

 انَ يداهلل مَعَ الجماعه
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 9330ی مهندس بازرگان در تيرماه  چهره
 

 مقاطعه راهسازی شرکت ياد در گاجره
 مديره شرکت ياد و مسئول کار مقاطعه گاجره(، مهندس انتظام )عضو هيأت
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 تعالیبسمه 
 

«بيداريدرآسيا»كتابيايبرايترجمهمقدمه

 برای مقدمه ترجمه: Le Reviel de L’Asieها راجع به کتاب  بعضی يادداشت

Le Reviel de L’Asie ,René Grousset ,Paris- Lit Plon Ճ‚Rue groinevere (Paris )  
 

 هاي رجال اضافه شود نقشه و بعضی عكس □

 
انتظار یك كتاب سياسی یا اجتماعی روز را نداشته باشيد جاي آرزو بود كه  □
كرد( تا حاال ادامه  كه مؤلف آن هنوز زنده است )... سال ابل فوت  كتاب این ي دنباله
گذاشت ولی  ها را دم دهانمان می داشت و مثل خيلی موارد دیگر غذاي ما طفيلی می

هاي آن هنوز  اگر راجع به خود ماست خيلی هم راجع به گذشته نيست. آثار و ریشه
شود و  و حكومت ما و در فضاي سياست دنيا دیده می در اجتماع و سياست

ابتداي دوران تحول  اي است مربوط به پایه و ریشه بينيم مخصوصا  براي آنچه حاال می
 .آینده جدید اخير و تحوالتی از گذشته ادیم به

اگر بعضی پيرمردهاي ما خود ناظر و شاهد این جریانات بوده و بهتر و بيشـتر از   □
دانند بـراي پيرمردهـاي جـوان مـا سـند گـم شـده خـاطرات مغشـوش و           این كتاب می

اند ولی براي اكثریت مـردم تـازگی    ودكی دیده یا شنيدهمبهمی است كه در دوران ك
                                                        

 كتاب:  براي ترجمه اي مقدمه منظور تهيه مؤلف فقيد به كه اي است نوشته این اثر دست« Le Reviel de 

L’Asie » تهيه كرده است. از تاریخ داي  این نوشته و اینكه آیا  1110ي  اواسط دهه« بيداري در آسيا»یا
ي  نوشته دربردارنده نهایی و چاو شده است، در اختيار نيست. از آنجاكه محورها و محتواي این دست

 .ف.ب(.شود )ب مندان تقدیم می نكات باارزشی است، عينا  به عالاه
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اسـت   كـه همسـایگان آسـيایی    ي تر عالم بزرگدارد. عالوه بر این ما را نسبت به یك 
تـر و   خودبينی و خودخواهی خارج كرده در كـادر وسـيع   رفِسازد و از صِ روشن می

 يم.ئنما العه میكه موسوم به آسياست من را تري واحد جامع ،تر عام

 مندان دیگر الزم است. ، محققين تاریخ و عالاهحال براي مبتدیان سياستدرهر □

ا متأسفانه باید همه چيز و حتی تاریخ و امور خود ما را به مـا بياموزنـد   ه اروپایی □
اق و تـ هـاي داخـل ا   راغالبته مثل نورافكنی كه از خارج بـر یـك بنـا بيافتـد بهتـر از چـ      

 سازد. چشمی كه از پنجره به حياط نگاه كند مجموعه و هيكل بنا را مجسم می

ن و غيـره  وی ی، مهاجرت ملّ، كودتاي سيد ضياء، اولتيماتوم روسشوسترها امثالِ □
انـد ولـی كمتـر از كـم و كيـف و مخصوصـا  از ربـط و         را همه كس كم و بيش شنيده

 هاي آن آگاه هستند. ریشه

زمين= نگرانی  ]نگرانی مشرق Inquiétude de L’orientشاید بد نباشد فصول  □
 شرق[ را به آن اضافه كنيم.

ي منلـع و   نباشد ولی خبـره  و دوست ایران است كه شاید طرفدار یك اروپایی □
هـایی   ی طـرف و مخـالف آن سياسـت   یهـا  طرف و هم جنس و تا اندازه اي بی تا اندازه

 كنند.   است كه در ایران بازي می

 هایی از این ابيل و ردیف، بر آن مزید شود. سعی شود بلكه كتاب □

حاضـر    و اميـدي بـراي نسـل    از این جهت بسـيار اابـل توجـه اسـت كـه عبـرت       □
خيلـی كمتـر بيـدار و صـاحب اختيـار و       دهد در آن زمان كـه ملـت   نشان می ،باشد می

 المللـیِ  رلك فشار افكار عمومی و اختيار خود یا با بازوي جریانات بـين  ااتدار بود، مع
 هاي بسيار مفيد شد. ها و مخالفت مقاومت ،سياسی و جهانی

ا بعدا  نيز زیاد بازي شده و خواهد شد. اسمتی از آن در این كتاب ه از این پرده □
است بقيه را باید دیگران بنویسند و برسانند و محل مناسب و وسيعی به ملی شدن 

 بدهند. نفت
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رلك مفيد و بلكه الزم  دانيم و مع و خيلی اطالعات هست كه ما نداریم و نمی □
 كرد و چرا گرفتار بچه سَقا شد. جنگ ن چرا با انگليس خااهلل است. مثال  امان

و غيره در  ... رزنیا لرد كُ اميرعالیی «نفت اسرار»هایی مانند  گاهی كتاب گاه □
 شود. جمه میتر ایران

 از سياست و بلكه مردم ایران ایران اگر نگویيم تمام، باید بگویيم اكثر جوانان □
شود و مردم از  آید. سياست چون در ایران بد اجرا شده و می خوششان می مثل فلسفه

آن توجه دارند.  گيرند، به برند و از آن سمت راه نجات را سراغ می می آن جهت رنج
تا حدي كه  ،، خواه نانواخواه دانشجوي علوم سياسی، خواه پزشك، خواه بازاري

است.  گریه كند تحریك انگليس شيرخوار شب در پستوي خانه ي گویند اگر بچه می
ولی از جهاتی هم بسيار بد. اینكه چشم بسته و عاميانه و از یك جهت خوب است 
ا نسبت بدهند و نااميد باشند، بسيار بد است. ولی اینكه ه منل  هر چيز را به انگليسی

كنند، الاال در  ا چگونه عمل میه مننقی و صحيح كه انگليسی طور سر در بياورند به
اند  رفته پيش سستی حال درعين و تردستی چه با اند، كرده  عمل چگونه زدیكن ي گذشته

اميدوارمان  و بيدار بود. خواهد اميدي و عبرت درس ما براي اند رفته پس سهولت چه با و
مدهوش  ي رفته مأیوس، بدتر از خواب مضنربِ بيدارِ نيست. كافی شدن بيدار .كند می

 نده باشد خوب است. است. بيداري كه اميدوار و برخيز

هـاي كوهسـتان اسـت كـه خسـتگی و یـا        طوفان زمانه و حـوادث ماننـد طوفـان    □
غيـره را  آورد و غبـار و   بـار مـی    خشكی و براي بعضی فرح و براي دیگران خرابـی بـه  

شـود و   مـی  دیا مزاحم ر روزي تلخ یا شيرین، مالیمبرد و  د و میلرز خيزاند و می میبر
 ،رود. از آن گيرد و از پشت سر و بـاالي سـر بـاال مـی     ها ارار می ها و گذشته و رفتهجز

كاسته در آسمان تـوده   از عظمت و وسعتش .ماند در كنار و دسترس مسافر چيزي نمی
كنـد و مجموعـه    شكلی و صورتی پيـدا مـی   ،در منظره دور شدهاي را تشكيل  یا سفره

افتد. گـاهی   بر زمان حاضر میاي از آن  اي دارد سایه شود. منظره در آسمان پدیدار می
آنچـه را كـه از درخـت و مـزارع و      ي شـود و عصـاره   هم انـرات بـارانی جـاري مـی    

. به نظـر در تـاریخ،   باراند میبخش  صورت آب حيات هاي زمين گرفته است به دریاچه
هـا متـراكم شـده     هاي شكل یافته در صفحات كتـاب  صورت توده تاریخ گذشته كه به
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انـد در حـال و    ران رحمت است. آنچه در گذشـته از مـا گرفتـه   است، همين انرات با
 آینده پس بگيریم.

هاي مملكت ما  بد نيست بلكه خيلی الزم است بدانيم تا دیروز پشت دروازه □
ها را از  شده است خصوصا  اگر این خبرها و بازي چه خبرها بوده و چه كارهایی می

 non snosis intesessantد بشنویم. ان زبان خود بازیگرانی كه به بازي گرفته شده
 كنند. ما صحبت می ي خصوصا  كه از ممالك همسایه

آنجا كه مؤلف  ،در صفحات این تاریخ )اشاره به مقدمات مربوط به هند □
منابع ارضی آن از و  دوستانا در ضمن تسخير و اداره و انقياد هنه گوید انگليسی می

هيچ فكر  ،نمودند مابين منافع خود دنبال می طور ضمنی ارتباطی كه به بی شلوغی و
دست خود مقدمات وحدت و ارتباط و اتحاد مردم و ایجاد  كردند كه دارند به نمی
ي وسایل اخراج خود را فراهم ریز كنند و با این االب  ریزي می  را االب« ملت هند»

از این كالم  1«والمرء مدبر و اهلل یقدر»افتد كه  یاد این حدیث می سازند( انسان به می
 بندو بار شود و بینمایيد و خواننده الابالی و نااميد  منفعلو فعل  ممكن است استفاده

اده و استنتاج )و انشاء( كالم مثبت و فعال را ولی بنده )و شاید گوینده اصلی( استف
بينيم كه نااميد  اميدي براي ملل زجر دیده و زنجير شده می ي ن را باراهآنمایم و  می

تر از آن سِرِّ طبيعت و سير مشيت الهی به سود  نباشند و بدانند كه جریان تاریخ و مهم
 ضعيفان و مظلومان است.

خبر و حقيقت را هم در  .آب بگيرید تازه استگویند ماهی را هر وات از  می □
 هر زمان كه در كتاب بخوانی چه حال چه گذشته، باز تازگی و لنف و فایده دارد.

 آل معنويِ و ایده مذهبی روح  به اتكاء و احياء باالخره ،در هندوستان تذكر اینكه □
 ()مشرق زمين .و سياسی برآیدنيروهاي صنعتی و نظامی   ي ادیمی توانست از عهده

 Les Pouvoirs Politiques Sont Peu de chere devant ces L …….  
De Forme Rgus du go …. Ffre …. Page    

هاي اصلی یا  صورت دات شود كه كلمات و اصنالحات شرای و اسامی، به □
 درآید و توضيحات در پاورای داده شود. فارسیالاال مأنوس 

                                                        
 حدیث نبوي: .1
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  ،گذاریم: هند برد كه معموال  ادم در آن جاها نمی جاهایی می این كتاب ما را به □
 ، مصرچين

 بين دارند كه كوچك بينِ كوتاه ها این اختالف را با ما و با هر ساده فكرِ فرنگی □
هاي  روابط و رشته شوند و با توجه به درست در ظرف زمان و مكان حساب می ،اضایا

 ،هاي گذشته و نتایج آینده و آثار دوران وراثتهمسایگی ما، اطراف و امكنه و 
گاه تذكرات و  گاه ؛طور است نمایند. این كتاب هم همين موضوعات را بررسی می

كند  آید و مؤلف آنها را زنده می پيش میخاطرات ارون ابلی و تاریخ ملل و نژادها 
شود. خالصه تاریخ و  نماید جغرافيا فراموش نمی ها می و بعد با توصيفی كه از همسایه

 بينی نسل خود را دارند. داري و جهان بزرگ ملك جغرافيا دو علم

را از  وجه نظر آنها هيچ بع روز بهها و منا توجه به تاریخ و جغرافيا و سياست □
گيریم(  نمایيم و نادیده می ا خيلی اغماض میه عوامل محلی و وطنی )كه ما ایرانی

هاي نژادي و  ها و كينه سازد و نقش بزرگی براي آداب و عادات و دوستی دور نمی
دهند  اند و پيشرفت مقاصد خود را با اننباق و استفاده از آنها انجام می لئمذهبی اا

 و استقالل آنها را وادار به انقالب ،اه ا كه چگونه كينه یونانیه ا و تركه هندي )...
 نمود(. 

كنيم.  میبرخورد  انگليس ها و اشتباهات سياست خبط  مكرر به ،در این كتاب □
 تر از تقدیرات الهی و تزویرهاي شينانی ا فقط یك پله پایينه سياستی كه براي ایرانی

 است و غير اابل شكست تلقی شده است.
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 کتاب  ایبر ای مقدمه


1«ومسيحپژوهشيدربارهانجيل»
 

 ها الزم است؟ چرا مطرح ساختن اين بحث
 

2«اهلل وَ َ نَعالبُدُ اَِّ اِيّاه ََ اِلهَ اَِّ»
 

مزه منالب را  خواهد و نمی را ندارد كتاب مندرجات ورود به مقدمه اصد این در
و سقم استنباط واتی صحيح  صحت در اظهارنظر عالوه، به نماید. راي  خواننده كام  در

است كه در این زمينه تفحم و تفكري بيشتر از مؤلف كرده و صالحيت خاصی 
 نماید و اجر و لذت برد. تواند اضاوت تعم  و انتقاد می دارا باشد، خود خواننده با

 شود از نظر كلی امر، و تذكراتی چند است: آنچه در زیر تصدیع داده می
 منظور اثبات حقانيت  ب، بهكتا از نظر كلی امر موضوع كتاب، یعنی مجادله با اهل

                                                        
 نوشته شده است و اكنون به نقل از  «پژوهشی در باره انجيل و مسيح»اي است كه بر كتاب  این اثر مقدمه

فروشی  كتاب ي به سرمایه ام هجري امري در چاپخانه علميه 1194 شعبان 23چاو اول این كتاب كه در 
  گردد )ب.ف.ب( . مندان می جلد چاو و منتشر شده است، تقدیم عالاه 1300، در طباطبایی

نوشته  «و انجيل تورات نظر از اسالم» ابكت بر 1113آررماه  در بازرگان مهندس مهدي را استاد مقدمه این .1
 ( در اینجا ي خود آااي مهندس بازرگان اند كه با مختصري تلخيم )با اجازه نوشته آااي فرهنگ ریمن

ي آااي بازرگان، در  كه مقدمه نقل شد. و عالوه بر تناسب، حيف بود -كتاب مناسبت موضوع این به -
، و از روي كج كتابی چاو بشود و خاك بخورد كه نویسنده آن برخالف اصول جوانمردي اسالمی

سر  به سليقگی و كوتاه فكري و شاید علل دیگر!!، حتی در این مواع كه آااي مهندس بازرگان در زندان
كند و برخالف بدیهيات مبادي  چينی نماید و گستاخانه حمله  كند و توطته برند، برضد او كتاب چاو  می

 ... ! ستجدا ا از سياست شود كه اسالم ، مدعی و غربيانِ استعمارگر نظر مسيحيان طب  و  اسالمی
  ي مغرضی باای بماند ... چو نویسنده آري حيف بود كه این مقدمه در كتاب هم

  بخشی از تعقيبات مشترك نمازها. .2
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منلبی است بسيار ادیمی و شاید اشخا  زیادي به صِرف شـنيدن   پيغمبر اسالم) (
 و تمـدن و آزاديِ  یا دیدن نام كتاب، خـرده بگيرنـد و بگوینـد: در چنـين دوران علـم     

 انگيز مذهبی چه لنفی دارد؟ هاي كهنه تعصب ، پيش كشيدن بحثافكار
و تمدن، هر سـال از مهـد علـم و تمـدن منالعـات و       مين دوران علمرلك در ه مع

هـاي چـركين و    افكار، پـرده  آید كه با استفاده از آزادي عمل می تحقيقات جدیدي به
ي درخشـان و   بـر چهـره   هاي ارون سـاب  مسـيحيت   ها و عصبيت خونين را كه جهالت

زنـد حـ  و حقيقـت را كـه هـر       كشيده بود، یكی پس از دیگري پس مـی  پاك اسالم
 دارد. باشد، به جهانيان عرضه می ي آن می لحظه بيشتر تشنه
افتتـاح شـد؛    حضرت ختمـی مرتبـت) (   از همان اوان بعثت كتاب مجادله با اهل

وجـود خواهـد داشـت، و تـا      و یهـودي  و مسـيحی  زمانی هم كه ملل مسلمانمسلما  تا 
خاصيت تحقي  و خصوصـيت   فرد متفكر هر و بلكه كه در وجدان هر فرد متدین زمانی

 كشد، این بحث ادامه خواهد داشت. تردید و انتقاد زبانه می
شد و بسيار  كتاب مِ نزاع از طرف خود اهلروع جدال و برافراشتن عَلَالبته ش

ي ارتجاعی  دفاع نفس و غریزه بنا به فنرت طبيعی بود كه چنين باشد، زیرا كه انسان
 دارد! العملی ابراز می در برابر هر نوظهور عكس

هـاي معنـوي و مكتسـبات فكـري و اعتقـادي، اتفااـا         مينه داراییالعمل در ز عكس
نوجوان  حریف در شخم واتی خصوصا  باشد، می مادي هاي مایملك از تر اوي خيلی
زودي خـاموش   كه به عهد جاهليت شمام بهتري و برتري هم نماید؛ بعد از مشركينتاس

را  كـه اـبال  افتخـار و انتظـار طليعـه توحيـد      -و نصـرانيت  و محو شدند پيشـوایان یهـود  
جویی و تمسخر و پس از آن به مزاحمـت و تعـرض پرداختنـد و روز     به عيب -داشتند

تـر   دامنه را وسيعت و چه بعد از رحلت ایشان، مرتب روز، چه در زمان حضرت ختمی به
اميـل  »و « كنـت هـانري دوگاسـپري   »ندگانی ماننـد  سكردند تا جایی كه به اعتراف نوی

اتهامات را از حدود انصاف و ادب بـه مـاوراي امكـان و بـدایت رسـاندند و      « درمنگام
كمتر از خراش شمشير روي خاك بـود، بـه صـورت     ،اختالف را كه در عهد نجاشی

 ي ژرف مخوف و غيراابل عبوري در آوردند. دره
  مخترعی و مدعی هر مانند شاید نكرد، خالی شانه حمله، این برابر در خدا ي فرستاده

 شد.  شاد زمبار شدن پيدا از دلير پهلوان است ، آورده افكار به بازار تازه متاعی كه
 خداوند به یك شرط او را مجاز و مأمور این كار ساخت:
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ّباْلِحْكَمِة َواْلَمّْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ّباَلِتي ِهَي  اْدُع ِإِلی َسِبيِل َرّبَك»
 (123( / 16)نحل) «َأْحَسُن
كن و به بهترین  راه پروردگارت دعوت را با حكمت و پند نيكو به )مردم

 وجه ممكن، با آنها جدال نما...(
ا و هـ  و نقـار و جنـگ   كـار نفـاق   1شـد  یقينا  اگر ایـن شـرط از طـرفين رعایـت مـی     

 رسيد. ي امروز نمی ها به پایه ریزي خون

*   *   * 

دار بودن موضوع بود كه بـه اختصـار اشـاره     ت ادیمی بودن و دامنهاین تذكر از باب
رفت. منلب دیگري كه جا دارد در مقدمه بيان شود و تا حدود امكان رفـع كـدورت   

باشـد، چـه از    عمل آید، اشكال كار داي  بودن بحـث مـی   خاطر و تردید از خواننده به
 و چه از نظر دینی. نظر اجتماعی و ملی

  ؛نظر اجتماعی و ملیاز 
معتقدات  ي درباره دهيم اجازه خود به داریم ح  آیا ،مسلمان شرای يها ایرانی ما اینكه
و زندگی  و در افكار و آداب و علم تفوق دارند ما كه فعال  بر مللی یعنی مسيحی، ملل
 اند، اظهار نظر كنيم؟ ااتصاد و غيره خواه ناخواه رهبر ما! شده و

و بعضـی از پيشـوایان تجـدد، آیـا      -به خيال خود روشـنفكران  -بسياري از جوانان
 گویند كه:   اند و نمی نگفته

شان هم بهتر  ها چون همه چيزشان از ما جلوتر است حتما  دین فرنگی
سهم به  ایم، حتما  اسالم خور شده و اگر ما عقب افتاده و توسري است

 سزایی در این امر دارد؟!
 یكی از فواید این كتاب، عنوان شدنِ همين منلب است. 

و در عـالم  « مِـن حِيـثِ الَمَجمُـوع   »ابل از جواب به ایراد بـاال، انصـاف بـدهيم كـه     
و صـنعت عقـب هسـتيم     و سياست ا، نه تنها از جهات علمه مقایسه با خيلی از اروپایی

رت زده و دلباختـه آنهـا باشـيم،    و فضایل و اعمال نيز بایـد حسـ   ي اخالق بلكه از جنبه
كـه  -اهـ  اروپایی مذهب شود! ولی گم می تشابه اياس و اميد دارد وجه كم كم كه حدي به

                                                        
رعایت نشده و البته جهال  و پدران روحانی كرد كه این شرط بيشتر از جانب مسيحيان  باید اعتراف .1

 اند ...  دامن زده هاي مسيحيان ورزي نيز متأسفانه بر غرض مسلمانان
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آنهـا   كنندگان اجتماع خيلی بيشتر از ما پابند به آن هستند و در ميان دانشمندان و اداره
 از مخترعات ارن بيسـتم و نـوزدهم نيسـت؛ كـامال  اـدیمی و بلكـه       -رواج كامل دارد

 مكزیـك  خلـيج  یـا  تـایمز  سـاحل  از آن مبـد   و منشـأ  است. ما اسالم مذهب از تر ادیمی
 و از ميان سرزمينی است كه مذهب ما را به دنيا داده است. باشد، از مشرق نمی

 بنابراین، از این بابت خيال خواننده راحت باشد. 
و خارج از دایره  مؤلف در موضوعی كه از اختصاصات و اختراعات مغرب زمين

 شود. صالحيت شرق باشد، وارد نمی
ی را که در هاي نياندازيم، اروپايی افتادگی خودمان را به گردن اسالم ضمناً تقصير عقب

روزي  است. ، يادگار ايام تاريك قرون وسطیطاليی، دوران تمدن خود را دارندعصر 
را به لحاظ اخالای و  گرچه اسمتی از امپراتوري روم رفت،  اروپا  به كه مسيحيت

ها و اختالف  ها و خودخواهی اي آتش ستمگري اجتماعی نجات داد و تا اندازه
، و روم ید، تمدن یونانعجيب طبقات را فرو نشاند ولی موجد و مولد تمدن نگرد

 اهميت و عظمت خود را حفظ كرد.
و الزم و ملزوم وضع تفوق  تقارن با تجدد و با توحش آنها داشته است مسيحيت

ایی كه زیاد از سرچشمه در روزه که اسالم صورتیدرباشد،  نمی حاضر مغرب زمين
در مدت بسيار کوتاهی اي به هم شبيه بودند،  دور نشده و صورت و معنایش تا اندازه

خود  مولد و موجد يك تمدن بسيار درخشان عظيم گرديد و خاصيت زنده و سازنده بودنِ

 نظران كه اسالم را مؤثر و مقصر در به بعضی از كوتاه  و ابال  را عمالً به ثبوت رسانيد
 .1شكن داد دانند جواب دندان عقب افتادگی شرق می
طوركه  همان -و بلكه خيلی دیر هم شده و ما تقصيركاریم -پس چه مانعی دارد

نمایند،  مذهب و كتب دینی ما منالعه و اظهارنظر می آنها ارون متمادي است راجع به
 بررسی  محققانه است مذهبشان هك اه اروپایی وجوه زندگی از یكی به راجع ما هم

                                                        
 ميالدي تحت عنوان: 1831، مورخ ژوئن چاو لندن The Islamic Revewي نگارنده در مجله  مقاله به .1

The Causes of the Decline and Decadence of Islamic Nations . رجوع فرمایيد 
 1831در ژوئن  چاو لندن، در مجله اسالمیِ پاكستانی به زبان انگليسی 1128چاو اول این مقاله در سال 

انجمن اسالمی  1119سال  انتشار یافته است و سپس در جشن عيد فنر« The Islamic Revew»نام   به
سخنرانی كرده است و پس « سرِّ عقب افتادگی ملل مسلمان»، مؤلف در همين زمينه، با عنوان دانشجویان

تجدید چاو گردیده و اكنون این  آمریكا در هوستون 1136 و تكميل، در خرداد ماه از آن با تجدیدنظر
در  ی انتشار، توسط شركت سهام«مباحث علمی، اجتماعی، اسالمی»كه با عنوان  (9اثر در مجوعه آثار )

  چاو و منتشر شده، ارار دارد )ب.ف.ب(. 1119سال 
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 نمایيم، شاید نزدیكی بيشتري حاصل شود!  
 ي مـذهبی و امـر صـریح اـرآن     عقيده اگر آنها كتاب ما را ابول ندارند، ما كه بنا به

 و كتاب آسمانی آنها داریم: ایمان به پيغمبر
 . یوَلِإَّن َهَذا َلِفي الُّصُحِف اأُل»

 1«.یُصُحِف ِإّبَراِهيَم َوُمّوَس
 ایم و هم تكميل مبانی ایمانی و اخالای. به این ترتيب، هم تحقي  علمی كرده

باشد، این است كه  اما از جهت نظري و دینی مستله، كه آن هم غامض و داي  می
 ب،كتا ي اهل ي ااطع درباره خوان، اتخار نظریه منل  ساده ارآن اي یك مسلمانبر

  به تفحم و تعم  زیاد دارد ... كاري حقيقتا  مشكل است و احتياج
 

 بازرگان یمهد

 
 

                                                        
 : این ]حقای [ در كتب ]آسمانی[ پيشين نيز هست.18و  19( / 91اعلی) .1

 .و موسی كتب ابراهيم
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  كتابايبرايمقدمه
«حسمذهبييابُعدچهارمروحانساني»

مقدمهومعرفي
شناس در تلفن، و بعـد از اـرار مالاـات، دو ايافـه     ابل بود كه یك صداي نا دو سه ماه

اي جهـت نشـریه سـاالنه     ، منالبـه مقالـه  محبوب و محترم در آزمایشگاه دانشكده فنـی 
 جانب نمودند. از این« مكتب تشيع»

بابـت ارزش   زبان حال بنده در مقابـل اصـرار آاایـان و مخصوصـا  تأكيـدي كـه از      
   :گوید اي بود كه می نمودند، مصداق مثل عاميانه می آنعلمی و سنح عالی 
 « خانه خرس و بادیه مس؟!»

ان تجدید و تشدید آاایهاي مكرر  این رودربایستی و مشكل سخت كه با تلفن
دو سه هفته طول نكشيد، امدادي از عالم غرب رسيد! از خوشبختانه بيشتر  ،شد می

 اي در مجله پاریسی:  ارائت مقاله  من را مواجه و موف  به تصادف روزگار
(Fewina- Illuotratin Realite) 

كه  آن( نمود. عنوان مقاله و مخصوصا  متن 1111ماه  م )آبان 1839مورخ اكتبر 
 ترجمه هر دو را در زیر مالحظه خواهيد فرمود، به نظر جالب آمد.

  فرانسويي مسيحیِ اي كه یك نویسنده لبته خوانندگان انتظار نداشته باشند مقالها
و  هاي یك عده كثير محققين اروپایی و به ااتباس و انعكاس منالعات و استنباط

                                                        
  تأليف  ،«چهارم روح انسانی مذهبی یا بعد حس» نقل از كتاب بهاین مقدمهTahnegvy de Quentaim، 

، 1142ش، سال فروشی سرو ، كتابی، چاپخانه شركت چاوالی بيان ترجمه و ااتباس آااي مهندس علی
 شود )ب.ف.ب(. مندان می تقدیم عالاه تبریز،
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نویسد، صد  می براي عامه اروپایی ارن اخير كه در یك مجله اروپایی ییآمریكا
مننب  باشد. بلكه با این  صد با تمام جزئيات احكام و معارف دین مقدس اسالمدر

هایی تراوش  و از همان مغزها و الم ،آید توجه كه این ارمغان از همان دیاري می
ی و علمی و مبناي عقل ام و به نام منن كند كه مدت یك ارن با طمنراق تم می

و معنویات را به دست گرفته بودند و  ! دین و خداتجربیِ مسلم، كوس رسواسازيِ
ما را در  رسيدند، نام پيغمبر می تازه، معتقدین و مقدسين آنها واتی به بحث در اسالم

كردند. در مقاله خواهيد دید، چگونه در  هلل( شياد و مقلد ركر میردیف )نعور با
 ، تحول و بلكه انقالبو اساس خداپرستی مبناي مذاهب عقيده دانشمندان راجع به

و  )ع(سیرا در ردیف مو ) (اند نام محمد و همچنين حاضر شده پيدا شده است
  1بگذارند. )ع(عيسی

*   *   * 

، ولی آمد نظر می حل شده به مستلهحال مقاله اابل استفاده و مشكل، و درهر
ساخت و  آن كار ترجمه را دشوار می متأسفانه مضامين و اصنالحات علمی و فلسفی

، ایشان چار، متوسل به یكی از دوستان شدم. ناخارج از صالحيت و عرضه حقير بود
 . آااي مهندس بيانی«مهندس عليقلی بيانی»مرد این كار را پيش پایم ارار داد: آااي 

كه عالوه بر مراتب فضلی و تخصصی، روق و مایه خا  در موضوعات اجتماعی و 
سندگی دارند، كریمانه خواهش ما را پذیرفتند و اینك رشته بيان را فلسفی و هنر نوی

 .دهيم دست ایشان می به
 9331فروردين  93 تهران

 

 مهندس بازرگان
 

                                                        
 متن كتاب رجوع شود.« توضيحات». به 1



 
 

 
 
 
 
 
 
 

هاينزندهئآ
 

 ّبسم اهلل الرمحن الرحيم
 

َْا»  1«َدَعاُّكم ِلَما ُيْحِييُكْم اْسَتِجيُبّوْا ِلّلِه َوِللَرُسّوِل ِإ
 

م داص ؛منلب اابل عرض و تصدیعی هم ندارم ؛ارار نيست بنده سخنرانی نمایم
 تشكر است. 
و دكتر  آاایان دكتر كنیو  تهران رئيس دانشگاه از جناب آااي دكتر فرهاد تشكر

در  كه تاالر وسيع كوي دانشگاه را براي انعقاد جشن مبارك و عزیز مبعث بهمن
گذاشته و در برگزاري آن همكاري نمودند.  اختيار انجمن اسالمی دانشجویان

بور شدند در مدارج تحصيالتی خود سير جم ه كه دانشجویانبرخالف سال گذشت
 پناه و پذیرایی بگيرند. اهقرا كرده از اولياي محترم دبيرستان هدف

اظهاراتی  ي واسنه نيست. بيشتر به این تشكر تنها از جهت استفاده كوي دانشگاه
ئيس دانشگاه در جشن دو سال ابل نموده اعتراف كردند و اعتقاد است كه آااي ر

وااعی خود كه تعليم و تربيت تو م با  ي در اداي وظيفه داشتند كه دانشگاه تهران
درس  تقویت ایمان و اخالق است كوتاهی نموده است و كافی نيست ما جوانان

دوست بودن  وطن ل جامعه بدهيم. مسلمان بودن و ایرانیخوانده و متخصم تحوی
 شرط اساسی است.

                                                        

 در كوي دانشگاه تهران1140سال  سخنان مهندس بازرگان در جشن عيد مبعث ،. 
 كند بپذیرید... را در آنچه شما را زنده مى دعوت خدا و پيغمبر : ... 24/ ( 9)انفال. 1



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30

 

و  و عملی كه هر سال انجمن اسالمی دانشجویان این بيان ریاست محترم دانشگاه
واتی و پيوندي  دهند موجب نهایت خوش كنندگان از دعوت آنها انجام می استقبال

 اي به آن دارد. العاده ي ما احتياج فوق شود. جامعه و دین زده می است كه ميان علم
شد  نهاد این تصور تقویت می هاي ایران رو به دروازه از زمانی كه تمدن اروپایی

 بلكه مخالفت وجود دارد.ن جدایی و اكه ميان دانش و دین یا تمدن و ایم
مبارزه با دینداري و محكوم كردن آن  ي در زمينه ها و افكاري كه در ایران كتاب

غالبا  ترجمه یا الاال تأثير  یافته است انتشار علوم پيشرفت فكر و جلوگيري از آزادي به
هاي  سوادي و كارشكنی از بی اروپایيان .است مستقيم و غيرمستقيم نشریات اروپایی

ها و مدارك  و غيره خاطره عليه دانشمندان و تفتيش عقاید ارون وسنی كشيشان
ميشه در یك و عالمه ه تلخی دارند. اما در ممالك اسالمی مسجد و مدرسه و علم

با بسط علوم و  ،ي علماء و مخصوصا  دین به جاي مبارزه جا جمع بوده و از ناحيه
 عمل آمده است. تجليل و تشوی  فراوان به ،آراء

اهميت داده و آن  پيش از هر مذهب و مسلك دیگري به عقل و فكر و علم اسالم
 را ترویج كرده است.
 ُبَلَط»تعقل و تفكر و عبرت و نظر است. حدیث  از دستور بهم پر آیات ارآن كری

اید و  را روي تابلوي ساب  مدارس زیاد دیده 1«ٍةَمِلْسُم َو ٍمِلْسُم ِلي ُّكَلَع ٌةيَضِرَف ِمْلِعاْل
 فرماید: می امير حضرت حتی .اید شنيده حتما  را 2«ينِصّالبِ ولَوَ مَلَعِالَ وابُلُطَاُ» نبوي دستور

 «اَهّبِ اُّنَّدُي ٌنْيَد ُمْلِعلَْا»
  (شود. می [و پاداش داده] ي خودش ادا كه به واسنه است ییندانش دَ)

كشور ما و در عصر ما اهـر و جـدایی ميـان علـوم جدیـد و دیانـت وجـود        ولی در 
اجـازه فرماینـد    محتـرم حاضـر در مجلـس    ان روحـانيون آاایـ داشته و هنوز دارد. اگـر  

زمـان   آناین روحيـه بـه گـردن علمـاء و مقدسـين       ي جسارتا  عرض كنم تقصير عمده
 و صنعت و تمدن غربی در اواخـر دوران ااجاریـه   اي علمه است. ح  بود واتی طليعه

شـد پيشـوایان مـا بـه اسـتقبال       زودي سرازیر مـی  به آنظاهر و سيل  در اف  مشرق زمين
هـایی   پروراندند و از مفاسد و خرابـی  پذیرفتند و می دست خود می را به آنرفتند و  می

نمودنـد. بـه ایـن ترتيـب هـم خـدمت        وفان و سيل همراه دارد جلـوگيري مـی  كه هر ط
كردنـد و هـم مقـام و منزلـت خـود را       عظيمی به دیانت و سعادت مردم و مملكت مـی 

                                                        
 . حدیث نبوي: جستجوي دانش بر تمام مردان و زنان مسلمان واجب است.1

 .باشد را اگر چه در چين . حدیث نبوي: بجوئيد علم2
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هـاي   نمودنـد. ولـی متأسـفانه در برابـر علـوم و افكـار جدیـد سـدها و صـف          حفظ می
شـدن درشـكه و واگـون     یی كه مقدسين مـا سـوار  آنجااعتنایی و مبارزه بسته شد تا  بی

 دانستند. اسبی یا نشستن روي صندلی را معصيت می
تأسيس شد بـاز   كه در اوان مشروطيت گذشت كه مدارس جدیدي از انصاف نباید

ا و العلمـ  و سلنان و حجت امثال مرحوم رشدیه روشنفكر هم بيشتر به دست روحانيون
غيره بود كه ح  بزرگی به گردن مـا دارنـد ولـی كـافی نبـود و خيلـی دیـر توجـه بـه          

 مدارس و صنایع و افكار غربی رواج پيدا كرده است.
مجالت آبرومنـدي   ام شود و از حوزه علميه تري برداشته می هاي ارزنده اخيرا  ادم

 آید. شود بيرون می مردم نوشته می كه به زبان فارسی
گيري  باشند در این فاصله ما روشنفكران دانشگاه و فرهنگ كه هم دیگر طرف البته

 تقصير نبوده و نيستند. بی
اي كـه   با تمدن جدیـد و ضـربه   د ایراناصوال  اگر درست دات كنيم بعد از برخور

 وارد آمد مملكت ما یك ميدان اهر و جدایی و جدال شده است.
و مـذهب را هـم از    و دین تفكيك و تفراـه وجـود دارد، سياسـت    نه تنها ميان علم

بـازي و   زد و بند و حقه معناي اند. البته اگر سياست به یكدیگر جدا ساخته و جدا كرده
 مفهوم اروپـایی  چپاول باشد كامال  از مذهب جدا است ولی اگر سياست و حكومت به

و  باشد عين اسـالم  و سعادت امت مردم و رفع احتياجات عمومی و امنيت ي اداره ،آن
 است. مخصوصا  مذهب شيعه

همچنين است اهر و جدایی مابين همه، كاسب و كارمند، پيـر و جـوان، شـهري و    
 دهاتی، ادیم و جدید، مادي و معنوي، دنيا و آخرت ...

همه با هم مقابل، مخالف، دشمن، هـر طـرف موافقـت و مخالفـت، در هـر كـاري       
 اشكال و خرابی. همه جا تفراه و اختالف.

 وحدت كامل: نارضایتی و شكایت! فقط در یك امر وحدت هست.
 اند. همه از اوضاع ناراضی و ناالن
مراجعـه  مدیره یك مؤسسه ااتصـادي معروفـی    هيأتچند سال ابل براي كاري به 

كه تاجر متجدد و معتبـري   ردند با پدرشك نموده بودم. مدیرعامل مؤسسه را كه معرفی
توضيح دادند از بـس در ایـن   اند.  پرسی كردم گفتند مریض بود آشنا درآمدم و احوال

نشـينی   خانه و عصبی كسالت دچار شوند می مواجه خرابی و ناراحتی و نامالیمات با شهر
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اختيار پرسيدم چرا بایـد از اوضـاع ناراضـی و ناراحـت باشـند؟ ایشـان كـه         اند! بی شده
عموميـت دارد و  نارضـایتی و شـكایت    آنكـه خالصه  طور اند و به اره بودهك مدتی همه

 زنند. دم از وحدت می همه
كس وحـدت را كـم و بـيش متـرادف و بـراي      زنند ولی هـر  همه دم از وحدت می

 آنمرا بگيرند، مـرا بـاال ببرنـد     غلگوید مردم زیر ب منافع و نظریات شخصی دانسته می
 من بنشينند! چتر وحدتِ ي وات در سایه

رود.  یطور دعوت به وحدت كردن خودخواهی و خودپرستی است و پيش نم این
 توانم در محالت جنوب شهر دم از وحدت بزنم. بنده كه كراوات دارم نمی

از  آنهادي نمود، زیرا كه وتوانست دعوت به وحدت بكند و تا حد می )ع(علی
هاي  سوءاستفاده از مردم و گرفتند می پارچه و جيره سایرین ي اندازه  به مسلمين المال بيت
ختصر اضافه سهميه م ي اندان علی امان داشتند. انگشت برادرش را كه از او منالبهخ
براي ميهمانی یك  رابندي  اش كه گردن كرد زیرآب جوش گرفت و به خانواده می

اید كه در دوران  المال به عاریت گرفته بود سخت پرخاش كرد. شنيده شب از بيت
كند و چون از  علی را احضار می ،نماید. خليفه عربی از او شكایت می ،عمر خالفت
 اضاوت بد ،فرماید می كردم؟ اضاوت درست علی آیا ،پرسد می شود می فارغ محاكمه

 ام! ... خواندي و مرا با كنيه او را با نام معمول می ؛كردي 
جـدایی اسـت و راه چـاره وحـدت      هاي ما از اهـر و  ها و گرفتاري البته كه بدبختی

 است. اما وحدت روي حفظ و حساب منافع درست نخواهد شد.
پذیر است. در مملكت باید اصـول حكومـت كنـد     اصول امكان ي وحدت در سایه

كنـد چـه در شـوراي دانشـكده و      تا اتحاد و اتفاق و همكاري ميسر شود. فرق هم نمی
 هاي باالتر. در ادارات و چه در دستگاه ، چه در بازار، چهدانشگاه
و حتـی   منافع تا كند  می و كرده حكومت اصول كمتر در ميان ما دانيد كه می يطور به

هایی كـه بـه نـام تـو      چه فجایع و ستم آزادياي » :گفته است مصالح. نویسنده ایتاليایی
اصــل حفــظ  ؛مــا عالاــه و اطاعــت از اصــول اســت یگانــه راه نجــات« انــد! انجــام داده

 ، اصل عدالت، حقيقت، خدمت و غيره.  مملكت، اصل علم
هيچ كس  تر و شامل و جامع همه است و به اصلی كه عالی آنميان این اصول 

 آنمعناي وااعی  و اسالم به ارتباط و انتساب ندارد اصل خداپرستی است. اگر توحيد
 درهاي رحمت و ادرت بر ما بازخواهد شد. ي دردها دوا و همه ي حاكم باشد همه
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شـود در رهـن بعضـی     صـحبت از خـدا و دیـن مـی     متأسفانه واتی در جمع جوانان
 ،نمایند دینـداري  می تصور آید می نوع اغراض پيش ارتجاع و انحناط و یك ي خاطره
سـوادي و مـرادف بـا خموشـی، خفتگـی و       بـی  هـاي  پرستی و برگشت بـه دوران  كهنه
 افتادگی و بيچارگی است ! عقب
تمـام   دروجه چنين نيست، خداپرستی و خدادوستی یعنی پـرواز دادن خـود    هيچ به

ها و كماالت! تسبيح و تكبيـر   آل اوج بلندترین ارتفاعات و ایده وسعت جهان خلقت به
شـما واتـی    .و تحسـين طبيعـت   كار شدن با تمام موجـودات  آهنگ و هم خدا یعنی هم

بندیـد از صـدف    خداپرست هستيد و با جهان عظيم خلقت پيوند آشنایی و محبت مـی 
تنگ آلوده به ننگ خودبينی و خودخواهی خارج شده شریك غم و شـادي كسـان و   

نهایـت بـزرگ    ي نظر و عمل شما بـی  هستيد، مقياس و مننقه دوستان و حتی بيگانگان
نمایيد! شما كوچـك، خـاموش، خفتـه     ود. احراز شخصيت )شخصيت عظيم( میش می

شوید! ابول دعوت خدا و رسـول زنـدگی وسـيع و جدیـد      شوید، زنده می و مرده نمی
 پيدا كردن است:
َْا َدَعاُّكم ِلَما ُيْحِييُكْمِلّلِه َو َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنّوْا اْسَتِجيُبّوْا»  1«ِللَرُسّوِل ِإ

نوعان و معانی و موجودات  مرد مؤمن خداپرست نه تنها در غالب نزدیكان و هم
نهایت  كند و شخصيت و حياتش در مكان بی خارج از شخم خویش زندگی می

نهایت  نماید بلكه در زمان نيز مثل این است كه صاحب عمر بی توسعه عجيب پيدا می
 شده گذشته و گذشتگان و آینده و آیندگان برایش حال حاضر را دارد.

 وحٍنُ»، یا «اهلل ِةَّوْفِص َما آَدَي َكْيَلَع الُملَسَا»گویيد  ها واتی شما می هنام در این زیارت
اي به بعيدترین ازمنه گذشته رفته با  ... براي چند لحظه« اهللِ ليلِخَ يمَاهِرَبْاِ»یا « اهللِ یِبِنَ

هاي حقيقت و خدمت چون ابراهيم و عيسی و محمد طرف صحبت  بزرگان و نمونه
شوید! براي مؤمن ابرستان نيز شهر خاموشان و خفتگان نيست. به آنجا هم سالم  می
  :يدئگو دهيد و می می

  .اهلُل اَلاِ َهلَاِ اَل ِلْهي َاَلَع ُماَللَسَا»
 .اهلُل اَلِاِاَلَه  اَل ِلْهاَ ْنِم
 2«!اهلُل اَلاِ َهلَاِ اَل َلّْوَق ْمُتّْدَجَو َفْيَّك
... 

                                                        
كند  را در آنچه شما را زنده مى اید دعوت خدا و پيغمبر اى كسانى كه ایمان آورده :24/ ( 9)انفال. 1

 بپذیرید...

الَ »گویندگان  : سالم بر اهل توحيدو به نقل از حضرت اميرالمؤمنين علی)ع( . اسمتی از زیارت اهل ابور2
 را.« الَ اِلَهَ اِالَ اهلل»، شما چگونه یافتيد ثواب و پاداش كالم «الَ اِلَهَ اِالَ اهلل»، از جانب گویندگان «اِلَهَ اِالَ اهلل
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كنيد مثل این است كه او براي شما  نام پدر مرحومتان می كه به يراتیصلوات و خ
 كنيد! ... زنده است و به او دارید خدمت می

شخصيت و حيات  ي ایمان به آخرت و اميد و تدارك آن نيز چيزي جز توسعه
 و كمال ي نشانه و وسيله ،ابدیت نيست. این دوربينی و دوراندیشی ي انسان تا دامنه
 اد و استقبال تجدد و تكامل است.قرشد و اعت

و تمدن نيست بلكه راهی   خداپرستی و مسلمانی نه تنها برگشت و دوري از دانش
 كند به جانب نظریات و تعليمات انبياء كه دانش و تمدن بشر دائما  طی كرده و می

 رود. پيش رفته و می
مثل  ؛شود بنابراین كهنه نمی ،اسالم دین فنرت و دمساز با طبيعت و خلقت است

كند. طرفدار و خواهان  ماهی هر وات از آب بگيرند تازه است. زنده است و زنده می
 حقيقت و بصيرت و خدمت و عزت است.
 

 
 

 گان استاد دانشکده فنی هنگام سخنرانی مهندس بازر

 در جشن عيدمبعث دانشجويان مقيم کوی دانشگاه 
(09/91/9311، 001، سال ششم، شماره مجله اخبار دانشگاه تهران)



 
 

 
 
 
 
 
 
 

هايدرازمدتلزومطرح
 براياصالحاتشهري

 
كرد و ادارات شهربانی، شهرداري  پيدا بيشتري ي توسعه ي، شهرهاي پهلو هدر دور

هاي فردي بنيان نهاده شده بود،  محور استفاده به و راه ایجاد شد و اداراتی كه كارشان
 توسعه پيدا كرد.

 كردند. خاطر منافع خود یا دوستانشان كار می رؤساي ادارات اغلب، به
هاي اداري كار مردم  چه دستگاهاگر بينيم این طرف می سال به10یا 20در حدود 
روي این اصل مردم  اند، ولی باز كارهاي فردي مقدم بوده است. و داده را انجام می
تواع برآوردن احتياجاتشان   اداري هاي دستگاه از خواستند، و آوردند، نان می فشار می
 را داشتند.

 ي ههاي آیند كه برطب  آن نيازمندي ادارات هيچ نقشه ابلی نداشتند هرحال،  به
 بر ريبيشت فشار مردم، احتياجات رفتن باال اثر بر نتيجه، در كنند. بينی پيش مردم را
 شده است.  هاي اداري وارد می دستگاه

 كه كمتر  تر، شهرداري است. آنجائی تر و پر مراجعه مؤسسات شلوغ ي هاز هم
 كند. فرمائی می ابلی، حكم ي هبينی شد هاي پيش برنامه و اصول و نقشه

در زمان یكی از آاایان شهرداران كه با هم همكاري داشتيم، هميشه بنده تأسف 
دادم كه با این ترتيب كار، شهرداري درست نخواهد شد و  تذكر می خوردم و می

                                                        
 بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران»، در نخستين سمينار سخنرانی آااي مهندس بازرگان، استاد دانشگاه» ،

از  انتشارات مؤسسه منالعات و تحقيقات  21، نشریه شماره «1تحقيقات»، به نقل از 1141اردیبهشت ماه 
 .1141، شهریورماه دانشگاه تهران دانشكده ادبيات اجتماعی
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شود. در شهرداري از صبح تا غروب، دائما   وات خودتان و مردم دائما  گرفته می
آمد، یك ساعت وات  كوچك و پيش پا افتاده منرح بود و یا آاائی می مسائل

این ترتيب هيچ  اند، به كه مثال  جواز ساختمان را به او دیر داده گرفت  خودش را می
 توانست كاري از پيش ببرد. نمی  دستگاه اداري،

بينـی امـور اصـالحات و     كردم یـك معـاون دیگـر بـراي پـيش      به ایشان پيشنهاد می
اادامات اساسی شهرداري انتخاب كنند كه ابدا  با این امور فوري و جزئی كه هر روز 

ته بيایـد و بـه شـما گـزارش منالعـات      هف آمد، كاري نداشته باشد و او هفته به پيش می
امـور اساسـی و آتـی تصـميم      دو بنشـينيد و راجـع بـه    خود را بدهـد و شـما بـا او دو بـه    
خواسـت ایـن كـار را بكنـد، ولـی آنقـدر احتياجـات و         بگيرید. البته آااي شهردار می

اجـرا   ي همرحل توانست چنين طرحی را به مشكالت و مراجعات روزافزون بود كه نمی
 ي هو كـم و بـيش در ادار   ،تلفن ي هكنم كه عين این وضع، در ادار ورد. گمان میدر آ

وجـود داشـت و دارد. ادارات مـا در وااـع در زیـر فشـار       هـم  برق و مؤسسـات دیگـر   
هـاي   و جنبهاست مردم كه یك مقدار زیاد آن، متأسفانه نامشروع  ي همراجعات روزمر

 ، ارار دارند.  دارداختصاصی و شخصی 
صـد در تمـام ادارات   ین نيست كه بگویم، این وضع صـد در این گفتار، ا غرض از

هـاي مـردم فاصـله     ها با نيازمنـدي  هاي اداري، سال رخنه كرده است. ولی غالبا  دستگاه
خواسـتند، شـركت تلفـن خيلـی كـه هنـر        شماره تلفن مـی  00010اگر مردم  اند، داشته
 متقاضيان بگذارد.شماره در اختيار  0001توانست  كرد، فقط می می

 طور بود، البته بعدها بهتر شد، مثال  در سازمان آب وضع ادارات دیگر ما هم همين
شد، و در  كار لوله كشی، یك كميسيون هفتگی مرتبا  تشكيل می از اوایل شروع به

انندگی ر و راهنمائی پليس نشانی، آتش برق، تلفن، ادارات از نمایندگانی كميسيون این
هاي سازمان آب اطالع داشتند و   كردند. بالنتيجه از یك ماه ابل، از نقشه شركت می

آمد. این یك نمونة  عمل می هاي الزم براي برگردانيدن ترافيك و غيره به بينی پيش
 همكاري خيلی خوب بود كه موجب سرعت و سهولت كارها شد.

حـال پـنج مرتبـه     ري جمعا  تا بـه آید، در شهردا خاطرم می همچنين تا آنجائی كه به
 كـه  ایـن بـود  عـالی شـهر     ياهـدف شـور   ؛ر تشكيل شـده اسـت  عالی فنی شه  ياشور

كار شهرسازي، امور بهداشت، امر خواربار، برق، آب، و غيـره  متخصصين مختلف در
كلی را از و امـور  لمسائكنند و  ریزي شهر را طرح ي هآیند ي هكنند، و آنها نقش را جمع
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واـت ایـن    هاي مختلف، مورد منالعه و بررسـی اـرار دهنـد. ولـی متأسـفانه هـيچ       جنبه
بودنـد،   عمل در نيامد. واتی كه آاـاي ابتهـاج شـهردار تهـران     ي مرحله به ها ریزي طرح
نشـينيد و نقشـه   اي را جمع كردند و گفتند، ما با شما هـيچ كـاري نـداریم، فقـط ب     عده

بدهيد كـه در مـورد آب و بـرق     پنج ساله براي شهر تهران ي هبكشيد، و به ما یك نقش
آاایـان   كه حقـوق الزم هـم بـه    و اتوبوسرانی چه باید بكنيم. البته ایشان این را فرمودند

هـا   حطـر  ي هعات و تهيـ الخواهيم، ولی این من كه حقوق نمی  شود، و ما گفتيم داده می
آید و وضـع  مورد اجرا در كار بكند، تا بهندی را الزم داردكه بتوایها ها، دستگاه و نقشه

 صورت عادي برگردد. به
آب  ي لهتدر آن شورا چند كار مفيد انجام شد، از جمله ارارداد جـامعی بـراي مسـ   

راجـع بـه   گونه خبري از آن نبود، بسـتيم. یـك طـرح كلـی دیگـر هـم        كه هيچ ،تهران
مقررات شهرداري تهيه كردیم، یك طرح جالب دیگر راجع به سـازمان مسـافرتی در   
دست داشتيم، و ارارداد بسيار جالبی نوشتيم كه اگـر خواسـتند امتيـازي بدهنـد از آن     

ی كـه  لئمسـا عمـل در نيامـد.    ي همرحلـ  هـا بـه   ك از این طـرح یاستفاده كنند. ولی هيچ 
كـردن   جزئی روزمره بودكه باعث فلج لئمساشد،  ارجاع می شوراي عالی شهرداري به

 گشت. كار اساسی این شورا می
بنابراین چنين شـوراهائی وجـود داشـته اسـت، و حـاال الااـل اگـر ادارات وابسـته         

دهند، الزم اسـت نماینـدگانی از     احتياجات عمومی مردم شهر، این كار را انجام نمی به
اساسـی،   هـاي اصـالحیِ   مشـترك و طـرح   مسـائل مختلف بنشينند، و راجع بـه  ادارات 
هاي الزمه را بكنند و در ضمن بـين ادارات مختلـف، همكـاري و همـاهنگی      بينی پيش
 وجود بياورند.  به

منالعـات   ي هكار تأمين شود، و شاید نظر مؤسس اي براي این البته الزم است بودجه
 مصرف برسد. به  تري، تر و كامل نحو صحيح جه، بهو تحقيقات این باشد كه این بود

     

ائی در شـهرداري تشـكيل شـود، تـا دور از     منظور من این بود كـه شـور    هرحال، به
هاي بزرگ و اساسی بپردازد. اكنون من یكـی   كارهاي روزمره، به منالعه و تهيه طرح

 مهندسين كانون ي هنشری «تصنع» ي همجل در و ام كرده تهيه بال ا كه را، خود هاي طرح از
كننـدگان، و   نم، تا شـاید مـورد اسـتفاده شـركت    ك چاو شده است، مجددا  منرح می

 كنندگان این سمينار ارار گيرد. اداره
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هاي  یك پيشنهاد براي حل مشكل عبور و مرور خيابان»طرح خود را زیر عنوان 
 1دارم. ، تقدیم می«تهران

 

 
 

 9331ی مهندس بازرگان در بهار سال   چهره
 به هنگام تحويل قطعی تأسيسات ساخته شده توسط شرکت ياد

 به مؤسسه رازی درحصارك کرج

 
                                                        

است كه بعدا  در  مؤلف فقيد در كانون مهندسين 24/1/1119این طرح، تدوین و تكميل سخنرانی مورخ  .1
چاو و منتشـر شـده و    1119، بهمن 90الی  38، صم 18، نشریه كانون مهندسين، شماره «صنعت»مجله 

توسط  1190درسال  ،«مقاالت اجتماعی و فنی»كه با نام  باشد می «4مجموعه آثار» اكنون از آثار مندرج در
شود  مندان ارار گرفته است. از خوانندگان گرامی تقاضا می چاو و در اختيار عالاه شركت سهامی انتشار

 مراجعه فرمایند )ب.ف.ب( . 194الی  131، صفحات «4مجموعه آثار »براي آگاهی از طرح مذكور به 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 یبسمه تعال

 
كتاببرايگفتارپيش

 «يضاتنژاديوتبعاسالم»

 
ن یتر یهین و بدیتر بر امور دارد غالبا  جزو ساده كه حكومت   بزرگیا حقايدر دن

 یليبا عبارات خ ینهائ ي در مرحله ین كليز اوانيها هستند. در علوم ن حل اصول و راه
وجه كند چرا از اول فكرش مت یشوند. شخم تعجب م یان ميب یعيسر راست و طب

، ماده يجاربه، اصل ثبات و بقا ل اانونيراهه و سنگالخ رفته است. از ابيبه ب ،نشده
ا ضرورت ی ه، وجود خداي  اولیره. در ر س حقايو غ ا، اانون وراثته يل انرژیتبد

تر  یهیتر و بد یتر، تجرب ياز آن فنر يزيقتا  چيحقسازنده و گرداننده جهان است كه 
 رسد. ینم نظر به

ها و  عمال غرض، اِاز فنرت   آشكار در اثر انحراف انسانین حقايهم رلك مع
سهولت  هب، رهيو غ یفلسف يها ، سفسنهینفسان يها ها،  وسوسه ره شدن وهميمنافع، چ
 سر در گمِ ي هديچيپ بِیب و غرياالت عجيآنها را افكار و خ يشود و جا یمانكار 
 رد.يگ یكننده م گمراه

مخـالف   عنوان كه ستها انسان يتساو یهیبد و ساده اريبس لهتمس بارز، ي نمونه كی
د يـ ل داده اسـت. مالحظـه كن  يكتاب حاضر را تشك موضوع ،يضات نژاديتبع یعنیآن 

                                                        
  كانون انتشار1131، سال 11الى  1، صم «نژادى اسالم و تبعيضات»كتاب گفتار  پيشبه نقل از ،. 

رسد. ایشان  می به دست زنده یاد مهندس بازرگان ، در زندان«اسالم و تبعيضات نژادي»چاو اول كتاب 
شود  افزوده می 1144خرداد نویسند كه به چاو دوم كتاب در  گفتار را بر آن می پس از منالعه، این پيش

 )ب.ف.ب( .
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د آمـده  یـ بـا انصـاف با   امر به نظر هـر انسـان   يكه در باد -ن اصل روشنير مقابل چند
، چشـم  یپـنج انگشـت   يهـا  ستاده و با دسـت یاامت ا يگران دارایباشد و خود را مثل د

مشـترك اسـت و فقـط اختالفـات      يهـا  با عقل رسا و اـوت و ضـعف   ،اینا، زبان گويب
سـازد و   یزشـان مـ  یاعضاء صورت، متما یبعض یخارج يرنگ و شكل ظاهر یسنح

 یمات طبقـات يتقس يها ستميچه س بشر -مانند آنها نداند )و الاال برتر نداند( یستیبا یم
 از خود اختراع كرده است؟! يازات نژاديو امت

د چنـدان  شـ  یلت ميك فضی يقت و ادعايك حقیمنحصر به انكار  مستلهالبته اگر 
 ينـژاد  يهـا  ضيو تبعـ  یطبقات يازهايامت ید و گذشت وليرا بخش شد آن یمهم نبود. م

جاد نموده اسـت،  یا يجماعات بشر ي ا حصارها در داخلهیدها يچه بندها و ا ،یو اوم
هـا و آزارهـا وارد آورده و چـه     بتيده، چـه مصـ  يدر برابر استعدادها كشـ  یچه سدهائ
 كند! یپا كرده و م هها ب يزینرو خو ها جنگ

هر كـس   هم بيمهربان نرفتن و تعظ عادلِ حاكمِ دگار واحدِیر بار آفریز كه  چنانهم
چـه   ،هـر مكتـب رفـتن    دنبـال  بـه ا یـ هر شهوت و خواهش شدن،  رياس ،ندو ناكس كر

ر متكبِـ زاد يـ آدم يهـا بـرا   یچـارگ يهـا و ب  یهـا، جـدائ   یها، زبون یها، سرگردان یگمراه
 د.ینما یجاد میا

 يبود، جـا  یخ گذشته میمنحصر به ارون كهن و تار يضات نژاديتبع مستلهباز اگر 
سـازمان   ییو دانـش و كـوس فرمـانروا    يد در ارن آزادينيب یم یاد نداشت ولیبحث ز

خـاك و خـون    ههـا را بـ   گـردد، اـاره   یزمـان مـ   يااز معماهـ  یكـ یچگونه  ،ملل متحد
 اندازد. یز ميرا به وحشت و ست آمریكا یاالت متحدهچون ا یكشد و كشور بزرگ یم

       

عنوان آن و  ي مبتكرانه یروان ي همه با 1ديدست رس ن كتاب بهیچاو اول ا یوات
 ير بداهت موضوع و تكراريام تحت تأث یرهنالعمل  جلد، عكس ير رویتصو یبائیز

مذكور  ي دم نكتهيفصل آخر رس هب یاما وات بود. ارائت از فرار جهت در مباحث بودن
ن است كه بدون ادعا و يدر هم دم عظمت ارآنیمقدمه جوابم را داد، د يدر ابتدا
صراحت  كمال در را یاحكام و اصول ،خود اتنظری به دادن تاب و آب ای ینيچ مقدمه

                                                        
 انجام پذیرفته است. 1141ماه  چاو اول این كتاب در آبان .1

 انجام ، بهن انتشارنوتوسط كا اپخانه آزادى، در چ1131 و چاو سوم در سال 1144 خردادماه چاو دوم در
  رسيده است.
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اعالم  يطور عبور ك جمله معترضانه و بهیدر  یه كوتاه و گاهیك آیدر  یو سادگ
قت و يشوند ... اما حق یرد م كنند و یز صدها بار تالوت ميها ن خوان دارد، ارآن یم

 يو اجتماعات بشر یزندگ ي آن در عرصه یِعملثار آ ي عم  منلب و وسعت دامنه
 گردد. یم دایهو

زنده  یِس، شواهد وااعيسل یِان فارسينكات فوق را با ب ،يا صفحه 200ن كتاب یا
روشن و  هياض در گستراند. یخواننده م چشم مقابل ،معتبر یو اجتماع یخیو اسناد تار

 خدا) ( رسول كردار  گفتار و رفتار و يها نمونه به انسان یوات ،نژادها يتساو یهیبد
ند تفاوت ما و يب یرود و م ین فرو ميدر تعجب و تحس ،رسد یم )ع(یاو، عل یو وص

چگونه از  صدر اسالم امروز با حكومت ستياليك و سوسيدموكرات هاي حكومت
 است. تا آسمان نيزم

از  يفرار د بشرينيب یم، 1«.مَا سَلَكَكُمْ فِی سَقَرَ»مصداق  در فصل دوم كتاب به
رها يها سركرده و چه زنج خم چ ويدر چه پ ،مخلوق یگرنگیخال  و  یگانگیرش یپذ
ها  يچه تتور ،يا نژادی يا لهياز ابينشاندن امت یكرس به يخود بسته است و برا يپا به

گانه را گرفتار يو ب يها ساخته و چگونه خود ها چه دام ين تتوریبافته است و بعد با ا
 ساخته است.

و در  یاس جهـان يـ مقدر  يضات نـژاد يتبع ي مستله يامروز ي افهيا در فصل سوم به
 یحين مسـ يمبلغـ  يها تأيد. هیخور یبرم يو ضداستعمار ياستعمار يها سالح جنگ

 ایـ  یمانـدگ  عقـب  و يسـواد  یبـ  ،يبـرادر  و حـ   نِیـ د ي اشـاعه  اليخ به كه دينيب یرا م
 م اسـتعمار يتحك ي نهيه و زمیو پا ینید نفور ي لهيا بهانه و وسر نيملل رنگ ياستعداد یب

 اند. ارار داده

 فنرت نِیا دی ،فيحن مِيابراه  ِيعت اسالم ارن ابل،  چهارده اسالم چهارم، فصل در
 يهـا  كـه در همـان اـاره    ید. اسـالم یگو ینده با شما سخن میامروز و آ و اسالم جوان

نگـاه   آنجاهـا را بـه چشـم فرزنـدان آدم     گذاشت و از روز اول مـردم  یپا م اه و زرديس
، پرچمـدار  داد میبه آنها  يور، ح  زمامدار شدن فدانست می  آدم شدن ی، الكرد می

 .داد می تیل جامعه بشریزبده تحو يها و نمونه كرد میو فرماندارشان 

 يم زبـان و درك فرهنـگ و تمـدن بـرا    يتعلـ  سـال آنهـا را معنـلِ    يها ، سالاسالم
دارنـد   يبرتـر  و يرهبر ي هيداع كه یملل حاال كرد. اما ینم يخودمختار جهت یآمادگ

                                                        
 دوزخ كشاند. : چه عاملی شما را به42( / 14مدثر ) .1
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تسـلط و   ،كننـد  یمـ  يابـالغ خودمختـار   یوات ،دن و وعده دادنيبعد از چند ارن دوش
، در هندوسـتان  هـا   یانگليسكشند.  یش ميزنند با پا پ یرا اگر با دست پس م یتمتع ابل
و  ا در كنگـو هـ  یكـ ی، بلژيا در انـدونز هـ  ي، هلندقایفرآو شمال  هیا در سوره يفرانسو

ـ   كن كن سفت چه شل ،یجنوب يقایفرآدر  ها  یانگليسهنوز هم   يهـا  ن ملـت یـ ا رِهـا سَ
 ،ا(هـ  یاروپـائ  بر نه خودشان بر یی)آاا ییآاا و يآزاد يبرا را آنها دل و درآوردند چارهيب

داد،  یمـ  ير  نمود، مجلس یب نمیتصو ، پارلمانكرد میموافقت  خون كردند! دولت
نمـود،   یمـ  ءو امضـا  رفـت  مـی گر یكرد، فرماندار د یاندار كل پشت چشم نازك مفرم
راه  هم و صــاحبان كشـــتزارها و كارخانجـــات فتنــه و آشـــوب بـــ  يدپوســتان مقـــ يسف
 انداختند... یم

 آمریكاو  انگليس ،كشد میبيرون پایش را  و هندوچين از سوریه فرانسه ،تازه
هواپيما و لشكر  آمریكاكند،  را رها می خواه ناخواه كنگو ند، بلژیكننشي جایش می

عناي م )به ، استعمارفرستد و تمام اینها تحت عناوین فریبنده محبت براي پسر خدا می
حفظ نظم، اشاعه فرهنگ و تمدن  الحمایگی، سياست تحت ،(!عمران و آبادي كردن

شده و تأیيد  باورشان می آمریكاو  اروپا و سایر خدماتی كه اكثریت مردم
 اند. كرده می

           

روز است كه  ي تلهمس، هم يضات نژاديعموضوع كتاب و مشكالت حاصله از تب
هر چند بار  یخارج ها و منبوعات يبه نقل از خبرگزار یها و مجالت فارس روزنامه

است  ییها ل منالب پراكنده و اشارهيد و تكمیيسازند و هم در تأ یمنتشر و منرح م
ك ی ين كتاب برایر مباحث آمده است. ایر، در ضمن ساياخ یِات اسالميكه در ادب

را  یمیحل اعالم شده اد راه ،روز و تازه است مستلهن حال يكهنه كه در ع مستله
ان و اعالم شده، هم خوب يكه هم خوب ب یحل كند. راه یشنهاد و از آن دفاع ميپ

 ده است.ج مثبت و مسلم دایده و هم نتایعمل گرد

       

 يايدر دن ارآن ين ساده و فنریه و بنابراي  اولیاز حقا ياريمتأسفانه نه تنها بس
ز غالبا  ين «مسلمان»اول خودمان  هب يِايبلكه در دن ،باشد یغرب نامأنوس و نامعمول م

 ست.موضوع كتاب ا مستلهشود. از جمله،  یده میمجهول و متروك د
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ن يچن یطباطبائ يعالمه جناب آاا استادِ زانِيالم رياز تفس با استفاده 110 در صفحه
 آمده: 

 كه است نداده اجازه و كرده یملغ را ينژاد و یمل انشعاب اصل اسالم»
ك جامعه بر اساس یباشد و  وجود آمدن اجتماع همنشأ ب یانشعابات مل

  «... ل گردديتشك تيمل
 د!يسه كنیب مقاعر يها ر ملتياخ ياهوين دستور را با هیحال، ا

 یجیرا ي سكه ،نيمغرب زم تيافرنگ و نژاد و اشر يايدر دن سميوناليالبته ناس
 ده است.يرس ينزم آن بعدا  به مشرق ي بوده است كه تفاله

اند  دانسته مانیا از را وطن     حب آنكه نيع در اسالم مكتب در و ارآن مكتب در اما
م و حِرَ و حقوق دفاع از نفس و از خانواده دنبال به و دفاع از هموطن و ملك و ملت

دا  یشد یمل يها و تعصب ينژاد يتفاخرها رلك معباشد  ین میاز واجبات د ،هیهمسا
 ده است.یمنع گرد

 يرهاتُد تبخیبا ،یمل رترِيپاگ و رتر و دستيدامنگ یر ولت اس كوچكيك مقیدر 
و  یا از شهرستانیو  یو خراسان از ترك يو تمسخرها یو خانوادگ یو صنف یمحل
 يها و تفراه یمعن یب یمحل يها ن تكبر و تمسخرها تعصبیم. ايها را ركر كن یدهات
  :فهیه شریآورد. آ یال مبه دنب یمل بِمخرِ

  1 «.ُزّبًرا ُّكُل ِحْزٍب ّبَما َلَّدْيِهْم َفِرُحّوَّن َفَتَقَّطُعّوا َأْمَرُهم ّبْيَنُهْم»
 شوند. یگر میپاره و دشمن همد پاره افته، جامعه و مردمیمصداق 

 ك مخاطبِی فكر با صرفا  را یكرمان یحجت یعل يااآ جناب یفيكتاب تأل ن،یبنابرا
د خواند. جا دارد مورد استفاده و ینبا، رمسلمانيغ ااهرِ هاي دولت ي ا دربارهی ،بیغا
 ز بشود.يو اصالح خودمان ن يريگ عبرت ي لهيوس

           

ل یكه از تما یتیت به موضوع و حكایب، عناكتا يانظر از عنوان و محتو صرف
، ام ینیمخصوصا  حوزه د ،عهيش تيروحان ربع ارن حاضرِ عِینسبتا  سر لِمون و تحوّيم
ن و تشكر يدر خور تأمل و تحس ،ان داردين برخورد و بيو با چن مسائلل ين ابیا ه ب

 ن است.اوفرا

                                                        
 خوش است. آنچه خود دارد دل به هرگروهی كردند؛ فراه فراه : و]لی[ دینشان را ميان خود31( / 21مدثر) .1
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 ي فهيگانه وظیم يیاگر نگو ،و ارآن بزرگ زمان با اسالم مسائلمواجهه دادن 
آن است. البته با ورود و  یم از وظائف اساسيید بگویبا ،است تيو مرجع تيروحان
زمان و  ك طرف و همیاز  یت زندگو مشكال یاجتماع مسائلكامل در  یبررس
 گر.یاز طرف د ادم شدن با مردم هم

فـات و  يل تأليـ ن ابیـ شـان را در ا یشتر مؤلف و امثـال ا ي  بياز خداوند، پاداش و توف
 ن مقدمه در حظِیخواننده محترم از ارائت ا یدوارم خستگيام ،خدمات خواستار بوده
 فع شود.جبران و مرت ،كامل از متن كتاب

 مهندس مهدی بازرگان -تهران
 

 9311خرداد 

     



 
 

 
 
 
 
 
 
 

اهميتتبليغ
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

ام،  دار هم بوده ام، مكتب معلم بوده ام، از طرف دانشگاه بنده شاگرد مدرسه بوده
بستی گير نكرده بودم: بدون سابقه، بدون تدارك و بدون  وات در چنين بن چولی هي
مندي از محضرشان  و اطالع، فقط براي دیدن این دستگاه و زیارت آاایان و بهره علم
صحبت  ادر اینكه براي شوم، مزاحم اي چندكلمه بيایم فرمودند امر آاایان بودم، آمده

اي بياید  ن بيشتر ظاهر شود؛ عينا  مثل اینكه شاگرد مدرسهو استادي و فضيلت خودشا
 ! امتحان نهایی ي هثبت نام كند، و همان روز ثبت نام به او بگویند برو پاي تخت

كه یكی از آاایان در عرض  از توضيحاتی است« دارالتبليغ»اطالعات بنده راجع به 
افی بود كه بگویم چندین سال جوان شدم! و ده دايقه دادند. ولی همين اندازه ك

طور كه ایشان فرمودند، این  و آرزویم اضافه شد! چون همان چقدر بر اميد و عش 
و دردمند جامعة  مسلمان همان چيزي است كه آرزوي بنده و شاید هزاران نفر مردم

 . است اسالمی
ادم اول برداشته  ید كه هنوز تمام نشده، وليان منلع و معترف هستیالبته خود آاا
ن، يرا بكنم و بعد هم از مؤسس د در مرحلة اول شكر خداینجا بایشده است. در ا

 نجا تشكر كنم.یكنندگان و طالب ا ن شاگردان و استفادهين و همچنيان، مدرسيبان

           
                                                        

 خرااوباشد كه  می گذرد، متن سخنرانی استاد مهندس مهدي بازرگان آنچه از نظر خوانندگان ارجمند می 
و پس از پياده شدن از نوار، با تلخيم  شدهایراد  در تاالر خنابه دارالتبليغ اسالمی ام ،1146 سال

 چاو رسيده است. به 1141، سال نشریه دارالتبليغ اسالمی ام 88تا  82صفحات در  ،مختصري
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د گفت: تو م با هر یاست؛ و امروز با ین و با هر مكتبیغ تو م با هر ديبلت لهتمس
د یز است؛ و شايهر چ يغ، در ابتدا و وسط و در انتهايز. تبليچ ز و همهيچبا هر یاستيس

توجه  مستلهن یا ، بهاسالم ي هانداز به یعتیچ شري، و در هبه اندازه ارآن یچ كتابيدر ه
  :نشده باشد كه

  1«َهَذا ّباَلٌغ ِللَناِس»
 و

  2«ّبِلْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك»
ا يم، دنيدان یطوركه م غ شده، اما امروز همانيالبته تبل هم در اسالم یعيطور طب به

 یغ، شخم نبيتبل یگذار اصل هیش رو به تخصم آورده است. البته پايش از پيب
ا ياست كه دن یو بعد همه. اما ارن هم السالم(يبوده است، بعد هم ائمه )عل اكرم) (
توان گفت در اسالم، در  یم دیو شا رانیدر ا یرود ول یرو به تخصم م يدر هر امر

 دا نشده است. ين جهت تخصم پیا
و نه تنها هم  یاست؛ نه تنها اطالعات علم لیار مشكيبس ي هلتغ، مسيتبل ي لهتمس

 :اند د فوق همه باشد! گو آنكه گفتهین را الزم دارد، بلكه بایریسنح بودن با سا
 1.«اَلَمْن َق َو اَل َتْنُظْر ِايل اَلَما َق ِالی ُاْنُظْر»

كالم نگاه  تواند فقط به نمی كاري بكنيد، بشر طبيعی و بشري است و هر ولی یك چيز
توجه  كالم به كه بكنيم سعی باید البته است. كالم از بيش خيلی متكلم به توجهش كند.

ده احساس نوعی برتري در داشته باشيم، ولی گوینده بسيار مؤثر است. واتی شنون
رود. ولی اگر  بعد عقب دليل و برهان می  پذیرد، گوینده بكند، كالمش را دربست می

بيشتر نسبت به خودش  برعكس، شنونده در گوینده احساس فضيلت و برتري و علم
اوي داشته  هاي او صحيح باشد، استدالل درست باشد، منن ِ نكند، هر ادر هم حرف

بيش از مجتهد، باید داراي  ،كند. بنابراین مُبَلِغَ كه باید و شاید اثر نمی يطور باشد، آن
 است. اثر بی تبليغ گرنهو باشد؛ خودش عصر معلومات از فعیمرت و وسيع بسيار ي هدامن

اند. یك زمانی علوم  شاخه شده چيز در تخصم است و علوم، شاخه امروز همه
چيز بود. بعد شعبی  ت بود، فيزیك بود، شيمی بود، حتی طب بود، همهطبيعی؛ طبيعيّا

                                                        
 : این ]آیات[ ابالغی است براي مردم تا ]توجه كنند[ ... 32( / 14. ابراهيم )1

 : ... آنچه ]از جانب صاحب اختيارت[ بر تو نازل شده است، ابالغ كن... . 61( / 3. مائده)2

 گوید. شود بنگر؛ نه به آن كسی كه می : به آنچه گفته میاز اميرالمؤمنين، علی )ع( .1
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هایی پيدا كرد.  هاي طبيعی بود، رشته پيدا كرد؛ حتی خود فيزیك كه یكی از رشته
هاي فيزیك  پيمودم، یكی از رشته هاي ابتدایی را می آن روزهایی كه بنده دوره

 هاي فراوان. یی دارد با رشتهاه الكتریسيته و برق بود. حاال خود برق اصال  دانشگاه
 ها باشد!  این فنون و رشته تمام بيش جامعِ و كم كار مُبَلِغ این مشكل را دارد كه باید

 بودم كه زندان هم ابال  -نددبو فرموده امر ]شریعتمداري[اهلل آیت حضرت چون البته
كليله و »اول  چون به ،«كه دارید، بگویيد هر نظري و پيشنهادي»كه  پيغام فرموده بودند

كار  به شيري براي هم مگس حتی مگس... چو آید كار به ملك این اندر گفت: كه «دمنه
آري، براي این چنين اادامات، هر فكري و هر نظري و هر شخصی هر ادر  -آید می
و پيشنهاداتی   البته نظریاتی گردد؛ وااع مفيد ممكن است باشد، ارزش ك و بیكوچ هم

خواستم  دارم، خدمتشان و خدمت آاایان عرض خواهم كرد. اینجا فقط تذكري می
 ي هكم رعایت شده، مستل ها رعایت نشده و یا اي كه در بين ما ارن كنم كه جنبه عرض

 موجود است. مسائلپايِ مردم بودن و احساس  و پا به ورود در زندگی مردم
و آن حدود « اَفجِه»و « كسينَ»تقریبا  بيست سی سال ابل، یك سفر تابستانی به 

« افجه»رسيدم. ایشان ساكن « شيخ محمدعلی لواسانی»كرده بودم و خدمت آااي 
كه شاید آاایان هم ایشان را بشناسند و در امراض اطفال « دكتر اریب»ودند. من با ب

و گاهی ما « كسينَ»آمدند به  تخصم دارد، آنجا بودیم. ایشان بعضی روزها می
چيزي كه خيلی در من اثر كرد، دیدم آااي  «.افجه»رفتيم تا  با ایشان می زنان ادم

طور ادم  شناسند؛ همين شناسد و آنها هم او را می آنجا را می تمام مردم لواسانی
اینها كه  دستش بود، به داد و بيل به ادم... مثال  كسی كه زمينش را داشت آب می به
اش، گوسفندش را  ال گاوش، گوسالهكرد؛ حتی احو پرسی می رسيد، احوال می
زایيده؟! شيرش كم شده؟! زیاد  گفت: گاوت زایيد؟! نزایيد؟! ماده پرسيد و می می

كردند. خيلی تحت تأثير ارار گرفتم و دیدم چقدر این  شده؟! آنها هم درد دل می
و آن حول و حوش اثر « سينك»و « افجه»، روي مردم مُبَلُغ، یعنی آااي لواسانی

 تواند داشته باشد و اثر هم دارد.  می
خوردیم؛ مثال  این پسر عمو با آن پسر عمو، سَرِ  اختالفاتی بر می ها به گاهی وات

حل  لهتمسكردند،  گفتند یا آنها مراجعه می آب دعوایی داشت، دو كلمه ایشان می
 ،، در زندگی مردم حلول داشته باشدپاي مردم و پابه طور باشد بود! پس مُبَلِغ اگر این

 كند: فهمد و حرفشان را درك می مسلم است كه می
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 1«.َوَأنَت ِحٌل ّبَهَذا اْلَبَلِّد»
سایة جوارشان ما بود؛ یعنی ما در ظِلّ و  ي ههمسای یكی از علماي بزرگ تهران

مرحوم پدرم با ایشان آمد و رفت داشتند، و بعد هم منسوب شدیم. ایشان آن  ؛بودیم
مواع جلساتی داشتند. كه مرحوم پدرم خيلی اصرار داشتند كه تو هم در این جلسات 

اي  اي ندارد؛ نتيجه شركت كن ! من هم یكی دو بار رفتم؛ بعد به پدرم گفتم فایده
ی را پرسيدم، اشتباهاتی كه مسائلشود.  ه دردي كه دارم، دوا نمیگيرم؛ براي اینك نمی

داشتم پرسيدم؛ البته ایشان جواب دادند، اما من دیدم جواب ایشان یك  در ارآن
براي من ارزش نداشت. ایشان در یك وادي دیگري است و ما در یك وادي « پول»

اتفااا  مرحوم پدرم گفتند: من هم به فهميم. بعد  دیگر؛ اصال  زبان همدیگر را نمی
فرمایيد، مالحظه  هاي معقول و كالم می ایشان عرض كردم كه مواعی كه صحبت

زنند؛ چون همه اهل محل بودند. اما مواعی كه  مستمعين چرت می ي كنيد كه همه می
شوند، این  وند، همه بيدار میش گویيد، همه زنده می می ، دو كالم از امامدو تا روایت

 خيلی مؤثر است كه گوینده و شنونده به یك زبان حرف بزنند.
هاي  یا نوشته« مكتب اسالم» ي هام. هر دفعه كه این نشری بنده بارها این را گفته

داشته گفتم اینها اگر هيچ حسنی ن رسيد، می هر كسی كه می رسيد، به آاایان می
باشند، ااال  به زبان مردم نوشته شده و استنادشان به منالب یا به گویندگانی است كه 
مردم آنها را ابول دارند؛ این خيلی پيشرفت و ادم بزرگی است كه در راه تبليغ 

 برداشته شده است... .
این است كه تبليغ،  مستلهخواستم عرض كنم.  اي كه می نكته ردیم بهگ حال برمی

طوركه خودشان امر فرمودند، واتی با عمل تو م شود اثرش چند برابر است؛ اما  همان
 واتی با نظر و حرف باشد! ... 

گو -اند حقير را منالعه فرموده 2«كار در اسالم»بعضی از آاایان شاید آن كتاب 
ري شده است. در آنجا آو اینكه شنيدم جزو كتب ممنوعه و ضاله شمرده شده و جمع

 درد دل شده كه: 
                                                        

 .كه تو در این سرزمين سكونت داري درحالی : 2/  (80) بلد .1

تفصيل  و تدوین كه است دانشجویان المیاس انجمن در 14/1/1123 مورخ سخنرانی عنوان ،«اسالم در كار» .2
چاو  توسط شركت سهامی انتشار 1144صورت كتاب، ابتدا توسط انجمن مذكور و سپس در سال  آن به

« مباحث علمی، اجتماعی، اسالمی»نام  به (9و منتشر گردید و اكنون دومين اثر مندرج در مجموعه آثار )
مندان ارار گرفته است  چاو و در اختيار عالاه توسط شركت سهامی انتشار 1119است كه در سال 

 )ب.ف.ب(.
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اصال   نداریم، در دنياي شرق و دنياي ایران و تشيع دنياي اسالم كار به»
بيگانه از كار و دور از عمل بودن و این دور از عمل بودن و وارد در 

هاي نظري داشتن، چه زندگی نشدن و فقط توجه به لفظ و كالم و چيز
ا و ه ا و شيعهه ا و ایرانیه صدمات و لنمات جبران ناپذیري به ما شرای

 «ا زده است.ه مسلمان
البته مدتی كه امر فرمودند و اجازه و مجال دارم، وسيله نيست كه كامال  بيان كنم 

تواند مؤثر  تبليغ وقتی میكنم كه  اي را اظهار كرده باشم؛ فقط خواستم اشاره و عرضم

لحاظ شناسایی و  ، و بهلحاظ اخالق ، بهلحاظ تقوا به ؛باشد که خودِ مُبَلِغ نمونه باشد
گویيم مسيحيت  میكنيم و  افتخار می اسالم لحاظ عمل. ما كه به تماس و همچنين به

فقط به یك جنبه توجه دارد، مثال   دنياست، یهودیت است، ترك دین رهبانيت
ولی   تصوف مورد توجه است، جنبه اخالايش اوي است، در آیين بودایی زردشتی
است؛ یعنی اعتقاد را با زندگی و  جامع جميع جهات انسانی كه اسالم كنيم افتخار می
برخالف جاهاي دیگر، تو م با هم كرده  ،را عبارت دیگر، دین و سياست با عمل و به

اند رهبر  بوده و ائمه طوركه پيغمبران است، آرزو این است كه مبلغ و رهبرِ دینی همان
اش این است كه وارد در كارهاي  هم باشد. و رهبر اجتماع بودن الزمه اجتماع

پاي همه ادم بردارد. البته  اجتماع باشد؛ در كسبشان، در كارشان، در تمام امور پا به
دهد داشته باشد.  انجام می تواند تمام مزایا و فضایل و وظایفی را كه بشر یك نفر نمی

شود  هم هست؛ می« همكاري»است، دنياي « تخصم»طور كه دنياي  امروز دنيا همان
 از راه همكاري و اجتماعات وارد این كارها شد.

اند  گذاشته ريتأث بنده در كه ییآنها از زنم یم یمثال كی باز ضمیعرا خاتمة يبرا بنده
ما را نداشتند،  یمبان نیا كه یكسان مورد در هم آن باشد؛ مؤثر تواند یم چگونه غيكه تبل
 یخواندم، اجتماعات یدرس م فرانسه بنده در كه يا در آن مدرسه رفتند. لك جلوار مع

بودند و یك  بودند، یك عده كمونيست . یك عده سوسياليستبود ییها بود، انجمن
شدیم.  بودند. ما هم كم وبيش براي كسب اطالع وارد این جلسات می عده كاتوليك

هایی داشت  آنها( رفتم. ساختمان، سالن )متدینين ها انجمن كاتوليك یك شب هم، به
همة مدرسه  به آن شب، اختصا  ي تر. اتفااا  جلسه كوچك و بزرگ و بزرگ

كننده و مدیر جلسه یك آاایی بود  كالس ما داشت. پذیرایی نداشت؛ اختصا  به
محيط یك  بودند؛ همه ما رفتيم، كشيشی تازه. واتی جوان، كشيشی ،بود كه كشيش

، این شاگردها محيط خيلی صميمانه و محيط رفاات بود. اوال  این آااي كشيش
 روابط و كارگران ي هاتحادی ي )آن مواع البته مستلهكردند مختلفی را منرح می مسائل
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را عينا  مثل دو  مسائلمنرح بود( و او همه این  مسائل... و از این ابيل دین كار با
نها داد و جوابش هم طوري بود كه براي آ دوست كه با هم صحبت كنند، جواب می

  ،اانع كننده بود. یك ادري كه آشنایی بيشتر شد، معلوم شد كه این آااي كشيش
را كه « مدرسه سانترال»التحصيل و مهندس از همين مدرسه است! )یعنی  خودش فارغ

و بعد هم رفته در بود، این آاا طی كرده بود(  یك مدرسه عالی و درجه یك فرانسه
 آدمی چنين كالم هم شركت كرده بود. معلوم است كه و در جنگ سلك روحانيت

دیدند  مدرسه بودند، می آن دوم كالس شاگرد كه شاگردها، این واتی است. مؤثر
د، اگر دان اي می  آرمه داند، او اگر بتون دانند، این آاا هم می آنچه را كه آنها می

 و داند می داند، این آاا هم عالی می داند، یا اگر فرض كنيد ریاضيات حسابداري می
فداكاري هم كرده  كرده، هم جنگ بعد، نيست؛ كسر ایشان از چيزي معلومات، در

و  لومات مسيحيتمع هم بوده، به است. در جنگ سرباز بوده، افسر بوده و داراي تقوا
هم وارد است و بعد هم مثل یك دوست و یك رفي ، دارد با اینها صحبت  كليسا
مذهب در »طور ضمنی در كتاب  كند، این خيلی مؤثر است. این منلب را بنده به می
 ام. منعكس كرده -دیگر گویا این در موضوع بوده یا منلب- 1«اروپا

هایی بود كه بنده كردم؛ چون خودشان هم فرمودند كه ما ادم  حال اینها درد دل
اول را برداشتيم؛ ادم اول ادم بسيار مهم و بزرگ و مؤثري است و اميددهنده ثمرات 

م را مشكالت و وظایف بيشتر توجه داشته باشد، اد  هرچه به خيلی نيكو؛ منتها انسان
 دارد. این بود كه بنده این نكات را عرض كردم. تر و بهتر برمی محكم

تشریف  اینجا كه آاایانی چه آاایان، همت و خداوندي عنایت و خدا فضل به اميدوارم
فرمایند، و چه آن آاایانی كه در  درسشان شركت می پاي در كه دارند و چه آاایانی

  اول طی شود و به ي ها توفي  همكاري دارند، این ادمِ مرحلمند و ناظر ی خارج، عالاه
خدمتی كه  باشد، شده خل  خدمتی به كه هم طوري تر برسيم؛ به كامل تر و مراحل عالی

 همه استحقاق و احتياجش را دارند، و هم در درگاه خال  مأجور و مقبول ارار گيرد.

 «هاهلل و برکات تو السالم عليکم و رحم»

                                                        
چاو شد و « كانون اسالم»، ارگان «آموز شدان»تدوین و در همان سال در مجله  22/1/1121. این اثر در 1

 ،مباحث علمی، اجتماعی»با نام  (9گردید و اكنون اولين اثر مندرج در مجموعه آثار) بارها تجدید چاو

 است)ب.ف.ب(. شده منتشر و چاو انتشار سهامی شركت توسط 1119 سال در كه است «اسالمی



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 بسمه تعالی
 

دشوتاريختكرارمي
()ازموسيتاماركس

 

تكرار و سابقه این جمله. درست به شرط عدم تواع تساوي و تشابه كامل اضایا  □
 ها و خاطرات.  به شباهت اجمالی جریان ءو اكتفا

 زنده نگاه داشتن بعضی از آنها. و ؛ عترت، سنت در ارآن  □

مستشراين و مـادیون اضـایاي مـذاهب و از جملـه اسـالم را بـا دیـد تـاریخی و          □
خـواهيم   كننـد، مـا هـم نمـی     گري خودشان تجزیه و تحليل نمـی  شناسی و مادي جامعه

 عكس آن را انجام دهيم.

نبـع  ها و پيغمبرانشان هر كدام یـك جـور، بـا وجـود وحـدت م      هاي امت داستان □
 رسالت و مقصد نهایی.

 ل: نجات دنيا و بركت دنيا و كمتر مسأله آخرت و خدا.اسرائي در بنی

)فضيلت و شقاوت  اضداد جمع و عجيب اوم ،ل و موسیاسرائي از همه بنی بيش □
 و رلت( نقش بزرگ در تاریخ .

                                                        

 نوشته، طرحی است از یك مقاله یا سخنرانی كه فااد تاریخ است ولی به احتمال زیاد مربوط  دست اثر این

 ( است.1133)اردیبهشت یا خرداد  1133به اوایل سال 



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12

 

يِ الدرِ مدافع مظلومان است )گفتار بالعكس در باره موسی اصال  ماجراجو □
یابد  پرورش می كه راتا  انقالبی بوده است(، در دامان و خانواده فرعون ماركس

است و  و روشنفكري اش برخاسته از فاميل بورژوا )ماركس برخالف منن  و فلسفه
 شد(. د مكتب دیالكتيك طبقاتیمرا

رو شدن با ادرت فرعونی و شكستن هيبت  ايام و مأموریت الهیِ موسی، روبه
 ي ارن نوزدهم و صنایع(:دار ايام عليه سرمایه اوست )ماركس

َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة  ِإَّن ِفْرَعّْوَّن َعَلا ِفي اْلَأْرِض َوَجَعَل»
 1«ِمْنُهْم

 جویی برتري              

    فقرا اند  هاي ارن نوزدهم كرده همين كار را فرعون

 طبقات

 جویی. ق ح نيز در همين است، احقا عامل موفقيت و گسترش ماركسيسم

كه خالصا  و ابتدائا  براي  و خيلی از انبياء و شعيب بينيم برخالف ابراهيم می □
ی یا فسادهاي اخالای است، در مورد موسی تكيه و تصریح روي پرست محو بت

دوري و زل كه همان ماسرائي شود و آزاد كردن بنی می 2«ارَهَبْ إِلَى فِرَعَوْنَ إِنَهُ طَغَى»
 رنجبري زمان را داشته محروم از حقوق بوده در برابر ماَلء.

( و و كمونيستی شود )یا احزاب كارگري ل میاسرائي موسی موف  به نجات بنی □
 (. و دولت مقتدر شوروي رساند )لنين می و سلننت آنها را به ارض موعود

، هيتلر، و ميراث بردن اموال آنها: سرنگونی تزار سرنگونی و غرق فرعون □
 هاي مستعمرات ، استقالل، كلنياليسمموسولينی

                                                        
هایی تقسيم كرد، گروهی را  خواه بود و مردم را به گروه در آن سرزمين برتري : فرعون 4( / 29اصم) .1

 تحت فشار گذاشت...

 برو كه سر به طغيان برداشته است. : ]اینك[ به سوي فرعون 24( / 20طه) .2
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فِی األَرْضِ  لَتُفَسِدُنَ»، سبط، اارون 11شوند: شاعري،  ل منحرف میاسرائي بنی □
 [، اُپورتونيسمrevisionisme] و... اینها هم به اول خودشان رویزیونيسم 1«مَرَتَيْنِ

[opportunisme؟ ،] 

رود ولی اوميت )طبقه(، ثروت و سروري  از شریعت موسی خدا و آخرت می □
 ماند. می

تكذیب و انكار و  2«وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اهللِ»و  حقارت و رلت از جهت كشتن انبياء
 بينيم )عناد با خدا و كفر(. می كفر كه مظاهرش را در ماركسيسم

 براي ماركس ؛ اِنگلسبراي موسی هارون □

« خدا -ماده»ين ئكند و آ هم مثل موسی روي عقيده و هدف تكيه می ماركس □
 نماید و اصرار روي آن دارد. را ترویج می

دوم موفقيت  عامل دولت، خودبيگانگی، از انسان ي رهایی : وعدهي مسيح وعده □
 ش .و گسترش مكتب

یكی هم  نوع جنگ(، این )یك بود موسی سراسر زندگيش مبارزه و جنگ □
 طور. همان

را هالك و اومش  دشمن را گرفته، كرد و پی آن مأموریت موسی اول دریافت □
تفصيلی را  و احكام و ایدئولوژي كرد و در راه، الواح عشره را راهی ارض موعود

 دریافت نمود. 
ابلی و در حزب  طور روي معتقدات سوسياليستی این یكی هم تا حدودي همين

راه افتاد و تشكيل جمعيت و دسته داد و سپس و تدریجا  منن  و   برادر به كمونيست
 مكتب خود را تدوین نمود.

                                                        
 : ... كه انعا  دو بار در این سرزمين فساد خواهيد كرد... 4( / 11اسراء) .1

 [ از راه خدا ...: ... و]لی[ بازداشتن ]خل  211( / 2بقره) .2



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

راسالممياندينوسياستد
يا

ميانايمانواجتماع،جداييوجودندارد
 

نام دارد. وي رهبر  كنيد مهندس مهدي بازرگان شخصی كه مالحظه می»
 ي است و براي اولين بار است كه در یك مصـاحبه  نهضت آزادي ایران

لویزیونی شركت كرده اسـت. بازرگـان بعـد از پایـان تحصـيالتش، در      ت
ــه ــانترا ي مدرس ــاریسس ــكده ل پ ــ ي و در دانش ــگاه یفن ــرا  ]دانش ، [نته

مقـام ریاسـت نيـز رسـيد. در      بـه  كرد و در آنجا تدریس می ترمودیناميك
ملـی   مهدي بازرگان اولين رئيس شركت نفتِشمسی[  1110] 1831سال
به ده  1861افتاد در سال  ایران شد. بعد از چندین بار كه به زندان ي شده
 در تهران اكنون وي سال آزاد شد.3 كه بعداز 1گردید محكوم زندان سال

 .« اش بركنار شده است هاي دانشگاهی مستوليت و از تمام كند می زندگی
 (بلژیك )مخبر تلویزیون

شود و  اعتصاب عمومی تلقی می عنوان بستن بازار به مناب  سنت ایرانيان -1
 هميشه نيز معناي سياسی بسيار مهمی را در بر دارد.

و بيش از  در اظهار تنفر و بستن تمام بازارها در تهران مردم ركت عمومیش -2
یك امر بسيار عظيم و براي نخستين بار در تاریخ ایران، یك  ایران دیگر شهر 40

                                                        
 [ 1131خرداد  2] 1819مه  21تاریخ ، در بلژیك آااي مهندس بازرگان در یك مصاحبه با مخبر تلویزیون

اند. هر بخش از منالب زیر در اسمتی از  منالب زیر را براي اطالع افكار عمومی جهانيان اعالم داشته
 ایم. بندي آورده دايقه بود، آمده كه ما به ترتيب شماره 43یك فيلم كه جمعا  حدود 

 . 1131. خردادماه  38از كشور(. شماره )چاو در خارج  به نقل از پيام مجاهد

 11محاكمه شد و پس از  ( در دادگاه نظامی1861اكتبر  21)برابر با  10/1/1142مهندس بازرگان در . 1
 محكوم گردید. سال زندان 10( به 1864)برابر با پنجم ژانویه  16/10/1141جلسه در 
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 لیم موسابقه بوده است. در وااع این امر به صورت یك رفراند عظيم و بی ي حادثه
می كه وخودجوش و طبيعی انجام یافت. رفراند طور بود كه البته از جانب مردم به

حكم محكوميت اكثریت عظيمی از مردم كشور عليه رژیم  عنوان توان آن را به می
 مملكت دانست. ي ادارهي  نحوهو  شاه

 ست؟كنونی نسل جوان در چه وضعی ا ي روحيهسئوال: 
در داخل و خارج كشور از  ایرانی خصو  دانشجویان : نسل جوان و بهجواب -3

اند و همين  نایستاده باز شاه گویی غودر و خيانت وحشت، اظهار تنفر عليه رژیم ترور و
هاي  جویی مها و انتقا كه در معرض شدیدترین آزارها و شكنجه  نسل جوان است

ي ما را بازرسی ها ، غالبا  دانشگاهخود هاي پليس با كاله دارد. گشتی پليس ارار
درس و بحث نيز غالبا   ؛اند م در مقرهاي كماندویی خود آمادهئدا طور كنند و به می

ات كماندوهاي پليس و یا در اثر تظاهر ي هایی كه به دنبال حمله اعتصاب ي در نتيجه
 گردد. تعنيل می ،آید و امور دیگر پيش می

و  از غربـال سـاواك   -كـه غالبـا  جـوان هسـتند    -اهـ  در حال حاضر استادان دانشگاه
اینـان در   ؛انـد  وزارت علوم و آموزش و پرورش رد شده و بدین ترتيب انتخـاب شـده  

ر كار خود از حدود تعيين شده تجـاوز كننـد.   می ارار دارند تا نتوانند دئزیر كنترل دا
بودند، چون مستقل بـوده و   استادان ادیمی كه متعل  به رژیم كم و بيش ليبرال ي همه

هرگونـه   ي بلكـه از عرصـه   اـرار داشـتند، نـه تنهـا از دانشـگاه      مورد احترام دانشجویان
اند. در وااع در حـال حاضـر، ميـان هيـأت آموزشـی و       زشی طرد شدههاي آمو فعاليت

گونـه تفـاهم و    هـيچ   اداري دانشگاه از یك سو، و دانشجویان دانشگاه از سوي دیگـر، 
اهـر و   ي روابط دوستانه وجود ندارد. در نتيجه نسل جوان كه از یك طرف زیر سـلنه 

رف دیگـر از هرگونـه   حكومـت اـرار گرفتـه و از طـ     ي خشونت و رفتارهاي وحشيانه
یـابی اخالاـی و سياسـی     از هرگونـه جهـت   -اگر جر ت كنم كـه بگـویم   -پشتيبانی و
كـاري   نـد یكـی از دو راه را برگزیننـد: یـا بـه طـرف غفلـت       ا هند، نـاگزیر شـد  ا محروم
وع ه رو نماینـد، یعنـی نـ   مسـلحان  ي ارزهبـ مه اخالای بگراینـد و یـا بـه خشـونت و بـ     غير

 هاي شدید. العمل عكس
ی گفته نگاران آلمان هاي اخير خود با روزنامه در یكی از مصاحبه )!(شاهنشاه -4

 خود آزادي است كه هم اوست كه هر زمانی كه به نظرش مناسب آید، به ملت
چيز از او  اصرار دارد كه همه گيرد. شاه م ببيند، آن را پس میدهد و هرگاه هم الز می
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، وي تعل  دارد و هم اوست كه مبد  و منشأ همه چيز است هچيز ب شود و همه ناشی می
گونه ادرت و فكر و ابتكار و هرگونه مذهبی بایستی زیر فرمان او باشد. چند و هر

در یكی از جلسات  -كنم استاندار اصفهان بود فكر می -سال پيش استاندار اصفهان
وي را شخم اول مملكت  ،در مقام تجليل و صحبت از شاه رستاخيز حزب واحد

وزیر بود، بالفاصله وي را سرزنش  كه در آن زمان نخست ناميده بود. آااي هویدا
مواظب باشيد و شخم اول مملكت نگویيد، در مملكت یك شخم » :تكرد و گف

يد كه ئفرما مالحظه می«. ما نوكران و چاكران وي هستيم ي بيشتر وجود ندارد و همه
تصادف  و اتفاق روي از و است فهميده خوب خواسته می شاه كه را آنچه هویدا آااي

بود كه  زب واحد رستاخيزكل حوزیر و اولين دبير يزده سال نخستنبود كه هویدا س
 البته خود شاه وي را به مقام دبيركلی نصب كرده بود. 

 ن و مذهبيونخواها ن و آزاديوی یند از: ملّا كنونی مركب كه مخالفين دانيد همه می
باز زده  سر و ماركسيستی هميشه از اتحاد با احزاب كمونيستی. این مخالفان مسلمان

 ي دانيد كه جنبش مردمی در مرحله زنند. عالوه بر این، شما می باز می و باز هم سر
سنتی و عميقا   طور شود كه به یرهبري م شيعه جدید خود، خصوصا  توسط روحانيون

مسلمان از  ي هستند. آنچه را باید من اضافه كنم این است كه توده مخالف ماتریاليسم
 خصوصا  اگر این رؤسا عليه رژیم ،كنند رؤساي مذهبی خود با كمال ميل پيروي می

دانيد  د. مسلما  میموضع بسيار سخت و محكم داشته باشن -كه مورد تنفر مردم است-
 ميان ایمان و اجتماع جدایی وجود ندارد. شيعه و یا كه در اسالم ميان دین و سياست

هاي  از آغاز كار در معرض بسياري از خشونت ؛ شيعهاست اخلف خصوصا  ضد
عناصر الزم براي  اجتماعی ارار گرفته و مدافع پرشور ح  و عدالت بوده و حاوي

 (نظير رژیم كنونی ما)ي هاي استبداد شورش و عصيان و مقاومت در برابر رژیم
 ربه رهبري دكت آور نيست كه جنبش ملی شدن صنعت نفت باشد. بنابراین تعجب می

، انقالب ابل از آن نيز در هفتاد سال پيش سالمی بود واوي ا ي ، داراي جنبهمصدق
 را رؤساي مذهبی آغاز و هدایت كردند. مشروطيت ایران

 سياسی جنبش خود سخن بگویيد؟ ي جنبه ي بارهيد درمایلسئوال: 
وجود دارد،  كه از لحاظ آزادي  شرایط بسيار محدود و مضيقتی : با توجه بهجواب

شكل شدن، ثانيا  براي تدوین و بيان بيانات تكافی و الزم را، اوال  براي م مخالفين وات
 :با این همه برخی نكات مسلم و مشترك براي همه وجود دارد ؛اند خود نداشته
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یی ك ابتداهاي دموكراتي چيزي كه همه خواستار آن هستند آزادي -الف
 و البته با تمرین الزم. ، آزادي منبوعاتاز ابيل آزادي بيان است، 

 اوانين اساسی كشور.  ي احترام و اجراي كامل و صاداانه -ب
 كنند(  پافشاري می «صاداانه»و  «كامل» ي این دو نكته ي باره)در

ایـن اسـت كـه مخـالفين و افكـار عمـومی        ،تاي كه مسلم هسـ  عالوه بر اینها نكته
كننـد. ایـن رژیـم     محكـوم مـی   -كه رئيس آن اسـت  -را عام رژیم و شاه طور تقریبا  به
و  اابل تحمل شده اسـت و ایـن خـود شـاه اسـت كـه بـا اسـتبداد        براي كشور غير  وااعا 
طبقات را عليـه   ي امور، كليه ي نلوب خود در ادارهنام شت و كشتار و نيز با سياستكُ

در وااع با سوق دادن طبقات مختلـف از   ،خود برانگيخته است. در این معنی خود وي
)اشاره به یكـی   1، ليدر مخالفين استعليه سياست خود رفته تا روحانيوننسل جوان گ
رهبر مخالفين خوانده بود. توضـيح   شاه با مخبرین خارجی كه خود را هاي هاز مصاحب
 از و. م(

 ، سازگاري وجود ندارد؟نظر شما بين رژیم فعلی و آزادي بنابراین بهسئوال: 
طور است بایستی یكی از این دو فداي دیگري شود. یكی از  همين  : كامال  جواب

 ،در اين مملکت هست تا هنگامی که اعليحضرتاین دو باید خود را فداي دیگري كند. 

 2.را نخواهد ديد روی آزادی ايران
 

 

                                                        
با مخبرین خارجی است كه خود را رهبر  هاي شاه ي مهندس بازرگان به یكی از مصاحبه ه. در اینجا اشار1

 (.1131، خرداد 38، شماره مخالفين خوانده بود )توضيح از پيام مجاهد

ي ایران خارج كه براي نهضت آزاد 1131مرداد  10، برابر با 89شهر صيام  16. امام خمينی در پيام مورخ 2
ي همين  اند. این پيام در ادامه آمریكا ارسال داشتند به این نتيجه اساسی اشاره كرده -از كشور اروپا

 صورت پيوست تقدیم شده است )ب.ف.ب(. مصاحبه به
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پيامامامخميني
بهنهضتآزاديايرانخارجازكشور

 
 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل 
 آمریكا -نهضت آزادي ایران خارج از كشور اروپا

 
پيام شما فرزندان اسالم ایدكم اهلل تعالی را مبنی بر وفاداري به اسالم و تذكر زحمـات  

 و آزادي اللفرساي چندین ساله آنان در راه اهداف عاليه اسالم كه ضامن اسـتق  طاات
 هاست دریافت نمودم و موجب كمال تشكر گردید. ملت

سـالم عزیـز و   ا اشخاصـی را كـه بـراي ا   یـ هـا   گـروه  از خداوند تعالی توفي  و تائيد
كننـد و عمـر خـود را در راه حـ  و رسـيدن بـه هـدف         دیده فداكاري می مسلمين ستم

هـاي آنـان    د خواستارم و عالاه خود را بـه تمـام گـروه   كنن اسالمی و انسانی صرف می
انـد و ملـت    هاي ستمدیده در سراسر ایران به خود آمـده  دارم. امروز كه ملت اعالم می

انـد واـت    تنگ نموده اش دستهو و دار را بر شاه مجال خود عظيم بزرگ ایران با نهضت
موده و گوش به تبليغات مضـره  آن نيست كه عمر خود را در منااشات جزئی صرف ن

طلبانه  مبارزات ح  ،ویرانگري و سوزي آتش با كه شاه امروز بعضی از منحرفين دهيم.
خواهد به دنيا بد جلوه دهد برما و شما است كه بدون فـوت واـت نقشـه     ملت ما را می

هـاي   انسـانی را بـا بـوق    شينانی او را در جهان فاش كنيم و نگـذاریم نهضـت اسـالمی   
شـویم   تر مـی  دار كند. امروز كه ما به خط اهلل ادم به ادم به هدف نزدیك غاتی لكهتبلي

ردم بـه  باید همه را به اتحاد و برابري و برادري دعوت كرده و نقاط حساسی را كـه مـ  
محترم  افراد باید امروز دهيم. نشان دهند، می ارار شاه گلولهرگبار جلو را خود آن خاطر
بـدون   تعالی هم اهللاید اسالمی هاي جناح جميع و خارج و داخل در ایران آزادي نهضت

شـدن   برچيده كه حياتی امر این در و نهاده یكدیگر دست در دست ،فرصت ادند دست از
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سـوي هـدف غـائی كـه ایجـاد       است، مبارزه و بدون منااشات ملت را بـه  رژیم پهلوي
شدن به مسـائل   است هدایت نمایند. امروز سستی و سردي و سرگرم حكومت اسالمی

از اخـتالف و   بار. خنـر بـه اـدرت رسـيدن شـاه      جزئی انتحار است، انتحاري فضاحت
بينی كـرد، خنـر سـقوط     ي نيست كه بتوان همه ابعاد آن را پيشرخن ،ها سستی گروه

م طاات در حصول وحـدت همـه   یك ملت بزرگ و اسالم عزیز است. اینجانب با تما
م و از خداوند متعال در این امر بسـيار مهـم   كن ااشار ملت مسلمان كوشش كرده و می

بخـش   عـه مبـارزات آزادي  نمـایم. منال  كه هستی ملت بدان پيوسته است اسـتمداد مـی  
فرساي آنـان هشـداري اسـت     ها و زحمات طاات بند و كشتارها و شكنجههاي در ملت
فوري و سریع نيست. نهضـت   نن كه نتيجه مبارزات دینی و ملی آناملت شریف ایرا به

ایران تا پيروزي كه مسلما  از آن ملت شجاع است ادامـه خواهـد داشـت و برشماسـت     
 كه این منلب را هر چه زودتر به ملت برسانيد:

ابهامی اسـت كـه آلـت دسـت      89شعبان  21مراوم شده بود كه در بند اول اعالميه 
مغرض شده است. باید متوجه باشيد كه آن بند به دنبال منالبی بود كـه   بعضی از افراد

نمـود   می جدا آن از را ملت ندانسته یا دانسته و كرد می معرفی غيراسالمی را ایران نهضت
داد. در این مورد خنير مـن مكلـف    ساله همه را به نفع شاه هدر میو زحمات چندین 

هـاي اساسـی مبـارزه ایـران را نشـان دهـم. لـذا         ایهآنان را گوشزد نمایم و پبودم اشتباه 
دارم كه این بند مربوط به كسانی است كه نهضت اصيل ایـران را بـه    صریحا اعالم می

است نه كسانی كـه در   اش حفظ شاه نمایند كه نتيجه امر سياسی غيراسالمی ترسيم می
« شـاه »یـا  « آزادي»سر دوراهـی  ها و مصاحبات خود شاه را محكوم و ایران را بر  نوشته

هـاي خـود    هـا و سـخنرانی   در نوشـته  ،و نه كسانی كه در طول مبارزات دهند ارار می
و انزجار و تبري خود را از رژیم منحط پهلـوي   ،خود را با اسالم پيوستگی و همگامیِ

 ام. اند چنانچه در اكثر نوشتجات خود، بدان تصریح نموده اعالم نموده
 ال نصرت اسالم و مسلمين و توفي  همگی را خواستارم.از خداوند متع
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 اسـت   1131خـرداد   2برابـر بـا    1819مـه   21در  با خبرنگار بلژیكـی  ي مهندس بازرگان اشاره به مصاحبه

 )ب.ف.ب(.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 یبسمه تعال

   

روديمابهكجايدن
 

 

 َوِديِن اْلَحِّق ِلُيْظِهَرُه  ُهَّو اَلِذي َأْرَسَل َرُسّوَلُه ّباْلُهَّدى»
 1«.َعَلى الِّديِن ُّكِلِه َوَلّْو َّكِرَه اْلُمْشِرُّكّوَّن

 
ه دوم یمن آ ؛بود یبود و سنت یگذشته كه مبعث يها سال .میرو یكجا م ی ما بهول

 كردم: ( را عنوان می62)سوره جمعه

ِمْنُهْم َيْتُلّو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزِّكيِهْم  ِينَي َرُسّوًلاُهَّو اَلِذي ّبَعَث ِفي اْلُأِم»
 2«.ُمِبنٍي َقْبُل َلِفي َضَلاٍل َّكاُنّوا ِمن َوُيَعِلُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإّن

خواسـت   یدلـم مـ   یلـ يورد بحـث بـود خ  ماز آن  یا اسمتیو  یئجز ،يا و هر كلمه
بعـد بـه تبـع     .امـد ير نيـ گ يزياما در آنهم متأسفانه چ ،آن باشد يروامروز هم صحبت 

 تـا  آنهـا فكـر كـردم    يرو ،شـد  یمـ  پزشكان یرا  در انجمن اسالميكه اخ ییها صحبت
   :عرض بكنم یمنلب

 «ِمْنُهْم َيْتُلّو َعَلْيِهْم آَياِتِه نَي َرُسّوًلاُهَّو اَلِذي ّبَعَث ِفي اْلُأِمِي»

                                                        
  انجمن اسالمی مهندسين در جشن مبعث 12/4/1131مورخ دوشنبه  شده از نوار سخنرانی برداشتمتن 

 . (شود )ب.ف.ب مندان تقدیم می كه با مختصري حك و اصالح و تلخيم، تدوین یافته و به عالاه

عالم  فرستاد تا بر همه ادیان : اوست خدایی كه رسول خود را با دین ح  به هدایت خل  11/ ( 8)توبه. 1
 تسلط و برتري دهد هر چند مشركان ناراضی و مخالف باشند. 

ردمی آموزش ندیده پيامبري از خودشان برانگيخت كه آیاتش را بر : اوست كه در ميان م 2( / 62)جمعه. 2
آموزد، در  سازد و به آنها كتاب و فرزانگی می خواند و ]از پليدي جهل و شرك[ پاكشان می آنها می

 تردید ابل از آن در گمراهی آشكاري بودند. حالی كه بی
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در ارآن آمده  يا چهار مرتبه با اختالفات مختصریا سه یدو  ،چند دفعهاین آیه 
 ( و2)در سوره بقره )ع(مياست به دعا و درخواست حضرت ابراه ینكه جوابیمثل ا
 كند. یسازد دعا و درخواست از خدا م یم ليرا به كمك اسماع مكّه ميته ابراهالب

َعِلُمُهُم اْلِكَتاَب َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُي َرّبَنا َواّبَعْث ِفيِهْم َرُسّواًل ِمْنُهْم َيْتُلّو»
 1«.َواْلِحْكَمَة َوُيَزِّكيِهْم ِإَنَك َأنَت الَعِزيُز احَلِكيُم

 ،خدا در ارآن .شود یتكرار ماختالف  یبا كم ،نیه به ايشبیا ن درخواست ین ايع
 :گوید می )ع(مياز جمله ابراه. رديگ یچ ميرا ه غمبرانيغلط پ ،جاها یليخ

 «ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزِّكيِهْمَوُيَعِل»

  :بعد ،است «هِمْيزَكیُ» اول ؟يدينه نفهم گوید می ،دهد یجواب م یخدا وات
 «ُاميني َرُسّواًل ِمْنُهْم يْتُلّوا َعَليِهْم آياتِه»

 ،آورد یها را در م زت یآنت .كند یاو پاكشان م ،«هِمْيزَكیُ»نجا درست است و یتا ا
 «.ميزالحكیالعز انت» :گوید می جاكهآن دارد یاختالف كی هم آخرش و ،یتيترب ي جنبه

  :گوید میم يابراهبه  ،دهد یبخش مديام ي ك وعدهینجا یا ،خداوندبعد هم 
 2«.ُمِبنٍي  َضَلاٍل َقْبُل َلِفي  َّكاُنّوا ِمن  َوِإّن»

هم  يا العاده و در جهل فوق ینكه در گمراهیكنم ولو ا یم ن كار راینه تنها من ا
راجع به آن طرف  اي هم وعده، است غمبريزمان خود پ مربوط بهن یا. بوده باشند

 :گوید میدهد و  می

 1«!َوُهَّو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم َوآَخِريَن ِمْنُهْم َلَما َيْلَحُقّوا ّبِهْم»

 اي هندیگذشته و آ چهارده ارنِ یعنی ،حال زمان سرِ پشت را ميابراه مِيز و حكیعز
 در انجمن پزشكان .ن عزّت و حكمت خداوند ادامه داردیدانند ا ینم ها مسلمانكه 

 غمبريگانه معجزه پیاوال  ارآن  ،ف استع و معرویبرخالف آنچه شا ،عرض كردم
آنجا هم عرض كردم و  .ستههم در فصاحت و بالغتش ارآن  بودنِ است و معجزه

                                                        
گردان كه از ميان آنان رسولی برانگيزي كه بر  ي آن ان ما را شایسته: پروردگارا فرزند 128/ ( 2)بقره. 1

كتاب و حكمت بياموزد و روانشان را از هر نادانی و زشتی پاك  دم تالوت آیات تو كند و آنان را علمرم
 .بر آن علم و ادرت كامل داري ،خواهیكه در همه عالم هر كار  كه تویی د،و منزه ساز

 تردید، ابل از آن در گمراهی آشكاري بودند. : ... در حالی كه بی 2( / 62)جمعه. 2

اند؛ و  اینان نپيوسته[ یين جدیدِآكه هنوز به ] هاى دیگرى ]مبعوث شده[ و نيز بر گروه:  1( / 62)جمعه. 1
 .اوست فرادست و فرزانه
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فصاحت و بالغت است  كند نمیادعا  كه خود ارآن يزيچ ،كرده بودم ابال  هم عرض
ست و بعد عنوانش هنها یا ي همه ،بودن یااض ،بودن روشن ،بودن ير ريبودن، غ یمح

د كامال  یگو یان با آنچه بشر مين بین كالم و ایبوده. آنچه كه در ارآن آورده اصال  ا
ن يعرض كردم اگر همكه ست ی ایها ر آن دفعه هم نشان دادم نشانهاختالف دارد د

ك جور ی درصد ودن ،بپرسند از بشر و بكنند رفراندوم اگركنند  یمنرح مكه را یسوال
ض یدهد درست برخالف انتظار عرا یك جور جواب میشه يدهد ارآن هم یجواب م
البته زود  .ز امروز بعدازظهریازجمله سخنران عز يا برخالف انتظار عدهو بنده بوده 

 يبا كالم بشرات ارآن كه ياز خصوص .است گر ماندهیك جلسه دیاضاوت نكنند 
عالمات  یعنیباشد  مین داشتن عبارات يقیجنبه ت و يك مستله ااطعیاختالف دارد 

چ يح است كه در هياگر غلط گفتم بگو صح ،يجعفر يآاا .كه در ارآن است ینيقی
امثال اد و  -اِنَما –اَنَ  -تكرار و وفور اِنَ  یدر عرب یحت یچ زبانيامده و در هين یكتاب
حاال باز  ،كتاب فالسفه خصوصا ، ت عمل نكردهيطور با ااطع نیا یچ كتابيهدر  ،نهایا

ن یا يورگران یاعتقاد دارند و دایستند و به آن  میحرفشان  رِك مقدار سَیدانشمندان 
كه ارآن با  يازيك امتید هم عو ب باشدح يحرفشان صح ي همهاست ممكن ها  نهيزم
  .دهد یست كه ما ییها نان و وعدهيد و اطميام ي زها دارد آن جنبهير چیسا
و  ،دكتر تابنده ،یناچيم يآاا :يسه نفر ،ته حقوق بشريك روز كه از طرف كمی
 يم آااينيبرا ب یمرعش و یگانیو گلپا يدارمعتیان شریكه آاا ام مرفتي میبنده 

م یان بگذاریآاا يز آوردم كه برايك چیگفت من  كرد می یخودش رانندگ یناچيم
نوار مرحوم  .ندیايبرون يبو وحشت  يدين ترس و ناامیاز ا يك ادری و گوش بدهند

 مواعِ مك مقدار هیم یدن به ام گوش داديرس از ابل ،را همراه داشت یعتیدكتر شر
واتمان تا ظهر گرفته شد  و ن آمدندیخبرمآنجا آنكه  يالبته آنجا نشد برا .برگشتن
محاصره . سالن هم محاصره شده بود .یگانیگلپا يدن آاایم دیم برويخواست یبعد م

ما  هاسر و سربازاف .اهلل گلپایگانی[ ]آیت شانیخاطر ا هنه ب ،بود یروحان يآاا خاطر هب
 ن روزاهم عصرِ صرف شد، جا ناهار ف كرده بودند همانيرا با صاحبخانه توا

 ،خود بود یباین كارها م یدید ي آن روزم و فردایبام رد شد از چند تا پشت یواشكی
  .میكرد يريگردگ یليخ یول .خود بود ین وحشت بیاصال  ا

 ما .اد استیز یليو منلب خ یطوالن ،ريو تفس بود (10)ر سوره روميتفس ،آن نوار
كه  است يا غلبه ي ن وعدهيهم گوید میكه آنجا  يا نكته. ميوات داشت ،میدر راه بود

 :دهد یم
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  .ُغِلَبِت الُروُم»
 1«.ِّد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبّوَّنّبْع ِفي َأْدَنى اْلَأْرِض َوُهم ِمن

د يام یتين ااطعيچن با یمكان و یكند در زمان یم هين تكیا يرو یعتیدكتر شر مرحوم و
نه و  ،ندهیگو غمبرِيو نه پ ها نه عرب -ستيادم نیعبارت آن  -داده شده كه يروزيپ

 ،شده بود وااع ورتن دو امپرايكه ماب يرين درگیآن روز و ا یِئايدنلحاظ  به ،ها شنونده
 .اد نبودیز یليا نداشتنشان خیداشتن ديهم ام ب نبودند و مردم مكّهعرااز اِ یاصال  محل

 ،خالصه .و بلوك غرب ك شرقوضع امروز بلو زند به یم يزیگر دكتر شریعتیالبته 
 :(21)مومنون سوره در مثال  هست ارآن سراسر در دادنديام مستله كه میبگو خواستم یم

 م ياهلل الرمحن الرح ّبسم
  2«.َقّْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنّوَّن»

 یعتین هـم بـاز بـه اـول دكتـر شـر      یـ و ا ،ندشـو  مـی روز يمومنون پ گوید: می تياطعبا ا
و عـذاب و   آنچـه بـوده شـكنجه    ،آمـد  ینمـ  يروزيـ د پيـ چ اميگفته شده كـه هـ   یمواع

   گوید: می ت تماميبا ااطع یكم بوده ول تِيت و جمعيو محروم یگرسنگ
 1«.ِهْم َخاِشُعّوَّناَلِذيَن ُهْم ِفي َصَلاِت»

ه ممكن اسـت  ین آیمسلم البته در ا يروزين پیشود ا یگفته م ییزهايك سلسله چی
 يها يروزين هم پیا از  ريغ یآخرت باشد ول يو رستگار يروزيپ ناظر بر يروزين پیا
ك مـاه و سـه چهـار روز    یـ است كه  يا هیآنها یاز ا یكیآمده  یليا در ارآن خين دنیا
 فرماید: می م خواند كهيخواهافتتاح  يدعادر گر ید

اْلَأْرِض  َحاِت َلَيْسَتْخِلَفَنُهم ِفيالَّصاِل الَلُه اَلِذيَن آَمُنّوا ِمنُكْم َوَعِمُلّواَوَعَّد»
َف اَلِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمِكَنَن َلُهْم ِديَنُهُم اَلِذي اْرَتَضى َلُهْم َّكَما اْسَتْخَل

 4«َوَلُيَبِّدَلَنُهم ِمن ّبْعِّد َخّْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُّدوَنِني َلا ُيْشِرُّكّوَّن ّبي َشْيًئا

                                                        
 [ شكست خوردند؛با ایران روميان ]در جنگ:  2و  1/ ( 10)روم. 1

  [، و آنان پس از شكستشان به زودي پيروز خواهند شد.ترین سرزمين ]به حجاز در نزدیك

 .شوند به راستى مؤمنان رستگار مى:  1( / 21)منونؤم. 2
  .همان كسانى كه در نمازشان فروتنند:  2( / 21)منونؤم. 1
نان را آزمين،  هاى[ مندى خدا به مؤمنان نيكوكار از ميان شما وعده داده است كه در ]بهره:  33/ ( 24)نور. 4

نـان پسـندیده اسـت، اسـتقرار دهـد و      آكند و دینشان را كه بـراى   همچون پيشينيانشان جانشين ]دیگران[
با  بدل كند؛ در حالى كه مرا بندگى كنند و چيزى را ]در ادرت و تدبير[ را به امنيت ترسشان ]از دشمنان[
 ...من سهيم تلقى نكنند
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بـا   كننـد  ی  مـ يـ هـم تنب  هـا  یلـ يالبته خ .استين دنیاصال  راجع به ااست ن معلوم یكه ا
ه را یـ ن آیـ ا و نالزمـا آخر ي و دوره )ع( االمر امام زمـان  ام حضرت صاحبيظهور و ا

رند كه مستله ظهـور امـام زمـان و انتظـار فـرج اسـت و       يگ یم یلیاز شواهد و دال یكی
   :به ارآن دارد یاستناد محكم

  «اِمن ّبْعِّد َخّْوِفِهْم َأْمًن»
 خواهد داد  تيفشان به آنها امنخوبعد از 

  «َوَلُيَمِكَنَن َلُهْم ِديَنُهُم اَلِذي اْرَتَضى»
شان امكان خواهد یبرا یك زمانیدرست اجرا بكنند ن خدا را یدتوانند  یاگر حاال نم

كه  یو كسان ن استبداديبه هم «ةامّلل هتزنيتنبيه االمة و »در كتاب  ینيمرحوم نائ .بود
د ت و ابول حكومت آنها موريو تبع كند اشاره می گذارند یخدا م يخودشان را جا
نها یكه ا ین همان شرك به خداست و واتیا .آنهاست يراجباريا غی يابول و اجبار

  :ن رفتياز ب
  1«َلُهْم َوَلُيَمِكَنَن َلُهْم ِديَنُهُم اَلِذي اْرَتَضى»

ن، یكه آن مواع د یر الهيو غ ییرخدايغ هاي حكومترفتن  نينابودشدن و از ب یعنی
اش  توانند خدا را عبادت بكنند و الزمه ین خواهد بود و بعد از ترس و وحشت مید
 :ن استیا

 2«.ّبْعَّد ِْلَك َفُاولِئَك ُهُم الفاِسقّوَّن شيئًا َو َمْن َّكَفَر اليْشِرُّكّوَّن يب»

 1«اَة َوآُتّوا الَزَّكاَةَوَأِقيُمّوا الَّصَل»

 (26)صحبت شد سوره شعراء آنجا (20)طه سوره يرو پزشكان اسالمیدر انجمن 
اصنالح همان  هدر افتادند و چگونه بك با شرداشتند و چگونه  اءيكه انب یهم وضع
 يجاها (،20)راز سوره طهيغ ،چگونه صورت گرفته غمبرانيبه بسط پ یاله يرهبر
از  یو نام یاست كه اسام (26اء)از آنها سوره شعر یكیهم هست از جمله  يگرید
 يرهبر یعنی  ن برنامهیا ياجراو  .روزگارآن شان با مردم  و مواجه گذشته امبرانيپ
ا سه یآن وات دو  ؛خورند یشان به مخالفت و ممانعت و اشكال برم نكه همهیو ا یاله

                                                        
 ...با من سهيم تلقى نكنند بير[در حالى كه مرا بندگى كنند و چيزى را ]در ادرت و تد... :  33/ ( 24)نور. 1

 [عنایاتنان كه بعد از این ]آبا من سهيم تلقى نكنند؛ و  چيزى را ]در ادرت و تدبير[... :  33/ ( 24)نور. 2
 انكار ورزند، منحرفند.

 ...بدهيد برپا دارید و زكات و نماز:  36/ ( 24)نور. 1
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 ،ستم واحديك سیشود  ین سوره است كه میا بندِ عيترج ،شود یه است كه تكرار میآ
 و چگونه نم نوحيخوانم تا بب یات را نمیحاال بنده آ ،ظاهر هم مرتبطِ هك مجموعه بی

  :نجاید ایآ ینها میا ي همه .چگونه بود ميابراه
 «ِاَّن يف ِْلَك َنجاٌة»

البته  -شود یا هالك اوم گفته میاوم  يروزيپ ،بعداز آنكه نجات شخم یعنی
 :دیآ یه میآاین  -اختصار و اشاره هب

َِْلَك َلآَيًة َو»  1«.َأّْكَثُرُهم ُمْؤِمِننَي َما َّكاَّنِإَّن ِفي 

ه و معجزه و یآ ،كمك پروردگار نین وااعه و این حادثه و ایان و این جریا
  آید: می ، چنينبعد .ندشتمان نداشتند و ابول ندایكه اكثر آنها ا است یحالدر، يروزيپ

 2«.اْلَعِزيُز الَرِحيُمَوِإَّن َرّبَك َلُهَّو »
صاحب ادرت و  یعنی ،زیروز است و ادرتمند و عزيكه پ نیم الَسَمُ ،پروردگار تو
، و خداوند است كه باالخره ادرتمند و پيروز است و رحيم. پيروزي شوكت و تسلّط

آن  .ست بلكه با لنف و مرحمت استين یمنعداوت و دش ،او او، ادرت و تسلط
غمبر يپشود  میگردد كه خوب معلوم  یبرم غمبريخود پ هبن سوره خناب یوات آخر ا

 است: بوده یو دردسر و نگران يديهم مشمول ناام

 1«.ِمَن اْلُمَعَذّبنَي َفَلا َتّْدُع َمَع الَلِه ِإَلًها آَخَر َفَتُكّوَّن»

  :بود و ین خواهيرا درخواست نكن و نخواه كه جزو مُعَذِب يگرید يخدا ،با خود
  4«.َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك اْلَأْقَرّبنَي»

اگر  است. پنجم بعثت ایل سال چهارم یاوا ربوط بهن سوره میشود ا یمعلوم م
همراه و  ،هستم يفت فقط بگو كه من از كار شما بريكردند با آنها درن مخالفت

 ستم يعمل ن هم
 3«.َوَتَّوَّكْل َعَلى اْلَعِزيِز الَرِحيِم»

                                                        
بيشترشان سر ایمان  ]لى[ اى است ]از تدبيرِ خدا[، و نشانه راستى در این ]امور[ به:  101 و 9 /( 26)شعراء. 1

 نداشتند.
 گمان صاحب اختيار تو فرادست و مهربان است. : بی 8( / 26)شعراء. 2

 . كه مستوجب عذاب گردى مخوان ]به نيایش[ ، در كنار خدا معبود دیگرى راپس:  211 /( 26)شعراء. 1

 .خویشان نزدیكت را هشدار بده ]ابتدا[ و:  214/ ( 26)شعراء. 4
 .وكل كنفرادست مهربان ت ]خداى[ و بر:  211/ ( 26)شعراء .3
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وعـده   غمبـر يبـه پ  ،سراسر سوره آمـده  درتوكل در این آیه و در آیات مشابه دیگر  كه
كه هـم صـاحب اـدرت و هـم صـاحب لنـف و        یكس شود كه توكل بكن به یداده م

ن یـ ا م بـه يز و رحیكه آن خداوند عز یاش و راه آن وات نشانه .ض استيمرحمت و ف
 چيست؟كمك خواهد كرد 
  1«.اَلِذي َيَراَك ِحنَي َتُقّوُم»

 نديب یرا مو ت ،يشو یبلند م یكه وات یكسهمان 
 .َوَتَقُلَبَك ِفي الَساِجِّديَن»

 2«.ِإَنُه ُهَّو الَسِميُع اْلَعِليُم

را و كـه تـ   نيهمـ  ،كنـد نـه   یا آتـش روشـن مـ   یـ د كه خدا گرز دستش اسـت  یگو ینم
نكـه  یلم اسـت كمـا ا  اشنود و ع یداند و م یچشم خدا بر تو ناظر است و خدا م ،نديب یم

بـا   ؟بـروم  يچه جور گوید . میكند یرا استنتاق م یكه موس یوات (26)در سوره شعرا
 ییدوتـا نتـرس   ،نـه  گوید میخداوند  است. باز ناراحت ،كه خدا دستش داده يا حربه
مـنم   1« َسْـمَعُ وَ َرَى »نتـرس  شنوم  یمد زد يخواه با فرعونكه را هایی حرفمن  ،دیبرو
خـودش   اسـت و علـم   یشـنوم كـاف   ینم و مـ يـ ب یكه من م ادر نيهم ،نميب یشنوم و م یم

ل یـ اوا .گـردد  یبرمـ  نيبه مـومن  غمبريآخر سوره خناب از پ در آن وات .ادرت است
آن واـت   اسـت و  بعد چهار پنج جا خنـاب است گر ید غمبرانيسوره سراسر داستان پ

   :ندیگو میسرش  پشت
  4«.َعَلى َمن َتَنَزُل الَشَياِطنُي»

م از یه خداست حاال بگويارآن از ناحنزول ابول ندارند كه را نها یا نياطيش
 :از شعراء ؟شوند ین نازل مياطيست كه شيچ

 .َوالُشَعَراء َيَتِبُعُهُم اْلَغاُووَّن»
 .َأَلْم َتَر َأَنُهْم ِفي ُّكِل َواٍد َيِهيُمّوَّن

 3«.َوَأَنُهْم َيُقّوُلّوَّن َما َلا َيْفَعُلّوَّن

                                                        
 بيند. و هر تالشی[ برخيزي، تو را می : همان كه چون ]به نماز 219 /( 26)شعراء. 1
 نگرد[. : و گردش تو را در ميان اهل سجود ]می 220و  218 /( 26)شعراء. 2

 به راستی او شنوا و داناست.
 بينم. شنوم و می : ... می 46/  (20طه). 1
 یند؟آ بر چه كسانى فرود مى كه شياطين...  : 221/ ( 26)شعراء. 4

   .  اند كه بيراهان به دنبالشان روانند نىنيست[ شاعران كسا ]پيامبر شما شاعر:  226تا  224/ ( 26)شعراء. 3
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با شعر . شعر است شعراست و نزولش به م خنابش بهكرد میشه فكر يو بنده هم هم
ه ین آیا و است منالعه ست اابلينم نيقیزنم  یحدس مطور  نیا یجور است ول و شاعر

گر سوره یات دیزمان با آ ن زمان نبوده همیجزو ااست. بلند مال پنج شش سال بعد 
ن ييتع نيمومن يبرادهد و  ید مينكه امیا ينجاست برایش ایمنتها جا ،ستين (26)شعرا
شعر  ،ندیگو یمزخرف م ،نها خال  شدنیهمه ا یعنی «نَیذِالَ اِالَ»كند  یف ميتكل
 :نخبه هستند و مورد نظر خداوند كه یتيجمع نیا و دسته نیا مگر «نَیذِالَ اِالَ» ندیگو یم

ََّْكُر ِإَلا اَلِذيَن آَمُنّوا َوَعِمُلّوا الَّصاِلَحاِت»  1«وا الَلَه َّكِثرًيا َوانَتَّصُرواَو

از آنكه مورد ظلم ارار گرفتند  بعد 2«وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا»اد خدا هستند یبه 
 :كنند یاز ظلم م ییجو و هم كمك و انتقام

 1«.َينَقِلُبّوَّن َوَسَيْعَلُم اَلِذيَن َظَلُمّوا َأَي ُمنَقَلٍب»

خودشان است ظالم ممكن  .كنند یكه ظلم م یكسان دست آن ا بهیخداوند خودش 
د كه كجا هستند يكنند آنها خواهند فهم یشان ظلم میكه پشت سر ا یا كسانیباشند 
 یست ولهزها يچ یليخ (12)وسفیسوره در  .است پرن در ارآات ین آیرِ ايالبته نظ

دست  عقوبیاست كه بر  يديه انداخته ناامیسان سوره یدر اكه  یلئباز از آن مسا
ن فصل سوره ياشاره به هم ایشان بودم 4راشد يآاامنبر  يپاك وات ی .داده بوده
 يبشر يم برایريعقوب را اگر در نظر بگیوضع  گفت یمو از جمله  داشتارآن 

د اصال  دستش و یباداشت. أس ینود و نه درصد  ،صدم صد دریياست كه اگر نگو
ور هم  آنو ور  نیا ،دهیوضع برادرانش را د یشسته باشد وات وسفیاز را دش يام

هم  خوردن گرگ ،داَسَم هم خوردن ،اش را آورده یراهن خونيپ ،دهچيزهایی شني
 ،دش و گرگ بخوردشیترسم ببر یخودش هم گفته بود من م ،بوده یعيطب یليخ
 ها سال ،امدهياز او ن يو اثر يچ خبريه ،بود درست در آمده بود و طور هم شده نيهم

  :دیگو یم رلك مع یول ،چشمش هم كور شده ،گذشته

                                                                                                                                  
 نان در هر طریقى سرگردانندآاى كه  یا توجه نكردهآ. 

 .كنند عمل نمى معتقد نيستند و[]گویند كه  مى و سخنانى ]به مبالغه[
]با اشعار  نكه ستم دیدند،آا هستند و پس از نيكوكار كه فراوان به یاد خد مگر مؤمنان:  221/ ( 26)شعراء. 1

 . ..ستانند داد مى خود[

 .  ..ستانند داد مى ]با اشعار خود[ نكه ستم دیدند،آو پس از ... :  221/ ( 26)شعراء. 2
  .شوند ه با چه وضعى دگرگون مىزودى ستمگران متوجه خواهند شد ك و به... :  221/ ( 26)شعراء. 1
هاي  ، از خنباي معروف دههدانشگاه تهران دانشمند و استاد دانشكده الهيات د، روحانیعلی راش حسين. 4
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 1«.ِمَن الّلِه َما اَل َتْعَلُمّوَّن َلُمِإَنَما َأْشُكّو ّبِثي َوُحْزِني ِإَلى الّلِه َوَأْع»
خـدا   ههنـوز بـ   كننـد  یمـ  اش سـخره و مكنند  میاش  ن منعیریسا .د دارميمن امگوید  می
 چيا هـ يـ د زنده شـود در دن یات را آدم بخواند باین آیاگر ا گفت می يراو .هستد يام

 یانیـ و جر ،یعـ ين طبيعـ  ،ين عـاد يان عیتمام جر .وس شودیح  ندارد مأ یكسوات 
و  ،ش و فـالن و فـالن  داز چاه درآورنـ  فتد و بعدين در چاه بیكه بشر بتواند فكر كند ا

 نیـ ند و ايبنشـ  مصر عرش  آخرش بر طی شود و ها انین جریتمام ابيفتد و  زندانبه بعد 
 :گوید میغمبرش يارآن دارد به پ .بروند آنجاران براد

 .َواْلُقْرآِّن اْلَحِكيِم .يس»
 .ِإَنَك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي

 2«.َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

 يريگ جهيخواند نت یرا كه آدم م (16)سیاول سوره  .ت را انجام بدهكاربرو 
 انشیستند كه آدم برايداخل آدم ن ،ستندين مردم اابل نیا ،ول كن بروآاا شود كه  یم

خودش را  ، چرا آدمید انجام دهیرا با تكار ،بكنرا كارت  .زحمت بكشد
كه  یتيترب  د. بهخودش را بكشتن بده ،ازدنديب یخودش را به سخت ،ندازديزحمت ب هب

كس  چيد هیشا ،كند یوصف ماین مردم را خود ارآن ، (26شعراء)سوره  يدر ابتدا
 يریناپذو اثر ياثر یو ب یتيخاص یو ب یسنگ دل نیو با ا ين بدیرا به ا ياز جمع بشر

بكن اما ناراحت را كارت  گوید می به پيغمبرش رلك مع یولباشد وصف نكرده 
كن و توكل  فكرمن به  ،كار خودت را بكن ،هم نشو یعصبان ،ام نخور غصه ،نشو
ارآن وعده  و دده یكه خداوند نشان م يا لهيوس یعنیكه خداوند  يا حربه .كن
ع وچگونه انجام خواهد شد چند كلمه است و چند موض است ن وعدهیدهد كه ا یم

 يرو یكیكه ظهور حضرت  طور عده همانآن و يگاه ارآن رو هياست پس تك
 ،يخواند كه نماز نيكه هم است نیا ارآن ي وعده ایآ است. زمان يرو یكیو عت يطب
كه به شما شده  یه ظلميعل ،يكرد كمكبه مردم كه  نيهم ،يداد اتكه زك نيهم
 يروزين پیا ایست آين يزين چينه چن ،نه !تمام و يفور يروزيخوب پ يام كرديا

                                                        
:  ... درود و اندوه خود را فقط به خدا بازگویم و از ]لنف و تدبير[ خدا چيزهایی  96( / 12یوسف) .1

 دانيد. دانم كه شما نمی می

 .ميزآ حكمت آنسوگند به ار. یا، سين:  4الی  1/ ( 16)یس .2
  .ره پيامبرانىكه تو در زم

 . بر راهى راست
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ا هم ين دنیا براي ستيآخرت ن ياش برا البته همه ،هم بله و هم نه ؟مال آخرت است
توكل  دد را به ما نشان بدهيروزنه اماین د را و ين امیا خواهد می یوات یكی .هست
دوار يام یتوان یاست كه تو م ين خلقت طورین جهان و ایا و اين دنیا یعنیاست 
و همان كه  ،ن را غرق كرديمخالفو را نجات داد  همان كه نوح .یه كنيتك ،یباش
همان كه اومشان كار  ،را غرق كرد كه فرعون  و همان ،روز كرديرا پ یسمو
 :و« تُ عَلَی اهلللَتَوَكَ» حال هر هند مومن بكرد می

تًا َباِحَص ْذيَتِخ َلم ياَلِذ هلِلُّدَواْلَحْم تّوُمَياَل ياَلِذ ِياحَل ُت َعَليْلَتَّوَّك»
 «ال ولّداَو

عت يان طبیست آن وات جريكار هم نيم او زنده است و بیريم یاگر ما همه م
ا به كجا يدني اینكه  و هست. مقدمهر بوده يعت در جهت خياست كه خود طب يطور
 ؟از كجا .رود یم از كجا آمده و به كجا مينيد ببیبا .تمام نشد یگفتم ول را رود یم
 يساز بيرا ،خدا بوده يساز هيشب، م ابتدا انكار خدا بودهيكن یا را نگاه ميكه دن یوات
كه بشر  یراه .ستابوده  دينها در جهت توحیا ي همه .بعد دو مرتبه انكار خدا ،بوده
ن است یا .عت استيطب یان كلین است و جريكند در جهت هم یم طی كرده و یط

ی ك زمانیطور  شود و همان ید درست ميبكنتوكل من  به گوید میكه الاال خداوند 
 خواهد آمد كه: 

  1«.َأَّن اأَلْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الَّصاِلُحّوَّن»
ن يزم يروما در دهد اگر  یوصلت نم تو بهاول ملّا امشب  هب .ن فردايهم ،ن االنيمه

اء ين فردا جزو اغنيهم ،یست كه تو مستضعفيناین م وعده خدا يهست نيمستضعفجزو 
 آمده است كه: (29)شد ولو در اول سوره اصم یخواه

 ِفي اْلَأْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئَمًة َو ى اَلِذيَن اْسُتْضِعُفّواَوُنِريُّد َأّن َنُمَن َعَل»
 2«.َنْجَعَلُهُم اْلَّواِرِثنَي

  ين توفیدهد اما ا یم يدواريطور حتم خداوند ام است كه به ياز موارد یكیو 
أس است یدر برابر  نیم باشد اصرار هم دارد و الحظه ه يپس از چنداست ممكن 

  :گوید مین را يچون بشر كه ارآن هم هم
                                                        

 .در زبور نوشتيم كه: زمين را بندگانِ شایسته من به ميراث خواهند برد بعد از تورات : 103/ ( 21)انبياء. 1
نان را پيشوایان آزرگى بخشيم و ن سرزمين نعمت بآن بودیم كه به محرومان آولى ما بر :  3/ ( 29)اصم. 2

 . گردانيم و وارث ]ستمگران[ ]مردم[
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ِِنَساُّن ِمْن َعَجٍل»  1«ُخِلَّق اْل

بود  ینيحس شاهآااي ن باغ يدر همهم ك دفعه یان گفتم یآاا آن روز در مجلس
ما مال  اینكه مرد و مخالفيگ یكه لَجم م ییزهاياز چ .سه نفر اعتراض كردند كه

االب  درم آن را یم آن وات اصرار داریريگ یرمسلمان و ضداسالم را ميو غ یخارج
رام مو  تين انسانياست هم سمين كمونياز جمله هم ،میيبگو مو به عنوان اسال اسالم
از انسان  یش از هر مكتبيد بیاست ارآن شا يساز اش انسان ارآن برنامه ی است.انسان
خود  يخود هانسان را ب یدارد ولت یعناهم به انسان  یش از هر مكتبيبرد و ب ینام م
هم انسان بد هست و هم انسان خوب  ،داند یداند و انسان را پاك نم یآل نم هدیا

كه انسان معتقد و  یكه هست مادام يزين چآ بنابر .انسان هستكه طور آن یعنی ،است
سازي  بنابراین برنامه انسان ن ارزش نداردیخدا نباشد ا هخدا نباشد و متقرب ب هب  مومن

 یعنیانكار خدا  .همان انكار خدا یا انسانيت یك چيز مبهمی است هيچ سهمی ندارد،
ن جهت یدر ا یعنیخدا  هتقاد باع .شود یخودش خوب م ،ندارم یمن هدف ؟ یعنییچ

كند مثال   ینقل م یجاها انسان را به خوب یليبخوانم ارآن خرا ه ین آیامن حاال  .رفتن
 گوید: می نجایادر 

ِِنَساُّن ِمْن َعَجٍل َسُأِريُكْم»  2«.آَياِتي َفَلا َتْسَتْعِجُلّوِّن ُخِلَّق اْل

  :سوره ارآن است كدام ه آخرین آیست ايادم نی .ديادر عجله نداشته باش نیا
 .ّبْل ُتْؤِثُروَّن اْلَحَياَة الُّدْنَيا»

  1«.َواْلآِخَرُة َخْيٌر َوَأّبَقى
 :كند یم ن بابت ارآن ما را منعیاز ا

   4«.َوُخِلَّق اإِلنَساُّن َضِعيًفا»

ِِنَساُّن َأّْكَثَر َشْيٍء َجَّدًلا»  3«.َوَّكاَّن اْل

                                                        
 . ..فریده شده استآانسان از شتاب  ]گویى[:  11/ ( 21)انبياء. 1
خود را به  تدبير[ هاى ]ادرت و فریده شده است؛ به زودى نشانهآانسان از شتاب  ]گویى[:  11/ ( 21)انبياء. 2

 . به شتاب از من مخواهيد عذاب را[شما نشان خواهم داد، ]
 دهيد. :  ولی شما زندگی دنيا را ترجيح می 11و  16( / 91اعلی). 1

 تر است. در حالی كه آخرت بهتر و پاینده

 فریده شده است.آسان ضعيف ان گاه است كه[آ] و:  29( / 4نساء). 4
 انسان بيش از هر موجودى سر جدال دارد. ]لى[ و:  34/ ( 19)كهف. 3
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كتاب  در صحبت خواهم كردبعدا  ه ین آیراجع به ااست. ن و چنان يكه انسان چن
است و  ن استبداديهم ي جهياست كه نت یرانیخا  ادو صفت  1«یرانیا گاريساز»

 يفور ، بایدخواهد میرا كه  يزيهر چ یعنیاست.  یگذشته شعار انسان یآن زندگ
ه سالشبه ره صد كیم مملكت يخواه یم و مینبود ابولش ندار يانجام بشود اگر فور
ك سال و دو سال و یا دو عمل و یك عمل و یو با  ك روزهیبرود و گلستان بشود 

ن مملكت حكومت داشته و بر تمام یكه دو هزار و پانصد سال بر ا یانیجر ،ده سال
عوض بشود ن ما رفته ين و عروق و شرائتوار و شيا و بر تمام احوال و بر تمام اخیزوا

ن یا ون انتظار ید این بایعوض بشود بنابرا يست كه به زودني يزين چیادر حالی كه 
 ،سأیشود  یاش م جهيم نتيم اگر انتظار و عجله داشته باشيبكشرون يبعجله را 

ت و عمل و يفه و فعاليوظ است. دست از برداشتن دستاز آن ا یاش كناررفتن  جهينت
دند ید ،میدید در زندانا را ه یچپاز   یليخما كه  طور ا همانی است. مبارزه برداشتن

عااالنه عمل كردند گفتند  ، آنهااست يست چون هدف آنها امور ااتصادين يخبر
 ید كهآ یش نمیبو و ات هم از دست ما گرفته شدیات است مادیا ماديچون اساس دن

 .م كه عاابت نداردینشومتمتع ا يدن ین زندگین چرا از ایبنابرا د،گردبر هاحاال حاال
  :كهاست ن عجله داشتن یا

ِِنَساُّن ِمْن َعَجٍل»  2«ُخِلَّق اْل

موضوع زمان با  ،ديزمان حساب بكن يرو ،دیكه بساز ید تا زمانيعجله نداشته باش
 كردنِ لاحساس زمان و ابو یعنی ،زمان ي نشانه و چگونه ؟دارد يا انسان چه رابنه

ت يدو ظرفانسان توسعه  و تكامل .ت رشد و تكامل انسان استیل بر نهايزمان دل
 يت نسبت به آن كه فورينكه حساسیعوض ا .یت زمانيو ظرف یت مكانيظرف دارد،
 یعنی ،ندهیگذشته دور باشد هم به آ هاش هم ب تش و عالاهيحساس، ها مثل بچهاست، 
ت باشد ینهايبزمان ك یما در  ینباشد زندگ ن شصت هفتاد سال عمریما در ا یزندگ
د یايش بيگر پیصد سال دصد سال و چهاريكه س يطور شد آن وات آن روز نیاگر ا

                                                        
صورت  اصر تهيه شده است. ابتدا به در زندان 1141و  1142هاي  در حدود سال «سازگاري ایرانی»كتاب . 1

 1141، در شهریور سال ، ترجمه احمد آرامتأليف آندره زیكفرید« ها  روح ملت»ای كتاب الحا فصل
ون چاو و منتشر شد و سپس بارها به صورت مستقل تجدید چاو شد و اكن توسط شركت سهامی انتشار

 1190در سال « مقاالت اجتماعی و فنی»ي آثار است كه با نام  آخرین اثر مندرج در جلد چهارم مجموعه
 توسط شركت سهامی انتشار چاو و منتشر شده است )ب.ف.ب(.

 . ..فریده شده استآانسان از شتاب  ]گویى[:  11/ ( 21)انبياء. 2
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را تا  1آااي طالقانیو زنده و موف  بدارد  دخدا نجات بده .كند نمی یمال ماست فرا
 یاول يها جزو سوره (101«)رِصْالَعَوَ»سوره  .مياستفاده بكناز تفسير ایشان ما مجددا  

حتما   وم البته داد میشان گوش یر ايبه تفس یطالقان يمنبر آاا يكه بنده در پااست 
را  يا د هر سورهینكه شایا يم براا هرا نخواند «ارآن ي ازپرتو»كتاب كه من  مسلم شد
 جا نیا و  اصرزندانِ در و تی، مسجد هدامسجد منصورالسلنان ،لفمخت يدر جاها

 .ندا هن كردیم چه جور تدودانست میده بودم نيشن ي كهن باریآخر .ده بودميشن جاآنو 
 ،«عصر» خورد به ینكه خدا اسم میا م ورا شنيد« والعصر»كه تفسير آن دفعه اول  یول
ند یگو ین میكه مفسر نيهم یكی .داشته باشد «عصر»است ممكن  یمختلف یمعان
ن ین شهر و ایا 2«.وَ َنتَ حِلٌ بِهَذَا الَبَلَدِ»م يكه درش هست ین دورانینكه خداوند به ایا

ن حالت تأثر و یغالبا  ا دهد. اسم می آدم روزِ ا عصر به آخرِی ،تيدوران جاهل بلدِ
پنجشنبه بوده و  .مثل عصر جمعه ،شود یبه گذشته در آدم زنده م یتأسف حسابرس

كنم امشب  یكارها م هن جمعه چیا ،خوب یليخ گوید می آدم ،ليتعن مدرسه پنجشنبه
م و بعدش يكن یم يفردا بازگوئيم  می یدوران بچگ . درمیرو یا عمه میخانه خاله  هب

خانه عمه رفته نه  هند نه بيب ید و میآ یجمعه م عصرِ ،میريگ یاد میرا درس روز شنبه 
 یمانيو پش یشانیآن حالت پر ،چ ندارهيه .را كرده است ها ينه آن باز ،درس خوانده

از  یكی .دهد یها كه در عصر به انسان رخ م هیسرما ،و عصر را از دست دادن
هم را ن حرف یالبته ا .ن استیباشد ا چنين شان داده و ممكن استیكه ا یحاتيتوض

م كه یريبگ يانحصار ي جنبه به دینباد كه ارآن را نكن یتكرار م یطالقان يغالبا  آاا
خوانده شده  يجور نیهم ا نیا ،خوانده شده يجور نیه این آیند ایگو یمثال  م
ها و  حيند هر دو درست است توضیگو یم ،ن درست استیند كه البته اینگو
نجا اصال  خداوند اسم به زمان یا .كنند یه میك مجموعه آی يكه رو ییرهايتفس
ند یگو یم «عصر یّول»و  «امام زمان»كما آنكه امام دوازدهم را  ،عصر ، بهخورد یم
اش را هم  هيبق .ستيتناسب هم ن یدارد و بت یوالزمان و كه بر عصر  یكس یعنی

عقيده ندارید و دنبالش ها بهش  اسم به زمان كه شما آدم 1« وَالَعَصْرِ» كنم میعرض 
  ،كنيد ش حساب نمییروو نيستيد 

                                                        
 ( در زندان شاه12/4/1131ی است كه در زمان ایراد این سخنرانی )اهلل حاج سيدمحمود طالقان منظور آیت. 1

 بودند )ب.ف.ب(.

 و در این سرزمين سكونت داري.خورم به این سرزمين مقدس[ در حالی كه ت : ]اسم می 2( / 80بلد). 2

 .سوگند به زمانه:  1( / 101. عصر)1
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ِِنَساَّن َلِفي ُخْسٍر»   1«.ِإَّن اْل
و شما با زمان حساب  است عامل طبيعت زمانبه دليل اینكه یك عامل خلقت و 

نتيجه عمل امروز در  ،نگرید فقط به امروز می، كنيد فكر آینده را نمی ،كنيد نمی
 :خاطرتان نيست

ِِنَساَّن َلِفي ُخْسٍر»   «.ِإَّن اْل
طور  كند این فاده نمیكاري است چون از زمان است انسان مسلما  در خسران و زیان
  :شود كه بنده فهميدم بالفاصله استثناء می

  2«ِإَلا اَلِذيَن آَمُنّوا َوَعِمُلّوا الَّصاِلَحاِت»
و زمان بينهایت  ،ایمان به مكان بينهایت خدا ،كه ایمان آوردند ییها آن انسانبجز 
عمل  ،«وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» .خواهدانند و خود بينهایت میهم خودشان را منا  ضخدا 
  كرد.هم نشده و آنچه باید  معيّن ؛آنچه شایسته استیعنی صالح 

  1«.َوَتَّواَصّْوا ّباْلَحِّق َوَتَّواَصّْوا ّبالَّصْبِر»
هر  ،نداریم اه ما ایرانیكه  ،كنيداین زندگی مشترك همكاري  در گربه همدی
روند دنبال  همه می ،چه بيچارگی زمان را گرفته ،رو باشد خواهد تك كس می
چرا با حسن كه كنند  هاي ما را منع می هم جوان ،جمعی كرد هكار دستباید  .كاري

  .شود یمن آنها خودِ ،یبكنكار  یخواه ین ميچرا با حس ،یبكنكار  یخواه یم
نكردن ما  يو همكار يرو ن تكیها ا یرانیما ا یچارگيبت و بين مصتری بزرگ
ا را يم دنيخواه یموضع ن یو با ام یساخته نشد ههمبست یزندگ يبرا .استبا یكدیگر 

چ كدام يه لین ويئم پایاوريد ساله را بدو هزار پانص یابانيم غول بيخواه یم ميفتح كن
مالحظه  .اش تفراه و همه ،یبدخواه و ینيو بدب یطانضبا یم و بیندار يبا هم همكار

 .آن اجتماع ن اجتماع كما آنكهیكه همچون ا «.وَتَوَاصَوْا بِالَحَ ِ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِ»د يكن
  داریم: (26ء)سوره شعرا آخردر 

 4«َّصُروا ِمن ّبْعِّد َما ُظِلُمّواَوانَت»
  داریم:هم  (42)يدر سوره شور

                                                        
 .زیانند ]حال[ ها در كه انسان:  2( / 101. عصر)1

 ...مگر مؤمنان نيكوكار كه یكدیگر را :  1( / 101. عصر)2

 به رعایت ح  و شكيبایى توصيه كردند.: ...  1( / 101. عصر)1

 ... زودى ستمگران متوجه خواهند شد و به : ... 221( / 26شعراء). 4
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 1«َوَأْمُرُهْم ُشّوَرى ّبْيَنُهْم»
 ییروز آاایاست كه پر يزين چیا .د مشورت با هم باشدیكارشان باگوید:  می
آنجا نگفتم  .گله داشتند از آنهاو  بودند يطور ا چهه جوانگفت  و می كرد میصحبت 

ش ید برایبودم آن كه شما دوست داركسی در منزل  یك واتی ؛گویم مینجا یا یول
م چه يما جوان یفهم ینم یه به من گفت چرا فالنیا با گره جواناز  یكی ؛ديه كنیگر
 ،اه ه كند كه جوانید گریآدم با ،تنگم م دلین را بگویخواستم ا یبنده م ؟گویيم می
 ینيو بدب ين عدم همكاریاست و ا ين درد عدم همكاریا ،ديفهم ینمدرد ما را چرا 

دائما   ،از آنها بدتر و اروپا كایمرآدر  .ا بدتر از ماهاسته اندر جو یو بدخواه
 ،یكار بكن یبا حسنعل مبادا ،یآاا مبادا با فالن دكتر كار بكن .هيدائما  توص ،سفارش

د يبكن يركا .اهلل اكبر ،؟نجا آمدهیبه ا تو يچرا امضا .یكنبكار  دیگري مبادا با آن
همه به هم ، «وَتَوَاصَوْا بِالَحَ ِ: »گوید مین سوره یا ، درميد كه با هم باشيبكن يفكر
 وَ» ،نخواهد نشست یكرس به زودي بهكنند و بعد هم چون ح   یح  م  بهه يتوص

ادامه دادن و كنار  ،يداریپا به ،كنند یه به صبر ميگر توصیه همدب ،«تَوَاصَوْا بِالصَبْرِ
عجله دارند ناهار را  .نكردنعجله  یعنیصبر و مدارا  ،فقط عجله نداشتن ،نرفتن

  .صبر كن ،هنوز نپخته ،اورنديب
را فقـط   يهاست كه كار یرانیر و زود شعار ما این شعار دیدرست خالف ا یگاه
د جور باشـد  یم و بعد هم پشت سرش بايجه برسيبه نت يم فوريخواه یم كه میابول دار

نكـه دو  یا يبـرا  ؟چـرا  ،ز جـور باشـد  يهمه چ دیست و باين كار ابول نیاگر جور نبود ا
ران و يـ ام ،نشده مـال پادشـاها   یآنچه انجام م ي بوده و همه هزار و پانصد سال استبداد

ن یخودشـان  كـار كننـد بنـابرا     يبـرا خواستند  یمها بوده و آنها هم چون  كلفت دنگر
 يمـردم همكـار   ، ومـال مـردم نبـوده   كـار  رند و بعد هم چـون  يبگ يجه را فوريد نتیبا

اگـر   ،دهیـ د ريـ در كار خودش بنـد ام اگر  یرانین شود و ايد با زور تأمینداشتند پس با
سـد  یـا  ده یـ اگـر بنـدر را د   ،دهیـ اگـر گـاو فـالن جـا را د     ،دهیـ د اهلل خ لنـف يمسجد ش
 .ن فشـار بـوده  يده تحـت همـ  یـ آنچـه د  ،دهیـ اگر باغ فالن جا را د یا دهیدرا  هندوستان

رفـتن و   هندوسـتان  بـه فـورا    داشـته، ال هـم  یـ دا شده زور و يپ مثل نادرشاه يك الدری
بـردارم كـه پسـرم     ینكرده كـه مـن اـدم    يچ كاريخودش ه ،ملت ؛و برگشتن گرفتن

 ،بعـد از سـه نسـل    تـا  بگـذارد  را ام اـدم سـوم   نـوه  يگریبرداره و درا دنبالش ادم دوم 

                                                        
 ... شود و امورشان در ميانشان به مشورت نهاده مى : ... 19( / 42شوري). 1
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 ك نفـر یـ مال  استبداد است. نيهم یفرق استبداد و دمكراس .نجا برسدیبه ا ،چهار نسل
   .او باشد يبراباید ز يهمه چ ست وا

د ینجا بایا ،داد می یدستورات ،شمال رفت میبار  كی یساب  سال ند پادشاهیگو یم
م داده ه وهيم و دباشباغ درست شده باید  رفت میدفعه دوم كه  ؛باغ پرتقال باشدمثال  

 .خواست یخودش م يابررا ل ضن فیا .ديكش یاال فحش بود كه به جانشان م باشد و
ن ادر شعور داشت كه من یا گر باشد.یچون مسلم نبود كه سال د ،است یعيطب

ن یشه ايهم رانیا .مملكت بود يرويستم آن وات پشت سرش هم تمام نيالعمر ن مادام
كه  هم ییكار خدا ،یكار عموم ،یكار مل ،يراستبداديكار غ اگربوده  يجور
جه ينت كه به یعامل موثر و عامل .زور باشد د بهیباز با ،نقشه بكشد ،خواست بكند یم

 مجلسنكه در یا .مان نداردیا ده ويعق یگندز به .دهیند يزيچ زورر از يبرسد غ
 يشدند برا یم ناراحت یان بعداز سخنرانیآاا (یتان خالیجا) پزشكانانجمن اسالمی 

جنگ اسباب  یهست ول ست جنگين يزيپشتش چ یرهبر اله گویم مینكه بنده یا
 :میارياگر آاا زد مرا كشت من پدرش را در ب یعنیجنگ  ؛ستين يرهبر

  1«َوَأِعُّدوْا َلُهم َما اْسَتَّطْعُتم ِمن ُقَّوٍة»
 گـویيم و یـا   ی كه ما میئمعنا آدم به ؛من مردم را آدم بكنم ،زور كه بهاست اي  و وسيله

 گویـد  آیات هم همين را مـی  .خورم نيست اسم می طور این ،مردم را خداپرست بكنم
 ي وسـيله جنـگ  كـرد امـا   جنـگ  عنوان زور وجود دارد واجب است و بایـد   به جنگ

و این ادر توكـل اسـت و   ، ستتربيت ني ي وسيله ،كمال نيست ي يلهوس ،رهبري نيست
 اسـت،  عبادات براي دوران آخرالزمـان  گویند انتظار فرج داشتن اَحْسَنِ اینكه می .اميد

 ،سـت ياليمخـالف سوس  ستيكمون امروزهماست.  بسيارِ زمان احتياجِ ،استجزو وظيفه 
مخـالف   سـت يوناليناس گویـد  مـی سـت  يبراليل .اسـت  سـت يرالبيمخالف ل ستياليو سوس
م درسـت  هـ   همه ؛است یمخالف ترا ستيتاليكاپ گوید میست يوناليناسو است  یترا
ده وعـ و د هـ خوا ینها بشـر را بـه آنجـا كـه دلـش مـ      یچ كدام اينكه هیا يند برایگو یم

هـا را   در خانـه  تيكما آنكه در انقالب مشـروط برند.  اند، نمی خوردهند و سوگند ا هداد
شـود كبـاب بـرگ     یم م مشروطهیا بريب ،نزاده حس امام یموربيا بفت يزدند كه راه ب یم

   .میخور یدو عدد مدهند،  می

                                                        
ن آماده كنيد، تا به آمد آو مركب كار نچه توان دارید، نيرو ]ى رزمى[آنان آ در برابر : 60/ ( 9)انفال. 1

 . خودتان را بترسانيد وسيله دشمنان خدا و دشمنان
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ما را دعوت كرده بود اهل  یكیكه  كرد میم دم حجره نقل يداشت يرمرديك پی
 گفتند اگر مشروطه یم .يدادند كباب برگ دو عدد یكباب برگ م ،محل هم بود
گفت مستبد بد  یمشروطه م ،گفت مشروطه بد است یم مستبد .میوش یبشود همه نو م

 ن روزگاریدرد ادرد این نيست،  ،نه .است انداخته دستتوانسته است و به هر جا كه 
ه چ ،ها خانم يادر توه چ ،ما يها ادر جوانه و چ است هدف نداشتن ،اين دنیا در

؟ كار كرد هد چیم بايدان یو آن وات نم شده استدا يپ یمردها امراض روان يادر تو
 نه انتظار داشتن یول استدوار بودن و انتظار داشتن ين اميهم درد، يدوا ،روز يواد
ن ین ايع .نه اصال  و ابدا  ،ودبشخودش درست تا م ينيم خانه بنشیبروو م يم بدهه لك

 :ديما داده شده گفته شده توكل بكن غمبريو پ غمبرانين دستور به همه پین ايدارو و ع

  .َوَتَّوَّكْل َعَلى اْلَعِزيِز الَرِحيِم»
  .اَلِذي َيَراَك ِحنَي َتُقّوُم

 1«.َوَتَقُلَبَك ِفي الَساِجِّديَن

ا ست كه كار نكن برعكس كارت را بكن برنامه رين نید اين انتظار و امیا یمعن
 ؟شود یسهم ما چه م . نگوشود یجه حاصل ميبدان نت ،نخواهنتيجه  يانجام بده اما فور

 . نتيجهديمان هم نرس رهيو مثال  به نب ؟چه شدجه ينت نگوم و بعد هم یكردكار حاال ما 
 ،نآ. عالوه بر گرید ين مسلم است ح  است مثل جاهایاش آخرت است كه ا یكی

خودش برنامه  ،خودش كار است ،ن مبارزهيهم خود ،تين مشغولياصال  خود هم
و زد يخ یكه آدم صبح از خواب برم نيهم ؟یخواه یمه چ ،خودش لذت است ،است
 ،پا نشومیا كند كه خوب حاال پاشم  یفرق نم خودش نعمت است. كشد یازه نميخم

  .امروز چه كار بكنم فردا چه كار نكنم
ن تجربه را ید ایشا ،ها ان و خانمیآاا ،ن جوانانيار از همين دارم بسيقیبنده 

الت يبرود كوهستان و تعن ،ایبرود لب دریك مدتی مثال  آدم د يكن كه فرض دیا هكرد
ا آنها كه در بازار ی است كند كه راحت فكر می است كاره یكه بآن روز. داشته باشد

ها  سفته ،ه شدهها پرداخت كه چك يآن روز ،هستند گرفتار سفته و چك و تعهدات
تجربه را این  كنم یمان مگكشد آن روز روز لذت است و  یآدم نفس م ،داده شده

                                                        
 . فرادست مهربان توكل كن ]خداى[ و بر:  218 تا 211 /( 26)شعراء .1

 . برخيزى، تو را مى بيند و هر تالشى[ همان كه چون ]به نماز
 . نگرد[  ]مى و گردش تو را در ميان اهل سجود
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 .ن روزهاستیتربار بتيآن روز مص -مسته طور نیاكه  -مصيبت بنده .ديكرده باش
كاهش آن روز فالن مبلغ  يآنها آرزو دارند ا .ستياش چ دهیم كه فاين ادر ناراحتیا

  تولی بود.سبر من م ترس و لرز بود ر افتادهيبه تأخدادم فالن كارم  یسفته م
ـ  »خواهم  یاز خدا م ،ميبسم اهلل الرحمن الرح و بعـد هـم درسـت     «اهلل یتَوَكَلَـتُ عَلَ

اگـر  بود،  یتأثر و نگران ،داشتم يكه گرفتاركنند  را می ییآن روزها يآرزو .شود یم
ن نقـد  یـ بلـه ا  .رفـاه  ،نـد بخـور و بخـواب   یگو ین كـه آنهـا مـ   یا بود. هدف یدر زندگ

، اسـت  فـه يوظ يت ادايـ فعال .ستيمن ن ندارد كارِدیگري نجا كار یاما اگر ا ،نجاشانیا
 ،تيمخصوصا  بدون عصـبان  ،یدشمن بدون ،خالف يكارها  و یپاچگ منتها بدون دست

خـدا   .شاءاهلل ان ،با انتظار ،ديبا ام ،با تبسم ،گشاده يرو با ،يديبدون ناام ،یبدون نگران
 ت كند.یما را هدا یهمگ

*   *   * 
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 ميالرَح رحّمنِال اهلل بِسمِ

 

 .َقاَل َرِب اْشَرْح ِلي َصّْدِري»
 .َوَيِسْر ِلي َأْمِري

 .َواْحُلْل ُعْقَّدًة ِمن ِلَساِني
 1«.َيْفَقُهّوا َقّْوِلي

َوِديِن اْلَحِّق ِلُيْظِهَرُه َعَلى الِّديِن ُّكِلِه  ُهَّو اَلِذي َأْرَسَل َرُسّوَلُه ّباْلُهَّدى»
 2«.َوَّكَفى ّبالَلِه َشِهيًّدا

َعَلى اْلُكَفاِر ُرَحَماء ّبْيَنُهْم َتَراُهْم  ُمَحَمٌّد َرُسّوُل الَلِه َواَلِذيَن َمَعُه َأِشَّداء»
ُرَّكًعا ُسَجًّدا َيْبَتُغّوَّن َفْضًلا ِمَن الَلِه َوِرْضَّواًنا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجّوِهِهم ِمْن 

َِْلَك َمَثُلُهْم ِفي الَتّْوَر ِِجِنيِل َّكَزْرٍع َأْخَرَج َأَثِر الُسُجّوِد  اِة َوَمَثُلُهْم ِفي اْل
                                                        

  است كه در حسينيه  11/6/1131، برابر با 1189رمضان  29این اثر متن برداشت شده از نوار سخنرانی
  گردد )ب.ف.ب(. مندان می ایراد شده و اكنون با ویرایشی مختصر تقدیم عالاه ارشاد

  .اختيارا، صبر و تحملم را زیاد كن گفت: صاحب:  29تا  23/  (20)طه. 1
 .سان سازآو كارم را 

  .و لكنت را از زبانم بگشاى
 تا گفتار مرا دریابند.

گرداند؛ و پيروز  ن را بر همه ادیانآن ح  فرستاد تا اوست كه رسولش را با هدایت و دی:  29/  (49)فتح. 2
 ت.يسخدا به عنوان گواه كاف
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َشّْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَّوى َعَلى ُسّوِقِه ُيْعِجُب الُزَراَع ِلَيِغيَظ ّبِهُم 
اْلُكَفاَر َوَعَّد الَلُه اَلِذيَن آَمُنّوا َوَعِمُلّوا الَّصاِلَحاِت ِمْنُهم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا 

 1«.َعِظيًما

ترجمه نكردند  یشتر بوده و ارآن خوانده شد وليامسال تدارك نسبت به پارسال ب
 ،شرفت بودهيشود پ یمعلوم م .نگرم یم ینيب رم و به خوشيگ یك مين را به فال نیا

اج به يفهمند و احت یهستند ارآن را ماینجا كه  یانیها و آاا خانم ،دا شدهيپ يرشد
 یتا اشخا  سع كنم و چه بهتر كه ترجمه نشد ینمبنده هم ترجمه  .ترجمه ندارند

  .بكنند كه ارآن را بفهمند
ه انتخـاب كـرده   يـ و اول یموضـوع ابلـ   يعنوان صدر صحبت بنده بـرا  ه را بهین آیا

ن مسـتله  یـ ا ،دهیكه از جهات عد یتا آنجائ «رشد و ركود مسلمانان»عنوان  بودم. كه به
دهـد   یان مـ شـ بـوده ن  رسول اكـرم  يه اسالم كه تحت رهبرياول امت ،مونهن يرشد برا

 :داشتند يچه حال و چه روزگار

ًعا ُسَجًّدا ُرَحَماء ّبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرَّك َواَلِذيَن َمَعُه َأِشَّداء َعَلى اْلُكَفاِر»
  2«َيْبَتُغّوَّن َفْضًلا ِمَن الَلِه َوِرْضَّواًنا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجّوِهِهم

شد كه  یگر صحبت مید اتیآ يروكه ن منلب است یا هو بعد مخصوصا  توجه ب
و اه يرشد گ .است ح كردهیتشر یرشد را به رشد نبات و دیآ یست و از كجا ميرشد چ

 ی. ولكردن استو نمو ت آنها رشد يخصلت و خاص عت ويجزء طب ،موجودات زنده
ث يث طول و عرض و مقدار و هم از حيرشدشان هم از ح یلينباتات خ، ن آنهايب

كه  یت داشته باشد در صورتینهايد عمر دراز و بنانوت یاه ميگ یاد است و حتیزمان ز
 ، وو منظمم مرتب یروبش يو هر چه پ داشته باشندت ینها یعمر بتوانند  نمیوانات يح

                                                        
، سرسخت و با یكدیگر [طلب محمد رسول خدا و همراهانش، در برابر كفارِ ]جنگ:  28/  (49)فتح. 1

بخشى و خشنودى  كه افزون حالى كنى، در را در حالت فروتنى و خضوع مشاهده مى نانآمهربانند؛ همواره 
شان است در  هاشان از اثر فروتنى پيداست؛ این توصيف نان در چهرهآ [جویند؛ نشان ]شایستگى مى خدا را
ن را مایه داده آورد و آبر اش را ]به فراوانى[ نان در انجيل مانند كِشتى است كه جوانهآ؛ و توصيف تورات

اى كه موجب شگفتى كشاورزان گردد، در نتيجه  گونه هاى خود استوار بایستد، به بر سااه تا ستبر گردد و
مرزش و آنان، انكارورزان را به خشم دراندازد؛ خدا به مؤمنان نيكوكارشان وعده آ از ]رشد سریع[ ]خدا[

 . پاداشى بزرگ داده است
را در حالت   نانآ، سرسخت و با یكدیگر مهربانند؛ همواره [طلب ]جنگ در برابر كفارِ ... : 28/  (49)فتح. 2

جویند؛ نشان  مى بخشى و خشنودى خدا را كه افزون  حالى  كنى، در فروتنى و خضوع مشاهده مى
  ... هاشان از اثر فروتنى پيداست؛ نان در چهرهآ []شایستگى
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كه  گونه ، آنحالبراق و سراشود تا آنجا كه  یمخالم از همه جهت محصولش 
اسالم با همان تبلور  طور كه رشد ملت دارد همان ین و تعجب واميبه تحس اانسان ر

 .ضبظ و غيبه غرا كفّار  یول ،ا را به تعجب آورديدن ،داده بود غمبريمان كه پیه اياول
  :ن بودیه بعدش ایآ

 1«.ِمْنُهم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما الَّصاِلَحاِت َوَعِمُلّوا آَمُنّوا َوَعَّدالَلُه اَلِذيَن»

م هـ  ،سـته انجـام بدهنـد   یشا يمان دارند و عمل صالح بكنند و كارهـا یكه ا یكسان
 در یولـ . يو رسـتگار  يروزيـ گر اسـت پ یات دیو در آ ؛ميهم اجر عظ ،مغفرت دارند

صـرف   «رشـد و ركـود مسـلمانان   » ن بحثِیكنم و از ا یم بسندهن منلب یابه جا  نيهم
از طـرف   م،ن عنـوان را شـروع كـرد   یكه ا ینكه از همان اولیا يبرا ،چرا كنم. ینظر م

 ،دیـ بگذار را كنار ها حرفن یآاا ا :گرفتم كهمان ارارردكان تحت بمباینزد دوستان و
ــ ي حوصــله یكســ  ،يا شــهیاند یِاساســ يهــا صــحبت ،یبحــث علمــ ،یمنالــب ارآن
دارنــد كــه  ين انتظــاريهمــه منتظرنــد و از تــو چنــ ،دنــدار یشــیدوراندو  يدئولوژیــا

د و يـ داد بكنيـ اد و بیـ داد و فر .ديـ شان بكن ینعصبا ،ديدشان بكنیتهد ،ديكشان بكنیتحر
   .ديمسائل روز صحبت بكن رد

 يك باریدم از ید نكهیا يبرا ،شد ليمن تحم هكه ب یخوشحال شدم وات یليخ بنده
اول  يها از همان شب ،بعد هم افراد .خال  شدم ،ستيسته نیشا است وبر دوشم  كه
 يظاهرا  آن اطالع و آمار .خواستد یدند و ميپرس یها م از شب ياريآمدند و بس یم

كه  ... بودد و یو تهد یآمد همه انتظارشان از بنده همان برنامه حماس یدست م كه به
كه گله  2دكتر مفتح يالبته آااو چون اصرار بود  یول .ندارم را چ استعدادشيمن ه

ها بود  اجابت خواسته يبرا فقط ،نكه بنده آمدمیا .دارند و اصرار كردند و امر كردند
 .ست فقط بخاطر شماهايل خودم نبود و تقاضا هم نيم يالوجوه رو وجه من چيه به و

 ین درخواستيد كه من چنیريراد نگیمن ا امد بهيان نتم اگر خوشیگو ین آنچه میبنابرا
راجع به موضوع روز و البته موضوع را برگرداندم  .ندارم ين تعهدينكردم و چن
ل شما هم يكنم كه مناب  م ین نمياما تضم ،ل شمايمناب  م ،اهم كردصحبت خو

نوع كار  ،و از اول بوده است ما هديو آنچه عق خواهد میآنچه خودم دلم  .دیايدرب
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كنم سال  یگمان م ،ها منتشر شد كه از من در روزنامه يا ن مقالهياول .است يگرید
ن مقاله چاو یدوبار ا یكیكه بعدا  هم  1«ها بينهایت كوچك»بود تحت عنوان  1129
 شد.

كـه انسـان در    يمثال آورده بـودم آثـار   ،«ها ت كوچكینهايب» ن مقاله مفصّلِیدر ا
جـه  ين آثـار محصـول و نت  یـ از ا یبعضـ  اسـت  نـد دو نـوع  يب یعـت مـ  يا در طبیـ  یزندگ

خـوب اول   ،ا شـده بـود  يـ كـه در دن  یتلفـات  ارها وكشت بيشتر ميكربی است.موجودات 
و موجـودات   يموجـودات اـو   .بـود  گونـه جـانوران   نیـ و ا یر و افعـ يافه پلنگ و شـ يا

كـرده باشـند هـر سـال و      يرياما اگر آمـارگ  .كنند یمو كشتار رومند حمله يبزرگ و ن
ن طعمـه گـرگ و پلنـگ و    يزمـ  يكـه در سـال در رو   يتعداد افـراد  ،گذشتهدر  یحت
هـا   كروبيد ميكه شه است یكسان كمتر از تعداد یليخ یليخ ،اند نها شدهیا و امثال یافع
زنـد كـه   یاـدر ر  نیـ كـه ا  یشـوند و موجـودات   یده نمـ یـ كه اصال  د یموجودات .ندا هشد
ت یـ نهايب»گـر  ید يهـا  بوكريو م است ادیدر عوض تعدادشان ز یند ولیآ یچشم نم به

 ،یات نبـات يـ چه ح ،اتياصال  ح .هم هست خوبش ،ستنديشان هم بد ن همه «ها كوچك
 ینـ يب ز ررهیـ ن موجـودات ر يمحصول عمـل همـ  ؛ یات انسانيچه ح ،یوانيات حيچه ح
كـم   یليكه دانشجو خ -شب آمده بودندیكه د یبرخالف جمعو ن جهت یر اد .است
ارم دويـ ادتر هسـتند و ام یـ وارد ز يهـا  يل كرده و دانشـجو و بـازار  يتحص امشب، -بود

   .آشناتر هستندبه زبان هم  یعنی .كه بهتر بفهمند
 ،ها تيفعال تمام در با یتقر كه یاتيح یميش یا ،(Biochimieبيوشيمی) نام به است یعلم

 ،موجودات زنده درتمام فعل و انفعاالت  انسان، و سركه و شراب گرفته تا خون از
 يِونديپ یزندگ ،ما یزندگ، ات مايح یعنیاست.  ینيب رره وداتموجتمام محصول 

كه پوسته  ینين زمید اين را عنوان كنيساختمان زم .ها است ت ررهینهايمجموع ب
كه  ین جمع باشند كسانیدر ا كنم میباز فكر  .است یالبته اراض آن يِظاهر
 ،یشانف آتش يها نيزم ،بودند ییها نيبته زمال .دنديا شنیاند و  را خوانده یشناس نيزم

 ین انفجارها ولیها و ا ین خرابیاند محصول ا یشانف ها محصول آتش نیل كه امثل گِ
كه در  یطبقات ،یرسوب ياشرها ؟ل دادهيتشك يه چيزن را چياسمت اعظم كره زم
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ن اشر یا وه ستنش تدریج بهاها رسوخ كرده یدر يتو ،اردها سال ررهّ ررهّ ررهّيليم یط
ارد سال با تحمّل با ادرت با اهر بعد در يليسه م ؟در چه مدت ،ل دادهين را تشكيزم

ل داده يم تشكيآن هست يرا كه ما در رو ینين زمیارار گرفته و ا یمعرض جدائ
 د.یفرما یم (12)ن كه خداوند در سوره سجدهيخود آسمان و زماست؛ 

 1«َوَما ّبْيَنُهَما ِفي ِسَتِة َأَياٍم الَسَماَواِت َواْلَأْرَض الَلُه اَلِذي َخَلَّق»
ت دارد و يآنچه وااع یعنیاردها سال يلياردها ميليامش میكه هر ا یامین هم در ایا

ج یكه با تدر ییكارها .هاست ت كوچكینهايوجود دارد دوام دارد محصوالت ب
خصم »عنوان  است به يها  هرسال یعنیاست  یع كتابین واایبعد از ا .رديگ یصورت م

آنجا  .«یرانیا يسازگار»نام  نوشته شد به «ها روح ملت»كتاب ترجمه  يبرا «یدفاع
د كرد و یكار با كه چه نشان دادم یراه ،ار ناام خودميبه عقل بس ،بنده به عقل خودم

 ،رانیبعد منالعه ا ،رانیبرگشتم به دو هزار و پانصد سال گذشته ا .د كردیچه كار نبا
 يها شهیر ،داشته یانیجر چهو پانصد سال چگونه بوده ودو هزار نیكه در ا یرانینژاد ا
نده را یآ .است بوده امروزتا به  وادثیچه حو  ،نه بودهآن چگو یائيو جغراف یخیتار
 ؛ندارد زامرو هبنده بوده كه اختصا  ب ي دهيقه و عقين سلیكرد ا ینيب شيشود پ ینم

عذر  یليخ)اائل شدم  يو افتخار یو خدمت یخودم رسالت ياز اول بوده و اگر برا
كه  ستا نیشود ا یشخم م يزنم چون بحث رو یخواهم كه از خودم حرف م یم

ه يمبارزه عل یكیخودم اائل شدم دو مبارزه  يدو رسالت برا (.شود یدچار اشكال م
 يروح شبدرنجا اسمش را یكه ا ینيب یسنحو  ین زورخواهیا یپاچگ ن روح دستیا

 د زور پشتش باشد و زود هم انجام شود.یز بايو زود كه هر چ زودگذاشتم و شعار 

و دوم در برابـر   ،ن بـوده یدر برابر ا یكیكردم  نچهآنچه نوشتم و آنچه كه گفتم و آ
خواسـتم   یم را نیا یول .وحدت عدم به ليم و ییگرا چپ و بودن یانحراف ،تفراه روح نیا
د از منالب دوم از آنچـه  يخواه یم كه من به محض خاطر شما كه میعنوان گله بگو به
ال يـ خولـی   وارد شدم. يك ادریدر آن  ،ما هقيسلو م ا هديعق ،دانستم یفه خودم ميوظ
 يسـازگار »كتاب  نیالبته در ا .شوم یم روز مستله كردم و وارد نظر صرفاز آن كنم  یم
 ؟شود مبارزه كـرد  یجور م . چهكرد مبارزه د با استبدادین نبود كه نبایصحبت ا «یرانیا

 ید ولـ يم مبارزه نكنیگو ینم .كرد خشكشو زد د یه باشیا از ری یباغبان یچيحرث با ا
 يب و مضرات و روزگـار ین مفاسد و معاین است كه ایكتاب ا آن درشتر توجه من يب
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مـان   ياز ادار انمجوان از رمانيپ از ،مان شهیكه دو هزاروپانصدسال استبداد در رگ و ر
مـان از   یانمـان از كاشـ  ها هن از درس خوانـد مـا  يمان از بازار يا مان از عمامه یاز كاله
 وندش اسـتعمار يپرا كه  م استبداديخواه یجادكرده اگر میمان ا يزیمان از تبر یاصفهان

امـا حـاال محـض     .میشـه بـرو  ید بـه ر یم بايكن كن شهیبانش استعمار است رياست و پشت
   روم: می ميستا مستله ماه راجع به ماه رمضان كه درش هیمستله روز  خاطر شما من با

َو  يناٍت ِمَن اْلُهّديِللّناِس َو ّب يُهّد اْلُقْراُّن ِهيُاْنِزَل ف يَشْهُر َرمضاَّن اَلذ»
  1«اْلُفْرَقاِّن

كه  ین رمضانیتر پرحادثه ،رانیخ ایسابقه در تار یر و بينظ یرمضان ب ،یغن نرمضا
شد  عهيبود بعد ش یكه اولش سنّ یملتداشته است.  رانیچهارده ارن ملت ا یدر ط

 ،كیط تاريك محیدر  ،رحادثهپ ،پرتكان ،پرحركت ماه رمضانِاست. گذرانده 
د را ابول دن عیا یول ستين دست در آن از يالبته آمار .بيجع طيمح ،ط نامعلوميمح
س آمده كه نه يش آمده بود و پليم دو هزار كشته پيبگوئ خمينیطور ت نيهم ،ميكن یم

ط روستا مشكل يكردن هم در مح یتنها زنده بودن مشكل شده حرف زدن و سخنران
ده يكه پالس یائيت و تشنج هست مثل اشيو عصبان ینقدر زجر و ناراحتیا .است شده

اصال  كنترل از دست رفته  .شدتشنج  گویند می دادن ك دست تكانیبا  .شده باشد
، یعنی شود چهار تا یم دو دو تا میاگر بگو ،دیداند كه چه بگو یانسان نم ؛است
است مخالف  ها زنچون با  خواهند گفت ،مین كالم را بگویتر ن و مسلمیتر یهیبد

م بابا دو دو تا يگوئ یرا بردارد حاال هر چه م حضرت زهرا عبا تن آل خواسته از پنج
ك یعبا  پنج تن آلیا  عبا خامس آل ،است ریاضیساده  یليك مستله خیچهار تا 
  :م بابا حافظ شعر اشنگ گفتهيو اگر بگوئ است. تيمستول

 «دیبر اثر صبر نوبت ظفر آ /مندیصبر و ظفر هر دو دوستان اد»
  :ما هم گفته غمبريو پ

  «جَرالَف اُحفَتُر ِمْبَّصلَْا»
ن خواسته یامبارزه كرد د ینباكه ن خواسته یخواسته تفراه كند ا مین یند نه ایگو یم

  .را ینيخماهلل  تیمبارزه آ ،رد كندمبارزه را اصال  
 كوچك  پسرممسافرت رفتيم.  به آمدند رونيب زندان از كه یدوستان باش يچند سال پ

                                                        
هاى روشن  ن به عنوان هدایت مردم و نشانهآن، ارآكه در  ماه رمضان ]ماهى است[:  193( / 2بقره) .1

 ... ل شده است؛ناز هدایت و معيار تميز ]ح  از باطل[



 
 
 

 
 

 103ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشد و ركود مسلمانان 

 

اـه بـه   عال ،هـا  بچـه  ي مثـل همـه   ،مثل همـه جوانـان   .سه سال داشت ،ميود دو سال و نب
از  يگــرین ديك ماشــیــ ،مرفتــي مــی اصــفهان ،ســرعت و حركــت و جــر زدن داشــت

هـم   ، بچـه مـن  زدنـد  ینجـا دسـت مـ   یها ا بچه زد، می و. واتی ماشين ما جلن بوديمنسوب
زد اواـاتش   مـی از مـا جلـو   دیگر ن يك ماشیواتی شد اما  یخوشحال م و زد یدست م
گفـت  بـه مـن   بعـد از آن وااعـه    .يآمـد تـو جلـو   كه چـرا  افتاد  میه یگر شد به میتلخ 
   ؟دیناراحت نشو؛ ند بعد شماوها بر نيماش ي د همهيستینجا بایجان شما اآاا

 یل كتابيمواع تحصشه يمثل همشدم  یرد مفروشی  كتاب ياز جلو یك واتی
 ،دم خالصهینداشتم نخر ی پولواتآن را بخرم، دم كه پول نداشتم ین دیتریپشت و
ن یادانم. روي جلد  نمیاست  یو داخلش چ نوشته یكرا كه آن كتاب  . اینتمگذاش

  ِيخواب عم ،ده بوديخواب طرف  كی به بودشده ده يك آدم كشیكتاب عكس 
نوشته بود  كتاب يباال .ده بودیدخواب را تا  د ششیشا تا پادشاه از هفت ،راحت

حاال  .كه در خواب استاست  یران مملكتیكه ا نیا  نكته .رانیا ،رانیا ،رانیا
ران ین به ایم كه ایرا دار یخوش ن دلین افتخار و ایااال  ا .ستيطور ن نیالحمداهلل ا

 یليعنوانش خو ن شكل یا ینوشته بود ول یدانم در كتابش چ یاصال  نم .دیآ ینم
د یكه نباانسان  .شكر دارد ين جایا ،میا هدار شديالحمداهلل از خواب ب .پرمعنا بود

ار زپنجاه تا خبرنگار و خبرگ، در هفته ابل .ناراحت باشدو  یناراض و بزند اش غر همه
آمده بودند آنها ران یا به یخارج يها ونیزیو تلویها و راد ها و مجله و مخبر روزنامه

از دو تا  ؛آمده بودندمان به تعجب در  ن وضعیاز ا و جانين هین حركت و از ایاز ا
حاال خواب  .میا هدار شديد كه ما از خواب بیا ديااال  دن .شش ماه تجاوز نكرده بود

در دیگر  كنم میهر حال فكر  هب یم ولیدید ینكه خواب خوب میا ایم یدید یآشفته م
البته  است؛ شده شاءاهلل تعارض تمام ان .نوشته نشود یكتابچنين گر ید يو جاها اروپا

صدمات و  ،ها كشته ،عیزها بود فجايچ یليطور كه عرض كردم خ ماه رمضان همان
مختلف و  يجاها .خود خندند د وگفتند و نوشتند و خواندن .ها ها و رنج بیفر

حاال الحمدهلل خودمان  .گفتند جاآن جانیمنبر و ا يگران پایمقامات مختلف و د
نكه اصال  یب از اينمود عج یب ميثه عجن حادیبود كه ا یك واتی .ميسینو یم

نكه یداد با ا یاد نم یاصال  فارس یدولت يها در دستگاه شد. یدا نميپ یكلمات فارس
  .خوش و تعارف و مبالغه است زبانِ ،یفارس
 آن مواع كه از خارج  . ش بگذاردیرو  یچه اسم داند  یانسان نم رازين حادثه شیا
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و  در فرانسه يكار نيدم چنید ديكمك كن ،دنديپرس یج شدم از من ميآمدم من گ یم
 ،طور نیراز ايش ،طور نیا ند تهرانیگو یبا افتخار م خودشان حاال ،مينداشت و... سيانگل

نقدر شور بود كه خان هم یحاال كه ا نیبنابرا .طور نيهم شهرفالن  ،طور نيهم همدان
 ي زها جنبهيتكرار چاگر  ،عالوه به .ميده یم پس مین لقمه شور را چرا بخورید ايفهم

ندارم  يا عالاه یليمن شخصا  خ .استكار دست و پا زدن  ایندا بكند يناله پو غرغر 
د و تا ض شویمر یشود كه اگر كس یتر نم ن سادهیاز ا یحت .دیبگورا كه آدم دردش 
ن را ابول یحاال اگر خانم ا .شود یض نمیمر ،ناله نكند و كند يسه روز خوددار

را اش  يسحر .م خرد شدیها هالك شدم استخوان گوید می نشد یچيهنوز ه و كردن
از . د صحبت كردیاز حال با .مردم یاز گرسنگمن  گوید مینخورده و تمام نشده 

 نده.ینسل آاز د و يحال صحبت بكن

  ندهیآم يخواه یم یابد و تازه واتی یتحق  نم ها نباشد اصال  صحبت يا ندهیاگر آ
درست   مان و عمل  و اضاوت  ميم اطالعات و تشخيگذشته توجه نكن هم تا بیبساز را

 یاعتنائ یو بكردن  ضمنا  فراموش .سازند ینده را میه آتشگذاز  نگذشتبا .نخواهد بود
درخت  یكه كساست ن ینا  مثل ايع ،ن و سواب دارا گذشته و گذشتگان و سابقه به

 شه نداشته باشد.ین درخت ریا یشد ولن گذاشته بايب بكارد و در زميو س یگالب

نكه ینده بدون ایا طرح آینده و یبه اصد آ گذشته يتوكل و منالعه روو توجه 
گذشته  است. شهیمثل درخت كاشتن و غرس كردن بدون ر ،از گذشته ادا شود یحق
خ و در خلقت و یدر تار یو هر شخص يهر فرد یهر ملت یاست كه هر امت يا شهیر

بكند و  یچيشه را ایشود و اگر ر یشه كمتر باشد سااه كنده میاگر ر .عت دارديدر طب
وه نخواهد داد بلكه فاسد يالس و ميو گ ین درخت نه تنها گالبینظر بكند ا ا صرفی

  .انكار گذشته كار صحيحی نيست گذشته مراجعه كرد و هبنابراین باید باست 
سه اسمت تقریبا   ،سه اسمت تقسيم شدهبه طور تقریب  ارآن نگاه بكنيم بهاگر به 
بيشتر راجع  دارد و آینده و آخرت و ايامت  هب نظربا یك اسمت ارآن  .مساوي

و بحث  و پيغمبران گذشته گذشته هاي امت به رسد می اتفااا  نوبت بعد .است آینده به
وجود  ی است كه در زمان پيغمبریها تقریبا  یك سلسله آیات ارآن راجع به امت .آنها

با  كه البته يرو نصا هودینبودند مثل  از امت اسالم ندا هداشتوجود و یا اگر  اند نداشته
دّي ج يزهايست چيم نيصحبت شد. مستق غمبران گذشتهيح خال  از پیر و تشريتفس

اینجا دارد كه  يچه تعمّد ،است راجع به نام ارآن یك بحثینجا یا .مورد بحث است
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و  يدّمنالب جم كه یپشت دستمان را داغ كرد .برد یاسم م ییك جاهایاسم نبرد و 
ات یوات آخر سر آ ك ثلث ارآن راجع به گذشته است آنی .مي  نگوئيپرعم
ر يس»لش در ير است تفصيالبته در سراسر ارآن فراگ .يلوژئودیات ایو آ یاخالا

شترش يب ، اماگریئل دو مسا مسائل روز است غسل و نماز راجع به .است 1«تحول ارآن
 است. يدئولوژیو ا یشتر راجع به مسائل اجتماعيب یلين خیاز او خالق اراجع به 
ن جهت من یا هب .اصرار داردهم  یليكند بلكه خ ینم منلب را فراموش نیارآن هم ا

ست يفرصت هم ن ،میحوصله ندار ،روم یمنعقب به اد یكنم ز یاز گذشته صحبت م
كه آن تسلط  ، چراسرعت هن هم بیش و ايسال پ 31 یعنیروم  یم 1100 سال و فقط به

 یِموات یِكش ك دوران نفسی ،آن عواملبا ن رفت و يوااعه از بو آن و آن گفته 
شان در یكه صدا یحزب ت و اوليجمع و اول  دفعه اول .دا شديپ رانیا ملت يبرا يتار
 بود. ودهتحزب  ،دان شدنديوارد م و آمد

ـ   یسال كی  ؛وسـتند يحـزب پ  هواش بـ یـ واش یـ  هـا  ن و مسـلمان ویـ  یكه گذشـت ملّ
دانشـگاه  در ، اولـش  یاسـالم  يهـا  انجمـن  ،هـا  يبازار ،انی، دانشجون، جواناننابازرگا
 یدا كـرد بعـد نهضـت   يـ پ یعيالحمـداهلل رشـد وسـ    یاهيگ ه به همان رشدِيشب، بعد تهران

 یِ، نهضـت اسـالم  ي، نهضـت آزاد ، نهضـت اسـتقالل  یوجود آمـد مثـل نهضـت ملـ     هب
   .دمید 1116سال  هبمرتبه خودم  كیا را ه همدانی

در مسـجد جـامع    نرایـ ا یاسالم يها دو كنگره انجمن 1141سال و  1140 در سال
 يِروشـنفكر  ، محـيط و دانشگاه یط دانشجوئيل شد چند سال بود در محيتشك نارمك
الحمـداهلل   .بـود و فعـال  زنده  ،بود یشتر اسالميبكه  یو اجتماع یروح اسالم ،آن زمان

بودند كه همـه بـا هـم تشـكل داشـته       ينها دنبال رهبریوجود آمده بود و ا هب یالتيتشك
در مســجد جــامع  1141ور ین كنگــره در شــهریــا .ل بدهنــديتشــك يا باشـند و كنگــره 

هـر مسـجد و اجتمـاع اسـت. مراحــل      ي كـه برعهــده  يا فـه يوظتشـكيل شـد،    نارمـك 
 .اسـت  یاسـالم  يهـا  انجمن ، همان تعدادآن كنگره اعضاي تعداد طی شد. اش یاانون

هــم  ،بــود یمنالــب مختلفــ تیدر مســجد هــدا. ديطــول كشــ  دو هفتــه یكــیكنگــره 
هم در مسجد جامع نارمـك   سر و آخرِ .یالتيتشكهم و  یاله يها هم بحث ،یسخنران

                                                        

در  (2( و )1« )سير تحول ارآن»ي آثار با نام  مجموعه 11و  12هاي تفصيلی موردنظر در جلدهاي  بحث .1

 چاو و متشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شركت سهامی انتشار 1196سال 
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انتخـاب شـد    1«مرز ميان دین و سياسـت » یعنوان سخنران ،كردم یبود كه بنده سخنران
مــتن دم دو مـاه ابـل   يشــن. كردنـد  یسـخنران دیگـر هــم  چنــد نفـر  مسـتله روز بـود   كـه  

شـاید   ؛چاو كرده بودنـد  یدر دانشكده پزشك اننجمن اسالمی دانشجویسخنرانی را ا
هـا   یليخ يجمله مسائل روز بود برااز  یكی استين و سین ديمرز ب بعضی دیده باشيد.

م حـرا سياسـت  اصال   ؛جدا بوداست ين از سید ؛تفكيك بوداست ين و سین دياصال  ماب
اش  الزمـه  ،شـدن  اسـت يوارد س ، یـا است و بالعكسيسدین به ورود  ینیاز نظر د و بود
ن یابـ هـم تعـارض و ت   بان دو یا .بود یخدانشناس يف از روشنفكریو تعر .بود ینید یب

دا جـ خالف اسـالم عمـل كـرده    سـت بـر  ين یفيها معترض بودند تكل یليالبته خ .داشت
 ینـ یاصـنالح رهبـر د   هب كه یكاشان اهلل آیت همانندكسان هستند از  یبعض یبشوند حت
د از مرحـوم  یـ با و بشـود  ید نفت ملیشان گفت بایا است. بوده شدن نفت ینهضت مل

 يرويـ پ به ،شدندشان وارد صحنه یااز ت يهم به تبع یكسان كرد. یبانيپشت دكتر مصدق
در ملـی شـدن    یانـت نقـش مهمـ   یو د تيروحان وارد صحنه شدند. یاله كاشان تیاز آ
 تاسـت دخالـ  يس يكجا ؟است دخالت كنديانت در سید دیتا كجا با یول داشتنفت 

كـه   آن مواـع مسـتله روز بـود    !كجا كم دارندو  یادتیكجا ز ؟تواند یكجا م ؟كند یم
ك یـ  یم ولـ یگـو  یچ نمـ ياز آن كتاب هـ  ،ش هم هستیها جزوهكردم كه  بنده منرح

   .كنم یم حشر را یپاورا
نامــه دولــت دائــر بــه شــركت بــانوان در  یــك تصــویبدر اثــر  1141در آبــان مــاه 

 ،اسـم بـه اـرآن    بدیلو ت تياسالم حذف شرطو  یتیو وال یالتیا يها انجمن انتخابات
اعـال و عـالی   ان طبقـات  يـ در م یحركتـ  و سيلموج اعتراض به اسم به كتاب مقدس، 

 يخبـر طبقـات مـردم   ت و كل ين در روحانیتا ابل از ا .دار گشتیپد رانیا روحانيت
ار دیـ ت پديـ ان طبقات و اصـناف و روحان يدر م یش آمد حركتيان كه پین جریا .نبود

ــه  ــه از حــدود تصــویب  ي آن گشــت كــه دامن ــت ي نام ــر در   دول ــاوز كــرد و آخ تج
دولـت را   (فقـره  10ش از يبـ ) یلامتعـدد و متـدو   ي هيـ پالكاردهـا و اعالم هـا،   تلگراف
بـه   یاعتنـائ  یو بـ  يآزادعـدم  خ ارار دادند و از خفقـان و  يا  مورد مؤاخذه و توبصریح

                                                        
هاي اسالمی  یاد مهندس بازرگان در دومين كنگره انجمن عنوان سخنرانی زنده« مرز ميان دین و سياست» .1

صورت یك كتاب جيبی  برگزار شد و سپس به 21/6/1141باشد كه در  می ن در مسجد جامع نارمكایرا
چاو و منتشر گردید و  1141ماه  در دي عنوان نشریه انجمن اسالمی دانشجویان ، به3000با شمارگان 

مباحث علمی، اجتماعی، »ي آثار است كه با نام  یكی از آثار مندرج در جلد هشتم مجموعه اكنون 
 چاو و منتشر شده است )ب.ف.ب(. وسط شركت سهامی انتشارت 1119در سال  «اسالمی
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طرفـی و   از بـی نگرانی ان علنا  ابراز یاز آاا یبعض .ت نمودندیدا  شكایشد یاانون اساس
   نمودند. یم استيدخالت گذشته خود در انتخابات و س عدم
شد  یم یبانيمردم پشتجماعات كه از طرف  تيجامعه روحان ین نهضت عمومیا

د است به يام .بود یو اجتماع ینید يها تيمسؤلو  وظائف به یبخشنویدبازگشت 
  .گردد دات او منشاء آثار مبارك و مقدمه نجات ملتيیخداوند و تأ خواست

و هم جناح  آن هم جناح تند -تيما اجابت شد و بعدا  روحان ين دعایالحمدهلل ا
دستگاه  .كه حاال هم هستدان مبارزه شد يبا افكار مختلف وارد م -آن میمال

نكه بذر یمثل ااما را خفه كند  صدا نیخواست از همان اول ا ،العمل نشان داد عكس
بدون خرج آدم راه  يموجودبعد  ،چالش كنند و زندیش بریرا خاك رو گياهیك ی
 یكسان ،دیوز يمك آزادينس ،یميك نسیدو مرتبه  .و سر از خاك درآورده فتديب

كه  یدانند مواع یو آشنا هستند میراد يها ند و با گفتها هدیدرا  یهواشناس نامهبر كه
كند،  مننقه اعالم نظر می يو هوا رانیزراعت ا يرو یرسد و هواشناس یزمستان فرا م

مك هم ين نسیا ،دیآ یابرها از مغرب م درصد 80ااعدتا   ،دیآ یاز مغرب م شه ابريهم
 فرماید: می مثال بزند امتيا هد ازخوا یم یواتارآن  دیآ یاز مغرب م

َْا َأنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماء اْهَتَزْت َوَرّبْت» ِِ ِإَّن اَلِذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمّْوَتى  َف

 1«.ٍء َقِّديٌرِإَنُه َعَلى ُّكِل َشْي

 ، وزش بـاران رحمـت  یط و ریبر اثر مساعد شدن شرا یزمستان ي ن مردهين زمیكه از ا
دن یـ هـا خز  هـا و شـكوفه   گـل  ،هـا  مرتبه از همـه طـرف سـنبل    كی يم بهاريدن نسیوز
مـاه رمضـان از عمقـش     ،نیـ و در مقابـل ا  اسـت،  يآزاد يم دوم براين نسیا .رديگ یم
 .دجوش میمان یا

ن و یـ ن دميـا مـرز  »ش كـه  يسـال پـ   11 عنـوان بنده در برابـر   امروز یعنوان سخنران
مـرز   ،شـرفت كـرده  ينقـدر پ یااسـت.   شـده « اسـت ين و سیـ ن ديب جنگ» ،بود «استيس

 ،ك فـرد ثـروت دارد  یـ  ؟!یچـه جنگـ   ،ن مـرز جنـگ كـرده   یـ ا يمشخم شده و رو
را  امكانـات   نیـ ا ي همـه و ن يسنگ فیوظا ،دارد یادرت نظام ،اردد یاست خارجيس

 دارد.

                                                        

ن خدایى آرشد كند؛  ]گياهانش[ ید وآن فرو ریزیم، به جنبش آچون باران را بر  : ... 18/  (41)فصلت .1
 . هر كارى تواناست د كرد؛ كه او بركند، مردگان را نيز زنده خواه كه زمين را زنده مى
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به دهانشـان   كه دستشان یئآنها .امده بودين امروزه یِئچراغ و روشنا ،ساب  برق نبود
هـا   انيـ آن اع .فتنـد يهـا ن  چولـه  چالـه  يو فانوس داشتند كـه تـو   يد چراغ بغداديرس یم

آمــد.  یبردنـد و آاـا از عقـب مـ     یمـ  فـانوس برایشـان  نوكرهـا  یـا  دند يكشـ  یفـانوس مـ  
د يگفتنـد مـال خورشـ    .ديكشـ  یرفت فـانوس مـ   یروز هم كه م نیگفتند مالّنصرالد می

 يس تـو یگفـت دعـانو   ؟يآور ین را چرا میهست ا ي سرتباال یگبزر  آن هفانوس ب
  .خانه است اهوه
خـوب   یشـما خـال   يجا ،ميرفت كه زندان 1141همان سال  ؛اورميگر بیك مثال دی

 این آاـا  ؛یبود با همان لهجه كاش يا خوشمزه یرمرد كاشيك پی .بود یهمه جور آدم
 كـار  خـدمت  -شـنوند  یشاءاهلل كـه نمـ   ان -صالح يمنزل آاا یك واتی و بازنشسته بود

 یواتـ  .بازار برود به دیخر يكه او براده بوداو دا هبدم در  یك اطاایصالح  يآاابود و 
 یرمرد خاكين پین دالك بازنشسته ایكه آخر ا كردم كرد من تعجب یخودش را معرف
ون كامانكـار  يدو تـا كـام   يگفـت خبـر نـدار    .انـد  چرا او را زندانی كرده ،از كجاست

بـا لهجـه خـودش     او .دند و بردنـد آن تـو  يستادند و مـرا كشـ  یآمدند ا ؟سرباز آمده بود
 ؟داند آنجا چـه خبـر   یاال نمحبر ما خوب  يسوار نیا نجا وطنمونِین ايحس :گفت می

نهمـه نفربـر   یست آخـر ا يد بساط نیندار يخور يك چایه است شما ین چه هدیآخر ا
  ؟یچ يمسلسل و نارنجك برا ،تفنگ ،سربازبر

 رانیـ دانـم آن حـول و حـوش مـردم ا     یرود حـاال نمـ   یدودش به چشم خودشان م
   :انین جریرج گفتند او هم مردم خا ،گفتند

  .ِإَنا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقّْدِر»
  .َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقّْدِر

  .َلْيَلُة اْلَقّْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر
ِّْْن َرّبِهم ِمن ُّكِل َأْمٍر َتَنَزُل اْلَمَلاِئَكُة َوالُروُح ِِ   .ِفيَها ّب

 1«.َسَلاٌم ِهَي َحَتى َمّْطَلِع اْلَفْجِر

                                                        
 .نازل كردیم ن را در شب ادرآار :  3تا  1( / 81. ادر)1

 چگونه است! و خبر ندارى شب ادر

 برتر است.ماه  از هزار شب ادر

هر  به خواست صاحب اختيارشان، براى ]تقدیر[ جبرئيل فرمانده خود[]در معيت  ن شب، فرشتگانآدر 
 .یندآ امرى فرود مى

 ن شب تا سپيده دم، سالمت و رحمت است.آ
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كـه   دنبال داشـت  ل و نسيم دیگري بهوّتحرسيد یك  آخر می كه به  رمضان و جنگ
سـهم خـودم    هاز این پيش آمد ب ،خدا هستم و راكر خدا هستم هبنده باز معتقد و مؤمن ب

و اعتنـائی   بـی و اكـت،  زسـال و نـيم ن   كنم از این جهت كـه بعـد از یـك    شكر خدا می
اي نبـود   ایـن جيـره   .احترام آمد ونرمش  و تسامح، انفاقو عدالت  شایج سرسختی، به

 .مـا بـود  پـاداش زحمـات    و ها پاداش مقاومت ،ها پاداش فداكاري ،داده باشندبه ما كه 
بـر   كـه  بزرگی ي هدِّغ آن .عوض شد وضع و سياست ،بود القدرليلةكه هدیه  آن چيزي

نداشت. ولی باطنا  و نهایتـا  بسـيار    یارزشادر و كرد ظاهرا  هيچ  دل همه ما سنگينی می
سـال   ،شد منسوخ سال شاهنشاهی ،برگرداندند سال هجري را .اهميت و ارزش داشت

كـردم   كه عرضطور همان بود بد ؟چرا ،داشت اشكال ؟چرا ،هجري دو مرتبه باال رفت
از اسـمی  خواسـتند   اصـال  نمـی   .اسـت  گرفتـه ش راجای نرمش ،لجاجت و انتقامجاي  به

شخصـا    وهنوز حرفی نزده  نحاال م .كان لم یكن بودبرایشان این  ،فالن جمعيت ببرند
نویسند بـه پنجـاه نفـر گفتنـد      ولی می .م و ندارما هبا كسی نكرد هم مصاحبهمورد یك 

 دارد یحـرف غربـ   حاال بياورد كند نمی جر ت كسیرا اسمش حاال ندارند اینجا وجود

اصـد  بـا  م يگـوئ  یمـ  ؟!نشـود  تلخ اوااتش چرا ماست يروزيپ بشود تلخ اوااتش .زند یم
تواننـد مقـام    ینمـ  .آمـاده كـرد   ين جـور یـ د ایـ بارا كه مردم  ديرس یمن ییجا هب بیفر

خودشـان   حـاال  واز و لنگ یب گفتند یم ابال  كند  یاادام تواند ینم .شوند منكر را يرهبر
ب یـ مـا كـه فر   ،ميخواه یما كه پول نم .ميچرا ما به آنها حرف بد بزن .تتيند هیگو یم
رو نداشـته  يكه خودمان ن ميد نگران باشیبا یم مواعیخودمان اعتماد ندار هم بيخواه ینم
دار يـ امـا اكنـون ب   .ميمان اعتماد نداشته باش به ادرت و مقاومت ،ميپاچه باش م دستيباش
م كه تواـف  يد انتظار داشته باشیالبته نبا ؟میت بشوحچرا نارا .میا دهصمم شآگاه و م و
مـد بـه   آ شيك پـ یـ ن يهم . انتظار نداشته باشيم كهمیرونك شب ره صد ساله ی؛ مينكن

ن رحمـان و  يجنگ ب ،ن ح  و باطلين جنگ بیا شود.دهد و مستله تمام  خاتمه  جنگ
ش كـه  يم پيك سال و نین مال یا ؟دارد یمگر تازگ ن اهلل و طاغوتيا جنگ بی نانيش

 ؟!شود یم يكه فوراست ا علف یمگر شبدر  نيست، داشته باشد یعمر كوتاه

ر رهبـر و  يـ رهبـر و غ و نكـه بنـده و شـما    یات ابل از ايده حی  پدین طريمه چون به
 ،اش منعقـد بشـود   زاد ننفـه يـ آدم نكـه ین و ابل از ااجدّمپدر و مادر و دشمن و دوست 

   :نانيش ؟اعالم كرد یك ،به خدا ؟اعالم شد یبه ك .اعالم شد ن جنگیا
ْْ َقاَل َرّبَك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإِني َخاِلٌّق»  .ّبَشًرا ِمن ِطنٍي ِإ
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َْا َس ِِ  .َفَقُعّوا َلُه َساِجِّديَن َّوْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ُروِحيَف
 .َفَسَجَّد اْلَمَلاِئَكُة ُّكُلُهْم َأْجَمُعّوَّن

 1«.َّكاَّن ِمْن اْلَكاِفِريَنِإَلا ِإّبِليَس اْسَتْكَبَر َو
اهو و چهارتا شعار و يه و هيد با دو تا اعالميكن یر شده شما فكر ميكه درگ یجنگ

د یخودمان را با ؟شود یرفتن تمام ما چهار تا باالیباد  باد و چهار تا مرده چهار تا زنده
و  ،است یاله ي برنامه وااعا  برنامه ميدان یاگر م ،میبشو آماده ميخواه یم اگر .ميكن آماده
 است اعالم شده ن جنگیا ،نش هنوز درست نشدهیآفر خونِ يكه تواست  يا برنامه
 است ابعاد تمام در یكل جنگ نیا باشد، داشته بُعد یك فقط كه ستين یجنگ نیا منتها
 كند. یرا وصف م نانيكه شطور همان ،دائما  در تضاد ،است یجپرخر یِترشناساخ

گذاشته چون ابل از آن مخلـوع و محـروم   را ن پا ياول نانيهر جا بشر پا بگذارد ش
مـال   ،نظـام دارد  سـواره  ،اده نظام دارديپ هشاهددر همه جا و هست در تمام جاها  ،شده
   :دیفرما یآن وات ارآن در برابرش م؛ الد دارداو ،دارد

 2.«َوَّكَفى ّبَرّبَك َوِّكياًل ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَّطاٌّن»

  :گوید می غمبريندارند و بعد به پ یو سلنه و ادرت شان سلننتیبندگان من ابر 
 «.َوَّكَفى ّبَرّبَك َوِّكياًل»

و خـدا   ،الـت راحـت باشـد   ياش خ هيـ بقبراي درست بكن  خالقتبا را راه و روابط 
 :راه خدا را نگرفتند گوید می در جاي دیگر خداوند. ل خدا ناظر استيوك

 .َأّن َلا َتْعُبُّدوا الَشْيَّطاَّن ِإَنُه َلُكْم َعُّدٌو ُمِبنٌي ََلْم َأْعَهّْد ِإَلْيُكْم َيا ّبِني آَدَم »
 1«.ُمْسَتِقيٌم َوَأّْن اْعُبُّدوِني َهَذا ِصَراٌط

                                                        
فرینش آگفت: من در كارِ  اختيارت به فرشتگان زمانى را كه صاحب ر[آ]به یاد :  14تا  11/ ( 19) . 1

 رى از گِل هستم. بش
تا استعدادهاى شگرفى در وجودش به ودیعه دادم و از روح خود در او دميدم ]نگاه كه او را سامان آو 

 گذارم[، در برابرش ابراز فروتنى كنيد. 
 .همه فروتنى خود را ابراز داشتند فرشتگان

 جز ابليس كه برترى جست و در زمره انكارورزان شد.
 یكاف عنوان كارساز اختيار تو به نخواهی داشت؛ صاحب اي همن سلن [خا ]: بر بندگان  63/  (11)اءاسر. 2

 است. 
را بندگى نكنيد، كه او دشمن  دم، مگر به شما سفارش نكردم كه شينانآ اى بنى : 61و  60/( 16)یس. 1

 ماست؟ شكار شآ
  مرا بندگى كنيد، كه راه راست همين است؟ و اینكه ]تنها[
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 جنگ .است وكلیجانبه  همه، ینار طواليبس اي برنامه است. آماده خودمان ي برنامه
  :جنگ ح  و باطل است ،ستيجنگ غرب و شرق ن
  1«الُظُلَماِت ِإَلى الُنُّوِر الّلُه َوِلُي اَلِذيَن آَمُنّوْا ُيْخِرُجُهم ِمَن»

نشـان  را هـا   حربـه ارآن . استبا جهل  جنگ علم ،است یئبا روشنا یكیتار جنگ
فهمـد   یرها و اصنالحات ارآن را نميعبارات و تعب یها بعض وات یآدم گاه .دهد یم
متوجـه  كنـد   یمـ  ییسـرا  داسـتان  و كـه اـرآن بـه گذشـته دارد     یتیبا اشـاره و عنـا   یول
ها در  سوره ي ش از همهيه بك يا سوره نيست. یسرگردان يبرا شود؛ اشارات ارآن می
حمــد  «.الَحَمْــدُ للّـهِ رَبِ الَعَــالَمِينَ » اســت. (1)شــود ســوره حمـد  یجــا خوانــده مـ  همـه 

 مگـر  ؟چـه  یعنـ ی ،مخصـو  خداسـت   وان يـ پروردگار تمـام جهان  يمخصو  و برا
راه  یشـد و دسـتجات   یل ابـل كـه تظـاهرات مـ    بلـه چنـد سـا    ؟هسـت هم  يگریكس د

آنچـه   ؛افـت ی یتمركـز مـ  براي یـك نفـر    تانداختند تمام محاسن بدون كم و كاس یم
 :گوید میچه ارآن  ببينيمحاال . باشد ینام نام د بهیگفتند با یم يلنف فرد

  «.ميِحالَر ّنَمْحاهلل الَر ّبسِم»
صـد و چهـارده    است. مين و رحانبرده آن هم خداست كه رحم يگریسم كس دا

شـروع  « ميالـرح   اهلل الـرحمن  بسـم » بـا  هيـ بق یاهلل ندارد ولـ  اش بسم یكیسوره در ارآن 
آن هـم كـم    .بگویند «القاسِمِ الجباریناهلل  بِسم»ها اصرار دارند  یوات بعض آن شود. می
و  «رحمـن » يت به معنایغمبرش آورده عنايبان پآنچه كه خدا گفته و بر ز .است یلنف
 :كه آن شامل است« م بودنيرح»

 2«َلُه اْلَأْسَماء اْلُحْسَنى ُهَّو الَلُه اْلَخاِلُّق اْلَباِرُئ اْلُمَّصِّوُر»

 .است« ميالرَح  الرَحْمنِ  هللا  بِسمِ»ن یا  هشتر بينها درست است اما توجه بیهمه ا
تشكر  .برند یگران شما را باال مید چون ديكس تشكر نكن چياز ه یعنی ،«اَلحَمدهلُل»
من هستم  1«. َنَا رَبُكُمُ الَأَعْلَى» :دیگو یآنجا كه فرعون م .دياز من تشكر كن ،د نهيكن

رَبِ »خداست  ،نه «نيالَعَالَم رَب اَلَحَمدهلُلِ»د یگو ینجا میا، شما یپروردگار برتر و عال
هر ، يدئولوژیهر ا .من گفتم درست استه چهر :دیگو یم فرعونبعد  «.نيالعالم
  :دينيد ببینم شما بايكه من بب یميهر اال ،یمكتب

                                                        
  ...گرداند؛  ها به روشنى رهسپار مى نان را از تاریكیآخدا كارساز مؤمنان است، :  231/  (2)بقره. 1
  كه نيكوترین صفات خا  اوست؛ ...بخش و صورتگر  خداي آفریننده و هستی: اوست  24/  (38)حشر. 2
  : ... من صاحب اختيار برتر شما هستم. 24( / 18. نازعات)1
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  1« َما َأَرى َوَما َأْهِّديُكْم ِإَلا َسِبيَل الَرَشاِد»
بعـد   .كـنم  یمن یراهنمائ، ن تمدنتری بزرگ یعنی ،جز راه رشد یشما را به راهمن 

نـه   ،انـد  نـه عـادل   ،انـد  نه منلع ند،غمبريها نه پ نیا گوید میهم  هارونو  یراجع به موس
از  را شـما انـد كـه    آمده ؟اند چه كار كنند آمده .ندا كالشنها یا ،نها طائرندیا ،اند مثبت

ن اواعــد و یــرون ببرنــد و ايــب یباســتان ن ملــك و ملــتیــاز ا ،ین باســتانيزمســرن یــا
سـت كـه در برابـرش اـرآن شـروع      ا نیـ ا .رندين روابط دوستانه را از شما بگیتر يعاد
 :كند یم یه را نفيو بق ،«ال اله االاهلل» :دیگو یم را غمبرين دعوت پيو اول تياسالم

الُظُلَماِت ِإَلى الُنُّوِر َواَلِذيَن َّكَفُروْا  الّلُه َوِلُي اَلِذيَن آَمُنّوْا ُيْخِرُجُهم ِمَن»
 2«ِلَيآُؤُهُم الَّطاُغّوُتَأْو

ی ئهـا  براي اینكـه طـاغوت   ،خدا ارآن را نازل كرده كه ما را از ظلمات به نور ببرد
 .ببرنـد  بيـرون  دل و آگاهیِ و علم اطالع ی و بصيرت و معرفتئاز روشنا كه آنهادهستن

نيـت،   در یـك طـرف  اش  امنـه بنابراین در برابر چنين نيروي عظيم و اوي و عليم كه د
ن ایـ  اسـت و  عصر)ع( ظهور امامتا  طرفش ااعد استدالل، اصد و مشيت خداوند و یك

در طور كه عـرض كـردم    همان ، بلكهكدام ما نه در حال توافادامه دارد و هرمبارزه 
االسـف   مـع  .اسـت در عصر خودمـان   آن كه شروع و مبداءهستيم و گریز  جنگحال 

 ،دهـم  گویم این عظمت نبـرد را شـرح مـی    اینكه می .مأمور هستيم و مناع و معذوریم
و اـرآن   ،اسـت  تصدی  خود ارآن نيست بلكه به نمودن  ردن و منصرفمأیوس ك براي 

و اميـدواري و آرامـش    دلداري ما هب برابرش در ولی داده هم ما را در برابر این آیه ارار
 یـك  یـك سـوره و   آیـد  نمـی  وات هيچ ارآن ؛هست ارآن ها در راه يلیالبته خ .دهد می

كـردم كـه    مـی  عـرض  را ایـن  اميرالمؤمنين وصف در دیشب بگوید. كلمه یك در و آیه
 ،كيـد شـده  أت ا صـریح دیـد.  بينـی   كلـی  شناسـیِ  باید ارآن را و انسان را با دید مجمـوع 

شه و بـه تمامـه حاضـر    يارآن را هم ی كنيم كه تمامیعنی باید سع ،عنف به ارآن كنيم
متأسـفانه   م.يم بـا توجـه و كمـال باشـ    يكنـ  یاضـاوت و اسـتنباط مـ    اگـر  .ميو آماده باش

 ،نبـوده  يك بعـد یـ ت يـ ت، حسـن ن يكه معمول شـده البتـه نـه سـوءن     يا هیخالف روبر
اد یـ ز یليخما در ارآن  يو رهبر یراهنمائ يبراها  ییها و طرق و روشنا نست كه راهیا

                                                        
نمایم و شما را جز به راه كمال  : ... براي شما هيچ راهی جز آنچه به نظرم رسيده، ارائه نمی 28( / 40. غافر)1

 كنم. هدایت نمی
گرداند و ]لی[  ها به روشنی رهسپار می :  خدا كارساز مؤمنان است، آنان را از تاریكی 231( / 2بقره). 2

  كشان[ هستند... ها ]و گردن كارساز انكارورزان، طاغوت
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 .ميزنـ  یآن سه كلمه صبر، تقوا، توكل اـرآن را ورق مـ   يشتر از همه رويب یول، بوده 
اولـش و وسـنش و آخـرش     ،كه صحبت جنگ است و مقاومت و مجاهده یآنجاهائ
كـه   -ميمان داشته باشیكه اگر ا انيرانید و در وصف همه ایآ یز ميست يبو و دنيجنگ
مثـل   .سـكه اسـت   يروك یـ اش  مان الزمـه یا -است یم عاليداشته باش مانیااگر البته 

را اـرآن  كـه اشـارات    اسـت  نیـ د ایـ ا خسته شـده  یلينكه وات تمام شده و شما هم خیا
ن فرمـوده  یتمـر شماها  و مسلم خودِ خوانم می بدون ترجمهو طور فهرست و تند تند  به
 است منرح كنم.مهم  یليكه خرا ر فقط راجع به صبر يكنم تفس ید و فكر میبود

ســر و  ســتادن اســت امــا پشــتِیكــردن و ا دن و تحمــليكشــانتظار يمعنــا صــبر بــه
شـدن  ناواات تلخ  ،برخاستن هست ،م نشدن هستيانواع مقاومت است، تسلهمراهش 
زمـان   يمـاتوم نـدادن هسـت و بعـد بـا زمـان رو      يراه نگفتن هست، اولت یو ب هست، بد
صـبر بـه توكـل     .آوردن هسـت ر اصل و در خودمان را در جهت و دكردن و ز حساب

 ؛ديـ د كـار مملكـت را انجـام ده   يدوار باشـ يـ نكـه ام یا يد بـرا يصبر داشته باشچسبد  یم
هـم   اتقـو  . بـه كند یخداوند هم درست م ،خدا به يدواريبا ام «اهلل یتُ عَلَلَكَتَوَ»اش  هيبق
زهاسـت  يچ یلـ ياز خ يخـوددار  .باشـد  اهمراه تقـو صبر و توكل كه د شده يتأك یليخ
   :شود اینكه فوري دو پهلو می يم برایتوانم بگو ینم

  1 .«ِإَّن الّلَه َمَع الَّصاّبِريَن»
 :گوید خداوند می ،گویم من نمیاست. خداوند پشتيبان و همراه صابرین 

 2«.ِقنَيَواْلَعاِقَبُة ِلْلُمَت»
 خيري و پيروزي با متقين و كسانی است كه: عااب به

 1«َأاَل َتْعِّدُلّوْا اْعِّدُلّوْا ُهَّو َأْقَرُب ِللَتْقَّوى َواَل َيْجِرَمَنُكْم َشَنآُّن َقّْوٍم َعَلى»

با  ،«وااِعدِلُ»شمنی اوم شما را وادارد كه از جاده عدالت پا فراتر بگذارید مبادا د
گی به  عدالت پيشه «هُوَ  َاَرَبُ لِلتَقَوَى» .تباهی نكنيد ،عدل رفتار بكنيد و تعدي نكنيد

برتري و فضل و پند و خدمت كردن  فرماید میتر است. و در جاي دیگر  نزدیك اتقو
 :ن را فراموش نكنيددادن و محبت كردن خودتا

  4«جَرالَف اُحَتْفِم ُرْبَّصلَْا»
                                                        

  .است كه خدا با شكيبایان ]و پایداران[: ...  131( / 2. بقره)1
  : ... و سرانجام نيك خا  پرواپيشگان است. 129( / 1راف). اع2
عدالتی وادارتان نكند؛ عدالت ورزید كه به تقوا  ... و دشمنی با گروهی ]از مردم[ به بی:  9/  (3)مائده. 1

  تر است... نزدیك
 رهایی است.. حدیث نبوي: صبر و بردباري كليد گشایش و 4



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 116

 

 1«.َوّبِشِر الَّصاّبِريَن»

 .َوَمن َيَتِّق الَلَه َيْجَعل َلُه َمْخَرًجا»
 2.«ُزْقُه ِمْن َحْيُث َلا َيْحَتِسُبَوَيْر

رد از هر جهت حد عـدل، حـد صـداات، حـد     يگ یشه ميخدا را پ يكه تقوا یكس
گذارد راه خـروج   یم ششيرا در پ یخداوند راه ،نشود خارج یراست حد و از، یدرست
است در آنجا شـأن نـزولش    (63)در سوره طالقن یا .یو بدبخت يبت و گرفتارياز مص

ن دسـتور  یـ ا، انـد  گرفتـه اـرار  دشمنان  يها در معرض تهمت كه ا پسرشیشوهر  رايب
   :است آمده یكل

 1«َفُهَّو َحْسُبُه َوَمن َيَتَّوَّكْل َعَلى الَلِه»

 یعنیو حساب كردن زمان  ؛با زمان حساب بكندو  خدا بكند هكه توكل ب یكس
كوتاه دست خداست و خدا بلد است زمان راخدا است و در  هزمان متعل  ب یعنی ؟چه
 .دگر توكل نكنید یبه كس .كند

  4«ِإَّن الَلَه ّباِلُغ َأْمِرِه»
 ،ك روز نشد ده روزیحاال  ،رساند یمخدا مژده داده ادرت داده، كار خودش را 

  .ديكن یگم نم يزيشما چ ،رساند یباالخره م ،سالیك ده روز نشده 
  3«.َقّْدًرا َقّْد َجَعَل الَلُه ِلُكِل َشْيٍء»
اسـت.  ه ارار داد یزانيم و يا ، اندازهي، حديا مالحظه ،یو حساب يريو خداوند بر مس

، ديـ فكـر انجـام ده   يرو ،حساب يرو ،منن  و اساس يكار را رو ،ديپاچه نباش دست
آن زمـان هــم بــدون   ،كـه خــودم دعــوت شـده بــودم   یجــائ .ديـ انـدازه اــرار ده  روي
 ،شـدند  ینگـران مـ   د،وس بودنـ یمأ ،ندكرد می هی، گرخوردند یبودن غصّه م حسابسرِ

راه  یمـا بـد و بـ    غمبـر يدوره پ  در .شـدند  یخـود مـ   یاز خـود بـ   ،شـدند  یپاچـه مـ   دست
   :گفتند یراه م یگر بد و بید غمبرانيد به پیگو یارآن م یگفتند ول ینم

                                                        
 ده. : و پایداران را ]در این آزمون[ بشارت 133( / 2. بقره)1
  گشاید. ها[ را می : ... و هر كه از خدا پروا كند، خدا برایش راه خروج ]از دشواري 1و  2( / 63. طالق)2

 كند؛ ... اش عنا می روزيبرد،  و از جایی كه گمان نمی
  : ... و هر كه بر خدا توكل كند، خدا برایش كافی است. 1( / 63. طالق)1
  گذارد؛ ... : ... خدا فرمان خود را به مواع اجرا می 1( / 63. طالق)4
 ي هر چيز اندازه ]و نظمی[ مقرر داشته است.: ... و مسلما  برا 1( / 63. طالق)3
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  1«ّْصُر الّلِهَواَلِذيَن آَمُنّوْا َمَعُه َمَتى َن َوُزْلِزُلّوْا َحَتى َيُقّوَل الَرُسّوُل»
اسـالم   بـاالخره خنـاب بـه امـت     ؟اسـلحه  وم كـ یمرد ،ن رفتهید گفت یرسول م یحت
 :شود یم

 2«.اأَلْعَلّْوَّن ِإّن ُّكنُتم ُمْؤِمِننَي َواَل َتِهُنّوا َواَل َتْحَزُنّوا َوَأنُتُم»

ها و  مه شعبان كه جزو مژدهين یبنا بود در صدر سخنرانكه  -گریه دیبعد در آ
 فرماید: می -است امام زمان يثمرها

َوَعِمُلّوا الَّصاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفَنُهم ِفي  َوَعَّد الَلُه اَلِذيَن آَمُنّوا ِمنُكْم»
َقْبِلِهْم َوَلُيَمِكَنَن َلُهْم ِديَنُهُم اَلِذي   ا اْسَتْخَلَف اَلِذيَن ِمناْلَأْرِض َّكَم

اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبِّدَلَنُهم ِمن ّبْعِّد َخّْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُّدوَنِني َلا ُيْشِرُّكّوَّن ّبي 
َِْلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقّوَّن  1«.َشْيًئا َوَمن َّكَفَر ّبْعَّد 

ه را یـ ك آیـ  .دنبالـه دارد  ،ستين یاسيمان بحث سیطور كه عرض كردم ا ما همانا
   :خواهد چه بكند یممن ؤمخدا از  است و (1)عمران در آخر سوره آل كه  خوانم یم

َوَصاّبُروْا َوَراّبُّطّوْا َواَتُقّوْا الّلَه َلَعَلُكْم  َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنّوْا اْصِبُروْا»
 4«.ُتْفِلُحّوَّن

زه يـ صـبر و انگ  یو كم «رواابِصَ»د و یريشه بگيد صبر پیا مان آوردهیكه ا یكسان يا
و  ،كـنم بـه همـه    یه مـ يتوص .كنم یان ميضم را بیعرا یات ارآنید و بنده به لحاظ آيكن
هـا   از همـه خـانم   «رتـا  يبـاال غ »د و يـ رش بـه صـبر بكن  سـفا  ،هین آیشما به حكم ا ي همه
د بنـده  يسـف  شیكنم امشب محض ر یرون هستند استدعا مينجا هستند و بیان كه ایوآاا

 ،راصـند  ینهـا نـزده مـ   یا ،دیـ مقابل دست بـه عصـا نرو  و در  ،ديشلوغ نكن ،ديتظاهر نكن

                                                        
گفتند: پس یارى خدا كِى  و چنان پریشان خاطر شدند كه رسول و مؤمنان همراه او مى... :  214/  (2)بقره. 1

 ؟ ...رسد فرا مى
  شيد كه اگر ایمان داشته باشيد، شما برترید.ضعف نشان ندهيد و اندوهگين مبا:  118/  (1)عمران آل. 2
كه از شما مؤمنان ایمان آرد و نيكوكار گردد وعده فرموده است كه در  كسانی : و خدا به 33/ ( 24)نور. 1

شدند و عالوه بر خالفت دین  سلف جانشين پيشينيان خود كه امم صالح پيامبران دهد چنان زمين خالفت
تمكن و تسلّط عنا كند و بر همه مؤمنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان  پسندیده آنان را بر همه ادیان

ایمنی كامل دهد كه مرا به یگانگی به هيچ شائبه شرك و ریا پرستش كنند و بعد از آن هر كه كافر شود 
 ند. به حقيقت همان فاسقان تبهكار

وردگان، به صورت فردى و جمعى پایدار باشيد و با یكدیگر ارتباط آ اى ایمان:  200/  (1)عمران آل .4
 . ا پروا كنيد، بسا كه رستگار شویدبرارار كنيد؛ و از خد



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 119

 

ن یـ م دعـا و ا يفتـ د و آخـرش گ يز صلوات هم نفرستیان عزیآاا ،زنند یده مينها نراصیا
خواهنـد كـه در    یكـه اصـالح مـ    یامت موسـ  ي بارهدر یكیا سه جا آمده یدعا در دو 
 فرماید: می گر به زبان حال شخم وارستهید يعالوه در جا بودند و به حال جنگ

ُُْنّوّبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفي» َأْمِرَنا َوَثِبْت َأْقَّداَمَنا وانُّصْرَنا َعَلى  رّبَنا اْغِفْر َلَنا 
 1«.اْلَقّْوِم اْلَكاِفِريَن

هـا و از خناهـا    يكـار  امرز و تا از گناهـان و كثافـت  يپروردگارا ما را به ببخش و ب
   است: نيم وضع همیپاك نشو

 «َوَصاّبُروْا َوَراّبُّطّوْا ُروْاِبَيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنّوْا اْص»

د يصبر بكن بهه يگر توصیدمه د و بهیريشه بگيد صبر پیا مان آوردهیكه ا یكسان يا
 و شده یفرض نیا رانیا در .دينكن يرو تك ،دیريبگ ارتباط هم با باشد، یبازگشت تا راه

 گرگامیهمد با ،نرود خودش يسو هب و خودش يبرا یكسهر ماست یچارگين بیا

 .دیبردار

 2«.َصًفا َّكَأَنُهم ّبنَياٌّن َمْرُصّوٌص ِإَّن الَلَه ُيِحُب اَلِذيَن ُيَقاِتُلّوَّن ِفي َسِبيِلِه»

ن یـ د ايـ نگوئ ،ديـ اـدر حـرف نزن   نیـ ا .ديگر را ابول داشته باشیدر صف واحد همد
 یكـ یآن  ،فـالن جـا ناهـار خـورده     یكـ یآن  ،آن چشـمش چـپ   ،دماغش كـج  یكی

 ست.ياش محكم ن یابيارزش

 1«َواَتُقّوْا الّلَه َلَعَلُكْم»
د مسـلم  یـ د هست و اگـر نكرد يد امیاگر كرد .ديد است كه بتوانيد امیهرجور كرد

     .ستين يديام
مان یها يرو ادهیز و« افنارَسْاِوَ» امرزيگذشته ما را ب گناهان ایخدا ،«اِغفرلَنا رُنوبنا رَبَنَا»

 دار بداریمتزلزل محكم و پا ياين دنیما در ارا  يها ادم و« ناامِادَاَ تْبِثَ وَ»را در گذر 
 .مابفر و پيروز  ياری انكافر  اوم ما را بر و «.نیقَومِ الَكَافِرال یوانصُرنا عَلَ»

                                                        
اده روى هاى ما را در امورمان ببخش و گامهاى ما صاحب اختيارا، گناهان و زی ...:  141/  (1)عمران آل. 1

 را ثبات بخش و ما را بر انكارورزان پيروز گردان.
جنگند. دوست  می -همچون سدي استوار -كسانی را كه در راه او صف زده: خدا آن  4/  (61)صف. 2

  دارد. می
 ز خدا پروا كنيد...: ... و ا 198( / 2بقره). 1



 
 

 
 
 
 
 
 
 

،چگونگيحكومتاسالمي


*سلطنتي،مشروطهقانوناساسي
 

خوانندگان با ما، بر اثر اعتصاب  هاست رابنه ما با خوانندگان و مدت»
جهان انع است،  و كشور از نقاط در بسياري ایران پست و هواپيمائی ملی

رسد و نه  اي از خارج براي ما می روزنامه و مجلهنه اي و  نه نامه و نوشته
ه مند ب ، به همين مناسبت یكی از خوانندگان عالاهآنهامجله به دست 

ت را كه سپ زبان لندن یفارس ي نامرتب از نشریه، چند نسخه «ها ینخواند»
هاي سياسی و مخالف حكومت  هایی با بعضی شخصيت مصاحبه آنطی 

مسافر هم بعضی از  آنبراي ما فرستاده است كه متأسفانه  ،انجام شده
 دست داده است. ازرا  آنهاي  نسخه
مهندس بازرگان  آاايشنود با  و ین شماره متن گفتهمين مناسبت در ا به

 آنكهاند و این اظهارنظرها با  كرده  را كه در مسائل مختلف اظهارنظر
باشد براي ما از هر نظر تازگی دارد، چاو  سه ماه پيش می مربوط به

هاي آینده اگر عمري باای ماند مصاحبه با دكتر  كنيم و در شماره می
 ها را. و سایر شخصيت سنجابی

كه اكنون یكی از  ، سياستمدار سالخورده ایرانمهندس مهدي بازرگان
معرفی  به نيازي است، «آزادي نهضت» حزب رهبر و مخالف نفور با رهبران

مبارزه پيگير پرداخته و در این راه  ها به كه سال كسانی است ندارد. وي از

                                                        
)در اواخر مهر یا اوایل  ي انقالب اسالمی ایران ، چاو لندن، در آستانه«لندن پست»زبان  روزنامه فارسی *

كه بعدا  به  وشنودي با آااي مهندس بازرگان داشته است (، درباره مسائل مختلف ایران، گفت1131آبان 
چاو شده است.  1131ماه  دي 10، مورخ «اه مجله خواندنی» 18سال  18نقل از نشریه مذكور در شماره 

 نمائيم )ب.ف.ب( .  مندان می ما این مصاحبه را به نقل از مجله مذكور تقدیم عالاه



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 120

 

هاي بسيار كشيده است، از جمله تاكنون چهار بار به جرم  رنج و مرارت
 است. كشيده طول سال پنج آن آخرین كه شده زندانی سياسی هاي فعاليت

در زمان  ) مهندس بازرگان نخستين مدیر عامل شركت ملی نفت ایران
( است و اكنون نقش فعالی در مبارزات مخالفان كتر مصدقمرحوم د

 برعهده گرفته است.
وشنود با وي  گفت اینكه در  چاو لندن ،«ایران پست»نماینده روزنامه 
هاي سياسی را  هاي شخصيت گفته كه عين مدعی است ،به مصاحبه نشسته

كرده  و دخل تصرفی منتشر گونه تحریف هيچ خود بدون هاي در مصاحبه
 «باشد. روزنامه آن نظر لزوما  تواند، نمی نظرات این چاو كه: داشته اعالم اما

 «اه خواندنی»مجله 

هستيد كه با مرحوم  هاي اخير ایران هاي سياسی سال شما یكی از چهره: سئوال
هاي سياسی،  اي دیگر از شخصيت و عده و آااي كریم سنجابی حمد مصدقدكتر م
جبهه »نظرهاي شما با  اید. اخيرا  شایعاتی در مورد اختالف بوده «جبهه ملی»گذار  پایه
انشعاب  «جبهه ملی»كه شما و دوستدارانتان از  دگوین اي می وجود آمده و عده به «ملی

 ممكن است اختالف نظرها را بفرمایيد؟؛ خواهيد كرد
بودیم، در سال  اي از دوستان كه عضو جبهه ملی بنده و عده :مهندس بازرگان

ن را تشكيل ایرا  آزادي نهضت حزبباشد،  بدون اینكه عملی خالف جبهه ملی 1140
ام و هستم، همراه با آاایانی  بوده كنم كه عضو جبهه ملی و هنوز هم افتخار می 1دادیم

 اند. كرده كه اخيرا  تجدید حياتی براي جبهه ملی
عمال  و حتی  -موسال رفراند -1141ال كلی پس از س طور جبهه به باید بگویم این

 1هاي  هم محكوم شد و حبس «نهضت آزادي» هرسما  هم تعنيل شده بود؛ كما اینك
ام؛ كما اینكه در آن  بوده سال در زندان 3سال به ما دادند كه من خودم شخصا   10تا 

را جرم تلقی  «نهضت آزادي ایران»می عضویت در حزب محاكم نظا ي كليه ،وات
خروج بعد از  «جبهه ملی»همچنين   دادند، میمحكوميت كردند و حداال سه سال  می
 زندان عمال  تعنيل بود و اخيرا  تجدید حياتی كرده است.از 

هيمخواتازهميجبههملي

 گویند  گویند هستيم و بعضی از آنها می بعضی از افراد می «حزب ایران»در مورد 
                                                        

 است )ب.ف.ب(. 21/2/1140، «نهضت آزادي ایران». تاریخ تأسيس رسمی 1
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اند، بسياري  تشكيل دادهفعلی را  «جبهه ملی»ا كه سومين نيروي ه نيستيم. سوسياليست
آن آاایان نهایت احترام را  ي بت به همهآنها را هم ابول ندارند. البته نس  ،ءاز اعضا

نام  به كریم سنجابی آااي ،حاضر  حالداریم. در همكاريآنها نيز  با گذاریم و حتی می
حزب »رهبر و نماینده و معرف  كنند و آااي داریوش فروهر فعاليت می «حزب ایران»

 فعاليت دارند. «نهاي ایرا حزب سوسياليست»به نام  هستند و آااي شایان «رانملت ای
طوري كه گفتم با آاایانِ رهبرانِ احزاب فوق اختالف نظري نداریم و بين  همان

در بسياري از و ها  بسياري از اعالميهما احترام و عالاه و همكاري نيز وجود دارد؛ در 
اي كه هست نظر  لهتایم. فقط مس ها با مشورت و همكاري یكدیگر كار كرده اعتصاب

خواهد دو مرتبه  اگر می «جبهه ملی»و بنده این بود كه « آزادي ایراننهضت »اي قرف
هاي وارد در  گروه ي ه تشكيل شود و شامل كليههمان روحي اد، باید بوتشكيل ش

 مبارزه باشد.
گفته بودم كه اگر  از یك سال و نيم ابل تاكنون هميشه به آااي داریوش فروهر

است، من هم براي  «یجبهه مل»گذشته  ي منظور شما اعتالي نام و تجدید خاطره
، اند كرده آن فوت اعضاي از اي عده كه بوده یك جمعيتی «ملی جبهه»فعاليت حاضرم. 

خاطرات  «جبهه ملی»خواهيم با تجدید حيات  اند و اگر می ها كنار كشيده بعضی
خواهيد همان نقشی  شما می و اگر هستم و دارم آمادگی كنيم، زنده را خوب پرشكوه

آن را هم  ،ایفا كنيد ،داشت و نقش رهبري مبارزات بود «ه ملیجبه»را كه آن دفعه 
بگردیم  ،هایی كه وارد در مبارزه هستند شرط اینكه مانند آن دفعه در گروه حاضرم به

 .«جبهه ملی»و از بين آنها نمایندگان و افراد شاخصی را انتخاب كنيم و آن بشود 

قبولندارندخودمراهم

اندكه خود بنده را كه تندترین  هاي گذشته كسانی وارد مبارزه شده ظرف سال
ملی ساب  بودم ابول ندارند. بنابراین به طری  اولی، آنهایی كه در حال  ي فرد جبهه

و نيز  ی و سایر روحانيوناهلل خمين كه شامل پيروان آیت -حاضر در مبارزه هستند
و  ، اصناف و بازاریانپژوهان و دانش ، دانشجویانرانداخل و خارج از ای جوانان

( اند هاي امروز بكلی با اساتيد زمان ما فرق كرده ا )كه اساتيد دانشگاهه اساتيد دانشگاه
 را تشكيل دهند. «جبهه ملی»باید  -شود می

آنها در این جبهه  ي خواهيد تشكيل دهيد كه همه را طوري می «جبهه ملی»اگر 
جبهه را ابول داریم و با آن هستيم. اما چون  كم و بيش حضور داشته باشند، آن
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، اینجاست كه ما وارد آن اند ذشته بودهغ چند نفري كه در گآاایان رفتند به سرا
و باید بگویم كه نه اختالفی است و نه انشعابی  ؛نشدیم، بدون اینكه دشمن آن باشيم
وزیر شوند، اول كسی كه به ایشان تبریك  نخست و اگر روزي آااي دكتر سنجابی

 خود من خواهم بود. ،خواهد گفت
این جبهه   ،فرق كرده است؛ آن زمان كه جبهه تشكيل شدباید بگویم زمان كامال  

هاي مختلف وارد در  وااعا  با آن تشكيالت جامع و با برخورداري از افراد و گروه
طوركه گفتم، در صورت تشكيل چنين  مبارزات و مورد نظر مردم بود و همان

هایشان  وضعی، من حاضر به فعاليت هستم. ولی نه اینكه اعضاي گذشته را از خانه
كنند؛ آن  بيرون بياوریم و بگویيم شما رهبر مملكت هستيد. مردم دیگر ابول نمی

باره به آن صورت و مورد ابول ابول داشت. حاال اگر دو یبا  ملترا تقر «جبهه ملی»
 گرنه هيچ.خواهد بود و« جبهه ملی»نيز عضوي از  «ایران نهضت آزادي»باشد، 

تنهاحكومتمشروع،حكومتاسالمي

دانيد، با این  مجاز می مذهبی را در سياست مسائلشما تا چه اندازه تداخل : سئوال
 روید؟  توجه كه شما خود یك فرد مذهبی نيز به شمار می

با بعضی از احزاب ملی و سياسـی   «ت آزادي ایراننهض»: اختالف مهندس بازرگان
 و مبـارزه، مـذهب بـوده اسـت.     و عامل ورود در سياسـت  در این است كه ایدئولوژي

، خـدمت  اجتماع ورود به منكر و از نهی و معروف از امر به حكم اسالم و با الهام یعنی به
 و ایـم  اجتماع كه جزء وظایف هر مسلمان است وارد مبـارزه شـده   ي اجتماع و ادارهبه 

سياسـی و ملـی    حـزب  یـك  را خـود  حزبِ ،این از پيش اما است. اسالم ما ایدئولوژي
وجه تشكيل نشدیم كه ارائت حمد و سوره مردم را تصحيح كنـيم و   هيچ دانيم و به می

دینـی   ي ایـم و آن را فریضـه   بـارزه سياسـی شـده   یا به ترویج اسالم بپردازیم. ما وارد م
 شرعی خود و نظرمان را درست مثـل كاسـبی   ي وظيفه ،عبارت دیگر به ؛دانيم خود می

وظـایف هـر    و اسـالم  دسـتور  بـا  منـاب   او كسب اما كند، می كسب كه دانيم می مسلمان
 گيرد. در حقيقت، عمل اجتماعی و سياسی، و در صورت امكـان،  مسلمان صورت می

را كـه   1«مرز ميان دین و سياسـت »عمل حكومتی بدان صورت خواهد بود. من كتاب 

                                                        
ن هاي اسالمی ایرا در دومين كنگره انجمن 21/6/1141كتاب حاصل تدوین و تكميل سخنرانی مورخ  این .1

مباحـث علمـی،   »ي آثار كـه بـا نـام     عهاست و اكنون در جلد هشتم مجمو تهران در مسجد جامع نارمك
 دارد)ب.ف.ب(. ارار است، شده منتشر و چاو ارانتش سهامی شركت توسط 1119درسال «اسالمی اجتماعی،
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كامـل   طـور  بـه  ،هاي دین و مـذهب را در سياسـت   ام، مرز دخالت نوشته 1140در سال
 ام. بيان كرده

اصد تشكيل یك  ،بدین ترتيب شما در صورت به دست گرفتن حكومت: سئوال
 كومت كامل اسالمی را ندارید.ح

جوابی  داند، می مشروع را حكومتی چه كنيد ستوال مسلمانی هر از :مهندس بازرگان
بنابراین  ،داریم برمی گام اسالم ایدئولوژي روي چون هم ما ؛ندارد  اسالمی حكومت زج

 بوده است. یحكومت مورد نظر ما هم هميشه از بدو آغاز فعاليت حكومت اسالم

لزومتعريفجامعازحكومتاسالمي

 مورد نظر شماست؟ چه نوع حكومت اسالمیسئوال: 
گفته و  يشخم بنده و هم دوستانم سخنان زیاد ، : در این زمينهمهندس بازرگان

تا اینجا هيچ اختالفی  ؛ایم را بيان داشته مت اسالمیوایم و حك هایی نوشته كتاب
در عمل   ،ومت اسالمی كه در گفتار روشن استوجود ندارد، ولی متأسفانه از حك
 گوي تمام ستواالت باشد نشده است. هنوز تعریف جامعی كه جواب

ته ما كه الب-اول ي به نظر من علت آن است كه جز در زمان پيامبر و چهار خليفه
حكومت  ومعناي اسالم، حاكميت  اسالم به -را ابول داریم )ع(فقط حضرت علی

سياسی و یا  مسائلنه  ،دین براي آنها مهم بوده است ي و دستورات اوليه  نداشته است،
متی حكو مسائل هاي علماي شيعه ؛ كما اینكه در هيچ كدام از رسالهحكومت اسالمی

كتابی راجع به  مرحوم نائينی ،فقط در زمان مشروطيت ؛نوشته و منرح نشده است
 .است متروك شده مسائلنوشت، و از آن به بعد هم این  مشروطه

، یدموكراس،  حكومتی مانند ااتصاد مسائلبه تازگی بعضی از  در دنياي تشيع
و دخالت مردم در امور كه آیا سلننتی باشد یا نباشد،  مسائلو این نوع  سوسياليسم

ند و منالعاتی هم شده است، اما هيچ ا ههایی نوشت البته كتاب ؛منرح گردیده است
 اند. اي نرسيده كدام از آنها به مرحله

توانيد  فوري می ،صحبت بكنيد یا كمونيسم سيسمعنوان مثال اگر امروز از مارك به
چه نظري  ا كنيد تا شما را راهنمایی و تعریف كند كه ماركسدكتابی یا كسی را پي

 مسائلكه جواب این  اما چنين چيزي در عالم تشيع ؛نسبت به فرهنگ و مالكيت دارد
 هد، وجود ندارد.را بد
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حدوداختياراتروحانيون

امروز و با وضع فعلی براي مردم چگونه  را اسالمی هرحال شما حكومت : بهسئوال
هاي وزارت را اشغال كنند یا وااعا  همان  باید پست كنيد؟ آیا روحانيون تشریح می

 فعاليت بپردازند. به براساس شرع دین اسالم آمریكاو  اروپا ي دهكر افراد تحصيل
خواهد، به صرف  طوركه طبابت صالحيت مخصوصی می : همانمهندس بازرگان

دهند كه  اینكه بنده دانشمند علوم الهی باشم و یا باتقواترین آدم روزگار، نه اجازه می
بت كنم و نه كسی مرا ابول دارد كه براي مردم نسخه بنویسم و آنها را معالجه طبا

و حكومت و امور اجتماع و مدیریت  خواهد. سياست كنم. تجارت هم تخصم می
نيز كار هر كسی نيست.  طوري كه روحانيت همان ؛خواهد اجتماع نيز صالحيت می
را نفرستاده است تا به ما درس  خداوند پيامبران :شود رد میولی شرع این طور وا

بلكه اموري است واگذار شده به خود مردم كه مربوط  ،ااتصاد و یا هواشناسی دهند
اند كه در ازدواج، معامله،  ولی یك سلسله حدود و مقررات تعيين كرده؛ به ماست

در سياست نيز از آن حدود نباید  ؛باید تجاوز كرداز آن حدود ن دوستی و جنگ
تجاوز كنيم. باید عدالت و رضایت مردم وجود داشته باشد و سلسله اصولی را كه 

ب نيز دستور داده، همه را باید رعایت كنيم. طال بن ابیاارآن دستور داده است و علی 
نيامده است درس خياطی و آشپزي بدهد و به ما نگفته  اسالمكه  طوري همانولی 

كشد تا   است كه در خوراك خود نمك كم بریزید، یا دو و یا سه ساعت طول می
سلسله چيزهایی گفته شده  ؛نيز دستور كلی ندارد گوشت گاو بپزد، حكومت اسالمی

رابري را رعایت كنيد و امثالهم؛ است كه آاا ظلم نكنيد، ستم ندهيد و تساوي و ب
حكومت باید بيشتر بر مبناي آن اصول به وسيله اشخاصی انجام شود كه صالحيت 

 داشته باشند و مورد رضا و انتخاب مردم باشند.

ونيازهايتازهقانوناساسي

 كهاید  صحبت كرده و اشاره كرده شما بارها راجع به اانون اساسی ایران: سئوال
هایی  ممكن است بفرمایيد چه اسمت ؛هاي اخير اجرا نشده است این اانون طی سال

 ؟ بينيد یا خير هایی می از اانون اساسی اجرا نشده و آیا در اانون اساسی ضعف
اجرا نشده است. طوركه گفتيد، از پایه  ما همان : اانون اساسیمهندس بازرگان

يه و مجریه است كه در ر س اوه مجریه ئ، اضاهمان حقوق مقننه اانون اساسی ي پایه
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هاست  ایم سال گفته هاي مختلف طوركه در اعالميه ارار دارد. همان هم شخم پادشاه
وجود نداشته  شاهنشاهو نيات و اراده اي به جز امور و دستور  هيچ اوه كه در ایران
 با اانون اساسی و با هيچ چيز دیگر تنبي  ندارد.  ،دموكراسیوجه با  هيچ است. این به

نظام را گرفته است. اگر  كه مورد ابول ما نيست، جاي اانون اساسی انقالب سفيد
و اگر خالف  ،لزومی ندارد مخالفت برابر اانون اساسی باشد كه خوب، شاهنشاهی

اند و به  آن باشد كه ما مخالف آن هستيم؛ اینكه اختيارات را از محاكم اضایی گرفته
اند و یك تغييرات خيلی زیاد در اانون اساسی به وجود  محاكم تغييرات مختلف داده

 است.آمده 
ما نيز در شمار آن و  -دارند ابول را كه امروزه احزاب ملی ایران يآن چيز

همان اانون اساسی نخست و متمم آن  -را ابول دارند احزاب هستيم كه اانون اساسی
اند كه خوب، آنها یك  داده ند و به پهلويا گرفته را از ااجار است  البته سلننت

 تغييراتی است كه داده شده است.

 ؟پذیرید شما این تغييرات را می: سئوال
آن آمده و طوركه در اساسنامه و بيانيه  همانن ایراآزادي  نهضت: مهندس بازرگان
را ابول دارد و اگر  اانون اساسی گفتيم، حزبی است اانونی كه در محكمه هم

آن هم باید  -در اانون اساسی داده شودتغيراتی هست  مكه الز-تغييراتی الزم باشد
 طب  اانون اساسی انجام شود.

چهنقايصيداردقانوناساسي

 داده شود؟ چه تغييراتی الزم است كه در اانون اساسی: سئوال
مهمی است، بدون آنكه  ي لهتاما چون این مس ؛رات مختلفي: تغيمهندس بازرگان

 توانم در این لحظه منرح كنم. حزب آمده باشد، من نمی ي در اساسنامه

 هایی دارد؟ چه ضعف اانون اساسیسئوال: 
. اكنـون مـا غيـر از    سـبی اسـت  ؛ ن: هيچ چيزي در دنيا كامل نيسـت مهندس بازرگان

مـا همـين اـانون     ملـت  ،بنـده  ي چيز دیگري در دست نداریم. بـه عقيـده   اانون اساسی
تـاكنون در دسـت نگرفتـه و خـودش را مننبـ  بـا آن نكـرده         اساسی را از مشروطيت

رفتن و حفـظ كـردن همـين    است و لياات و صالحيت خـودش را بـراي در دسـت گـ    
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 و انتخابـات  آزمایش نكرده است. حكومت مردم بر مـردم  و دموكراسی حدود آزادي
ایـن   ؛وجود بياورند آن را به و وزرا آسمان بياورند و نيز امرا چيزي نيست كه فرشتگان

 فشانی آن را بخواهند و به دست بياورند. خود مردم هستند كه باید با جان
ي باشـد،  جمهورِ  و یا رئيس هاچيزي نيست كه منحصر به چند وزیر یا پادش آزادي

در كارهـاي   انوجـود بيایـد. بایـد دیـد كـه ملـت ایـر        ون بـه تشـ  ي آزادي باید در همـه 
زننـد، آیـا در    هـایی كـه از آزادي حـرف مـی     دیگرش معتقد به آزادي هسـت؛ همـان  

 كنند؟   تبعيت میاز اكثریت جلسات و جاهاي دیگر 
، وجود اینبودند كه در االيت ارار داشتند؛ با  یكسان ،شوراي دانشگاه ي در تجربه

اجرا نيز چون با طرح مخالف  ي كردند و در مرحله ن حرف خود میسعی در ابوالند
است  كراسیوكردند. این رفتار خالف روح دم ، از اجراي آن جلوگيري میبودند

 وجود دارد و بسياري از رجال ما نيز چنين رفتار كردند. كه در ایرانی

 شود؟ ی هم میاهلل خمين و حضرت آیت اهشما شامل شاهنش ي آیا گفته: سئوال
 من كلی حرف زدم. ؛: خيرمهندس بازرگان

گـاه   ملـی بـود، هـيچ    ي و جبهـه  هكه از افتخارات دانشگا مثال  مرحوم دكتر معظمی
 ندیدم ر ي اكثریت را اجرا كند.

شايستهحكومتاست؟چهگروهي

گروهی را  كسی یا شرایط روز، چه نظر شما در حال حاضر با توجه به به: سئوال
 ها را حل كند؟ دانيد كه تا حدودي بتواند اختالف حكومت می ي شایسته

: این ستوال مشكل و وسيع است و جواب به آن، نظر یـك حـزب   مهندس بازرگان
ا نظـر مسـتولين دیگـر حـزب بگـویيم. امـا در       خواهد و جواب را باید بـ  یا گروه را می

در كجـا  » ي را خـواهيم گفـت، مـثال  در اعالميـه     مسـائل هایمان به تدریج ایـن   اعالميه
 هایی شده است. صحبت« هستيم؟

 شامل چه منالبی است؟« در كجا هستيم»: سئوال
هایی كه طی مبارزات  اي به گذشته شده و پيشرفت : در آن اشارهمهندس بازرگان

توانيم  می طری  چه به اینكه و ،آن مشكالت و دارد آینده به نظر نيز و است آمده دست به
 اميدوار باشيم.
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ا ه چيست؟ و مواعيت كمونيست و كمونيسم نظر شما راجع به حزب توده: سئوال
 دانيد؟ چگونه می را در ایران

ها  سواب  و نوشته سواب  مبارزات من كردید، اگر به : چون اشاره بهمهندس بازرگان
 ماركسيسم و كمونيسم مخالف من آغاز از كه دید خواهيد كنيد، مراجعه من هاي گفته و

دیدم، به ضرر مملكت دیدم و با آنها  بودم و هنوز هم هستم و آنچه از اینها در ایران
 ام. مخالف آنها بوده ي ام و هميشه در جبهه گونه تفاهمی نداشته هيچ

اید.  بوده وم دكتر علی شریعتیگویند شما از دوستان نزدیك مرح می: سئوال
 توانيد بگویيد؟ ایشان چه می ي بارهدر

شخصيت  ؛كند شرحمت خداوند كه بگویم توانم می ایشان ي ربارهد :بازرگان مهندس
، یك نابغه ري كرد و از نظر الم و كار نوشتنبسيار پرارزشی بود كه خدمات بسيا

گذار این نهضت در خارج از كشور بوده  و پایه «ایران نهضت آزادي»بود. او عضو 
هایش را ارآن  بدانيم و نوشته ه او را امام جعفر)ع(اما این بدان معنی نيست ك ؛است

كریم. او هم یك محق  و یك مبارز بود و ممكن است كه در جهاتی بتوان با او 
 اختالف داشت.

دربارهمرحومدكترمصدق

اید، اما با او هم  گام بودههمكار و هم شما گفتيد كه با دكتر مصدق: سئوال
 نظرتان راجع به ایشان چيست؟ ؛اختالف نظر داشتيد
متفكر به آن معنی  ،: من كمتر همكار ایشان بودم. دكتر مصدقمهندس بازرگان

ترین رجل سياسی بود و به نظر من ارزش مبارزات او  ترین و ملی او پرسابقه ؛نبود
بود. اما  براي استقالل هند ديبيش از ارزش مبارزات گان براي ملی كردن نفت

 كار با او اختالف نظرهایی داشتيم. ي اظ ادارهحل به

 بود؟ كراتودم آیا دكتر مصدق: سئوال
موریتی و رسالتی به جز اجراي  ش مأاو براي خود ؛: بدون شكمهندس بازرگان

 دانست. اانون نمی

، درحال فت بودیدشركت ن  مدیره موات هيأتهاي ابل رئيس  كه سالشما: سئوال
بينيد؟  نفت چگونه می ي درباره و كنسرسيوم  را در مقابل حاضر موضع دولت ایران
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و پایين  كنيد كه با شرایط حاضر كنسرسيوم اصد اجحاف به ایران آیا فكر نمی
 آوردن ايمت نفت را دارد؟

بودم  : آن وات من رئيس اولين هيأت مدیره موات شركت نفتمهندس بازرگان
م كه موف  شدم. اما يشد شركت نفت را اداره كند شدم و ارار ی كه مأمور خلع

بود.  دن نفتشدر آن مواع یك ارار داشت و آن هم ملی  نفتملی شركت 
 دیگر است.  ي مستلهیك  كنسرسيوم
 سرسيومداد كنرارا، 1112 سال بعد از كودتاي زاهدي در مرداد دومِ در سالِ

نوشته  به مجلسين به پيشنهاد دكتر معظمیاي  نامه ،این ارارداد ي منعقد شد. درباره
و  ،نفر از معارف آن زمان 40تا  10و حدود  شد كه دوازده نفر از استادان دانشگاه

سياسی آن را امضا كردند. اي از رجال سياسی و غير و عده انیزیادي از بازار ي عده
، چرا كه وجود كنسرسيوم مخالف ملی اعتراضی به ارارداد كنسرسيوم بوداین نامه 
 بود.  شدن نفت

ترین اطالعی ندارم، ولی  اما اكنون راجع به طری  اداره یا فروش آن من كوچك
ست است رشود و درآمد هم اگر داشته باشد، د شایع است، اینكه زیاد خرج میآنچه 

 رود. داند به كجا می اما خدا می  ،كه درآمد ملی است
خرج خرید اسلحه یا كمك  پول نفت دانم كه خوب من هم مثل دیگر مردم می

 ها و... شود و البته دزدي هاي ورشكسته خارجی می به شركت

كشاورزيونهصنعتنه،نهاقتصادداريم

صنعتی و  مسائل ي بينيد و درباره را چگونه می ایرانامروز وضع ااتصادي : سئوال
 رویم؟ يد؟ و با این وضعيت به كجا میئگو كشاورزي ایران چه می

 ؛: حقيقت این است كه نه ااتصاد داریم، نه كشاورزي و نه صنعتمهندس بازرگان
ایم. ااتصادي كه عدم توازن  بازي گرفته م است كه آنها را بهچه هست تنها چند اسهر

باشيم، یا كشاورزیی كه  بدهكار تنها آن اش باشد و ما در پی پایه صادرات واردات و
، د و یا صنعتی كه تنها مونتاژ استمان وارداتی باش درصد احتياجات غذایی 90تا  10

ه ااتصاد داریم، نه كشاورزي و نه ما ن ،م جهان متمدنارزشی ندارند. به معناي مرسو
ایم.  اي ارار گرفته شد در چه مرحله ، مشخم میاگر درآمدهاي نفت نبود، و صنعت

ها  سوءمدیریت همين ي نتيجه كمبود همه این و ایم گرفتهارار شرایط بدترین در اكنون ما
 است.
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 اي براي اگر روزي نهضت شما حكومت را در دست بگيرد، چه برنامه: سئوال
  كشور دارد؟ آیا این آمادگی را دارید؟ ي اداره

چـرا كـه    ،ایـم  له را ما هنوز براي خودمـان منـرح نكـرده   ت: این مسمهندس بازرگان
يـت را بـه ملـت    نخسـت بایـد مالك   ي اي نيسـتند. مـا در مرحلـه    و مردم كاره حاال ملت

اي  هنـوز در مرحلـه  اكثریت هر چـه خواسـت همـان كنـيم. مـا        ،برگردانيم و آن وات
اي در دسـت تهيـه    مرامنامـه  نيستيم كه اختيار كشور را در دست داشته باشيم. ما اكنون

 ضه است.یكه البته براي خالی نبودن عر داریم

 ؟دیگر احزاب هم همين نظر را دارندآیا :  سئوال
مـدرن و منالعـه    ي ه، یك برنامنابل از تعنيل شد : البته جبهه ملیمهندس بازرگان

اي كامـل بـا    ه، برنامـه آن شركت داشتم. آن برنامـ  ي اي داشت كه من هم در تهيه شده
شود با اصـالحاتی آن برنامـه را    موازین ااتصادي، فرهنگی و ... بود. امروز میتوجه به 
 اجرا كرد.

 بودید و در زمان چه كسانی؟ چند بار در زندان: سئوال
، در فرمانداري نظامی 1113بار در  یك ؛كنم چهار بار : گمان میرگانمهندس باز

بار پس از  بود، به مدت دو یا سه ماه. یك تهران فرماندار نظامی زمانی كه بختيار در
روي كار  رفتند و پس از آن دكتر امينیگروه بسياري را گ تير، 10تظاهراتی براي 

  آمد؛ آن بار هم چند ماهی بيشتر نبود.
متحصن شدیم كه این تحصن به  سنا بود كه در مجلس سومين بار براي انتخابات

گيري،  بود كه ابل از ر ي موبراي رفراند 1141دیگر در سال بار و  .تبدیل شد زندان
انداختند. و پس از آن  را به زندان و طرفداران نهضت آزادي نفر از جبهه ملی 100
كس كه عنوان نهضت كلی هر طور ا به گروه ما در زندان افزوده شدند. بهه جوان
و من  طالقانی شد. ، دستگير میاست اینكه مخالف سلننت عنوان به را داشت، آزادي

هفت سال. من و طالقانی پس از پنج  به ده سال زندان محكوم شدیم و دكتر شيبانی
 سال آزاد شدیم.

وسلطنتدينهضتآزا

 بودید؟ شما مخالف سلننت: سئوال
 نبودیم و شعارمان همان شعار دكتر  : ما مخالف سلننت مشروطه مهندس بازرگان
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، نه حكومت؛ كه آنها این كند می سلننت ، شاهحكومت مشروطهبود كه در  مصدق
گویيم كه شخم شاه خودش در عمل و حرف ثابت  را هم ابول نداشتند و حاال می

و اجراي آن نيست. این منالب را در اعالميه  احترام به اانون اساسی كرد كه حاضر به
 ایم. ششم شهریور گفته

 هم فعاليتی دارید؟ ا در خارج از ایرانشم: سئوال
در  بودیم، نهضت آزادي ایران : خير، اما در مدتی كه ما در زندانمهندس بازرگان
گذشته هستند و  عضوِ ن افرادِ، هماتشكيل شد كه بعضی از افراد آنها خارج از كشور
 ي آنها به لحاظ عالاه به اصول و سنن گذشته اند. به آنها پيوسته ، بعدهابرخی دیگر

لحاظ عدم ارتباط مرتب، آنها مستقل  ؛ اما بهدنبال نهضت هستند ، كم و بيش بهنهضت
 درخارج از كشور است. شان نهضت آزادي ایران هستند و نام

اخيرا  اعالم كرده است دانشجویانی كه در خارج از  دانيد دولت ایران می: سئوال
كشور  توانند بدون هيچ نگرانی به اند، می كشور فعاليت سياسی مخالف داشته

 پذیرید؟ بازگردند؟ شما این وعده را می
خواست. دولت این را اعالم  : این گارانتی را باید از شریف امامیمهندس بازرگان

ایشان پليس یا فرماندار  ي رغم گفته علی است، اما اگر چند نفري آمدند و كرده
 آنها را دستگير كرد، آیا ایشان تضمينی دارند؟ نظامی

 كنيد؟ را توصيه می شما آیا بازگشت این دانشجویان: سئوال
ن خوب باشد! اما اینكه اطمينان شا شاید آمدن : من نظري ندارم،مهندس بازرگان

اند در این امور اابل  ها نشان داده حال كه دولت كنند بيایند چيز دیگري است. تا به می
 اعتماد نيستند.

 گویيد؟ چه می ساواك ي ارهدرب: سئوال
پرسـت و   : )با خنده( خيلـی بـه آنهـا ارادت دارم... و آنهـا را وطـن     مهندس بازرگان

 دانم...   واه میخ آزادي
خـواه اسـت و اینكـه شـدیدترین دسـتگاه       ( نظـرم، نظـر هـر آزادي   .)با كمی مكث

 هاي ضد ملی است. دولت جهانِ پليسیِ
خواهند محاكمه كنند، دليل این است كه خودشان  را می گویند نصيري اینكه می
 پذیرند. من را می ي این گفته
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 بودید چه وات بود؟ ني كه در زندارآخرین با: سئوال
 به مدت ده روز. ،جدید حكومت نظامی ي مهندس بازرگان: از آغاز دوره

 كردند؟ آیا این بار شما یا همكارانتان را شكنجه: سئوال
مردم   ا خوب،به آن صورت وجود ندارد، ام : خير، ظاهرا  شكنجهمهندس بازرگان

 كشند. راحتی در تظاهرات می را به

*   *    * 

 
 

 ماه قبل از انقالب( 1سالگی ) 10، در سن 09/1/9301
 

*   *    * 
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 چه پيامی دارید؟ براي ایرانيان خارج از كشور: سئوال
گـویم كـه وحـدت خـود را      ن را دارم و مـی شـا  : آرزوي سـالمتی مهندس بازرگان
طرف اشتراك و وحـدت برونـد و بـراي كشـور هـم       جاي اختالف، به حفظ كنند و به

، مملكـت  ا فقـط بـا اعالميـه   اندوزي به مبارزه كمك كننـد. مـ   توانند با دانش هرچه می
خـواهيم و شـرایط داخـل     آموختـه مـی   دانـش  مستقل نخـواهيم شـد بلكـه مـدیر و آدمِ    

 هم باید در نظر داشته باشند.مملكت را 

معينی را پيشنهاد  سنیِ گروهِ  هاي سياسی، فعاليت  شما براي شركت در :سئوال
 كنيد؟ نمی

كسی در هر وضعی كه هست وظایف خاصی دارد. این یك : هرمهندس بازرگان
جنگ هستند؛ اي دارند و داخل  كلی است كه تمام افراد كشور در آن وظيفه جنگ
 اي دارد. هفچند ساله هم وظي ي آن بچه
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جناب آقای مهندس مهدی بازرگان
*

 

 
كـه مسـبوق هسـتيد، كـارگران و كارمنـدان       طـوري  ت، بهپس از اهداء سالم و تحيّ

و  مسـلمان ایـران   با مبارزات ملـت   یگامو هم يمنظور همكار همحترم شركت نفت، ب
اما دولت غاصـب   اند. زده اعتصاب به دست خارج، هب نفت از صدور يمنظور جلوگير هب

خواهد ایـن   خود و اعمال زور و ارعاب، می ي ، با تهاجمات سبعانهینظام یِو غيراانون
 يها كه نفت و فرآورده حالی ين، درچن هم اعتصاب را جهت ادامه غارت نفت بشكند.

باشد، از پخـش آن در داخـل    شود و یا موجود می توليد می یمصارف داخل يبرا ینفت
مردم  فـراهم   يرا برا يبيشتر يها یفشار و ناراحت نماید تا می ینموده و سع يجلوگير
 آورد.

اخله، تحق  مردم در د يغاصب و تأمين نيازها دولتِ يها مقابله با این برنامه يبرا
 شرایط زیر الزم است:

در  یبيرون بروند و دخالت یاز مناط  و مراكز نفت یو مأمورین انتظام نظاميان -1
 يامور مربوطه ننمایند و از ایجاد هرگونه ارعاب در بين كاركنان خوددار

 نمایند.

شود و از توليد  یمصرف داخل ي فقط به اندازه ینفت يها نفت و فرآورده -2
 عمل آید. هكامل ب ي، جلوگيریصدور نفت به خارج، تا سقوط رژیم غيراانون

                                                        
عنوان جناب آااي مهندس  به ( امام خمينی1131ماه  )برابر با هشتم دي 1188محرم   29فرمان مورخ جمعه  *

ر و به منظور خيز كشو مبنی بر سرپرستی یك هيأت پنج نفره براي اعزام به مناط  نفت مهدي بازرگان
 بازرسی و نظارت بر امر توليد نفت جهت مصارف داخلی.



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 114

 

تهيه  یمصرف داخل يرا كه برا ی، ح  احتكار مواد نفتو نظاميان ارتش -1
 شود. يشود، ندارند و از آن باید جلوگير می

صـنایع عظـيم نفـت      ي ه در ادارهك یعال است، جناب یبا توجه به مراتب باال مقتض
االسـالم   مركـب از حجـت   ينفـر  3 هيأتسواب  و تجارب فراوان هستيد، یك  يدارا

 یمهنـدس مصـنف   يو جنـاب آاـا   یرفسـنجان  یحـاج شـيخ اكبـر هاشـم     يجناب آاا
 هيـأت خودتان و مشورت آاایـان تعيـين نمائيـد. ایـن     و دو نفر دیگر را با نظر  یكتيرائ

نمـوده و در امـر توليـد نفـت بـا       یرا بازرسـ  ی، مناط  نفتـ یعال جناب یتحت سرپرست
 ایـران  ضمن ابالغ مراتب تشكر ملـت و  نظارت بنمائيد ط ركر شده در باالیاحراز شرا

الزم را به بازگشـت بـه سـر كـار و      ي هاز كارگران زحمتكش و كارمندان محترم، عد
كارمنـدان    هط باال را بیدعوت فرمائيد و شرا یتوليد نفت در حد مصارف داخل ي ادامه

و كارگران تذكر بدهيد كه اگر دولت غاصب هر یك از شرایط بـاال را نقـض نمـود،    
 كنندگان ملح  گردند. بدین ترتيـب  انع گردد و به سایر اعتصاب یكل هجریان نفت ب

خواهـد بـود. از    یدولـت غاصـب و غيراـانون    ي عهـده  مستوليت عوااب انع نفـت  بـه  
حسـاس   ي و در این مرحلـه  یمدیریت نفت نيز انتظار داریم كه در این امر مهم و حيات

 جانبه بنمایند. صاداانه و همه يهمكار هيأت، با یكنون

دست آوردن  هب يرا برا ملت و عظمت كشور و توفي  از خداوند متعال استقالل
  .و استقالل خواستارم يآزاد
 

 والسالم عليکم

 یالخمين یروح اهلل الموسو
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عنوان مهندس بازرگان تصوير فرمان امام خمينی به
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 تعالی بسمه

  یابالغ فرمان امام خمين

 به مديرعامل شرکت ملی نفت ايران

 
 ، عبداهلل انتظام یجناب آقا

 اننفت اير یمديرعامل محترم شرکت مل

 
 یاهلل العظم ، به پيوست متن ابالغ حضرت آیتياحتراما ، پيرو مذاكرات حضور

 1گردد. در مورد موضوع نفت، جهت استحضار و اادام الزم ارسال می یخمين
 

 با تجديد سالم و احترام

 بازرگان یمهد

                                                        
 مالحظه فرمائيد. 113تا  111را در صفحات  خط فرمان امام خمينی دست . متن ابالغ و تصویر1
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 یبسمه تعال
 

 12/10/1131مورخ  -1ابالغ شماره 

 به کارمندان و کارگران محترم 

*در ناحيه اهواز اداره حفاظت صنعت نفت
 

 
نفت تأمين  ي، برایاكنون كه در تحق  شرط اول تعيين شده توسط امام خمين

تأسيسات صنعت  یانتظام يواصله، نيروها يها كشور، برطب  گزارش یمصرف داخل
این  یحفاظت ي كاركنان عزیز اداره ي كليه هاند، ب را ترك گفته نفت در حوزه اهواز

كه از طرف  یكار خود برگردند و با وسائل و امكانات هشود كه ب ناحيه ابالغ می
 وظيفه بپردازند. يو ادا شود، بيش از پيش بر امنيت ذارده میشركت در اختيارشان گ

غيراابـل   يهـا  و احتراز از خسـارت  ،آالت و لوازم ماشين ينگاهدار يهمچنين برا
كـه   هيـأت مربوطـه و تصـویب ایـن     يبـا مسـتوليت رؤسـا     ی، مأمورینیجبران احتمال

 باشد، به سر كار خواهند رفت. يضرور
 

 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

90/91/9301 

                                                        
ضميمه اخبار ی، اعزامی امام خمين  هاي هيأت گزارش ،«اخبار اعتصابات صنایع نفت»نقل از نشریه  به *

 .1131ماه  دي12، 1، شماره یاسالمجنبش 
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 یبسمه تعال
 

 11/10/1131مورخ  -2ابالغ شماره 
 

  یامام خمين یاعزام هيأتاز 

*به کارکنان محترم خط لوله
 

 
بـه داخـل    یرساندن مواد نفتـ  يترین عمل برا يترین و ضرور یاینكه مقدمات هنظر ب
بـه   و انتقـال محصـوالت از مخـازن آبـادان     يلولـه سراسـر   انـداختن خـط   راه هكشور، ب

، آن انجـام گـردد   يرو یالزم اسـت تعميراتـ   ،باشـد  یو سـایر شـهرها مـ    مخازن تهران
وابسـته   يهـا  لولـه و سـرویس   كـارگران و كارمنـدان عزیـز خـط     ي وسيله به كليه بدین

در اسـمت مزبـور و برطبـ      یشود اینك كه شـرط اول ابالغيـه امـام خمينـ     توصيه می
حاصل گردیده است، به سركار خود برگردند و وظائف محولـه   یدریافت يها گزارش

 تمام انجام دهند. يمند هرا با دات و عالا
 

 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

93/91/9301 

                                                        
ضميمه اخبار ی، اعزامی امام خمين  هاي هيأت گزارش ،«اخبار اعتصابات صنایع نفت»نقل از نشریه  به *

 .1131ماه  دي11، 4، شماره یجنبش اسالم
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 یبسمه تعال
 

 16/10/1131مورخ  -1ابالغ شماره 
 

 به کارمندان و کارگران محترم 

*سراسر کشوردر  صنعت نفت اداره حفاظت
 

 
در مـورد تـأمين نفـت مصـرف داخـل       یكه شـرط اول پيـام امـام خمينـ     ییاز آنجا

 يهـا  تأسيسات صنعت نفت را برطبـ  گـزارش   ینظام يكشور تحق  یافته است و اوا
دعـوت   یاند، از كاركنـان عزیـز ادارات حفاظـت و گـارد حفـاظت      واصله ترك كرده

كـه از طـرف شـركت در     یرگردنـد و بـا وسـایل و امكانـات    كـار خـود ب   شود كه به می
 وظيفه بپردازند. ياختيارشان ارار خواهد گرفت بيش از پيش به مراابت و ادا

غيراابـل   يهـا  آالت و لوازم و احتـراز از خسـارت   ماشين ينگاهدار يهمچنين برا
ایـن  بـا پيشـنهاد مسـتوالن و بـه تصـویب       ،در حـداال الزم  ی، مـأمورین یجبران احتمال

 ، به سر كار خواهند رفت.هيأت
 

 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

91/91/9301 

 

                                                        
ضميمه اخبار ی، اعزامی امام خمين  هاي هيأت گزارش ،«اخبار اعتصابات صنایع نفت»نقل از نشریه  به *

 .1131ه ما دي16، 6، شماره یجنبش اسالم
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 یبسمه تعال
 

 11/10/1131مورخ  -4ابالغ شماره 
 

  یامام خمين یاعزام هيأتاز 

*ورهگو  و خارك ماهشهر ت نفت درشرک کارکنان محترم به
 

 
از  يمـاه جـار   دي 13و  14 يها كه در تاریخ ییو بازدیدها یمحل يها پيرو مالاات
عمل آمد و انع صدور نفت به خـارج   هب و جزیره خارك بندر ماهشهر یتأسيسات نفت

اعتصاب كـارگران و   ي وسيله ادامه و مورد تحسين وااع گردید، بدین مشاهده یراناز ا
د، نباشـ  صدور نفت می دار وظائف مربوط به كه عهده را يكارمندان زحمتكش و عزیز

 يم.ئنما يد میأیت

 وره زائـدِ كـ  به بنادر جنوب كشـور و انتقـال نفـت    از بندر ماهشهر یارسال مواد نفت
 یایرانـ  يهـا  یوسـيله كشـت   هب خارك به مخازن رهماهش كه از مخازن پاالیشگاه آبادان

 هد بود.اآید، بالمانع خو یعمل م هب

زائد و محصوالت  كوره رسانيدن نفت ي، براماهشهر -لوله آبادان همچنين خنوط
 تصفيه شده مورد مصرف جنوب، با حداال كاركنان الزم، جریان خواهد داشت.

 
 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

91/91/9301 

 

                                                        
ضميمه اخبار ی، اعزامی امام خمين  هاي هيأت گزارش ،«اخبار اعتصابات صنایع نفت»نقل از نشریه  به *

 .1131ماه  دي19، 1، شماره یجنبش اسالم
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 *در دست کارکنان نفت است استبدادگلوی 
 

نـی  لعظمی خميا اهلل كه از سوي حضرت آیت مهندس مهدي بازرگان
ملی براي تأمين مصارف داخلی  هيأتی در ر س است یافته مأموریت

مذاكره كند در یـك   مواد نفتی با كارگران و كاركنان صنعت نفت
برپـا شـد    اجتماع یكصد هزار نفري كه در استادیوم ورزشی آبـادان 

 خنرانی كرد.س
 خبرنگار کيهان -آبادان

 
مهندس بازرگان در آغاز سخنان خود به اهميت جهانی مواد نفتی مبارزات دكتر 

 و اهميت اعتصاب نفت اشاره كرد و گفت: در راه ملی كردن نفت مصدق
، براي اولين در ایران سال حكومت استبدادي 2300یا  2000از  سال پيش بعد 21

، روي كار آمده بود. بنابراین در نهضت ملی كردن نفت بار یك دولت مبعوث ملت
گيري كرده بودند اكنون،  موضع ستيالي خارجیتو ما  در برابر ا ملت و دولت ایران

سال تكرار شده است، با این تفاوت كه این بار ملت در برابر رژیمی  21تاریخ بعد از 
 كند. ایستاده است كه استيالي خارجی نيز از او حمایت می

 : مهندس بازرگان اضافه کرد
آميز حل شد و عمال  ، با مذاكرات مسالمت سال پيش، مستله ملی كردن نفت 21

بين  را ترك كردند، اما این بار، در حالی كه جنگ وار ایران انسان استيالي خارجی
به اوج خود رسيده  آغاز شده و اكنون مرداد 29مردم و رژیم از بعد از كودتاي 

 خواهد تسليم شود. است، دشمن هنوز نمی

                                                        
، یكشنبه ، به نقل از روزنامه كيهانازرگان در اجتماع صدهزار نفري مردم آبادانسخنرانی مهندس ب *

11/10/1131 . 
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 : مهندس بازرگان افزود
سال اخيـر، دشـمن تمـام     16خصو  در  به ،به این سو 1112 مرداد 29از كودتاي 

كار برده، در داخل و خـارج  بـراي بسـتنِ     وسایل تبليغ و تحریك و تمامی  تدابير را به
ها خرج كرده، احـزاب و اجتماعـات را از بـين بـرده، بـه حـبس و        انِ منبوعات پولزب

هـا   متوسل شده، و بودجه كشور را صرف خرید انـواع سـالح   و اعدام  زجر و شكنجه
 كـم  به كشتار مردم متوسل شده و در همين یك سال اخيـر دسـت   كرده است. استبداد
بـا   ي ایـران  پـا خاسـته   بـه  عام كرده است. در مقابلِ این فشارها، ملت ده هزار تن را اتل

اند كـه در تـاریخ    ي خود كاري كرده هاي گسترده ها و بازاربندي تظاهرات و اعتصاب
 سابقه است. اما استبداد همچنان در موضع خود باای مانده است. دنيا بی

 

 در ميان استقبال پرشکوه مردم محل گاه گچسارانمهندس بازرگان در فرودآقای 

 
رو بودیم و توانستيم با منن  و  ترین امپرتوري جهان روبه سال ابل با بزرگ 21ما 

ت ایران، بعد از ملی شدنِ نف كردن منابع نفتی كمرش را بشكنيم، انگليس اانون و ملی
كه استيالي  داخلی از نظر ادرت سياسی و ااتصادي رو به افول نهاد، اما استبداد

 رود. در نمی اي از ميدان به ست به هيچ وسيلها نيز پشتيبان آن خارجی
اشاره كرد  در انقالب ملت ایران مبارز مهندس بازرگان آنگاه به نقش روحانيت

 و گفت: 
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اهلل  رهبري زعـيم عاليقـدر، حضـرت آیـت     به كاري كه امروز روحانيون مبارز شيعه
 1142اـرن پـيش بـه ایـن سـو سـابقه نـدارد. در سـال          12كننـد، از   ی میالعظمی خمين

  و مظهر آن ايـام كردنـد و پـس از آن روحانيـت     ی عليه استبداداهلل العظمی خمين آیت
 ات عميقی داد. روحانيـت شـيعه  در طرز فكر و وجودش تغيير و مترای شيعه روشنفكر
هایی از تـاریخ نقـش وااعـی خـود را بـاز       طرف بماند و تنها در برهه كوشيد بی ابال  می

یافت، اما تغييراتی كه امروز در روحانيت شيعه و طرز فكر مذهبی اشـرهاي جـوان    می
 تاریخی رهایی بخشد.را از یك ننگ  رود تا ملت كشور پدید آمده، می

 ترين حربه اعتصاب، کاری
 ترین حربه دانست و گفت:  مهندس بازرگان، اعتصاب را كاري

از فرهنگيان شروع شد و زنجيروار به تمام طبقـات كشـيد تـا بـه      اعتصاب در ایران
اله و حلقه اصـلی و محكـم خـود، یعنـی صـنعت نفـت رسـيد. اعتصـاب نفـت، بـراي           

هـایش شـدت بيشـتري یافـت، اكنـون سـر        العمـل  آنقدر گران آمد كه عكـس  استبداد
اسـت و بایـد آن    استبداد و گلوي آن در دست شما كارگران و كاركنان صنعت نفت

دارید، شما باید به اعتصاب خود ادامه بدهيد تا استبداد نتوانـد درآمـدي    را محكم نگه
داشته باشد، اما مصرف داخلی باید تأمين شود تا ملت عزیـز   روش نفت ملتاز محل ف

 و نزاع است آسوده باشد. ایران كه سرباز این جنگ
 

 
  اندازی نفت پس از ورود به فرودگاه آبادان به جنوب برای راه هيأت اعزامی امام خمينی

 ، يف جلو از سمت راست: آقايان مهندس کاظم حسيبیرد
 نی رفسنجا االسالم اکبر هاشمی ، حجت، مهندس مصطفی کتيرايیمهندس مهدی بازرگان

(91/91/9301) غيانو مهندس هاشم صبا
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 *کند در داخل کشور ستون پنجم ايجاد کند دشمن سعی می
 

[ 11/10/1131، دیروز ]یكشـنبه تن از مردم شيرازهزار حدود دویست
اهلل  كـه از سـوي آیـت    طرز باشكوهی از مهندس مهـدي بازرگـان   به
ی مأمور مـذاكره بـا كاركنـان اعتصـابی صـنعت نفـت       لعظمی خمينا

شده بود، اسـتقبال كردنـد و بازرگـان و همراهـانش بـا هليكـوپتر از       
با اسـتقبال كـم سـابقه     به شيراز رفتند و در فرودگاه شيراز خوزستان
 رو شد. مردم روبه
بازرگان مأموریت دارد كه بـراي از سـرگرفتن توليـد مـواد      مهندس

 11كـه از   نفتی مورد نياز داخل كشور با كاركنان پاالیشـگاه شـيراز  
 100اند مذاكره كند. پاالیشگاه شـيراز   روز ابل دست از كار كشيده

ر بشـكه اسـت كـه    هـزا  40و كارمند دارد و توليد روزانه آن  كارگر
درصـد   13تـا   20درصد نفت سـفيد،   20درصد آن نفت كوره،  43

 بنزین و بقيه نفت گاز است.
بعدازظهر دیروز به محض ورود مهندس بازرگان مـأموران انتظـامی   
محيط پاالیشگاه را ترك كردند و سه تن از كارگران پاالیشگاه نيز 

 شدند. بردند، دو روز ابل آزاد سر می كه در بازداشت به
 خبرنگار کيهان -شيراز

 
در اجتماع کارکنان پااليشگاه [ 91/91/9301]يکشنبه بعدازظهر ديروز مهندس بازرگان، 

 : خطاب به کارکنان نفت گفت یايراد کرد. و یسخنان شيراز
آمده  به فرودگاه شيراز یاعزام استقبال از هيأت يهزار نفر برا 200امروز بيش از 

به مأموریت  یشما امام خمين يبود كه از طرف پيشوا یبودند. استقبال شما از هيأت

                                                        
 .19/10/1131ن، مورخ كيها نقل از روزنامه به كاركنان پاالیشگاه شيراز سخنان مهندس بازرگان در اجتماع *
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 نيز شاهد بودیم. خوزستان یرا در مناط  نفت یگسيل شده بودند. چنين شور و هيجان
 است. شان با طاغوت و مبارزه یهاشان خدائ هستند كه خواست یاینها مردم وااع

 :مهندس بازرگان افزود

شود، این جنبش در حقيقت حالت  تقریبا  به اوج خود نزدیك می نهضت ایران
 داشته است. يتصاعد

 :کارکنان نفت گفت ها، خطاب به مهندس بازرگان با اشاره به اهميت اعتصاب

از شما تشكر كرده است.  یگيرد. امام خمين را می استبداد اعتصاب شما نفسِ
 ؛اند، در وااع كنترل این اعتصاب است كه رهبر بزرگ مردم به ما داده یموریتأم

فشارد و از  را می سو حلقوم دشمن و حكومت استبداد چون این اعتصاب از یك
وجود  هب یكند ستون پنجم می یگذارد. دشمن سع مردم اثر می يدیگر رو يسو

 مردم شود. یباعث ناراحت ،دانيد كه همه شما می یآورد و با تبليغات وسيع و اعمال

 ی ملتبرای تأمين مصرف داخل گاه شرايطی را که امام خمينی مهندس بازرگان آن

 :اند بر شمرد و گفت تعيين کرده

ادامه خواهد داشت و اگر عمل  یاگر به این شرایط عمل كردند، توليد نفت داخل
 نكردند، دوباره اعتصاب آغاز خواهد شد.

 :و در ادامه افزود

به دهان دشمن است. شما كه امر رهبر را اجابت  یمشت محكم ،كنترل اعتصاب
 .داد را به شما كاركنان پاالیشگاه شيراز یایزه اهرمانكنيد، باید ج می

كاركنان پاالیشگاه، اصالت كميته اعتصاب خط لوله را  ي كليه ،در این اجتماع
باشند، تأیيد  یهيأت اعزام يكه ارار است طرف مذاكره مهندس بازرگان و اعضا

 كردند.
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 ياتی دولت شاهرگ ح

*در دست کارگران صنعت نفت
 

 
[ مهنـدس بازرگـان در ر س   11/10/1131بعدازظهر دیروز ]یكشنبه 

وگـو   براي گفت اهلل العظمی امام خمينی هيأت اعزامی حضرت آیت
توسط هليكوپتر وارد این شهر شد و در  با كاركنان پاالیشگاه شيراز

و طبقــات مختلــف از ایشــان  رودگــاه گــروه كثيــري از روحــانيونف
 استقبال كردند.

اهلل عبدالحسـين   اعضاي هيأت پس از ورود بـه منـزل حضـرت آیـت    
اهلل دســتغيب از  ب رفتنـد. در بـين راه و در مقابــل منـزل آیـت    دسـتغي 

عليـه رژیـم داده شـد. اعضـاي هيـأت       طرف مردم شعارهاي بسياري
ــه همــراه گروهــی از روحــانيون  10و  4حــدود ســاعت  ــه  دايقــه ب ب
ــان بــا گرمــیِ  پاالیشــگاه شــيراز ــل پاالیشــگاه از آن  رفتنــد و در مقاب

 العاده استقبال شد. فوق
 زدر برابر گروه بسـيار كثيـري از كاركنـان پاالیشـگاه و مـردم شـيرا      

 مهندس بازرگان سخنانی ایراد كرد.
 خبرنگار اطالعات -شيراز

 

                                                        
ت، اطالعا  نقل از روزنامه ، بهسخنان مهندس بازرگان در جمع كثيري از كاركنان پاالیشگاه و مردم شيراز *

 .19/10/1131مورخ 
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 : گفتبازرگان  مهندس
من نبود. اما دریغمان آمد كه بـه شـيراز اهرمـان نيـائيم.      ي جزو برنامه سفر به شيراز
 يا بـود و اگـر جـایزه    د، پاالیشـگاه شـيراز  كه دسـت بـه اعتصـاب ز    ییچون اولين جا

 باشد، باید آن را به كاركنان شریف این پاالیشگاه داد.

العـاده مـردم نسـبت بـه      ها شاهد خشم فوق ها و كوه دشت یما در تمام شهرها و حت
و مجاهـدت در   ها بود كه اعتـراض بـه ظلـم و طـاغوت     دولت و اعمال آن بودیم. سال

وجود داشت. اما در یك سال گذشته ایـن نهضـت    در ااشار جامعه ایران یطلب راه ح 
از كاركنـان   ،يا به اوج خود رسيد. تا آنجا كه بـا انتشـار اعالميـه    یو مردم عظيم شيعه

دولـت دسـت بـه اعتصـاب      یعنوان اعتراض عليه اعمال غيراانون هدولت خواستيم كه ب
ما پاسـخ مثبـت دادنـد و     يبزنند و گفتيم كه حاال دیگر نوبت شما است. آنها نيز به ندا

نيرومند خود گرفتيـد   يدولت را شما در دستها یها آغاز شد و شاهرگ حيات اعتصاب
كردید. این اادام شـما   ينفت به خارج جلوگير یو از خروج ثروت بيكران ایران، یعن

و  ،یامـام خمينـ   یاهلل العظمـ  حضـرت آیـت   ،مـا  یرهبر بزرگ مذهب یو پشيبانبا تأیيد 
حسـاب   رفتـه دسـتگاه اسـتبداد    رو شـد و رفتـه   هایـران روبـ   ي شـریف و رنجدیـده   ملت

 كارش را كرد.  
كنتـرل ایـن    ي مسـتله انـد،   ه مـا داده بـ  كـه رهبـر جنـبش ملـت ایـران      یاما مـأموریت 

خواسـت همـين دسـتگاه     هاعتصاب است. زیرا كه نباید گذاشت ملت رنجدیده ایران ب
را كـه عليـه    يچيز ؛ها لنمه ببيند. دولت این مكر را داشت در جریان اعتصاب ،دولت
فـورا    كـار بـرد كـه  رهبـر جنـبش ملـت ایـران        هكار رفته، در جهت زیان ملت ب هآنها ب

به اعتصاب نفت شـود و ایـن مأموریـت بـه مـا       یمأمور رسيدگ یدستور دادند كه هيأت
بود كه ابال  اعـالم شـده    یاصل ینیبر شرا یداده شد. البته شروع كار صنعت نفت مبتن

ها تعدیل شد، فـورا    بوده و خواهد بود و اگر بعدا  در شرط یمصرف داخل يو آنها برا
شـما ابـالغ    هبـ  -اگر ادامـه پيـدا كـرد    -دهيد تا ما پس از ابالغ و اخنار و عينا  گزارش

 كنيم تا اعتصاب كنيد. می
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 یبسمه تعال
 

 19/10/1131مورخ  -3ابالغ شماره 

 از هيأت اعزامی امام خمينی

  یها محترم پااليشگاهکارکنان  به

*یو تأسيسات ر تهران، کرمانشاه ،شيراز ،تبريز
 

 
فته است و موضـوع صـدور نفـت    یاتحق   یاینكه شروط الزم پيام امام خمين هنظر ب

باشد، از كارگران و كارمنـدان   می یفوق منتف يها به خارج كشور در مورد پاالیشگاه
ــگاه   ــرم پاالیش ــتكش و محت ــا زحم ــوط  يه ــذكور و خن ــه  م ــه و تلمب ــه لول ــا خان  يه

 ینفتـ  يهـا  تـأمين فـرآورده   منظـور  هشـود، بـ   دعوت می پاالیشگاه شيراز ي كننده تغذیه
مشـترك   يسـندیكا  يبا كمـك و همكـار   ،، در حداكثر ظرفيتیمورد مصرف داخل

ف محولـه را بـا داـت و    یخود بازگردنـد و وظـا   كارِسرِ ، بهایران صنعت نفت كاركنان
 تمام انجام دهند. يمند عالاه

 ،رق، بهداشت، ارتباطات، حمل و نقلب ،، مانند آبیچون تأمين احتياجات اساس
باشد، الزم است حداال  میو تعميرات، تعنيل بردار ن يامور كاال و همچنين نگاهدار

 كار مشغول شوند. به ،مورد نياز مستوالنِ
 

 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

91/91/9301 

                                                        
ضميمه اخبار ی، اعزامی امام خمين  يأتهاي ه گزارش ،«اخبار اعتصابات صنایع نفت»نقل از نشریه  به *

 .1131ماه  دي19، 1، شماره یجنبش اسالم
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 یبسمه تعال
 

 19/10/1131مورخ  -6ابالغ شماره 

  یامام خمين یاعزام هيأتاز 

*به کارکنان محترم نفت گچساران
 

 
 یاز تأسيسـات نفتـ   يمـاه جـار   دي 16و  13 يو بازدیـدها  یمحلـ  يهـا  پيرو تماس

كـش و عزیـز    اعتصـاب كاركنـان و كارمنـدان زحمـت     ي وسيله ادامه ، بدینگچساران
 نماید. مربوط به صدور نفت را تأیيد و تشكر می يمستول توليدها

 يبـردار  بهـره  ي، از واحـدها بـه پاالیشـگاه شـيراز    یمنظور تأمين نفت خام ارسـال  هب
، از يداخلــه از آغاجــار یلولـه و مصــرف  خانــه خــط تلمبـه  و گــاز محــركِ ،یـك و دو 

 خود بازگردند. يسر كارها هشود، ب كاركنان مورد نياز دعوت می

، جریـان الزم بـا حـداال    ینشان ، آتشی، ایمنیمور غير صنعتهمچنين بجاست كه ا
 كميته رفاه كاركنان ادامه داشته باشد. يكاركنان مورد نياز و همكار

 يگـاه بـرا   گـاه  از آنها یها ضرورت دارد كه بعض زنده نگاهداشتن چاه يچون برا
د، ایـن  یآ عمل هتزری  گاز ب ینفت يها حفظ فشار حفره يكار افتد و برا همدت كوتاه ب

 عمليات نيز باید انجام گردد.
 

 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

91/91/9301 

 

                                                        
ضميمه اخبار ، یاعزامی امام خمين  هاي هيأت گزارش ،«اخبار اعتصابات صنایع نفت»نقل از نشریه  به *

 .1131ماه  دي 19، 1، شماره یجنبش اسالم
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 در ايران

*بود منافع استعمار ، حافظاستبداد
 

 
 

و تفاوت آن با دیگر  سخنان خود از اسالم و تشيع ي مهندس بازرگان در ادامه
 بعد از انقالب مشروطيت یمذاهب سخن گفت و آنگاه به سير مختصر دموكراس

 پرداخت و گفت:

 ايـام ملـت   و یخـواه  يعنوان گـام اول نهضـت آزاد   هرا به ح  باید ب تحریم تنباكو
كـه شـما    ياهلل شـيراز  شناخت. این اولـين گـام بـود كـه از طـرف مرحـوم آیـت        ایران
 یخـواه  يرهبـر نخسـتين گـام آزاد    يخود بباليـد، یـك شـيراز    هتوانيد ب ها می يشيراز

. بـود هـا داده شـده    یارجكه به خـ  بود يایران بوده است و این نهضت عليه یك امتياز
 ي مسـتله ، مسـتله گنجيـد.   گفت منلقا  در ایـن محـدوده نمـی    ياهلل شيراز اما آنچه آیت

هـا بشـود.    یادر پـول نصـيب خـارج    هم نبود كه این و استثمار نبود، استعمار يااتصاد
غيرمسلمان به ایـران بـود    یِرجاولين رخنه خا ،كرد را نگران می ياهلل شيراز آنچه آیت

 يااتصـاد  خنر بيافتـد. جنـگ   هما ب و استقالل و اینكه مذهب ما در مرحله اول و مليت
رسـيد. مـن    يو مبارزه با استعمار مورد نظر بود. این نهضت با شجاعت تمام بـه پيـروز  

بود یـا بعـد. امـا     ابل از نهضت تنباكو يبه شورو خزر يدریا يیادم نيست كه واگذار
دادنـد و بعـدها    يرا بـه شـورو   خـزر امتياز بحر ،جاهل جاهل و صدراعظمِ باالخره شاهِ

توســط  صــورت درخواســت امتيــاز نفــت در زمــان مظفرالــدین شــاه هایــن خواســت بــ
                                                        

به  در مسجد جامع شيراز 19/10/1131صبح دوشنبه  8مهندس بازرگان در اجتماع عظيمی كه در ساعت  *
ي اخير در  و اعتراض به اتلِ عام یك هفته -اعالم شده از جانب امام خمينی -لیمناسبت روز عزاي م

، برپا شده بود شركت كرد و به مدت یك ساعت براي مردم شيراز صحبت كرد و ضمن چند شهر ایران
، یادآور شد كه و عوامل استعمار هاي ملی ایران عليه استيالي خارجی ركر تاریخچه كوتاهی از نهضت

پا  است، به و رژیم سلننتی عليه ریشه اصلی تمام این مفاسد و جنایات كه استبداد این بار مردم ایران
 دم ایران تغيير اساسی خواهد كرد.اند و با پيروزي در این جنبش، سرنوشت مر خاسته

، و متن 1131ماه  دي 20، 9، شماره این سخنرانی از اخبار اعتصابات صنایع نفت  اطالعات مربوط به
 استخراج و تقدیم شده است. 18/10/1131 شنبه ، سهكيهانسخنرانی از روزنامه 
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حكومت آن زمان به غيـر از طـال و نقـره كـه محبـوب شـاه        ییعن ؛تغيير كرد «یدارس»
دادنـد و طـوق    یاندیشيد. بنابراین امتياز نفت را به دارسـ  نمی يبه هيچ چيز دیگر ،بود
 به گردن ایران افتاد. یبندگ

 وجود آمد. اما جراـه انفجـار مشـروطيت    هب این بود كه مقدمات جنبش مشروطيت
وارد آورده بود. همچنين یـك دسـته    طالب مدرسه صدر به الدوله بود كه عين یتوهين
 روحانيـت  لباس ،یرانخوشگذ يبرا جشن مجلس یك در ،بلژیك سفارت در یخارج

را  كـه از ایـن جریــان گرفتـه شـد، ملــت     یدرآورده و عكســ يبـاز  پوشـيده و مسـخره  
را افروختنـد.   آمـده بودنـد، انقـالب    و اروپـا  كه از تركيـه  برانگيخت و اشر روشنفكر

هـا و   یآمـد و ايـام عليـه خـارج     یخـواه  يآزاد يسـو  هنيز در همين زمـان بـ   روحانيت
 وجود آمد. هب بر ضد استبداد يدست آوردن آزاد هب

وجـود   هجدیـد بـ  به شمال و جنوب نرفـت. لـذا نظـام     زیر بار تجزیه ایران احمدشاه
مـردم تصـور    ،كار آوردند. در آغاز كار يرو نفع انگليس هرا ب شاهآمد و با كودتا رضا

كـردن دسـت    را برایشان خواهد آورد و كوتـاه  كردند، رضاشاه سازمان نو و امنيت می
این كارها احتياج بـه ضـدیت    ؛بودند یخور خارج كه نان يو عشایر و ایالت یخارج

با مذهب داشت. چون شایع كرده بودند كه اسـالم مخـالف تجـدد اسـت و مبـارزه بـا       
نيـز   و ارتش .یوجود آوردن یك سازمان مجهز پليس هب يبراشد  يا وسيله هم یخارج

بودنـد، كـه    یدم شـدیدا  ناراضـ  رضاشاه در آمـد. مـر   ینفع شخم استبدادكننده یعن هب
 فوریت سااط شد. هدوم پيش آمد و رضاشاه در این جنگ ب یجهان جنگ

 :اشاره کرد و بعد گفت یوجود آمدن جبهه مل همهندس بازرگان آنگاه به شکل ب

بـود كـه    نشده، بلكـه همـين اسـتبداد    ارنبوده و استعم مستعمره یدر هيچ زمان ایران
حضـور   هبودم كه ب یماه ابل من اولين ایران حافظ منافع استعمار بوده است. بنابراین سه

كـنم از رجـل    رسيدم و ایشان گفتند، من تعجب مـی  یخمين یاهلل العظم حضرت آیت
بود( كه چرا این شجره خبيثه را از بـين نبردنـد.    ان )شاید منظورشان مصدقایر یسياس

تصـور هـم    یبجنگـد. چـون مـردم حتـ     توانسـت بـا ملـت    یدر آن زمان مصدق هم نم
 اهلل آیـت در زمـان   اـم  حـوزه علميـه   یكرد. حت یزندگ كردند كه بشود بدون شاه نمی

كـرد. پـس از بازگشـت شـاه و درگذشـت       نمـی  یهمراهـ  با نهضت مصدق يبروجرد
 كردند   می تصور چون بود. همراه «هِكِلَمُ اهللُ ظَفَحَ» با هم ایشان ییكذا تسليت ،1«عليرضا»

                                                        
 ، در سقوط هواپيما كشته شد.برادر محمدرضا شاه پهلوي عليرضا. 1
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 نفع اسـتبداد  به ، سيل پولاز مصدق شود. از زمان بعد یم كمونيست برود، ایران شاه اگر
نفـع اسـتبداد بـه     هاز سر تصدق مصدق و ملـت، سـيل پـول بـ     یبه ایران سرازیر شد. یعن

ر مجبور بودند كـه شـاه را تـا حـد     بود. مردم دیگ« 30 -30»ایران سرازیر شد.  ارارداد 
شـود و   «تسـبيح »شـاه   ی، یعن«سپاس -سپاس -سپاس»بگویند  یپيش ببرند و ه ییخدا
چنان بود كه از بنـدگان خـدا در برابـر خـدا بایـد باشـد.        از شاه توسط مردم آن يپيرو

 شدند. رسيد كه تمام طبقات بيدار يحد هو چپاول ب ظلم و ستم و بيداد و شكنجه

 یمقصر است، ولـ  گفتند شاه تنها یك دسته بودند كه می 1128 یدر زمان جبهه مل
عليـه  »گفتنـد   مـی  ها يا بود. توده یگفتند. شعار دیگران اانون اساس سایرین این را نمی

داد  و بازاریـان  ؛«یدین یعليه ب»زدند  داد می  روحانيون؛ «باید جنگيد ثمارو است استعمار
 23كشـيد. امـا جریانـات     فریـاد نمـی   كس عليه اسـتبداد   و هيچ ؛«عليه ماليات»زدند  می

 ،مـا  یو بداننـد كـه دشـمن اصـل    این طـرف باعـث شـد كـه مـردم بيـدار شـوند         سال به
نيستند)كه البته هسـتند(، بلكـه اصـل كـار اسـتبداد       ها یو روس ها ، انگليسها ییآمریكا

ساله دارنـد، ایـن    200صدساله و  يها ریشه و آمریكا و روسيه شاه است. اگر انگلستان
سـال حكومـت    23در خانه و كاشـانه ماسـت. ایـن     ساله دارد. مثل شينان 2300ریشه 

را بيدار كرد و اینجا بود كـه امـر خـدا واضـح شـد.       و فساد ملت زور و ظلم و شكنجه
كـه  شـد  و شيوع انواع فسـادها   یاز بين رفتن نسل پاك باعث ،كامل این دوران استبدادِ

 است. يو از بين بردن كشاورز یتمل  و چاپلوس ،از همه بدتر

 یـك  نبـود.  يا روزنـه  هـيچ  داخـل  در امـا  ؛شـد  ها فعاليت خارج در ،ساله 26این در

 بـود.  رژیـم  یبـدبخت  شـيپور  كـه بود بشـر  حقـوق  ي مسـتله  آن و آمریكـا  جانب اشتباه از

 يرو ياز آزاد ینمكـ  آوردند كه ناگهـان نـم  را بشر  حقوقو  يا اسم آزاده ییآمریكا
و  يشـد. بهـار آزاد   يآبيـار  و مجاهـدین  ویژه با خون شـهدا  هاین زمين مرده ریخت. ب

كـم مـردم    را بيـرون آورد. كـم   يهـال آزاد هـاو ن  یك مرتبه از هر طـرف جوانـه   ه،غير
اهلل  آیـت خـتم فرزنـد برومنـد حضـرت      ویژه مجلـس  هب ، وشعر يها بيرون آمدند. شب

و نهضـت   یملـ  برارار شـد. بـا دكتـر و مهنـدس و جبهـه      تهران در مسجد ارك یخمين
دادنـد و وارد یـك    مـردم ایـران   ي همه بود كه به يا مژده یهمگ ،و دانشجویان يآزاد
 د.شو شدیم و باز هم تاریخ تكرار می يا تازه ي مرحله

درسـت ماننـد    -درج شـد  در روزنامـه اطالعـات   دسـت سـاواك   هب ییكذا ي مقاله
 روحانيـت  یو یكپـارچگ  و این باعث شد وحدت حـوزه علميـه اـم    -مشروطيت زمان
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گرفـت؛ چـون بـا     ينهضت ايافـه دیگـر  ؛ پيدا كند. مملكت منقلب شد يادرت بيشتر
این اواخـر یـك    نداشته، اما در يوات با حكومت ظلم و جور همكار هيچ اینكه تشيع
 نسبت به اوضاع داشت. یتفاوت یحالت ب

 یالعظمـ  اهلل آیت دست حضرت هوجود آمد. طلسم پوسيده ب هب انقالب 1142در سال
 شكسته شد. یخمين

ثـه  بجنگـد، بایـد شـجره خبي    راه خودش را شناخت: باید با اسـتبداد  روحانيت تشيع
وجـود آمـد كـه     هبـ  یآمد. نهضـت  وجود هساله را بركند. پيوند مردم و روحانيت ب 2300

 نظير است. یدر تاریخ دنيا ب

نهایـت اـدرت و مـردم در نهایـت     در نداریم. استبداد يهيچ راه فرار ما مردم ایران
عـدم   و در برابـر  یداخل و ضعف. اما آنچه ما داریم وحدت كلمه و وحدت یگرسنگ
 اهلل آیـت حضرت  ،به خدا داریم. از خصوصيات رهبر ما ءخارج، توكل و اتكا به ءاتكا

 است كه به خداوند دارند. یو توسل فراوان ءاتكا ینخمي یالعظم 

هـا، پـول    دسـت  هب  ضررش تمام شده. چماق هب ،دولت كرده يدر این مدت هر كار
خـواهيم رسـيد.    يشاءاهلل بـه پيـروز   ن همه و همه و ما ا ،ارتش ،ها، تبليغات كردن خرج

 نباید دستپاچه باشيم، مغـرور هـم نشـویم، تـازه در اول راهـيم، در اول كوچـه نخسـتِ       
كـه   ییتقـوا  ؛عش  هستيم. یك بحث دیگر هم اینكه ما باید تقوا داشته باشـيم  منزلگاهِ

 باشد. ه، اتحاد و اعتراض از عدم انضباط و غيرباید شامل محبت

ُُْنّوّبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفي»  1«َأْمِرَنا َوَثِبْت َأْقَّداَمَنا وانُّصْرَنا رّبَنا اْغِفْر َلَنا 
ا رشـان   هـا وحـدت   یباید نفت -اعزام یك هيأت به خوزستان ییعن -این گام اولبا 

 حفظ نمایند.
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 یبسمه تعال
 

 18/10/1131مورخ  -1ابالغ شماره 

  یامام خمين یاعزام هيأتاز 

  یآور به کارکنان امور جمع
*ميانکوه -یو پااليش گاز منطقه آغاجار

 

 
صدور  ي مستلهتحق  یافته است و  یناینكه شروط الزم در پيام امام خمي هنظر ب

فشار گاز  ،یباشد و از طرف می ینفت به خارج از كشور در مورد تأسيسات فوق منتف
شهر و  یاساس احتياجات كه تمام كشور خصوصا  شيراز مورد مصرف داخل یطبيع

باشد،  و در مرز تواف میوابسته به جریان این گاز است سااط شده  ،پاالیشگاه
و پاالیش  يآور بدینوسيله از كارگران و كارمندان زحمتكش و محترم امور جمع

شود، همزمان با شروع كار واحد گاز  دعوت می و ميانكوه يگاز مننقه آغاجار
و در درجه اول  ،كشور یداخل یأمين حداال گاز مصرفمنظور ت ، بهمایع اهواز یطبيع

گردند و سر كار خود باز هاین مننقه، ب یكميته رفاه يشيراز، با كمك و همكار
 تمام انجام دهند. يمند عالاهوظائف محوله را با دات و 

و  يوابسته و نگاهدار یانجام عمليات غيرصنعت يهمچنين حداال افراد الزم، برا
و با تصویب  یغيراابل جبران احتمال يها از خسارت يجلوگير تعميرات، در حد

 ، مشغول كار شوند.یاعزام هيأت
 

 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

91/91/9301 

                                                        
ضميمه اخبار ی، اعزامی امام خمين  هاي هيأت گزارش ،«اعتصابات صنایع نفت اخبار»نقل از نشریه  به *

 .1131ماه  دي 20، 9، شماره یجنبش اسالم
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 یبسمه تعال
 

 18/10/1131مورخ  -9شماره ابالغ 

 

 مام خمينیاز هيأت اعزامی ا

*ايران یآهن دولت ان محترم راهکنبه کار
 

 
و كشـور،   یداخل یمصرف یدر زمينه تأمين مواد نفت یمفاد پيام امام خمين يدر اجرا

 گيــرد، مــی انجــام یدولتــ آهــن راه وســيله هبــ یمــوادنفت از یاســمت حمــل اینكــه بــه نظــر

آهـن دعـوت    راه یكـش و عزیـز اعتصـاب    وسيله از كارگران و كارمندان زحمـت  بدین
 با كاركنان صـنعت نفـت   ،الزم را در امر حمل و نقل و تحویل يها شود، همكاري می

 مبذول دارند.

 يبـرا  يدخالـت و فشـار   ،مقامات دیگـر و  رتشااست كه چنانچه از طرف  یبدیه
 خواهند فرمود. ينيز خوددار یعمل آید، از حمل مواد نفت همحموالت ارتش ب

 
 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

91/91/9301 

                                                        
ضميمه اخبار ی، اعزامی امام خمين  هاي هيأت گزارش ،«اخبار اعتصابات صنایع نفت»نقل از نشریه  به *

 .1131ماه  دي 20، 9، شماره یجنبش اسالم
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 یبسمه تعال
 

 20/10/1131مورخ  -8ابالغ شماره 

 خمينیاز هيأت اعزامی امام 

*یبردار بهره یان محترم واحدهاکنبه کار
 

 مارون 0 شماره و اهواز 0شماره 

 
از  يتحقـ  یافتـه و ترتيـب جلـوگير     یاینكه شروط الزم در پيام امام خمينـ   هنظر ب

 يها منظور تأمين نفت خام پاالیشگاه ه شده است، بهخارج از كشور داد هصدور نفت ب
 -خصوصـا  شـيراز   -كشـور  یمورد مصـرف داخلـ   یو گاز طبيع ،، تبریز، تهرانآبادان

 .اسـت  آن بـه  وابسـته  پاالیشـگاه،  داختنانـ  راه هبـ  جملـه  از شهر یاساس تمام احتياجات
 و اهـواز  2شـماره   يوسيله از كارگران و كارمندان زحمـتكش و عزیـز واحـدها    بدین
ف محوله را بـا داـت   یگردند و وظاسركار خود باز شود، به مارون دعوت می 2 شماره

 تمام انجام دهند. يمند عالاهو 

از طری   «N.G.L -600 -اهواز» راه انداختن هب يضمنا  چنانچه گاز مورد نياز برا
كار خواهد افتاد.  هاهواز نيز ب 4شماره  يبردار تأمين نگردد، واحد بهره 2واحد شماره 

 یو ایمن يوابسته و نگهدار یانجام عمليات غيرصنعت يهمچنين حداال افراد الزم برا
 ، مشغول كار خواهند شد.یاحتمال يها از خسارت يجلوگير يو تعميرات، برا

 

 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

01/91/9301 

                                                        
ضميمه اخبار جنبش ی، اعزامی امام خمين  هاي هيأت گزارش ،اخبار اعتصابات صنایع نفت»نقل از نشریه  به *

 .1131ماه  دي 20، 9، شماره یاسالم
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 یبسمه تعال
 

 20/10/1131مورخ  -10ابالغ شماره 

 

  یامام خمين یاعزام هيأتاز 
 

*به کارکنان پخش و فروش گاز خوزستان
 

 
صدور به  ي مستلهتحق  یافته است و  یروط الزم در پيام امام خميناینكه ش هنظر ب

تأمين  اهواز 2شماره  يبردار ن كه از واحد بهرهگاز خوزستا خارج در پخش و فروش
و محترم پخش و  وسيله از كارگران و كارمندان عزیز است، بدین یگردد، منتف می

كار  يمند عالاهكار خود برگشته و با سر نماید، به فروش گاز خوزستان دعوت می
 خود را انجام دهند.

 
 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

01/91/9301 
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سخنرانيمهندسبازرگان
*هزارنفريمردمشيراز022دراجتماع

 
دعوت حضرت   عزاي ملی بود و از صبح به پریروز در شيراز

هزار نفر از مردم  200بيش از  اهلل سيدعبدالحسين دستغيب آیت
در مسجد جامع شهر، صحن منهر  شيراز و دیگر شهرهاي فارس

هاي اطراف  ها و كوچه و خيابان مسجد نو غ،چرا حضرت شاه
شيراز  مپيمایی بزرگ مرد در راه مسجد اجتماع كردند. یهودیان
گل نرگس نثار  پيمایی هزاران دسته شركت كردند. در این راه

 شيراز شد. هاي یهودي و االيت سربازان
مذاكره با كاركنان پاالیشگاه  يكه برا بازرگان يدمهندس مه

جبهه  يها به این شهر آمده، در این اجتماع پيرامون هدف شيراز
 سخن گفت. یو حكومت اسالم یمل

 خبرنگار اطالعات -شيراز

 
]دولـت دكتـر شـاپور     یگذشته و همچنين راه دولت فعل يها بازرگان روش دولت

اظهـار   مرحـوم دكتـر مصـدق    يهـا  را نكوهش كرد و ضـمن اشـاره بـه هـدف    [ بختيار
 ي . برنامـه كـار آورد  يوجود آمد، دكتـر مصـدق را رو   به یكه جبهه مل يداشت: روز

وجـود آمـده    هب بود كه پيش از مشروطيت یهای یفساد و بدبخت یكن دكتر مصدق ریشه

                                                        
 هزار نفري مردم شيراز 200از سخنرانی مهندس بازرگان در اجتماع  گزارش خبرنگار روزنامه اطالعات *

 . 20/10/1131به نقل از روزنامه  اطالعات مورخ چهارشنبه 
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 يا كلمـه   ظلم و فساد را در جامعه از بين بـرد و وحـدتِ   يبود. شادروان دكتر مصدق بنا
شـركت نفـت را    یاصـل  يها را كه مهره ها یدر تمام مملكت پيدا شد كه بيایيد انگليس

 آن وات است كه همه چيز درست خواهد شد. ؛دست دارند، از مملكت برانيم هب

كردن نفت، به  یدر جریانات مل بازرگان پس از شرح مبارزات دكتر مصدق
 يا سابقه یعظيم و ب هم اكنون با انقالب اادامات اخير پرداخت و گفت: ایران

اند و  پا خاسته هچندین ساله حكومت ب يروبروست و مردم عليه ظلم و ستم و غارتگر
این تازه اول كار است. رژیم در تمام مدت حكومت فقط یك كار انجام داده و آن 

كند، چون  ینشين خواهد یك ادم هم عقب فشار و ظلم به مردم است و حال نمی
 خيزند. یپا م هداند مردم بيدارند و ب می

عليه رژیم صورت گرفته است،  یهای بازرگان سپس گفت: در گذشته هم فعاليت
مشهود نبود. از آنجا كه خداوند یار ماست،  ياميد ي نهدر بيرون هيچ روز یول

 ي مستلهاشد و آن هم عنوان ب خارج كه كارتر ي هم از ناحيه رخ داد و آن یاشتباه
به مردم  يمختصر يپياده شود و آزاد بود كه در ایران یسياس يو آزاد بشر حقوق

خداوند به اینجا  يپاخاستند تا با یار هاستفاده كرده و ب يدادند و مردم هم از این آزاد
دانم. در این نهضت به یك  نمی ،بود یا نهفكر این را كرده  رسيدیم. حال آیا آمریكا

سال پيش، از  بود و این اتحاد حدود یك چيز احتياج داشتيم و آن اتحاد روحانيت
ها تحميل  را جهت چاو به روزنامه سرچشمه گرفت كه دستگاه منفور آن يا مقاله

گر شود و ما  هجلو يصورت جد اله باعث شد تا اتحاد روحانيت بهكرد و همين مق
شروع شد و  مردم ایران ي روحانيت را كنار خود دیدیم و از اینجا نهضت یكپارچه

ها رابنه  گاه با دولت هرگز و هيچ اینك به اوج خود رسيده. البته روحانيون تشيع
 ی. ولاند هكرد ساد یاد میعنوان دستگاه ظلم و ف هنداشته و از دستگاه حكومت ب یخوب

شد.  در روحانيت دیده می يگير ، یك حالت كنارهیتا پيش از انتشار آن مقاله تحميل
و  نظير است. ما به این انقالب یوجود آمده كه در نوع خود در دنيا ب به یحال انقالب

 نزدیك است. يدانيم كه پيروز دهيم، زیرا می این نهضت ادامه می
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  یاعزام هيأتاطالعيه 

  *ها و دستورات ابالغ یدر مورد چگونگ

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

ها  یا روزنامه هم در اهوازبم یئامضاء و یا با امضاها یب یئها ها و بيانيه اخيرا  اعالميه
، باعث ابهام و یم خميناما یاعزام هيأت يها منتشر شده كه در رابنه با مستوليت

و  خوزستان یداند، نكات زیر را به اهال الزم می هيأتگردیده است.  یستواالت
 تذكر دهد: كاركنان صنعت نفت

صادر  هيأتسرپرست  يبا امضا كاركنان صنعت نفت عنوان ها به ابالغ ي كليه -1
 شود. در اختيار عموم گذاشته می ییها گردد و در صورت لزوم، اطالعيه می

ها، در صورت لزوم از طرف  گونه تفسير و توضيح در مورد مفاد ابالغيههر -2
 به استحضار همگان خواهد رسيد. هيأتخود 

 يها دیگر خارج از ابالغ يها كه از طرف افراد و یا گروه ییتفسير و دستورها -1
 منتشر گردد، معتبر نخواهد بود. هيأتاین 

هرگونه توضيح و  يتوانند برا كارگران و كارمندان عزیز و محترم صنایع نفت می
شده باشند، مراجعه و یا  یكه رسما  معرف یو یا نمایندگان هيأترفع ابهام، به خود 

 دریافت دستور نمایند.

 یو كاركنان اعتصاب هيأترابط ميان  عنوان به یوهتاكنون هيچ دسته و گر -4
صنعت نفت و مستولين مربوطه تعيين نشده است و اگر این واسنه ضرورت پيدا كند 

 به اطالع عموم خواهد رسيد. يا اعالميه یط
 

 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

                                                        
روز از شهرهاي جنوب كشور  10براي تنظيم اعتصابات صنعت نفت، در مدت  هيأت اعزامی امام خمينی *

را به سر  بازدید كرد و به منظور تأمين مصارف داخلی، امكان بازگشت گروهی از كاركنان صنعت نفت
ترك گفت. این  سوي تهران را به براي مدت كوتاهی اهواز 22/10/1131كار فراهم ساخت و جمعه 

 شماره ،اطالعاتنقل از روزنامه  اي صادر كرد كه ما آن را به هيأت ابل از عزیمت به تهران اطالعيه
 .داریم تقدیم می1131ماه  دي 24، یكشنبه 13138
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 یعالبسمه ت
 

 29/10/1131مورخ  -14ابالغ شماره 

  یامام خمين یاز هيأت اعزام

*صنعت نفت آبادان به کارکنان محترم
 

 
منظور حداال توليد  هتحق  یافته است و ب یاینكه شرط الزم پيام امام خمين هنظر ب
كش  زحمت كارمندان و كاركنان از وسيله بدین ،یداخل مصارف يبرا ینفت يها فرآورده

بردن محصول باال يشود، حداال افراد الزم برا دعوت می و عزیز صنعت نفت آبادان
سر كار  هشرح زیر ب ههزار بشكه در روز، ب 160هزار بشكه به  240پاالیشگاه، از  یفعل

 خود برگردند.

 : الف
 ( يساز و روغن يايرساز ينا)به استث یعمليات پاالیش جنوب -1
  یعمليات پاالیش شمال -2
 )برق و بخار و آب و مخابرات(  یخدمات مهندس -1
 .ینشان آتش -4

 : ب
  ینقل و انتقاالت مواد نفت -1
 ها  آزمایشگاه -2
  یاداره تعميرات روزمره و تعميرات كل -1
برق و و ابزار داي  و تعميرات  يتعميرات پاالیشگاه )كارگاه مركز -4

 ( ماهشهر
 اداره حمل و نقل  -3

                                                        
 .10/10/1131، شنبه اطالعاتنقل از روزنامه  به *
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  يمركز يحسابدار -6
 امور كاال  -1
  یامور مال -9
 پرسنل. -8

و  يمورد نياز و حداال كاركنان الزم، با همفكر يتشخيم و تعيين واحدها
 عمل خواهد آمد. هنمایندگان منتخب كاركنان و مستولين امور ب يهمكار

ز جنوب خي و مناط  نفت تأسيسات آبادان یغيرصنعت ياضمنا  در مورد واحده
 شرح زیر: هب

 اداره كامپيوتر  -1
  يبهدار -2
 تداركات  -1
 تعميرات و منازل  -4
  یامور مال -3
 یاساس يها ميزان حداال افراد الزم و بمنظور تأمين نيازمندي هپرسنل ب -6

، مشغول كار یخاطرات و خسارات اابل توجه مالاز م يو جلوگير
 خواهند شد.

 
 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهندس مهد

01/91/9301 
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 بازرگان  سمهند یتقاضا

*از کارکنان امور گمرکات آبادان
 

 
داخل كشور و مایحتاج  یمصرف ینفت يها ر به اینكه تأمين حداال فرآوردهنظ
 يضرور ياز كاالها ی، مستلزم ترخيم بعضكاركنان صنعت نفت یو اساس يفور

كارمندان و كارگران عزیز  يباشد و این امر باید با همكار وارده از بنادر جنوب می
كه  یوسيله از آن عده از كاركنان بنادر و كشتيران ینه صورت گيرد، بدآن ادار

الزم را در این زمينه  يشود، همكار باشند، تقاضا می فوق می يمأمور تحویل كاالها
 با كاركنان صنعت نفت به عمل آورند. موجب كمال تشكر است.

 
 هيأت اعزامی امام خمينی

 بازرگان یمهدمهندس 

 

                                                        
به منظور ترخيم كاالهاي ضروري  پيام و درخواست مهندس بازرگان از كاركنان امور گمركات آبادان *

 .1/11/1131، یكشنبه هاي نفتی، به نقل از روزنامه كيهان يد فرآوردهبراي استخراج و تول
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 یبسمه تعال
 

 4/11/1131مورخ  -18ابالغ شماره 

 یامام خمين یاعزام هيأتاز 

 ن صنعت نفت در ماهشهرکنابه کار

 
و بـاال بـردن محصـول     یزان فعلـ به مي فعاليت پاالیشگاه آبادان ي اینكه، ادامه هنظر ب
 ي ، منـوط بـه تخليـه   یمصـارف داخلـ   يبـرا  ینفتـ  يهـا  منظـور تـأمين فـرآورده    هآن، ب
 ي نتيجـه  ،كوره است و متأسفانه این مقدار نفت كوره از مخازن  پاالیشگاه آبادان نفت

ركنــان محتــرم و دو ســال گذشــته در پاالیشــگاه آبــادان اســت، از كا یتــراكم آن طــ
ه از ركـو  شود، نسـبت بـه انتقـال  نفـت     دعوت می نفت در ماهشهر كش صنعت زحمت

مراجعه خواهـد   در بندر ماهشهر يمنظور بارگير هنامبرده در زیر كه ب یمخازن  به كشت
 باشد، اادام فرمایند. می یجنوب يفریقاآو غير از  غير از اسرائيل يكرد و به مقصد

 مقدار نفت كوره بر حسب تن     یمالك كشت     ینام كشت

 B.P         11000       یمارل
به مقصد  هيأتبدون ابالغ  يدیگر یِفوق هيچ كشت یاست غير از كشت یبدیه

 شود. يخارج از كشور نباید بارگير

 
 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد

1/99/9301 
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 یامام خمين یاز هيأت اعزام

 به کارکنان محترم پخش در سراسر کشور

 
عمل  هپخش ب ینفت يتأسيسات و انبارها یكه از بعض ییها و بازدیدها پيرو مالاات

در مورد تأمين نفت مصرف   یپيام امام خمين ي گانه كه شروط سهیی آنجا آمد، از
داخل كشور تحق  یافته است و مشاهده شده كه كاركنان عزیز پخش در سرتاسر 

علت ماهيت  ه، بكامل با سایر كاركنان صنعت نفت یكشور ضمن اعالم همبستگ
 ،توليد يها با وجود محدودیت را مورد نياز هموطنان یله، مواد نفتمحو ي وظيفه

با  ،در ميدان عمليات و در داخل مردم همانند مجاهدین وتحت شرایط بسيار سخت 
ها و آزارها زیر ضربات و صدمات وارده كه اغلب به مصدوم  ابول همه گونه سختی
شناس گردیده است،  از این افراد وظيفهشهادت سه نفر  یشدن این عزیزان و حت

 ،انبارها يرؤسا ي این كاركنان، از كليه یاز مساع یاند، لذا ضمن ادردان توزیع كرده
عموم كاركنان  یشود، با استفاده از مساع مناط  پخش دعوت میو  ینواح ،شعب
 با نظارت ،یگانه امام خمين مشروط  پيام سه يكش امور پخش، نسبت به اجرا زحمت

صنعت نفت،  یبا سایر كاركنان اعتصاب یكامل اعمال و كماكان ضمن حفظ همبستگ
 یمواد نفت هاحتياج مبرم ب یبيش از پيش در این فصل از سال كه هموطنان گرام

 را با توزیع آن فراهم سازند. دارند، با كوشش خود موجبات آسایش همگان

 
 یامام خمين یهيأت اعزام

 بازرگان یمهد
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 ، با استقرار دولت موقت

*پايان خواهد يافت اعتصاب شرکت نفت
 

 
، امروز در شركت نفت اعالم یخمين منتخب امام وزیر مهندس بازرگان نخست

 یخاتمه نيافته ول یكل فت در زمينه صدور نفت به خارج بهكرد: اعتصاب شركت ن
از  یتأمين سوخت مورد مصرف داخل يكارگران و كاركنان شركت نفت باید برا

دست آید  هرهبر جنبش ب يفروگذار نكنند، تا هم رضایت مردم و رضا یهيچ كوشش
 گردند. و هم موجب امتنان دولت موات

و شركت  ان شركت نفتمهندس بازرگان امروز در اجتماع كارگران و كاركن
، اعتصاب شركت نفت پایان خواهد اعالم كرد كه با استقرار دولت موات گاز یمل

 الزم داده خواهد شد. هايیافت كه در مواع خود دستور

 يبـرا  شـركت نفـت   يها ، چرخینمایندگ هيأت يها یاضافه كرد بر اثر بررس يو
اسـت و   یكار افتاد كه هم اكنون این دستور به اوت خود بـاا  هب یتأمين مصرف داخل

در مـورد عـدم    ،عـالوه  هشـود. بـ   بنابراین تا پایان اعتصاب، نفت به خـارج صـادر نمـی   
 داده شده است.   ینيز الحمدهلل نظم یانتظام ياوا ي مداخله

 فت: موات در سخنان خود گ وزیر نخست
 ایمان دارم و این گزاران به ملت ایران به خدا و به این جنبش و خدمت»
ام و هميشه دعا  ست كه مورد این همه لنف و صميميت شما ارار گرفتها

خير كند و توفي  بدهد كه كارها انجام  كنم كه خدا عوااب كار را به می
 «.مبدل نشود یبه كدورت و دلتنگ یروی گيرد و این خوش

21/11/1131 
 

                                                        
 . 21/11/1131، یكشنبه نقل از روزنامه كيهان به *



 
 

 
 
 
 
 
 
 

لزومرعايتسلسلهمراتب
*جمهورياسالميايراندرارتش

 

 ّبسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 1«ْمِر ِمنُكْمَوُأْوِلي اأَل َأِطيُعّوْا الّلَه َوَأِطيُعّوْا الَرُسّوَل»
 

را در محيط و در ميان  كنم و براي من افتخاري است كه خودم خدا را شكر می
از آنها  و مردم ایران ي انتخابی خودشان و انتظار ملت بينم كه وظيفه هموطنانی می

 تأمين یكی از دو نعمت ناشناخته و مجهول است.
از  ، شایدكه دومی 2«اِّنَماَلاَ َو ُةَحَّصْل، َاتاِّنّوَلُهْجَم تاِّنَمْعنِ»است  فرمایش پيغمبر

و تماميت كشور و ملت  و استقالل ي تأمين امنيت تر باشد، این وظيفه اولی هم مهم
اید و این انتظار از شما هست، بنابراین حضور در  به عهده گرفته يانارتش را شما ایران

 چنين جمع و صحبت با چنين افراد نعمتی است و افتخاري.
. 1اخيـر ماه رمضان اخير نـه، ماابـل    یك سال و سه ماه پيش بود در عيد فنرحدود 

عيـد   یعنی همان زمين وسيع اينریه بعـد از نمـاز   همان عيد فنري كه در ميدان اينریه
مقدمـه صـورت    طبيعی بدون دستور، بدون تـدارك و بـدون تمهيـدِ    طور پيمایی به راه

                                                        
وزیريِ دولت  یك ماه پس از استعفا از نخست -آااي مهندس بازرگان 1139آررماه سال  11سخنرانی  *

كه از نوار برداشت شده، پس از ویرایشی مختصر،  جمهوري اسالمی در ستاد نيروي زمينی ارتش -موات
 شود. مندان تقدیم می به عالاه

 از خودتان هستند، اطاعت كنيد...: ... از خدا و رسول و متصدیان امور كه  38( / 4. نساء)1
 . حدیث نبوي: 2
 ( است.1131شهریور  11امري، برابر با  1189)اول شوال  1131سال  . اشاره مؤلف فقيد به عيد فنر1
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 ]خيابـان انقـالب اسـالمیِ   ي آن زمـان  رضـا  پيمایی خيابان شـاه  این راه ي گرفته و دنباله
ادامـه   «ميدان شياد»گفتيم  وات ما می كه آن فعلی[ ]ميدان آزادي تا ميدان شهيادفعلی[ 

ارزش و اثـرش   بنـده  پيمایی به نظـر  دو راه هاي ایران پيمایی داشت، شاید در تاریخ راه
 يشتر از همه بود.ب

 ،چند روز گذشته و یكی ابـل از آن یك سال و  ا، تاسوعايپيمایی تاسوع یكی راه
شدند و دیگـران   طور سرازیر می دو ماه رمضان ابل كه مردم همين پيمایی عيد فنر راه

. گرفتنـد  هـا اـرار مـی    ان خيابـان پيوستند و مـورد اسـتقبال سـاكنين و اطرافيـ     به آنها می
گذاشته بودم، البتـه   ظهر آن روز ارار مصاحبه و مالااتی با یك خبرنگار سوئديبعداز

شـروع   نيامده بودنـد ولـی انقـالب    ی به ایراناهلل العظمی خمين آن زمان هنوز امام آیت
خبرنگـاران خـارجی    .هم هنوز در ایـران بودنـد   و دستگاه و دربار شده بود و البته شاه

دیدنـد و بـا اشـخا  هـم مصـاحبه       وار به طرف ایران آمده بودنـد، اضـایا را مـی    سيل
رد ، واتـی وا در منـزل بـودم   بنـده ارار مالاات بـود   ظهرساعت چهار بعد از .كردند می

 پرسيد كه شما دیدید چه خبر شده است؟ اتاق شدم،
 !دیدید؟

گفت، من چون ظهر از خانه بيـرون نرفتـه بـودم     این اضيه را با حالت اضنراب می
گفـتم مگـر چـه    و بـا خـود    مطور فكر كرد اینپيش خودم ، شدم حشومضنرب و مت

یـا  خانـه بمـب منفجـر شـده      شـاید در اطـراف   كـردم  منتهـی پـيش خـودم فكـر      ؟شده
اند یا یك وضع خيلی اسفناك و خنرناكی پـيش   تيراندازي شده و صدها نفر را كشته

بود، خودش به زبان آمد چـون حالـت تعجـب     البته خبرنگار یك خانم سوئدي .آمده
 .ام اي را دیـدم كـه در عمـرم ندیـده     مـن وااعـه   حسينيه ارشاد يبنده را دید گفت جلو

گل بـه   ،و سربازها از یك طرف و مردم هم از یك طرف گفت آنجا دیدم افسران می
داري هم براي آنهـا   كشيدند و درجه ریختند و یكدیگر را در آغوش می طرف هم می

بوده است كه براي این خانم ترجمه كرده بـود  ا جآنكرد. خوب ااعدتا  كسی  نن  می
از اینكـه  و همان روز هـم دوربيـنش را گرفتـه بودنـد و      رفتند جمعی می و خوب دسته

 خيلی هم ناراحت بود ولی دو روز بعد پس دادند.  اند  دوربينش را گرفته
طـور توجيـه    داشـته بـود كـه اصـال  ایـن     ه و حادثه او را خيلی به تعجـب وا این وااع

 و خوشـحال بـود و آن   ههمه چيـز عـوض شـد   دیگر طور فهميده بود كه  كرد و این می
 ش هم روي شوق و روق بود.باشك و اضنرا

 ما  انقالب طرفدار آمدند می به ایران مواع آن كه خبرنگارها و مخبرین از بعضی
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عـوض شـد و حالـت     و بعـد هـم آمریكـا    كلی افكار عمومی اروپـا  بودند، و بعد هم به
 مندي شد.   نی و اعتراض تبدیل به یك حالت سمپاتی و عالاهاعتنایی و دشم بی

 بيانش پيروزي ما محرز و مسلم بـود.  و حالت در و گفت میبا ميل او این منلب را 
بين سرباز و مـردم مبـارز كوچـه و    را مندي و پيوند و دوستی  واتی این ارتباط و عالاه

 ت من دیگر ستوالی ندارم...گف دانست و می را تمام شده می مستلهخيابان دیده بود 
و چـه   اي رخ داده بود، البته سابقه داشت، ابال  هم چـه در تبریـز   وااعا  یك امر تازه

پيـاده   ،جاهایی بود كه همان سربازهایی كه سوار تانك بودند حتـی افسـران   در تهران
چـرا   /بـرادر ارتشـی  »آن برجستگی، واتـی شـعار   آمدند ولی  شدند و ميان مردم می می
 ل گردید، روابط مـابين ارتـش  وآن روز وضع شد یا متدااصال  ، مثل اینكه «كشیبرادر
از یك حالـت   ؛كلی واژگون شد و خيلی چيزهاي دیگر به با مردم در این انقالب ملی
 .الت بعدي رسيدیمی درآمدیم و به یك حلاب

ام را در سال هـزار و سيصـد و سـيزده طـی كـرده بـودم، آن مواـع         بنده نظام وظيفه
البته افسـر شـده    -ي ما سربازان براي همه یك سال هم بيشتر نبود.دوره وظيفه عمومی 

 گروهـان،  ي گـردان، فرمانـده   ي هـا، فرمانـده   اي یعنی نظام وظيفه -ستوان سوم ،بودیم
ببخشـيد   -اگـر نگـویم   ؛اي بودنـد  باال تماما  مردم غریبه ي داران و فرماندهان رده درجه

ميلی وجود داشت، ولی امـر مسـلم ایـن اسـت      یك حالت بی -راجع به آن زمان است
ر و براي مردم پلـيس و ژانـدارمري و افسـ    براي ملت .بيگانه بودند كلی با نظاميان كه به

در لباس پوسـت    دار و حتی آن كسی كه در لباس سربازي و حتی افسر وظيفه و درجه
بعدها مـن فهميـدم كـه حتـی      .رفت، نسبت به آنها یك حالت نفرتی داشتند پلنگ می

دو  كـه مـابين دو همكـار آمـوزش و پـرورش یـا       طوري هم آن افسران و خود ارتشيان
دو كاسب رفاات و صميميت و دوستی و صفا هسـت بـين آنهـا     دو تاجر یا فرهنگی یا

 كردند. خود آنها هم با هم احساس بيگانگی می ،وجود نداشت
براي  ؛دليلش هم خيلی واضح است ؟چرا چنين بيگانگی و جدایی وجود داشت

 اش این نبود. نبود، وظيفه این مأموریتش ،نبود ملت مال و پليس و ارتشيان اینكه ارتش
كردند، بلكه در  كار نمی دانستند براي ملت دانستند و هم مردم می هم خودشان می

و دولت بود، خدمتگزار او بودند،  و دربار مرحله اول آنچه واضح بود براي شاه
 .تدار و سلنه شاه بود و سلننتشان حفظ و حراست و اا وظيفه

 حاال بيگانگان  ؛غيرمستقيم براي بيگانگان طور دانستند به این را همه می هم، و بعد
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خط زاگرس و همچنـين   اخير جنگ ،گذشته جنگ از بعد بودند، ك زمان آمریكاییی
هایی بود جزء استراتژي و جزء خنوط دفـاعی یـا    اسمت ،و اايانوس هند خليج فارس

 ي كننـده  كننـده و نگهـداري   شد و حراست حساب می حمله و نظامی و سياسی آمریكا
ضـافا  بـه   بـود. م  ایـران  ارتش ي عهده به ،این اسمت یا خط زاگرس یا دریاهاي جنوب

بردنـد و بعـد هـم نفراتشـان و      مداخل خيلی زیادي هم مـی  ؛شد اینكه معامالتی هم می
 افسرانشان و مستشارانشان هم در ایران بودند.

را آوردنـد و آن كودتـا را سـاختند بـراي اینكـه       هم اصـال  رضاشـاه   بين دو جنگ
و ماليـه   كه ارتشداشتند این بود ابل از جنگ ، 1801ا در سال ه انگليسیهدفی را كه 

بگيـرد و اگـر امنيتـی در     به این صورت در اختيارشان ارارو در اختيار آنها باشد  ایران
 ي هنـ گرفـت و خ  را مـی  رفت و شيخ خزعـل  شد و اگر رضاشاه می ارار میمملكت بر
 سران لـر و رفت  می احمدآااخان و كردستان شد یا در لرستان ظاهرا  امن می خوزستان
داد، البتـه ایـن خيلـی روشـن بـود كـه        كشت و امنيتـی بـه مملكـت مـی     را می و عشایر

ولی باطنا  این بوده كه این اسمت از دنيا محل تاخت و تـاز و  ، اي ایران بودظاهرش بر
كميـت  اهم حاكميت نظامی و هـم ح  ،ا در ایرانه اغتشاشی نباشد تا حاكميت انگليس

براـرار   برایشـان  شان و هم استفاده از منبـع نفـت و شـركت نفـت مـا      المللی بين سياسیِ
اي نكنند، دسـتبردي بـه خنـوط     حمله ، كردهاا، لرهاه بختياري ؛دباش نماآنجا و باشد 

هـم   نفـت  اسـتخراج  ،شان كار بكند اینها بتوانند آزاد و راحت پاالیشگاهتا نفت نزنند، 
و  اننفت ایران سرازیر بشود بـه بنـادر، بـه ارتـش انگلسـت      ،بكنند بعد هم با خنوط لوله

 بعد هم در آن جنگ پيروز بشوند.
 مدرن و ارتش جدید ما را كی به وجود آورد؟ اصال  ارتش

نـاپلتون هـم اصـد     .بـود  ما نـاپلتون  ارتش ي دهنده نظام و دهنده معلم اوليه و تربيت
ا بـه  هـ  و تالفی صدماتی بـود كـه انگليسـی    خاطر هندوستان اشت، بهرا ند تصرف ایران

اسـامی   .ا بودنده و بعد هم روس .آوردصورت در این زده بودند این ارتش را به فرانسه
خاطر دارم اصـوال    اشت، در كوچكی من بهوجود د كه در ارتش ایران یو اصنالحات
حـاال  كـه  ، بود، اصال  ازااخانه اصنالح روسیكه ، و ازاق گفتند سالدات به سرباز می
روي،  كجـا مـی   .گفتنـد ازااخانـه   گویند پادگان نيروي زمينی، آن مواـع مـی   اینجا می
ژنرال،  است، فرانسوي این خوب كاپيتان، دیگر، اصنالحات و !ازاق ،كيه این ؛ازااخانه
آمـده   خارجی استيالطلبان و استعمارگران از كه است اصنالحاتی اینها تمام و مارشال،
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نستند كه براي آنهاست و یك مـواعی كـه ارتـش    دا را همه می بوده و این ارتش ایران
خواسـتند انجـام بدهنـد،     یك عمل ملی، عمـل خودشـان را مـی    ایران و یا دولت ایران

هـرات   ي محاصـره  و حمله تاریخ و نظامی تاریخِ درس در حتما  .گرفتند می جلویش را
اي  آن شـاهزاده  اریـه شـاید در سلسـله ااج   .وانده باشيدخباید را  عباس ميرزا ي وسيله به
هـرات را   . اوهرات كرده بود به تر باشد ولی حمله تر و پهلوان كه از همه وطن پرسترا

آوردند به دولت مركزي و همان جا جلـوش   ا فشار میه در محاصره داشت و انگليسی
شـود   مغشـوش مـی   مواعی كه آرربایجان یا بعد از جنگ ؛گردد گيرند و او برمی را می
دانـم هنـگ    جاتی، حاال نمـی  دسته كند به تصرف آنجا از تهران شروع می وري و پيشه

 .گيـرد  جلوشـان را مـی   اشون روس یا شوروي .شود در كرج بود یا لشگر، فرستاده می
خـاطر   اصال  در گذشته عمل ملی یا عملی كه به خاطر مردم و به خاطر مملكـت یـا بـه   

خاطر سایرین بـوده   كرده به آنچه می ارتش صورت بگيرد ممنوع بوده. ي وسيله دین به
وابـط یـا   ترین ر و طبيعی است كه چنين ارتش و چنين دستگاهی نه تنها كوچك است

 جایی در دل مردم و در چشم مردم ندارد بلكه در بين خودشان هم ارزشی ندارد.
آن داسـتان كـوچكی كـه عـرض      روز عيـد فنـر   .وضع عوض شد با انقالب ایران

انقـالب ایـران جلـوتر     این فشار بود و از آن زمان به آن طرف هـر اـدر   ي كردم طليعه
احتيـاجی   بينيم. ارتش بيشتر می و مردم را به رود ما این ارتباط متقابله و احتياج ملت می
 ستند كه بـه ارتـش  هدیدیم دویست و چند نفر كشته داده و این ملت  در كردستانكه 
د كـه اعـالم   وت داشتند و فقـط امـام نبـ   شرك در این انقالب ارتشيان .اند مند شده عالاه

اجابـت از طـرف    ایـن  كرده بودند كه ارتش مال ملت و ملت مال ارتـش اسـت بلكـه   
گيـرد و آن دادن   ترین فدیـه صـورت مـی    همه شده و این اجابت با عزیزترین و مشكل

هایی كه آورده ارتبـاط مـابين    انقالب ما از جمله ارمغان نبنابرای .نفر اربانی است 200
 رو كرده است.وكلی زیر لت و ارتش را بهم

م بگـویم  نتـوا  اطمينان و با دات می اوجود آمده كه ب هم االن بهدیگر  ي یك رابنه
در طول تاریخ دو هزار و پانصد ساله چنين ارتباطی وجـود نداشـته و چنـين احتيـاجی     

داران و كاركنـان دارد   و درجـه  و بـه شـما سـربازان    به ارتـش  كه حاال مملكت و ملت
 هيچ وات نداشته است.

 یك داستان كـوچكی از مالنصـرالدین   . شود واتی احتياج پيدا شد ارزش پيدا می
بنـده هفـت سـالی جـزء اولـين دوره محصـلين اعـزام بـه          :نيست از خودم است بگویم
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كه بيشترش در فرانسه بود در آنجا بودم خـوب ااعـدتا  اـانون     نسهو فرا در اروپاخارج 
 ،كند مرحوم مـرآت   خدا رحمتش ،سرپرستی ي آن زمان شش سال بود و رئيس اداره

اي حيف است، یك سال دیگر هـم یـك تخصـم دیگـر      ایشان گفتند حاال كه آمده
گذشت، خيلی ملول و خسته بودم بـراي   من بد می ههاي آخر وااعا  ب ولی سال .یاد بگير

اینكه اگر اتفااا  دالیلی داشت، دالیل مادي كـه ناراحـت بـودم، ناراحـت ولـی آنچـه       
بردنـی   خوبی و زیبایی و آثار و آبادي و عظمت و اـدرت و چيزهـاي دیـدنی و لـذت    

ع هـا، وضـع كارخانجـات، وضـ     بـان ااگـر وضـع خي   .كرد دیدم آنها مرا ناراحت می می
زنـده آنجـا بـود خسـته و     را كه آبادي و اـدرت و ثـروت و جهـاتِ    هر چيزي ، ازمردم

اي دارنـد، چـرا چنـين ارتشـی      شدم كه چرا ما نداریم، چرا چنين كارخانه ناراحت می
 مروم بـه مملكـت   می دارند و ما محروم هستيم و چرا مـن نمـی  آنها چنين نظادارند، چرا 

 ی داشته باشيم.چنين چيزهایهم كه سعی بكنم تا ما 
ام و  دیـدم خـورده   گذشـت بـراي اینكـه مـی     بسيار از این نظر در آنجا به من بد مـی 

 بعد از بازگشـت،  .ام ترین خدمتی نكرده كوچك ام اما خوانده  ام البته درس هم خوابيده
گذشت، البته در نظام وظيفـه هـم خـوب كـاري كـه خيـري        یك سال در نظام وظيفه

بعـد هـم   . دادنـد  خواسـتند و انجـام هـم نمـی     ي طرف باشد از هيچ كدام از مـا نمـی  برا
درست كـرده   استخدام شدم در شركت ساختمان، شركتی بود دولتی كه وزارت ماليه

حتـی امـور    .دار كليه كارهـاي سـاختمانی و فنـی مملكـت بشـود      بود براي اینكه عهده
 ، فرانسوي، آلمانیی، انگليسیسلواكا ن خارجی، چكو یك عده متخصصي ،آهن راه

 تازه از تحصيل برگشته و نظام وظيفه انجام داده را كه بيشـتر  آورده بودند و ما ایرانيان
خـدمت كـرده بـودیم و اغلـب      2و  1لشگر  ، دركسانی بودیم كه در رشته مهندسی از

البتـه خيلـی    ؛شناختيم و ما را هم زیردسـت آنهـا گذاشـته بودنـد     یكدیگر را خوب می
آن اسمتی كه بنده بودم و متخصم خارجی كـه رئيسـم بـود،     .كارها شروع شده بود

هاي آجرپزي كـه بعـدا  یكـی     هایی داشت براي كارخانجات آجر نسوز و كوره پروژه
شد و هنـوز هـم هسـت و اول كارخانـه      د و وارث آن هم بانك رهنیاز آنها ساخته ش

طـور كارخانـه نسـاجی،     دایر شـد همـين   كوره آجرپزي سبك مدرن بود كه در ایران
سازي و تأسيسات تهویه منبوع از جمله تأسيسات تهویـه منبـوع باشـگاه     كارخانه ميخ

ــود  افســران ــده ب ــوع وزارت خارجــه  .در آنجــا آم ــه منب در شــركت  تأسيســات تهوی
 شد. اي كه بنده بودم در آنجا انجام می ساختمان و همان دایره
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 و از  نقشه و كش محاسبه و با خط حساب بود و با خط من كارمواع بيشتر آن اما در
 ها. این حرف

به عمل در نيامده بود، خالصه باز هم احساس  ها و این كارها هنوز این پروژه
آوردند  و چاي براي ما می نشستيم، كردم، اما خوب، بودیم، می اي در خودم نمی فایده

تومان  200تومان كه ماهی  200و حقوق هم آن مواع براي ما معين شده بود ماهی 
م كه ماهيانه با دادند و ما متعهد بودی تومان می 80خيلی بود براي اینكه در آن مواع 

ولی باز هم خيلی ملول بودم، یك روز به چه دليل  1تومان خدمت كنيم رتبه  32
 :متعرض گفت ي پيشخدمت با ايافه یادم نيست، دیر آمدم، مثال  نيم ساعت یا سه ربع.

 كجا بودي؟ :یا شاید هم گفت ؟آاا كجا بودید
. كـرد  ف سـن مـی  چون برخالف امروز ادري جوان بودم و او هم احسـاس اخـتال  

 «خواستند ماندند، بعد هم رفتند. دو نفر آمده بودند با شما كار داشتند، چيزي می»
روزهاي بهترین من نه تنها از اعتراض پيشخدمت ناراحت نشدم بلكه یكی از 

 عمرم آن روز بود. 
؛ اي كه احتياج به تو هسـت  پس تو هم كسی شده؛ عجب :یك مرتبه به خود گفتم

هـایی كـه در    ع در برابـر خسـتگی  ونشـينند ایـن موضـ    د و نيم ساعت مـی آین دو نفر می
در برابـر آن موضـوع    مداشت و چه در نظام وظيفه هاي آخر تحصيل چه در فرانسه  سال

تـوانم ارزش   من را خيلی شاد كرد یعنی براي اولـين مرتبـه حـس كـردم مـن هـم مـی       
دانستم، ارزش هر شخصی یـا هـر    ارزش می بل از آن خودم را بیداشته باشم چون تا ا

 دهد. دي در ابال خدمتی است كه براي دیگران انجام میوموج
خـورد   خوب می كه آن كند می زندگی خودش براي كه كه خودخواه است، آن آن

دار  خلقت دنيـا هـدف   .برد این هيچ ارزشی ندارد خوابد و خوب لذت می و خوب می
 هم روي هدفی است كه شخم داشته باشد.است، ارزش 
ببينيد دختـر   ؛دنكن میبهتر توجه و تصور ها اینجا هستند این مثال بنده را  حاال خانم
هـا   بازي برایش بياورند حاال ماشين بياورند و یا تـازگی  آید اگر اسباب واتی به دنيا می

بـازي   صـورت اسـباب  اش بـه   كه همـه و یا فانتوم و امثالهم...كالشينكف یا  1مد شده ژ
ایـن عروسـك    هم به او بدهنـد،  پاره یك عروسكِاگر اما  .اندازد در آمده به دور می

او  كند همان حرفی را كـه مـادرش بـه    میچسباند حتی با عروسك دعوا  را به دلش می
با همين عروسـك بـه صـورت     یاد داده،او  هگوید... درست آنچه را كه مادر ب زده می
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اي را دیـدم   بچهك هم نداشته باشد. یادم است دخترو اگر عروس دهد تمرین انجام می
 كـه  هـم  بعد چسباند. می اش سينه به و كرد  می درست عروسك كه با انگشت شست خود

دادن  كند، این همه عالاـه بـه نمـایش    تر شد عالاه به زیبایی پيدا می بزرگ دختر همين
جـوانی   ؛از یـك جـوان   ؟كنددلربایی از چه كسی ب براي دلربایی است. براي چيست؟

را به دام بياندازد كه بعد هم با هم زن و شوهر بشوند و ایـن دختـر ازدواج بكنـد مـادر     
بوسـد یـا بـا او     گویـد یـا بچـه را مـی     هم كه در دوران بزرگ كـردن بچـه الالیـی مـی    

هـایش اصـه عروسـی و عـروس شـدن       گوید همـه صـحبت   كند یا اصه می صحبت می
 خودش است...
حبت از تـداركات و تربيتـی   صـ هایش اصه زندگی خـودش اسـت و    تمام صحبت

دختـر  همـين   .خواهد مادر بشود، عروس بشـود، بچـه بزایـد    است كه این دختر هم می
پارچه محـو   فتند این دختر یكر دنبالش می ن عاش  او بودند و بهخانمی كه ابال  دیگرا

ــداكاري كــه عــالی   ــادري، ف ــت م ــ  و عاشــ  محب ــت و ف ــه محب ــرین نمون داكاري در ت
كند مادر انسـان باشـد یـا مـادر یـك گربـه        حاال فرق نمی ؛موجودات زنده است بشود

 فرماید:   اش می كه پيامبر در بارهباشد و آنجاست 
  1«هاتُمااُل ّداِمْقاَ َتْحَت ُةَنَجلَْا»

گویـد كـه    پيـامبر مـی  رود كـه   اال مـی یعنی این ادر یك موجود، یك بشر، یك زن، ب
بـراي اینكـه خلقـت از وجـود تـو هـدف داشـته         چرا؟ ؛خدا در زیر پاي اوست بهشت

 اي. شدهفداكار اي و یك موجود  اي و تحق  داده عمل رسانده است، این را به
ت ارشبيه همين عبا دهد، زن می افتخار را پيامبر به نشان ترین بزرگ ،حساب یك به

  :را پيامبر در یك مورد دیگر فرموده است كه
  2«ّوفُيالُس ِلاَلِظ َتْحَت ُةَنَجلَْا»

در زیر دست و هم طور  ندر زیر اادام مادرها است هما هشتطوركه ب یعنی همان
براي اینكه  چرا؟ ؛گيرند بهشت هم آنجاست دست میبه  اي است كه سربازان اسلحه

دیگران كرده  ايِ حرفه فِتعریف، خودش را وا  و نظامی بنا به سرباز و افسر ارتش
 بشود. مملكت و ملت فداي هموطنان، فداي مردم، فداي اینكه براي شده آماده است.

 كافی نيست، شرط  به هدف داشتن است ها و سعادت اما اگر تنها بگویم كه ارزش
                                                        

 زیر پاي مادران است. . حدیث نبوي: بهشت1

 در سایه شمشيرهاست.  . حدیث نبوي: بهشت2
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به شرط آنكه مننب  با دستگاه خلقت باشد و هدف پوچ نباشد، و خيـال و وهـم    دارد،
اگـر خـود شـخم فـانی      .نباشـد، هـدف اعـال باشـد و اول هـدف      یو تحميلـ و واهی 

   :فانی نشود و این تنها خداست آن هدفشود،  اعمالش فانی میشود،  می
  1«َوْجَهُه َهاِلٌك ِإاَلُهَّو ُّكُل َشْيٍء »

همه چيز هالك شونده است مگر روي خدا كه در جاي دیگر هم تعبيري از این 
كه به سمت خدا باشد، به روي خدا  یخن وكه انتخاب وجه یعنی طرف  مكرده بود

اهلل   یعنی هر حركتی كه در سبيل .رود باشد، اینها ابدي است و هيچ وات از بين نمی
دیگر مرگ نيست، و هر عمل كه در راه خدا صورت بگيرد آن عمل و آن حركت 

  :حكمبه آن حيات است و زندگی 
  2«ّبْل َأْحَياء اهلِل َأْمَّواًتا َواَل َتْحَسَبَن اَلِذيَن ُقِتُلّوْا ِفي َسِبيِل»

خـودش   ریل در ؛نيست حسود هاي معشوق آن از خدا اما  باشد، خدا باید هدف پس
شـود   می جزوش هم خدا خل  بود هدف واتی خدا .كند می ابول را دیگر هاي معشوق

شـود   شود صواب، می نفس میحفظ ، وات آن ؛هم شخم خود ترین، حتی تا نزدیك
م و بعـد بـه مـردم و بعـد بـه      به اوم و خویش و خدمت بـه رحـ   خدمتخواسته خدا، و 

   :گوید اید كه می را شنيده و به مملكت، اینها همه یكی هستند، این شعر سعدي ملت
 به تسبيح و سجاده و دل  نيست  نيست عبادت به جز خدمت خل 

اگـر بـه مـردم خـدمت كـردي بـراي       عبادت خدا با خدمت به مردم یكـی اسـت و   
و  بينيــد خداپرســتی رضـاي خــدا و در راه خـدا عبــادت خداســت. اینجاسـت كــه مـی    

را  ایـران و ایرانيـت   ؛فـرق نيسـت   بـين اسـالم و ایـران    شـود.  دوستی متـرادف مـی   ميهن
دليـل كـه حفـظ    فشـانی كنـی، بـه ایـن      دوست داشته باشی، براي ایران و ایرانيت جـان 

شماست، هدف شما  ي در برابر دشمن به عهده و دفاع از ایران ایران، و حراست ایران
اظــت از مــرز و ثغــور فح .ایــد خداســت، شــما مســلمانيد، در راه اســالم اــدم گذاشــته

 همگی عينا  خدمت به خداست. ، حفاظت از انقالبظت از ملتامملكت، حف
مترادف هم هستند، مسلمان و ملی بودن یكی اسـت. بـه دليـل اینكـه      ایراناسالم و 

ایـد   هاي ابتدایی و یا متوسـنه خوانـده   اسالم دستور داده است، شرعياتی كه در كالس
و  و حـج  و روزه و فـروع دیـن نمـاز    و ايامـت  و نبـوت  اصـول دیـن توحيـد    گوید: می

                                                        
 : ... هر چيزي نابود شدنی است جز رات او؛ ... 99( / 29. اصم)1
 اند... [ زندهاند، مرده مپندار؛ آنان ]در بهشت : كسانی را كه در راه خدا جان باخته 168( / 1عمران) . آل2
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یعنی فـداكاري و كشـته شـدن و شـهادت در      .و یا زكات و حج، دفاع و جهاد زكات
 ست كه رسيدن به خدا و نزدیك شدن به خداست.ا  راه خدا، رسيدن به آن چيزي

هموطنـان، از   ، ازمـردم، از ملـت   دفاع توجهش به مردم است یعنی دفاع كـردن از 
دفـاع   ،هـم هسـتند   ، این دو تا پهلوياز زیردستان، از محتاجان، از مستضعفين ،بشریت

و نـه   ،ملی بودن و را دوست داشتن بودن و ایران پس ایرانی .واجب، جهاد هم واجب
 زند، نه.بعنی اینكه ایران مافوق همه است، ایران باید برود و توي سر همه به م

  و دفـاع  و به ایرانيـت  مند بودن، محبت داشتن، افتخار كردن به ایران من باب عالاه
نه تنها خـالف اسـالم نيسـت بلكـه      ،كردن از ایران و ایرانيت به این معنی واجب است

اي هسـت و   آنجـا كـه در اـرآن آیـه     تـا دستور پيامبر اسالم است و واجب اسـت  عين 
كنـد   شدیدا  مالمت میحس را  و بی حيا غيرت و بی بند و بار و بی یاین افراد بخداوند 

منتهی آب و خـاك در آن زمـان اریـه     -كه درصدد دفاع از هموطنان و آب و خاك
   خود نبودند: -است بوده و مملكت وجود نداشته

 َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الِرَجاِل َوالِنَساء َسِبيِل الّلِه َوَما َلُكْم اَل ُتَقاِتُلّوَّن ِفي»
ا ِذِه اْلَقْرَيِة الَظاِلِم َأْهُلَهَّن َرّبَنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهَواْلِّوْلَّداِّن اَلِذيَن َيُقّوُلّو

 1«.َواْجَعل َلَنا ِمن َلُّدنَك َوِلًيا َواْجَعل َلَنا ِمن َلُّدنَك َنِّصرًيا
وجـود   در نتيجه تكامل بشریت و فرهنگ به  كه بعدا  ستا  چيزهایی مملكت و ملت

« وَمَا لَكُمْ الَ تُقَاتِلُونَ فِی سَـبِيلِ اهللِ » :فرماید می عرض شد، اي كه آمده است در این آیه
دهـد كـه در راه    مـی  دنبال آیه توضيح ؟كنيد نمی چرا در راه خدا جنگ چنور شده؟

   خدا جنگ كردن چيست؟
در حـالی مستضـعفان و   « الِ وَالنِسَاء وَالَوِلَـدَانِ وَالَمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِجَ» :و حال اینكه

كـار بـه    .وجـود دارنـد  از مردان و زنان و كودكـان  ها و محتاجان  ها و زیردست مظلوم
ْخِرْجَنّا ِمّْن َهِّذِه    َأ»پروردگـارا  « الَذِینَ یَقُولُونَ رَبَنَـا » :گویند جایی رسيده كه آنها می

الظَـالِمِ  »ما را از ننگ این اریه، این شهر، این مملكت بيرون بيـاور، نجـات بـده    « اْلَقْرَيِة
كشند، به معنـی اینكـه    نه ظالم به معنی اینكه ما را می، كه اهل آنجا ظالم هستند«  َهْلُهَا

لَنَـا مِـن    دُنكَ وَلِيًا وَاجْعَلوَاجْعَل لَنَا مِن لَ» .شوند كه دیگران ما را اریت نكنند مانع نمی
                                                        

 مردان و زنان و كودكانِ تحت فشار و مقهور، جنگ خاطر نجات[ ]به چرا در راه خدا و:  13( / 4. نساء)1
گویند: صاحب اختيارا، ما را از این شهر كه مردمش ستمگرند خارج ساز و از جانب  كنيد كه مى نمى

 خود براى ما كارساز و یاورى ارار بده؟
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، اینها ظالمنـد و  كنند  نمی جنگ مردم این اریه كه براي دفاع و حفظ ما «لَدُنكَ نَصِير ا
یـك   انـب خـودت  خدا یا ما را از ننگ و نكبت این مردم نجات بـده و بـراي مـا از ج   

 ...ارار بده و یار و یاوري سرپرست و ولی و دوست
دوسـتی   ، دوست داشتن و ميهناین است دفاع از مردم، اینكه عرض كردم ایرانيت

نبود، وااعيت و تاریخ این منلب را نشـان   یبا مسلمانی و اسالم جدا نيست تعارف لفظ
هـم   خوب از مرحوم طالقانی. ده بودماش یادم نيست گو اینكه شني عبارت عربی . داده

از  در ابتـداي بعثـت   كـه:  ده بـودم يها شنيده بودم از ایشان هم شـن  یادي كنيم، از خيلی
گروند و به اسـالم   پيامبر نمی شود و به پيامبر اعراض می نسبت به و اعراب طرف اریش

خواهنـد   كسانی ولی نكردید ابول را اسالم شماها ،بروید :فرماید می آنها به  آورند رونمی
خدا خواهند رفت كـه اگـر علـم     علمدنبال كنند و به  به اسالم گرایش پيدا می كه آمد

رخ  پيـامبر بـه   ببينيد، .دهستن فارس مردمِكنند و اینها  باشد این مردم پيدا می ثریا در ستاره
 ا هستند.ه آورند ایرانی گروند و به من ایمان می كشد كه آنها كه به من می اعراب می

آورد و بعـد هـم اولـين     اسالم می آید و در مدینه می و اول غيرعربی كه به عربستان
  دهـد و خنـدق   را مـی  كه درس خندق« يِبالَن ٌةّدينَم»معلم جنگی و اولين مدافع نظامی 

 بود... آموزد سلمان فارسی می زدن را به مسلمانان
یث را كه زیاد است، البد این حد بسيار پيوند بين اسالم، اسالم اصيل و ایران

« تِيْبَالَ لَهْا اَنَمِ مانُلَلسَاَ» :پيامبر فرموداید،  شنيده اند گفتهي سلمان  بارهدر  و سنی يعهش
این كالم را ؛ باشد بيت من می این شخم جزو اهل ،است یك نفر ایرانیكه سلمان 
 ي یك ایرانی فرمود. در باره و سایرین نفرمود. ، عمر، ابوبكر، مقدادمورد ابورردر 

اي هـم هسـت و گویـا     هایش كـه كتـاب ارزنـده    در یكی از كتاب مرحوم منهري
گفتـه در بـين ااـوام و     «م و ایـران خدمات متقابل اسال»كتاب  ،اي هم برده است جایزه

ش از همـه بـه اسـالم خـدمت كـرده و      ياند، آن ملتی كه بـ  مللی كه به اسالم رو آورده
هاي مستشراين خوانـدم   در یكی از كتاب .البته از اسالم هم بهره برده است ایران است

رفـت كـه در تـاریخ دفـن      میبه آنجا  با وضعی كه داشت، ایران ساسانی :گوید كه می
ایران از نو یـك مملكـت    ،به اسالم با آمدن اسالم و گرویدن ملت .شود و از بين برود

اگـر ایـران بـه اسـالم رو      وجـود آورد.  شد و یك ملت شد و از نو این افتخارات را بـه 
   .نياورده بود از بين رفته بود

 دیگر هم  بلكه با ادیانچنين پيوند خانوادگی وجود دارد  بين اسالم و ایران نه تنها
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آن هـا   اید و یـا در اصـه   ر را دیدههو شاید فيلم بنیا حتما  چنين پيوندهایی داشته است. 
ایـد كـه یـك     شـنيده را  دت حضرت مسـيح)ع(  والداستان شيرین و عاطفی و روحانیِ

 ،رونـد  م مـی اللحـ  س یـا بيـت  المقد كه به طرف بيتند بين كاروانی را می دسته مسافرینِ
ی شـت تهـاي زر  بيننـد اینهـا مـغ    اینها در آسمان یك ستاره بزرگ به شكل صليب را می

، )ع(هـایی كـه بـه زیـارت عيسـی      اولين دسته انسان ،اه خود مسيحی ي گفته هستند و به
رسـند كـه در آخـور     روند، واتی است كه عيسی)ع( در گهواره بوده و زمـانی مـی   می

 بودند. یعنی ایرانيانی شتتهاي زر همين مغ ،برند هدیه می بوده، و آنهایی كه
ابول هم ا ه كرد و این را تاریخ نوشته و خود یهودي به یهودیت خدمتی كه ایران

س المقد رفتن و خرابی بيت و ازبين ،رالنص بخت ي بعد از آن حمله این است كه دارند
كه اولين اوم موحد دنيا بودند  دیگر هيچ اثري از اوم یهود ،و كشتن و آتش زدن

همراه  را به اسمتی از تورات وجود نداشت، همه را به اسارت برده بودند، روحانيون
اینها  رالنص . بختخراب شده بود آورده بودند، چون معابدشان را آتش زده بودند و

خواهم  ولی این را می ،نيستم من طرفدار شاهنشاهی .كند  ل اسير میباب ي را در العه
را فتح اگر كوروش بابل   ؛بود و این چيزي مسلم است ایرانی بگویم كه كوروش

 .وجود نداشت و نه توراتی نكرده بود و بالفاصله اسرا را نجات نداده بود نه انجيلی
 به خوب و بدش كاري نداریم. ؛ل ایران بودئيااسر ي اوم بنی دهنده پس نجات
یعنی  نسبت به مكتب توحيد یا اوم ایران و ایرانيت خواهم بگویم ایران ولی می
و  عيسی مسيح ي بارهل و چه دراسرائي یعنی اوم بنی خدا چه در كتاب تورات نسبت به
كرده یعنی ایران  هم خدمت و داشت خا  عالاه و ارادت ،ماسال پيغمبر ي بارهچه در

گویم بين ایران و اسالم به تعبيري و یا اینكه  اینكه می .اند و توحيد از ادیم با هم بوده
منافاتی  هم با و هست ترادف خداپرستی و دوستی ميهن یا مسلمانی و ایران بين گویم می

 طور بوده. ور بوده، در معتقدات هم همينط ندارد، تضادي ندارند، در تاریخ هم همين
 ا هستند.ه شتیتا و زره ا، مسيحیه ، یهودياهل توحيدو  دانيد كه اهل كتاب می

 كه از  آنان نام برد: اي هست  در ارآن هم آیه
َوالَنَّصاَرى َواْلَمُجّوَس  ُنّوا َواَلِذيَن َهاُدوا َوالَّصاّبِئنَيِإَّن اَلِذيَن آَم»

  1«َواَلِذيَن َأْشَرُّكّوا ِإَّن اهلَل َيْفِّصُل ّبْيَنُهْم َيّْوَم اْلِقَياَمِة
                                                        

و  و مسيحيان و صبائيان دا ميان كسانی كه ]به آئين اسالم[ ایمان آوردند و نيز یهودیان: خ11( / 22. حج)1
 داوري خواهد كرد؛ ... در روز رستاخيز و مشركان زرتشتيان
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ا و هـ  آیه یهـودي رِ گدیهست و یك طرف « وَالَذِینَ  َشَرَكُوا»آیه، یعنی یك طرف 
و معاملـه حضـرت    یعنی اینها اهـل كتابنـد  هستند ا ه شتیتا و مجوس یعنی زره مسيحی
ایـن دليـل بـر     -ب بـوده كتـا  اهل ي معامله ا كامال ه شتیتا زرباش  در دوران خالفت امير

وحـدانيت   عالم در بگویم خواهم می حتی و -نشود نژادي و ملی تعصب و خودخواهی
در تمـام ایـن مـذاهب توحيـد      .ا بودنـد ه ا و مسيحیه ا برتر از یهوديه ایرانی ،و توحيد

ا كه معتقـد بـه تثليـث    ه مسيحی .دچار انحراف به طرف شرك بوده، آلودگی پيدا شد
داننـد.    مـی پسـر خـدا   از جهـت دیگـر   را  یك خدا و عيسیاز جهتی را  شدند، جبرئيل

اي  كند و آیـه  كند و حتی توبيخ می كند و نصيحت می لت میدر ارآن آنها را مال خدا
 طور: ا هم همينه هم در ارآن هست و یهودي

خودشـان   ا توحيـد ه حال یهودي؛ درهردانستند را پسر خدا می« ازیل»ا كه ه یهودي
 اـومِ  اـومی داده بودنـد یعنـی خودشـان را     ي مذهب خودشان را جنبـه  را خداپرستی و
كـس   هيچ ،یهودیت در خارجِ .دانستند و خدا هم فقط براي آنها است منحصر خدا می
شـود سـرش    شود تنزیـل گرفـت، مـی    از او می شود كشت. او را می ،داخل آدم نيست
ا را هـ  شتیتزر .خودشان پایين آورده بودند یعنی خدا را در سنح مليت .كاله گذاشت
و  همـين كـه اهـریمن    .پيدا كردند دانيم انحراف داشتند و گرایش به شرك هم كه می

ا خيلـی  هـ  شتیتاما شرك زر. را در مقابل هم ارار دادند كه این هم ثنویت است یزدان
 ا است.ه تر از شرك مسيحی خفيف

و مخصوصا  با تحول و تكاملی كه انقالب مـا   ما به پيروي از انقالب بنابراین ارتش
هسـتيم،   ند ما ارتـش مسـيح  گفت كه می« صليبيون»پيدا كرد، مثل  خمينیبه رهبري امام 
و رفـت   آن زمـان مـی   و اروپاي و بلژیك ، ایتالياریشتواتی به طرف ا یا اشون ناپلتون

و  «هسـتند  زادياینهـا اشـون آ  »كردنـد كـه    شان نوشته بودنـد و اعـالم مـی    روي پرچم
تـا  حتـی  هدیه ببرنـد و   به دنيا و اروپا رفتند كه آزادي را بعد از انقالب كبير فرانسه می

هم بيـرون   شما را  از اسارت انگلستانخواهيم  میاینكه ما  كردند به می حدودي اظهار
را از سـلنه و اـدرت    خواسته مصـر  رود می می ریم كما اینكه واتی ناپلتون به مصربياو

به همـين منظـور هـم بـه      ورا هم داشته  هندوستانرفتن به انگلستان خارج كند و اصد 
حـاال تـا چـه    بـه اینكـه    و ،فرستد كه ارتش را تدارك ببيند متخصم و معلم می ایران

 حد درست بوده و یا درست نبوده كاري نداریم...
  ،نيستيد ایران مدافع تنها كهپيداكردید را ارجمند و واال مقام این هم ایران ارتش شما
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ها  و مملكت و نژاد و اومی هستيد كه چنين پيوندها و چنين ارادت بلكه وارث ملت
 اند. و چنين خدمات شایسته داشته

بلكــه  ایــران نــه مستضــعفين -مــا مــدافع مستضــعفين از آن زمــان كــه ایــن انقــالب
دانيـد كـه انقـالب     می، ارار گرفت شد و مواجه و مقابل امپریاليسم -مستضعفين جهان

بُعـد  و مكتبی  هم در زمينه فكري و ایدئولوژيو هم در زمينه جغرافيایی و سياسی،  ،ما
 پيدا كرده است.المللی  بين

در شـأن و   و  دربـاره  گفتنـد نيسـتيد،    هم كه مـی  یتناسيوناليس شما دیگر آن ارتش
   :این آیه ارآن را آورد كهشود  میي شما  وظيفه

  1«اْلُمنَكِر َعِن َوَتْنَهّْوَّن اْلَمْعُروِفّبِ َتْأُمُروَّن ِللَناِس ُأْخِرَجْت ُأَمٍة َخْيَر ُّكنُتْم»
توانيد باشيد كه بر انسان، بر  دنيا هستيد یا می كند شما بهترین امتی در كه خناب می

 :ناس، بر مردم دنيا خروج كنيد كه چه بكنيد
  «َتْأُمُروَّن ّباْلَمْعُروِف َوَتْنَهّْوَّن َعِن اْلُمنَكِر»

نيا پخـش كنيـد، امـر بكنيـد، اشـاعه      ها را در د ها و پاكی ها و خدمت ها و ارزش خوبی
 ها را بيرون بریزید. ها و فشارها و ظلم ها و آلودگی بدهيد، و بدي

كرد، هدف پيدا كرد، از همان لحظات اول با تيرها، خوب واتی چيزي ارزش پيدا
اـول   بـاز بـه   .تواند امـن و امـان و راحـت باشـد     نمی  شود، و با ضربات خصم مواجه می

   :سعدي
 «حذر كن كاندر آماجش نشستی  انداز پيكار  چو كردي با كلوخ»
 خصـم  بـدون  و مخـالف  بـدون  و مـدعی،  بـدون  ،انسـان  مخصوصـا   خلقت، دنياي

   :شود نمی
  2«ُتنِفُقّوْا ِمَما ُتِحُبّوَّن یَلن َتَناُلّوْا اْلِبَر َحَت»

از دار بشـوید مگـر آنكـه     محال و ممتنع است كه شما نزد پروردگار نيك و ارزش
و عزیزتـرین   ،از آنچـه پـيش مـا عزیـز اسـت      ،كنيـد   و انفاق آنچه دارید مایه بگذارید

خداسـت، آنجـا    ي چيزي كه پيش انسان عزیز است جان خودش است و این خواسـته 
خـدا   ي باشـد بـا اجـازه    مدعی و دشمن آدم كه شينانبشود  كه ابل از آنكه آدم خل 

                                                        
: شما نيكوترین مردمی هستيد كه به جهان عرضه شدید. ]زیرا یكدیگر را[ به رفتار 110( / 1عمران) . آل1

 دارید... خوانيد و از ناپسند باز می شایسته فرا می
 كنيد... فاقدارید ان : هرگز به نيكی دست نخواهيد یافت مگر اینكه از آنچه دوست می82( / 1عمران) . آل2
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دهد و خـدا   یعنی خودش این مأموریت را به خودش میشود  شود و مأمور می سبز می
اول  ؛بـد یفر هسـتند مـی   دهد، و آدم و حوایی كه در بهشت هم به او اجازه و مهلت می
ایــن اســت كــه بيایــد و اینهــا را از بهشــت خــارج كنــد، امــا   اــدم و اول كــار شــينان

گویـد اگـر    مـی  ،عكـس  ام شما را از بهشت خارج كنم بلكه بـه  گوید كه من آمده نمی
خدا به شما امر كرده كه از این درخت نخورید و یا اینكه به این درخت دسـت نزنيـد   

جـاي عـالی و در ایـن    خواسته شما در اینجا مخلد باشـيد، در ایـن    براي اینكه خدا نمی
خواسته كه شما یك مـدت مواـت باشـيد و از ميـوه ایـن       او میجاي نعمت و فراغت، 

 االبد در این جاي خوش و خرم باشيد. درخت بخورید نه اینكه تا الی
از  ،آدم همسـر آید از طریـ    این است او باید گول بزند از چه طری  می راه شينان

توانــد آدم را اغــوا كنــد، زورش مســتقيما  بــه آدم  از آن راه مــی ، طریـ  حــوا خــانم... 
   :شود آن می ي رسد كه نتيجه نمی

 1«َوَعَّصى آَدُم َرّبُه َفَغَّوى»
خـوردگی   ها اسـت كـه در معـرض كـرم     بهترین ميوهه است. طور بود هميشه همين

، مگر اینكـه سمپاشـی شـده باشـد،     شود اي بد ضایع میه و زودتر از ميوه گيرد ارار می
یكـی   خواهم بگویم ابل از پيروزي انقالب و حتی می بالفاصله بعد از انقالب نبنابرای

، يســمامپریال ،ماركسيســم بــود. ارتــش هــاي دشــمنان مــا لبهــا و یكــی از ســي از هــدف
در  و هـا، در ایـران   در دسـتگاه  و هـم در ادارات   شدگان كه اـبال   یا اغفال و صهيونيسم

اسـت، ایـن    اولين حرفشان هم این اسـت كـه ایـن ارتـش امپریاليسـتی      ،خارج از ایران
ز بــين بــرود و ابــل از اینكــه ایــن حــرف را بگوینــد ارتــش بایــد تــا آخــرین فــردش ا

ي ایـن   اسـلحه شـود، بيشـتر آنهـا     شان به انبارهاي مهمات و دزدیـدن اسـلحه مـی    حمله
هـا را   هـا و نارنجـك  1ون واتـی دیدنـد كـه آنهـا ژ    ی و ملی بردند، و مسلمانانانبارها را 

اگـر   .ببرنـد  همـه را  خواسـتند  ال آنها مـی بگيریم و اِجلوي آنها را برند گفتند بيایيد  می
و بالفاصـله هـم    اش بـد اسـت پـس چـرا شـما ببریـد؟       ارتش بد چيزي اسـت و اسـلحه  

 .فدائيان خل 
 ارتش امپریاليستی ،شود كه ارتش هم شعارشان این می متأسفانه مجاهدین خل 

 است، طاغوتی خواهد كرد. و زیر فرمان اوست، شاهنشاهی این ارتش كودتا و است
  .است

                                                        
 : ... ]بدین ارار[ آدم صاحب اختيار خویش را نافرمانی كرد و به راه تباهی افتاد.121( / 20. طه)1
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گفتند  می؛ باید اصالح بشود، باید پاكسازي بشود ارتشگفتند كه  آن مواع نمی
 -بعدا  تجدیدنظر كردند البته مجاهدین خل  -اصال  باید نابود بشود، انحالل كامل

كه كوك  ولی خوشبختانه این حرف آنها و این دستور آنها نيز اجرا نشد و ساز دومی
دارها باشند  درجه ،اند ، اینها خراباینكه این افسران كردند، ساز بعدي چه بود؟

 شدگان آن دستگاه هستند... همه تربيت  اما افسران، سربازها هم باشند اشكالی ندارد.
اند، یـا   ل داشتهتاند، مباشرت در ا فرمود آنها كه آدم كشته می خمينیحال اگر امام 

اند اینها باید كشـته   المال كرده اند یا چپاول بيت داده كشی در دوران انقالب فرمان آدم
اما آن شـعار و نظریـه و حـرف     شوند یعنی به كيفر اعمال خود برسند. شوند، محاكمه

بـه  اند به علت این بوده كـه   اند و اگر آدم نكشته متداول این بود كه اینها آن زمان بوده
چه افسـر  پس هر اند. منتهی آب ندیده اند. اند وگرنه شناگر اابلی بوده دستور ندادهآنها 

خوب الحمدهلل بـاز بـا اعـالم     .خارج بشود بشود یا الاال باید از ارتش است باید اعدام
ولـی   ؛اینهـا مانـدگار شـدند    .است و ملـت مـال ارتـش    صریح امام كه ارتش مال ملت

جا باید بشود، كجـا هسـت كـه در دوره گذشـته یكسـره بـه        سازي در همه خوب پاك
و دولـت نبودنـد كـه فقـط ارتـش باشـد یـا         و سـاواك  و دربـار  فرمان محمدرضا شـاه 

افسر اطاعـت امـر كـردن     ي كردند خوب الزمه اگر اینها اطاعت امر می ؛باشند افسران
منتهی وزارت آموزش و پرورش  درس دادن است. ،معلم ي طوركه الزمه همان است.

گفت برو و تـاریخ طبيعـی درس بـده و بـه یكـی دیگـر        گوید و یا می م میبه یك معل
دادنـد، و بـه    درس بده و هـر دو درس مـی   «مأموریت براي وطنم»كتاب گفت برو  می

زن زنی طـوري بـ   هایی كه براي تمرین انگليسی می گفتند مثال می همان معلم انگليسی
 و آثار باستانی. باشد و شهبانو كه راجع به شاه

كردند مثل همه بودنـد چنـور شـد كـه فقـط اینهـا        هم اطاعت می پس اگر افسران
 هستند كه باید از بين بروند؟  

خوب اینجا هم تيرشان به سنگ خورد، ولی چقدر تضعيف كردند، چقـدر لنمـه   
طوركه خربزه را یك حشـره در   بعد آمدند به داخل، از داخل و از وسط، همان زدند،

گـذارد كـه بعـدا      زنـد و در آنجـا تخـم مـی     مواعی كه خربزه كوچك است نـيش مـی  
خـورد و اسـمت بيشـترش را از بـين      هـاي خربـزه را مـی    و تخم شود كرمی بزرگ می

اینهـا هـم در آن درون،    .نـد ك  پيدا مـی را و راه خروج  رسد ت میبرد و بعد به پوس می
گفـت مـن    یعنـی شـينان نمـی    .اینجا هم عـين شـينان   ،داران درجه  ،یعنی بين سربازان
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شـيخ   ام بـه شـما خـدمت كـنم، بـا چـه لباسـی؟        را بخورم نه، آمـده  ام آدم و حوا آمده
پرسيدند ایـن چيسـت كـه بـه      مردم می ،بست زنگوله به پایش می ؛پا، مقدس زنگوله به
ها صـداي پـاي مـرا بشـنوند كـه مبـادا مـن         گفت براي اینكه مورچه می اي؟ پایت بسته
 ، خلـ  شدند، خلـ  تـركمن   مدافع خل  . اینهاای را زیر پایم له كنموخلماي و  مورچه

هـا، ایـن    داران، این كوچولوهـا، ایـن بيچـاره    این درجه شدند، كرد، مدافع مستضعفين
مگـر نـه اینكـه     با تسبيح عبادت، تحت عناوین اسـالمی.  در چه لباسی؟ ،سربازها و بعد

طبقـه، عـدالت، اسـط، همـه بایـد       ما اسالمی است، جامعه توحيدي، جامعه بی انقالب
 مساوي باشند.
دوم باشـد، یكـی فرمانـده باشـد،      سرلشگر باشد، آن یكی ستوانیكی كه  یعنی چه

اسـالم   ها را نـدارد.  اینها برخالف اسالم است، اسالم این حرف؛ آن یكی فرمانبر باشد
   :آورند شناسد البته آیه هم می اصال  درجه نمی

ََّْكٍر» َوَجَعْلَناُّكْم ُشُعّوّبا َوَقَباِئَل  یَوُأنَث َيا َأُيَها الَناُس ِإَنا َخَلْقَناُّكم ِمن 
 1«ِلَتَعاَرُفّوا ِإَّن َأّْكَرَمُكْم ِعنَّد اهلِل َأْتَقاُّكْم

لحاظ  ارآن همه جایش باال و اعال و كالم خداست ولی از آن آیاتی كه الاال به
ين آیه همنات و دالیل اعجاز ارآن است بيِ لحاظ بشر درجه اعال دارد و از ما و به

و شماها را ، كرد را خدا خل زنان و چه مردان اي مردم چه  :گوید می است كه
كه طوري  ،صورت ابایل مختلف درآورده مختلف درآورده، به يها صورت ملت به

عرب سومالی دیگر را از  د یكتوان می ، یك عرب سومالیشناسيد همدیگر را می
برخود پيامبر این  كه در فتح مكه يطور تشخيم بدهد ولی اینها )به یك آمریكایی

  شود: ، دليل فخرفروشی نمیآیه را توضيح دادند
 « ، ال فخر البيض علی االسودال فخر لعربی علی العجمی»

 ، چرا؟ براي اینكه:یعنی فخري در كار نيست
 «ِإَّن َأّْكَرَمُكْم ِعنَّد اهلِل َأْتَقاُّكْم»

یعنـی ایـن آاـا و ایـن      ؛نـه پـيش یكـدیگر    ، نزد خدا،عنداهللترین شما  یعنی گرامی 
خوانم ح  ندارد خـودش را برتـر از آن دیگـري     شب می كه من نماز یندليل ا خانم به
 ،پيش خدا صاحب اراده، صاحب تسـلط بـر نفـس   آنهایی كه ، «عِندَ اهللِ  َتَقَاكُمْ» .بداند

                                                        
يم ها تقس ها و ابيله : اي مردم، ما شما را از ]آميزش[ مرد و زنی آفریدیم و به تيره11( / 48. حجرات)1

 ترین شماست، ... كردیم تا یكدیگر را بازشناسيد؛ بزرگوارترین شما نزد خدا پروا پيشه
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 .ترنـد  تر هسـتند آنهـا گرامـی    مصون بيشتر هستند و از شينان صاحب تقوا و خودداريِ
 :اما یك آیه دیگر هم هست .دارد كار اینهاچه كار به ولی این آیه 

  1«َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم َأِطيُعّوْا الّلَه َوَأِطيُعّوْا الَرُسّوَل»
اطاعت عرضی هم نيست، خـدا، رسـول خـدا،    « اطاعت طولی»یعنی اطاعت بكنيد 

كسانی كـه حـ  امـر و     ،« ُوْلِی األَمْرِ»همه جا و همه وات باشد و  تواند رسولی كه نمی
 ب است و یازده فرزنـدانش؛ ابن ابينال كامل این منلب علی نهی دارند كه البته مصداق

و خـود علـی افـرادي را     اما اینها هم كه هميشه نبودند و همه جا نبودنـد، خـود پيغمبـر   
و  « ُوْلِـی األَمْـرِ  »انـد   شـده  فرستادند اینها مـی  كردند و می كردند و تعيين می انتخاب می

 سري. طورِ والیت دارد به االن هم امام خمينی
اـت  هـدي هسـتند. و آن و   ائمـه  ،دنبال خدا و رسول و ولی امـر  به حكم این آیه، به

شـود ولـی، و    این هم می ؛تعریف كرده باید چگونه باشند ح  كه سيدالشهدا فقهاي به
شوند ولی پس ببينيد اصـل فرمانـدهی صـد     كند كه آنها هم می بعد كسانی را معين می

 درصد در اسالم هست فرماندهی به انضمام دستور اطاعت.
مبر در حال رحلت كردن است، اسامه بـن  حتی در بستر بيماري در آن مواع كه پيا

كند بيرون شهر برود و همه باید بـه او بپيوندنـد و لعنـت     را معين می و جيش اسامه زید
 روند. پيش پيامبر آمدند و به پيش اسامه نمی عيادت به ي كند كسانی را كه به بهانه می

 سيدالشهدا نه ،حكومت ماه شش آن در )ع(حسن امام نه و ،)ع(علی نه ،) (پيامبر نه
بودند هيچ وات هيچ فرماندهی را با مشورت معين  ما كه وارد جنگ ي دیگر و ائمه
 نكردند.

 هـا چيسـت؟   تصميم گرفت، این حـرف  علی عليه السالم خودش روي مالك اشتر
تشكيل بدهيم و شورا بگوید این بشود، آن نشـود، ایـن یكـی بشـود فرمانـده       كه شورا

ی چنـين چيـزي   اسالم كِ! فالن دسته و آن بشود فرمانده فالن گروهان، به استناد اسالم
هـا دو آیـه    فتخـار مـا مسـلمان   گفته است و البته باز هم از عظمت ارآن و اعجـازش و ا 

   :گوید می مسلمانانبه گوید،  مردم می ، بهگوید است كه راجع به مشورت می
  2«ّبْيَنُهْم یَوَأْمُرُهْم ُشّوَر»

 ریش ها بدي و ظلم برسد همه به یاو گوید واتی به یكی از این اي كه می همان آیه
                                                        

 : ... از خدا و رسول و متصدیان امور كه از خودتان هستند، اطاعت كنيد... 38( / 4. نساء)1
 شود... ه مشورت نهاده می: ... و امورشان در ميانشان ب 19( / 42. شوري)2
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كارهایشان روي دیكتاتوري است،  «بَيْنَهُمْ يوَ َمْرُهُمْ شُورَ»در آن آیه كه  .خيزند برمی
به پيامبر هم دستور  مردم،روي مشورت است و این مشورت را نه تنها به  ،نيست
 :دهد می

  1«َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر»
  :حتی آنها كه بداخالق هستند مشورت كن، اصحاببا این مردم با این 
اْسَتْغِفْر  ِمْن َحّْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َو ُّكنَت َفًظا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفُضّوْاَلّْو َو»

  2«َلُهْم
رفتند و پراكنده  و حوش تو می تو اگر آدم ترشرو و بد اخالق بودي اینها از حول

حتی از خدا « فَاعْفُ عَنَهُمْ وَاسْتَغَفِرَ لَهُمْ»حيا یا پررو  شدند، ببخش به این مردم بی می
  .با این افراد هم مشاوره كن« مْهُرْشاوِوَ»بعد  ،طلب آمرزش بكنبراي آنها 

  :آید هست، اما دنبال این آیه چه میمشورت در اسالم رد كه هيچ برو برگرد ندا
َْا َعَزْمَت َفَتَّوَّكْل» ِِ   1«َعَلى اهلِل َف

گيري با توست، نظر آاـا را بخـواه، نظـر خـانم را بخـواه، نظـر آن غـالم را         تصميم
خـواه امـا خـودت تصـميم بگيـر و تصـميم كـه        بخواه، نظر آن آدم بد اخـالق را هـم ب  

گوید بد اسـت   گوید چرا به حرف من عمل نكردي، او می می این .نكن ءگرفتی اعتنا
 ، به خدا توكل كن. «اهللِ یفَتَوَكَلَ عَلَ»

چـه در   ،دهد و البته چـه در ارتـش   است كه فریب می ببينيد غلط نكنم كار شينان
همـه جـا بایـد شـورا بشـود و شـورا باشـد و از         ،چـه در كارخانجـات   ،دارایی وزارت

حت عنوان اصول شـوراي كاركنـان   تاي بود كه  آن اساسنامه ،افتخارات دولت موات
اوال  مدافع حقوق خودشان باشـند،   ؟اما این شورا چه جوري است .و مؤسسات نوشتيم

. فرماید واتی به یكی ظلم شـد سـایرین بـه پشـتيبانی از او بياینـد      ركه ارآن میطو همان
بعد هدفش هدف آن مؤسسه باشد، ایـن شـورا و سـندیكا فقـط بـراي حقـوق و مزایـا        

د، هدفشـان همـان   نـ حـ  تنبيـه انضـباطی شـد، اعتصـاب نكن      نباشد و اگر یك كسی به
ه فرماندهان براي ارتـش دارا  هدف مؤسسه باشد، آنها هم همان هدف را دارا باشند ك

                                                        
 : ... و در كار با آنان مشورت كن؛ ... 138( / 1عمران) . آل1
شدند، پس از آنان در گذر  دل بودي، از گِرد تو پراكنده می : ... و اگر خشن و سخت 138( / 1عمران) . آل2

 و برایشان آمرزش بخواه...
 : ... و چون ]براساس مشاوره[ تصميم گرفتی، بر خدا توكل كن، ... 138( / 1عمران) . آل1
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همـان   دارد. را كـه ملـت   یهمـان هـدف   دارد. خمينـی  را كـه امـام   یهستند، همان هدف
در آن جهت، آن وات نظر بدهند، مشورت كننـد   را كه خدا معين كرده است. یهدف

ند و حتـی در آن  اواردتر و وزرا از آنان نظرخواهی بكنند براي اینكه آنها نو فرماندها
اصولی كه ما نوشتيم گفتيم جاهایی كه هيأت مدیره دارند چه مؤسسات دولتی و چـه  

شـورایی، شـورایی كـه    چـه  ولی  ،این شورا ي وصی، یك نفر هم نمایندهصدستگاه خ
اي آمـده   دهآزاد و منمتن از داخل جوشيده باشد نه اینكه یك االيتی، یـك عـ   طور به

صـحيح بـه عمـل آمـده باشـد یـك        اگـر انتخابـات   .زده باشـند ا جاباشند و خودشان ر
 نماینده هم از آنها در هيأت مدیره باشد.

گویـد   بيش از همه جا احتياج به انضباط دارد، ارآن در هيچ جا نمـی  خوب ارتش
از یـا  رد سـرب وامـا در مـ   ،اگر زارع بـه سـر كـار نرفـت گنـاه كـرده اسـت        ،گر رعيتا

 جویی كه پشت به دشمن بكند گناه كبيره كرده است. جنگ
 ،در اینجـا چـه  گویم كـه   است من نمی گویند ضوابط و مقررات طاغوتی اینكه می

صـد درصـد درسـت اسـت، خـوب       ،ها چه در سایر وزارتخانه ،چه در وزارت دارایی
امـا بـاالخره    ،راب دارد چيزهاي بـد در آن هسـت  خيلی عيب دارد، خيلی چيزهاي خ

اصــال  بشــر هــيچ كــاري  ؛و ضــروري اســتایــن ضــوابط و نظامــات و دیســيپلين الزم 
و تـا دلتـان   ، تواند بكند مگر اینكه ضابنه و رابنه و اصول و مقرراتی داشـته باشـد   نمی

هـایی   لمـه صـورت انضـباط و یـا ك    بيان كرده است، اما نه بهرا  مستلهبخواهد ارآن این 
 دهد. ولی طوري است كه همين معنی را می، شناسيم كه ما می

  :خوانيم می (33)در سوره الرحمن
  1«الَشْمُس َواْلَقَمُر ّبُحْسَباٍّن»

  .خورشيد و ماه كارشان روي حساب است
  .ُجَّداِّنَوالَنْجُم َوالَشَجُر َيْس»

  2«.َوالَسَماء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَّن
او  ي همراه او و یا ابل از او و یا الزمه  این آسمان با این عظمت و این ارتفاع،

ها و مدار زمين به اول  مدار به اول ادیمی .اب استوضع ميزان است، ميزان و حس

                                                        
 : خورشيد و ماه با حساب ]داي [ در گردشند. 3( / 33. رحمن)1
 سجده مشغولند. اوانين تكوینی جهان[ به با تبعيت ازدیگر،  موجود هر و درخت]و  : ستاره1و6(/33. رحمن)2

 و آسمان را برافراشت و ميزان ]عدالت[ را مقرر داشت.
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طور نيست كه یك  این« رود مو ال درزش نمی»ي كه طور ثابت است به ،هيأت جدید
 ود...برمرتبه بيضی باشد و دفعه دیگر شلجمی و دفعه دیگر به خط مستقيم 

  1«َتّْطَغّْوا ِفي اْلِميَزاِّن َأاَل»
چـه ميـزان در   سركشی و طغيان نكنيد چـه ميـزان در معاملـه و فـروش و     در ميزان، 

 رگفتم كه خدا براي كار خودش هم اندازه و اـد  در حسينيه ارشاد. كارهاي دیگرتان
   :خوانيم می (63)و روش گام به گام را معين كرده است در سوره طالق

  .َمن َيَتِّق اهلَل َيْجَعل َلُه َمْخَرًجاَو»
  2«اهلِل َفُهَّو َحْسُبُه یَوَمن َيَتَّوَّكْل َعَل َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َلا َيْحَتِسُب

و پرهيزگـاري و پـرواي از حـ  را بگيـرد     كه تقـوا   ميندهد كه خداوند ه مژده می
كه منلوب شماست درسـت    آنچه منمتن باشيدكه راه خروج از مشكالت و رسيدن به

كنيـد روزي   بریـد و حسـابش را نمـی    كه گمانش را نمـی  خداوند از جایی .خواهد شد
   :خواهد داد ولی از خدا هم انتظار كار انقالبی و ضربتی نداشته باشيد

  1«َّن اهلَل ّباِلُغ َأْمِرِهِإ»
 رسد.  كار خدا به تدریج می

  4«َقّْد َجَعَل اهلُل ِلُكِل َشْيٍء َقّْدًرا»
 خدا براي هر چيزي ادر و اندازه و ميزان معين كرده است.

 مخالف ارآن است، اصال  یعنی چه؟ و مخالف اسالم «درجه»یند: گو میاما اینكه 
تكيـه   «درجـه »اـدر روي   اـرآن آن  .است، امپریاليسـتی اسـت   طاغوتی «درجه»این 

 كند. می
ي  كلمه اصال  آیه نای در زنم. می حرف باشد «درجه» كه اساس و اصل این روي من

  :به كار برده شده است «درجه»
  3«ٍل َدَرَجاٌت ِمَما َعِمُلّواَوِلُك»

                                                        
 : كه در سنجش تعدي نكنيد. 9( / 33. رحمن)1
 گشاید. ها[ را می ]از دشواري: ... و هر كه از خدا پروا كند، خدا برایش راه خروج  1و  2( / 63. طالق)2

 كه بر خدا توكل كند، خدا برایش كافی است... كند؛ و هر اش عنا می برد، روزي كه گمان نمی و از جایی
 كند... : ... خدا فرمان خود را به مواع اجرا می 1( / 63. طالق)1
 براي هر چيز، اندازه ]و نظمی[ مقرر داشته است. : ... و مسلما  1( / 63. طالق)4
 : هر گروه درجاتی متناسب با اعمالشان دارند؛ ... 18( / 46یا احقاف) 112( / 6. انعام)3
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ها درجـه و درجـات و سلسـله مراتـب برحسـب عملـی اسـت كـه          براي تمام انسان
اگر بيشتر كار كرده و بيشتر زحمـت كشـيده در كـارگزینی، در     شخم این .كنند می

ي  ریش بيشـتر كـار كـرده بایـد نتيجـه     در افسـ  یـا  نظامیامور در  ،مهندسی، در تجارت
، باز هم در اینجـا  را دارد خودش اثر هم خدمت ي سابقه است طبيعی زحمتش را ببيند،

خواهد كسـانی را كـه بـه     كار برده است آنجا كه خداوند می را به «سابقه»ي  عين كلمه
   توصيف كند: نزدیك هستند پيغمبر

ِِْحَساٍّن  اَتَبُعّوُهم َواَلِذيَن َواأَلنَّصاِر اْلُمَهاِجِريَن ِمَن ّوَّناأَلَوُل َوالَساّبُقّوَّن» ّب
  1«َرِضَي اهلُل َعْنُهْم َوَرُضّوْا َعْنُه

هـم هسـت، آنهـایی كـه     و با خدا  كلمه سابقه در حساب مردم و اصحاب با پيغمبر
پيـروي  دارتر از مهاجرین و انصار و بـه دنبـال آنهـا كسـانی كـه انصـار بعـدي را         سابقه

 خداوند از آنها راضی است و آنها هم از خدا راضی هستند و برایشـان بهشـت  كردند، 
یك كسـی سـی سـال چهـل سـال در       ؛ستاحساب سابقه  ،ببينيد را آماده كرده است.

 .2گاه كار كرده، خدمت كرده، تجربه پيدا كرده استاین دست
ماه یا پنج سال  3 ،بوده حاال یك كسی كه در این محيط بوده، ابال  در بلوچستان

، خوب این تجربه و تجربه كسب كرده زارع بودهمثال  یا  ،آنجا فرماندهی كرده
 .التر از آن باشد كه تازه وارد شدهباكه تجربه دارد باید این یكی اهميت دارد، حتما  

 تواند باشد. اصال  درجات نمیكه یعنی چه؟ 
خواهم بگویم هر تحصيلی كه ابال   كنم نمی باز هم تكرار می؛ و بعد تحصيالت

ام خارج  ام یا رفته خوانده ام، یا در ایران اند، آن درسی كه من خوانده معين كرده
مركز مدیریت در دادند یا درسی كه  می دانشكده افسري در ها درسی كیام،  خوانده

روي اساس دهند، نه، به اینها كار ندارم،  جاي دیگر مییا  یا انگلستان در هاروارد
 برتري باشد. ي تحصيالت، حتما  باید وسيله زنيم. حرف می

                                                        
پيروانشان در نيكویی راضی است و آنان ]نيز[ ادمِ پيشين، و  : خدا از مهاجرین و انصار پيش100( / 8. توبه)1

 از او راضيند...
. ترای بزرگ فرهنگ و تمدن و علوم و تكامل بشر كه در ارون معاصر شد در نتيجه این بود كه تا ابل از 2

مجرد اایل  و ارزش و اهميتی كه آنها براي عقل و علم كه در فلسفه یونان« بيكن»و « دكارت»و « كانت»
كردند  زدند، و نه تنها عالاه نداشتند اصال  آن را محكوم می بودند، و مشاهده و ماده و احساس را پس می

ارون جدید و ابول داشت، ابول داشتند. در  هایی را كه عقل و علم و فلسفه یونان و تنها حقای  و اضاوت
معاصر، ترای از آن روزي شروع شد و این جهش عظيم فرهنگ و اجتماع و تمدن و اختراع و اكتشاف 

 تجربه است. باید مشاهده كرد.« اساس»كه اینها آمدند و گفتند  -خوب یا بدش -وجود آمد به
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  :پرسد با یك مالمتی می ارآن با یك تعجب و
  1«َلا َيْعَلُمّوَّن َهْل َيْسَتِّوي اَلِذيَن َيْعَلُمّوَّن َواَلِذيَن»

آیـا آن   ؟نـدارد یكـی باشـد    داند و علـم  داند با آنكه نمی آیا شما منتظرید آنكه می
هواپيمـا را   یـا  كن را هدایت كنـد،  جمع مين تواند یك ناوِ ره میكسی كه رفته و باالخ

موشك پرتاب كند، درسش را خوانده، تـوو را  یا هدایت كند و به پرواز درآورد، و 
علم دفـاع از  ، دارد علم جنگ، شناسد، علم دارد شناسد، طرز آزمایش زمين را می می
 !با آنكه علم نـدارد یكـی باشـد، مسـاوي باشـند؟      شخم این، و مملكت را دارد ملت
گوید یا روي دشمنی با خدا و دشـمنی   خيانت می روي یا زند می را حرف این كه كسی
 !اختالف نباشد؟داند  داند و آنكه نمی بين آنكه میچنور ممكن است  .با ایران

خداونـد خـودش    :این اختالف نه اینكه مخالف بـا عـدل نيسـت عـين عـدل اسـت      
   :ام گوید كه من برتري داده می

  2«ّبْعٍض یَواَل َتَتَمَنّْوْا َما َفَضَل اهلُل ّبِه ّبْعَضُكْم َعَل»
حسد نورزید آرزو نورزید كه خداوند بعضـی از شـما را بـه بعضـی دیگـر برتـري       

 ت.داده اس
یكـی زیبـاتر    دهد یكی هوشش بيشتر است یكی اد بلنـدتري دارد.  خدا برتري می

است، یكی استعداد نقاشی دارد، یكی ندارد، یكـی درك فـوري دارد، یكـی كـودن     
محـيط خـوش آب    ي بـود. ا است، یكی در جایی به دنيا آمده كه آنجا محيط مدیترانه

كی هم در انب به دنيا آمده معلوم است كه ایـن دو تـا   و هوا است و مساعد است و ی
 خدا گذاشته است. خوب این فرق را چه كسی گذاشته است؟ فرق دارند.

نشـود و خيـال نكنـد آنكـه     ایـن آدم  آن وات در دنبالش براي اینكـه باعـث یـأس    
 فرماید: می، زیبایی بيشتر دارد عزیزتر استیا آن یكی یا هوش بيشتري دارد و 
َعَلى ّبْعٍض ِللِرَجّاِل َنِّصّيٌب ِمَمّا     َتَتَمَنّْوْا َما َفَضَل الّلُه ّبِه ّبْعَضُكْمَواَل »

اّْكَتَسُبّوْا َوِللِنَساء َنِّصيٌب ِمَما اّْكَتَسْبَن َواْسَأُلّوْا الّلَه ِمّن َفْضِّلِه ِإَّن الّلَّه    
 1«.اَّن ّبُكِل َشْيٍء َعِليًماَّك

                                                        
 .: ... آیا اهل دانش با جاهالن یكسانند؟ .. 8( / 18. زمر)1
 داده، آرزو مكنيد؛ ...  وسيله آن شما را بر یكدیگر برتري : عواملی را كه خدا به 12( / 4. نساء)2
اى  رزو مكنيد؛ مردان بهرهآشما را بر یكدیگر برترى داده، آن عواملى را كه خدا به وسيله :  12( / 4. نساء)1

جاى رشك نسبت به  وردهاى خویش؛ ]بهآ اى از دست یش دارند و زنان نيز بهرهوردهاى خوآ از دست
 بخشىِ خدا درخواست كنيد، كه خدا بر هر چيزى داناست. از فزون یكدیگر[
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انيـد،  تو نصيب شما، بهره شما آنچه كـه مـی   ایم، اینها امانتی است كه ما به شما داده
كـه در   طـوري  زیبـایی همـان   .دلخوش باشيد و مال خودتان بدانيـد همـان اسـت   آن به 

 :شود شود آرام آرام پس گرفته می شكم مادر داده می
  1«ِعْلٍم َشْيًئااَل َيْعَلَم ّبْعَّد  ِلَكْي»
 دهد. معلومات و اطالعاتش را از دست می ي همهرسد كه  بشر به جایی می
  2«يٌب ِمَما اّْكَتَسْبَنَنِّص اءِللِرَجاِل َنِّصيٌب ِمَما اّْكَتَسُبّوْا َوِللِنَس»

شـان آن اسـت    مرد، زن، بهرهخورد اعم از  ولی آنچه كه در آن دنيا به درد شما می
   :كه به دست آورده باشند

  1«َواْسَأُلّوْا اهلَل ِمن َفْضِلِه»
كه دیگري  پس عوض اینكه حسادت بورزید، غيبت بكنيد، تمناي آن چيزي را

گویند  می چرا هست، خواهی فضل این ،خوب بخواهيد، را آن فضل خدا از بكنيد، دارد
 ؟است مخالف دین اسالم
انده مطور نبود كه به فر كردند، اما این خودشان فرمانده معين می البته پيامبر و ائمه

ح  براي مردم خواهد بكنيد و  لتان میادرت منلقه بدهند و بگویند هر كاري كه د
 ل بودند.ئاا

 گوید: ه میالبالغ هاي نهج در یكی از خنبه )ع(علی
َحُّق اْلَّواِلي َعَلى الَرِعَيِة  َوَأْعَظُم َما اْفَتَرَض ُسْبَحاَنُه ِمْن ِتْلَك اْلُحُقّوِق»

 4« َو َحُّق الَرِعَيِة َعَلى اْلَّواِلي
حقی كه من والی بـر شـما    دارد.ح  بر والی ح  دارد و رعيت هم بر رعيت والی 
مـن محتـاج بـه     ،و بعـد  اسـت،  را انجـام بدهيـد اول اطاعـت   آن شما بایـد  و مردم دارم 

مالـك  بـه   حضـرت علـی)ع(  در آن عهدنامه و بعد  .هستممردم داللت و نصيحت شما 
رفتار با ااضی چنور باشد، رفتارت با مـردم چنـور باشـد،     ؛كند هایی می سفارش اشتر

                                                        
 اي كه پس از دانش ]فراوان[، هيچ چيز ندانند... : ... به گونه 10( / 16. نحل)1
آوردهاي  اي از دست آوردهاي خویش دارند و زنان نيز بهره اي از دست : ... مردان بهره 12( / 4. نساء)2

 خویش؛ ...
 بخشیِ خدا درخواست كنيد، ... : ... ]به جاي رشك نسبت به یكدیگر[ از فزون 12( / 4. نساء)1
ها كه خدایش واجب كرده است، ح ِ والی بر  ترین ح  : و بزرگ216نبه ه، عبارتی از خالبالغ . نهج4

 رعيت است و ح  رعيت بر والی.
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تو كـرنش   آیند و به روز اول به سراغ تو میاي  روي بدان، یك عده تو در اینجا كه می
امـا   .شناسـی  آیند اصال  تو اینها را نمی ه نمیآورند ولی یك عد كنند و هدایایی می می

شناسـی بـه سـراغ تـو      آنهایی كه تـو آنهـا را نمـی    ،بيچارگی توست ي كه روزآن روز
 كنند. میپشت اول به تو  ي دسته لیشوند، و پشتيبان و مدافع تو میآیند و  می

ها هم بـه  شناسی و آن دوم كه تو آنها را نمی ي اول اشرافند، بزرگانند، دسته ي دسته
 تپس تو ادر اینها را بدان و به آنها محبـ  ؛هستند خورند مردم هستند، ملت درد تو می
 دهد. افسر فرمان می عنوان كن، بعد به

درجـه دارم همـه بایـد    افسر آن نيست كه بگوید چون من افسـر هسـتم، چـون مـن     
 «انبـار »واتی به شهر  )ع(علیخود  ؛نه ،بيایند و نوكري من را بكنند، من از همه باالترم

یعنـی   ،بروید دنبـال كارتـان   :فرماید می ،اند كنند هدایا آورده رود و مردم تعظيم می می
را كردیـد، كـافی    د به من تعظيم بكنيد، بس است، اینقدر اطاعت كسـري یا آمده چه؟
ت كه هر كسی كـارش را بكنـد، زارع بـه كـار زراعـتش      اطاعت امر من این اس ؟نبود

البتـه احتـرام تـا     .گري بكنـد  برسد و كاسب دنبال كسب خودش باشد و سپاهی سپاهی
 حدودي كه اطاعت امر باشد الزم است، اسالم در اینجا برادري است.

 اولين دستورش عقد و پيمـانِ  پيامبر بزرگ برارار شد ي وسيله به« يِبالَن ةمّدين»واتی 
افسـر بـه دالیـل اینكـه      رنگی. هم برادري است و یك در ارتشبود. اخوت و برادري 

البتـه بـا فـرض اینكـه      ؛االمـر اسـت   اولـی ؛ خدا برایش ارزش اایل شده، ح  امـر دارد 
 منصـوب اسـت،  امـر وامـام    رعایت اصول طولی شده باشد و مادامی كه از طرف ولیِّ

   .اید اطاعت كردب
بالتشبيه  ام آمده جمعی چنين در اینكه به كنم می افتخار و خوشحالم من ،حالدرهر

  :گویند می ءخوانند و به سيدالشهدا می طوركه در زیارت عاشورا انمه
  1«ْم َفَأُفّوَز َفّْوًزا َعِظيًماُکَيا َليَتِني ُّكنُت َمَع»

دار بـودم، یـا افسـر بـودم و      اي كاش من هم سرباز بودم یا درجـه گویم:  من هم می
 شدم. و اسالم و خدا می و انقالب این افتخار را داشتم كه فداي مملكت و ملت

 
 

                                                        
حضرت: كاش من با شما بودم، به كاميابی بزرگی  آنبر سر ابر  اسمت انتهایی از زیارت امام حسين)ع( .1

 رسيدم. می
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9301چهره مهندس بازرگان در پائيز سال 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

*بامهندسبازرگانمصاحبهحامدالگار
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ،كردم در ضمن مسافرت كوتاهی كه در زمستان سال گذشته به ایران

شكوهمند اسالمی  انقالب ي به منظور كسب اطالعات بيشتري درباره
با چند نفر از  ،دامت بركاته ایران و اائد بزرگ آن امام خمينی

از جمله با  ؛عمل آوردم هاي مذهبی و سياسی كشور مصاحبه به شخصيت
مالاات نمودم كه  ي و مهندس مهدي بازرگاناهلل كاظم شریعتمدار آیت

هاي این دو نفر اینك در اختيار خوانندگان عزیز مجله نصر  متن مصاحبه
از من  ،اهلل شریعتمداري و هم مهندس بازرگان گيرد. هم آیت ارار می

هایشان مخصوصا  در آن برهه از زمان در جراید  اول گرفتند كه گفته
امام  ي ند در كتابی كه دربارهولی در ضمن به من اجازه داد ؛درج نشود

هایشان نقل اول كنم. نظر به این كه به  از مصاحبه ،كنم خمينی تأليف می
اتمام آن كتاب به تأخير افتاده و مدت هشت ماه از  ،علت تراكم منالب

اهرمان  ملت ،تر ها گذشته است و از آن مهم آوردن مصاحبه عمل مواع به
كه در تعيين سرنوشت مملكت  الضمير كسانی فی از ما ایران البته ح  دارد

مزبور را نه در  ي انتشار متن دو مصاحبه ،اند با خبر باشد دخالت داشته
ها از  ر بالمانع دیدم. پاورایاسالمی نص ي اي بلكه در مجله  روزنامه

 يست. نویسندگان مجله نصر است و الزاما  مورد تأیيد بنده ن
 حامد الگار

 1138شهریور  11

                                                        
 استاد ،الگار حامد آااي دكتر 20/8/1139ي مورخ  ذرد، متن مصاحبهگ می گرامی خوانندگان نظر از آنچه *

است كه توسط اعضاء انجمن  در بركلی، با مهندس مهدي بازرگان شناسی دانشگاه كاليفرنيا كرسی اسالم
ي  از نوار برداشت شده و توسط خودشان در شماره ویژه مجله و كانادا اسالمی دانشجویان در آمریكا

منتشر شده است و ما  1138بهمن  12یكا و كانادا، مورخ در آمر ، نشریه انجمن اسالمی دانشجویان«نصر»
 داریم )ب.ف.ب(. به نقل از نشریه مذكور آن را با ویرایشی مختصر تقدیم می
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آغاز  د امام خمينیصحبت را آااي مهندس بازرگان درباره ميزان اطالعاتشان در مور
 كنند. می

صحيحی  چنان اطالع مستقيم و آن : من از زندگی امام خمينیمهندس بازرگان
ام؛  شنيدهاز دوران تحصيل ایشان چيزهایی  ،ها مثال  از بعضی ،ندارم. جسته گریخته

 ، نه منمتن است نه مفصل. ولی آن اطالعات
، دور و بر ایشان تازه در امبود كه  1141 سال اس بنده با ایشان دراولين تم
پيش  یك دفعه ما با دكتر سحابی آمدند و عنوانی پيدا كرده بودند. اشخاصی می

دیم. ایشان خيلی ما را ؛ شاید مثال  جمعا  بيست دايقه با ایشان صحبت كررفتيمایشان 
چه كاري داریم،  چكاره هستيم واینكه ، اما مثال  شناخت گر هم میا  ؛شناخت نمی

 . رفتم ن سال گذشته كه من به پاریس. این گذشت و گذشت تا همازیاد منلع نبود

 ، در تماس نبودید؟تبعيد بودند كه امام در نجف اشرفهایی  در سال: دکتر الگار
را اشخاصی  ایشان اخبار یا ها اعالميه  ،مواع آن ولی ،وات هيچ ،نه :بازرگان مهندس

و  ی ایشـان و زنـدان  لو درگيري اصـ  1142خرداد  13رساندند. البته در  گفتند یا می می
، آن مواع خود من هم زندان بودم. در زنـدان مـا   ها و تبعيد و غيره ز زندان و نن بعد ا

توانستيم با بيرون ارتباط زیـادي پيـدا    ي كه نمیطور به ،بودیم هنوز تحت مراابت زیاد
 كنيم.

تشریك مساعی  هاي انقالب گيري ، در تصميمتشریف بردید پاریس: الگار
 طور نبود؟ این ؛فرمودید

 ي بـار بـه نماینـدگی از ناحيـه     ، در وااـع یـك  پاریس رفـتم  به: بلی، بنده كه بازرگان
، كـه ببينـيم ایشـان چـه     ير؛ حتی از جانب خود آااي شریعتمداي مختلف بودها جناح

ایشان بگـویيم.   مان را به نظریات هم ما و ،بكند كار چه خواهد می نقشه و طرحی دارد و
لی جـدي شـده   يخدیگر نهضت ، چون آن مواع یشان بخواهيمات مخصوصا  از اوآن 
در توانـد   مـی اینجـا و نقشـی كـه ایشـان      مـردم در  م تبعيت، و ههم دخالت ایشان ،بود

هـا   دارد و ناراحتی ؛ یعنیگفتند( داشته باشد نمیرا  انقالب ي كلمهمردم نهضت )هنوز 
مات ایشـان  ها و تصمي از اینكه بعضی اعالميه  ،هایمان داشتيم كه خيلی هایی ایتیو نارض

سـا  الزم در اختيارشـان نيسـت و مـثال  چـه ب     1هـاي «هدُن» ینیع، اطالعی است از روي بی
                                                        

1 .Donnée  اطالعات اساسی» -«داده»به معناي.» 
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اعالميـه  نـام ایشـان    ، بـه دهد، دروغی باشـد؛ یعنـی اشـخا     هایی كه ایشان می اعالميه
ایشـان  نام  بهرسد و نه آنچه  ایشان اطالع درستی می د. یعنی نه اطمينان بود كه بهدهن می
معلـوم    رهبري عمال  ي مستله؛ كيالتی دادشد تش هم نمی اندر ایر ؛باشد درست آید می

، رابط و واسـنی نبـود.   بود و در این طرف ا ایشان در نجفام ،ایشان باشدباید بود كه 
انتظار داشـتند كـه     ،شان را داشتم ؛ یعنی آنهایی كه من نمایندگیهمه بود ي این عقيده
بشناسـيم و   مامـا  ي را به چشـم نماینـده  اي را در ایران معين بكند كه ما اینها  ایشان عده

هـاي   اعالميـه   ، از طریـ  آنهـا بگویـد و حتمـا     یشان دستور یا حرفی یا نظري دارداگر ا
هـم نظـري دارنـد یـا     و بـالعكس اگـر مـردم    ؛ ایشان را هم اینها به دسـت مـردم بدهنـد   

 مـنظم  خواستيم ایشـان را در خـط   ما می ،، از طری  اینها باشد. خالصهاطالعاتی دارند
 بيندازیم كه البته ایشان هم جور نبود. بودن

 ده تعيين نكردند؟نییعنی نما: الگار
اـدر كـه بگـویم حسـن و      گفت من همـين  براي اینكه می ؛نكردتعيين  ،: نهبازرگان

و  خـط مشـی در برابـر شـاه     هوات راجع به اینكـ  گيرند. آن روند آنها را می می ،حسين
و از ایـن   آن مواع نظر غالب اشخاصی كـه اهـل انقـالب    ،ا و دنيا چه باشده ییآمریكا
كوبنـد.   كوبنـد و مـی   بود كه حاال مـن را مـی   همان نظر سنگر به سنگر ،ها بودند حرف
هـایی   آزادي وااعا  ،كارتر بشر حقوق از استفاده با ،بود وزیر نخست امامی شریف كه واتی

داده بود و امكان این بود كه دو نفر دور هم جمـع شـوند و حـرف بزننـد و مـردم هـم       
 از سـال شاهنشـاهی   شـاه  ؛بيایند و گوش كنند. دولت هم مقدار زیادي جلو آمده بـود 

بـود كـه    يچنـد كـار  اینهـا  داده بودنـد و   بـه منبوعـات آزادي   ؛بـود  نظر كرده صرف
 شریف امامی كرده بود.

نظر این بود كه مواعيت طوري است كه ما  ،بعضی از دوستان ي عقيده آنجا به
پوزیسيون خود را محكم كنيم و بعد از یك  ؛توانيم از این امكانات استفاده كنيم می

مثال  ؟  تدریج عمل بشود وات چگونه به تدریج عمل بشود. آن به یعنی ،مجدد ي حمله
بود. آن وات بحث روي انتخابات بود كه ما شركت كنيم  هایش انتخابات یكی از راه
 و یا نكنيم؟
یـك   این بود كه انتخابـات  در آن زمان (ها و سایرین نهضت آزادي)ماها  ي هعقيد
خـواهيم   ، مـی گوینـد  كـه مـی   اي رسيده است مرحله ست. دولت واتی بها  الهی ي مائده

بـه دولـت خـواهيم     ،كنيم چه بهتر از این! اول كاري كه ما می  ،بدهيم آزادي انتخابات
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باشـگاه  گویی و انتخابات آزاد است باید اجازه بدهی كـه مـا    گفت كه اگر راست می
كه مـا دور  شـود  اي مـی  این باشگاه وسيله ،اگر داد ؛دهد دهد یا نمی یا می ؛داشته باشيم

گـویيم پـس تـو دروغ     گيـریم و مـی   ش را مـی ا همانجا مـچ  ،اگر نداد ؛هم جمع بشویم
آزادي انتخابـات   ،گـویيم خيلـی خـوب    آن وات مـی  ،گویی. واتی كه باشگاه داد می
مـردم مسـلما  بـه     ،مـا كاندیـدا بيـرون دادیـم     یتـ هيم. وا، اجازه بده ما كاندیدا بـد است

و آن واـت روي    ،ن مـثال  یعنـی مخـالفين   وی د داد. ملّین ر ي خواهنوی یكاندایداي ملّ
؟ حاال یـا از ایـن طـرف    ف بزنيم. دیگر چيست كه آدم نگویدتوانيم حر كاندیداها می
چـه نهضـت    ،چـه ملـی   ،حاال چـه روحـانی    -مخالف ي ز جبههیعنی ا ؛شود انتخاب می

شـوند. اگـر    یا نمی ،شوند می ده بيست نفري وارد مجلس -چه حزب فالن و...  ،آزادي
 ،مریكـا آآاـاي   ،گـویيم آاـاي كـارتر    كنيم. می جا آنها را رسوا می نرفتند باز در همين

گویيـد. چـون دیگـر     گـویيم: شـما دروغ مـی    دروغ است و به اینهـا مـی    توحقوق بشرِ
آزادي دادیـم.   گفتند: آاا مـا بـه ملـت    آتو این بود كه می ؛شان  آمده بود آتویی دست

 ،مـا حرفـی نـدارد   به دنيا خواهد گفت: ببينيـد ملـت    ،آن وات اگر ملت چيزي نگوید
ایـن را مـا    ،م. آن واـت ا پـس مـن محبـوب    ؛زنـد  اما حاال هم حرفی نمی ،آزادي دارد

اصـال    ،اـدر آزادي منبوعـات   نيتوانستيم رد كنيم. مقدمه خيلی خوب است. با هم می
آزادي دادگســـتري و آزادي  ،گيـــرد. آزادي منبوعـــات آدم تمـــام ســـنگرها را مـــی

 ؛جلـوي حـرف بنـده را گرفـت     جـا  هم كه شروع شده بـود. ایشـان همـان    محاكمات
هسـت خودمـان را راضـی نشـان      یدر مردم شـور و هيجـان   ما، االن كه اگر ؛نه  گفت،
كنـی كـه    شما تضـمين مـی  آیا  :گفت به بنده می -شوند. آن وات مردم سرد می ،دهيم

یشـان رفتنـد و آرامـش یافتنـد     ها بعد از اینكه مردم مثال  با ابول این چند مورد بـه خانـه  
البته بله. گفـتم انتخابـات بهتـرین چيـز اسـت       ،گفتم باره هياهو راه بيندازند؟ من میدو

كه در مردم هيجان و حركت و این چيزها ایجاد شود. ایشان حرف مرا ابـول   براي این
نداشت. نه این را ابول داشت و نـه واتـی مـن از عوامـل و فاكتورهـایی كـه در وسـط        

بایـد توجـه كـرد.     را بایـد نگـاه داشـت و بـه اینهـا      صحبت كردم و گفتم اینهـا  ،هست
ملـت   ،گفتم یك فاكتور را فرض كنيم ملت ؛خواستم تجزیه و تحليلی را شروع بكنم

دانيـد و مـردم هـم     چون خودتـان بهتـر مـی    ،زنم راجع به اینها حرف نمی ،و روحانيت
و غـرب اسـت.    آمریكـا فاكتور سوم  ؛است و دربار شاه فاكتور دوم ؛دنبال شما هستند

دیگـر  دانسـت. مـن    زد كه یعنی اصال  اینها را كان لم یكن مـی  ایشان طوري حرف می
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جا جلـو رفتـيم و   نیحتی تا ا ،خواست یشان اصال  نمیدم . واتی انزهایم را  حرف ي بقيه
یك چيزي است  ،ولی این یك نوع وااعيت است ،خوب یا بد ریكاآمگفتيم باالخره 

بلكه به لحاظ دشمنی و ضرر رسـاندن... دیـدم ایشـان     ،لحاظ دوستی حاال نه به  ،در دنيا
كـه مـن از    گفـت  ل نيست. آن وات ایشانئاي براي خودي و شاه اا نهزاصال  وزنی و و
 و شـد  كـه موفـ  خواهـد   د. یعنی طوري حرف زدكـه منمـتن بو  خواهم شما این را می

آید و اختيار مملكت در دسـت ایشـان خواهـد افتـاد. بـه مـن        ایشان می ،شود پيروز می
اي  شما یـك عـده   ،شناسم و نه وكيل نه وزیر می ،شناسم گفت: چون من كسی را نمی

آنهـا   ،اشـد بنـا شـد كـار دسـت مـا ب      تـا را معرفی كن كه اینها مشاور من باشند كه بعد 
 تا من كاندیدا كنم. ،فالنی وكيل ،وزیر باشد نیالبگویند كه ف

جا شروع شد كه ایشان ليست یك عده افـراد   در وااع شروع كار ما با ایشان از این
ایـن را   -به من اطمينـان دارد  -گفت كه من به تو اعتماد دارم خواست. چون می را می

تنهـا نباشـد، فقـط     نهضت آزادي ؛خواست و گفت اینها از یك دسته نباشند از من می
مسلمان و منلع باشند كه بتوانند آن مواـع بـه مـن كاندیـدا      ،هاي مورد اعتماد اینها آدم
نفـري دادم.   13خواست. من یـك ليسـت    پنج شش نفر هم نمیایشان بيشتر از  ؛بدهند

مـن از ميـان آنهـا انتخـاب      ،حـاال بيشـتر باشـند    ،بعد هم خودش گفـت: خيلـی خـوب   
 ؛بـود  حـزب ایـران   ،بـود  نهضت آزادي ،افسر بود ،بود در این ليست روحانی كنم. می

هم بـود. آن واـت بـاز     بازاري ؛دنهاي مختلف باش گروهچون خودش گفته بود كه از 
كـه از ایـن ليسـت    اي را  آن عـده  ،دو مرتبه من به حرف اول خـودم برگشـتم و گفـتم   

 عنـوان  از همين حاال به آنها مأموریـت بدهيـد كـه اینهـا در ایـران بـه       ،كنيد انتخاب می
اي یـا   نقشـه  ،یعنی واسط بين شما و مردم باشند كه اگر طرحـی  ؛باشند شوراي رهبري
از هـم  آدم با آنها در ميـان بگـذارد. ایـن را دیگـر تقریبـا  ابـول كـرد. بـ         ،فكري هست

زیر بار سيستم مـدیریت بـه آن معنـا      سرحرف اولش بود. خمينی آدمی است كه اصال 
 ،سيسـتم حزبـی   ؛زده هسـتيم  كه غـرب  حاال ما متهميم به این ؛رود نمی ،فهميم كه ما می
 ...  1لوژیك ،كارتزین ،متدیك

گذاریم  می ایشان گردن چی هر ما گفت: می و داشت ناراحتی یك یزدي مثال  دكتر
دانم یك رئيس جمهور و از  نمی ،باالخره شما كه در مقام یك رهبر كل ،كه آاا
 گویی داشته باشد كه ااال  مردم  ، سخن دفتري داشته باش ،جمهور باالتر هستيد  رئيس

                                                        
1 .Méthodique )مرتب، با ااعده و اصول(- Cartésien )دكارتی(- Logique .)مننقی( 
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 حاال هم باز همين طور هست... .كرد...  شان را بدانند... ایشان ابول نمی تكليف

 ت پنج شش نفري بود؟أغير این هي شوراي انقالب: الگار
منالـب دیگـري واردش شـد. حقيقـتش را بدانيـد       ؛: دیگر اینها ااطی شـد بازرگان

 ،كـرد  و تـوكلش تصـور مـی     یقـين  ي پيشرفت كار و پيروزي ما از آنچه ایشان با همـه 
 تر شد...   سریع

یكی این است كـه آدمـی    1شبلی چون زندگی ایشان را خواسته بودید... كاراكتر
مـا  كـه   ییهـا  نيست كه زیـر بـار نظـم و اصـول مـدیریت و اصـول اداره و ایـن حـرف        

 برود... ،زنيم می

روابنی است  ي درباره ،خواستم از جنابعالی بكنم ستوال مختصري كه می: الگار
وجود داشته است. این ستوال براي بنده و بسياري از  شوراي انقالبكه بين دولت و 

 بود؟ تیمحك چه روي اول ي وهله در دوگانگی این كه آمده پيش انقالب به مندان عالاه
را بازي كند و دولـت هـم كـه نقـش      بنا بود نقش مجلس : شوراي انقالببازرگان

كه بعـدا  هـم آاـاي     -ه اضافه چيزهاي دیگر. در همان برخورد اول من با ایشاندولت ب
ي توي یك جـو  ،این دوران رهبري لحاظ به آبمان كه دیدیم طرفين -آمد دكتر بهشتی

 همـه  (و دوسـتان مـا   خود آااي شریعتمدارياز جمله ) ها رود. چون بيشتر اینجایی نمی
به ایـن زودي نـرود و یـواش یـواش      بودیم و طرفدار اینكه شاه طرفدار سنگر به سنگر

اـدرت و   ،بـه اصـنالح   ؛هـم شـركت كنـيم    زیر پایش را سست كنـيم و در انتخابـات  
وااعـا  از  شـاه  واژگـونی   ؛شـد  بيایـد. اصـال  بـاورم نمـی     تدریج دست ملـت  بهاختيارات 

 ؛خـدا بـود   ي معجـزه   تواننـد بگوینـد   هـا مـی   چيزهاي استثنایی تاریخ بود. حـاال بعضـی  
آمـد   تواننـد بگوینـد پـيش    هـا مـی   بعضـی  ؛توانند بگویند نبوغ خمينـی بـود   ها می بعضی

طلبـی و   نقـش خـود شـاه و آن غـرور و تكبـر و جـاه       ،من ي عقيده طوري بود كه ... به
بـود )مهـم    شـورانده همه چيز بود كـه همـه را عليـه خـودش      ها و خرابیِ كاري كثافت
 ،شـد  اگر خمينی هم پيدا نمـی  ؛دستگاهی نبود كه بتواند بماند ،یعنی این دستگاه ،بود(

بـرد. وضـع سـازمان برنامـه و ااتصـاد       وضع ااتصـادي مملكـت او را اصـال  از بـين مـی     
توانست بماند و من اـبال  شـاید    ه نمیمملكت و اینها به جایی رسيده بود كه این دستگا

و او هـم بـه    ،یك سال ابل از انقالب شنيده بودم كه به یكی از نزدیكـانش گفتـه بـود   
                                                        

1 .Caraetère خصيصه(. -)شخصيت 
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اگر نگيـرد دیگـر     ؛آخرین آتوي ماست این حزب رستاخيزما گفته بود كه  اسديِ بنی
ایـن را فهميـده    را درسـت كـرده بـود    خيزما هيچ چيز نداریم. خودش كه حزب رستا

اعتمـاد شـده بـود و سـوءظن      و فالن و ... بـی  ، از هویداي اطرافيانش . نسبت به همهبود
آن در  ،شـد. بلـه   بایستی واژگـون مـی   می  اصال  نظام،  پيدا كرده بود. این است كه این

بـود و دو نفـري    هـم  البتـه دكتـر یـزدي    -مأیوس شـدم  اتی من از آااي خمينیمواع و
مـا اصـال  بـا هـم تفـاهم       ،لحـاظ رهبـري انقـالب    معلوم شد كـه بـه   -پيش ایشان بودیم

اي را معين كند كـه اینهـا در    ي كه حتی ایشان حاضر نشد كه یك عدهطور به ؛نداریم
 اشند...نماینده و گرداننده ب ایران

آینده كـه ایشـان بـراي مـن      ي وظيفه ییك ؛آمد جا تفكيك دو وظيفه پيش از همان
آمـد و حكومـت    ایشـان بـه ایـران    دیگر اینكه واتـی  ي یك وظيفه ؛گرفت در نظر می

اتـی كـه   وكنم. یعنی  بنده و آنهایی كه معرفی می ؛كاره باشم هبنده چ  دست اینها افتاد،
 آمریكـا چون ایشـان نـه بـراي     ،توانيم با هم تفاهم كنيم این جریان نمیوي ردیدیم ما 

بنـابراین نقـش بنـده     ؛بشـود كار  1«متدیكمان» بودل است و نه حاضر یارزش و اثري اا
ولی چون این نهضـت   .و خودش یقين داشت ،كه ایشان پيروز بشود آینده بهرفت  می

بعـد   انقـالب  ي كلمـه  ؛گفتنـد نهضـت   روزهـا مـی   آن -شـد  باالخره بایستی رهبري می
همـين   شـد رهبـريِ   مـی  ، نقششانكه معين شده بودند اي ابراین آن عدهبن -درست شد

 جنـگ   ها و فرض كنيد مـثال   ها  و اعتراضات و تحصن پيمایی راه ي ، ادارهها پيمایی راه
اش  ، ننفـه 2«ژونِـس »به آن صـورت   راي انقالبخيابانی و این نوع كارها. بنابراین شو

كارهـاي   ،شد كه ما و دولـت  به این ترتيب بود. بعد هم بين ما و آنها این طور فرق می
هایی كه یـك دولـت اـانونی در حالـت      هاي اانونی و اسمت اسمت)مملكت  ي اداره

بقایـاي انقـالب و نهضـت هنـوز      نو چو ،مان باشد به عهده (دهد ثبات و نظم انجام می
هنـوز سـرجایش بـود و كسـی      ، ولـی بختيـار  رفته بود اهدرست است كه ش -مانده بود

بـا   ،ارتبـاط بـا روحانيـت    -دانست و معلوم نبود كه بختيار چه جوري خواهد رفت نمی
باشد. ضمنا  بـين مـا و   ]شوراي انقالب[ انقالب است با آنها  یی كهآنجاا و ... تا ه جوان

هاد كـرده بـودم   نباب اینكه نوعی كنترل شود. خود من هم پيشـ  من ؛امام هم اینها باشند
اوانينی كه باید بگذرد، ح  داشته باشند ستوال و بازخواست كنند. لذا این فكـر پـيش   

                                                        

1 .Méthodiquement مند. به معنیِ با ااعده و اصول، ااعده 
2 .Jeunesse معنیِ جوانی، شباب. به 
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شـيم. ولـی ایـن فكـر كـه كسـی كـه        شوراي انقالب باآمد و بنا بود كه خود ما هم در 
حـاج  صـدر  این یـك مقـدار تقصـير آاـاي      ،باشدنوزیر باشد نباید در شوراي انقالب 

انقـالب هـم    ي و دنبالـه  ،خودمان بود. به این ترتيب ما از هـم جـدا شـدیم    سيدجوادي
كـه از خـارج    و انگشت گذاشـتن روي چيزهـایی   1«كانتری»ادامه پيدا كرد. هم روي 

هـا و تواعـاتی    دانم فالن ... خواسته ا، نمیه جوان ،خواستند هم مردم می ،شد میعنوان 
مـا  نبودند. سيسـتم   ،این آاایان معتقد به آن سيستمی كه بنده اعالم كردم همو  ؛داشتند

كنـيم و   موبعد رفراند ،، اول حكومت را در دست بگيریمچه بود؟ اینكه امام گفته بود
اـانون   ،بعـد از آن خوابيـده بـود.    كشـور  چون  ، تا مملكت زنده شود؛مملكت ي اداره
و غيـره... تشـكيل    مؤسسان ؛ مجلسوم شودرفراند و بياید اساسی اانون ؛بنویسيم اساسی

مـا بـود. مـن هـم      ي ظيفهرهاي اداري و كارهاي مثبت وام كاانج ،دولت و به اصنالح
جا به مردم گفتم كـه ایـن كارهـاي     همو در ه ]تهران[ م در دانشگاها در اولين سخنرانی

گذارند و یك عمـارت   كه یك بمب می ،مثبت غير از كارهاي منفی و تخریبی است
خواهيـد   مـارت دو طبقـه كـه مـی    طبقه ممكن است واژگـون شـود. شـما یـك ع     140
نقشـه و   ،ایـن  ؛شـود  با شالق و زدن و كشتن نمـی  العين نيست؛ ةطرفاین دیگر  ،ازیدبس

در اینجا اختالف بين دولـت   .خواهد مدت می ،كارها ؛ ایندخواه ... میطرح و آجر و
بابا من هـم   ،گفتم پيدا شد. بنده می ،از یك طرف و این آاایان و مردم از طرف دیگر

فـاز مثبـتش بایـد     ،شاه رفتـه  ،گویم فاز منفی انقالب انجام شده قالبی هستم، منتها میان
وزیـر   ؛ام اور درسـت كـرده  شـ متدیك هم این است كه من یك وزیر م ؛باشد متدیك

 ،صـنعت  ،هـایی اسـت راجـع بـه كشـاورزي      و كميسـيون  ،هاي انقالب مشاور در طرح
ها مشـغول نوشـتن طـرح هسـتند.      ها ... و این بانك ،خارجی سياست ،ادارات ،تجارت

كارهـا   ي این آاایان )شوراي انقالب( بـا ایـن موافـ  نبودنـد و خودشـان هـم در همـه       
از هـا نبـود و    كردند. آااي خمينی هم كه اصال  روحش بدهكار این حـرف  دخالت می
 به ضرر است.ها  فهميد این دخالت گر بود و نمی خودش دخالتتر  همه مهم

خواهيـد آاـاي    مـی  ،امـري داریـد   ،گفتيم آاا شما اگر فرمایشی داریـد  هرچه ما می
اول از ما بپرسيد كه این آاا چه جـور آدمـی    این را خودتان نگویيد؛ ،نياید انایر الگار

كـه  كسـانی  پرسـيم   م و مـی رویـ  ، مـی ؛ اگرنـداریم است؟ ما یا اطالع داریم یـا نـداریم  
واـت مـا    كنـيم. آن  ، مـا ایـن اطالعـات را چـك مـی     اطالعاتی راجع بـه ایشـان دارنـد   

                                                        
1 .lntrique معنیِ توطته، دسيسه، فتنه. به 
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هـا   دانـم زن  نمـی  ،كه گوشت باید این طور باشد گوئيم ایشان نياید. یا ما می گویيم می
هر دفعه كه راجع بـه مـن صـحبت     ؛ امااین طور باشند. ایشان هم آدم با سوءظنی است

چون براي ایشان ایـن   ،دههی تكيه كر« ورد اعتماد من استاو م:  »روي این كه ،كرده
ایـن شـانس یـا ایـن امتيـاز را       -به ح  یـا بـه نـاح     -و من حاال .خيلی مهم است مستله

داشتم كه در نظر ایشان آدم مورد اعتمادي هسـتم. ایـن در مـورد اخـالق و روحيـات      
كه بـه مـن اعتمـاد     گوید رلك با اینكه می خيلی مهمی است. مع ي مستلهآااي خمينی 

كنـيم كـه    نهاد مـی فرض كنيد كه كاري را ما به ایشان پيشـ  ،اعتماد ندارد. ایشان ،دارد
بكنيـد.   ،، بسـيار خـوب اسـت   ، بلـه گویـد: بلـه   ایشان هم مـی  آاا این كار خوب است؛
فرسـتد آنجـا... از مشـكالتی     ولی بعد یك آخوند هم می ،دهد خودش هم اعالميه می
و  ،مننـ  مـن   ،طرز فكر من ،من ي اصال  با روحيه نهمين بود. ایكه بنده تحمل كردم 

یـا   ،ساختمان فكري من جور نيست و بارها به ایشان گفتم: آاا از دو حال خارج نيست
 عنـوان  نه به ؛ب را زیر نظر دولت بگذاریدهاي انقال باید دادگاه ،به دولت اعتماد دارید

باب اینكه ما بگـویيم   بلكه من ،نه ؛آن را تبرئه كن م این را محكوم كن،اینكه ما بگویي
دسـتور   بكن یا نكن، این باید بهفروش  آیا دخالت در امر گران ؛كسانی برو تو دنبال چه

اسـت و مـثال  بایـد    فـروش   ما باشد، اما حاال دخالت كرد و تشخيم داد كه این گـران 
گفتم كه اگر به ما اعتمـاد    گویيم. به آاا این را میگویم كه ما باید ب تيرباران شود. نمی

باید زیـر   تلویزیون  ؛انقالب زیر نظر ما باشد ي در دوره بهاي انقال باید دادگاه ،دارید
 یـا بـه آاـاي هـادوي    ه اعتمـاد داریـد   زاد به انـب  ،نظر ما باشد. اگر به ما اعتماد ندارید

آاـا فالنـی را وزیـر     ؛آااي هادوي دستور بدهـد  ؛صددرصد من حاضرم ،اعتماد دارید
گفت كه از دولت تمكين كن  كرد. نه به او می فالن كار را بكن. ولی ایشان نمی ،كن

ریـز  دار و م طور كـج  ... این بود كه همينودش اینكه نمی ؛آاا ،گفت كه نه و نه به ما می
داد... بعـد دیگـر    ما را بين زمين و آسمان نگه داشته بود. این وضع مرا خيلی رنـج مـی  

كسانی كه به نام انجمـن   ،دیگران ،اه بلكه جوان ،نه تنها آخوندها ،انواع مراكز ادرت
 ،گفت ... دیگـر آخـر   یعنی عمال  به زبان می ؛و ... ایشان هم هيچ كس را ابول نداشت

 بست رسيده بود. چاره بسته شده و به بن ر به جایی رسيده بود كه وااعا  راهِكا

 بود؟ اشغال سفارت ي علت استعفاي نهایی جنابعالی اضيه: الگار
اي  ام را دیده بودید؟ نامه ام نوشته بودم. نامه عين همان بود كه در نامه ،: نهبازرگان

اخنار كرده بودم كه  من به شوراي انقالب ،پانزده روز پيشبه امام نوشته بودم. از 
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مندان  عالاه ي پرتگاه است و تازه اگر همه ي لبه دروضع مملكت طوري است كه 
اول  ي بنابراین در مرحله ؛معلوم نيست كه موف  بشویم ،اوایشان را روي هم بگذارند

گفتم این هم فوریت  ؛دمورا من خودم كرده ب شما با ما یكی شوید؛ پيشنهادش باید
كنند. نه اینكه بگویند  می «فس فس»فردایش هم به امام گفتم و دیدم اینها  دارد. پس

است و همين امروز باید  عجلهاین  در گفتم ما دیگر وارد شده بودیم. من می ،نه
عی كه تكليف معين بشود. مواعی كه من این منلب را عنوان كردم و حتی آن موا

هنوز سفارت اشغال نشده بود. شاید  -نامه را با موافقت وزرا نوشتم -نامه را نوشتم
 فردا صبحش این اتفاق افتاد. ؛عصرش این تصویب شد

 بينيد؟ آینده را چگونه می ،حاال بعد از این اضایاي مختلف: الگار
ها نه  ا داخلینه ب ،ام : فعال  من بعد از استعفایم با هيچ كس مصاحبه نكردهبازرگان
 ،در مصاحبه بپرسيدفرض كنيد یا  ،اگر بخواهم در آینده صحبت كنم ؛ها با خارجی

. اگر تمان بسته اس زبان ؟چيست آمریكا نظرتان در مورد این عمل اشغال سفارت
 ،اند ی كردهكار خوب یموت! اگر بگشاند چه اوضاعی خواهيم دا كرده بگویم كار بدي

خوب ممكن است خودم هم عقيده نداشته باشم. در هر حال امر مسلم این است كه 
شتر  ؛گفتم این رهبري نيست. من از پيش هم می ي هجز ادام فعال  راهی براي ایران
حاال كه اوال  مراجعات مردم  ،شود. به ایشان پيشنهاد كردم سواري دوال دوال نمی

 ؛د؛ بيایيد تهرانيكن امور دخالت می ي شماست، خود شما هم كه در همه اش به همه
دانم  و هم بتوانيم روابنی داشته باشيم. نمی كه هم اضایا را بهتر ببينيد تهران بنشينيد

. كه نشد؛ بيایيد تهران بنشينيد ن. ایتر بگيرد، وات بگيرد و بياید امهليكوپ دایمدولت 
، است و ایرادي به آن نيست. بله ككرد. در صورتی كه خيلی لوژی شان ابول نمیای

، با ي ایشان، با نظر ایشان توانيم با سليقه حاال غير از آااي خمينی كس دیگري را نمی
، با آن احترامی كه پيش مردم دارد و اعتقادي با آن ایمان و اعتقادش ،ر ایشانافكا

 پيدا كنيم... ،دارند كه مردم به او
مثال  از دوران كوچكی و  ،خواهيد در مورد زندگی ایشان بنویسيد كتابی كه می

و یا اینكه فقط ، اتا اینج ،د یك مالي متشرع بودهتحصيل و آن مواع كه فرض كني
 خواهيد داشت ؟ توجه به این فعاليت و نقش ایشان در انقالب

 ااال  یك شرح مختصري ... ،از اوایل زندگی ایشانشاید همان  ،نه: الگار
  روحانيت مقصود اگر منتها بكنيد. را كار این اگر است خوب ،بيوگرافی مثال  :بازرگان
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تا  ؛ریديگتماس ب ،اند ا ایشان محشور بودهباید با آاایانی كه ب ،گونه نكات است و این
 اید ؟ به حال تماس گرفته

 كنم؟ كه مصاحبه كسی نظر شما هست با چه ،فرصت دست نداده حال به تا ،نه: الگار
تـر بـوده اسـت . چنـد      دكتر یزدي به ایشان نزدیك ؛بپرسيد : از دكتر یزديبازرگان

ــه نجــف ــاتی داشــته اســت. آنهــایی كــه از دوران تحصــيل و     مرتب ــه و مكاتب هــم رفت
هـا   در كالهـی  ؛همين علما هسـتند  ،شان اطالعاتی دارند سیِدرِدوران ماز گري و  هطلب

و  خيلـی مربـوط بـود. هاشـمی رفسـنجانی      كنم كسی باشد. مرحوم منهري گمان نمی
هـا ایـن آاـاي دكتـر      انـد. تـوي كالهـی    هم مثل اینكه با ایشان هم مباحثه بوده منتظري

حــاال ایشــان سرپرســت ادارات  كــه معــاون مــن در روابــط عمــومی بــود و  طبــاییطبا
در  بود و دكتراي شيمی دارد و جزء نهضـت آزادي  ایشان آلمان ؛یري استزو نخست
، یعروس آااي خمينـ  ،خواهرش ؛ي داردبود. چون ایشان خویشاوند از كشور خارج
 ؛بـود  بررسی اانون اساسـی  پدرش هم كه مال است و مجلس .آاا استزن احمدیعنی 

بـوده اسـت. دكتـر     كنم هم مباحثه و هم دوره بـا آاـاي خمينـی    پدر ایشان هم فكر می
اي خمينی كم حرف و خيلـی  تواند خيلی اطالعات به شما بدهد. البته آا طباطبایی می
اما اهل اینكه بنشينيم با او اسـتدالل و تجزیـه و    ،شاید با مالها بحث كند ؛خشك است

، ااطع هـم هسـت. زود   گوید نظرش را می ،زند . حرفی مینيست ،تحليل سياسی بكنيم
؛ اگـر تصـميمی كـه    نـدارد  هـم  سن را دارد كه لجاجـت گيرد. ضمنا  این حُ تصميم می

گویـد كـه مـن     پذیرد و می می ،، ابا نداردمتقاعدش كنند كه درست نبوده ا ، بعدگرفته
یعنی آنچـه را وااعـا  فكـر     ؛م. ایمان و تقوا و توكلش هم خيلی زیاد هستا هاشتباه كرد

اي نـدارد   در آن هيچ مالحظه ،حكم خدا و اانون اسالم است ،كند كه حكم اسالم می
و مـثال    ،ه لحاظ تبليغ اسالم هم بد باشـد كه ممكن است اشخا  بدشان بياید یا حتی ب

اش ایـن اسـت    ، عقيده؛ نهیا حتی به ضرر مصالح باشد ؛نظر مخالفی اتخار كند ،طرف
 خواهند بگویند... چه میحاال دیگران هر ،پيروز است هم كه ح  این است و ح 

است. با توجـه   1«انترسان»نویسيد، خيلی  كتاب میدارید این موضوع براي شما كه 
ی از آن یهم جز ایران ، وا هستينیعنی شرایط انقالبی كه همه جاي د ،شرایط زمان به

كند و این صفات چگونـه   و چه نوع آدمی را ایجاب می 2است. اما این چه نوع ليدري
                                                        

1 .Intéressant معنیِ جالب توجه، جارب. به 
2 .Leader معنیِ سردسته، رئيس حزب، رهبر. به 
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ا خيلـی  هـ  در ایشان هست ؟ عجيب است كه یك آدم هشتاد سـاله تفـاهمش بـا جـوان    
و  و در انقـالب ام،  بـزرگ شـده   ا و دانشـگاه هـ  ز مثال  بنده است كه تـوي جـوان  بيشتر ا

ده مقابـل مـن اسـت.     ،شمترم. ایشان تفـاه  ا  به اینها نزدیكنّام و سِ نهضت بزرگ شده
وجـود   یانقالبـ  انمتقابل روحـی و فكـري بـين ایشـان و جوانـ      تیك خاصيت و ادر

  ، خواسـته شخوانيـد، كلمـاتش، اصـنالحات    هاي خمينی را االن كـه مـی   دارد. اعالميه
كنـد و   هایش با یك سال پيش و یك سال پيش بـا شـش مـاه پـيش، بـا هـم فـرق مـی        

رنگ همين انقالبيون را دارد و توانسته روي آنها اثر بگـذارد. مـن بـين     1«انكونسيامان»
ها...  ، سپاهیها ا، طالب، دانشگاهیه در انقالب هستند، یعنی جوان كه كسانی خودم و

دانـم. امـا آن    كنم. من هم خـودم را انقالبـی مـی    وااعا  یك فاصله و بيگانگی حس می
نهایی بـه یـك جـا     ي شاید در نقنه -خواهند گویند و می چيزي را كه آنها انقالب می

 دارد.   2«كنترادیكسون»خواهم، با هم  من میبا آنچه كه  -برسيم
دكتـر   از را آوردن اسالم در را مستضعف پاي و مستضعفين از دفاع ي مستله این اما
آمد و حاال هـم معلـوم    بدش می كه ایشان از دكتر شریعتی حالیگرفته بود. در شریعتی

را صـد درصـد مننبـ      مسلما  افكار و عقاید دكتر شریعتی ، ویدش باشدنيست زیاد مر
، ودش هـم بدانـد، از ضـمير ناخودآگـاه    رلـك بـدون اینكـه خـ     دانـد؛ مـع   با اسالم نمی

آن واـت پـيش كشـيدن دفـاع از      .ایشان تحت تأثير دكتر شـریعتی بـود   «انكونسيامان»
 ؛آمریكا و امپریاليسم با اش مبارزه یا خواهند. می ها یانقالب این كه است همان مستضعفان

، چنين چيزي نـه در مغـزش و   الوجوه در روز پيدایش آااي خمينی وجه من هيچ این به
آخونـدهاي ابـل    -ي آخونـدها  مبهم مثل همه طور واع بهنه در زبانش بوده است. آن م

هـا   ها داشت و آنها را منشأ تحریكات و بدبختی ارجیخ با یخاص عناد یك -مصدق از
هـا باشـد،    خارجی ي دانست؛ این در رهن ایشان هست. اما حاال عوض اینكه با همه می
گفتنـد: نـه شـرای، نـه      را مـی آن مواع ایـن شـعار    -بود ي كه در ابتداي انقالبطور به

هـم ضـد   و  ،بـود  و كمونيسـم  ایشان هـم ضدشـوروي  ، جمهوري اسالمی؛ یعنی غربی
دار مبارزه و از بين بـردن   دار و علم . ولی االن آمده و پرچمو فرانسه و انگليس آمریكا

هـا   انقالبی، طالب و اه ا، جوانه شده است. این همان است كه چپی آمریكا امپریاليسم
به احتمال اـوي مقـداري تحـت تـأثير ایشـان       آمریكاسفارت  ي خواهند. این اضيه می

                                                        
1 .Inconsciemment خبري. معنیِ بدون اراده، از روي ناآگاهی، از روي بی به 
2 .Contradiction معنیِ ضدگویی، تنااض، تكذیب، ناسازگاري. به 
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، ر س دشـمنان مـا   عنـوان  را بـه  كـارتر و  آمریكـا ، ماه ابل 4ده است. ایشان شاید از بو
اي داشته باشـد، اتوماتيـك،    نشانه و دليلی و ركیمد هيچ اینكه و بدون فالن ي گرداننده

وي بيند و بـدگ  می و كارتر آمریكا، همه چيز را از چشم طور مسلم و بنا به تعریف و به
و انقالبيون تأثير داشته است. آن وات خود ایشان هـم   ، در جواناناو است. این خوب

 :بلدیـد؟ )الگـار   شـما فرانسـوي   -«كاليتـه »اي كه ایشان  هاست. آن اندازهتحت تأثير آن
كـه در   اي آن اندازه 1«كاليته دانتر نوردم» ام، بوده آنجا چون بله( یه ادري عادتم هست،

ور ارگـانيزات » یـك  عنـوان  به بود، اي نابغه مرد هم هيتلر خوب نبود. هيتلر در هست ایشان
 1«، اكســچينجاشــانژ»گرفــت،  ي تــوده مـردم و او هــم اــرض مـی   ، گرداننــده2«دوفـول 

 ي ا هـم گوینـده  هـ  ا بـود و آلمـان  هـ  روحيه آلمـان  ي دهنده كرد. او در وااع انعكاس می
هـم یـك مقـداري    بودنـد. خمينـی    او اوامر ي كنندهزد و اجرا می هایی كه هيتلر حرف

 كه ایشان را به این مرحله رسانده است. را دارداین خصوصيت  و این طوري است
 آن همراه با انقالب تحول و اول از ایشان شخصيت و ، ساختمانروحيات ي همنالع
ارزش زیادي به نظر من اي است كه  ، نكتهاند چگونه پا به پاي هم عجين شده و اینكه

خمينی  مثال  ،شود گفته كهنباشد سياسی ي دریچه زا فقط یعنی داد. خواهد شما كتاب به
ی شناس روان ،شناسی انعنوان رو كار كرد. این به هآمد اینجا و چ ،بلند شد از پاریس
مبارزات، نه تنها  ي صحنه ه. مثال  ایشان در هنگام ورود باست یشناس انسان و اجتماعی

كرد. اطور تحول پيد . اینآخوند اشري بود یك نبود، هم ضدشاه بلكه ،ییآمریكاضد
 ر روحانيونیاینها و سا، اما ورود رضاشاه بود؛ با این هم بد بودالبته از ادیم ایشان ضد

ها راه داده بود كه در  ی بود كه دولت به زنهاي ایالت نجمنا آن اانون، با در مبارزه
مربوط به ابل از اصالحات ارضی بود و ایشان هم آن  ي مستلهآن شركت كنند. بعد 
، مالكيت مسائلدر رابنه با  ما فقه بود. رسمی فقه مدافع ،اشري مواع مثل سایر علماي

كرده  كه به شاه این شكل وارد مبارزه شد و در تلگرافی نان و... بهاجتماعی و ز مسائل
همایون  حضرتياعل عنوان شاه را به -هست ،كه چاو شده هایی كه البته دركتاب -بود

علم آن مواع  -كه آااي علمگوید  ه و خيلی با اداي احترام میكرد خناب شاهنشاهی
 اجرا بد و فهمد نمی و نداده تشخيم حضرت رايمنویات یا اوامر اعل -وزیر بود نخست

، این علم است ن باشدهاي ایالتی این چني انجمن كهبود این نظرتان شما یعنی كند. می
                                                        

1 .Qualité dentraineur dhommes معنیِ خصلتِ كشاندنِ مردم. به 
2 .Organisateur de foules ها. ي توده معنیِ گرداننده به 
1. Exchange, Echange مبادله. -معنیِ ارض به 
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ااعدتا   و ،او ي عقيده  وااعا  چه بود، تعارف بگویيم چه را كالم این حاال ارد.گذ نمی كه
است. به اصنالح از  ، صریح و صدیقیعارف نبود؛ چون ایشان یك آدم ركتهم 

مقابله و ضدیت  1«شامپيون» شيعه ؛ بعد تحول پيدا كرد و در روحانيتاین شروع كرد
 شد. با استبداد

كـه  خواهيـد   یمـ ؛ چون گفتيد من حاال مصلحت نيست كه در بياید البته این حرف
كـه   هـم  الچیكتاب  بنویسيد و كتاب هم الاال هفت هشت ماهی طول دارد. اوریانا فا

هـا را   ، خوب این حرفكتاب بنویسم. گفتم خواهم ، گفت میآمد با من مصاحبه كرد
  هها درج شد. چون اوال  كسـانی كـ   آید. ولی بعد در روزنامه ، پدرم درمیجایی نگویيد

یك  شانمننق و عقل چون دارند. فرق ،خوانند می روزنامه كه آنانی با دخوانن می كتاب
 و االن هم مـواعی  ،كنند ، با متانت هم درك میخوانند ادري بيشتر است؛ با متانت می

اسـت،   ییآمریكاشناسيد؟  می را چيز آااي شما است. گذشته ،روز حادِ مسائل كه است
، اسـت  زند، اد بلندي دارد، اسـمش یـك اـدري كليمـی     هم خوب حرف می فارسی
 است ... اسرائيلی

 نباشد؟! زونيس: الگار
 است؟ ایشان یهودي ،زونيس !: بلیبازرگان

 بسيار متعصبی است. صهيونيست ،بله: الگار
 با من مصاحبه داشت. ،عجب ! ایشان ابل از آمدن امام ،ه: دِبازرگان

 ست.آمریكاایشان از مستشاران وزارت امور خارجه : الگار
، سـردبير لومونـد   راجع به اریـك رولـو  ایشان  ؛هست هم «سيا»عضو : البد بازرگان
 صهيونيست ولی است یهودي كه گفت می تمجيد و تعریف عنوان به و كرد می صحبت
 گفت. تعریف از او می عنوان این را به ؛نيست

داند با چه  آدم بسيار زرنگی است و می  وااعا  بلی . ولی این زونيس ،خوب: الگار
 هم كه زونيس بعداز انقالب  كردم. دیدم هایی بزند. من وااعا  تعجب كسانی چه حرف

است ه تخواس می ،ایران و اسالم نيامده كه از عش  به و مسلم است ایران آمده به
 معلومات جمع كند.

                                                        
1 .Champion معنیِ اهرمان، مبارز. به 
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او  من هم آن مواع معتقد بـه  البته كرد. می آوري جمع درست : اطالعات همبازرگان
ا گـول بزنـد. فقـط مالاـاتی بـود و یـك       خواست بنـده ر  نشدم و خام نشدم. او هم نمی

گفت ندیـده اسـت. خيلـی حالـت عالاـه و       هایم را به او دادم كه می مقداري از كتاب
كنـد و بـراي    گفت كه در آن مؤسسه كـار مـی   داد. و چون این را می سمپاتی نشان می

ن بـود كـه بـه اصـنالح ایـن نـوع       احتمال ای ،كند كار می آمریكاوزارت امور خارجه 
 فعلی دنيا باشد. تحقي  در خدمت سياست

تلویزیونی در  ي در یك برنامه این آااي زونيس در روزهاي ابل از انقالب: الگار
د كه طرفداري از امام هستن بعضی اشخا  در ایران ،شركت كرد و گفت آمریكا

باید با این نوع  ؛بين برودحتما  باید از كه سلننتكنند كنند ولی اصرار نمی می
 اشخا  بيشتر در تماس باشيم.

 ؟بله ،پياده كند در ایراناین تز را : آمده بود كه بازرگان

  روابط بسيار نزدیكی داشت. ایشان با دربار در زمان شاه: الگار
گيري  نتيجه آن در كه «ایران در اليت» نام به ،نوشته هم كتابی یك اینكه مثل :بازرگان

شاه را دوست ندارد.  ،ایران دهد كه اليتِ است. یعنی نشان می اش عليه شاه نهایی
خواست در  گفت و می و خالف این را می خواست خوب شاه چنين چيزي را نمی

 طرفدار داشت. ؛ها كتاب ایشان را ااچاق به ایران آورده بودند دنيا باشد. بعضی

 .است راه انداخته تبليغاتی شدیدي عليه ایران ي برنامه آمریكا: الگار
 ؟ اه گروگان ي مستله: بعد از بازرگان

تنها شخم  ؛نيست تنها ایران ،ابل از آن هم بود و هدف این حمله تبليغاتی: الگار
 بلكه اسالم است. ؛امام هم نيست

ایـن رنسـانس    ،كوبيدن ایـن نهضـت اسـالم اسـت     ،: یعنی عليه اسالم استبازرگان
 !اسالمی

 عنوان كه شخصيت امام به ز اهميت استئحااز این نظر تا حدي  ،نظر من به: الگار
 صحيح شناخته شود. طور به ،عامل اصلی انقالب ایران

 ؛كنند خوب استفاده می ،شود می كه در ایران كارهایی : حتما  آنها از همينبازرگان
 ...چون این استفاده هم عليه امام است و هم عليه اسالم.



 
 

 
 
 
 
 
 
 

بامهندسبازرگانگوييوگفت
يدرباره

*باايشانحامدالگارمصاحبه
 

 1139اه معالی در آرر اي كه ظاهرا  جناب اخيرا  نوار و اوراای از مصاحبهسئوال: 
 ،اید داشته با آااي دكتر حامد الگار اي دولت مواتفیعنی اریب یك ماه بعد از استع

آااي حامد الگار كيست و منظور از  ،يدئ. آیا ممكن است بفرمااسترسيده  به تهران
 چيست؟است، هایی نيز به آن اضافه شده  آن مصاحبه و این نشریه كه پاورای

رفـع   ،دانـ  اي دادید تا از جنجالی كـه بـه راه انداختـه    : اوال  متشكرم كه وسيلهجواب
 اما جریان اضيه:   مایم؛ابهام و اتهام ن

معيـت  و از ج از آااي دكتر حامد الگـار  ركري دو سه سال ابل از پيروزي انقالب
م. آاـاي الگـار   شـنيده بـود   ،اي نيز دارند اخال  كه محله و مجلهبا  انگليسی مسلمانان

 بـوده و فارسـی   ذهب حنفـی است كـه پيـرو مـ    آمریكا ي اصال  انگليسی ولی تبعه شده
تـا آنكـه بعـد از     .هم آمـده اسـت ولـی مـن بـا او دیـداري نداشـتم        و به ایرانداند.  می

تصر فراغت حاصله با اصراري كه ایشان بـه مالاـات بنـده    و مخ استعفاي دولت موات
صــحبت و  منــدي او بــه انقــالب اســالمی ایــران داشــت و بعضــی از دوســتان از عالاــه

ایشـان   ارار مالااتی گذاشـتيم. از اطالعـات   ،اي را كرده بودند چنين مصاحبه ي هتوصي
به انقالب ما خوشم آمـد و احسـاس    شا و عالاه و دلسوزي و مسلمانان مالاس  به نسبت

هـا عليـه    ، تبليغات خـارجی زمان برخالف ایام پيروزي انقالب صميميت كردم. در آن
ریاتشان برگشته بود. واتـی آاـاي   ظانقالب ما و شخم امام اوت گرفته احساسات و ن

معرفی و تبليغ انقالب ما بنویسد و به این منظور بـراي   الگار گفت اصد دارد كتابی در

                                                        
 صورت پذیرفته است. 1160وگو در اردیبهشت سال  این گفت *
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ح جریانـات  كه عالوه بر تشـری  دمنموم و توصيه كرد شمن تشویق ،مصاحبه آمده است
انقالب راجع به نقش عمده و شخصـيت رهبـر انقـالب نيـز منالعـه و بحـث و معرفـی        

كتـاب جـامع و    نماید. در وااع بيوگرافی ایشان را نيز ضمن تشریح انقالب بنویسـد تـا  
 داده شود. ،شود جواب تصورات بدي كه در خارج می ،جالب از كار در آمده

این بود كه مصاحبه یـك   ،طوركه در نوار آمده است شرط من با آااي الگار همان
شخصـا    چـون  و نباشد سياسی هاي جنجال خوراك و نگاري روزنامه مبتذل گويو گفت

كسـانی  حتما  برود ،ندارم خمينی امام از «حصحي چنان آن و مفصل و منمتن» اطالعات
روابـط   كـه از ایـام نجـف    اند، از ابيـل آاـاي دكتـر یـزدي     را كه با ایشان محشور بوده

مخصوصـا  آاایـان    و اسـت  داشـته  نزدیـك  همكـاري  در پـاریس  ، وكتبی و حضـوري 
دكتـر  آاـاي  انـد و   بـوده  كه شاگرد آاـاي خمينـی   )پدر( و هاشمی رفسنجانی منتظري

 تري بگيرد.هكه نزدیكی خانوادگی دارد، ببيند و اطالعات بيشتر و ب صادق طباطبایی
دانسـتم،   می و پرسيد می امام و انقالب هب راجع آنچه با هم من و كرد ابول الگار آااي

داري عمـل نمـوده، نـه     اما متأسفانه ایشان برخالف تعهد و رسم امانت ؛كمكش كردم
صـورت   بلكه به ،نوشت كتاب نه و رفت تكميل و حقي ت براي سایرین و پيش آن آاایان
بـراي   «رنص» ي گروه یا مجله ي مابين را به وسيله خبرنگاري مذاكرات فی ناام و خامِ

دانم از ابتدا اصد خدعـه و توطتـه داشـته اسـت و ماننـد       منتشر نمود. دیگر نمی ایرانيان
. بـدیهی اسـت كـه    اسـت  تغييـر صـورتی رخ داده    كرده یا بعدا  یك جاسوس عمل می

ف و خيانـت  هم بدون توجه به اخالق و مـوازین اسـالمی، عمـل خـال     «نصر»مستولين 
، بـدون  ، زیـرا كـه از یـك امانـت    انـد  معرفتـی نشـان داده   اند یا الااـل بـی   مرتكب شده

انـد و   مغرضـانه نمـوده   ي ، اسـتفاده صاحب امانت و شـروط واگـذاري امانـت    ي اجازه
 1شود. نيز می اندكه ضمنا  تحقير امام و انقالب اصدي جز حمله و كوبيدن بنده نداشته

شنيدم كه یكی دو بـار در انجمـن    از آااي دكتر یزدي آااي الگار، بعدها ي بارهدر
 رفتار غيرمترابـه و مشـكوك عليـه گـروه فارسـی      و كانادا آمریكااسالمی دانشجویان 
 زبانان داشته است.

                                                        
، مـورخ جمعـه سـوم فوریـه     به مهندس بازرگـان  نوشته آااي دكتر حامد الگار ي دست . متن و تصویر نامه1

مبنی بر پوزش و عذرخواهی صميمانه از نقض عهدي كه به عمل آورده و  1169بهمن  13، برابر با 1898
 درخواست گذشت ر فت نموده است، در پيوستِ همين مصاحبه تقدیم گردیده است )ب.ف.ب(.
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عالی اصرار به انتشار  است كه جناب وضوح پيدا طور از این مصاحبه به: سئوال
 اسالمی ایران و تجليل از شخصيت براي دفاع از انقالب یك كتاب درخارج از ایران

گيرند كه لحن سبك و  اید؛ ولی ایراد می ی داشتهاهلل العظمی خمين و رهبري آیت
ميزي آورده شده و عالوه بر آن اسراري را در اختيار یك هاي تحقيرآ توضيح

 اید. خارجی گذاشته

 دانيد كه من روق نویسندگی و كتاب دارم و اگر اشتغاالت زیادي كه  می :جواب
و  ا به حال چنـدین كتـاب در تحليـل و توصـيف مبـارزات ملـی      تشد،  هست مانع نمی

در نظـر  ، و اندركاران نوشـته بـودم   و شخصيت امام و سایر دست انقالب اسالمی ایران
و  آمریكـا رید كه تأليف كتاب مورد بحث از طرف آاـاي الگـار بـراي انتشـار در     يگب

ام تـا بهتـر    كـار بـرده   بود و به همين دليل اصنالحات غربی خودشـان را زیـاد بـه    اروپا
 كبراي معرفی اشخا  و تجليل از آنهـا یـك سـب    هميده شود. سابقا  در مشرق زمينف

   :گفتند می  مثال  ؛وجود داشت كه مبتنی بر مبالغه و تصنع بود
 كتاب فضل تو را آب بحر كافی نيست »

 «كه تر كنی سرانگشت و صفحه بشماري
بيـوگرافی نویسـان سـبك دیگـري داشـته و سـعی در       و  ولی ادبيات مغـرب زمـين  

كه نه تنها خواننده تملـ  و اغـراق را    ار؛ زیبينی و احتراز از اغراق و مداحی دارند وااع
شـود. آنهـا    ل مییبلكه اعتبار كتاب و اثر آنچه هم كه درست است، زا ،كند ابول نمی

دمات یـك محقـ  مـورخ    دانش و خ ي هئباكی ندارند، بلكه معتقدند كه مثال  براي ارا
نيز كـار نكـرده    ته و در فلسفهبگویند، با آنكه تحصيالت منظم دانشگاهی چندان نداش

بــاال زده و تحقيقــات و نظریــاتش  تــاریخ از اســتادان متبحــر دانشــگاه ، در علــماســت
 انقالبی در این رشته به وجود آورده است.

پسـر   نادرشـاه  ،گفـت  متوسنه كه بودم معلم مـا واتـی مـی    ي در مدرسهیادم هست 
خواسـت نـادر را كوچـك كنـد و نـه مـا چنـين اسـتنباطی را          دوز بـوده، نـه او مـی    پينه
رفت. اـرآن   در نظر ما باال می كردیم؛ بلكه نبوغ نظامی و شخصيت فاتح هندوستان می

او را سـرور   ن كـه سـعدي  النبيـي  در مـورد حضـرت خـاتم    -بـال تشـبيه   -بينيـد  را نيز می
 سواد بوده است. ابا ندارد بگوید، امی یا بی ،نامد كائنات می

 ،دادم كه از آااي خمينی به حامد الگـار  الرجالةمعرف در آن خوراك بيوگرافی یا
ام: از مـن كـه    انقالبی و ادرت رهبري ایشان را نشـان دهـم، گفتـه   براي آنكه خصلت 

خاصيت تحریـك و تـأثير و تفـاهم     ،ام بوده ر و محشور با دانشجویانصترم و معا جوان
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هـاي   زهوكالسيك ح كه ابال  یك روحانی حالیدارند؛ در نخيلی بيشتري روي جوانا
 اند. ی ادیمی بودهدین

اوراق اثـر نـاجور بخشـيده     ي اما اینكه لحن و گفتـار در شـنونده نـوار یـا خواننـده     
، ماننـد نخـود و   غـذا  ي و اطالعـات تحـویلی مـن حكـم مصـالح اوليـه      ت ا، كلمـ باشـد 

گویيـد: بـرو    گذاریـد و مـی   زردچوبه و روغن را داشت كه در اختيار آشپز ماهري می
؛ ولـی  ر بخـر و سـبزي تـازه از ميـدان بگيـر     زیرگـذ گوشت شيشك حسابی از اصاب 

كنـد؛ همـان مـواد     خرد نه سبزي و ترشی و سایر لوازم را تهيـه مـی   شتی میوآشپز نه گ
گـذارد. بـدیهی اسـت كـه چنـين خـوراكی        خام را مخلوط كـرده و جلـوي شـما مـی    

هـاي مـن عمـل     بـه راهنمـایی   اگـر آیـد. امـا    شكن و تلخ و نامنبوع از آب درمی دندان
شـد   انگيزي می غذاي كامل اشتها ،آن كتاب ؛رفت كار می شد و هنر نویسندگی به می

 ليسيدند. ها را هم می كه ته كاسه و سرانگشت

و روابط با  دن اسرار مذاكرات خودتان با آاا در پاریسرراجع به افشاك: سئوال
 فرمایيد؟ چه می شوراي انقالب

یك اسرار مگو نبود. خصوصا  بعد از گذشت زمان و اینكه از  ینها هيچ: اجواب
وسيع وارد ارهان و منبوعات  طور هاي ناام یا نادرست و به هاي دیگر به صورت راه

اطالعاتی بود كه به  ،بيان كردم داخل و خارج شده بود. منالبی كه براي حامد الگار
به دور از مبالغه  ،هاي مؤثر و تصویر روشن چهره انقالبلحاظ تدوین صحيح تاریخ 

 آمد. الزم و مفيد به نظر می  و اتهام،
كلمـه و عـدم    نظمی و فقدان مدیریت به معناي امروزي صحبت از خصلت بی راگ
، آنكـه بيـان حقـای  مشـهود همگـان بـود      ، ایـن نكـات در عـين    ریزي شده است برنامه
هـاي دنيـا    انقـالب  ي مـایز از همـه  ما را كه مت آساي انقالب هزجت معها و كيفي ویژگی
هـاي سـریع دوران كـودكی و جـوانی جمهـوري اسـالمی را        رساند و تحول ، میاست

پرسـتی   ح  ي ، بلكه نشانهصيرت نه تنها انتقاد و عناد نبوددهدكه در نظر اهل ب نشان می
بينـی امـام    شود كه طرز فكر و پـيش  واتی تشریح می بينانه است. صاداانه و تجليل وااع

درست از آب درآمد و نظر او تحق  یافت، آیا ایـن گوینـده اصـد تخفيـف و      خمينی
 هستند! اتقو انصاف و بی ها چقدر بی نویس تخنته را داشته است؟ انصافا  این پاورای

 هاي حاصله از حقوق بشر آزادياند كه  كنندگان اوراق مدعی شده توزیع: سئوال
باشد  هاي مردم می فداكاري محصول ما صرفا  پيروزي انقالب ،كمترین اثر را نداشته
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غلط و خيانت از آب  و سایر مبارزین ایرانی نهضت آزادي سنگر به سنگر و سياست
 در آمده است.

هاي دنيا مثل شـنرنج و هـر    و انقالب مبارزات ملی؛ ندا : این آاایان در اشتباهجواب
هر شكسـت یـا پيـروزي معلـول اعمـال و حركـت هـر دو        ؛ بازي دیگر دو طرف دارد
 ي و رهبـري ااطعانـه   ي ملـت هـا  ما طرف خودي و فداكاري حریف است. در انقالب

تواند خـالی از   هم نمی آمریكاو  امام به جاي خود محفوظ، اما طرف دشمن یعنی شاه
 30اگر ظلـم و فسـادها و غـرور و خناهـاي آنهـا نبـود و طـی         ؛دخالت و اهميت باشد
به ستوه در نيامده و ناراضی و عاصـی نشـده بودنـد،    طبقات ملت  ،سال سلننت پهلوي

و  كـارتر  رسيد. حقـوق بشـر   به پيروزي نمی یمسلما  انقالب ما با چنين وسعت و سرعت
اي  االنـه عا ي نسبی كه به سود خودشان بر شاه تحميل كرده بودنـد، بـا اسـتفاده    آزادي

 ،هـا  عمـل آمـد، باعـث شـد كـه پخـش اعالميـه        ن بـه ویـ  یاز طـرف ملّـ  كه در آن سال 
پـذیر   در محيط نسـبتا  آزادي امكـان   ها پيمایی ها، تظاهرات و راه افشاگري ،ها سخنرانی
كننـده بـوده اسـت، مسـلما  از      تعيينو ي كه اگر نگویيم از عوامل انعی طور به ؛گردد

 آید.   حساب می كننده به عوامل تسهيل و تسریع
)ماننـد   زیـادي از روحـانيون   ي عده ،در آن زمان یعنی سال ابل از پيروزي انقالب

( و رجـال و زنـدانيان ضـمن تأیيـد و تشـكر از ااـدام یـا از        ي و خلخـالی ا آاایان خامنه
شـان و   ، خواستار رساندن شكایاتدي و حقوق بشرآزاسيس جمعيت ایرانی دفاع از  تأ

در  ، وفجایع دستگاه به مركز حقوق بشر شدند كه مؤثر وااع گردیـد. در همـين زمينـه   
عليـه   روزنامـه اطالعـات   ي آميـز و ناشـيانه   تـوهين  ي اثر گستاخی حریف بود كه مقاله

دار سـاخت كـه آن غليـان خـونين      هرهبر، چنان احساسات و عواطف مـردم را جریحـ  
هـاي   ش چهلـم ا فـراهم آورد و بـه دنبـال    بـزرگ را در اـم   مردم و وحـدت روحانيـت  

 وجود آمد. و سایر شهرها به و یزد تبریز ي كننده دهنده و سرنگون تكان
براي واژگونی رژیم كه از طرف ما كنار گـذارده شـد،    اما سياست سنگر به سنگر

ءنيت تلقی شـود.  وجرم و س عنوان معنی ندارد كه مورد طعنه و مؤاخذه ارار گيرد یا به
، انقـراض  دو نظریه یا دو رویه در آن زمان وجود داشت كه مقصد هر دو اخـراج شـاه  

مرحلـه بـه مرحلـه بـا      ي بود. یكی رویـه  و استخالف حكومت اسالمی اهنشاهیشنظام 
 ،ریزي خون و خرابی حداال در آینده مواضع ساختن و آمده دست به مواضع استحكام

ه شـاه بایـد بـرود و دسـت     از جهـت اینكـ   .تهييج و تخریـب انقالبـی   ي و دیگري رویه
وجـود نداشـت.    یانـع شـود، هـيچ اختالفـ     خارجيان از دخالت و حاكميت در ایـران 
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استم دسـتگاه شـاه را حفـظ    وخ پرسند كه چرا من می برخالف آنچه ناشرین اوراق می
گـدایی   ایم از دولت خواسته می و اند داشتن آن داشته همفكران ما سعی در نگاهو   ،كنم

، اینهـا  كنـيم  لكت را دو دستی تقدیم كـارتر مم باشگاه كنيم یا با مالاات با برژینسكی
هاي سراسـر   وایی نيست. كسی كه از ایران در تلویزیونقت گري و بی چيزي جز هوچی

وجـود نخواهـد    و حقـوق بشـر   اديفریاد زد كه تا شـاه در كشـور مـا هسـت، آز     اروپا
كـه مخفيانـه در اردیبهشـت مـاه      1بلژیـك  من بودم )مصاحبه با رادیو تلویزیون  ،داشت
اي كـه بـا حضـور شـاه در ایـران صـریحا         و اولين اعالميه .ترتيب داده شده بود( 1131

تحـت   6/6/1131مـورخ   ي اعالميـه  ؛بـود  از نهضـت آزادي « شاه برود»گفته شده بود: 
فـوق دومـين    ي از دو نظریـه یـا دو رویـه    2«راه نجات ایران از بن بسـت حاضـر  »عنوان 

العـاده و   خـارق  تخریبی منفی آن با سـرعت  ي انتخاب گردید و به اجرا درآمد. مرحله
مثبت كه سازندگی اسـت و   ي اما مرحله ؛جانبه به پيروزي درخشان رسيد وحدت همه

بينيم كه در عمل مواجـه بـا چـه اختالفـات و      و عدالت، می استقرار حاكميت و امنيت
اول  ي اشكاالت و ضایعات و خنـرات شـده اسـت. تالفـی و تـوان زودرسـی مرحلـه       

يم. بـا  انهـاي تـداوم انقـالب بـد     ها و نگرانـی  ها و نابسامانی را باید در بالتكليفی انقالب
طـی   هاي دولـت مواـت   آنكه مراحل اانونی و تشریفاتی جمهوري اسالمی طب  برنامه

ب و مشـكالت  ئسـابقه و هجـوم مصـا    آمـدهاي بـی   ح  در برابر پيشلا گردیده و ملت
تـوان گفـت كـه     يت و مقاومت و آمادگی شهادت نشان داده و از این جهـات مـی  ظرف

بخـش اسـت    رلك نه اوضاع و احوال حاضر آرام و اطمينان مع ،انقالب جا افتاده است
دانـد   ي كه كسی نمیطور و نه از آینده رفع ابهام و دفع تزلزل و تهدیدها شده است. به

بـه اهـداف انقالبمـان خـواهيم رسـيد. بـه ایـن        تا چند سال دیگر به استقرار و اطمينـان  
كـردیم مـدت زمـان كلـی تـا       اول را اتخـار مـی   ي ترتيب از كجا معلوم كه اگـر رویـه  

فقـط   ؟شـد  آمد و تلفات و ضـایعات كمتـر نمـی    تر در نمی حصول اهداف اوليه كوتاه
 دهاي مننقیِ معقول بگوید كـه پيشـنها   تواند اضاوت نماید و تجزیه و تحليل تاریخ می

 ؟خائنانه بوده است یا عااالنه سياست سنگر به سنگر

                                                        
در اسالم ميان دین و سياست یا ميان »با عنوان  بلژیك با مهندس بازرگان متن مصاحبه مخبر تلویزیون .1

ي  همين مجموعه 19تا  13صورت یك متن مستقل در صفحات  ، به«ایمان و اجتماع، جدایی وجود ندارد
 آثار ارائه شده است )ب.ف.ب(.

 )ب.ف.ب(. است شده تقدیم پيوست صورت به مصاحبه، همين متن پایان در آن متن و اعالميه تصویراین .2
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هاي  به دخالت ،اید گویند با امام بر سر مدیریت و نظم اختالف داشته می: سئوال
ب به دستور هاي انقال اید دادگاه خواسته اید و می كرده ایشان در كارها اعتراض می

 ا عمل كنند...شم
اند! چيزي را كه در داخل و خارج  : این حضرات وااعا  كشف بزرگی كردهجواب
بـه   هاي اول بعـد از پيـروزي انقـالب    ت دولت در ماهأخاطر آن هي دانستند و به همه می

تعــدد مراكــز  ي مســتلههــاي تلویزیــونی  رفــت و در بعضــی پيــام خــدمت امــام در اــم
بـا   -نظمـی اسـت   كه همـان بـی   -ها را ها و خودسري گيري، یعنی انواع دخالت ميمتص
 ،گذشتم و باالخره به همان دليل بود كه پس از نه ماه اسـتعفا كـردیم   می مياندر  ملت

 طـور  همان -خصایل بارز ایشان از كه امام و بود اشكال و اختالف ،بلی نمایند! عنوان می
كردنـد و   ، كـامال  توجـه مـی   ایرادپذیري و عدم تعصب اسـت  -ام تهكه در مصاحبه گف

كـردم كـه    شـزد مـی  وهـاي تلویزیـونی گ   مكرر در پيام ،عالوه فهميدند. به درد ما را می
ــا  تمــام طبقــات در آن مشــاركت داشــتند و متمــایز از ســایر    انقــالب ایــران كــه تقریب

در طبيعت خود داشت و این یك امـر اهـري   نظمی را  هاي دنيا است، چنين بی انقالب
 شد.   بایست تدریجا  برطرف و مبدل به نظم و مدیریت صحيح می منتهی می ؛بود

نمانـد كـه     فتهو ناگ -نام بنده صادر كردند وزیري را به روزي كه امام فرمان نخست
ر كـا  ي برنامـه  ،این فرمان یا پيمان بسيار روشن بـود  -اي پيش مردم نبودم شناختهآدم نا

، كـامال   تقـال از نظـام گذشـته بـه نظـام جدیـد      ، اناي را به صورت مرحلـه  دولت موات
آن برنامه كه با آگاهی و درایـت صـحيح تنظـيم شـده      ي ساخت. در زمينه مشخم می

ا هـ  چپی ي ها كه اول از ناحيه اعتراض ي گاه اختالف پيش نيامد و تقریبا  كليه هيچ ،بود
عمـل   آنها به انقالبی و نيازمندان به تند روي آنها از طرف جوانان دنباله ا و بهه و التقاطی

ر نكـرد،  بـ گرفتند كه چرا دولـت مواـت مملكـت را ااطعانـه زیـر و ز      آمده و ایراد می
نـه انحـالل و    ه همـاهنگی امـا  بجا و مخالف با آن فرمان یا پيمان بود. آنچه مـا در بـار  نا

در محـور دولـت    ا یـا صـدا و سـيما   ه ها و كميته مانند دادگاه نهادهاي انقالب -اطاعت
و بـا   خواستيم، تا حدودي از طری  ادغام نسبی دولت و شوراي انقالب گفتيم و می می
هـاي دولتـی تـأمين گردیـد.      در ارگان و سپاه ته مركزي اماميمستوليت كمو  شاركتم

خيلی  ،شدند منصوب كشور اضایی عالی مقامات به امام طرف از بعدا  كه آاایانی به حتی
ي طـور  ارض از بـين بـرود. بـه   را بپذیرند تا تع كردیم كه وزارت دادگستري اصرار می
دست گرفتـه   هم كه آن زمان كلنگ تخریب دولت را به دانيد، رادیو تلویزیون كه می

كـه   گفت كس نمی هيچ و -داد می مخالفين دست را به دولت هعلي بود و ميكروفون تبليغ
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كنـون در  ا -كـرد! « تضـعيف »منتخب و منصوب امـام را   ي رض الناعهتد دولت مفینبا
و نمازهـاي   جهادسازندگی مانند مؤثر مراكز و و نهادها ردكامل متوليان ارار داانحصار

اي و شـوراي اداري و كــارگري در   بخشـنامه  هــاي اسـالمیِ  جمعـه و همچنـين انجمـن   
آنچه را كه ما اختالف و اشـكال داشـتيم    ،خالصه طور ند. بها هاالب واحدي ارار گرفت

افتـه  ، حاال در حد افراطـی انحصـاري تحقـ  ی   ر حد اصولی معقول خواستار بودیمدو 
 اند. ، تأیيدمان كردهگفتيم ، عمال  بيش از آنچه مییحل  است و با اتخار چنين راه

انـد كـه مـن مخـالف      ب را چنين وانمود كـرده هاي انقال اختالف با دادگاه ي مستله
بـا   ،اـوه اضـایيه   ام كه برخالف اصـل تفكيـك اـوا و اسـتقالل     خواسته میآنها بوده و 
هـا   اشخا  را بگيرنـد و بكشـند و همچنـين از فـرار دزدهـا و آدمكـش       ،فرمان دولت
 رود! آید عقل و حقيقت كنار می الح  كه واتی غرض در ميان میام!  ناراحت بوده
در امـور مربـوط بـه انقـالب را      بهـاي انقـال   دادگـاه  ي اوليه ي هنام اساس ، اوال 

   ؛تنظيم و پيشنهاد كرده بود دولت موات
اشـند تـا   بایـد آزاد ب  بهـاي انقـال   در نوار تصریح شده اسـت كـه دادگـاه    ،ثانيا 

صـحيح تبرئـه یـا     متهمين را بر طبـ  مـوازین اـانونی و اسـالمی و بـا تشـخيم      
  محكوم نمایند ولی در شرایط خا  دوران انقالب.

ه وحدت فرماندهی وجود داشته نماید ك هاي دنيا ایجاب می انقالب ي مههمانند 
الي  بچو ها رو در روي دولت ارار گرفته معارض آن باشند و نه آنكه دادگاه  ،باشد

دولت را بگيرند. حقی كه براي  رند و متصدیان منصوب شده و مأمورچرخ ما بگذا
ها و  ب به سراغ گروههاي انقال این بود كه دادگاه ،خواسته بودم دولت دوران انقالب

 شوند بروند. افراد ضد انقالب كه از طرف دولت سراغ داده می

اید  گفته عالی به حامد الگار كه جناب هاي آن اوراق آمده است در پاورای: ئوالس
خط مشی معينی نداشته،  هاي انقالب لحاظ افكار سياسی و شعارها و برنامه امام به هك

 اید. كرده اند و ایشان را تشبيه به هيتلر داده به پيروي از مردم تغيير موضع می
چنـين منظـور. در آنجـا ضـمن تشـریح و      بـا  : البته نه با چنـين مضـمون و نـه    جواب
 ،ایشـان تفـاهمش  »كه:  گفتم شناسی شخصيت و تاریخی كتاب یك تأليف براي توصيف

ده مقابل است. یك خاصيت و ادرت متقابله فكـري و روحـی    ،در مقایسه با خود من
هـاي   دهنـد. اعالميـه   به هـم كـامال  اـرض مـی     ،وجود دارد بين ایشان و جوانان انقالبی

هـایش بـا یـك     ، خواسـته خوانيد كلمـاتش، اصـنالحاتش   ينی را كه االن میآااي خم
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این یك وااعيت اسـت.   ،«كند... ا شش ماه پيش فرق میبپيش یك سال  یا ،سال پيش
مقایسـه   الحاظ لحن و محتـو  بهگذارید و هاي ایشان را برحسب زمان دنبال هم ب اعالميه
هـا و   پيمـایی  ! شـعارهاي راه ه تحول عظيم و انقالبـی وجـود دارد  ، خواهيد دید چكنيد

گرفـت و الهـام    ام الهـام مـی  هـاي امـ   ها در طی سه سال اخير را كه از اعالميه سخنرانی
تيـز حملـه و خواسـته     ي لبـه  ، ببينيد آیـا ابـل از پيـروزي انقـالب    داد، با هم بسنجيد می

فقـط   ،شـد  صحبت یا ابراز نفرت مـی  آمریكانبود و اگر از  و استبداد اصلی متوجه شاه
و  ،را داشـت  «هـوري اسـالمی  مج ،نـه شـرای نـه غربـی    »شعار مصداق  كه بود آمریكا
راه انـداختن نفـت مـأمور     شش ماه بعد از پيروزي را نداشت. واتی مـا بـراي بـه   شدت 

برگشـتيم ایـن شـعار عاميانـه و      رفته به پاالیشـگاه تهـران   و فارس شدیم و به خوزستان
   :گفتند شنيدیم كه می شاعرانه را می

  ؛آمریكا ،نفتو كی برد»
  ؛شوروي ،كی برد گازو

  ؛پهلوي ،پولشوكی خورد
 « .پهلوي مرگ بر این سلننت

و همچنـين در جاهـاي دیگـر     -كـردم  در سخنرانی تحليلی كه آن زمان در شـيراز 
خدمت بزرگ آاـاي خمينـی را در   ابتكار و امتياز و  -ابل از پيروزي و بعد از پيروزي

انـد   و ملی خود این اختالف آشـكار را داشـته   كردم كه با اسالف روحانی این بيان می
هـاي   كاري كه در ميان گروه یعنی همان ؛اند در افتاده استبداد مقدمه و صراحتا  با كه بی
هـا   پاورای ي گفته است. درست است كه به ، اختصا  و افتخار نهضت آزاديسياسی
هـا و   ولـی در نوشـته   ،و مشتقات آن به كرات در ارآن آمـده اسـت   مستضعف ي كلمه
، مده بود و احيانـا  اگـر آمـده باشـد    تا چند ماه بعد از پيروزي نيا هاي رهبر انقالب گفته

صدور انقالب كـه   ،طور شده است. همين ندان روي آن نمیچ ي تكرار نداشته و تكيه
 1139ي آرر و دي هـا  بـود. در سـخنرانی مـاه    برخاسته بعد از پيروزي انقالب ي پدیده

كـردم   انفجار بمب اتمی هيروشـيما  را تشبيه به نقالب اسالمی  ایران، ادر حسينيه ارشاد
هـا در حـال توسـعه و     ، مـدت اش تهرفبه آسمان برخاسته از آن و ها و گازهاي كه دود

ب ما نيـز كـه   هاي رنگارنگ نوظهور بوده است. انقال ها و جوانه شاخه يدنِئتحول و زا
بالفاصـله عنـوان    ،را داشـت  آمریكـا و عليه پشـتيبانی   استبداديابتدا حالت داخلی ضد

، ه كشورهاي مسلمان نزدیك و دور شـد ، متوجهاي اسالمی خالم را گرفت خواسته
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و رسـالت صـدور    ،دنيا گشت و سرنگون كردن مستكبرین و منادي نجات مستضعفين
 را اعالم نمود. نیعليه امپریاليسم جها به خارج را اتخار كرد و جنگ
روزهاي اول نيز تـدریجا  شـدت پيـدا كـرد و بـه آن       حالت سرسختانه عليه استبداد

 1141در سـال   مرحله رسيد. در كتابی كه به الم یكی از نویسندگان محق  و مبارز ام
اي از  هاي مؤدبانـه  انتشار یافته بود، تلگراف ایران روحانيون ي راجع به نهضت دو ماهه

شود كه اعتراض عليه مشاركت زنـان در   دیده می همایونی اعليحضرت عنوان به نایشا
ملوكانـه   اوامر و اساسی اانون خالف كهشد (علم) وزیر نخست عليه شكایت و انتخابات

 د.ننمای و نصایح علما عمل می
گـذاران مصـاحبه كـه مـأموریتی جـز ایجـاد تخاصـم و تفراـه در          متأسفانه پـاورای 

گــذاران آن  از طریــ  تهمــت و تــوهين بــه پایــه ، و تضــعيف انقــالبارانزگــ خــدمت
تحليـل علمـی   و ؛ و اال نـه درك  اند ها را كرده گيري و سمپاشی هدچنين خر، اند نداشته

ــه معنــی و ارزش توصــيف صــحيح و تجليــل   مــیی را از جریانــات تــاریخ نماینــد و ن
 فهمند. ها را می بينانه از شخصيت وااع

هـاي دیگـر    بنه تنهـا بـا انقـال    اسالمی ایران بعدا  در مقاالتی گفته بودم كه انقالب
، عـاد و اهـدافی كـه بـه خـود داده اسـت      لحـاظ اب  بلكه به ،سياسی و دینی دنيا فرق دارد

عهـده   را به مستضعفين جهان تمام نجات ،نهاده فراتر ملی حدود از پا رفته همه از جلوتر
 محو امپریاليسمو ، ود ارار دادههمت خ ي هوجه را تكبرینمس تمام بردن بين از ،گرفته

كند كه تا حصـول كامـل ایـن اهـداف از پـاي       و چنين وانمود میاست، را وعده داده 
و هـيچ   ،و گانـدي  كاري كه هيچ رهبر اجتماعی وسياسی امثـال لنـين   ؛نخواهد نشست

 ،صـلوات اهلل علـيهم اجمعـين    و محمدبن عبداهلل و عيسی موسیاولوالعزم چون  پيغمبر
 ،اي صحيح و عملی باشد یـا نـه   . حال چنين دعوت و داعيهاند و نه متعهد  نه مأمور بوده

 نماید. اي است كه نفی عظمت انقالب را نمی منلب جداگانه
لحـاظ اـدرت رهبـري بـوده نـه ماهيـت        مقایسه به ،صحبت شده است كسیاگر از 

 ي دهنـده  ام هيتلـر كـه مـردي نابغـه و انعكـاس      برنامه و مشابهت اخالای. در آنجا گفته
 ها را نداشت. چنين نيروي تحرك و تهييج توده ،ا بوده روحيات آلمان

*   *   * 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 زرگانوگویی با مهندس با گفت
 

 با ایشان ي مصاحبه حامد الگار درباره
 
 

ها پيـــوست
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 «:باید برود شاه»معروف به  نهضت آزادي ایران 6/6/1131متن اعالميه مورخ 
 

 بسمه تعالی
6/6/1131 

 «برود شاه»

 بست حاضر از بن راه نجات ايران
 و ملت هشدار نهضت آزادی ايران به شاه

 

ترین روزهاي تاریخ خود  كشور عزیز ما در اوضاع و احوال حاضر به بحرانی
 رسيده است.

آمدهاي خنير و تحوالت سریع  دریغ دانست در برابر پيش نهضت آزادي ایران
نشسته اداي وظيفه و اظهارنظري ننماید. شاید كمكی به روشن شدن  كشور ساكت

بست وحشتناك بشود. غرض تعيين تكليف و القاي دستور  افكار و خروج ایران از بن
حل مننقی و طبيعی را كه جریان  خواهيم با تجزیه و تحليل واایع، راه نيست بلكه می

 كند كشف نمائيم. حوادث حكم می

*   *   * 

با چنين  -شخم واحدي خالصه شده استدر  دولتی كه -و دولت ملت گاه هيچ
هاي دنيا بدینجا دوخته نشده بوده است.  شدت و وسعت رو در رو ارار نگرفته چشم

با نيروهاي سنگين و چهره خصمانه خود حداكثر  از یك طرف دولت شاهنشاهی
برد و از طرف  كار می دفاع به و كشتن مردم بيگناه و بی تجهيز و تجاوز را براي زدن

 و بازاري و روشنفكر هاي مسلمان از روحانی دیگر تمام اشرهاي ملت خصوصا  توده
را امواج نارضایی و  ترین نقاط كشور ، از پایتخت تا دور افتادهو دهقان تا كارگر

كه رهبر مؤثر و عامل مقصر كسی جز  عصبانيت و آشوب فراگرفته است. درحالی
 نيست. و دودمان پهلوي شخم اعليحضرت
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در پنجـاه و چنـد    نمـائيم كـه ملـت ایـران     با برگشت به گذشته نزدیك مشاهده می
هاي متوالی فشار استبدادي با فواصـل جزئـی    سه بار مواجه با دوران پهلوي سال سلسله

عصـيان   مرحلـه  به ،مخالف مصلحت دو ای منن  دو برخورد اثر بر گردیده آزادي فضاي
ناپذیر فعلی رسيده است. یكی منن  شاهانه است كـه بـه هـر ايمـت و      انقالبی برگشت

ند. نبرسـا  «بزرگ تمدن» به خود زعم به را مملكت و نمایند خودكامه نتسلن ،خشونت
دسـت   دیگر مصلحت مردم است كه تا كمترین اجـازه و امكـان حـرف و حركـت بـه     

 گردد. ها و اعتراضاتش سيل خروشانی براي تهدید تخت و تاج می آورد، عقده می
به دست  تا اشتغال ایران 1288 ياز كودتا و آزادي اولين دوران توالی استبداد

و  شروع گردید و به حكومت دكتر مصدق متفقين بود. دومی با تخليه آرربایجان
تا 1112مرداد  29توانيم از كودتاي  ت. دوران سوم را میخاتمه یاف ملی كردن نفت

 فعلی بدانيم. اعالم و اجراي اجباري حقوق بشر
هاي فوق آگاهی و آمادگی مردم و دامنه اعتراض و عصيان  با هر یك از دوران

د رسيده داخل و خارج را سخت آنها وسعت بيشتر یافته در مرحله كنونی به اوج خو
 متوحش ساخته است.

هاي عمي  در كليه شتون زندگی فردي  ساله و ریشه2300سابقه  استبداد ایرانالبته 
ساب  عموما  محلی  و اجتماعی و سياسی ما دارد. با این تفاوت كه سلسله پادشاهان

سلننت  كه به اند بوده مهاجري و مهاجم ابائلِ اگر و داشتند داخل به ءو اتكا بوده احتياج
فرهنگ  و مذهب رنگ به ناچار اند نموده می ارتباط نعا خود زادگاه با چون رسيدند می
هایی كه داشتند ضمن اشاعه  ها و ستمگري آمدند. همگی با وجود ناروائی میرما د

دادند. اما استبداد  بروز میجهل و جلوگيري از رشد، چه بسا خدمت و خيري هم 
، به حكم اسناد تاریخی و مشهودات عينی، بر ابل از مشروطيت ، مانند ااجاریهپهلوي
هاي استيالگر نيرومند خارجی با منافع و منامع ااتصادي و نظامی تكيه داشته  سياست

نياز از مردم و مذهب حس  نا و بیتاع و بی مخالفت ملتاست و خود را در اردوي 
، اصالحات تقليدي و استبداد نوین تحت عنوان مدرنيسم غربی ي كند. برنامه می

 ت و اسبابسو اصالت ما بوده ا و آزادي انداختن استقاللراحياي سنن باستانی، ب
 و كشتار. و از طرف دیگر زور و زندان ،طرف دروغ و ریا و ادعا كارشان از یك

كننـده   تحریك سال اخير افزایش دردناك فشار و خفقان، تبليغات دروغينِ 23در 
 ي اشـاعه  آنـان،  حمایـت  و دربـار  و دولتيـان  دسـت  بـه  مملكـت  ثـروت  چپـاول  اعصـاب، 
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هـاي   هـا و بـروز تنگناهـا و بـاالخره اهانـت      هشكست برنامـ  ،و فحشاء فساد ي شرمانه بی
دسـته دسـته مـردم آزاده و متـدین در      ،رحمانـه  و كشـتارهاي بـی   وايحانه به روحانيـت 

دسـتور دولـت و مقـام     دسـت و بـه   سبب شد كه به ،ترین اماكن علمی و اسالمی مقدس
 برانگيخته شوند. ت عليه اعليحضرتكليه اشرهاي مملك سلننت

پس از سـه دوران تجربـه و تأثيرهـاي فـوق و بـه مـوازات سـير عمـومی جهـان، از          
سـراپا بـه    پرخاشـگر جانبـازي درسـت شـد و ملـت      سازگار، جوانـان  زیرِ هسر ب ایرانیِ

ــه منتهــاي سرســختی و لجــاج  جــوش و خــروش درآمــده اســت و د  و طــرف دعــوا ب
انـد   كمتـرین آثـار پشـيمانی و بازگشـت نشـان داده و حاضـر شـده        اند. نه پادشاه رسيده

 و حاكميـت ملـی   اـانون اساسـی   برداشـته و بـه   و مجلسـين تحميلـی   يزدست از رسـتاخ 
تـرین   ي لفظی، كوچـك ها رغم تغييرات سنحی و وعده علی ، و نه ملتتمكين نمایند

آتــش  و آشــفتگی مملكــت را در اميــد و اعتمــاد بــه دســتگاه دارد. جــدایی و جنــگ 
 ود انداخته است.بست تاریخ خ ترین بن خنرناك

مننقا   ،حاضر وحشتناكِ بستِ ناپذیر حاكم، براي خروج از بن در شرایط آشتی
 دو راه حل بيشتر اابل تصور نيست:

 نابود شود. اش در زیر ساطور سلننت تا آخرین فرد ارزنده ملت -1
 برود... شاه -2

*   *    * 

، چرا نابود شود؟ روي چه حساب و چه انصاف سی ميليـون نفـر یـا كمتـر     اما ملت
بشوند؟ ملت هر چـه باشـد صـاحبخانه اسـت. ایـرادي بـه او نيسـت كـه         فداي یك نفر 

ی اهلل خمينـ  اش از مرجع عاليقدر سرسـخت مبـارزي چـون آیـت     اكثریت اابل مالحظه
 ت نداشته باشد.را دوس و نظام شاهنشاهی تقليد و تبعيت نمایند یا استبداد سلننتی

شـود. چـون    تسليم نمـی  تشدید فشار و توسل به اجبار نيز فایده ندارد زیرا كه ملت
جمعيت و ایمان و فزاینـدگی دارد. واتـی افـراد فراوانـی داوطلبانـه و عاشـقانه تـن بـه         

روز بـاال   گذارند تصـميم و تسلنشـان روز بـه    دهند و ادم در هر مهلكه می شهادت می
 رد.گي می

بندد  از طرف دیگر اميدي كه دولت به نيروهاي نظامی و به كارمندان خود می
هستند، اگر دشمنی با مردم و  دوام و اطمينانی ندارد. چون اینها باالخره ایرانی

مبارزین دست  مظلوميت و حقانيت برابر در زود یا كشتارهاي جانگداز ادامه یابد، دیر
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ها  خواهند پيوست یا با اعتصاب طاعت دولت برداشته به صف ملتاز برادركشی و ا
 را مستأصل خواهند كرد.  دولت استبدادي ،ها و كارشكنی
وليـد و اداره  خرابـی ااتصـاد و ت   ،تر از اعـراض كارمنـدان بـراي دسـتگاه     خنرناك

شـود و از   تـر مـی   روز وخـيم  وز بـه كاري ر پاي رواج فساد و كم مملكت است كه پا به
و دولـت را بيمنـاك    ریختگـی، ملـت   اكنون آینده وحشتناك ركـود و احنـی و بهـم   

 ساخته است.
له خرابكـاري و نـاامنی را كـه دولـت عامـل      تاگر به امكانات پر احتمـال فـوق مسـ   

رود اضـافه   مـی  طـور تصـاعدي پـيش    دهـد و بـه   نسبت می اصلی است و آن را به ملت
آشـفته، از آن   و برداري از یـك محـيط گسـيخته    رسيم كه بهره نمائيم به این نتيجه می

 خواهد بود. كمونيسم

*   *    * 

مسـتول تمـام جریانـات     ،العنـان  كه در پست فرماندهی منلـ   جا دارد اعليحضرت
و اوانين اساسـی و احكـام    اند و حقوق ملت هبست امروزي كشاند بوده كشور را به بن

اسالمی را زیر پا گذارده اانونا  خود را معزول ساخته و انبوه عظيمی از ملت را بر ضـد  
اند، تن بـه حقيقـت تلـخ بدهنـد.      و اانون برانگيخته و دولت و حتی مشروطيت سلننت

هـاي   و ملت را در نظر گرفته دستور و رضا به خونریزي نفع شخصی و مصلحت ملك
 مردم كوچه و بازار و بدفرجامی كار خود و كسانشان ندهند. بيشترِ

حل مفيـدي نخواهـد یافـت. امـا بـا       هيچ كاري چاره نخواهد شد و راه با ماندن شاه
پـذیر   ی امكـان هـای  جـویی  بست بيرون آمـده چـاره   و رفتن ایشان مملكت از بن ءاستعفا

دسـت خواهـد    فرصـتی بـه   ،خشم ملت خواهد شد. با فروكش كردن نااميدي و طوفانِ
و حقـوق و حيثيـت    جانشينان ایشان با عبرت از گذشته به اانون اساسـی  -آمد كه اوال 

و بركنـار   مردم تمكين نمایند و ثانيا  ملت اگر بعد از نجـات و پيـروزي مواـت مغـرور    
حقـوق بازیافتـه را حفاظـت و     ،ري و فـداكاري اننشسـته بـا رشـد و هوشـياري و همكـ     

حقوق نایافته را تعقيب و طلب كند به یاري خداوند مواضع حقه منلوب را تدریجا  با 
 تصرف خواهد كرد. نيت سنگر به سنگر تشكل و تدارك و حسن

 نهضت آزادی ايران
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به  ( آااي دكتر حامد الگار1169بهمن  13)برابر با  1198فوریه  1متن نامه مورخ 
 ازرگان:یاد مهندس ب زنده

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 جناب آااي مهندس بازرگان
جانب چندان خوشحال  دیدن دستخط اینكه با سوابقی از بنده دیدید از  دانم می

دانم از آن عمل نابخردانه و خام و  نخواهيد شد ولی مدتی است بر خود واجب می
یعنی متن مصاحبه  ،مكه در حدود ده سال ابل مرتكب آن شد منافی با اخالق اسالمی

ارار دادن،  در آمریكا ایرانی اي از دانشجویان عالی را در اختيار عده خود با جناب
و  -عالی دانستن اینكه این كار بنده براي جناب .صميمانه و خاضعانه پوزش بنلبم

بسيار گران تمام شده است چند سال  -تطور غيرمستقيم براي بقيه فعاالن نهض به
درست است كه در آن زمان در محينی ارار داشتم  .دهد است وجدان مرا عذاب می

اسالمی و شرعی  ي اصنالح انقالبی توانستند مرا معتقد كنند كه وظيفه به كه جوانان
هد روشنی ع حال یك نقضار متن مصاحبه موافقت كنم ولی درهرمن است با انتش

كه برایم وجود دارد  تنها راهی ؛كنم بود و باید مستوليت آن را بدون ايد و شرط ابول
عالی متوسل شوم و عذرخواهی  منشی و گذشت و ر فت جناب كه به بزرگ این است

اگر  .صميمانه كنم به اميد اینكه مرا ببخشيد و آن لغزش از دفتر گناهانم پاك شود
 ي دوستان به من اطالع دهيد. وسيله داشته باشد لنفا  به راهی براي تالفی آن وجود

 
 حامد الگار

 98فوریه  1جمعه  تهران



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 226

 

 
 به مهندس بازرگان تصویرنامه دكتر حامد الگار

 1169بهمن  13برابر با  1898فوریه  1مورخ  نوشته دست

 



 
 

 
 
 
 
 
 

بازرگان،وكيلسومتهران
گويدسخنميياولينمجلسجمهورياسالميدرباره

 
مردم در جریان « وزیر ایران بازرگان، بازرگان، نخست»هنوز، فریاد 
گون چون  هامات بسيار و گونهاتبا ، خاموش نشده بودكه پيروزي انقالب

گروهی رو شد.  آورد روبه اي كه هر دولتمردي را از پاي در می دشنه
 ترین بزرگ را او دیگر گروه كرد، انقالب به بازرگان خدماتیمعتقدند كه 

 این در و دانند. می انقالب مردم ، بهپيروزي انقالب بعداز ضربه و زیان

شده است.   رایج دار و... سازشكار سرمایه ی چون، ليبرالالقاب رهگذر
  خود او، در معرفی دولت مواتش كه عمري كمتر از یك سال داشت

و اكنون با آرائی افزون از « تيغه است... دولتی چون چااوي بی»گفت... 
اسالمی  ملیعنوان نماینده سوم مجلس شوراي  به یك ميليون در تهران

 ...  ها مثل هميشه معرفی شده است بار دیگر بازرگان و حرف
 محسن محمودی

 مخبر روزنامه بامداد

 ناینده سوم تهـرا نم عنوان به شما و انتخاب انتخابات اولين ستوال من راجع به :بامداد
ها و عـدم   ها، كارشكنی رغم مخالفت اكثریت مردم علی ي عقيده كه به است در مجلس

ها كه صـورت گرفـت شـما بـا ر ي اابـل تـوجهی انتخـاب         ها و ائتالف درج در ليست
 و انتخاب خود شما چيست؟ شدید. اصوال  نظر خود شما در مورد این انتخابات

تعيـين   چون هيـأتی از طـرف شـوراي انقـالب     در مورد انتخابات :نمهندس بازرگا
انتخابات رسيدگی كنند و مادام كـه ایـن هيـأت نظـر نـداده اسـت،        ي شدند تا به نحوه

                                                        
 شوراي جمهوري  مجلس ي اولين انتخابات با مهندس بازرگان درباره صاحبه مخبر روزنامه بامدادم

 . 24/1/1138روزنامه بامداد، یكشنبه  231، شماره 1، به نقل از صفحه اسالمی ایران
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دانـم كـه    زیرا آنها مشغول بررسی هستند و می، صحيح نيست كه من اظهارنظري بكنم
 رد.دات هم خواهند ك

طـور تشـخيم    طوركه گفتيد اكثریـت مـردم ایـن    اما راجع به انتخاب خودم، همان
ترین آراء همين آرایی است كـه بـه مـن داده     ترین و حالل دهند كه طبيعی دادند و می

شده است. بـراي اینكـه تحـت تـأثير هـيچ عـاملی نبـوده و هـيچ عـاملی در ر ي آنـان           
هـاي   تري از دیگـران دارنـد، در رسـانه   دخالت نداشت. بلكه عواملی كه هيـاهوي بيشـ  

تمام اواي خود را بر این گذاشـته بودنـد    ها ابل از انتخابات مدت ها گروهی و روزنامه
كـار برنـد و اتهـام     و شـخم بنـده بـه    و نهضت آزادي كه عليه همكاران دولت موات

د. شاید این سنگينی آراء كه در وااع از نظر كيفيت باید گفـت كـه   بزنند و ایراد بگيرن
هـا و   ر ي دیگر است، یك مقدار ناشـی از همـين كارشـكنی    10هر ر ي آن ااال  برابر 

رغـم همـه اینهـا، خواسـتند ابـراز عالاـه و        هایی بود كه انجام شد و مردم علی مخالفت
معرفـت و شـناخت و از روي    محبت كنند و در حقيقت آرایی بوده كه مـردم از روي 

 ترین پاداشی است كـه ملـت   بزرگ عنوان عالاه و محبت به من دادند. این براي من به
توانستند به كسی كه به اصد خدمت آمـده بـود و    از طری  همشهریان تهرانی می ایران

 اند.   آمد، كوتاهی نكرد، داده اش برمی تا آنجا كه از عهده

كنيد  می فكر بود؟ خواهد چگونه آینده در مجلس تركيب و وضع شما نظر به :بامداد
 رسمی چند فراكسيون در داخل مجلس تشكيل شود؟رسمی و غير طور كه به

تمام نشود، خيلی مشكل است كه راجع به وضـع   البته تا انتخابات :مهندس بازرگان
و تركيب آن صحبت كرد. گذشته از آن، اگر هم بـدانيم كـه چـه كسـانی در      مجلس
هـا   بنـدي  شوند، و چه موضعی خواهند گرفت و در چه گروه دوم انتخاب می ي مرحله
گيرند، باز هم خيلی سخت است. اما ادر مسلم آن اسـت كـه ایـن مجلـس بـا       ارار می

ی اسـت كـه كسـانی انتخـاب     ایـراد وارد اسـت، طبيعـ   به آن وجود انتخاباتی كه خيلی 
هـا و آنهـا كـه     هسـتند و االيـت   اند كه اكثریت آنها مورد ابول و مورد عالاه ملت شده

داننـد،   مـی  اندازند و خودشان را مدافع دلسوز ملـت و خلـ    بيشتر از همه هياهو راه می
یـك اـدري بـا تركيـب     ظاهرا  كمتر ميدان پيدا كردند. تركيب این مجلس به نظر مـن  

رق دارد. زیرا كسانی كـه ملـی هسـتند و در عـين اینكـه      ف مجلس بررسی اانون اساسی
و مبـارزه و مسـلمان هسـتند، در مجلـس بيشـتر راه پيـدا        مند و معتقد بـه انقـالب   عالاه
باشند، خارج شـده و وزن ایـن    اند و مجلس از آن وضع كه اكثریت آن روحانی كرده
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هسـتند،   به فكر حفظ ایـران  طرف، كسانی كه فكر ملت، به فكر مردم به فكر استقالل
 شاید بيشتر باشد.

 

 

 
 

 چهره مهندس بازرگان به هنگام مصاحبه با مخبر روزنامه بامداد

 

شـود یـا    وابسته به یك گروه خا  مـی  كنيد كه اكثریت مجلس تصور می :بامداد
 اینكه اكثریت مجلس یك اكثریت ائتالفی خواهد بود؟

كنيم. اگر منظور  كه گروه خا  را چگونه معنیاین بستگی دارد :مهندس بازرگان
انـد،   رسميت دارند و اعالم موجودیت كردههاي متشكل، مثل احزابی كه اكنون  گروه

 اكثریت منل  مجلس  ،یك از این احزاب مسلم هيچ طور باشد، بایدگفت خير. زیرا به
اند، بـا توجـه بـه     ممكن است كسانی كه انتخاب شده  آورند و خصوصا  دست نمی را به

تمایالتشان طور دیگري بشود و خـدا  بندي و  وضع كشور و شرایط موجود اصال  دسته
كند كه این تمایل و عالاه در آنها وجود داشته باشـد كـه كارشـكنی و ایرادگيـري و     
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اي  ههـ جب و محـور  یك حوش و حول در همه و بگذارند كنار را بافی منفی و گرایی منفی
باشد و هم ملی با حداال امكانات و مشتركات موجـود دور هـم جمـع     یكه هم اسالم

و سـازندگی در   اي براي نجات مملكت و به ثمر رسـاندن انقـالب   برنامه  د و وااعا شون
قـالب  ر این چهـارده مـاه در جهـت منفـی ان    پيش بگيرند. مخصوصا  اینكه انقالب ما د

العاده پيـدا كـرده    فوق ي توسعه و یعنی حالت تخریبی و جهت تعرضی خيلی پيشرفت
مملكـت از جهـات مختلـف     ي ی و احياء و باال بـردن بنيـه  است. اما در جهت سازندگ

كم پيشرفت كرده اسـت و آرزو   تربيتی و غيره خيلی  نظامی، امنيتی، ااتصادي، فكري،
 ي بياندیشند و ایـن را در سـرلوحه   و امنيت این است كه مردم بيشتر به مملكت و ملت

منـد و مجـري    د سامان پيدا كند. این مملكتی كه عالاهكار ارار دهند، تا مملكت بتوان
اول احتيـاج بـه وجـود     ي آن باشد، در مرحله ي كنندهخواهد صادر یانقالب است و م

 حيات خود دارد، تا بتواند این بار سنگين را به دوش بكشد.

اصـوال  شـما    ؛خواهد تشكيل شود ستوال بعدي در مورد دولتی است كه می :بامداد
كنيـد   موفقيت برسد و فكر می ت چگونه باید باشد، تا بتواند بهنيدكه این دولك فكر می

 آید؟ با یك دولت وحدت ملی كنار می كه مجلس
تشـكيل و وضـع آن تـا حـدودي روشـن نشـود،        اصوال  تا مجلس :مهندس بازرگان

 ؛تـا حـدودي تكليـف را روشـن كـرده اسـت       توان جوابی داد. البته اانون اساسـی  نمی
باید بـا ر ي   وزیر وزیري در نظر بگيرد، منتهی این نخست باید نخست رئيس جمهوري

دنبال هماهنگی با مجلـس   كه باید به جمهوري است لس باشد. پس این رئيستمایل مج
ين ادم اول اشكال ایجـاد نكنـد و وااعـا  بتوانـد     برود. منتهی خدا كند كه مجلس از هم

صـحيح تمایـل بـه شخصـی كـه الیـ ،        ي افكار خود را جمع كند و روي یـك برنامـه  
دار باشد و از عهده برآید، ر ي بدهنـد و از سـوي    دار و سابقه وارد، اابل اعتماد، تجربه

ر جمهـو  كه رئيس نجا وظایفی استوزیر و دولت تعيين شود. تا ای ر نخستجمهو رئيس
ه دهند و افرادي انتخـاب  ئاي ارا یعنی باید برنامه ؛وزیر نسبت به مجلس دارند و نخست

اما از این به بعد كه دولت معين شد. و ر ي اعتمـاد   ؛كنند كه مورد ابول مجلس باشند
وكـال اسـت كـه وااعـا      مجلـس و   ي شود و بعد از آن وظيفه گرفت، اضيه برعكس می

اریـت و    انـد،  و انتخـاب كـرده   نـد ا صميمانه و صاداانه این دولت را كه خود پسـندیده 
كارشكنی نكنند و تواع زیاد نداشته باشند و كمك كننـد تـا دولـت كـارش را انجـام      
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 نگـرفتن  ایراد دائما  و نكردن دخالت و نشدن مزاحم بيشتر دولت به مجلس كمكو دهد
و راهنمـایی   عمومی هم مدافع این دولت باشند . بگذارید تا افكاراست نكردنقاد تو ان

 نظير موف  بشود. العاده سنگين، تاریخی و بی كنند تا دولت در پيشبرد این بار فوق

 كابينه  وزیر نخست عنوان كنيد یا به كابينه شركتاگر از شما بخواهندكه در :بامداد
 ؟پذیرید آینده مملكت را تشكيل بدهيد، می

انـد   كه ر ي داده ییجواب این ستوال خيلی مشكل است. زیر آنها :مهندس بازرگان
كنم كه بيشتر به این اصد ر ي دادند كـه وكيـل و    اند گمان می بنده را انتخاب كردهو 

ه انـد كـه از آن را   مدافع حقوق و نظریات آنها باشم. و با این ترتيب شـاید فكـر كـرده   
چگونـه باشـد و    حـال بسـتگی دارد كـه مجلـس    درهرشود خدمت كرد. ولی  بيشتر می

جمهـوري چـه باشـد و چـه امكانـاتی در       ر ي تمایل آن به چه كسی باشد و نظر رئيس
 مملكت وجود داشته باشد.

این ستوال من در مورد اوضـاع كشـور اسـت. بـا توجـه بـه افـزایش مراكـز          :بامداد
كنيد كـه بـا    ندارند، شما تصور می شنوي گونه حرف ادرت كه نسبت به یكدیگر هيچ

 ؟این شرایط آینده مملكت به كجا خواهد كشيد
ادر مسلم این است كه اگر این مراكز ادرت كه متعدد هسـتند و  : مهندس بازرگان

اند، بخواهنـد هـر كـدام سـاز خودشـان را بزننـد و        طوركه گفتيد زیادتر هم شده همان
هـاي محـدود    محـيط و اختيار و فرمانـدهی ولـو در    استقالل ي بخواهند هر كدام داعيه

مـا بـه نتيجـه     ل شوند، وضع مملكت بسيار وخيم خواهد بود و مسلم نه تنها انقـالب ئاا
شـاید همـان مردمـی كـه     بلكه وضع مـا بـدتر از گذشـته هـم خواهـد شـد و        ،رسد نمی

یـك وضـع دیگـري غيـر از ایـن      انقالب كردند، دست به دعا بردارند كه مملكت بـه  
مـاه ایـن مراكـز مختلـف كـه تـا        14برگردد. این یك امر مسلم اسـت. در ایـن مـدت    

انقالب ما بود؛ زیرا كه انقـالب مـا انقالبـی گسـترده و متعلـ  بـه        ي حدودي هم الزمه
كس به نحوي سهمی داشته و در اوایـل هـم یـك    ام طبقات مختلف بود و تقریبا  هرتم

هـا و انجـام    تـرميم خرابـی   ي ی كه مسلط باشـد و بتواننـد از عهـده   مركزي و یك دولت
كـرد   العاده مردم برآید، وجود نداشت؛ بنابراین ایجـاب مـی   ها در برابر تواع فوق برنامه
دار خـدماتی شـود. بنـابراین، ایـن تعـدد       عهـده و كس داوطلبانه در ميدان بيایـد  كه هر

هـاي   عمـومی و خواسـته   م خود را با جوِك مراكز طبيعی بود؛ اما بایستی این مراكز كم
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عمومی و برنامه عمومی مملكت وف  بدهند كه تا حدودي هم شـده اسـت. بـا تـدوین     
مان و ل، مسـ باشـند  گـو  ااعدتا  اگر این مراكـز راسـت   و با انتخاب مجلس اانون اساسی

باشـند، بایـد خـود را در كانـال اـانون اساسـی و       انقـالب   دلسوز براي مملكت و ملـت 
مجلس و دولت ارار دهند و در یـك مجـرا اـرار گيرنـد كـه در ر س آن امـام و بعـد        
رئيس جمهوري و مجلس و دولت و مؤسسات رسمی مملكت اـرار دارنـد و اگـر در    
این مسير ارار نگيرند مسلما  مملكت به نابودي خواهد رسيد و همـه پشـيمان و متضـرر    

 اهند شد و اصال  مملكتی باای نخواهد ماند كه این داعيان ادرت بمانند.خو

خـود و اتهامـاتی را    ي وار علل شكسـت كابينـه   فهرست طور ممكن است به :بامداد
 شد، اعالم كنيد؟ هاي سياسی وارد می كه بر آن از سوي احزاب و گروه

 موات خورد. دولتكه كابينه شكست  البته من خودم معتقد نيستم :مهندس بازرگان
براي اداي یك وظيفه از سوي امام معين شده بـود و مـورد پشـتيبانی مـردم هـم بـود و       

بعـد هـم بـه     و برنامه را هم اجرا كرد مبه انجام آن برنامه كرد و حدود سه چهارشروع 
و رسـيدن بـه    مملكت، سازندگی و تدوین اانون اساسـی  يكه احيا برنامه  آن موازات

هـاي   بود، تا حدودي جلو رفت و مقـدار زیـادي از خواسـته    خبرگان انتخابات مجلس
خـودش بارهـا    ي انقالبی مردم، یعنی اصالحات مملكت را انجام داد كه ایـن بـه نوبـه   

هـا و احيانـا     رهـا و دخالـت  نظ ولـی واتـی دولـت در نتيجـه اخـتالف      ؛گفته شده اسـت 
خاصيت، بلكـه مضـر هـم هسـت،      بست رسيد و دید كه وجودش بی ها به بن كارشكنی

دسـت   دست امام داد تا امام این مستوليت را بـه  به ميل خودش كنار رفت و اختيار را به
و بعد هـم دیدیـد كـه     ؛خدمت با هم دارند ي كه هماهنگی بيشتر و داعيهبدهد كسانی 

دولت از همكاري با دولـت بعـدي دریـغ نكردنـد. امـا اتهامـاتی كـه وارد        اعضاي این 
جا و غلط بود. یعنی خالف حقيقت بود، چه آنجـایی   شد، به دالیل مختلف، خيلی بی

كه ادعاي جاسوسی براي بعضی از اعضاي این دولت و همكاران دولـت كردنـد كـه    
هـاي   ی كـه نسـبت  این صد درصـد دروغ و از روي ریـا و یـا جعـل بـود و چـه آنجـای       

د كـه ایـن اتهـام دروغ اسـت و از روي     ندانسـت  كاري دادند و خودشان هـم مـی   سازش
اطالعی بوده و اتهامات دیگري مثل سياسـت گـام    اغراض یا راابت و حسادت و یا بی

دهنـدگان ایـن    سواب  تشكيل كه با توجه به عمل دولت یا یا مواف  با امپریاليسم به گام
 مواع هم به آنها جواب داده شد. شود كه تمام اینها غلط است و به دولت، معلوم می
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دسـت   مملكـت را در ي  اختيـار اداره  ، شوراي انقـالب بعد از دولت موات :بامداد
رفـت،   چنـان كـه انتظـار مـی      هـم آن  گرفت. اما باز هم دیده شد كـه شـوراي انقـالب   

 علت چيست؟ ؛نتوانست عمل كند
علت اضيه فرای است كه بين وهـم و ادعـا و شـعار و تبليغـات از      :مهندس بازرگان

یك طرف و وااعيـت و عمـل از طـرف دیگـر وجـود دارد. در عـالم شـعار و مقالـه و         
مملكت  صـد   مسائلبراي شود  میحرف زد و  جور همهشود  میكردن مردم،   تحریك

معرفـی   مـأموران جهـنم   عنـوان  ه داد و اعضاي دولت مستول را بـه ئبرین ارا نوع بهشت
آیـد، یـك راه بيشـتر     را به مردم وعده داد؛ ولی پاي عمل كه به ميان می كرد و بهشت

راهی است كه بایـد روي اصـول    كند و نيست و آن هم راهی است كه عقل حكم می
ایـن فایـده را داشـت كـه      مواـت  خوشبختانه استعفاي دولت .و امكانات و وسایل باشد

اي از آنهـا همـان وزراي دولـت     دار وظایف دولـت شـدند، عـده    كه بعدا  عهده یكسان
ا  همـان  و وااعيـات مواجـه شـدند، تقریبـ     مسـائل موات بودند. آنها هم واتـی بـا همـان    

گفـت و بـه    ها را زدند و همان چيزها را از مردم خواستند كه دولت مواـت مـی   حرف
مـا بـا روالـی     روز انقـالب  همان مشكالت برخوردند، بلكه شدیدتر. براي آنكه روز به

خواستند و اصـرار   ها می وسعتی كه پيدا كرده بود و سرعتی كه بعضی و كه گرفته بود
بر سنگينی بار خودش و مشكالتش افزود. بنابراین خيلـی طبيعـی بـود كـه      هم داشتند،

كـه دولـت مواـت     دولت جانشين نتواند بيش از این و بهتـر از ایـن  یعنی دولت بعدي، 
بدهد و حاال هم هر دولتی كه بياید باز هم اگر مـردم بـه تحریـك     ، انجامداد انجام می
 انتظارات همان داخلی، تواع پر واملع یا خارج طرف از شده تحریك یا ،عوامل بعضی

 آید كه چرا این دولت نتوانست. را داشته باشند، باز هم همين ستوال پيش می

آیـد،   كار می روي كه با تأیيد مجلس یعنی شما معتقدیدكه دولت بعدي هم :بامداد
 به همين سرنوشت دچار خواهد شد؟

طوركـه   نده این است كـه چنـين نشـود همـان    البته آرزو و انتظار ب :مهندس بازرگان
بارها از مردم و از سياسـتمداران و مبـارزین و انقالبيـون و كسـانی كـه الـم در دسـت        

عمل انتقال را انجام بدهد و مملكـت   موات كه بگذارید این دولت خواستم داشتند، می
سی روال صـحيح پيـدا كنـد.    هاي ااتصادي و نظام اداري و سيا سامان پيدا كند و چرخ

هـاي انقـالب هـم     كـه شـوراي طـرح    هـاي انقـالب   ضمنا  با پست وزیر مشاور در طرح
هاي اساسی براي انجام انقـالب و اجـراي مـوادي     تأسيس شده بود. این شورا هم طرح
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ول مورد عالاه و انتظار مردم است و مننب  با اصـ كه هایی  ند و برنامههخوا كه همه می
است، با نظرخواهی از مردم و استفاده از متخصصين تنظيم كنـد   اسالم و اانون اساسی

بـاز   ي كـه واتـی مجلـس   طـور  روي كاغـذ بيـاورد، بـه    اي براي دولت بعدي به و برنامه
ي هـا  مـردم و برنامـه   يهـا  آیـد، بتوانـد خواسـته    روي كار می شود و دولت انعی به می

انقالب را از روي درایت و اطالع و صـحت و همچنـين بـا اـوت و اـدرت و عـدالت       
حـال رئـيس    گفتـيم كـه خوشـا بـه     انجام بدهد. این هميشه آرزوي من بود و هميشه می

كنـيم و مملكـت    دولتی كه بعد بياید؛ براي اینكه ما زمينه را براي آن دولت فراهم مـی 
بتوانـد كـار كنـد. متأسـفانه بـا تعجيلـی كـه        كـه    آوریـم  را روي یك پایه و اساسی می

هایی كه شد و تعدد مراكز ادرت و سنگين كردن بارهاي دولـت،   كردند و كارشكنی
نگذاشتند كه این اسمت اول انجام شود تـا دولـت آینـده بتوانـد بـا اـدرت و اـوت و        

 تـر و  عقل و عدالت آنچه ح  است، انجام دهد. دائما  بار مملكت و انقالب را سـنگين 
ي كه اگر دولت بعدي هم روي كار بياید، در برابر یك برنامـه  طور تر كردند. به سریع

شـود   ر ارار دارد كه من اميدوارم موف  بشود و ایـن ممكـن نمـی   يو وظایف مسلما  خن
هـا و مجلـس    هـاي گروهـی و احـزاب و گـروه     و رسانه مگر اینكه هم مملكت و ملت
 ا این دولت موف  شود.همكاري و پشتيبانی كنند ت

 كه فرمودید، گروهی معتقد هستند كه دولت موات مسائلدر رابنه با این  :بامداد
 در از بين بردن مراكز ادرت كوتاهی كرده است. نظر شما در این مورد چيست؟

يد مراكز ادرت، آنها ادرت داشتند و در ئگو شما خودتان می :مهندس بازرگان
سعی كرد این مراكز ادرت  ،توانست یم ما نبودند. آن اندازه كه دولت موات اختيار

 نيتی كه داشتند در یك كانال بياورد.  را با توجه به حسن
طرف دولت و طـرف   اول، یك ي مختلف داشت: مرحله ي موات سه مرحله دولت

اعضایی از شـوراي   ها را به دوم، بعضی از پست ي هبود. مرحل دیگر هم شوراي انقالب
كه خارج از كنتـرل   كه ضمنا  سرپرست نهادهاي انقالب بودند، یعنی نهادهایی انقالب

هـم   ارار بود كه دادگاه انقـالب ا و نظير آن. ه و كميته دولت بود داد مثل سپاه انقالب
مقداري در جهـت  يب ترت این گيرد و بهارار نحوي در داخل دولت و شوراي انقالب به

سوم، این بود كه اصال  دولت و شوراي انقـالب و ایـن    ي همكاري پيش رفتيم. مرحله
پارچه شوند. و ما براي این مراكز ادرت آنهایی كه رسـمی   نهادهاي انقالب همه یك

منـد، بـا    يح بود و به دستور امام تشكيل شده بود و روي داوطلبی مردمِ عالاهبود و صح
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مه عمل كننـد. امـا   حرارت و با عالاه تشكيل شده بود، سعی كردیم كه روي یك برنا
و افكار ما بودند، خوب در آن مورد دیگـر   جمهوري اسالمی ضد كهبود مراكزي اگر

 كنيم.توانستم ب كاري نمی

 هاي فرهنگی ایران است و حفظ سنت و ایرانيت ي ایران مستلهدیگر   مستله: بامداد
 باره چيست؟ این نظر شما در اصوال  و الشعاع ارارگرفته فعلی بيشتر تحت كه در شرایط

ابراز  البها ابل از پيروزي انق بنده نظري كه از سال ي به عقيده :مهندس بازرگان
در ویژه  ، بهموات هاي نزدیك به انقالب و در زمان دولت همچنين در ماه ؛كرده بودم

و  یبا مسلمان ایران و اسالم بين مباینت و تضادي كه من گفته بودم ،هاي ارتشی محيط
بينم، بلكه اینها دو دامنه از یك منلب هستند و  نمی و مليت بودن یا اسالميت ایرانی

كتابی است كه  مستلهیك جایی هم اشاره كرده بودم كه جلوه خيلی اشنگ این 
صورت كتابی درآمد،  نوشته بود، یعنی سخنرانی كرده بود كه بعدا  به مرحوم منهري

از سایر  راسالم بيشت ایران بعد از گرویدن به . ملت«مه ایران و اسالقابلتخدمات م»نام  به
خود را در خدمت اسالم گذاشت. از طرف دیگر،  ،، حتی بيش از اعرابمسلمانان
وجود آمده، از زمانی ظهور و بروز  در ایران به ناسيوناليسمی و پرست وطن ،اگر مليت

دول استعماري و كسانی ارار گرفت  ي و شدت پيدا كرد كه ایران در معرض حمله
د و بيشتر همان ونش اسالم شناخته میغيرمسلمان و ضد عنوان كه در چشم مردم به

را یك دل و یك  لمانی بود كه ایرانيانعالاه به دین و فداكاري در راه دین و مس
با هم متحد كرد و این  دینی و بعد هم استقالل جهت براي حفظ مبارزه با كفر و بی

 پاي هم جلو رفت.  دو هدف یعنی مليت و مسلمانی و مذهب تشيع پا به
هـر  »اینكه و به حكم  1«الوَطَنَ مِنَ االیمان حُبُ»هم به حكم حدیث  در دین اسالم

 ي حكـم مسـلمانی همـه    ، دفـاع از ایـران  «كسی موظف بـه دفـاع از وطـن خـود اسـت     
ماست، ابل از اینكه دفاع از غير ایران بكنيم. خصوصا  كه تاریخ ما و سرگذشت مـا و  

گـاه از هـم جـدا     ما خود عش  به اسالم و مسلمانی هم هست. این دو هـيچ  حفظ مليت
یكی را فداي دیگري كردن، اصـال  یـك عمـل     ؛پاي هم پيش بروند نيستند و باید پا به

 غلنی است و هيچ كدام از این دو هم با هم منافات ندارد.

ز افـراد  در طول این چهارده مـاه گذشـته مشـاهده شـده اسـت كـه بعضـی ا        :بامداد
  ؛ اند كرده كلی فراموش  را به كنند و ایران اسالم تكيه می وطنیِ جهان ي بيشتر به جنبه

                                                        
 طن از ایمان شخم است.دوست داشتن و  . حدیث نبوي:1
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 اصوال  نظر شما در این مورد چيست؟
طور در مراحل تـدریجی   اگر حفظ نفس و عالاه به خود و همين :مهندس بازرگان

با مراحل بعدي منافات داشـته باشـد كـه     ملتو آن به خانواده و همسایه و وطن و اوم 
پارچه خودخـواه اسـت، هـيچ ارزشـی نـدارد.       این یك نظر غلط است. انسانی كه یك

مـردم   ي بلكه همه ها را ي مسلمان انسان كامل و مسلمان كامل آن است كه نه تنها همه
هنگی و یك نـوع تعلـ    آ وع همیك ن را باید دوست داشته باشد. اصال  ادیان توحيدي

و همبستگی بين فرد با جهان خلقت است. با جهان خلقت همبستگی پيدا كردن یعنـی  
جاي خود درست است و با این هـدف منافـات نـدارد كـه      عالاه به خدا. این منلب به

بيایـد  ها بدم  هستم از كاشانی واتی من نوع بشر را دوست داشته باشم، اگر اهل كاشان
دليـل اینكـه    این درست نيست بلكه به ،ام عالاه نداشته باشم. نه یا به فرزندانم و خانواده

طوركـه شـرع    ار نوع بشر هستم، باید به همشهریانم كه كاشی هستند، همـان زگ خدمت
خدمت كنم. بنـابراین در اسـالم كـه از اول هـم دیـن جهـانی بـوده         اسالم دستور داده،

خل  خدا را  بههماهنگی با جهان، خدمت خدا را، یعنی خدمت است، باید یك فرد با 
كند كـه اول بـه نزدیكـانش و از جملـه      همت خود ارار دهد و این ایجاب می ي وجهه

براي اینكه مملكتی است كه مـا مـدیون آن هسـتيم     ،به مملكت و وطنش خدمت كند
 و ایرانيـت  بـه ایـران   منـد باشـيم. اگـر    اول باید به آن عالاه ي همين دليل در مرحله و به

داریـم و بنـده   گویيم كه ما بـه بشـر عالاـه     عالاه نداشته باشيم در حد معقول دروغ می
عالاه داشتن و دفاع كردن، غير از تعصـب اسـت. آن مواـع     ي مستلهخدا هستيم. منتها 
 شعارش ایـن بـود كـه مـا مسـلمانيم، ایرانـی      تشكيل شده بود، اولين  كه نهضت آزادي

هستيم و مصدای هستيم، منتها مسلمانيم به دليل اینكه تمام اعمالمان بایـد روي دسـتور   
اسـت و   اسالم صورت گيرد و ایرانی هستيم نه به آن معنا كه بگویيم هنر نـزد ایرانيـان  

و یـا   یـا دشـمن یونـان    سـت كـه دشـمن اعـراب    نيایـن   معناي یا ایرانی بودنمان به .بس
اولين جایی كـه حـ  بـه گـردن مـا دارد و مـا در        عنوان سایرین باشيم، بلكه ایران را به

لحـاظ سياسـی و مكتـب، دوسـت داریـم. آن مواـع        برابر آن وظيفه داریم و بعد هم بـه 
 ي كنـيم و البتـه حـاال هـم در مرحلـه      ار میگفتيم كه ما در مكتب سياسی مصدق ك می

منـد و متعهـد در برابـر ایـران و      دوم ایرانی هستيم و عالاـه  ي اول مسلمانيم و در مرحله
كنـيم و بعـد هـم در مكتـب و در      و به مملكتمان افتخار هم مـی  .دار ایران بسيار دوست

 ي عقيـده  هم منافات ندارنـد، بلكـه بـه    ارار گرفتيم. این دو با تحت رهبري امام خمينی
 من مكمل هم هستند.
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آخرین ستوال من این است كه گروهی معتقـد هسـتند، آن كـارد معـروف     : بامداد
 جمهـوري ایـران   دسـت رئـيس   امـروز بـه    بدون تيغه را كه روزي در دسـت شـما بـود،   

 اند؛ نظر شما در این مورد چيست؟ داده
بته این را بایـد از خـود ایشـان پرسـيد. ولـی ایشـان خوشـبختانه        : المهندس بازرگان

هم عضویت در شـوراي   بعد و اوا كل فرماندهی مثل اند، گرفته كه اختياراتی و امكانات
كنند و اینكه باید اعمـال   كه پيدا شده و پشتيبانی هم كه امام می اي هم و تجربه انقالب

ن تيغه دارد، تا آنجا كه بگذارند. البته خود ایشان هـم  ادرت بكند، خوب چااوي ایشا
هم تجربه پيداكرده. اگر من آن گله و شـكوائيه   خيلی نگران هستند و مملكت و ملت

خاطر درد دل خالی بود بلكه براي توجه دادن به مقامات و افراد بـود كـه    را كردم نه به
ا و خـود بنـده هـم تـا آنجـا كـه بتـوانيم در        خوشبختانه این توجه پيدا شده و دوستان م

 كنـيم. منتهـا اولـين انتظـاري كـه از مجلـس       ي چااوي ایشان كمك مـی  تيزكردن تيغه
رود این است كه این تيغـه را كوتـاه نكنـد و مقـداري از آن را در دسـت خـودش        می

جمهـوري   رئيس نگيرد و این تيغه را تمام و كمال در اختيار دولت بگذارد، و چه خود
توانند سعی كنند كه دولت خوبی انتخـاب شـود و    و چه مجلس و همه، تا آنجا كه می

تكه نكننـد و كنـد نكننـد و     نظارت هم روي دولت بكنند. ولی كارد این دولت را تكه
 كار گرفته شود. وادار نكنند كه این كارد در جاهاي غلط به
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

رگان،آقايباز
كنيد؟انتخابخودراچگونهتعبيرمي

 
 یا به تعبيري سقوط كابينه مهندس مهدي بازرگان استعفاي دولت موات

بر سر بازرگان و همكارانش سرازیر  آنو سيل اتهاماتی كه متعااب 
گام و  گام به ستاي ساخت كه با اتخار سيا گردید، از بازرگان چهره

در پيش گرفته و  اش راه سازش و مماشات را با آمریكا مآبانه ليبرال
 اش منحرف نموده است.  مسير اصلی و سير طبيعی ازرا  انقالب

عنوان نماینده سوم  بازرگان را بهمهندس  انتخابات مجلس شوراي ملی
مواعيت  دیگر بار یك و فرستاد مجلس به با آراء نسبتا  سنگينی مردم تهران

 بازرگان را در صحنه سياسی كشور براي چهار سال دیگر تثبيت نمود.
این  است پاسخ به كمال اهميت حائز كه در رابنه با انتخاب بازرگان آنچه

تمامی اتهامات باید تعبير به رد  آیاانتخاب ایشان را ستوال است كه 
مشی و گرایش  را به ابول یك خط آنمنتسبه از طرف مردم دانست یا 

 خا  تعبير كرد و...
در این رابنه بهتر دیدیم كه این مستله را به انضمام ستواالت دیگر، با 

 خود بازرگان در ميان بگذاریم.
 اسالمی روزنامه انقالب

                                                        
 و انتخاب  انتخابات مجلس شوراي ملی درباره بازرگان مهندس با روزنامه انقالب اسالمی خبرنگار مصاحبه

یكشنبه ، مورخ 216، شماره ب اسالمیانقالوزنامه ر، به نقل از: عنوان نماینده سوم مردم تهران ایشان به
11/1/1138. 
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مجلـس   انتخابات در تهران مردم ي نماینده عنوان به شما بازرگان مهندس جناب -س
 حالی است كه همين چندي پيش سيل اتهامـاتی ید و این درا انتخاب شده شوراي ملی
كردن شـما از طـرف بعضـی     در هبی براي از ميدان بيرانقالر و غكا و سازش نظير ليبرال
ممكن اسـت   .ها منرح شد كه حتی این امر به سقوط كابينه شما منجر گردید از گروه

نظرتان را در مورد انتخاب خودتان و اینكه این انتخـاب مـردم را بـه چـه تعبيـر معنـی       
و ابـول یـك خـط مشـی     این اتهامـات اسـت یـا    معناي رد  كنيد؟ آیا این انتخاب به می

 بينش خا ؟
اینكه الـم روي   از پيش .ممنونم اسالمی انقالب روزنامه و شما از من حالهردر -ج

كاغذ بياورید و اضاوت و احيانا  اتهام یا تأیيـد اتهامـات باشـد، سـتوال از خـود انسـان       
ميدوارم در تمـام  و ا است رفتی پيش روحيه، در جریان بعداز انقالب این یك .كنيد می

 رعایت بشود. جا، این دستور ارآنی و عدالت و انسانيت هاي گروهی و همه رسانه
، جاسوسی به همكاران و ليبرال ،ركا ه گفتيد اتهاماتی از ابيل سازشك طوري همان

ی گفتـه شـده بـود. امـا ایـن سـيل       كارمندانی كه من آورده بودم و خيانت و اتهام خيلـ 
اتهامات و تبليغات كه شدت زیادي پيدا كرد بعد از اسـتعفاي دولـت بـود، و اینهـا در     

هـاي   هـا، و خبرگـزاري   ظهـار بعضـی  استعفاي دولت اثر نداشت و برخالف تصـور و ا 
ا ه گاني گرو مستلهترین ارتباطی با  كوچك استعفاي دولت موات ،خلی و خارجیدا

 در الجزایـر  با آاـاي برژینسـكی   (و من ، دكتر چمراندكتر یزدي) و مالاات ما سه نفر
 در افكار عمومی، من این را در شوراي انقـالب  ءروز ابل از اعالم استعفا 13اشت. ند

منرح كرده بودم و هشدار داده بودم كه پيشرفت انقالب و نجات مملكت مسـتلزم نـه   
تمـام   ي جانبـه  تنها مخالفت نداشتن، كارشكنی نكردن، بلكـه همكـاري شـدید و همـه    

اي  اندركاران ایـن انقـالب اسـت و اگـر چنـين همكـاري صـميمانه        طرفداران و دست
 فقيت حتمی نخواهد بود.واگر هم باشد باز م نباشد موفقيت نخواهد بود، تازه

اي در بين مردم براي ریاست جمهوري  این اتهامات از زمانی شروع شد كه زمزمه
ترین  ترین جواب و صریح كنده كنم بهترین جواب و پوست من بود و گمان می

ادند و د جواب همين آراء یك ميليون و دویست هزار نفري بوده كه مردم تهران
 بدین ترتيب ثابت كردند كه این اتهامات پيش مردم پشيزي ارزش ندارد.

معناي  شما در پاسخ ستوال ابلی من فرمودید كه انتخاب شما در حقيقت به -س
شما را در كنار  باشد در حالی كه این انتخابات اتهامات وارده از طرف مردم میرد 
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 دهد كه در حقيقت اتهامات وارده به شما از جانب این می هایی ارار افراد و شخصيت
نكته كه انتخاب نمایندگان دور اول با اكثریت منل  این گروه بوده است. با توجه به 

اند به این گروه نيز باید ر ي داده باشند  آراء بوده است و كسانی كه به شما ر ي داده
 كنيد؟ را چگونه توجيه می ضاین تناا

 

 
 

كه از طرف گروه ما منتشر شد مـا سـعی كـردیم بـدون آنكـه       ليست همنامدر  -ج
تعصبی در كار باشد كسانی كه وجودشان براي مملكت الزم است و حقـی دارنـد در   

نفـر آنهـا در    12نفري كه اكثریت منل  پيـدا كردنـد،    19از این  ليست گذاشته شوند.
و هـم از نهضـت    هم از جبهه ملـی  ،هم غيرروحانی ،بود ليست همنام بود. هم روحانی

گفـتم   به نظر من كه هميشـه مـی   .یا نبودندبودند ، یا كسانی كه در دولت مواتآزادي
یـك نفـر    ي اختالف نه دليل بر دشمنی است و نه دليل بر سوءنيت و حتـی بـه فرمـوده   
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منشأ رحمت هـم باشـد، چـون مـن معتقـد بـه همكـاري بـودم و در عمـرم بـا           تواند  یم
در ليست همنام بعضـی از ایـن اسـامی كـه خواندنـد در آن       .ام ها همكاري كرده خيلی

 ،ا در این ليسـت نبـود از معممـين آاـاي هاشـمی رفسـنجانی      ه آااي خوئينی بودند مثال 
. اینهـا  بودنـد و آاـاي امـام جمعـه تهـران      و آااي گلزاده غفوري آااي حجتی كرمانی

با آنها همكـاري داشـتيم امـا اینكـه چنـوري تعبيـر        كسانی بودند كه ما ابل از انقالب
كـنم   اراي آراء سنگين بودم هم آنها. آراء بنـده فكـر نمـی   كه هم بنده د شود به این می
 ،دوستان كه صد درصد آراء طبيعی بوده اسـت سی منكر آن باشد دوستان و چه غيرك

امـا   ؛نه تقلب در آن دخالت داشته است نه تصنع و نه تحميل و نه تدابير سياسـی دیگـر  
 فته است.توان گفت كه تقلباتی صورت گر در مورد دیگران به هر صورت می

هـاي   سوءاستفاده از حكایت است رسيده من براي مختلف نقاط از كه هایی گزارش
سواد وجـود   هزار نفر بی 300حدود كند در خود تهران سوادي مردم می متعددي از بی

نویسند، هر كـه را كـه    دارد و خوب طبيعی است كه كسانی كه براي اینها كاندیدا می
شاید از نظر اانونی ایرادي نداشته باشد ولی باطنـا    مستلهاند و این  وشتهدلشان خواسته ن

توان گفت كه این انتخاب صحيح نبوده و از مشروعيت اـانونی برخـوردار نيسـت،     می
 توجه كند. مسائلمن اميدوارم كه هيأت هفت نفري به این 

دمـان  حـال مـا هـيچ واـت نـه حسـود دیگـران هسـتيم و نـه انحصـار را در خو           هر به
توانـد باشـد از آراء وااعـی و حقيقـی      بينيم، بنابراین آراء دیگران هم مخلوطی مـی  می

الوصـف   مـع  ؛دست آمده معتقدانه و مخلصانه و هم آرایی كه با سوءاستفاده و تقلب به
گـویم و آرزومنـدم كـه     انـد، تبریـك مـی    من به همه كسانی كه آرایی به دست آورده

ام از این به بعد با تفاهم و دوستی بتوانيم در كنـار   ی داشتهاگر در گذشته با آنها اختالف
 هم به مملكت خدمت كنيم.

 تقلبات و تخلفات انتخابات
 

 مجلس شوراي ملی هاي بازرسين انتخاباتی در دور اول انتخابات گزارش -س
در این  .كند اي به نفع گروه و حزب خا  می دهحكایت از تقلبات و تخلفات ع

صورتی انجام  گزینش این انتخابات به ي اي معتقدند كه مكانيزم و نحوه رابنه عده
مستوليت  سپردن مثال عنوان به ،است گردانده ناگزیر را تقلبات از گریز كه است گرفته

كاندیداي  خودشان هاینك یا و دارند گروهی تگیسواب كه اشخاصی به انتخابات برگزاري



 
 
 

 
 

 241ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــكنيد؟ ـــــ آااي بازرگان، انتخاب خود را چگونه تعبير می

 

مجلس شوراي ملی هستند یا سپردن اختيار انتخاب هيأت نظارت توسط فرمانداران و 
اند  گزین همكاران ساب  خود شده دارانی كه از مدتی ابل از انتخابات جاي بخش

 كند. گونه اعمال واوع تقلب را اجتناب ناپذیر می حال این هر به
در آن شـورا بـه    كـه اـانون انتخابـات    نقـالب یكی از اعضاء شوراي ا عنوان شما به

تصویب رسيده اسـت ممكـن اسـت نظرتـان را در ایـن رابنـه بفرمایيـد و احيانـا  اگـر          
 تر در دور دوم دارید بيان كنيد؟ انجام انتخاباتی سالم ي رهنمودهایی در زمينه

اي  منـاظره  دیدند هم مردم و بودید شاهد نيز دتانخو طوركه همان زمينه این در -ج
هایشـان را زدنـد و    عمل آمد. آنجا هم گروه مواف  و هم مخالف حرف  به در تلویزیون

در شـوراي   .گردم برنمی مسائلبنده دیگر روي آن  ؛هایی كردند اضاوت مردمي  همه
رسـيدگی بـه    شد و حتی با هيـأت هفـت نفـريِ    بحثخيلی روي این موضوع  انقالب
مــورد مختلــف را در  13كــنم  كــه فكــر مــی -روي مــورد بــه مــورد تقلبــات ،تقلبــات
بحث شد و تصميم گرفته شد كه مثال  اگر از طـرف مقامـات رسـمی یـا      -گرفت برمی

اظهـاري   سـاعت ممنوعـه   16یا غيره به سود یا زیان گروهی یا كاندیدایی در  روحانی
شـود و نبایـد در دور دوم تكـرار     یا تبليغی شده باشد این عمـل تخلـف محسـوب مـی    

 انتخابـات   ی كه آن مقام رسمی كرده است عمال  مـؤثر بـوده مـثال    تو اگر اظهارا ،شود
در آن حوزه ابنال شود. یا مثال  اگر اختالفی بين آراء نوشته شده و آراء ثبت شـده در  

 شات وجود داشته باشد اگر این اختالف زیاد باشد آراء آن صندوق باطل شود.گزار
دانم تذكر دهم این موضوع است كه جلوگيري از تقلـب در   چيزي را كه الزم می

هـا   هم گرفتار ایـن اشـكال بـود. خيلـی     دولت موات ؛پذیر نيست هيچ جاي دنيا امكان
ایـد؟ خـوب ایـن از     دوستان خود را مصـدر امـور كـرده   گفتند شما چرا نزدیكان و  می

كـه معمـوال     دليـل ایـن   درست بـود بـه   ؛از جهتی دیگر غلط یك جهت درست است و
سپردند، امـا غلـط    شان میانخواستند سوءاستفاده كنند كارها را به دوست كسانی كه می

 ی عنوان گردد.لمسائنيتی كه ما داشتيم نباید چنين  هم بود براي اینكه با توجه به حسن
هم بـه یـك عـده فرمانـدار      در همين رابنه باید عرض كنم، مستول وزارت كشور

االخـر. البتـه    اعتماد دارد آن فرماندار هم به این افراد هيأت اجرایی اعتمـاد دارد و الـی  
سوءنيت و غـرض در  ي  گونه شائبه ی هيچكن مهدويآااي  ،ورشسرپرست وزارت ك به

ناگفتـه نمانـد    .رفسـنجانی هاشـمی  رود همچنين در مورد سلف ایشان آااي  ایشان نمی
 آااي صـباغيان  ي بودندكه در دوره هایی همان اكثرا  فرمانداران كه آاایان استانداران و
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كـه در اولـين سـخنرانيم بعـد از     طور انتخاب شده بودند، ضمن اینكه خود ما هم همان
ــام در دانشــگاه  ــت از ام ــران[ دریافــت مأموری ــيچ  ]ته ــتم كــه روي ه اســم كــس  گف

مسلما  در آن تقلبـاتی صـورت    خورم. به هر صورت باید عرض كنم این انتخابات نمی
جلـوي آن را بگيـرد ولـی     توانـد  گرفته است كـه بعضـی از آنهـا را هـيچ اـانونی نمـی      

ـ »ولـی   ،صورت به بقيه بایـد رسـيدگی شـود    هر به ایـن انتخابـات    «المجمـوع  ن حيـثُ مِ
 اعتبار اانونی ندارد. طوري نيست كه بگویيم مجلس

 چه شد؟ ضريب اطمينان صحت انتخابات
 

سـاب  هـم    یك سـري اـوانين در ایـن مملكـت وجـود دارد كـه زمـان رژیـم         -س
االجرا بود و آنها بر ایـن اسـاس تـدوین شـده بودنـد تـا ضـریب اطمينـان صـحت           الزم

نمونه اینكه مقامـات مسـتول مملكتـی حـ  كاندیـداتوري       عنوان باال باشد. به انتخابات
 .ایـد  وانـده را خ شما حتما  گزارشات آاـاي اابـال   .دادند می ءنداشتند مگر اینكه استعفا

اي كـه   ا انتخـاب شـوند، كميتـه   هـ  كه هيأت نظـارت نبایـد از كميتـه    فرضا  در مورد این
اش دسـت كـم محـرز     طرفـی  مشخم نيست گرایش به كدام جهت دارد یا الااـل بـی  

یـا اینكـه سرپرسـت وزارت     ؛تـوانيم بگـویيم ایـن انتخابـات سـالم باشـد       نيست، و نمی
براي استخراج آراء یك سري اشخا  بخصوصـی را از مركـز آمـار خواسـته      كشور

بودند، حاال بر فرض اگر اساس را بر اطمينان و صداات آنهـا بگـذاریم، طـرف دیگـر     
بينی كرده رعایت نشـده اسـت كـه ایـن      ي ضریب اطمينانی كه اانون پيش مستلهاضيه 
 كنيد؟ چگونه برخورد می سائلمبه هر حال شما با این  .بد اضيه است ي جنبه

البتـه   مـن را ابـول ندارنـد.    حـرف آاـاي اابـال    آاایان مستولين وزارت كشـور  -ج
ا باشند اشـخا   ه هاي نظارت از كميته توانم اضاوت كنم. دستور نبوده كه هيأت نمی

خواسـتند   ا رفتنـد نـه بـراي ایـن بـوده كـه مـی       ه هسراغ كميت مختلف بودند. اگر اینها به
ایادي خودشان باشد بلكه این افراد آماده بودنـد و صـداات هـم داشـتند. ایـراد آاـاي       

ولـی نشـناخته از    ،آنهـا را بشناسـد   اابال این بـود كـه بایسـتی هيـأت نظـارت مركـزي      
یكـی از خویشـان    .ي نبودنـد ي مركـز  آنها كه تابع كميته ي گذاشتند، اما همه اه كميته

افـراد هيـأت    كـرد كـه   هاي نظارت بـود تعریـف مـی    خود من كه رئيس یكی از هيأت
رسيدند اصرار داشتند یا اصـال    ی كه من رئيس آن بودم واتی به بعضی اسامی میتنظار

گفتنـد كـه اشخاصـی را كـه مـا       آنها می اسم دیگري را بنویسند. آن اسم را ننویسند یا
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هسـتند اگـر بيـایيم اساميشـان را بنویسـيم       دانيم و مخـالف خـدا و مخـالف انقـالب     می
گفـت كـه    ایم و این خالف شرع است. این شخم محترم می كمك به معصيت كرده

د و بـه آنهـا گفـتم    نن عمل دست بردارمن آنها را متقاعد كردم از ای ،باالخره با اصرار
صـورت آنهـا هـر     هـر  ولـی بـه   ؛امانت جزء دستورات اسالمی است و باید رعایت شود

فرسـتادند واتـی    رسيدند همگـی بـه صـورت جمعـی لعنـت مـی       وات به آن اسامی می
داشـت كـه اینهـا از     گفتند. تازه شخم وي اظهار می آمد صلوات می اسامی دیگر می

 رسمی. ي كردند نه كميته مسجد محله كار می ي ند و در كميتهمعتمدین محل بود
گفتنـد   می عامی مردم به و ليبرال ر،كا سازش نظير زدند اتهامات خيلی هم من خود به

 كردنـد  كـار مـی   هـایی كـه در جهـاد سـازندگی     بعضی از جوان .كه ليبرال یعنی خائن
كردنـد و ایـرادي     وااعا  روي عقيده ایـن كـار را مـی   بودند. اینها  مخالف دولت موات

ادر سریع بود كه فرصت منظم و پاكيزه نمـودن   ما آن متأسفانه انقالب .هم وارد نيست
گفـتم   پرست وزارت كشـور ی سركن مهدويافكار را به مردم نداد. من خودم به آااي 

گونه اعمال را نگرفته باشـد.   نایيِ از كجا معلوم در مواردي شبيه مورد باال كسی جلو
 مسـائل طرفی به این  همين دليل اصرار دارم كه هيأت هفت نفري با كمال دات و بی به

دمت امـام هـم عـرض كـردم     دست آورد. خـ  اعتبار الزم را به رسيدگی كند تا مجلس
خواهيد مجلس آینده اعتبار و ادرت داشته باشد هيچ باكی نداشـته باشـيد،    كه اگر می

 طوري بگویند كـه انتخابـات   بيایند موارد تقلب را ببينند و اعالم  كنند، ولی اگر همين
 ماند. ي مجلس میوخوب بود الی االبد این داغ باطله ر

می كـه  سكند كه این مكاني گان این منلب دايقا  ستوال مرا تأیيد میآااي بازر -س
ناپذیر باشد. شما فرمودیـد كـه جـو     شود تا تقلبات اجتناب عنوان نمودم عمال  باعث می

اجتماعی ما این چنين هست، و اینكـه تضـادهایی وجـود دارد ولـی ایـن اعمـال روي       
 عضو شـوراي انقـالب   عنوان گونه چيزهاست ولی شما كه به صداات و اخال  و این

صـحيح برگـزار شـود اگـر اینهـا را       طور به خواهيد اانونی بنویسيد كه این انتخابات می
خودشـان  كـه  دهد  ها اختيار كامل می كميته به ،نادیده بگيرید، واتی كه انجمن نظارت

معرفـی كنـد و   دربست  ،كميته هركس را كه خواست هيأت نظارت را معرفی كنند و
م اشـتباه  سـ محل را انتخاب كرده یا معتمـد محـل را، ایـن یـك مكاني     ي حاال او كميته

 است كه خواه ناخواه با تقلبات رو به رو خواهيم شد چه جوابی دارید؟
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اي اسـت كـه    دهم، ایـن یـك پدیـده    جا تعميم نمی این عمل را اوال  من به همه -ج
كنم كه از ده تجاوز  طور چكی فكر نمی رصدي دارد، درصدي است كه همينیك د

شود گفت كه این خالف اانون است، یـك واـت هسـت كـه روي      كند. بعد هم نمی
كـار   گویم تو بـه مـن بگـو كـه ایـن      اعتماد فرضا  بنده به آااي ایكس اعتقاد دارم و می

دهـد فرصـت    كار را انجام مـی  و آنكار را انجام بده و ا چگونه باید انجام شود و یا این
این خالف اانون نيسـت   ؛كنم  این آاا اعتماد می م ندارم،كسی دیگري هم نيست و بهه

  .و یك چيزي است بشري و عملی
هاي آن متكی به چه چيزي است؟ از یك طرف متكی  در دادگستري تمام پرونده

و از ایـن   اي یـا كميتـه   است به گزارش ضابط كه ضابط هم یا پاسبان است یـا پاسـدار  
ته باشـند، و از طـرف دیگـر متكـی     كـه همـه فرشـ     خورد نمی كس هم اسم ابيل و هيچ

تازه استشهادات نيز ممكـن اسـت مخـدوش باشـد و      ؛استشهادات این اشخا  است به
اینهـا ارزش منلـ  و   تمـام   .گيـرد  همچنين بازپرسی و بازجویی كه روي آن انجام مـی 

بـا   كـه  كرده است من تا آنجایی این كاري هم كه وزارت كشور .ق ندارنداالطال علی
نقشـه بـوده   یا دانم این طور نبوده كه تعمدي در كار باشد،  این آاایان آشنایی دارم می

اهيم خـو  كه مـی  كه اینهایی را ما طوري انجام بدهيم باشد، تدبير بوده باشد كه انتخابات
 از صندوق در بيایند، نه این نبوده است.

گونـه   ابلـی شـاهد بـودیم كـه دادن ایـن      جناب بازرگان، حداال در انتخابات -س
ا اثر خوبی نداشت، پس چرا مجددا  تكرار شد، آن هـم بـرخالف   ه اختيارات به كميته

 اانون؟
نوشـته بودنـد و اعـالم كـرده بودنـد در       ، آااي اابالدانم آیا اینكه اوال  من نمی -ج
اش به این ترتيب بوده است؟ یك جاهایی من دیدم كه چنـين   همه حوزه تهران 2100
ه در سـتاد  كستان مادو .طور نبود این ، مسجد طالچیمثال  در حوزه حسينيه ارشاد .نبود

انـد. بنـابراین    بودند و از طرف ستاد كارت نظارت گرفته بودند چنـين گزارشـی نـداده   
انـد سـرعت    كه بوده شاید خواسته آنجا هم ،طوري باشد جایی این ممكن است كه یك

اند و خدا بـه ایشـان همـت و اـوت      در هر حال این هفت نفر انتخاب شده .عمل بدهند
من شخصا  نه فرصت داشتم و نه صـالحيت كـه    .ی كنندبدهد كه به این چيزها رسيدگ

كلی اگـر تقلـب و تخلـف شـده باشـد بيشـتر        طور بروم و به همه این چيزها برسم، و به
یـا   هاست تا مقامات رسمی. یك وات هسـت كـه وزارت كشـور    تقصير افراد و گروه
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اید آاـاي مهـدوي از صـندوق در    طوركه سابقا  بود كه ب دهد، همان فرماندار دستور می
 زنم. آیم و مردم را گول می بياید یك وات هست نه، بنده كه دوست شما هستم می

 محاکمات غير علنی گروه فرقان
 

هستيد.  اینكه شما عضو جمعيت دفاع از حقوق بشر آااي بازرگان، با توجه به -س
گيرد، خصوصا  محاكمه  صورت می بهاي انقال نه با محاكماتی كه در دادگاهدر راب

هایی از  رهبرش در جریان است و مصاحبه ي  كه هم اكنون هم محاكمه گروه فراان
گيرند،  می ارار كوبيدن هدف خصوصی هب اشخا  و دهند می نمایش تلویزیون در آنها

 نظرتان را بفرمایيد؟
وزیر شدم دیگـر فرصـت نكـردم     در رابنه با جمعيت بعد از آن كه نخست اوال  -ج

به آنجا بروم و از آاایان دیگر خواهش كردم آنجا را سرپرستی كننـد از جملـه دكتـر    
تشكيل شده بود كـه از   بازماندگان شهداو صندوای هم آنجا براي كمك به  ،الهيجی

یكی همين بوده كه ایشان چندین ميليون تومان بـه   جمله اتهامات منتسب به آااي نزیه
اختصا  داده است، در صـورتی كـه همـين بـوده اسـت و بـراي        جمعيت حقوق بشر

و تازه بيش از یك و نيم ميليون هم نبوده و اانونی هم بـوده   كمك به معلولين انقالب
كلی هـم مـن   طـور  است و با تصویب هيأت مدیره این عمل انجام شده اسـت. ولـی بـه   

انجـام   با این ترتيب محاكمات كـه در ایـران   شخصا  و هم جمعيت دفاع از حقوق بشر
اعتـراض   هاشـ  به ما كه چيزي آن باشد. اانونی باید محاكمات ،هستم وده وشده مخالف ب

چرا ما وكيـل نـداریم، چـرا حـ       كردیم این بوده كه چرا محاكمات علنی نيست؟ می
 ،هرصـورت  بـه  .ی دیگـر كـه همـه مـردم در جریـان هسـتند      مسـائل و  ؟دهيـد  دفاع نمـی 
بایـد محاكمـات را علنـی انجـام دهنـد مگـر در        انون اساسیاب طب  هاي انقال دادگاه

 طـور  مواردي خا  كه آن هم دالیلش باید محرز شود و در ثانی حقـوق مـتهم را بـه   
 كامل رعایت كنند. اميدواریم.

 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 شهيدشدوليزندهاستمطهري
و

 يروزاستزندهومسئلهاشنيزمكتبومبارزه

 
 

 بِسْمِ اهللِ الرَحْمنِ الرَحيم

 

ِئَك َمَع اَلِذيَن َأْنَعَم اهلُل َعَلْيِهم ِمَن ِع اهلَل َوالَرُسّوَل َفُأْوَلَوَمن ُيِّط»
 1«.ِئَك َرِفيًقاَوالَّصاِلِحنَي َوَحُسَن ُأوَل الَنِبِينَي َوالِّصِّديِقنَي َوالُشَهَّداء

 
 يآسا و تحـول و توليـدها   با انفجار رعدآسا و سرعت برق ایران یمانقالب اسال □

ه خواب شده است كه انگار چند شب ابل بـود  يكننده و شب چنان گيج عجيبحوادث 
ابـد   يگوشم رسيد و برا هب يخفيف تير يافتاده صدا راه كه در پایان یك جلسه تازه به

خـود   یو عقيدت يفكر ي جنگ شهيد دومين جبهه يرا از دست دادیم. منهر يمنهر
 شد.

 يگـو  جـواب  ،زودرس و نـه دیـررس   نـه  وااعا  فرزند زمان خود هسـتند  یكسان □
   .بود ییك احتياج و آمادگ

                                                        
 در مراسم  در مسجد ابوالفضل 3/2/1138رانی مورخ  ي رئوس منالب و محورهاي سخن نوشته دست

 .اهلل شهيد مرتضی منهري سالگرد مرحوم آیت

موهبت داده آنان با كسانى كه خدا به  []در بهشت كه از خدا و رسول اطاعت كنند،آنان  : 68/ ( 4)نساء. 1
 .خواهند بود كه نيكورفيقانى هستند و راستى پيشگان و گواهان و شایستگان ]همنشين[ است، از پيامبران
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ــ زمــي شــرقمو  ایــران □ ــيم ابــل بعــداز پــنج شــش ا رن ركــود و ن در دو اــرن و ن
 یهـای  تعـادل از دسـت رفـت و تعـارض     ،از مغـرب زمـين   يا تماس و ضربه ،یوابستگ

كـه  دسـت آوریـم    هبـ  یهـای  را از دسـت دادیـم و دریافـت    یهـای  دارایـی  ؛وجود آمد هب
آثار عظـيم و متنـوع داشـته اسـت و در      یاسالم يدر تمام كشورها .سرنوشت ساز بود

 اش مذهب اسالم بوده است. یوااع ي كننده كننده و ايام ومتمشابه مقاين حال ع

و  تعارض و تفراـه در روحانيـت   .از آثار آن بود ییك ايام مشروطيت ،در ایران □
ر عقيـده  مرتبـه تعـارض د   رمواضـع د  قسـيم و ت يهمكـار  .وجـود آمـد   هبـ  روشنفكران

ل اـرن  ضـ فا ،یشيخ محمد حسين فاضـل خراسـان  آاا شرعيات  يها معلم .آمدند یبرنم
در چنــين شـرایط رسـيدند. اولــين    يو منهـر  ی... طالقـان طالقــانیآاـا سـيد ابوالحسـن    

و اجتماعـات و شـركت    یاسـالم  يهـا  و ادامـه در انجمـن   و گلشـهر  خورد در كرجبر
   .و جلسات دیگر انتشار

ز اجتمـاع و  ا جداي دِكار و روحانيت يحكومت استبداداز سرخورده  یطالقان □
 .یاعتقادات حقيقت ي جوان تشنه ،ارآن را در ميان نسل جوان آورد ،جوانان

 اـرار داد،  ها، ایرادها، اشـكاالت و حمـالت   به ابهام جواببر همتش را  يمنهر □
بنـابراین بـاز اسـتمداد از     ؛شـد  مسـلمان منـرح مـی    يها درس خوانده يكه برا یمسائل
و  علـم  و تحقيـ ، طـرز تفكـر    ؛یموضوع یول ،به اضافه حدیث و روایات كرد، نارآ

 و ارزیابی بود. فلسفه
تعليم و تربيت، انسـان و   ،تقيه ي اول كتابش، روش رئاليسم، داستان راستان، مستله

راجع به مرجعيـت و   یثبح ،سرنوشت، حجاب، عدالت، خدمات متقابله اسالم و ایران
 .روحانيت

هياهو و جنجال و شعار  كرد و به یم يفكر یو عقل یعمق؛ یو علم یروش عقل □
 يمـرد  .و تحریك كننده نبـود  . حماسیعقيده نداشت یو احساسات یضربت يو كارها
   .از تعصب و اشریت و تجدد یخال ،معتدل ،مستقل ،متفكر ،بود مؤمن

متعصّبانه  ینف و جاهالنه ینف را یغرب هاي ارزش و علم و تفكر طرز كهآن عين در □
اسـالم   مخالف سرسخت تبعيّت و تقليد و مدافع محكـم اصـالت و اسـتقالل    ،كرد ینم

 بود.
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لـه  مدیگرش دفاع از اسـالم در برابـر مـوج دیگـر ح     یرسالت دوم و درك زمان □
 .  غرب

در برابـر   ییـا دنياپرسـت   ياشتراكشـان در دنيـادار   از غرب است،هر دو یكی است 
  :یو مخصوصا  آخرت طلب یخداپرست

 ؛از راه تالش و تفوق آزادمنشانه 
 منشانه.كتاتوراز راه تضاد و تصرف دی 

از اسـالم   یبود كه موج حمالت و خنـرات تمـدن غربـ    یزمانبا مقارن  يمنهر □
داشـتند و   یيـد اسـالم ابـراز مـ    تأیبـه تجليـل و    يزیـاد  يهـا  برداشته شده بلكه گـرایش 

مراحل جـذب و تسـليم و تحریـف و تفـاهم و      خاورميانه و مسلمانان دارند. ایرانيان می
 گذاشته بودند.پشت سر  يتا حدودرا و حقارت  یخودباختگ

بود كه زیـر خـدا    و ماركسيسم وجود آمد و آن سوسياليسم هب يموج دیگر یول □
ا هـ  مخصوصـا  در جـوان  و در دنيـا    العاده فوق ي زد و جذبه یرا م چيزو معنویت و همه 
  :را يا داشت و دارد عده

 رد عالما  و عامدا  بَ رد و میبُ یسره م یك
 ان وفادار.بدر بيان و ز یدر دل و احساسات و استدالل مغلوب ول

 

 يها تماركسيس □

 ؛خودآگاه و معترف و معاند اسالم
با شدت و  ،متمایل و مخرب اسالم یناخودآگاه ول

و اصول به  یاثبات مبان هاصرار ب ،زیاد يها ضعف
 ؛و اسالم حدیث و ارآن زور هب یماركسيست يها شيوه

كردن آنها و  اصد مات معتقد به یو یا خودآگاه ول
 .گرفتن حربه از دست آنها

، كمر بست ها ها و انحراف در افتادن با این دسته و مبارزه با افراط يبرا يمنهر □
 شهيد همين دسته شد. و

 عتبار:به ا یمرحوم و شهيد شد ول يمنهر □

 َرّبِهْم  ِعنَّد َأْحَياء ّبْل َأْمَّواًتا الّلِه َسِبيِل ِفي اَلِذيَن ُقِتُلّوْا َتْحَسَبَن َواَل»
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 1«.ُيْرَزُقّوَّن
 روز است. ي اش نيز زنده و مستله زنده است و مكتب و مبارزه

*   *   * 

 

 
 

 استاد شهيد مرتضی مطهری

 
 
 

                                                        
اند و در  [ زندهاند، مرده مپندار؛ آنان ]در بهشت كسانی را كه در راه خدا جان باخته : 168/ ( 1)عمران آل .1

 شوند. پيشگاه صاحب اختيار خویش روزي داده می



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

نزيهآقایيمصاحبهدرباره
 

 اید؟ اي كرده است، آیا آن را دیده مصاحبه در پاریس آااي نزیه -س
به تاریخ  را كه از خبرگزاري فرانسه ام. متن خبرگزاري پاریس بلی خوانده -ج
ها  ام، ولی یقين ندارم كه صد درصد گفته نقل كرده است، دیده[ 23/2/1138]مه  14

 باشد. و افكار آااي نزیه

 نظر شما راجع به آن چيست؟ -س
عجـب هسـتم. آاـاي    كنم، بلكـه بسـيار متأسـف و مت    بدیهی است كه تأیيد نمی -ج
 كند. شناسم نيز آن را تأیيد نمی می 1129كه از سال  و نزیهی ،تا سه چهار ماه ابل نزیه

عليـه   هـاي ایـران   گوید اصد دارد جنـاح مخـالف تبعيـدي    ایشان از یك طرف می
را كه دشـمن انقـالب    كمونيست رژیم كنونی را تشكيل دهد، و از طرف دیگر حزب

 نماید. است، متهم به همكاري با خارج می می ایراناسال
اسالمی به رهبـري   انقالب از مبارزین ملیِ گذشته و از طرفداران وااعیِ آااي نزیه
 مالاات و اعالم خدمت و همكاري كرده بود. ریسبوده و با امام در پا امام خمينی

 ،اسـالمی  منـد بـه اهـداف انقـالب     دوسـت و هـيچ عالاـه    اصـيل وطـن   هيچ ایرانـی 
هـا و   پيمایی راهدر  كه با آراء طبيعی عظيم ملت تواند عليه جمهوري اسالمی ایران نمی

گـام بـا مخـالفين آن و بـا      صدا و هـم  هاي متعدد تأیيد و تثبيت شده است، هم رفراندوم
دشمنان ایران بشود. البتـه ممكـن اسـت افـراد پـاك و دردمنـد، نسـبت بـه بسـياري از          

                                                        
 ي آااي نزیه درباره با روزنامه كيهان 29/2/1138مورخ  مصاحبه. 



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 234

 

ها ناراحتی و متعرض باشـند و حـ  هـم داشـته باشـند، ولـی        ها و رفتارها و جریان رویه
توانـد   وجـه نمـی   هيچ انقالب شكوهمند و جمهوري اسالمی ایران به جبهه گرفتن عليه

 چيزي جز خيانت یا جهالت باشد.
كـه   ی و رژیـم شـاه  اهلل خمينـ  اي كه ایشان مابين رژیـم آیـت   در جاي دیگر مقایسه

ناروا اسـت. یـا فاشيسـت     اند، بسيار نابجا و سراسر فساد و فشار و دیكتاتوري بود كرده
و پرشـور و   كه اكثریت آن را افراد مؤمن به انقـالب  حزب جمهوري اسالمی خواندن

، مسـلما  ناشـی از    تحميلـی شـاه دانسـتن   حزب رستاخيزِ و مانند دهد، فداكار تشكيل می
 شان داشته است.   هایی است كه از سران آن حزب و روزنامه ها و عصبانيت احتینار

هسـت و در   هایی در مردم ایـران  ایشان در آن مصاحبه، نارضایتیي  البته طب  گفته
آید. خصوصا  با چنين گام بلندِ تند و وسيع و سریعی كـه   و نهضتی پيش می هر انقالب

انـد   اي كه داشته هایی كه به مردم داده شده و انتظارات عجوالنه ایم، و وعده داشتهما بر
هـاي   پيكري كه روي دوشمان افتاده اسـت، تعجيـل و تفـریط    و دارند، تشكيالت كوه

هـا انجـام    دست تندها یـا خـام   انقالبی، بعضی رفتارهاي ضدانسانی و ضداسالمی كه به
خورد، اختالفات و اعمال خـالف اصـول    م میهایی كه به چش انحصارگري و شود می

آورد.  وجود مـی  اینها ناراضی و ناراحت به ي هاي فراوان... همه مدیریت و ندانم كاري
صف دشـمنان   كردن و پيوستن به ولی نارضایتی و ح  اعتراض غير از انصراف و پشت

اشـته  و خنجر زدن به انقالب اسالمی است. انقالبی كه عموم طبقات در آن شـركت د 
را پذیرفته بودند. ایراد و انتقـاد   جان و دل رهبري امام خمينی و اكثریت سنگين آنها به

نباید شخم را از روش و اعتقـاد چنـدین سـاله برگردانـد و بـه لجبـازي و خصـومت        
 بپردازد.

 آب است هنوز گِه برنجد تُنعارف ك  دریاي فراوان نشود تيره به سيل 

 كه از جاي خویش برخيزد نه عارف است  د آسيا سنگیتاگر زكوه فروغل

خـود را   ماننـد شـاهپور بختيـار    -اگر از او باشد -با چنين گفتار و كردار آااي نزیه
ر سـازد و نـام بـدي از خـود در تـاریخ بـه یادگـا        دور مـی  براي ابد از چشم و دل ملت

 خواهد گذاشت.  

 كنيد ایشان در این كار موف  شود؟ آیا تصور می -س
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چنـين    ر وااعـا  گـ مرد چنـين كـار و تشـكيالت نيسـت. و ا     اوال  نزیه؛ مسلما  خير -ج
و شرایط انقـالب و   ي ملت گسترده خيالی را در سر پرورانده باشد، باید گفت انقالب

ارزیابی كرده اسـت. تحـوالت انقـالب، ملـت مـا را نسـبت بـه        خيلی سنحی را  انایر
 تر كرده است. تر و مصمم روزهاي اول خيلی سرسخت

چنين موضعی را گرفته است و آیا از ابتدا در ایـن راه و خيـال    چرا آااي نزیه -س
 بوده است؟

پيدا كرده بـود. در جمعيـت ایرانـی     ییها ها و تندخویی گیسليق كج آااي نزیه -ج
تشـكيل   زادي و حقوق بشر كه در حدود یك سال ابـل از پيـروزي انقـالب   آدفاع از 

بـه   مند آن بودیم، یكی دو بار كه نزیـه  اران عالاهزگ شد و هر دو از مؤسسين و خدمت
 كرد.   اصنالح از كوره در رفت، عقل و منن  را فراموش می

آنجا الح  زحمـت   در و شد نفت ملی ت كه مدیر عامل شركتموا  در زمان دولت
گاه اظهارنظرهـاي   كرد، گاه كوشش انداختن و توليد و نگاهداري خيلی كشيد و در راه

و شـوراي   دولـت مواـت   كرد كه چندان بـا عقيـده و سياسـت    یی میسياسی و انتقادها
دنبـال تـذكرات دوسـتان و بنـده داده      اننباق نداشت و با وجود تعهدي كـه بـه   انقالب

وجـه آن اظهـارات و اختالفـات كـه مـورد       هـيچ  شد. ولی به بود، باز از جاده خارج می
ي انحراف اصولی و مخالفت با انقالب و جمهـوري اسـالمی    ما بود، از مقولهاعتراض 

 شد و حالت اعراض و مقابله را نداشت. و با رهبري آن محسوب نمی
هـایی   طریـ   ارائـه ایرادهـا و   ،ها روي صداات و دلسـوزي  بعضی ،در شركت نفت

د و البتـه منشـأ   هایی كه در شـركت عليـه ایشـان راه افتـا     ها و تحریك توطتهاما  داشتند
اسـالمی ایـران    و انقـالب  هاي دشمن ایـران  چپی ي جا از ناحيه آنها مانند هميشه و همه

و خـود مـرا عصـبانی و     اي كه زدنـد، آاـاي نزیـه    هاي مغرضانه و جاهالنه و اتهام -بود
هـاي وسـيع    درآمـد نقشـه   هـا پـيش  گفتم كـه این  دانستم و می كرد. چون می ناراحت می

سوزي و مسلمانی و انقالبی عليـه تمـام    ي انقالب است كه در لباس دل دشمنان دیرینه
را از درون متزلـزل و متالشـی سـازند.     اندازنـد تـا دولـت و جـو ملـت      مستولين راه می

یران و بينی كرده و خدمت امام گفته بودم، پس از آن نوبـت بـه مـد    طوركه پيش همان
 وزیران دیگر رسيد.

دادسـتان محتـرم انقـالب     یك بار روي اصرار بنده و به دستور امام، آااي ادوسـی 
هـا و انتقادهـاي انتسـابی بـه      یك صورت و سواب ِ ده دوازده مـوردي از اتهـام   اسالمی
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رسی كردم و خدمت امام رسـيده تشـریح نمـودم و    ایشان را آوردند. آنها را تفصيال  بر
است. متأسـفانه   هاي ضدانقالب ورزي و نقشه غرض ؛اند كوهی ساخته ،گفتم از كاهی

اضيه به آنجا ختم نشد و حمالت ادامه پيدا كرده و منجـر بـه اخنـار و احضـار ایشـان      
دانم چيست. ولـی   هاي بعدي را به من نگفته بودند و نمیشد. ایراد به دادسراي انقالب

الحسـاب   ها درآمد، یكی از آنها مربوط به برداشـت علـی   در روزنامهكه یكی دو فقره 
ي معهود و مقبـول بـود، و ایشـان گـزارش      ماهيانه به ميزان گذشته، ولی بيش از اندازه

اشـد، جـاي سـرزنش شـدید     مبلغ خيلی كمتري را ابال  به من داده بود، و اگـر چنـين ب  
 هاي دریافت نشده چنـد سـال آخـر دوران شـاه     هست. و دیگر منالبه و وصول حقوق

 جرم مدیر مستولِ دوران انقالب منرح شود. عنوان بایستی به بود كه حقا  نمی
اي از همكاران و شـخم بنـده،    رغم اظهار و اصرار عده متأسفانه علی ،در هر حال
را كه اانونی و متبـع اسـت، تمكـين نمایـد و      شده دستور دادگاه انقالبایشان حاضر ن

در آنجا حاضر شده اتهامات را بشنود و دفاع كند. چون نگرانی از عـدم تـأمين جـانی    
گذاشـته بـودم، حاضـر شـدم ایشـان را در       داشت، با اول و اراري كه با آااي ادوسی

ایم و شـریك احيـانی   ادگـاه همراهـی نمـ   فت و آمد و گفت و شنود در دتمام مدت ر
و سپس استنكاف كـرد و بـه ایـن ترتيـب راه را بـراي       تأمل خنر باشم. ولی آااي نزیه

گـویی در   هرگونه احتمال و سوءظن عليه خود بـاز كـرد و بـه مقالـه نویسـی و جـواب      
 خارج شد. ات و چگونه از ایرانها پرداخت و بعد هم نفهميدم چه و روزنامه

و اصـد تشـكيل جبهـه     تجليـل از شـاهپور بختيـار   و عمل اخير ایشـان   ،در هر حال
نمایم. اما عمل و رفتاري را هـم كـه بـا حيثيـت شخصـی       مخالف را شدیدا  محكوم می

یك از موازین اـانونی و انسـانی   آن مرد و با خانه و خانواده ایشان شده است و با هيچ 
هـا و   و تحریـك  هـا  چـه بسـا آن توطتـه   ؛ كـنم  آیـد، تأیيـد نمـی    و اسالمی جور در نمی

هاي اواخر مدیریت نفت ایشان و رفتار غيـر اصـولی و غيـر اداري كـه صـورت       تهمت
گرفته اسـت، و رفتارهـاي زننـده ناجوانمردانـه نسـبت بـه خـانواده را بتـوان از علـل و          

 بدانيم. آااي نزیه ي انيت و اتخار موضع ناشایستهموجبات عصب

انتخـاب   چنور شد كه شما ایشان را براي مدیریت عامل شـركت ملـی نفـت    -س
 كردید؟

لـه   مالاات با امام، نظر معظـم  در از پاریس حتی و ابتدا از  اوال ؛ است منلب چند -ج
ین بود كه در تركيب دولت و تقسيم وظایف، سعی شود رعایت وحـدت و  و ارار بر ا
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عمـل   هاي مبارز و منمتن و مخالف رژیم سـاب  بـه   ها و شخصيت كليه گروه همكاريِ
با توجه به سواب  مبارزه طوالنی و خدمات خود و مخصوصـا  همـت و    آید. آااي نزیه

داشـته اسـت، یكـی از نامزدهـاي طبيعـی       حضوري كه در سال ابل از پيروزي انقالب
 توانست باشد. این كار می

ثانيا  با توجه به تنگی شرایط و فقـدان امكانـات و افـراد در دسـترس، مـا بـه سـراغ        
مثل خود بنـده كـه    ترین، یعنی خيرالموجودین رفتيم. آااي نزیه ترین و شناخته مناسب
طوركـه   همان -بسياري از وزیران و بودم، حتی وزارت نكرده وزیري و گاه نخست هيچ
فااـد تجربيـات و سـابقه و صـالحيت كامـل بـراي        -ام صراحتا  اعالم كـرده   و بعدا   ابال 

بایسـتی از كسـانی كـه تجربـه و سـابقه و       توانسـتيم و نمـی   پست انتخابی بود. چون نمی
اي جـز آنچـه در    ایيم، چـاره اند اسـتفاده نمـ   هاي گذشته كسب كرده آشنایی در دولت

انصافی است كه امـروزه كسـانی كـه آن روز     آن ایام وانفسا كردیم، نداشتيم. بسيار بی
س ببافنـد! دسـت روي هـر فـرد از     ابجر ت جلو آمدن نداشـتند، بنشـينند و رطـب و یـ    

 گذاشتيم جنجال و مخالفت بود! مدیران و منلعين ساب  می
، مواجـه بـه هـزاران    سـتوليت شـركت ملـی نفـت    ثالثا  ایشان در دوران مدیریت و م

جنگ آنها رفته بود. تا آنجا كه من اطالع و فرصـت   و مشكالت بود و مردانه به مسائل
كـار  آن و امكانـات در   و تا آنجا كه ایشان بصـيرت و تسـلط   ،داشتم كه برسيم و ببينم

نكـرد. بعضـی از ایرادهـا كـه بـه       توانست انجام دهد، خنا و خيانتی عظيم داشت و می
گرفتند، روي تواعات و انتظاراتی بود كه با سنت مقررات شـركت   مدیریت ایشان می
كرد و عمل خالف نبود. ضمن آنكه در آن مدت كوتاه، امكان تغييـر   نفت تنبي  نمی

 و تصحيح آنها را هم نيافته بودیم.
ري ناشایسته و خالف ایشان، مـرا  گي خاطر ایرادهاي وارده به ایشان و موضع رابعا  به

است. در كجاي دنيـا و از   مورد حمله ارار دادن، دور از اصول اداري و روش اسالمی
مستول  ،مقام ي یك كننده و منصوب كننده انتخاب شخم كه است شده ارار نزما چه

دهند، باشد؟ آنچـه   كند، یا به او نسبت می آن شخم پيدا می  اعمال و افكاري كه بعدا 
گوش دادن و ترتيب اثـر دادن   عوض كه به كردم، این بود  من اصرار داشتم و تكرار می

ها و تحریكات، هرگونـه گـزارش خنـا و     به شایعات و اتهامات و افتادن در دام توطته
رسد، به من بدهند و از من بخواهند كـه رسـيدگی    ي ایشان می ایراد و انتقاد كه درباره

 ستوجب اخراج بود و نكردم، مرا به دادگاه ببرند!نمایم. و اگر جرم دارد و م
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 و  این نارضایتی در اشخا  دیگر هم هست؟ آیا نظير حالت نزیه -س
هـا اسـت كـه در اثـر سـوء       سر و كار نداریم. مـدت  متأسفانه تنها با داستان نزیه -ج

هـا،   جـویی  ها، انتقام نحصارگريها، ا كاري ها، افراط ها، تعصب رفتاري ها، كج برداشت
 انقـالب  وردهايآ دست كمال و تمام رساندن ثمر به در تعجيل گذشته، هاي حساب تصفيه
و بـاالخره خشـونت و رفتارهـاي خـالف اـانون و ضـد انسـانی و         ،زعـم خودشـان(   )به
ال انقالبی و در نهادهاي انقـالب  در پوشش اعم اسالمی كه بعد از پيروزي انقالب ضد

دشمن در صفوف مـردم   و مخالف و زن ن  و ناراضی و ناراحت رواج یافته است، مرتبا 
ار و مـؤمن  زگـ  و خدمت مند عالاه وااعا  اشخا  سازد. چه بسا براي انقالب و اسالم می

م ابـراز  اندازد. نه تنها از انقالب بلكـه از اسـال   را از اردوي خودي به اردوي دشمن می
تـرین   توزانـه  نيز بـدترین و كينـه   نمایند. در خارج ایران بيزاري، یا الاال افسردگی، می

 وجود آورده است! را عليه ما به جوّ
رغم تبعات آن در پایان  خود دانستم علی ي ي مهمی است كه وظيفه مستله ،مستله

مندان و خردمندان از  كه عالاه جا دارد، این مصاحبه بگویم و بار دیگر هشدار بدهم
 این ماجرا درس عبرت بگيرند.

 ! 1«ّبَّصاِرِلي اأَلَفاْعَتِبُروا َيا ُأو»
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 يدرانقالباسالمياهللطالقاننقشآيت
 

 ؟، دوران انقالب و بعد از آندر مبارزات ابل از انقالب یطالقان ينقش آاا س:
 يادار و روشـنفكران  تنویر افكار دانشجویان يِنظر ي صرفا  جنبه  از انقالب ابل ج:
اسالم و سوق دادن آنان به ارآن را داشت كـه یـك عمـل     در آشنا ساختن به يو بازار
تعصبات  با و یگرائ چپ و ینبدبي با مبارزه در ایدئولوژیك یتعليمات ي سازنده يضرور
1گردید. یو جبهه ملّ يو نهضت آزاد ترس و ریا وارد سياست یو ب. ابود یدین

 

، صاداانه پا به ميدان گذاشـت و  از زندان یی، پس از آخرین رهادر دوران انقالب
 يو رهبـر  ییهم راهنما كه باید جهت  این از ایشان باز از انقالب جمع شد. بعد وارد در

هـا   انحـراف  يو هم جلو 2ادامه دهد یخمين یاهلل العظم با آیت یگذشته را در هماهنگ
سيل عظيم تواّعـات و مراجعـات    يگو ها را بگيرد و جواب و اختالفات و خودخواهی

 تر شد. تر و كوبنده سنگيننقش ایشان الت باشد، و مشك

 مننقه؟ یو مذهب یبر مبارزات سياس یمتقابل طالقان يپذیرتأثيراري و گزتأثير س:

زبان  به انس و یآشنائ دراثر ،اخير مبارزِ و روشنفكر يعلما از يبسيار مانند ایشان ج:
محسوس نسبت به افكار و حركات آنهـا داشـت    يگزارب، تمایل و تأثيرو اَعرا یعرب

هـا و مبـارزین و    و در ارتباط دوسـتانه بـا درس خوانـده    یو چون وارسته از غرور صنف
 ها نيز استقبال و استفاده   ی، از افكار جدید و نظریّات و تحقيقات غرب بود روشنفكران

                                                        
 مـورخ  1، شـماره  وزنامـه ميـزان  ر نقـل از   ، بـه اهلل طالقـانى  مصاحبه به مناسبت اوّلين سالگرد رحلت آیت ،

18/6/1138. 

گذاران نهضت  بول دعوت همكاري با بنيانو ا 1140سيد محمود طالقانی در اردیبهشت اهلل حاج . بيانيه آیت1
 صورت پيوست تقدیم شده است )ب.ف.ب(. ي همين مصاحبه به آزادي ایران، در ادامه

. منتخبی از نامه امام خمينی به سران نهضت آزادي ایران پس از صدور و ر ي بيدادگاه نظامی شاه در سال 2
 شده است )ب.ف.ب(.صورت پيوست تقدیم  ي همين مصاحبه به ، در ادامه1142
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 نمود. یم

، در خارج  مورد توجّـه و موجـب   از طری   دیدارها و شهرت انقالب ایران متقابال 
برخوردار  خاصّی عالاه و احترام از و گردید  مننقه ممالك مبارزین و روشنفكران تأثّر

جـل  كـه دسـت ا    كنم  با سرعتی كه  انقالب ما داشت و بـا فرصـتی   بود. اما گمان نمی
سـبت  نيازي كه ممالك غربی و مننقـه ن  اعتنائی و احساس بی آن را كوتاه كرد  و با بی

طالقانی چندان در آنجاها نفـور   مرحوم داشتند، آثار انقالب از متفكّرین ایرانی تا ابل به
 باشد. پيدا كرده 

 

 
 

 9301ل ، سااهلل طالقانی  در بازداشتگاه شاه چهره آيت
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 ابعاد مختلف اسالم به جامعه؟ یدر شناسانيدن و معرّف ینقش مرحوم طالقان س:

 یایشان یعنـ  يبيشتر مربوط به خدمت ابتكار یمسلما  مهم و مؤثّر بوده است. ول ج:
ا در ر یباشـد. حـال اگـر طالقـان     می  و مردم ایران  آوردن ارآن در جامعه روشنفكران

 یو همـاهنگ  يكه با او همكـار  كرد و در ضمن كسانی یو عمل م یكه زندگ یمحين
 جامعـه،  بـه   اسـالم   مختلـف  ابعـاد   یمعرّفـ  در نقـش او   یداشتند، اـرار دهـيم، برجسـتگ   

 نماید. یم  تر جلوه تر و وسيع یاساس

  
، در هـا، در زنـدان   ، در دادگـاه بـا رژیـم شـاه    یبرخورد مرحوم طالقـان  ي نحوه س:

 تبعيد و غيره...؟

ارانـه  وَم یها سرسخت ا و دادگاهه از ابتدا برخورد تلخ و صریح داشت. در زندان ج:
ها امثال ایشـان و روحـانيّون    سال آن در . ضمن آنكه1كرد یخود را حفظ م یاعتنای یو ب
 وجود داشت. یشدند و مختصر حيا و حرمت یمورد اهانت شدید وااع نم یملّ

 ساخت؟ یكرد یا نگرانش م یاو را اميدوار م یك از خصوصيّات انقالب كدام س:

 يهـا  و تعمـيم مبـارزه و آمـادگی    ياسـالم، تسـر   كنم كه توجّه غالب به یفكر م ج:
ایشـان بـود. در عـوض     يعمـده اميـدوار   يهـا  هخـدمت و شـهادت مایـ    يصميمانه برا
 ،و ضعف مدیریّت سـازنده  از گردانندگان انقالب یبعض يگر و حساب يانحصارگر

و حاكميّـت   ياز آزاد یداد؛ و همچنـين دورشـدن اـانون اساسـ     یآن مرحوم را رنج م
 داد. ی، آن مرحوم را رنج میملّ

 ایشـان  بهترین خصوصـيّت  عنوان به یخصوصيّات و اخالق طالقانیك از  كدام س:
 یاد خواهد ماند؟ هب

 یخصوصيّات است، طالب شخصا  یا دیده ایشان در شخصا  آنچه برحسب هركس ج:
االمتياز  كنم خصوصيّت بارز و مابه یبنده  فكر م یخواهد كرد. ول لاز آن بزرگوار نق

 بوده باشد.  ینداشتن اخالق و اطوار روحان ،یحاج سيّد محمود طالقان
 

                                                        
هاي نظامی  اهلل طالقانی در دادگاه مهندس بازرگان به مناسبت محكوميت آیت 1/4/1136. به نامه مورخ 1

صورت پيوست تقدیم گردیده،  ي همين مصاحبه به شاه كه به مراجع عظام نوشته شده است و در ادامه
 توجه فرمائيد )ب.ف.ب(.
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 وزير( بازرگان )نخستمهندس اهلل طالقانی در حال استماع سخنان آقای  آيت
 

 
 

 اهلل طالقانی و هيأت اعزامی از طرف شورای انقالب در سنندج آيت
 شاه محمدرضا ی  زير مجسمه سرنگون شدهدر 

 9301اول فروردين 
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 1140اهلل طالقانی در اردیبهشت سال  متن بيانيه آیت

 
 
 
 

يمحمودطالقاناهللسيدآيتبيانيهحضرت

بهياريخداوندقهاروتوانا

برادرانوهموطنانعزيز
را  بار این سرزمين تاریخی و این كشور اسالمی كبتشما به چشم خویشتن وضع ن

گير  ي گریبانو مادّ  فقر اخالای  سلنه غارتگران چگونه  بينيد كه در اثر  نگرید. می می
سایه   سراسر مملكت اندیشی و پراكندگی چگونه بر بدبينی و بد ،گشته اكثر مردم

و براي دیدن پرتو هر  «كر»ی هر نداي حقّ  براي شنيدنكسانی كه   ... گسترده است
را در   كه مملكت  جائی مردم، تاه كنند نه ب خود رحم می هب نه  ، هستند «كور»حقيقتی 

  اند... بر لب پرتگاه مخوفی ارار داده و معرض طوفان حوادث

سكوت  كشور مادي و معنوي حيات انعی سقوط تا توان می چگونه چيست؟ چاره
فرج  در انتظار ، تیليّتوزدن از هر مس  باز گري و سر ابالی بهانه ال يار نمود یا فقط بهاخت

 ؟غيبی نشست

ليت در توشان نساخته و غيرت و احساس مسنزبو  ، آلوده و باید مردانی كه محيط
جامعه  مفسدین و فساد عليه بر مبارزه اصيل و صحيح راه آیند. گرد هم دور ،نمرده آنان
براي رضاي  ، با خلو  الب و نيت ،اندیشی لآرا مشخم نمایند. با متانت و م ایرانی

آزادي و آزادمنشی را براي  تري بردارند تا راه تر و محكم هاي انعی ادم،  خدا و مردم
 بگشایند. ملت ایران

ت خـود را ابـراز   پـاكی نيـ   ثبـات اـدم و   ،هاي سـخت  بحمداهلل جمعی كه طی سال
ــدان و زجــر محروميــت و تهدیــد و برابــر در ،داشــته تعقيــب  در و خــود را نباختــه  زن
بـه تشـكيل    در ایـن هنگـام خنيـر    ، انـد  براي نجـات مملكـت كوشـيده    هاي ملی هدف

 اند. ايام و اادام نموده «نهضت آزادي ایران»
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و نياكـان   هی در انجام وظيفه خود نزد خدا و اوليـاء اسـالم  اینجانب اگرچه از كوتا
ایـن   همانده و ب  بزرگوارم شرمسارم ولی پيوسته در صف مبارزه با فساد و مفسدین باای

. چنـد روز ابـل كـه بـراي     را پذيرفتم گزاران نهضت آزادی دعوت همکاری با بنيادسبب 
كـریمش كسـب تكليـف     از خداوند متعال وسيله ارآن ،ينان روحیتحكيم عزم و اطم

 این مضمون: هاز سوره النساء در برابر چشمانم ظاهر گشت ب 10و11آیه  ،و تفال كردم

َْا َضَرّبُتْم ِفيیَا » ِإَلْيُكُم الَساَلَم  َقىاهلِل َفَتَبَيُنّوْا َواَل َتُقّوُلّوْا ِلَمْن َأْل  َسِبيِل َأُيَها اَلِذيَن آَمُنّوْا ِإ

 َلْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغّوَّن َعَرَض اْلَحَياِة الُّدْنَيا َفِعنَّد اهلِل َمَغاِنُم َّكِثرَيٌة َّكَذِلَك ُّكنُتم ِمن َقْبُّل َفَمّنَ  

 اهلُل َعَلْيُكْم َفَتَبَيُنّوْا ِإَّن اهلَل َّكاَّن ّبَما َتْعَمُلّوَّن َخِبرًيا 

 اهلِل ّبَأْمَّواِلِهْم َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي َغْيُر ُأْوِلي الَضَرِر َواْلُمَجاِهُّدوَّن ِفي وَّن ِمَناَل َيْسَتِّوي اْلَقاِعُّد

َوُّكّّاًل َوَعَّّد اهلُل     َوَأنُفِسِهْم َفَضَل اهلُل اْلُمَجاِهِّديَن ّبَأْمَّواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِّديَن َدَرَجًة 

  «اْلُمَجاِهِّديَن َعَلى اْلَقاِعِّديَن َأْجًرا َعِظيًما اْلُحْسَنى َوَفَضَل اهلُل

 ،دارید چشـم بگشـائيد   می اید. واتی در راه خدا ادم بر اي كسانی كه ایمان آورده»
 كه بـدون  كسانی دهيد... تشخيم هم چاه را از و  راه ،و دشمن را نيك بشناسيد دوست

نداشـته در راه حـ  و حقيقـت      ریـغ جان د  از مال و  با كسانی كه  اند عذر ساكت نشسته 
با درجه ممتازي مجاهدین با مـال و جـان را     یكسان نيستند. خداوند ،نمایند  می  مجاهده
 «وعده پاداش داده است ،گزیدگان برتري و بزرگی داده بر عزلت

سست عنصر و بد سابقه را در این جمعيت راهـی نيسـت ولـی از     ةافراد آلود مسلما 
رخنه  آن در دودل و ناپاك هاي دست نمایند مراابت خواستارم يورغ و منؤم هموطنان

شخصی )كـه   احدي را ح  تحميل نظر ننماید و هر تصميمی با مشورت انجام پذیرد و
( نباشـد.   خواهـد بـود   ملی منظورهاي پاكِ نظمی و بروز اشكال در نيل به نتيجه آن بی

 ،كوشـد   می و تحق  آمال ملت خدمت مردمخداوند متعال به چنين جمع كه در طری  
وعده رستگاري فرموده است. اميدوارم برادران دینی و هموطنان عزیـز بـا آمـادگی و    

 ،همت اميد و كمال در ،تاریخ ایران از مرحله خود در این ف خنيریوظا به نيت خلو 
 عمل نمایند.

 نیقاسيد محمود طال
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از صدور ر ي بيدادگاه  ایران پس آزادي سران نهضت منتخبی از نامه امام خمينی به
 1142 -نظامی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 .«مُوا  َيَ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَوَسَيَعْلَمُ الَذِینَ ظَلَ»
 

االسـالم آاـاي    من خوف داشتم كه اگر در موضـوع بيـدادگري نسـبت بـه حجـت     
اي بنویسـم موجـب    طالقانی و جناب آاـاي مهنـدس بازرگـان و سـایر دوسـتان كلمـه      

تشدید امر آنها شود و ده سال زندان به پانزده سال تبدیل گـردد اینكـه حكـم جابرانـه     
یدنظر صـادر شـد ناچـارم از اظهـار تأسـف از اوضـاع ایـران عمومـا ، و از         دادگاه تجد

 اوضاع دادگاه خصوصا .
ها جریـان دارد كـه موجـب تأسـف و      ادري خالف اوانين و مقررات در دادگاه به
 دفـاع  بـه   اعتنـائی  بـی  جـرم؛  ثبـوت  از ابـل  هـاي  حبس محاكمات سري، است: تعجب

 مظلومين.
جرم  كه به یانت، متأسفم از مظلوميت این اشخا د و باوجدان اینجانب و اشخا 

المدت شده و باید با حال  هاي طویل حبس دفاع از اسالم و اانون اساسی محكوم به
 سر برند. پيري و نقاهت در زندان براي اطفاء شهوات دیگران به

 

 
 

«پرتوی از قرآن»در حال تدوين  اهلل طالقانی آيت
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 مه تعالیبس
 1181سوم شعبان 

 

 محضر انور علمای اعالم و مراجع عظام دامت برکاتهم
 

پناه و پایه كه امر و اضا و اانون در یك جا جمع شده، نه  در این مملكت بی
توان تظلم به نزد ظالم برد و نه ابول ظلم كرد و ساكت نشست؛ شكوه و دردل به  می

وسيله ندائی و  آورم. بدین ح  و عدل میحضور پيشوایان دین و مأمورین دفاع از 
 گوش دنيا و اجابت خدا برسد. طلبم. شاید به دعائی می

شناسند. از فضل و  را می حضرات عظام به خوبی آااي حاجی سيدمحمود طالقانی
 نيز استحضار دارند. زهد و از مجاهدات دیرینه ایشان در اشاعه ارآن و ارشاد جوانان

چه  القدر را سازمانِ مدعیِ امنيت در دو سال ابل معلوم نيست به این سيد جليل
اتهام واهی همراه با عده دیگري از افاضل و علماي روحانيت دستگير نمود. سپس 

له را بدون محاكمه  هاي عدیده مدت مدیدي معظم بدون مالحظه كبر سن و كسالت
سياسی  شد زندانيان كه اظهار می فرسا اسير كرده است، درحالی هاي طاات در زندان

 ایران تماما  ماركسيست هستند.
اهلل  كه محاكمات ما اانونی و علنی است، آیت رغم ادعاي دیگرشان اخيرا  نيز علی

طور  )شاید به هاي نظامی طالقانی را بدون اطالع و حضور افراد خانواده در دادگاه
 اند. غيابی( به ده سال محكوم نموده

 دین بود یا جانی خرابكار؟ بی كمونيست اهلل طالقانی آیا آیت
ترین صالحيت  اند كوچك آیا كسانی كه این مجتهد را بازداشت و محكوم كرده

 اند؟ اضائی داشته
 و مسلمان اول خودشان دموكراتيكِ مدافع حقوق بشر ومت بهآیا در سایه حك

 نباید كمترین ح  دفاع و آزادي حيات براي افراد كشور خصوصا  زبدگان روحانيت
 وجود داشته باشد؟

 1«ِفي  ُدوَلٍة َكِرمَيٍة ُتِعُّزِبَها ااِلْساَلَم َو َاْهَّلُه َو ُتِذُّل ِبَها الِّنَفاَق َو َاْهَّلُه َالَّلُهَّم ِاّنا ّنْرَغُب ِاَليَك»
 

 مهدی بازرگان

                                                        
 هـاي نظـامی   در دادگـاه  اهلل طالقانی ظام، به مناسبت محكوميت آیتمتن نامه مهندس بازرگان به مراجع ع 

 .  1136تير  1برابر با  1181، مورخ سوم شعبان شاه

زت اسمتی از دعاي افتتاح: خداوندا ما دولتی گرامی از لنف تو خواهانيم كه بدان، اسالم و مسلمين را ع .1
 بخشی و نفاق و منافقان را رلت دهی.
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 مهندس بازرگان به مراجع عظام ،9301تير  1مورخ  تصوير نامه
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

خصالوصفاتانقالبىطالقانى
 

 
 ّبْسِم اهلِل الَرْحمِن الَرحيْم

َوُيَبِشُر اْلُمْؤِمِننَي اَلِذيَن َيْعَمُلّوَّن  َأْقَّوُم ِإَّن َهَذا اْلُقْرآَّن ِيْهِّدي ِلَلِتي ِهَي»
 1«.رًياالَّصاِلَحاِت َأَّن َلُهْم َأْجًرا َّكِب

 

بـزرگ و از دسـت دادن او، درسـت در دوران و ایـامى      هم تأثر از یاد آن مرحـومِ 
كنيم؛ و هم خوشـحالى از ایـن    كه به وجودش خيلى احتياج بود و هست، احساس مى

اى از جمله خود بنده تـو م بـا یـاد او و     كه در این مكان و در این مسجد كه براى عده
هـا بـردیم.    تيم و راه و رسـمى كـه آمـوختيم اسـتفاده    نام اوست. از تعليمـاتى كـه گـرف   

كـه اسـم مسـجد     طـور  شاءاهلل كه این بنا و آن سنت و اسـتفاده مسـتمر باشـد و همـان     ان
 است، از این محل دائما  خير و بركات و هدایت، به ااصى نقاط دنيا برسد.

 طالقـانى  نقـش  اول فصل است. بوده فصل سه كه این مثل گذاشتند، برنامه در آنچه    
 دارم: میاست كه بنده عرایضى در این باره اظهار  در انقالب

را  شود گفت نقشى داشته و هم نداشته اسـت. اگـر انقـالب    هم مى مرحوم طالقانى
تقـام و انهـدام   به معناى زدن و بریدن و بـه هـم ریخـتن و اهـر و غضـب و دشـمنى و ان      

بگيریم، نه؛ نقشى از این بابت نداشته است. اما اگر انقالب را به معنـاى صـحيح كلمـه    
 :  این آیه تلقی كنيم و معناى ارآنيش به مصداق

                                                        
  خيابان استانبولدر تهران طالقانى اهلل آیتدر سمينار مراسم سالگرد رحلت  22/1/1138سخنرانى مورّخ ، ،

 .1162، چاو سوم، بهار سال ؛ به نقل از یادنامه ابورر زمانمسجد هدایت

دهد كه پاداشى  مى كند و به مؤمنان نيكوكار بشارت به بهترین راه هدایت مىارآن این :  8( / 11. اسراء)1
 .بزرگ خواهند داشت
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 دانشگاه تهران در حال سخنرانی مهندس بازرگان در
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 1«یُغَيِرُواَ مَا بِأَنَفُسِهِمْ تَىإِنَ اهللَ الَ یُغَيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَ»
خيلـى   ایشان اصنالح مأنوس ایشان، تغيير نفسانى، وااعى یا به یعنى تغيير درونى، تغيير

نقش داشته و هنوز هم دارد. نقشش از این جهت بسـيار مهـم و مـؤثر بـوده اسـت كـه       
غيـر   ظِواعِـ »ضمير و در شخصيت خـویش ایـن عمـل را انجـام داد؛ یعنـى      خود او در 

كـه مـن از ایشـان بایـد      اسـت  صـفتى  و اولـين  خـاطره  كلمـه از اولـين   نبود و این «مُتَعَظ
 نبود؛ یعنى از خود شروع كرد. «ظعَتَغير مُ ظِواعِ»بگویم: 

كه من عنـوان   گرفتم بنده نشان دادند، اجازه ز اول برنامه را بهكه رو از آااى جعفرى
را  «صفات انقالبى خود طالقـانى »ارار ندهم؛ بلكه  در انقالب صحبتم را نقش طالقانى

بگویم؛ یعنى چگونه طالقانى، طالقانى شد. حاال این از روز والدت ایشان شروع شـد؟  
بـود؟ اینجـایش را    ه بلوغ رسيد؟ از هفت سالگى بود؟ بعد بـود؟ در اـم  از روزى كه ب

دانم؛ ولى اول جایى كه، اولين دفعه از دورانى كه بنده با ایشان آشنا شـدم، و ایـن    نمى
آشنایى از چيزهاى مبارك روزگار بود و ادامه پيدا كرد و منشأ خير بـود، معلـوم بـود    

انقالب به معناى تـرك یـا خـارج شـدن از آن سـنت و      كه خودش انقالب كرده بود؛ 
چيزهایى كه ابال  وجود داشته است؛ یعنـى از آن بنـدها و از آن ايـودى كـه انسـان را      

هاى موجود، یعنى نه اینكـه بـه    كند، بيرون آمد. كندن خود از سنت اسير و محدود مى
رد[. گمـان كـنم   دیگران بگویيم تو بيا این كار را بكن! نه؛ اول از خـودش ]شـروع كـ   

بـا ایشـان آشـنا شـدم و      «كانون اسالم»سال هزار و سيصد و بيست و دو بود كه من در 
این آشنایى رو به توسعه گذاشت. شاید سال دوم، سوم بعـد از آشـنایيمان بـود كـه بـه      

ى ایشـان  خواستيم مثال  یك جایى برویم یا اادامى بكنيم، ولى برا مناسبتى از ایشان مى
دانيـد   گفتند كه شما نمـى  مشكل بود كه وات و ساعت معينى براى رفتن بگذاریم. مى

كه ما آخوندها عينا  مثل پيله ابریشم، مثل كرم ابریشم، چـه تارهـایى بـه دور خودمـان     
گویيـد   هـا همچـى راحـت مـى     ایم كه آزاد نيستيم؛ یعنى خيال نكنيد شما كالهی تنيده

ا برویم، فالن كار را بكنيم، فالن چيز را بگـویيم و مـا بتـوانيم.    فردا فالن ج فردا یا پس
نه، در زندگى روحانى، زندگى آخوندى، زنـدگى مـا ایـن اـدر ايـود و تشـریفات را       

حـاال غيـر از ایشـان و بنـده یكـى       -باید رعایت كرد كه اصال  وات نداریم. تصـور مـا  
این بود كه منظور ایشان این اسـت كـه    -یا دیگرىبود،  دیگر هم بود؛ یا دكتر سحابى

                                                        
را در ضمير خود دارند آنچه گاه كه آنى را تغيير نخواهد داد تا خدا وضع هيچ گروه : ... 11( / 11. رعد)1

 ... تغيير دهند
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اى دارد، حتمـا    دانيد كه در عالم آخوندى فالن همكارش یـك روضـه   مثال  خوب مى
ختمـى دارد، بایـد در    باید در آن روضه برود؛ اگر مصـيبتى بـرایش رخ داده، مجلـس   

ه دیـدن ]ایـن و آن[. یـك    آن مجلس شركت بكند؛ ایام عيد مثال  بنشيند خانه یا برود ب
بينـيم   سلسله ايود و تشریفات و این جنبه ظاهریش بود كه بعـدها در زنـدگى مـثال  مـى    

توانـد   تواند بـرود؛ از هـر خيابـانى نمـى     كه فرض كنيد یك روحانى در هر شهرى نمى
و بنـده خيلـى    رفته بودیم براى دكتر سحابى رد بشود. یك دفعه یادم است مثال  همدان

راحت بود؛ رفتيم همدان، شب هم در یك هتل منزل كردیم. اما بـراى ایشـان مشـكل    
 -كـه خـدا رحمـتش كنـد     -بود با عبا و عمامه برود در هتل؛ مرحـوم آخونـد مالعلـى   

ن ایشان را به منزلش برد. هر حرفى را یك نفـر روحـانى مخصوصـا  بـه سـنت آن زمـا      
از علمـاى آن زمـان كسـانى بودنـد یـا اگـر        توانست بزند؛ مثال  در نهضت مقاومت نمى

كردند؛ بـراى اینكـه مـثال  كلمـه تشـكيالت       نمى ءدادیم آنها امضا اى مثال  ما مى اعالميه
 آخوندیست.غير ي ه باشد؛ چون تشكيالت یك كلمهاعالميدر آن نباید 

ایــن درك را داشـت؛ ایــن درد را احســاس كـرده بــود؛ و چــون    مرحـوم طالقــانى 
خواست خدمت بكند؛ یعنى نيتش نيت خدمت بود، نيت مفيد بـودن بـود، بنـابراین     مى

هـا رهـا كنـد. در     تصميم گرفت خود را از این تشریفات و این ايـود و آداب و سـنت  
رلـك از آنهـا    بـودن، مـع  عين روحانى بودن، در آن كسوت بودن، در آن اصد و نيت 

در معـرض ایـن ضـربه،     و مملكت ما ایـران  برید. با این ترتيب مواعى كه مشرق زمين
ارار گرفت، كه یكى از پيشامدهاى بزرگ و یكى از عوامـل   یعنى تماس با فرنگستان

و از جمله ایران بـود و هـم حيـات معنـوى و هـم حيـات مـادى و         مشرق زمين انقالب
اى بـود كـه    كرد، این تماس ضربه را تهدید مى ااتصادى و سياسى مشرق زمين و ایران

العمـل را انجـام    شد. كـى بایـد ایـن عكـس     العمل نشان داده مى در برابر آن باید عكس
هسـتند كـه    در ایران و هميشه و همه جا روشنفكرانبدهد؟ نشان بدهد؟ در آن زمان و

تند، اننده و مؤثرند؛ حاال بدنام باشند یا خوشنام، كـار نـداریم؛ اكثریـت مـردم نيسـ     دگر
كننـد.   هر جهتى بروند، عوام و سایرین از آنها تبعيت مى  كه بهبلكه روشنفكران هستند

ها دو دسته بودنـد: یكـى    فكران و درس خواندهمنتها در مشرق زمين و در ایران، روشن
بایسـتى در   جـور بـود. ایـن دو دسـته مـى      ها؛ از اـدیم همـين   اى ها و یكى عمامه كالهی

العمـل نشـان بدهنـد ونشـان هـم       عكـس  ، هجوم مغرب زمينبرابر این هجوم فرنگستان
در آن اسـت   ور اثر است؛ تمدنى كه هم علـم دادند. منتها در تمدن مغرب زمين دو ج
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العمـل تـا    . ایـن عكـس  دینـى و اسـتعمار   و هم آداب، هم اخالق و دین است و هم بـى 
هم هر دو دسـته وارد شـدند    و در مشروطيت حدودى منتهى شد به انقالب مشروطيت

آن  ایران مقدار زیادش مدیون ورود دخالت و عملى بـود كـه روحانيـت   و مشروطيت 
 بود.   الدین اسدآبادى زمان انجام داد كه پيش كسوتشان هم سيد جمال

بـه   در امور دیگر غيرسياسى یعنى امور فرهنگى هم مدارس جدیدى كـه در ایـران  
هـا تشـكيل دادنـد؛ مثـل      هـا، دولتـى   جود آمد، بعضى از مدارس را با سـوادها، اداري و

، ولـى خيلـى از مدارسـمان را هـم علمـا      ، دارالفنـون ، مدرسه اارجاریهمدرسه اشراف
درس خوانـدم،   مدرسه ثروت كالس ابتدایى را در  كردند. خود بنده بودند كه تأسيس

بـود و   برادرهایم هم از ابل آنجا بودند؛ كه مؤسس و مدیرش آااشيخ ابراهيم زنجـانى 
رفتم كه اسمش سلنانى بود ولى دربارى نبـود و   بعد از یك كالس به مدرسه سلنانى

كالس چهار یا سه متوسنه در همان مدرسه سـلنانى بـود كـه مؤسـس و     تحصيالتم تا 
بود. بعد هـم فـوت كـرد یـا      ءو از علما مدیرانش مرحوم آاا سيد محمد سلنان العلماء

دیگـر از   مدیر آنجا شد. و خيلى از مـدارس  كنار رفت و مرحوم آااسيد محمد حجت
، روحـانى  كـه یـك روحـانى روشـنفكر     و مرحـوم رشـدیه   اینها بودند مدرسه رشـدیه 

 متجدد بود و خدمت بزرگى به فرهنگ مملكت و به معارف مملكت كرده بودند.  
بـه   علما و روحانيت ي اوال  همههم اینها بودند، اما بعداز مشروطيت،  در مشروطيت

 كه بعداز مشـروطيت، روشـنفكران   طورى این طرف نيامدند و بعد هم كنار كشيدند. به
یكـى مكتـب    :تقسيم شدندیا دو مكتب ، روشنفكران كالهى و معمم به دو دسته ایران

ها گفتنـد،   ن بود كه ما باید تقليد بكنيم؛ هر چه فرنگیشان ای اى عقيده تقليد بود و عده
اى هم كه اكثریت آنها روحانيت معمـم   بگویيم چشم. و آن را ابول داشته باشيم؛ عده

اعراض پيش گرفتند، تكفير كردند و گفتند باید بگذاریـد كنـار! دو    حالت یا سياست
و ایـن خنـر از ناحيـه     «ه باید كـرد؟ چ»مرتبه خنر مملكت را تهدید كرد؛ خنرى كه 

كـه   ییهـا  ها بود. درس خوانـده  ها نبود؛ خنر از ناحيه درس خوانده ها و بازاري دهاتی
اـرار   ىئبه آن طرف روكرده بودند، تحت تأثير علوم و افكار و تمدن و سياست اروپـا 

یعنـى   آمد، به طرف اروپاى شراى اركسيسمو م گرفته بودند و بعد هم كه سوسياليسم
رفته بودند. ایـن خنـر بزرگـى بـود كـه مملكـت مـا را ابـل از آن و در زمـان           لنينيسم
 كرد. تهدید مى 1120و بعد از اضایاى  رضاشاه

 دینى، خنر  خنر توجه داشت؛ به این خنر بزرگ، خنر بى به این مرحوم طالقانى
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شرايش كـه   خيلى غربى، چه غربِ غرق شدن مملكت در دامن غرب. حال چه غربِ
زمان جوابگو نبودند؛ چون پشـت   باشد. مخصوصا  از این بابت كه روحانيتِ كمونيسم

آورم. پدر همين مرحوم كه شخصيت بـارزى   نه مىكرده بودند؛ ابول نداشتند. من نمو
ى دیگـرى از علمـا و    ، بـا عـده  ااسيد ابوالحسن طالقـانى مرحوم آ - مقامهاهلل اعلى -بود

اى داشتند براى تبليغات دینـى در برابـر    رجال مملكت و مرحوم پدرم مجمعى و جلسه
مرحـوم   خود آن گرداننده فكرى نظر از ها. حرف این از و اه مسيحی ها، اییبه ا،ه یهودي

 ؛كـردم    سـؤالى  اـرآن  بـه  راجـع  ایشـان  ازمـن   روز یـك  بـود.  طالقانى ابوالحسن سيدااآ
زمين و هفـت آسـمان   كرویت  داد. من راجع به جوابى ایشان و ىاشكالى داشتم و منلب

هـایى داد كـه اـانع كننـده نبـود و بـه دردى        آنها سؤال كردم. ایشـان جـواب  گردش و
و آن افكـار اـدیمى. مـن گفـتم كـه اینهـا        خورد. مبتنى بـود بـر هيتـت بنلميـوس     نمى

يـد؟  ئفرما گـردد، چنـور مـى    صحيح نيست، زمين مدور است، زمين دور خورشيد مى
زننـد، مـن اصـال  ابـول نـدارم؛ بـراى        مـى  اروپاهایى كه علماى  ایشان گفت كه حرف

 مثـل  اسـالم  آنكه حقانيـت  باا چر و یا اصال  مغرضند. ها یا احمقند و دیوانه یئاینكه اروپا

شـعورند؛ یـا    روشن است، اینها مسلمان نشدند؟ از دو حال خارج نيست؟ یـا بـى   آفتاب
ه از اروپا و از خارج آمده باشد، اصـال   دانند، پس مغرضند. بنابراین علومى ك اینكه مى

غلط است؛ به آنها نباید استناد كرد. حاال ممكـن اسـت فرمـایش ایشـان درسـت بـوده       
اى كـه در معـرض آن تهـاجم و خنـر      باشد، اما امر مسلم این اسـت كـه بـه درد طبقـه    

و سـایر اصـول    و ايامـت  خورد كه به آن زبان بخواهند اثبات خدا و نبـوت  بودند، نمى
را بكنند. فایده نداشت؛ اثر معكوس داشت. توجـه كنيـد كـه طالقـانى در یـك چنـين       

بيایـد.   بيـرون  هبایستى از آن طرز فكر، از آن سنت، از آن پوست دورانى آمد جلو و مى
د و كرد. بعـد احسـاس خنـر كـر     يم اول دفعه در خودش انقالبئگو این است كه مى

 اصرار بر این داشت كه از دیگران رفع خنر بكند.

 بشكست عهد صحبت اهل طری  را  دلى به مدرسه آمد زخانقاه صاحب

 يكرد؛ از آن صحبت و مصاحبت رو انقالب یعنى طری  را، اهل صحبت بشكست
 ها و دراویش داشتند شكست. ى را كه صوفیئتافت و روش اهل طریقت و آن چيزها

 ری  راـردى از آن این فـتا اختيار ك  رق بودـابد چه فـم و عـلاـفتم ميان عـگ

 كه بگيرد غری  را كند وین سعى مى   زموج برد مى در به خویش گليم آن گفت
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دل، یعنى صوفى، یعنى درویش فقط فكرش این است كه گليم خودش  یعنى صاحب
در مدرسه آمده و كسى كه  .يرون بكشدرا از موج دریا، از توى رودخانه یا از دریا ب

خواهد آنهایى را  دانشمند شده و اهل درس و بيان و تعليم و موعظه و ركر است، مى
 كه غری  هستند ]نجات بدهد[.

كرد. البته ایشان ایـن شـعر    هم این طور فكر مى فرق مستله این است، حاال طالقانى
آن زمـان خودخـواه بـود، ولـى ایـن       خـواهم بگـویم روحانيـت    را به من نگفته و نمـى 
كـه خودشـان را، حـوزه را،     ، چـه تشـيع  ؛ چه تسـنن وجود داشت روحيه در روحانيت

اســالم را، اــرآن را، آن دروس و اصــول فقــه و اینهــا را حفــظ بكننــد. روحانيــت مــا   
ودند، حفظ كند. حـال  خواست گليم خویش را، یعنى همان چيزهایى كه خوانده ب مى

حـال گنجينـه    هـر  یا دیگـران، بـه   مجلسى بحاراالنوارگفته بود یا  شيخ مرتضى انصارى
كند كـه بگيـرد غریـ  را؛     ايمتى است و باید حفظ بشود. ولى طالقانى نه؛ سعى مى ري

اسـتاد   .، شـاگردان مـدارس و غيـره را   نشـجویان هـا، و دا  یعنى امثال بنده درس خوانده
، هم همين طرز فكر را داشـت و بـر اسـاس همـان     ، پدر مرحوم دكتر شریعتىشریعتى
كـرده بودنـد؛ و خيلـى اشـخا       تأسـيس  را در مشـهد  «كانون نشر حقای  اسالم»فكر 

خواهيم غریـ  را   ، نيز همين فكر را داشتند. و حاال كه ما مىدیگر امثال مرحوم رشدیه
از دست دشمن نجات بدهيم، باید به سالح  دشمن متوسل بشویم. طالقـانى از سـنت و   

 وصيت پدرش برید.

در نفـس كـه    ؛ انقالبصحبت اهل طری  را شكست؛ چه كار كرد؟ اعمال انقالبى
آن انقالب در نفس مایه و وسيله و سرمایه براى آن انقالبـى شـد كـه بعـدا  بـه رهبـرى       

 امام خمينى وسعت و شدت یافت.

؛ مربوط بـه طالقـانى و شـاخم هـم هسـت در      و سميناریست براى طالقانى مجلس
منبر بود؛ محراب بود و موعظه بود، مستله بود، بسيار هـم   ،روحانيت اینجا. راه خدمتِ

خواهم بگویم بد چيزى بود؛ اما بشكسـت عهـد صـحبت اهـل طریـ  را.       بجا بود؛ نمى
كـرد، ایـن    كه بعدا  صحبت مـى  طورى ایشان شاید اولين انقالبى كه كرد، همين بود. به

كـه بـودم در سـال آخـر      اـم  :گفـت  يان ایشان بود كـه مـى  كرد. ب را هم در ام انقالب
اش چيست؟ این آن چيزى نيست كه بـه درد بخـورد.    خيلى ناراحت بودم، گفتم فایده

اى  ، یك مسجدى، امام جماعتش بشوم؛ منبرى هـم بـروم. اصـال  مسـتله    من بيایم تهران
فایـده نـدارد؛ یعنـى درد ایـن نيسـت و      اى بكنم. حـس كـرده بـود ایـن      بگویم، موعظه
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م بـر ایـن   مگفت من از همانجـا شكسـتم و تصـمي    شود. مى مریض با این نسخه دوا نمى
اـدر كـافى، مسـتله نجاسـت را،      شد كه رو به ارآن بياورم و با ارآن كار كنم. اینهـا بـه  

شـنوند. تـازه كسـى كـه      انـد و یـا مـى    دانم، مكاسب را یـا شـنيده   حيض و نفاس و نمى
شـود. ایـن چيزهـا كـه در      تـر مـى   دیـن  ها به او بزنى بى دین شده، واتى از این حرف ىب

 ءدر بين علمـا  يم و آن زمان طرح ارآن در حوزه علميهئاصل بيا ها هست؛ باید به رساله
اصـنالح متشـرع، پسـندیده نبـود و از اـرآن صـحبت كـردن،         هو علماى كالسيك، بـ 

آورد. ایـن   اتكاى ارآن چيزى گفتن را خوشبين نبودنـد؛ بـدنامى مـى   تفسير ارآن و به 
عين بيان ایشان است. حال شاید كلمه بدنامى را نگفـت؛ چيـزى گفـت شـبيه بـه ایـن.       

  :ببينيد انقالب این است
 1«اَل َيَخاُفّوَّن َلّْوَمَة آلِئٍم»

ن سر و كار داشـته باشـم؛ اـرآن را بيـاورم تـوى      گفت من تصميم گرفتم كه با ارآ
 مردم؛ با آنكه ممكن بود باعث تكفيرم بشود.

این بود كه ایشان رو به ارآن آورد و البته نه تنها منبر و محـراب و مسـتله را تـرك    
خواسـت؛   آن زمان لـوازمى مـى   كرد، لوازمش را هم ترك كرد. روحانيت كالسيك

همه اینها را شكست؛ زیر پا گذاشت؛ برایش اهميت نداشت كه منبر و محـراب  ایشان 
اى نبود كه مـثال  خـودش ایـن     در اختيارش بگذارند یا نگذارند. براى ایشان هيچ مستله

جلو بایستد یا دیگرى یا برود صف عقـب؛ نسـبت بـه تمـام سـنتها پشـت پـا زد. نـه بـه          
و  ت كار دیگرى بكند. براى ایشـان نمـاز  خواس عنوان اینكه بد است، براى این كه مى

 .بود منبر و ختم و سخنرانى و جشن و نماز جمعه، تماما  وسيله براى تفسير ارآن

درونـى كـه بشكسـت عهـد صـحبت اهـل طریـ  را:         ماده دوم به اصنالح انقـالب 
ار جدیـد اسـتقبال   برخالف مرحوم پدرش كه گفتم چگونه بود، ایشان از علـوم وافكـ  

كرد. با آنكه خودش این دروس را نخوانـده بـود، تعلـيم و تحصـيالت متوسـنه را       مى
بزن كنار. واتى صحبتى از علـوم   ،گفت نجس است هم به هيچ وجه نداشت، ولى نمى

كردیم، نـه   ، از افكار فالن فيلسوف خارجى مىطبيعى، از فيزیك، از شيمى، از فلسفه
شـنيد. حتـى    كرد. با یك ولعى و با یـك تشـنگى مـى    زد، استقبال هم مى نمى تنها پس

شـروع كـرد بـه زبـان      دانست، در زنـدان  هم نمى یا آلمانى ، انگليسىچون زبان فرانسه
 داد. به او درس انگليسى مىهم  حكيمىابوالفضل خواندن؛ آااى 
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كشيد. آن زمـان   شناخت و زبانش را و دهانش را آب نمى مقصود اینكه اینها را مى
نباید اسـم خـارجى ببـرد؛ مـا در چنـان       ؛طورى بود كه یك مال نباید بگوید فروید این

 ي اـع زبـان خارجـه   چـون آن مو  - كردیم. اگر یك كلمـه فرانسـه   دورانى زندگى مى
شد. ولـى   آورد، اصال  تكفير مى یا خارجى باالى منبر به زبان مى -متداول، فرانسه بود 

كـرد و بعـد در تفسـيرش و در     فهميـد، منابقـه مـى    خوانـد، مـى   اینهـا را مـى   ؛ایشان نـه 
حملـه از  بـدانيم  برد. و ایـن عمـل انقالبـى بـود؛ چـرا؟ چـون بایـد         صحبتش به كار مى
بـرویم؛  جلویش شمشير  با ما كهندارد اى فایده آید، با تفنگ مى دشمنكجاست؟ واتى 

هـزار  و دانم سنگين باشد،  حاال هر ادر هم تفنگ چيز بدى باشد، آدمكش باشد، نمى
 مزیت و فضيلت براى شمشير باشد كه براى تفنـگ نباشـد، بایـد بـا تفنـگ بـه جنـگ       

ت. بنـابراین چـون مسـتله، مسـتله از بـين      كه با مسلسل باید رف  رفت؛ سهل است تفنگ
و  رفتن بود، از بين رفتن اعتقـادات و دیانـت و چيزهـاى دیگـر و پشـت سـرش مليـت       

 و همه اینها بود، خوب، باید با سالح خود آنها به جنگشان رفت. استقالل

گوید كه دین تریاك جامعه است و اصـال  دیـن    مى گوید یا لنين مى واتى ماركس
ا دیـن را اختـراع   هـ  و فتـودال  دارهـا  ا، سـرمایه هـ  و كاپيتاليسـت  و آخوندى و روحانيت

رابـر اینهـا آیـه    انـد، دیگـر اسـتدالل دینـى فایـده نـدارد. اگـر شـما از اـرآن در ب          كرده
آوردنـد. وحـى    گویـد تمـام اینهـا و اصـال  پيغمبرهـا را، اشـراف       بياورید، او اصال  مـى 

دسـت   هسـتيد، آلـت   دارى آلت دست سـرمایه  و چيست؟ خدا چيست؟ شما آلت فعل
افكارشـان   ؟آنهـا چيسـت   رفـت. حربـه  جلوشـان  هستيد. پس باید با آن حربـه   استعمار

است، علومشان است، تجربياتشان اسـت. بعـد ایـن افكـار را از كـى بایـد گرفـت؟ از        
 كسانى كه اینها را دارند.

كـردیم بيایـد    عيب و عار نبود كه واتى امثال ما سخنرانى مـى  براى مرحوم طالقانى
توضـيح بخواهـد. مـاى نـوعى     پاى سخنرانى ما گوش بدهد؛ از ما كتاب بگيرد؛ از مـا  

داد،  مجالس تشكيل مـى  واتى انجمن اسالمى دانشجویان ،كنم. در آن زمان عرض مى
نشسـت.   مى آنجا در آمد مى مستمع یك مثل هم طالقانى آااى دیگر، جاى چه اینجا چه

د، و ایـن خيلـى عمـل    كـر  مـا را تصـحيح مـى    ي كرد، گفتـه  البته بعد اظهار نظر هم مى
كالهى را آدم دانستن، داخل آدم دانستن و با كالهى محشور بـودن،   انقالبى بود. یك

آمـوزان، بـا    ها، با دانشجویان، بـا دانـش   ایشان حشر و نشرش را اصال  گذاشت با اداري
گویـد، بـراى اینهـا بگویـد،      این تيپ افراد و برایش عيب و عار نبود كه اگر تفسير مى
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انى است با اینها باشد؛ با اینها افنار بكند. چون اینها در معـرض خنـر بودنـد.    اگر مهم
هم اینها در معرض خنرند، هم اینها عامل اثرند. بنابراین این طور نبود كـه خـودش را   

سـواد كنـد؛ همـان طـور      از یك طبقه متمایز و برتر بداند؛ عام و خا  و با سواد و بـى 
ـ    این كار را مـى نيز  كه پيغمبر سـوادها بـود؛ بـا     ون بـود؛ از بـى  یـ  یكـرد؛ و پيغمبـر از امّ

 زد؛ آنها هم بودنـد. اـریش   را هم پس نمى كرد. البته اشراف سوادها هم زندگى مى بى
كـه   طبقه را دوست دارم؛ نه. كما این گفت فقط طبقه من، فقط این آمدند. نمى هم مى

واتى از طبقه خودش برید با علما و طالب اهر نبود؛ دشمن نبود؛ جدا هـم  طالقانى هم 
نشد، با آنها هم بود. اما این خط تمایز را، این فصل مشترك را بریـد؛ و مثـل مـا بـود؛     

بخشد! ایـن   مثل سایرین بود. ببينيد این مثل سایرین بودن چقدر به عمل شخم اثر مى
آنها حرف زدن، با آنها شوخى كردن، با آنهـا  صميميت و این خودمانى بودن، با زبان 

 كند. گردش رفتن و با آنها غذا خوردن چقدر اثر را زیاد مى

گرفته است؛ این ادر دوستش این ادر مورد احترام ارار القانىخود نيست كه ط بی
عـد  كـرد. ب  هـا زنـدگى مـى    دانست؛ با این دارند؛ چون متمایز نبود؛ خودش را جدا نمى
فكرى و نظـرى و تفسـير و    ي ، جنبهشهم خوب، ابتداى ورود ایشان و شروع به خدمت

آمد و خيلى به فكـر   هاى ایشان مى فكرى خيلى در صحبت ي بحث داشت و این كلمه
اش فكـر نيسـت، ایشـان     گفتـيم نـه آاـا، همـه     داد. مـا گـاهى مـى    و فكرى اهميـت مـى  

جامعه به تجربـه و عمـل توجـه نمـود      ورود در ي این را حس كرد. در نتيجه ؛پذیرفت
 كه نه، عمل هم باید دنبالش باشد.

كنـد؛   كار مى كه در دنيا فقط بحث و استدالل و تعليم نظرى نيست؛ فكر تنها نيست
كدام عمل؟ مبارزه، از جمله مبارزه و وارد در ميدان بودن. یادم اسـت   عمل هم هست.

ایـن صـحبت    ،یك سمينارمانندى تشـكيل داده بـودیم  . بعد از فوت مرحوم بروجردى
بود كه بعد از آن مرحوم كى مرجع بشـود. نگرانـى ایـن بـود كـه دولـت و دسـتگاه و        

یك مرجع  براى ما درست كند. خيلى هم آسان است براى آنها مرجـع درسـت    دربار
. بـرد  از بين مى و زد مى توانست مى تا و و دین بود منكر روحانيت اصال  رضاشاه كردن.

دانسـت كـه روحانيـت و مـذهب نقـش       فهميد و مـى  كه آمد محمدرضا شاه برعكس،
خواسـت   ، این است كه او به هيچ وجه نمـى بزرگى دارند؛ خصوصا  در برابر كمونيسم

 ي بود؛ این مستله پـيش آمـده بـود. پيشـنهاد دهنـده      روحانيت نباشد؛ چون این نگرانى
كـه   -خداوند سالمتش بدارد -زنده است سمينار یكى از آاایان بازار بود كه حاال هم
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بيایيم ببينيم چه باید كرد؟ این بود كه دعوتى شد؛ بنا بود سمينارى باشد و این سـمينار  
هشت جلسه تشكيل داد. یك عـده  شاید هفت  یك مجلسى ختم شد كه آن مجلس به

از بازار بودند، از مهندسين و دكترها بودند، ولى بيشتر از خـود علمـا بودنـد. از جملـه     
اى از این آاایان هـم بودنـد؛    و عده ، مرحوم منهرىو عالمه طباطبائى مرحوم طالقانى

. چـون كتـاب چـاو و منتشـر شـده اسـت،       ، حاج سـيد ابوالفضـل  اهلل زنجانى مثل آیت
هـاى مربـوط بـه     اسامى در آنجا هم هست. ارار شد كه هـر كـدام از آاایـان در زمينـه    

خوانـده   اى بنویسـند و در آن جمـع   نظریاتى داشته باشـند، مقالـه   مرجعيت و روحانيت
 بشود و به این صورت و نتيجه در بياید.

دانست كـه اگـر وارد مبـارزه نشـود،      توجه به این معنا داشت و مى مرحوم طالقانى
واعظ غيرمّتعظ است. ایشان بـاك نداشـت، آمـد و بعـد هـم كنـار ننشسـت. امـا بـراى          

و تـا آن   هضـت آزادى ایشان عيب و اكراه نداشت؛ استخاره كرد و آمد و شد عضـو ن 
مواع سابقه نداشت كه یك روحانى بياید عضو حزب بشود. نه رئيس و نـه گرداننـده،   

البتـه   -نه كسى كه داراى ح  وتو است، بلكه همچون یك عضـو سـاده مثـل سـایرین    
 -جزء مؤسسين هم بود، اما نه مؤسس درجه اول؛ مؤسسى كه دعـوت را پذیرفتـه بـود   

عمـل انقالبـى بـود. كـار     یك ى بشود. آن زمان این ئلسات بشود، وارد راهپيماوارد ج
 هم ببرنـد و بخواهنـد كـه مـثال      شد توهين هم به او بكنند، زندان طالقانى كه حاضر مى

بعـد هـم در عـين اینكـه      -كه البته ایشان بلند نشـد  -جلو پاى اعضاى دادگاه بلند بشود
ولى در حدود خـودش   شد، رهبرى وارد و سياست مبارزه و واردمرحوم طالقانى وارد 

كرد. معتقد به تخصم بود؛ معتقد به تقسيم وظایف بـود. معتقـد بـه ایـن بـود       عمل مى
مـال شـدن چـه آسـان،     »المثل كه  كه مثل فقيه شدن، و مجتهد شدن، به اول آن ضرب

خواهد، خـوب،   مىخواندن درس  ها ، كه تازه مال شدن هم سال«آدم شدن چه مشكل
خواهـد، تجربـه    خواهـد، تخصـم مـى    خواهد، تعلـيم مـى   كارهاى دیگر هم سابقه مى

رلـك همـه چيـز را ]بـر      را كرده بود؛ آمده بود این طرف ولـى مـع   خواهد. انقالب مى
 خواست[. انقالب بـراى او بـه ایـن معنـى نبـود كـه       دید و مى اساس ضابنه و اانون مى

همه چيز باید واژگون بشـود. اـبال  دو دو تـا چهـار تـا بـود، امـا حـاال دو دو تـا هشـت           
 ابـول  هـم  را حقـای   و اصـول و نظامـات و وااعيـات    نـه،  !دو دو تا پانزده تاست !تاست

انقالبى بـود و آن واـت در هـر یـك از ایـن چهـار یـا پـنج          شخصيتِچنين او داشت. 
از انقالبى بود. مفسر ارآن بود، امـا مفسـر   مورد كه من عرض كردم، طرز كارش هم ب
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كرد؛ به احادیـث و اخبـارى كـه در     تفسيرهاى دیگر هم نگاه مى ، بهارآن خاصى بود
كـرد و معتقـد    هاى ادبى آیه و معنا دات مـى  این زمينه وارد شده توجه داشت؛ به جنبه

رلـك در   مـع  به این بود كه نباید تفسير به ر ى كرد و ارآن به این سادگى نيست. ولى
گفـت بایـد    دو صفت بارز بود: یكى ایـن كـه مـى   ، تفسير ارآن مرحوم طالقانى بكِسَ

عالمـه   جلـد اول الميـزان   ي گوید؛ كه عين این بيان در مقدمه ببينيم خود ارآن چه مى
یُفَسِرُ بَعْضُـها  »است كه ارآن  نيز آمده است و استناد به فرمایش حضرت امير طباطبائى

ایـن گفتـه حضـرت اميـر از اصـول      . دیگر هم این را فرموده باشـند  ؛ شاید ائمه1«بَعْضا 
شد. سعى و اول ایشان بـر ایـن بـود كـه از خـود       كلى است ولى زیاد به آن توجه نمى

در آورد؛ كه در این جهت یـك مقـدار    معنا رااین بُعد، از كلمه باید حتى در  ارآن و
رسـيد كـه یـك     رفت در آنجا؛ یعنى به جایى مى مىپيش كرد. زیادى  ایشان مبالغه مى

 شد. اى مى معناى لغوى، حاكم بر معناى اصنالحى و استفاده

هایى از آن  سبك تفسيرى او این بود كه آن اسمت ،دومين خصلت و خصوصيت
كرد كه مورد حاجت روز و مورد ابتال باشد. شما تفاسير ابل را كـه   را بيان و توجه مى

كردید یا خود بنده ابل از این كه با ایشان آشنا بشوم، پاى تفسـيرهایى نشسـته    نگاه مى
ــودم ــى    -ب ــن خــان فروغ ــرزا ابوالحس ــير مرحــوم مي ــر از تفس ــه  غي ــيسك ــه  رئ مدرس

كردند؛ خيلى بيـان   گذاشتند جلوشان و بيان مى كه متون ادیم را مى -بود دارالمعلمين
اى، هـر   خـورد. ایشـان هـر دفعـه، هـر آیـه       بجا، اما خيلى از این بيانات به درد روز نمى

گفـت،   ، در هر جا كه مـى ، در انجمن معلميندر زندانچه اینجا، چه اى،  مجموعه آیه
اى دارد؛ یعنـى منـاب  مسـائل و احتياجـات روز اسـت. نـه اینكـه         دیدیم رنگ تازه مى

آورد كـه   وجه؛ ولى از این داروخانه دارویى را در مـى  هيچ كرد، به تفسير را عوض مى
شـان جالـب   به درد مریض بخورد، به درد حاالى مریض بخورد. این بود كـه تفسـير ای  

بود و با وجود تكرار، من خودم مثال  در ایـن مـدت صـحبت بـا ایشـان شـاید بسـيارى        
رلـك   آیات و اسمتها را چندین بار از ایشان شنيدم؛ براى من تكرار هم بود؛ ولـى مـع  

آب را در بيـاورد،   ،چشـمه  كـرد از خـودِ   جالب بود، چرا؟ براى این كه اوال  سعى مـى 
 خورد.   كه به درد تشنه مىبدهد را آبى بعد هم آن مقدار آب و آن 

هاى ما در گذشته مقلـد   در رابنه با علوم و افكار جدید عرض كردم درس خوانده
اسـم   ،شـدند[  و فرهنـگ فرنـگ مـی    ها ]بـه نـوعى خودباختـه علـم     بودند و حتى خيلی

                                                        
 كند. بعضی دیگر را تفسير می آن( بعضی از ارآن: )كه  حضرت علی)ع( .1
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برم، چه آن شخم زنده است و خيلـى هـم وجـودش مفيـد بـوده اسـت. شـخم         نمى
، بـود  یـك خودبـاختگى در ایشـان    مند، مجتهد ولى به اول خود مرحوم طالقـانى دانش

هـا و افكـار آنجـا     خصوصا  بعد از سفرى كه به فرنگ رفت، نسبت به فرنگ و فرنگـی 
در برابر فالن علم، فالن نظر و فـالن فكـر    ،داشت. طالقانى این طور نبودخودباختگی 

هم ایـن   انقالب ي الزمه -شد. نه آن آزادیش را وانهاده بود وجه خود باخته نمى هيچ به
از چاه در آمـده بـود كـه    و نه و نه تنها خودش را از سنت ادیم در آورده بود،  -است

وجه تعصـب و تكبـر    هيچ در چاله بيفتد. در یك سنت تقليدى جدید نيز نيفتاده بود. به
همچنـين در رابنـه    است. باالتر از او و دیگرانهم نداشت كه نه، علم ما و شخم من 

 يها تـو  هم گفتم كه حالت دگماتيك نداشت. خوب، خيلی با اشخا  و در سياست
كردنـد.  ، تعصب آن گـروه را پيدا شدند گروه عضو فالن؛ همين ادر كه رفتند سياست

آن  وجـه  هـيچ  بـه  يشحـزب  افكـار  در نـه  و طالقانى نه در افكار دینى، عمومى و اجتماعى
، آن همبسـتگى و آزادگـى و حـ     بـالعكس اسارت، تعصب و دگماتيسم را نداشـت.  

طلبى و ح  گویى و ح  خواهيش را داشت؛ و به همين دالیل بود كه توانسـت اثـر و   
 خداوند درجاتش را عالى بكند. نقش وسيعى در این انقالب داشته باشد.

و سـنت ضدسـنتيش اـرار     ،اش نيـت و رویـه  مند از مكتب و  ما را هم وفادار و بهره
، بدهد. نه تنها مـا، همـه را از ایـن نقـش و اثـر مثبـت و مفيـدى كـه در انقـالب ایـران          

 مند گرداند؛ انقالبى كه اساسش همان انقالب فرهنگـى  انقالب اسالمى ما داشت، بهره
 است. و انقالب اعتقادى است، انقالب ایدئولوژیك است، انقالب فكرى

هـا   این نقش و اثر او را خداوند پایدار و مستمر بـدارد، كـه ثمـراتش هـم بـه زنـده      
 ها. برسد و هم به مرده

ميـر و تـرميم و   در خاتمه، براى ایشان و براى كسانى كـه در ایجـاد و تأسـيس و تع   
اند و حاال در جمـع مـا نيسـتند،     این مسجد و استفاده از این مسجد نقشى داشته ي اداره
 اى بخوانيم. فاتحه
 

*   *   * 
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 دهند در بالکن منزل به ابراز احساسات مردم پاسخ می
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 دنده پهلوان تختی هديه می اهلل مجيد را به جهان جلد کالم كاهلل طالقانی ي آيت
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 دنخوان اهلل طالقانی در سالگرد دکتر محمد مصدق بر مزار او فاتحه می آيت

 



 
 

 

  
 
 
 
 


:پيامبه

هاآموزان،معلّمانوخانوادهدانش
 

 اهلل الَعَليمُ القَدیر  بِسْمِ

  
  

 ،بند آموزان دل دانش
 معلّمان محترم،

 شرافتمند، يها خانواده

  
 ياز برا یاسالم  يفرارسيدن فرخنده روز اوّل مهرماه و دعوت دولت جمهور

 گویم. یتبریك م یها را به همگ افتتاح كالس

با نظم و توفي  بيشتر از  ،انقالب يبعد از پيروز یباشد كه دومين سال تحصيل
نسل  ،شما يها معرفت و هدایت بر مغزها و دل یو انوار الهگردش درآمده  گذشته به

در راه تربيت و كسب دانش  يتر گام محكم ت عزیز ایرانجوان برومند ما بتابد؛ و ملّ
 است، بردارد. يو از شرایط پيروز یاساس يها و تخصّم كه از ضرورت

و  یپاش ر اركان مملكت بوده، سمشما، خواهان تعنيل د يدشمنان دین و دنيا
و بازگشت  یعموم یپيمائ پارچه در راه شما با شركت یك ینمایند. ول یم یكارشكن

 خود را ثابت كنيد. ید ملّو رش يشادمانه به درس و كار، ایمان توحيد

  
  مهدی بازرگان

 
  

                                                        
 1/1/1138، مورخ 11، شماره روزنامه ميزاننقل از  به . 
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بهاهانتنمايندهتبريزياعتراضقانون
 

 نماینده تبریز يموسو ي، در جواب اظهارات آاایآئين نامه داخل 66بر طب  ماده 
به اینجانب  ییگو دروغ ينسبتِ ناروا 1138شهریور ماه  21كه در جلسه مورخ 

 همكاران دولت موات ي الزم است ضمن اعتراض شدید بگویم من درباره ،اند داده
؛ ام گاه دروغ نگفته هيچ یام، ول ثال ایشان تهمت و دروغ بسيار شنيدهو خودم از ام

 گوید كه ایمان و شهامت و صراحت نداشته باشد. یدروغ م یكس

ایمان راسخ شما به مكتب  اعتقاد به»نقل اول از امام كه با تصریح به ایشان در 
 اند. نم كردهاند، اجتهاد در مقابل  صادر فرموده يوزیر فرمان نخست «مقدس اسالم

اگر امام تكذیب در مورد شرایط انتخاب وزیران فرموده باشند، یقينا  در اثر 
 ،در اظهارات ساب  من داشته يموسو يبوده است كه آاا یتحریف یا عدم توجه

 اند. متفاوت با آن، بيان كرده یحرف
 

 بازرگان يمهد
1/1/1138 

                                                        
  كه ح   ینامه داخل آئين 66و به استناد ماده  یاسالم يمجلس شورا 1/1/1138مهندس بازرگان در جلسه

جلسه  دايقه دفاع كند، ابل از تشكيل 13گيرد از خود تا مدت  یكه مورد اهانت ارار م يا دهد نماینده یم
صحبت یا حداال خواندن یادداشت اعتراض و تذكر خود را  يبه ریاست مجلس مراجعه نموده تقاضا

 دهند، كردند. یكه در مورد سایرین انجام م طور همان

باشد و بهتر است این جواب به فرصت  یدر بحث م یمهم مملكت مسائلاینكه  عنوان به رئيس مجلس
موافقت گویی خودداري كرده و با ارائت بيانيه جوابيه نيز  دادن فرصت پاسخ ازمناسب موكول شود، 

 نكردند.
 داریم. تقدیم می 2/1/1138، مورخ 14، شماره ما اعتراضيه ایشان را به نقل از روزنامه ميزان



 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 الم و پيام به:س

 
 دالور، ارتشيان

 فداکار سپاهيان

 و هموطنان قهرمان
 

  
 اهلِل الَرْحمِن الَرحيم ّبْسِم

 

 1«.َتُنّوَّنآَمَنا َوُهْم َلا ُيْف َأَحِسَب الَناُس َأّن ُيْتَرُّكّوا َأّن َيُقّوُلّوا»
 

عليه و ت تحميل شده بر ملّ در این جنگ را كه شما ارتشيان یمقاومت و حمالت
م و سپاس خداوند عزیز یكتا را گوی ینشان دادید، تبریك م ایران یاسالم انقالب

 يمسلح جمهور يكلّ نيروها ینقالب، به فرماندها يآورم. تبریك به رهبر یجا م به
و همچنين به  داران و سربازان و درجه خود شما افسران ، به هموطنان و بهیاسالم

 شجاعانه كردند. يانقالب كه همكار برادران سپاه

پيروزمندمان كردید؛ و  و به انقالب یاسالم يجمهور شرف به ارتش ي شما هدیه
 ینظام يها كه به ارزش يبه هموطنانتان آبرو و اميد دادید. بنده نيز با اعتماد و اعتقاد

 یچنين نياز حيات یبين وطن و انقالب و اسالم داشتم و پيش يشما برا يو عش  فنر
 كردم، سرافراز شدم. یكشور را م

                                                        
 مناسبت مقاومت در  فداكار و هموطنان اهرمان به دالور، سپاهيان سالم و پيام مهندس بازرگان به ارتشيان

، مورخ 13، شماره روزنامه ميزانو حمله به سپاهيان كفر، به نقل از  عليه ایران تحميلی عراق جنگ
 شود.. تقدیم می 3/1/1138

شوند و مورد آزمایش ارار  اند كه به ]صِرف[ ابراز ایمان، رها می : آیا مردم پنداشته 2( / 28عنكبوت) .1
 نخواهند گرفت؟ 
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و خدا  یقين دارم بدون سفارش و تمنّا آنچه در توان و دعا دارید، نثار خل 
 در دو دنيا خواهيد شد. يخواهيد كرد و نائل به رستگار

زدگـان   وحشت و خوردگان زخم كه نزدیك و دور و عالم غرب و شرق دنياپرستان
هم خـود را داریـم    ،اند. ما هستند، با زور و زر و تزویر به جان ما افتاده یاسالم انقالب

اینكـه چـرا و چـه شـد      مسـتله و هم خدا را، كه بهترین نگهبان و بهترین پشتيبان است. 
ـ     مسـتله كه كار به اینجا كشيد منرح نيست.  ت عزیزمـان، در تـاریخ   ایـن اسـت كـه ملّ

 كـرده و زنجيـر اسـتبداد    ینـام و بـه اميـد خـدا، ايـام بزرگـ       اش بـه  سالهصد دوهزاروپان
تنـه در   ساله را پاره كرده، یـك وپنجاه  دویست یخارج يساله و استيالدوهزاروپانصد 

و  يپایـدار  يبرابر همه ایستاده و حاال هست و نيسـت مـا و دنيـا و آخرتمـان در گـرو     
 است. يآخر يوزپير

 يو یار یدست دوست یها باید همگ ها و نظرداشتن به آینده با گذشتن از گذشته
به استقبال حمالت و خنرات و  يو شاد يبه هم داده تا آخرین نفر و نفس با سربلند

 را بخریم كه: یجاودانگ يسنگين برویم و رستگار يها محروميّت
 

 1«َنّْصٌر ِمَن اهلِل َوَفْتٌح َقِريٌب»

 

                                                        
 : ... یارى ]از جانب[ خداست و پيروزي نزدیك...  11( / 61صف) .1
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نخوزستايهادالوري
 

 «جنوب یها از بازديد جبهه یگزارش»
  
 يهـا  روزنامه به نباداآ از يا مقاله (1110نفت)سال شركت دی خلع يروزها اولين در
شوق مـردم در اثـر    يها بود. اشك «نخوزستا يها اشك»فرستادم كه عنوان آن  تهران

دیرینه. حاال هم كه به منظـور كسـب    یرویائ يیك آرزو يرؤیت و شركت در اجرا
چند از دوستان رهسـپار   یبه اتّفاق تناطّالع و بلكه كسب افتخار، روز سيزدهم مهرماه 

اسـت.   «نخوزستا يها دالوري»نظرم آمد  كه به ترین عنوان آن صفحات شدیم؛ مناسب
 ي، تكـاوران نيـرو  82، لشـكر  مردم محل و مهمانانشان، سـپاهيان انقـالب   يها دالوري
 ...یهوائ ي، هوانيروز و نيرویدریائ

و آمـاده   يكـه سراسـر سـنگربند    يفـرود آمـدیم، در شـهر    ابـل از ظهـر در اهـواز   
و  یرهـ اسـت. بـه مركـز لشـكر ز      كن شدهي ابلهِ گورِ خود هاز هر تجاوزكنند یپذیرائ

م كه در به گوش را دیدی یجوان گوش افسران «اق جنگتا»در  رفتيم. یستاد فرمانده
در ارتبـاط بـوده    یو پایگـاه  يشـكل نشسـته هـر كـدام بـا واحـد       یگرد یك ميز بيض

 داد. یگرفت و دستور م یرسيد خبر م یفرمانده ستاد به یك یك آنها م

 يتيـز  ،آمدهدر یمثلّث صورت به كه سرهنگ فرمانده ستاد، مننقه عمليات دشمن را
هـا تهدیـد و تضـعيف     حمـالت خـودي   ي وسـيله  ا بـه بود و از پهلوه طرف اهواز  آن به

لحـاظ كميّـت    به ها یبعث یزمين يداد كه نيرو یكرد. ایشان توضيح م یشد تشریح م یم
 ؛نه روحيّه و نه آمـوزش  ،نه انگيزه دارند یمحسوس بر ما دارند ول يو تجهيزات، برتر

 گيرند. یر پيش مراه تسليم یا فرا ،ما با كمترین تعرّض و تفوّقِ

                                                        
 صورت  اند و آن را به كرده اي جنوب تهيهه یاد مهندس بازرگان پس از بازدید از جبهه این گزارش را زنده

، شماره نقل از روزنامه ميزان اند. ما این مقاله را به به به روزنامه داده« هاي خوزستان دالوري»مقاله و با نام 
 داریم )ب.ف.ب(.  تقدیم می 11/1/1138، مورخ 26
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 یو سپاه یارتش ينيروها یآهنگ كه مستول هم دكتر چمران يبعدازظهر نزد آاا
در  يا زبده گاه همراه پاسداران گاه چمران ياست رفتيم. ضمنا  آاا شده یو مردم

آهنگ كردن  و هم یچه بهتر كه بيشتر به سازمانده یولكند  یعمليات شركت م
رسند و نياز  یها كه دسته دسته م ا و داوطلبه و كميته كثير پاسداران، سپاه يها گروه

 شدید به نظم و دستور دارند، برسند.
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 يهـا  ابل تانـك  ي است رفتيم. هفته به سوسنگرد كه سرِ راهِ اهواز به حميدیه عصر
بـه مـزارع در گـل نشسـته بـا       دشمن تا آنجا آمده امـا در اثـر روانـه شـدن آب كرخـه     

 و مردم شـجاع محـل، از كـار افتـاده     مولوتف و حمالت سپاهيان و كوكتل یج .یپ.آر
كردند سالمشان را به امـام   یالتماس م یگرفتند و با خوشحال یمردم دور ما را م .بودند 

اند تا آخرین انره خـون خـود را در راه اسـالم و     وار آماده برسانيم و بگوئيم كه عاش 
اولـين  « تزیـار »هموطنان بریزند. فرماندار سوسنگرد را دیدیم كـه اصـرار داشـت بـه     

شـب   یافسوس كه تاریك یدر آمده است برویم ول به تصرّف ایرانيان كه یشهر اشغال
 بود. مان بازدید پادگان كنار سد كرخه رسيد و برنامه و ساعت ممنوعيّت فرامی

 يهـا  همكاري از و ،كردند تقبالاس برادرانه سربازان و پادگان فرمانده بازدید، هنگام به
كـه باعـث اخـراج متجـاوزین از      یمردمـ  و یسـپاه  ،یگانه: ارتشـ  سه يدوستانه نيروها

 ي نمودنـد. در مواـع بازدیـد مـا اسـمت عمـده       یم يشده بودند، شكرگزار سوسنگرد
مشـرف بـه سوسـنگرد كـه نـام كـامال        خود هنوز در ارتفاعـات   يبارها با آتش ،نفرات
 را دارد، مانده بودند. «اهلل اكبر»مناسب 

آنهـا سـالح و مخصوصـا      و مردم غالبا  این بود كـه بـه   سپاهيان ي جا خواسته در همه
ر پـو  يو فـراد  و مـالّزاده  یبرگشتيم. آاایان طبسـ  دستور حمله داده شود. شب به اهواز

را دیـدیم كـه    نماینده خوزستان بشارت يسفر بودند و همچنين آاا هم را كه از تهران
بازدید كرده بودنـد. بامـداد    از بيمارستان اهواز يا خامنه ياو، آاا یروز ابل به راهنمائ

 ر شدیم.روز بعد عازم خرّمشه

نفـت خـام منفجـر شـده یـا مخـازن و        يهـا  ، آتـش و دود، لولـه  در عبور از آبـادان 
 شهر در فعاليّت و آمدورفت بود. یول ،كرد یاصابت دیده، جلب نظر م يها دستگاه

ضـربات   يگـاه صـدا   را داشت كه آرامش آن را گاه يا ت سربازخانهر حالخرّمشه
، یخـال  يهـا  هـا بسـته، خانـه    زد. دكـان  یم مـ هـ  خورد، به یگلوله كه به نقاط پراكنده م

انبوه برخاسـته   يطرف افتاده، دودها در این طرف و آن یتانك و توو عراا يها الشه
و مـردان سـالح بـه     وانـان گشـاده ج  يها گمرك با جنب و جوش و چهره ياز انبارها

 شد. یكمر یا سالح به دست از جان گذشته، دیده م

، ایـن  یج .یپ.خمسه خمسه و آر يها آن طرف شط، توو يها نخلستان يال هاز الب
 كوبند. یحساب و هدف، م یطرف را ظاهرا  ب
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گورسـتان   يغيور و داغ بود و ما را به تماشـا  يِداوطلب كه شيراز از سپاهيان ییك
هـا   گفت اینجـا زیـر آتـش خمپـاره     یم يكرد با خونسرد یدشمن هدایت م يها تانك

 نيست. يا مستلهاست اما 
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كـرد كـه نارنجـك     یمـ  ییهـا  را زده بود و حكایت از بچّه یشخصا  سه تانك عراا
گفـت روز   یزدنـد. مـ   یتانك را مـ  يگذاشته از پنجاه متر 1-ا به تفنگ ژمخصو  ر

)كـه   النسـب  بـه نـام شـریف    يهـا، سـرگرد   چهارشنبه گذشته بعداز حمله شدید عراای
افتخارات ثبت شود( از راه رسـيد و   ي اصرار داشت اسمش را ركر كنيم تا در حماسه

و مـردم   و سـپاهيان  ن اميـد و غيـرت در سـربازان   خود شور و عشـ  و چنـا   یبا سخنران
 خودشان برگرداندیم. يجا برگشتيم و دشمنان را به یانداخت كه همگ

 

 
 

مجهّـز بـه    به یكی از خنوط جبهه به دیدار یك واحد زرهـی رفتـيم كـه سـربازان    
ها، خنـدان   با وجود گرما و گرفتاري انداز و نارنجك بودند. سربازان و افسران خمپاره

گرفتند. افسري را كنار كشيدم و پرسـيدم   تر شده عكس می بودند و از دیدار ما خندان
 ؟ گفت: هر دو، مگر فرای هست؟جنگی یا ایران شما براي اسالم می

ت و توزیع مواّد غـذایی، بـراي رزمنـدگان بودنـد. مـا هـم بـا        مساجد، مراكز دریاف
ي ناهارمـان را تـأمين    زده جيـره  زمينـی گـرم نمـك    ادري نان لواش خرد شده و سيب

 كردیم.
حركـت، بازگشـت    ي آمـاده  یارتشـ  يبرگشتيم تا با هر هواپيمـا  به فرودگاه اهواز
همراه بـا   110-یس يترابر ينتظارنشينان زیاد بودند. در یك هواپيماكنيم. بيا و برو و ا

 یپيچبانـد  یخورده جا گرفتيم. مجروحين تعویض شده و چند مجروح خمپاره سربازان
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پـردرد، بـدون    یشكسته و كتف و شكمِ دریده، تزری  مُسـكن شـده، ولـ    يشده، با پا
د، صابر و شكور و شاد بودند. یـك اسـتوارِ مـأمورِ    آنكه خم به ابرو و ناله بر زبان آورن

كه دست چپش را از وسط بازو از دست داده بود، دیـدیم. آنقـدر سـالم و     123تووِ 
گلولـه، بـه متجـاوزین     130تشكّر كرد كه خجالت كشيدیم. خوشحال بود كه بيش از 

و حمالتشـان   یش از ده تانكشـان را متالشـ  ، انداخته و بيپيش آمده تا سوسنگرد عراق
جـز   یاسـت. تقاضـا و آرزوئـ    یاش بـاا  یرا عقيم ساخته و حاال دست راست و سالمت

 امام و مردم و مستوالن و امكان خدمت مجدّد نداشت. یسالمت

را طـرف راسـت    یعراا يها رسيدیم كه خلبانان ما ميگ به آسمان مهرآباد یمواع
گشتند و حالت ارمز اعالم شـده بـود    ییدند كه از بمباران اطراف فرودگاه برمزیر پا د

بـودیم. خلبـان هواپيمـا، بـه دسـتور       یدفاع ضدّ هوای يو خودمان در معرض آتشبارها
متمایـل شـد. مسـافرین را سـر شـب در پایگـاه        برج مراابت، به شرق راند و به اصفهان

تحویـل گـرفتن مسـافرین و     يبرا پایگاه و افسران ي ماندههشتم پياده كرد. فر يشكار
پایگـاه بـا محبّـت و     يسـرا  استقبال آمده بودند. شب در مهمـان  مخصوصا  مجروحين به

عظيم و آباد و خرّم پایگاه به تعجّـب و   ي شدیم. صبح از دیدن محوّطه یپذیرائ یگرم
و خلبانان و همافران كه بـا عالاـه و تعهّـد     تحسين درآمدیم. بازدید وسائل و هواپيماها

دهنـد، مـا را بيشـتر بـه تعجّـب و تحسـين        یالعـاده خـود را انجـام مـ     فوق يها مأموریّت
احتياجـات را   یبينـ  شان از این بود كه مقامات مستول تا چه حد پـيش  یانداخت. نگران

پرسـيدند آیـا    ی؟ به زبان حـال مـ  كنند ینه فكر و عمل مالعاا نمایند و آیا در تهران یم
 وجود دارد؟ ارتش ي درباره يمهر یو ب یباز هم بدگمان

 يانگيــز، تجهيـزات و تعليمــات و تبـدیل نيــرو   دیـدن آن همـه تشــكيالت شـگفت   
یـاد   ، مـا را بـه  یاسـالم  يو ارتـش جمهـور   یهـوای  يبه نيرو یو ارتش شاهنشاه یهوای

بـه مشـيّت    یاو را در دامـن خـود پرورانـد ولـ     انداخت كه فرعـون  )ع(یموسحضرت 
 و باعث غرق خود او در نيل شد! اسرائيل یبن ي دهنده پروردگار نجات

 جلّ الخال !
 

را كه در ایـن دو   يو مردم فداكار ، سپاهياندوست داشتم فرماندهان و افسران ی)خيل
جهـات   ي مالحظه به یباشد. ول ینام ركر كنم تا یادگار و سپاس برخوردكردیم به روزه
 شد(. يخوددار یایمن
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 کنند سوی خط مقدم جبهه حرکت می جبهه اهواز به پاسداران جان بر کف اسالم از
 
 
 

 
 

 دری فرسای دربه بار طاقت

ی ارث و وراثش از جنگ تحميلی  مانده اش را که تنها باقی ای که در فرودگاه اهواز بچه جنگ زده

نچه برايش آيش و تمام زده؛ کيف دستی در کنار پا خندد و بچه حيرت است در بغل گرفته، مادر می

 مانده در آن. در دل رمز پيروزی را در استقامت يافته است.
 

 عکس از: کامران جبرئيلی
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ؟ چراسكوت

 

از خواننـدگان ميـزان، اشـخا  مختلـف و      يبسـيار  ن،مهندس بازرگـا  يآاا :س 
 :پرسند یاز ما م ان،مند عالاه

ـ  بازرگان و همكاران ایشان در د يچرا آاا  مجلـس  یت كـه بـه نماینـدگ   ولـت مواّ
 اند؟ اند، سكوت اختيار كرده انتخاب شده

كه در كشـور      یشود و اعمال خالف فراوان یآنها زده م كه به یچرا در برابر اتّهامات
 نمایند؟ یگيرد اعتراض نم یصورت م

 و شــكنجه تيد و از اخـراج و زنـدان  شـهامت و صـراحت داشـ    شـما كـه زمـان شـاه    
 اید؟ ... چرا حاال خاموش نشسته ترسيدید، ینم

دارند، از همـه نـوع افـراد،     یم زار: این سؤال و تعجّب را به خود من هم مكرّر ابج
از خـواهش و پرسـش دوسـتانه     ،و چه با نامـه و تلفـن و پيغـام    یچه مستقيم و خصوص

بـدهم و رفـع    یعمـوم توضـيح   يبنابراین خوشحالم كـه بـرا   ،ا ایراد و پرخاشگرفته ت
 هموطنان عزیز بشود. یابهام و ناراحت

 اید؟ دارید و چرا تغيير رویّه داده یخوب، چه توضيح و توجيه: س

 یبـودیم و در ر س آن شخصـ   يآن زمان ما در برابر یـك نظـام ظـالم اسـتبداد    :ج
كـرد، مملكـت    یت و اسـالم عمـل مـ   و انسـانيّ  یخالف اانون اساسود داشت كه بروج

پيـروز شـده    یاما حاال نظام ؛غرق در خيانت و چپاول و ظلم شده بود كه دشمن ما بود
اسـت و خـود مـا در ایجـاد و اسـتقرار آن       يو جمهـور  یاالصول اسـالم  یاست كه عل

ـ     یبـا كسـ   يرهبر ،عالوه هایم. ب مشاركت داشته او و  ت سياسـت اسـت كـه اكثریّـت ملّ
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اسـت   بنابراین نه اوضاع مانند زمان شـاه  ؛اند عالاه و عقيده پذیرفته يفرمانش را از رو
اسـت؛ مـا خـود را موظّـف بـه حفـظ و        یو اساس یو مخالفت كلّ ینه مواضع ما دشمن

 دانيم. یدر راهش م يفداكار دفاع و اصالح این نظام و

شـود داریـم.    یكه م یها و كارهائ از جریان يالبتّه ایراد و انتقاد و اعتراض به بسيار
آن و  يو رهبـر  انقـالب   كـه لنمـه بـه     یصـورت  ستيم. امـا نـه بـه   یباید بگوئيم و پایش با

درت، هـدف  ما هيچ زمان، تصـرّف و اختصـا  اـ    يبرا وحدت و مملكت بخورد. به
نبوده است كه به هر ايمـت ولـو بـا كوبيـدن مسـتولين و زیـان رسـاندن بـه مملكـت و          

 چنگ آوریم. هانقالب، آن را ب

م كردنـد كـه ایـن دولـت از طـرف امـا       یت، مخـالفين فكـر نمـ   در زمان دولت مواّ
اسـت   ییهـا  حال مستول و مشـغول انجـام برنامـه   االطاعه شده و درهر منصوب و واجب

نظـارت نزدیـك دارد. بنـابراین بایـد      انقـالب  يدست او داده است و شـورا  كه امام به
 را در پيش گيرند و دولت را بدنام و تضعيف كنند. یمعارض یمش و خطّ سياست

ایـم   كبود داده ير  یرجائ يدولت آاا در زمان حاضر، ما و دوستان با آنكه به یول
، يجمهـور  چون از طرف رئيس نداریم، ابول را دولت و برنامه و مدیریّت و صالحيّت

ایيـدش كـرده اسـت و    ، تعيـين شـده و مجلـس بـا اكثریّـت اـاطع ت      تمایل مجلس يرو
باشـد، نـ     یمـ  حال مستول و مشغول كار مملكت در شـرایط بـس خنيـر جنـگ    درهر
 يهـا  ما كه بـه افشـاگري   آوریم. یكنيم و مزاحمت فراهم نم ینم یم، كارشكنزني ینم

را  شـویم كـه آن   یها ایراد داشتيم، چنور ممكن است مرتكب عمل ناروا و اخاللگري
 دانيم؟ یم و ایران خيانت به انقالب

ه اسـت و تـا آنجـا    آمـد  يرلك آنچه را كه تذكّر و اعتراضش به نظرمان ضرور مع
 يهــا و امكانـات وجـود داشـته اسـت، بـا صـراحت و متانـت در سـخنرانی         يكـه آزاد 

ایـم و سـكوت منلـ  و فـرار از وظيفـه       هـا گفتـه و نوشـته    روزنامه یمحدود و در بعض
 ایم. نداشته

 چنور؟ در مجلس: س

شدگان مـردم   انتخاب ،ر داریم، چون نمایندگانبا آنكه در االيّت ارا در مجلس :ج
خواهـان   خودمان بوده اائل احترام آن يبرا ،است مناع و محترم اكثریّت ير  و هستند

از  یهستيم. از اینكـه آنجـا را مجمعـ    یوحدت و ادرت مجلس در حدود اانون اساس
 ي صـحنه  بينـيم و بيشـتر   یتوانـا نمـ   يارن آشـنا زگـ  سياستمداران بصـير متعهّـد و اـانون   
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بـریم و نـاراحتيم از    یو تحویل شعار و تهييج احساسات شده است، رنج مـ  یرجزخوان
خواهنـد خـود را از شـير امامـت      ینمایند و نم یاینكه چرا احساس مستوليّت و بلوغ نم

 بگيرند!

ـ   یبعض ي نسبت به اتّهامات مغرضانه و اظهارات جاهالنه المقـدور   یاز افراد نيـز حتّ
ـ  ايمت مجلس يخواهيم اواات ر یذارده، نمجگر گ يدندان رو ت و افكار ملتهب ملّ

 یحاصل شود، خصوصا  كه غالب مـردم آگـاه   یب مسائلو  یشخص يها صرف جدال
 باشد.   یگو م دارند و گذشت زمان و چهره وااعيّات، بهترین جواب یكاف

 یچـه موضـوعات   يحـاكم رو  يهـا  جریان شما نسبت به يها و ایرادها اختالف: س
 است؟

از  یهستند و فكـر خـال   یكه طبيع یگفتيم و كسان یها است كه ابال  هم م همان :ج
پذیرند. از ابيل اینكـه بيشـتر بایـد بـه      یدارند، م یو انحراف یتعصّب و تحریكات افراط

 البمثبت انقـ  يها كشور و توليد پرداخته، برنامه ي جانبه ها و تقویّت همه ترميم خرابی
صـحيح تـدریجا     یاسـالم  يرا با منالعه و درایت، در سایه اانون و ادرت و برمعيارهـا 

ي  و بـا پيكـر از هـم گسـيخته، در همـه      یپـاچگ  پياده كنيم؛ نه آنكه یك بـار بـا دسـت   
 و خصومت بپردازیم. یها به خراب جبهه 

اسـت، امـا نـه بـا شـعار و تظـاهر و        يضـرور  يامور یو انقالب فرهنگ یخودكفای
گذشـته و   يخود صـحيح و از اركـان پيـروز    يجا به يتعصّب. ایمان و شور و فداكار

تخصّم و تجربـه و تـدبير هـم از شـرایط مـدیرّیت اسـت. بـا تفـرّق          یول ،آینده است
و  ي انقـالب  اداره ،كه متأسّفانه در حال تزاید است يگير نيروها و تعدّد مراكز تصميم

 شود. یممكن یا الاال بسيار مشكل و بعيد ممملكت غير

ت و دولـت  ملّـ  يكـه در اشـرها  را  يو ادار يو معنـو  يو مـادّ  یانسـان  يها سرمایه
 متمركز شده است، نباید از دست داد و حقّش را ادا ننمود.

 دم انحصـار و اختنـاق  و عـ  یاـانون  يها اش آزادي كه الزمه حاكميّت دموكراتيك
اسـت، از حقـوق اوّليّـه     ي، كه در تزلـزل و رو بـه نـابود   یت اضائاست و همچنين امنيّ
باشـد...   یم ءو بقا ياست و شرط عدالت و پيروز عمده انقالب يها مردم و از خواسته

باشـد نـه آنكـه     یمـا بایـد اسـالم    يمهم كه انقالب ما و جمهـور  ي باالخره این نكته و
   .بنماید یماركسيست يها برنامه يانقالب و اجرا يبرا يا اسالم را بهانه و وسيله
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بزرگ  خنرات نگران و دانيد یم مهم و یاصول را ایرادها و اختالف این كه حال: س
 يد آیا با نگفتن و نخواستن آنها، مستول عوااب آن نخواهيد بود؟مملكت هست يبرا

امـا   ،مستول خواهيم بود اگر هيچ نگفته و نخواسته باشيم، البتّه پيش خدا و خل  :ج
 يگير موضع یكلّطور به و ها خسارت و ها انحراف مستوليّت مستله حقّا  و نيست؛ طور این

ـ   اسـت كـه بایـد بـا داّـت و       یموضـوع  و مجلـس  ان انقـالب ما در برابر دولـت و متولّيّ
كـه از گذشـته داریـم، بـا توجّـه بـه رویـه و اخـتالف          يا شود. با تجربه یانصاف بررس

نظریّـات   يكـه متولّيّـان بـه اجـرا     يبا سایرین و با فشار يرئيس جمهور يآاا ينظرها
، گـر بـوده   وار نظاره یافراد وابسته دارند، ما به این نتيجه رسيدیم كه علخود و انتصاب 

به اول خودشان بـا   یكاران ننمائيم و بگذاریم دولتاندر دخالت و اشكال در كار دست
خود را اجرا نمایـد و   يها الزم با مجلس تشكيل داده برنامه یآهنگ انسجام كامل و هم

خـود بدهنـد. از دو حـال خـارج نيسـت یـا موفّـ          یو انقالب یمكتب ي از شيوه یامتحان
مـا اسـت،    يرسانند كـه آرزو  یم یو آبادان يپيروز شوند و انقالب و مملكت را به یم

 رسند. یبست و اعتراف م و اشتباهاتشان ظاهر گردیده به بن ییا نارسائ

 ییعنـ را كـه اعتـراض و اصـرار داشـتيم مرتكـب نشـویم،        یما ترجيح دادیـم عملـ  
ر سـا  و رسـما     یشخصـ  یزایمان با دو ماما. ضمنا  بـه ایـن نكتـه توجّـه داریـم كـه واتـ       

فكر خواهد كرد و به راه درسـت و كنـار گذاشـتن     یشد، مثبت و مننق يمستول كار
نكرده شكسـت خـورد، تقصـير     ياوهام و ادّعاها گرایش پيدا خواهد كرد و اگر خدا

 شود. یيفتاده و مستوليّت لوث نمو عدم توفي  به گردن دیگران ن یخراب

است كه تـاوان سـنگين    اند و انقالب است كه در این وسط مملكت و مردم یبدیه
 یموازین عقلـ  ینيست. وات يا مثل اینكه چاره یپردازند؛ ول یها را م خناها و آزمایش

هـا را   شـم و دل را بدهـد و چ  ینرسد عمل و امتحان باید جواب نهائ یجای و استدالل به
در ایـن   ؛شـده اسـت   یكـرده و تبـدیل بـه آزمایشـگاه بزرگـ      یانقالبـ  بـاز كنـد. ایـران   

تحـت   يهـا  آزمایشگاه خودمان هم پژوهشگر هستيم و هم مصالح كار و نيز خرگوش
 كنيم... یسرنوشت مملكت و آنچه آدم و سرمایه داریم عمل م يآزمایش. رو

 يهمه فهميدند كه ما ح  داشتيم بـرا  ؛ا درست درآمدالاال در یك مورد حرف م
احتـرام و اعتمـاد بنمـائيم. در    بـه آن  ضرورت و ارزش اایل باشيم و در مجموع  ارتش

، ضـرورت انضـباط و   یمورد نقش دستگاه دولت، نيـاز مملكـت بـه توليـد و سـازندگ     
رئـيس   صـدر  یبنـ  يآاا یاكز ادرت نيز، واتتعدّد مر يت و مدیریّت و باالخره بالامنيّ
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مملكـت اـرار    ي خنيـر و مشـكالت عظـيم اداره    يهـا  جمهور شد و در برابر وااعيّـت 
 كنند...   یما را تكرار كرده و م يها و دردها گرفت، همان حرف

 

 
 

 اند؟ شده یشما و انجام وظایف و حقوق كس بيان يآیا تا به حال مانع آزاد: س

 واهلل چه عرض كنم؟... :ج

ن مهنـدس صـبّاغيا   يدولـت منـرح بـود، آاـا     ي كه برنامه یدیدید مواع در مجلس
بحث راجـع بـه   در  یدكتر سحاب يآاا يموفّ  به اظهارات مخالف نشد. روز دیگر برا

 یكشـ  ابـل از دسـتور ارعـه    يهـا  ننـ   يا چه جنجال راه انداختـه شـد؛ بـرا   ه گروگان
دانم تعمّد بوده است یا تصادف كـه   ینفر صحبت كنند. حال نم 4كردند كه هر جلسه 

بعـد از  ... دو سه ماه دیگر افتاده اسـت  یبه اواخر یعن نوبت بنده و دوستان نهضت تماما 
یـورش بـرده و    مجاز، بـه دفتـر جامـا    یاانون يها و جمعيّت و روزنامه بامداد یبهه ملّج

 يتقریبـا  انحصـار   یرسـم  يها ها و سخنرانی و مصاحبه شود، رادیو تلویزیون یاشغال م
 است.



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

شاخودمندارداختناق
 

باشـند و چـه مثـل نویسـنده از      خوانندگان عزیز چه از نسل جـوان دوران انقـالب   
از  یهریـك تمـام یـا اسـمت     چون ،بينابين يها ماندگان دوران گذشته یا از نسل يزیاد

انـد   را چشـيده  اقاختن ياند، مزه و معنا گذرانده ي! پهلویعمر خودرا در روزگار طالئ
 خواهم بگویم. یدانند چه م یو م

مـثال  از خنـاق مشـت      نـداریم كـه اختنـاق    يو بحـث لغـو   یچينـ  به مقدّمه یاحتياج
هـم الزم   یو فلسـف  یو سياسـ  یاست. تعریف حقوا  ریشه كردن هم است یا با اخته شده

ممكـن اسـت بگوینـد بـه خـودِ ایـن        یو توضيح نيسـت ولـ   به تعریف یاحتياج نيست.
 به حاال چه؟ بحث چه احتياج هست؟ و بپرسند اختناق زمان شاه

، برگشت به گذشته و لعن و دشنام به شكسـت خـورده و مـرده، نـه كـار عقـال       یبل
 یاااعمالش یا شبه اعمالش بـ  یرفته باشد ول یاست و نه كار جوانمردان. امّا، اگر كس

 توان نادیده گرفت. یباشد، یا تكرار شود، موضوع را نم

چـون   يبـا متجـاوز   دار جنـگ كن است تعجّب كنند كه در این گيـرو همچنين مم
ااف دارد و مملكت بيش از هر زمـان محتـاج    يها كوه كه پشت به كوه ااف یا صدام

 ه ضرورت و فوریّت دارد ؟و آرامش است، طرح چنين منلب چ یوحدت و آشت

نداشـته،   مخلـوع و بـه ایـران    است، اختصا  به دوران شـاه  يكه ضدآزاد تناقخا
 یخنـ  رنـگِ هفـت   هفـت  یِاـدیم  یِدینـ  -یسياس -یاجتماع يبشر ي بلكه یك پدیده

 یكنـد و از درون و بـرون خرابـ    النـه مـی   واـت  جا و همـه  همه در است كه مثل شينان
هـا   م بيش از نظـا  ارن خود و مكتب تشيّع آورد . شاید اسالم در تاریخ چهارده یبار م به

 است.  و مكاتب دیگر دنيا دچار آن بوده

                                                        
 9/9/1138و  1، 4، 1، مورخ، 41و  41، 18، 19هاى  ، شمارهصورت سرمقاله در روزنامه ميزان این اثر به 

 شود. ارائه شده كه عينا  تقدیم می
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سـر   دشـمنان امـت   ي از ناحيـه  سـوءنيّت و  يرو از ضمنا  الزم نيست هميشه اختناق
بـه   يو نـابود  یاز سسـت  يجلـوگير  يت و برامكتب و ملّ يسوز دل يبزند. چه بسا رو

ــه  يآن رو ــود. ب ــالوه آورده ش ــاق و آزاد ،ع ــائل ياختن ــده حــل مس ــالم و  يا ش در ع
و بالبداهـه  یـك نـوع باشـد     هـا  و تشـخيم  نيست كه طرز تفكّرهـا  مخصوصا  در ایران

 را محكوم و مقصّر شناخت و بالعكس. بتوان عاملين و طرفداران اختناق

بس عظـيم، بـا اعـالم و اصـرار      یمتقابله امام كرده، انقالب يبه رهبر یت ما انقالبملّ
و  یاهلل بـه ارتشـ   كه به شـكر خـدا و صـد بـارك     یبر صدور آن به سراسر دنيا؛ در حال

خـویش   دهد تـا آبـرو و اسـتقالل    یآن ایستاده و مال و جان م يكه پا یو مردم یسپاه
چه زود و چه دیر و با هر انـدازه خسـارت و    رخيره نماید. يابد را حفظ كند و بهشت

و  اید چه در حال جنـگ شهادت، به خواست خدا پيروز و سرافراز و مستقل هستيم و ب
چه در حال ترميم و تمتع، خودمان كشورمان را اداره كنيم و در هـر حـال احتيـاج بـه     

 م.یدار يآزاد
آمد كه سـر  اوّل نبود روز يلحاظ سرعت و عظمت پيروز ما فقط به یانقالب اسالم

و  یو فعلـ  يسـت، بلكـه تحـوالت بعـد    شمار رفته ا هدیگر جهان ب يها از انقالب یخيل
رفت نيـز جالـب و    یكه در ابتدا تصّور آن نم یمعنائ تداوم انقالب به یآن، یعن ي آینده

جوش و خروش  در سازد. یم یخيرهائ درون از و كند یم مرتّب خراب ؛نظير است یب
ممانعّـت از   منالعـه و مراابـت و بـه    شـدید و پيوسـته بـه    پس احتياج ؛است یو سازندگ

 انحراف و انهدام دارد.

در كيفيت و جهت این تحـول دارد و   ی، چون نقش اساسو ضدّ آن اختناق يآزاد
آنها هـم ضـرورت دارد و هـم فوریـت . البتـه       یباشند، طرح و بررس یروز م مسائلاز 

ــا  ، مســتوالنه، برادرانــه و دلســوزانه؛ و چــون دوران جنــگ یمننقــ یبحــث و بررســ ب
احتيـاج بـه اتحـاد و صـميميت و      يعـاد  يهـا  مشكالت و معضالت آن بيش از دوران

شود، پس حـاال بـيش از    یبدون تفاهم تأمين نم يدارد و صميميت و همكار يهمكار
ترین آنها همـان   از مهم یهر زمان باید به دفع موانع صميميت و تفاهم بپردازیم كه یك

 اختناق و انحصار است.

مـا پيـدا    یضـد امپریاليسـت   یو جهـان  یصادرات یاسالم كه انقالب یافبا ابعاد و اهد
، تداوم انقالب، حـاال حاالهـا   در جبهه عراق يآید كه با پيروز یاست، به نظر نم كرده

، دگان از انقـالب دیـ دشـمنان و آسـيب    ، ونه در داخل متواـف شـود و نـه در خـارج    
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تـوان در انتظـار فـروكش كـردن شـرایط       یرا باز نكنند . بنابراین نم يدیگر يها جبهه
 مناسب نشست .  نزدیكِ يها در فرصت اختناق مستلهطرح  يموجود برا

هـا و   هـا و راه  صحبت خـواهيم كـرد تـا شـكل     در زمان شاه اكنون راجع به اختناق
پـردازیم؛   ییا عدم اختناق دوران حاضر م یوجود و چگونگ را ببينيم. سپس به نآثار آ

و باالخره اگر توفي  یارمان باشد، در اینكه اصال  اختناق چيز خوب یا بد است، بحـث  
 خواهيم نمود. شاید به این نتيجه برسيم كه هميشه یا فعال  الزم هم نيست.

  یشاهنشاه اختناق

نـام   یبـود. واتـ   اختناق و رواجِ يآزاد ، پسر و پدر، فقدانِپهلويصات دوران از مشخ
نرود. در غالـب مـوارد و    و اعدام و شكنجه برم تمام رهن به طرف زندان یاز اختناق م

صـورت مالیـم و ظـاهرا      رسـيد، بـه   یور و آزار نمـ شاید در انواع مؤثرتر كه كـار بـه ز  
 شد. یمعقول و مشروع دیده م

  :گفته بود یو در تبليغات داخل یكنندگان فضول خارج به مصاحبه شاه
 «.خيانت يكامل وجود دارد، جز برا يدر كشور من آزاد»

از خيانـت   يركالم شاهانه وااعا  شاهكار بود! كيست كه در دنيا مخالف جلوگي این
شـد و   یاختنـاق كامـل مـ    كامل تبدیل بـه  يو آنجا كه آزاد مستلهظرافت  یباشد؟ منته

 ال كنند، تعریف و تشخيم آن خيانت بود.تورسيد كه س یخاطرشان نم خبرنگاران به

الشان! این تعریـف و تشـخيِم آن را بـه اختيـار خـود و دسـتگاه زیـر         مرد عظيمابر
 فرمانش گرفته بود.

ـ   ،ارت بود از اهانت و مخالفت با شـاه خيانت عب  يعـدم اطاعـت و پيـرو    یو یـا حتّ
 ملوكانه. «منویات»نكردن از 

با ميهن، مـردم،   كردن و مننب  ساختن شاه و جانشين یآنكه چنين تعریف يحال برا
 و درباریـان كرد و بتوان تحمّل و تصوّر ،ابول باشد و یا خدا، اابل یاانون، مقدّسات مل

ـ  ،آن نداشته باشند يو دولتيان شرم و تردید از اظهار و اجرا ت و الزم بود شاه مظهر ملّ
 1«مِـنَ عِنـدِ اهللِ  »خـدا و مؤیـد    ي منشـاء اـانون و سـایه    مملكت و رئـيس دولـت باشـد،   

كار را هـم   گردد. كه همين یتلق یع صفات اعلشناخته شود و در نظر عوام، جامع جمي
تـا خـدایگانی و   توانسـتند او را   یكردند و بـا تملّـ ، تبليغـات و بـا مصـوبات، تـا مـ        یم

   .بردند یباال ماي.  خداگونه
                                                        

 و... : ... از جانب خدا است...  11( / 1عمران) ، آل101، 101، 98، 18/  ( 2بقره). 1
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شـد.   یبـه او مـ   یاز او یا منتهـ  یها ناش اوانين و فرامين و دستورها و انتصاب ي كليه
زدنـد و بـا    یخدمت و نبوغ بـر آن مـ   یعال يها چسبداد بر یم انجام كه شاه یهر عمل
تبليغـات   در يجوّ چنان كردند. یم منعكس مذاكرات و منبوعات در تمام تاب و آب

خالف آنهـا را   یایجاد شده بود كه اگر كس یو اجتماعات رسم یگروه يها و رسانه
 شد. یم داد بالبداهه نادان یا مزدور بيگانگان ینشان م

از طرف دیگـر وزیـران و بزرگـان اصـرار داشـتند، ضـمن بـاال بـردن مقـام شـامخ           
مستقيم اوامر، به او بچسبانند تا در برابـر   يپيرو منویات و مجر عنوان شاهانه، خود را به
هـا حيثيّـت دروغـين و اـدرت بيشـتر كسـب كننـد و در برابـرمجلس و          مردم و مـادون 

 خود بهتـر عمـل اختنـاق    ي گو و مستول نباشند و به نوبه ها جواب وزیر و مافوق نخست
 را انجام دهند.

ر و نثا اعتقاد و اطاعت نبود كه دم از نوكر جان يم، فقط روو عَلَ امثال دكتر اابال
 شان بود. یزدند، بلكه بيشتر از زرنگ یمد بودن زا غالم خانه

خواستيد  یم كه هركس یا كارهر از و گذاشتيد یم دست شما كهجاهر ،ترتيب این به
 ی، یعنميان آمده و توهين و تمرّد نسبت به مقام سلننت به شاه يایراد بگيرید، ناچار پا

 بود. نتان از هر طرف بستهشد و دست و زبا یخيانت به كشور محسوب م

وسـائل   عنـوان  از رادیو و روزنامه و منبوعـات كـه در انحصـار خودشـان بـود، بـه      
را نثـار مخـالفين    یهـای  ها و دشـنام  و رایگان نسبت یراحت مؤثراختناق استفاده شده و به

 ر، ماركسيسـتِ گـ  ، اخـالل يا ت، تـوده پرسـ  كردند. از ابيل بيگانه یمعلوم یا مفروض م
 ب و غيره.طل ، تجزیه، ارتجاع سياهیاسالم

از اسـتقالل   يبردار دولت و عـار  ت نيز كه تماما  فرمانو محاكم و اضا يدادگستر
شـدند. مخـالفين و شـاكيان     یمحسـوب مـ   اختناق يبرا يدیگر ي بودند، وسيله یاضائ
 باید اتخار كنند. یصادره چگونه خواهد بود و چه موضع يدانستند كه ر  یم

، بـه  و اعدام و شكنجه زندانكه جلوتر برویم، نرسيده به  از این ابيل وسائل اختناق
 يهـا  دست و جمعيت چماق به يها متعصب خوریم و به یكنندگانِ اسما  آزاد برمتظاهر
، پـدر و  ، كشـاورز كه در لباس كارگر يا و به كماندوها و مأمورین ورزیده یزمينزیر

، بـه اجتماعـات   ییا اانون اساس استقاللظاهرا  طرفدار  یو مل یسياس يها گروهمادر و 
خواسـت   یمبـارزه از آنهـا برمـ    يو غيـره كـه بـو    ی، ورزشـ ی، فرهنگـ ی، مذهبیسياس

 كردند. یرحمانه تار و مارشان م یوحشيانه حمله برده، ب
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 كم و بـيش بـا آن   یدر نظام گذشته كه همگ وار اختناق فهرست ي این بود خالصه
 آشنا هستيم .

هـا را در   توانست آن همه جنایات و خيانـت  ها بود كه شاه در پوشش چنين اختناق
هـا بـه عمـل آمـد و      شكستن و محو آن بود كه آن مبارزه يح  مردم انجام دهد؛ و برا

ـ   یها تحمل گردید و شـهيدها داده شـد. تـا بـاالخره آگـاه      شكنجه ت، نظـام  و ايـام ملّ
هـا،   و متن اعالميه یسال شعار مبارزات مل يها سال بيگانگان را سرنگون كرد. به یمتك

 1189]اول رمضـان سـال    1131بيان حقای  و رسوا كردن دستگاه بود. در ماه رمضـان  
 مسـاجد  يامام بـرا  ینيز دستورالعمل عمومشمسی[  1131مرداد سال  13امري برابر با 
 بود. يو منابر، افشاگر

 بعداز انقالب وضعيت اختناق 

 وجود دارد؟ اما حاالچنور است؟ آیا اختناق

هـا بـا    بين و اهل جر ت و انصاف باشيم، باید بگوئيم همان شقوق و شـيوه  اگر وااع
 یهـای  تازه انضمام با شدیدتر وجه به موارد یبعض در و بيش یا كم شعارها و عناوین تغيير
اگـر   یولـ  ،فرما است. البته به لحاظ كميت و وسعت به آن انـدازه نرسـيده اسـت    حكم

 يهـا  سروسـامانی  یو بـ  يفقـدان اـدرت مركـز    ي وجود دارد، نتيجه یهای هنوز آزادي
 است. یعموم

 ياولـين شـعارها   از ییك و دبو انقالب فریاد یهمگ فریاد ،انقالب ياز پيروز تا ابل
بود. البته آن شعار حـاال هـم    «یاسالم يجمهور، يآزاد، استقالل» ي كلمه سه یعموم

بایـد دیـد    یمنكر هيچ یك از سه جزء آن نيست؛ ولـ  یاست و كس یبه اوّت خود باا
 نمائيم: یم یا بررسر يوجود دارد. ریال  موارد يدر عمل تا چه حد آزاد

  
برارار  یاَكَمَلَ وَ اُوف وجه به الحمداهلل باشد، يآزاد ضامن باید كه یاضای امنيت -1
 است!

كامل كه فارغ از هر ضابنه و حائل است، وجود دارد  يآزاد ها دادگاه يالاال برا
ساب ،  يادگسترد است. فرما حكم كشور یاضائ دستگاه بر يآور ینگران یناهماهنگ و

ب فَعّاالنِ انقال يها از آن ساخته نيست. دادگاه يكه كار است یخورده ناتوان يتوسر
شاكيان  یمرجع یب و یتكليف یب همه از بدتر هستند. یالنوایف ملوك يگرفتارهاو مایَشاء
حاكم معلوم بود. اشخا  ابال  تكليف  ضوابط است. سابقا  الاال و معموال   بيچاره
 كرد. ینم تجاوز كسانشان به متهمين حدود از اغلب صادره يهاكيفرو دانستند، یم را خود
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 یاز نهادها، دادگاه و دادستان و ااضـ  یاواات افراد و بعض یها، گاه غير از دادگاه
و  مجلـس  ي داریم كه نماینـده  یشرع يها ها و ااضی شوند. همچنين دادستان یم شرع
 دارنـد و بـا پاسـداران    ینمبر یانقالب یدست از مقام اضائ یاند، ول از اوه مقننه يعضو

و انفكاك ایـن سـه اـوه     خود زحمت اوه مجریه را نيز كم كرده، استقالل یاختصاص
نماینـد، و   یرا اثبـات مـ   ی، همراه بـا سـرعت عمـل انقالبـ    یانون اساساحترام به ا ییعن

كشـور   یعمـوم  هستند كه حضور در شتون و سياست یمقامات بالعكس در اوه اضائيه
 .فرمایند یم یرا ادامه داده، دو اوه دیگر را هم سرپرست

هـا رفتـه اسـت؛     هـا و الـم   از زبان «تخيان يكامل منها يآزاد» ي رمول شاهانهف -2
 «ضـدانقالب » را خيانت ي كلمه يجا و مانده یباا فكرها و ها رهن در يدیگر نحو به یول
 خودشان. يبرا تعریف و تشخيم ضد انقالب یالبته با حفظ حت ،كند یپر م

ر، مـزدور بيگانـه،   گـ  بيـل اخـالل  از ا یهای كه سابقا  به مخالفين نسبت طور همان -1
هـر كـس كـه اخـتالف      يرو یراحت دادند، حاال هم به یو غيره م یماركسيست اسالم

، ضدانقالب ،یطاغوت وابسته، ابيل از یهای چسببر باشند، داشته نظر اختالف یا و منافع
زننـد و   یو غيره م گرا یمل ،ییآمریكا، ی، ساواك، ليبرال سازشكار، امپریاليستلفتودا

اش بدون محاكمـه   است آن بيچاره را با موسسه و یا روزنامه یها كاف صِرف این نسبت
 یاـدم  و افشا با پيش و تعنيل و مصادره بكشانند. افترابه اخراج و توايف  ،یرسيدگ و
  بازار داغ پيـدا كـرده   اختناق ي حربه عنوان و به چپ، از اواخر دولت موات يها هوگر

ام و ، چندان از دروغ و اتهـ یروحان يها بدون رعایت مقام و محدودیت یاست. كسان
 ، باك ندارند.يورز خصومت

 يهـا  یباشند. در ابتدا چپـ  یم ترین هدف اختناق منبوعات و اجتماعات، عمده -4
حـداكثر   داشتند، ساخته پيش از يها برنامه و آماده تشكيالت كه یاسالم انقالب دشمنِ

كردنـد و چنـان دسـت بـه      و از عدم تمركز و تسـلط حكومـت   يسوء استفاده از آزاد
 داده شد. يآزاد مخالفين به یخوب يها بهانه كهتوطته زدند ب وآشو تحميل و تهدید و

چه شـنيده و دیـده صـورت    را نشناخته و نچشيده؛ و هر يكه ابال  آزاد يدر كشور
شـود. بـه    یبسيار آسان انجام مـ  يعليه آزاد يگر و خراب آن بوده است، اخالل یاالب

 یباز شد و توايف و تعنيل و تهدیـد منبوعـات و نشـریات    اختناق يبرا این ترتيب راه
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متوليـان   و سياست باسليقه هایشان نوشته و نداشتند یرسم ينهادها یا مقامات كه تكيه به
 كرد، شروع گردید. یاننباق پيدا نم انقالب

آميـز را داشـت. امـا     مسـالمت  يهـا  و سـخنرانی  ییپيما اجتماعات، ابتدا صورت راه
، حالــت اعتــراض و اهــ دانشــگاهچــپ و تنــدرو، مخصوصــا  در  يهــا هگــرو يزود بــه

 يهـا  گـروه  ي رفته با مقابله و حمله آميز به آنها دادند و رفته شدید و تحریك يانتقادها
كــه  یحــال گردیــد، در یمنزد و خــورد و نــاا يهـا  تبــدیل بــه صــحنه ،مخــالف یافراطـ 
توانسـتند   ی، نمـ يگير تصميم يها و تفرق ادرت یانتظام يدليل فقدان نيرو ها به دولت
 يكـه از پایگاهـا   یها شـوند، بالنتيجـه اجتماعـات عمـوم     خواستند مانع درگيري ییا نم

اسـت، خاصـيت خـود     يو دیكتاتور اختناق یو از موانع اصل یحاكميت و نظارت مل
 است.  شده انحصارگران انقالب ي در استفاده يرا از دست داده، عمال  اسباب دیگر

اسـت كـه در محـيط     یشاید بدترین حالت موجود، ایجاد جّوِ ارعاب و اختنـاا  -3
 درحكومـت دارد.   مملكت، چه در منبوعـات، چـه در اجتماعـات و چـه در مجلـس     

كردنـد   یپيدا نم نظر ابراز يبرا یمواعيت مردم نبود. يسازجو ، احتياج چندان بهزمان شاه
نشـاند. حـاال    یخـود مـ   يهمه را سـر جـا   يساز و ترس از اخراج و بازداشت و پاپوش

در  يگيـرد. چنـان جـو    یم یرا اختناق روان یاختناق پليس يو جا اضيه برعكس است
طرح نكته تـازه دچـار    یگونه انتقاد و تردید و حتنمایند كه هر یافكار و انظار ایجاد م

 يآتشـين تكـرار   يهـا  و نن  یحماس يكار، شعارها ي شود. وسيله یدردسر و خنر م
رده پيـدا كـ   یو مكتبـ  یاست كـه مقبوليـت انقالبـ    ااز منن  و محتو یخال یطنين ولپر

 است.

درج كنـد و یـا    یمخـالف  ي نماید، مقالـه  یپيمای كند دعوت به راه یجرات نم یكس
و تهدیـد و   ياتهام و اعتـراض فـور   ي را به زبان آورد، مگر آنكه آماده یكالم ناموافق

 خود اجازه دهد كه مثال بپرسد: هتواند ب یم یباشد. ك يتكفير و تهاجم بعد

 هست؟ یو مصائب فعل و جنگ عراق يگير مابين گروگان يا آیا رابنه

ابال  معلوم است كـه جـواب    یوجود دارد، ول الم و بيان اسما  يبه این ترتيب آزاد
یــد باشـد. مثــل آن خربــزه فــروش  و نظرهــا در چــه جهـت و چــه چيــز با  و آرا مسـائل 
خـود   یخربـزه را بریـده نيمـ   فروخـت و یـك اـاچ از     یگرد كه به شرط چااو مـ  دوره

چنـد فحـش آبـدار نثـار      یداد تـا امتحـان كنـد؛ ولـ     یم يخورد و نيم دیگر به مشتر یم
 كرد كه نگوید شيرین است... یم یكس
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غيروارد،  یا وارد یسياس يها اتهام از غير آن، ي تازه شكل یا اختناق دیگر شكل -6
 يو ادار يو اعتقـاد  یلحـاظ اخالاـ   اشخا ، به ي از گذشته يساز و پرونده يدر پرده
مـردم،   یخصوص و یشرع ي محدوده سالوسانه در يها و ایراد گيري يكنجكاو است.

شـوند،   یماسـب  نمـ   بـه كه اـوانين عنـف    ییا مالك مجاز و مشروع بودن آنها، در حال
كه انقالبات اصيل، مثل خود اسالم نظر به تغيرات حـال   یشده است. در صورت يعاد

 كنند. یو آینده داشته و گذشته را زنده نم

مغـایر بـا آنچـه     يخواهم بگویم افراد به تبعيت از نظام حاكم ساب ، كارها یمن نم
یا شرب خمـر   ،اند؟ یا حجاب در شرع ما نيست حاال تواع داریم نكرده و معصوم بوده

آن و بـا كـاله    یا التقـاط صورت آشكار یـ  به دیگر مجاز است، یا ماركسيسم یو معاص
نيـز از   یاز مـدعيان مكتبـ   ي)كه البته اختصا  به گروه معروف ندارد و بسيار یوالیت

باشـد. خيـر، چنـين اعمـال و      یاز ایراد مـ  یمجذوب شدگان و مجریان آن هستند( خال
و  كشيد و انقـالب  مربوط به گذشته است، باید دورش را خط ي افكار اگر ترك شده

و ضـدیت بـا حكـم     يو جـار  یمملكت و مردم را معنل و مستاصل نكـرد و اگـر بـاا   
 ؛ست، باید به نحو صحيح چاره شـود و در حـدود شـرع و اـانون مجـازات گـردد      خدا
ب سـل  يبـرا  يا و انهدام باشـد و بهانـه و وسـيله    اختناق يبرا يویزآ نه آنكه دست یول

 شود. یاضائ و امنيت یحقوق عموم

هـا و   محدودیت ي وجود داشته باشد، همه يخواهم بگویم اگر ارار است آزاد یم
هـر   شـود. بـه   یمحسوب مـ  نمونه اشاره كردم، اختناق طور ركر شده كه به يها ممانعت

را  مختلـف ملـت   ياظهـارات مـردم در اشـرها   عقایـد و   يآزاد يطری  كه شما جلـو 
 بگيرید، اختناق است و اختناق شاخ و دم ندارد.

 يمعنـا  عقيـده و بيـان و اجتماعـات را نيـز نبایـد بـه       دادن بـه  يو آزاد تعنيل اختناق
از اشـاعه خيانـت و خـالف     ياز تبليغات و فعاليت مخالف آنها و جلـوگير  يدارخود
 ست.دان

  
، یـا دومـين   ایـران  یاسـالم  يجمهور یآور شوم كه اانون اساساین نكته را هم یاد

را تصـریح و   يرا منـع و آزاد  ، اختنـاق یبعد از سقوط نظام شاهنشاه محصول انقالب
 :زیرتاكيد كرده است. از جمله در اصول 

اائل  يانسان ارزش واال و كرامت و ح  آزاد ي، آنجاكه برا6بند  2صل ا ○
 است.  شده
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و  یكامگو خود خواهان محو هرگونه استبداد، آنجاكه 6بند  1اصل ○
 است. یطلبانحصار

همه دارد و تفتيش  يعادالنه برا یاضائ امنيت ي، كه تاكيد رو14اصل  ○
 كند. به دليل عقيده را ممنوع می و تعرض عقاید

 نماید. ینشریات و منبوعات م ي، كه تصریح به آزاد21اصل  ○

ها و تشكيل  احزاب و جمعيت ي، كه تصریح به آزاد21و  26اصول  ○
 نماید. یم اجتماعات

داند كه  یم يرا ممنوع شمرده و ضرور یغير اانون يستگير، كه د12اصل  ○
اش در اسرع وات  ساعت به متهم ابالغ شود و محاكمه 24اتهام در ظرف 
 به عمل آید.

مجازات را در انحصار دادگاه صالح  ي، كه صدور حكم و اجرا16اصل  ○
 گذاشته است.

 اصالً الزم باشد  شايد اختناق

زعـم خـود دلسـوز مملكـت بـود و اعتقـاد و        كـه بـه   صـرار و اسـتمرار شـاه   با آن همه ا
دارنـد، شـاید مـا در اشـتباهيم و      عمال  با اختنـاق  انقالب یكه گردانندگان فعل یموافقت
خصوصـا  در شـرایطِ    ؛باشـد  یاست كه وزن شعر و خالف مصـلحت و حـ  مـ    يآزاد

 .ب و جنگحاضرِ انقال

و  یاجتمـاع  همـراه بـا عـدالتِ    یو سـواد كـاف   یگفت مادام كه رشد سياسـ  یم شاه
ـ احتيـاج بـه ارشـاد و ايموم    تعميم الزم نيافتـه اسـت، ملـت    يااتصاد  يت دارد و آزاديّ

و خارج بـر اـرار شـده و     كامل در داخل كرد كه امنيت یدادن را باید موكول به زمان
 گونه توطته و خنر ما را تهدید ننماید. هيچ

، ی، احكام اسـالم یكه اخالق انقالب خواهند بگویند هر زمان یحاال هم مثل اینكه م
 يخـوردار از آزاد مـا بر  كامـل براـرار شـد، امـت     طور به یو نظام مكتب یطبقات توحيد
ملعـون بـود و    یدموكراسـ  يها ارمغان غرب و از بافته يآزاد ،عالوه هد گشت. بخواه

 نماید... یاسالم و ارآن آن را تجویز نم

خـروج   يبرا كند. همه چيز شك رسد كه آدم باید نسبت به یم یجاهائ وااعا  كار به
عليـه چـه    یعمـل چـه كسـان    ي و شـيوه  در دنيا اسباب كـار  از شك، اول ببينيم اختناق

 بوده است. یكسان

 منادیان  عليه ستمگران و غاصبين ي ناحيه از هميشه يآزاد سلب و خفقان كه بينيم یم
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 است. خواسته دسته دوم بوده ياست و آزاد ح  و پيروان آنها به كار رفته

و  چگونـه مـانع دعـوت پيغمبـر     و مشـركين  ایم اـریش  شنيده در تاریخ صدر اسالم
هـا   ها و مصلحت اندیشی گرفتار چه دسيسه )ع( یشدند، عل یمردم م رسيدن كالم او به
هـا عليـه او راه    چه سَبّ و اتهـام  اميه ینشين شد و بعد از شهادتش بن بود و چگونه خانه

( ممنـوع بـود.   در زمـان شـاه   ی)ع( )مثل نام مصدق و نـام خمينـ   ینداخته، بردن نام علا
بـود   امامـان  یاز منبر و درس و دیدار نصـيب هميشـگ   يو جلوگير و زندان ینشين خانه

 كوتاه(. يها )جز در دوران

طلبـان چـه بسـاط     عليه دانشـمندان و حـ    ، كشيشانپاتاریك ارو يدر ارون وسنا
علـوم   ي از بروز افكار و اشاعه يجلوگير يبرا یا تفتيش عقاید وحشتناك انكيزیسيون

 و خروج از جاهليت و بربریت راه انداختند.

و  و شـعيب  و ابـراهيم  انواع تمسخر و تهدید و توطته را عليـه نـوح   در اصم ارآن
، اعيـان و  هـا، پادشـاهان   خانه بينيم كه از طرف متوليان بت یم و سایر انبياء یو یحي هود

شـما بایـد    ي ر گویـد:  یصریحا  به اوم خود مـ  شده است و فرعون یمتوانگران اعمال 
 كنم. یبينم و راهتان همان باشد كه من ارشاد م یهمان باشد كه من مصلحت م

حرفش را بزند، اگـر   یورزد كه بگذارید موس ین اصرار مفرعو بالعكس مومن آل
بـه حـال شـما. اـرآن      يبه خود او خواهد رسيد و اگر راست بـود وا دروغ بود آثارش 

 يدهد كه گوش به كالم طرف داده و بهتـرین را پيـرو   یم -یو به ملت -یكسان مژده به
 كنند. یم

منبـر و در ميـدان    يشد كـه مـؤمن و منـاف  در پـا     یمانع از این نم )ع(حضرت امير
مسـلك   يداد، دهـر  یاجازه م )ع(ایرادشان را بگویند و حضرت صادقسؤال و  جنگ
و اسـالم در محضـر    كامل آنچه عقده و عقيـده دارد، عليـه حـج، خانـه خـدا      يبا آزاد

 مباركش ادا نماید.

 كه مـؤمنين  یمذهب و احترام يفدا بيان عقيده و يِاند، آزاد خواسته یترتيب م این به
بسيار داي  است و اگـر احـزاب    مستلهنسبت به معتقدات و مقدسات دارند، نشود. این 

با دین از حـریم   ارتباط و اختالط سياست ي خواسته باشند كه در سایه یو افكار سياس
 ید خواهد شد.شد سوء استفاده به عمل آید، اختناق مذهب و روحانيت یادس

 كند  یم 1«الَ إِكَرَاهَ فِی الدِینِ»بلند اعالم  يیادتان نرود كه ارآن به صدا ،حالدرهر

                                                        
 : در ]پذیرش[ دین اكراه ]و اجباري[ نيست؛ ... 236( / 2بقره) .1
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خدا  یباشد، نه مرض اكراه و اجبار یا اختناق يآن دین )عقيده وجه عمل( كه رو و از
 .خل  ياست و نه مفيد برا

 حاكميت غاصبين و منـافقين  ي جا وسيله كه شاخ و دم ندارد، هميشه و همه اختناق
كه منادیان حقيقت و رهروان حـ  كـه حسابشـان پـاك      یو ظالمين بوده است. درحال

روشـن و   يهـا  اند و ح  و حقيقـت و عـدالت در محـيط    است، از محاسبه باك نداشته
 رشد كرده، احتياج به تحریف و تحميل و تهمت و دشنام ندارد.هتر بآزاد 

واـت موفـ  نشـده اسـت حریـف را       هـيچ  ، اختناقیو تأثير خارج یاما از نظر عمل
يت و اـدرت  و مظلوميت و بنابراین حيث سبب شهرت بالعكس مغلوب سازد. خاموش و

 طل.ح  بوده باشد و خواه بااست، خواه حریف بر شده

، عليـه  و شـيعيان  ها، عليه سيدالشهداء و فشار عليه بهائی مالحظه كنيد، آنچه اختناق
ت، بالمـآل بـه   كار رفـ  هب )ع(یو عل )ع(یو عليه حضرت عيس در زمان شاه حزب توده

ح  بجانب و مرید و مـدافع پيـدا    ي ها و نابكاران ايافه سود مكتب آنها تمام شد. ناح 
 ادس و دولت جاوید یافتند. ي طلبان هاله كردند و ح 

استادتر از آنهـا   یكس باشد كه یو پسرش م حاضر و نزدیك، خاطره رضاشاه شاهدِ
حاصـله از حكومـت    يهـا  ینبود و دیدید چگونـه اختنـاق و نارضـایت    در ایجاد اختناق

 يو جمهـور  یاسـالم  د انقـالب يـ خواه یآنها كـاخ ادرتشـان را منفجـر كـرد. اگـر مـ      
 اهلل، بفرمایيد. تان به همان سرنوشت دچار شود بسم یمكتب

را در زمان  آن ما باشد. یم گویاو رسا ه بسيارك ) ( هستاز رسول اكرم یفرمایش
 شدیم و متاسفانه حاال باید بگوئيم: ییادآور م شاه

 1«.ٍعَغْيَر ُمَتَتْعِت ِیاْلَقِّو ها َحُقُه ِمَنِفي َلْن ُتَقَّدَس ُأَمٌة َلا ُيْؤَخُذ ِللَضِعيِف»

كه در آن ضعيف و فاادین زور نتوانند بـدون لكنـت زبـان     یا ملت یك امت ییعن
محـال اسـت از    یبگيرنـد، چنـين امتـ    يبدون ترس و اشكال ح  خـود را از اـو   ییعن

 ها و آزارها پاك شود. آلودگی

آن شخم،  ياست و او  شده يمقابل او در ضعيف از ركر اینجا كه در كنيد دات
ایجاد  تواند اختناق یدارد و م اختيار در زور كه است یمقام، حزب، دستگاه و دادگاه

 شكایت و اعتراض و انتقاد زیردستان شود. ينماید و مانع اظهار یا اجرا

                                                        
 :  نقل از رسول اكرم) ( ، به111د ی(، بناشتر نخع )نامه به مالك 31نهج البالغه/ نامه  .1

شود كه ضعيف نتواند ح  خود را بدون لكنت  عيب شناخته نمی هرگز امتى مقدس و بی»
 « زبان از اوى بازستاند.
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 ا و پاسـداران هـ  ا و كميتـه هـ  و اضات شـرع بـا زنـدان    بانقال يها وضع این دادگاه
كه بـدون   یمالك الرااب يها ترین اننباق با حدیث فوق دارند؟ دادگاه مربوط، آیا كم

وجـود آمـدن    صرف یك شكایت یا اتهـام یـا بـه     به یمشترك مشخم، گاه ي ضابنه
جـو و   و ها بدون پـرس  گرفته و مدت جو خا ، اشخا  را با خشونت و وحشت تمام

كنند كـه مـتهم    ینم يا دارند و محاكمه یخبر از خانواده و كسانشان نگاه م یابالغ و ب
 یحرفش را بزند و اگر محاكمه كردند، بدون وكيل مـدافع و تماشـاچ   «مُتَتَعْتِعٍ» طور به

هم گـردن   یضعيف )كه ممكن است ابال  خيل ي است و درِ بسته. سرنوشت آن بيچاره
اش بسـته   فعال  ضعيف و مشمول حدیث است( و خانواده یكلفت و ظالم بوده باشد ول

 ياعتـراض و تقاضـا   يبـرا  یبه تشخيم و تمایل یك فرد است؛ بـدون آنكـه نـه راهـ    
و مقامات مسـتول منلـع شـوند و بتواننـد      موجود باشد یا منبوعات و مجلس یرسيدگ

كنندگان و مجریـان  در عـزل و نصـب صـادر    يود؛ یـا تـأثير  بش یایراد گرفته دادخواه
 حكم داشته باشند.

( و غيررسمی یدر برابر عاملين امور)اعم از رسم گاه مردم ایران كنم هيچ یفكر نم
و  يغيـر از دادگسـتر   پناه شده باشند. زمان شاه یاین اندازه ب ،گذرد یو آنچه بر آنها م

كـه در حـدود اـوانينِ موجـودِ معلـوم، بـه شـكایات         هـا و وزرا  وزارتخانه يها بازرسی
و دفتر ویژه و غيره هم وجـود داشـت كـه تـا      یشاهنشاه یبازرس ،كردند یم یرسيدگ

 .رسـيد  یبـه درد مـردم مـ    يتا حدود و ساواك تر از مقام و منافع سلننت سنوح پائين
هـا در خانـه مـال یـا      توانستند از دست حـاكم یـا فـراش    یهم م و مشروطيت ابل از شاه
 بست بنشينند. يا امامزاده

در برابـر دولتيـان    ،و زمان او و چـه حـاال   ياصوال  مردم این كشور چه ابل از پهلو
 اند. بيچاره

دانسـتند كـه بایـد     یمـ  چون دولـت را معـرف و مـامور شـاه     انقالب يز پيروزابل ا
رعيت محكوم به تسليم بود. حـاال هـم عقيـده بـر ایـن       ،حد و حساب باشد یادرتش ب

گونه عمل یا تصميم را كـه  ، دولت انقالب و اسالم است ح  هراست كه چون دولت
حرف مـردم   یا افراد باشد، دارد و نباید به زیان فرد لو بهتشخيم دهد و امت يمفيد برا

 ترتيب اثر داده شود.

چه كارها كه به نام تو  يآزاد يا»تحت عنوان  یداستان یایتاليائ ي یك نویسنده
 بنویسيم كه: یهای دارد كه معروف است، حاال هم ما باید داستان «كردند
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ها كه به خـود   ه لنمهكنند و چ یها كه به نام شما م اسالم چه ظلم يو ا انقالب يا»
 .«زنند یشما م
اعتبار حقانيت خودتـان   یا به مواعيت و یاندیش مصلحت ي بهانه را به ياگر آزاد شما
 ید حكومت كنيد، اـانون اساسـ  بخواهي از مردم بگيرید و با انحصار و اختناق و مكتب

 یبـاا  یاز اانون اساس ياید بلكه چيز نقض كرده یو تشریفات یرا نه تنهابه لحاظ حقوا
محتـرم و   داشـتيم و ظـاهرا    یهـم اـانون اساسـ    يدليل آنكه زمان پهلـو  نخواهد ماند؛ به

 بود. یمغز و بادام پوك یمعتبر بود اما پوست ب

آميـز عقيـده و    مسـالمت  يكنيم آزاد یصحبت م ياز آزاد یفراموش نشود كه وات
در  يآمـده اسـت، نـه آزاد    یكه در اانون اساسـ  طور زبان و الم و اجتماع است. همان

مقصـود از   ،عـالوه  بـه  .از دیگران يو آزاد عمل خالف و خيانت و اجازه سلب امنيت
وجــه  هــيچ بــه یدموكراســ ياهــ اخيــر و نظــام یدر فرهنــگ انقالبــات اجتمــاع يآزاد

كـه  طور ها است، همان از اسارت ستمگران و طاغوت ينيست؛ بلكه آزاد يبندوبار یب
 سایر خداها و معبودها است. یمفهوم كلمه طيبه، نف

شـده اسـت و اگـر آن را     يگـذار  پایـه  يآزاد ياست كه رو یما بنائ یاانون اساس
 یاست كه در نظـام اسـالم   ينا خواهد ریخت. اول چيزب ي بردارید یا سست كنيد همه

شود و آن وات بـه   ی، تعنيل ماز منكر یامر به معروف و نه ییعن را دارد، یمقام اساس
كه هميشـه  -رینها و مأمو ، اشرار بر ما حكومت خواهند كرد و دولتپيغمبر ي فرموده

هم كه گفتـيم از بـين    یو امنيت اضائ كنند. استقالل یخواهند م یچه مهر -شما نيستيد
است كه ضامن عدم انحراف یا سوءاستفاده و ظلـم   منبوعات يرود. زیرا كه آزاد یم

كار  بار یا خالفبندو یب خودسرِ یِااض يجلو شود. یم اانون حاكميت و باعث استمرار
هـم نبایـد    تواننـد بگيرنـد. اـوه مقننـه     ینمـ  يگير را كه وزیر یا رئيس جمهـور  و رشوه

و بـر مـال شـدن     یجز نظارت و كنترل افكار عموم يبكند. چيز دخالت در اوه اضائيه
 ماند. ینم یو ایرادها باا ها اعتراض

و  یها از اانون اساس ها و مقاله در اعالميه يحاج سيد جواداصغر  علیدكتر  یوات
كرد از تفصيل و تكرار آنها  یصحبت م یو از منبوعات و نظارت عموم يآزاد

دانستيم. اما  یواضحات مداد و آن را از بدیهيات و توضيح  یماللت به آدم دست م
شود.  یچيز در آنجا خالصه م چون همه ،ایم گفته كم چه بگویيمبينيم كه هر یحاال م
 یاساس اانون از غير یگاه پناه و یپرچم ،ملت و انقالب ،، اسالم، ایرانيآزاد
 باشند. داشته توانند ینم
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 يهـا  ، كـانون ، در منبوعـات، در احـزاب و در محـيط ملـت    پس بيایيم در مجلس
و  یسبب انهدام اـانون اساسـ   تشكيل دهيم و نگذاریم كه اختناق یدفاع از اانون اساس
 روح شود. یمغز یا مجسمه ب یتبدیل آن به بادام ب

 ي ثمـره  ؛اند ها انجام داده پابرهنه -اول امام به - اشرها و مخصوصا  ي را همه انقالب
باید نگاهبـان آن   یپس همگ ،است یمدون و مكتوب انقالب همان اانون اساس ینهائ

 یاصول آن است. از طرف دیگـر اـانون اساسـ    ي هم همه یباشيم. مراد از اانون اساس
ار گذاشـتن  رفـع ایرادهـا بـا كنـ     یولـ  ،دانيم یاز نقم و عيب نم یمنزل و خال یرا وح
شـود.   یعمل كردن، درست نممخالف آن ها، یا  از اسمت یخواه بعض طرفه و دل یك

و در فرصـت   یو آراءعمـوم  ینيـز بایـد از طریـ  اـانون     یاتمام یا اصالح اـانون اساسـ  
 باشد.   یمقتض

   
  



 
 

 
 
 

 
 
 

 
ياعالمنظربرا

 راديووتلويزيونياداره
 

طرح  ي درباره بازرگان ي، مهندس مهدروز مجلسدی یدر جلسه علن
ات خود را نظر و تلویزیوناداره رادیو  ي درباره كميسيون ارشاد ي تازه
شده(  جدید)شور طرح گفت:خود پيشنهاد در بازرگان يمهد داشت. بيان

 دارد. يزیاد باز هم نواام یكند ول را بيان می یه پيشرفتبا آنك
 خبرنگار روزنامه ميزان

 ؟وزارتخانه است يا اداره

بـازهم   یدهد ول نشان می یاوليه پيشرفت يمتن شور شده با آنكه نسبت به طرح پيشنهاد
 از جمله:؛ دارد يپخته و كامل نيست ونواام زیاد

ســازمان خواهـد بـود؟ اداره اســت؟    ایـران  یاسـالم  يجمهــور ياصـدا و سـيم   -1
مسـتقل   ،يا و بودجـه  یو اسـتخدام  يلحـاظ ادار  وزارتخانه است یا چيز دیگر؟ آیـا بـه  
و تـابع نخسـت    یجمعـ  اسـت؟ یـا در ابـواب    یخواهد بود و برخوردار از شرایط خاص

 باید باشد؟ یا وزارت ارشاد يوزیر

بایـد زیـر    ، رادیـو و تلویزیـون  یاانون اساسـ  113درست است كه برطب  اصل  -2
منع شده اسـت كـه ایـن سـازمان بـا وجـود        یول ،گانه اداره شود سه ينظر مشترك اوا

 مـدیریت  يآن شـورا  یتـر و مننقـ   )كه عنوان مناسـب  یحضور و نظارت یك شورای
لحـاظ   باشد و بـه  وزیر یا نخست رت ارشاد( وابسته به وزایسرپرست يباید باشد نه شورا

 وجود نياید. به یوابستگها  نسبت به سایر دستگاه ،یو استخدام یمقررات مال

                                                        
 12/9/1138 جلسه علنی روز دوشنبه در كه تلویزیون و ي رادیو درباره اداره مؤلف فقيد است نظرات این اثر 

آبان  11شنبه  ، سه46، شماره بيان شده است. ما این اثر را به نقل از روزنامه ميزان شوراي اسالمی مجلس
 داریم )ب.ف.ب(. مندان تقدیم می عالاه ، به1138
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حتما  یك رئيس از خـود   است الزم سازمان یسرپرست يشورا یا مدیریت يشورا
 بـوده و بـا وسـاطت وزیـر مربوطـه در برابـر مجلـس        ییـا انتخـاب   یداشته باشد كه تعيين

شـود و در صـورت عـدم     هـا لـوث مـی    گو باشد. در غير این صورت، مستوليت جواب
هـا معـوق    است( كارها معنـل و تصـميم   یبلكه حتم تواف  اعضا )كه هميشه محتمل و

هـرج و   يیك سازمان به یك شورا بهترین وسـيله بـرا   ي اداره يخواهد ماند. واگذار
 است. یسر و سامان یو ب ینظم یمرج و ب

 نظارت عاليه مجلس

ده اسـت؛  مستول شناخته ش در برابر مجلس یسرپرست يطرح، شورا10برطب  ماده  -1
مانند شخم واحد مشـمول   یجمع دسته طور كه سه نفر چگونه ممكن است به یحالدر

 گو نباشند؟ كننده مربوطه جواب انتخاب يها تك آنها در برابر دستگاه باشند و تك

 یحقـوق خاصـ   یاسـالم  يدر برابر مجلس شورا يسه نفر يمستول شناختن شورا
 مـدیریت  ياگر شورا یكه صحيح نيست. ولدهد رابر دو اوه دیگر میبدر  اوه مقننه به 

در برابر دولت و بر طب  اصول مصوب مستول باشد، ایـن ترتيـب    ایران يصدا و سيما
برابر مجلس مستول بوده و نظـارت عاليـه   كه دولت در متفقا  و عمال  رجحان دارد. زیرا

دیگر دولـت   طرف از خواهد ماند. یباا ت خوداو ایران به يصدا و سيما يمجلس رو
مصوب كشور ایجـاب   يها مملكت است، پيشبرد سياست یدار امور اجرای چون عهده

 كشور در اختيارش باشد. یكند كه صاحب ادرت الزم بوده و سيستم تبليغات می

 يو همكـار  یه شورا باید در داخل خود مقيد به نظامـات و همـاهنگ  ضمن آنك -4
نمایندگان منتخـب   باشد، مستول مجلس برابر در دولت طری  از بوده، در برابر دولت و

 بگيرند. دستور و بدهند مربوطه مقامات به را خود بایدگزارش نيز يدادگستر و مجلس

 6و  3مدیر عامل طب  مـواد   شورا كه در انتخابات يء سه نفر اعضاتواف  آرا مستله
رود و باعـث تواـف    تعارف و تكلف بـه شـمار مـی    ي دیده شده است از مقوله یالزام

نيسـت و   یچنـدان عملـ   یآل چنـين اسـت ولـ    شود. البته ایـده  كارها و هرج و مرج می
دانيم. همچنين رسميت یـافتن جلسـات كـه    را حاكم ن ينفر 1دليل ندارد كه اكثریت 

تواند هميشه تحق  پيـدا   مشروط به حضور كامل هر سه نفر شده است، می 6طب  ماده 
 نكند و وظایف گنگ بماند.

 اكتفا شود یا آنكه هر یك از منتخبين یك ءحضور دو سوم اعضا  بهتر است به
 البدل داشته باشند. علی نفر
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 ذکر وظايف نمايندگان قوا

 يهر یك از سه نماینده كه عضـو شـورا   یبجاست كه وظایف و نقش اساس یخيل -3
مدیریت  آنها ي كليه مشترك ي وظيفه آنكه با مثال  شود. ركر اانون در هستند مدیریت
خصـو    هبـ  یباشـد ولـ   هـر سـه اـوه مـی     يهـا  خواسـته  با یسازمان و هماهنگ یعموم
هـا و   یبينـ  پيش ،دستگاه ي و در ضمن اداره بوده، یرپرستدولت نظارت بر س ي نماینده
 الزم را خواهد داشت.   يها برنامه

و اـوانين   ي موافقت در تفهيم و تبادل نظر با مردم در زمينـه  يبرا مجلس ي نماینده
 يها گروه و اعمال ءآرا و منبوعات طرفانه یب ارائه به خا  توجه و باید است مصوبات

 مختلف بنماید. یسياس

كشـور داشـته    یاضـای  و امنيـت  4اصول  يباید مراابت در اجرا نماینده اوه اضائيه
حكام و عمـل اضـاوت   و كيفيت ا یاضائ يها را نسبت به جریان یباشد و افكار عموم
 د.در جریان بگذار

 يشرایط نماینـدگان اـوا   طرح، جزو 1و  1بوده است كه در مواد  يچه اصرار -6
ه به عمـل  فقي اعتقاد به اصل والیت يرو يگانه و مدیریت عامل، تصریح و انحصار سه

 یو خيلـ  كـه شـامل والیـت فقيـه     یآن، اعتقاد و تقيـد بـه اـانون اساسـ     يجا آمده و به
باشـد، نشـده    مـی  ه اـوه و بـا ملـت   دیگر در ارتباط با آن سـ  یو اانون يضرور يچيزها
 است.

 يشـود، تكيـه رو   سازمان می یمش ، آنجا كه صحبت از خط3ماده  «ب»در بند  -1
بـه   ينظـر  یتبليغات ي مردم رفته و صرفا  جنبه یدین ینشر اسالم و تقویت ایمان و آگاه

با بنياد تبليغات امام یـا   ایران يكه سازمان صدا و سيما یآن داده شده است؛ در صورت
 يجمهـور  يفـرق دارد و ضـمن آنكـه اسـالم ایـدئولوژ      یتبليغـات اسـالم   يها انجمن
باشـد، ایـن دسـتگاه     همه می یایران است و تبليغ و تعليم آن جزء وظایف اصل یاسالم
شـتون و تكـاليف    ي مند و متعهد ساختن مردم را به كليه دادن و عالاه یآگاه ي وظيفه
 و غيره. ی، نظامی، سياسی، فرهنگی، اجتماعیاعم از دین ،داردكشور 

 يدولـت و اجـرا   یو دسـتورالعمل  يتبـادل خبـر   ي وسيله رادیو تلویزیون ،عالوه به
اسـالم و خـارج از اسـالم     باشـد كـه هـيچ یـك ضـد      یگوناگون مملكت م يها برنامه

 یـك  یمشـ  ثل اینكه در تـدوین خـط  ؛ م هم نيست یعين اسالم و صرفا  دین ینيست ول
 بشود. دانشجویان یاسالم ی، تنها توجه به تعليم مباندانشگاه
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 شورا یتعيين وضع اعضا

گذاشـتن   ء، كيفيت انتخاب نماینده دولت مبهم است و شـرط اتفـاق آرا  2در ماده  -9
مفهـوم اتفـاق    یاـانون اساسـ   60اصل  تواند تعلي  به محال كردن اضيه باشد. ضمنا  می

را در عـرض   ءو وزرا يو نخسـت وزیـر   رساند و مقامات ریاسـت جمهـور   آراء را می
انتخـاب   وزیـران  هيـأت دهد؛ بنـابراین بهتـر اسـت نماینـده دولـت را       یكدیگر ارار می
 ر تأیيد نمایند.جمهو كرده و رئيس

یـا افتخـارا     ؟وات هسـتند  گيرند و تمام آیا حقوق می یسرپرست يشورا ياعضا -8
 نمایند؟ یخدمت م

بایـد داشـته    یچـه شـراین   يلحـاظ مقـام و مراتـب ادار    ضمنا  معلوم نشده اسـت بـه  
از افـراد دسـتگاه انتخـاب     يباید عضو و فـرد  ؟و چگونه است یعزل آنها با ك ؟باشند

حتمـا    اـوه مقننـه   ي كننده باشند یا از خارج هم ممكن است گرفته شوند؟ مثال  نماینده
 ؟!باید وكيل باشد یا خير

سـازمان بـه تصـویب     یكلـ  یمشـ  كه مقرر داشـته اسـت خـط    3در بند ج ماده  -10
تـر از اـوانين اـرار     سازمان در سنح پـایين یك  یمش برسد، صحيح نيست. خط مجلس

وزیـران   هيـأت  يبرسد و البته مجلـس رو  وزیران هيأتاست به تصویب  یدارد و كاف
 نظارت عاليه دارد.

دیگــر بازخواســت  ي، یــك شــورا را چگونــه یــك شــورا10در مــورد مــاده  -11
ماننـد یـك وزیـر مـورد سـؤال و       ،ت سازمانمدیری يِكند؟ مگر آنكه رئيس شورا می

   مانند یك دولت دیگر در كنار دولت... یاستيضاح ارار گيرد؛ یعن

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
 
 
 
 
 

!سخت...ياندربال
  

َِِنُه آِثٌم َواَل َتْكُتُمّوْا الَشَهاَدَة َوَمن»  (291( / 2)بقره) «َقْلُبُه َيْكُتْمَها َف
هركس چنين كرد،  پنهان نكنيد كهرا كه دارید(  ی... شهادت )و اطاّلع)

 (كار است... دل )یا وجدان( او گناه

  
 1«یو ساالر یمرد فضل و بزرگ  ديسخت پديد آ یاندر بال»

  
اسـتاد گرانقـدر محبـوب ادبيـات      ب،خـان اریـ   خدا رحمت كند ميـرزا عبـدالعظيم  

 یآورد و سـع  یخود كمتر اصائد و انعات مدح و تملّ  م يها را كه در كتاب یفارس
را  ی، تربيـت و پـاك  ی، آزادگـ یآموزنـده و برانگيزنـده از مردانگـ    يهـا  داشـت نمونـه  

بـه جـرم    یاسـالم  يهـا  انجمـن  یكند )و اگر زنده بود حتما  برادران مكتبـ  يآور جمع
داده و نشــان  یمـ  یدرس فارسـ  يو پسـرش، در دانشـكده افســر   اینكـه زمـان رضاشــاه  

كردنــد.  یمــ یو محــروم از بخــور و نميــر بازنشســتگ يســاز گرفتــه اســت، او را پــاك
یك عكـس   ،ادره اموال خود و كسانش هممدرك جرم و صدور دستور مص عنوان به

را كـه در وصـف    يآوردنـد و شـعر   یدر مـ  یاز آلبوم كهنـه خـانوادگ   يبا كاله پهلو
   (گرفتند. یاو م یگرائ یسروده و منلعش چنين بود، دليل بر ملّ يآزاد

 كس نيست حالبجز آزادگان خوش    كه در بند افس نيست یخوش آن مرغ

زبان حـال   یِدرس آن رادمرد دانشمند شنيده بودم و همچنين رباع يبيت باال را پا 
 گفته است: یكه به ظاهر ابوحنظله بادغيس يمؤسّس سلسله صفّار

                                                        
 شود. مندان می ، تقدیم به عالاه14/9/1138، مورخ 41 ، شمارهنقل از سرمقاله روزنامه ميزان این اثر به 
 كنم از رودكى باشد گرفته شده. عنوان باال از این شعر كه گمان مى .1
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 يشو خنر كن ز كام شير بجو      گر به كام شير در است يمهتر

 يارورگ رویـیا چو مردانت م      و عزّ و دولت و جاه یـیا بزرگ

مهـم نيسـت؛ مهـم     يو ساالر يفضل و بزرگوار ي، تنها پایداریدر آن شعر رودك
فضـائل و صـفات و    ي دهنـده هـا و بروز  انسـان  ي سـخت، سـازنده   يآن است كه بالها

 ياین چند ساله و مخصوصا  دو سال اخير از همـان بالهـا   يها شود. و جریان یلياات م
 است. یآبدهآزمایش و  يها سخت و بوته

نـاجور و   ي اش ميانـه  و در روزنامـه  انقـالب  يكه در شورا یدانيد از كسان ییقينا  م
بـود.   صـدر  یپا تقصير داشت، جناب ابوالحسن بنـ تلخ با این حقير سرا يها انتقادگيري

شوندگان  انتخاب یحتم شرایط از یكی كه نيز يجمهور ریاست یتبليغات يها فعّاليّت در
فروگــزار  يت بــود، آن مــرد عزیــز چيــزهللِ بــه دولــت مواّــ محضــا  یحملــه و بــدگوئ

بـه   يوزیـر  نخسـت  ي را كـه در دوره  یفرمود. بعـد از انتخـاب شـدن ایشـان حرفـ      ینم
. د، خـودم عمـل كـردم   كردنـ  یزدم و گوش نم یكاران انقالب ماندر سروران و دست
مسـموم سـاختن    يجـا  گفتم، این بـود كـه بـه    یگيرندگان و كارشكنان مآنچه به ایراد

 يهـا، خـدمت امـام رفتـه و تقاضـا      محيط و تضعيف دولت و مانع شدن پيشرفت برنامه
 ي مادام كه بر سر كار و در زیـر بـار سـنگين هسـتيم وظيفـه      یتعویض ما را بنمایند. ول

كـردن بـه دولـت     صداات و خدمت، كمـك  كس و شرطهر یو انقالب یو ملّ یاسالم
 است.

 ي بـه خـودم فشـار آوردم تـا رویـه      صـدر  یبنـ  يبه محض رئيس جمهور شدن آاـا 
ت هـم  االمكان مشاور ناصح را بگيرم. دوستان ساب  دولت مواّ یمساعد و مواف  و حتّ

صـميمانه   يشد از همكـار  یخواسته م يبودند و اگر از آنها چيز طور تقریبا  همه همين
 كردند. یدریغ نم

و در پسـت مسـتوليّت،    يزود فوق زیـاد طـول نكشـيد. چـون بـه      یمختصر، ناراحت
خواسـتيم و   یآمـد و مـ   یایشان را در آنچه به سر ما م یزبان و هم يفكر و هم يدرد هم
ه دولـت و  ما را حفظ دستگا يترین خنا یكه نابخشودن یگفتيم به عيان دیدم. كس یم

 دانست، خود مدافع آنها شد. یبيرون نریختن كارمندان م

دائــم از تعـدّد مراكــز اــدرت و   ي كننـده  و بعـد شِــكوِه  همچنـين نســبت بـه ارتــش  
نگذشـت كـه    يهـم چيـز   مسـتول. بـاز  ي نهادهـا و مقامـات غير   خودسرانه يها دخالت
دیـدم كـه    یو تحسين شد. مـ  از اشتراك درد و درك، تبدیل به اعجاب یناش یسمپات
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اسـت.   ینگشـته اسـت. صـاحب فضـيلت     يجهت داوطلب تالشگر ریاسـت جمهـور   یب
دارد. شـب و روز و خـواب و خـوراكش را     یكشد و ظرفيـت عجيبـ   یوااعا  زحمت م

س و تـرس.  أو دور از یـ  یكند، بدون گالیه و خسـتگ  یسره فعّاليّت م شناسد. یك ینم
و اشـكاالت، در هـر نقنـه از     مسـائل  يدرنگ به داخل مـردم و رودررو  یو بدریغ  یب

كنـد...   یمـ  یدو بـار سـخنران   ییك بـار و گـاه   يشد، روز یرود. اگر الزم م یم ایران
آن، نـه تنهـا ایشـان نيـز      ي درب و داغـون شـده   يمخصوصا  در مورد ارتـش و نيروهـا  

و  و ارزش آن شـد و نسـبت بـه غالـب افسـران     بالفاصله متوجّه و معتقـد بـه ضـرورت    
اراده و اميـد گردیـد. و بـاور     ي كننـده  كاركنان احترام و اعتماد پيدا كرد، بلكه تزری 

 پر از یأس و ضعف شد. ي آن پيكر نيمه مرده يدر احيا يكنيد عامل مؤثر

و ظواهر و امكانـات و   آمد، یم پيش كردستان كه در یها و حمالت و حوادث توطته
داد امّـا ایشـان بـا صـراحت و سـماجت       یها را نشان م فرماندهان، نارسائی يها گزارش

نداریـد، بایـد برویـد و بزنيـد! و      يا شـود، چـاره   یهـا سـرم نمـ    گفت: من این حرف یم
گرفتنـد، مثـل اینكـه     یها جـان مـ   زدند! و به این ترتيب پرسنل و پادگان یرفتند و م یم
 كردند. یپيدا م یشد و بيشتر آمادگ یها برطرف م خود كمبودها و خرابی هود بخ

ایـن   يكـرده بودنـد، مـن بـرا     را فرمانـده كـلّ اـوا    صـدر  یبن يكه امام، آاا یمواع
 یو نگرانـ  یاحساس ناشایستگ خودم، محتمل و شخم ينامزدها مقایسه با در يساالر
 كنم خود ایشان هم وحشت نداشت و نگران نبود. یردم. فكر منك

 و ایـالم  و كرمانشـاه  و تعـرّض آشـكار و جانانـه بـه خوزسـتان      باالخره نوبت عراق
 یاوّل كس صدر یدشمن، بن یناگهان ي حاصله از حمله یرسيد. بعد از اضنراب عموم

ـ     یرادیـوی  ي بود كه بـا مصـاحبه   خونسـردانه و   یآن روز عصـر از سـتاد مشـترك، تلقّ
سـازنده در   یكه ابراز كرد تـأثير عـال   یتصميم سرسختانه نشان داد و با اطمينان و ایمان

 رزمنده ایجاد نمود. يت و نيروهاملّ

كه دیدیم، چگونه محل و وظـایف  نگذشته بود ایران خاك به حمله ازآغ از يا هفته
ـ  -و همه چيز يمستمر ریاست جمهور را رهـا كـرده، اوّل مجـاور     -هـا  سـخنرانی  یحتّ

نشين شد. درست در الب وظيفه، در الب خنر و در كنـار   ستاد مشترك و سپس جبهه
 فرماندهان مصمّم و مستول!

يم و با مشكالت و حمالت خارج و متأسّفانه داخل، به خدا در این گير و دار عظ
 رزمانش جر ت و نصرت بدهد! او و به هم
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هزادقطبياعتراضبهجرياندستگير
 

 رسد یم یهر دم از اين باغ بر

 رسد! یـم یرـت ر از تازهـت تازه
 

 درد با مشت و چکش معالجه دندان

ه كه در برخورد اوّل بـه افسـانه و شـایعه شـباهت داشـت، بـا كمـال        زاد بازداشت انب
 تعجّب وااعيّت پيدا كرد!

اخيـر در   ي ه چگونه بوده و مصاحبهزاد انب ياآا ي كه روش گذشته ندارم يكار
از ایراد باشد. امر مسلّم این اسـت كـه برنامـه زنـده      یتا چه حد معقول و خال تلویزیون

را پخـش نكنـد. امـا درد     توانسته آن یم ایران یاسالم يجمهور ينبوده و صدا و سيما
اند كه عمل آنهـا   است كه چنور گردانندگان انحصارگر ما فكر نكردهبزرگ در این 

ـ     چه اثر وحشتناك به در  یاـانون اساسـ   اعتبـاركردنِ  یت و بـ لحـاظ احسـاس عـدم امنيّ
خـارج كـه    يدر دنيـا  یو چه اضـاوت  ،كند یمردم سراپا ایمان و اميد و فداكار ایجاد م

 هستند، خواهند نمود. ما هدف صدور انقالب

، مـدیر  انقالب يكار، عضو شورا و افتضاح، یك مبارز كهنه یبا چنين سادگ یوات
شـود،   یتوايـف و تـوهين مـ    یاسـالم  يو وزیر خارجه جمهـور  عامل رادیو تلویزیون
 خواهد ماند؟! یباا و انقالب و ایراناسالم  يدیگر چه آبرو برا

از  يخواهـان دخالـت، جبـران و جلـوگير     انقـالب  يجدا  و استرحاما  از مقام رهبر
 این تجاوزات هستم.

                                                        
 نقل از روزنامه  ه، بهزاد براي آااي انب ي عمل و درخواست دخالت از رهبر انقالب اعتراض به نحوه

 .19/9/1138، مورخ 30، شماره ميزان



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 140
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  زاده ی صادق قطب چهره
 

                                                        
 اختيارا، ما را دستخوش فتنه ستمگران مگردان.  : ... صاحب 93( / 10. یونس)1



 

 
 
 
 
 
 
 

ماماياطالعاتيهاكانال
 

 1 «.وِرِإَنُه َعِليٌم ّبَذاِت الُّصُّد»

 یمعرفـ  يا از آیات( به صفات عدیـده  یخداوند در ارآن )مخصوصا  در آخر بعض
دنبـال علـيم غالبـا      هو بـ  «علـيم »، پـس از آن  «رحيم»و  «رحمن»است، از همه بيشتر  شده
 آید. یم «حكيم»یا  «ادیر»

معرفـت و   يتمل  ندارد، بلكه برا دح وكسب م است كه خدا اصد تبليغات یبدیه
و  فهماندن اینكه ادرت خداونـد تـو م بـا علـم     ؛دادن است فهماندن به ما و هدف نشان

 گيرد. اطالع است و عمل او بر وف  حكمت صورت می

 يخـدا كـه صـفاتش عـين رات اسـت و چـه بـرا        يادرت، چه بـرا  ي اصوال  الزمه
كـه از   يكـار  ي باشـد و الزمـه   و اطالع مـی  انسان، علم موجودات زنده و سرآمد آنها

 حكمت و عدالت استوار گردد نيز بصيرت است. يرو

و  یو توانـائ  یدانـائ  ي است و چنـين مقارنـه   درست شده یهمين مبان بر یوسيع علم
 تواند از معجزات ارآن محسوب شود. می ياستوار

تـالوت آیـات و تزكيـه نفـوس و      ياهلل عليه و آله و سلم( كه برا ی)صلرسول اكرم
احتيـاج   انجام وظيفه رسـالت  يبود نيز برا  سپس تعليم كتاب و حكمت برانگيخته شده

 بود. در اداره امـت  ناالمي روح ، جبرئيلپيغمبر یو اطالع داشت. كانال اطالعات به علم
كـرد. مـثال     این كانال كار می یدر امور خانوادگ یگذار آن شد و حت كه حضرت پایه

 :خوانيم آنجا كه می
                                                        

  ام چاو و منتشر شده است اي كه با همين ن را از نشریه تهيه شده است. ما نيز آن 26/9/1138این اثر در
 داریم. تقدیم می

: ... كه  11( / 61، ملك)24( / 42، شوري)1( / 18، زمر) 11( / 13، فاطر) 3( / 11یا هود) 41/  (9انفال) .1
 ها داناست. او به راز دل
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ِّْبّوَّن»   1«.َوالَلُه َيْشَهُّد ِإَّن اْلُمَناِفِقنَي َلَكا
  داریم: (66)یا در سوره تحریم
  2«.َهَذا َقاَل َنَبَأِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبرُي َفَلَما َنَبَأَها ّبِه َقاَلْت َمْن َأنَبَأَك»

  :فرماید اش می خداوند درباره كه يرلك پيغمبر مع
 .َوَما َينِّطُّق َعِن اْلَهَّوى»

  1«.ِإّْن ُهَّو ِإَلا َوْحٌي ُيّوَحى
 یداشت. از راه مشورت، حتـ  هم یمردم یو ارتباط ییك كانال اطالعاتدستور خدا  هب

كـرد و   ت نظریـات و كسـب اطالعـات مـی    دست و فضول اجتماع، دریاف با افراد پائين
 فرمود:   خدا می

اَلنَفُضّوْا ِمْن َحّْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر  َوَلّْو ُّكنَت َفًظا َغِليَظ اْلَقْلِب»
  4«َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر

و اطالعات از مردم یا رزمندگان بود كـه اتخـار    ریافت نظریاتد و باالخره پس از
   :كرد خدا توكل می هفرمود و آنگاه ب تصميم می

َْا َعَزْمَت َفَتَّوَّكْل َعَلى اهلِل» ِِ  3«َف

دوران  شـهر دانـش بـودن، در    ي با آن عظمت و عقـل و عـدالت و دروازه   )ع(یعل
اكثریـت، از   يساله، عالوه بر مشورت و كسب نظر از نـاس و عمـل بـه ر     پنج خالفت

رعيـت   ي و وظيفه یداشت و چنين عمل را ح  وال يدگيرامردم منالبه نصيحت و ایر
 سفارش نفرموده بود؟   چيز را بر مؤمنين  سه دانست. مگر پيغمبر می

 6«و النّصيحه لالمراء. ل هلل و للزوم جلماعتهمَمَعاْل الُصْخاِلَا»

                                                        
دهد كه مردمِ دو  داند كه تو رسولش هستی و گواهی می : ... ]فریب مخور[ خدا می 1 ( /61منافقون) .1

 چهره، دروغ پردازند.

مورد، همسرش را آگاه كرد، او گفت: چه كسی این ]مستله[ را به تو آن  درچون و ...  : 1 ( /66)تحریم .2
 .مرا با خبر ساختآگاه  يدانا [يخدا]گفت:  خبر داد؟ ]پيامبر[

 گوید. و از سر هوس سخن نمی : 4و  1 ( /31)نجم .1
 شود. یم ارآن جز وحی ]الهی[ نيست كه ]به او[ القاء

از آنان در شدند. پس  یه مرد تو پراكند، از گِيو سخت دل بود خشن... و اگر  : 138 ( /1)عمران آل .4
 ...؛ ان مشورت كنآنبا  مرزش بخواه و در كارو برایشان آ گذر

 توكل كن... ي، برخدا]براساس مشاوره[ تصميم گرفتی... و چون  :138 ( /1)عمران آل .3

 حدیث نبوي: .6
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 يخودمـان، بـا الهـام از حـدیث نبـو      و بـه انقـالب   م بـه زمـان و بـه ملـت    یيحاال بيا
ت مقبـول و منتخـب و متبـع اكثریـت(     اخيرالذكر. رهبر بالمنازع انقالب ما )در حقيقـ 

بـاز   ی)یعنـ  یایـم. همگـ   جور رهبر نداشته حال در تاریخمان این هاست. تا ب یامام خمين
و توكل عجيب ایشان ایمان  ینيت و ااطعيت و سرسخت اكثریت مردم كشور( به حسن

كـه فعـال  دیـده     یاعدارند. خدا عمرشان را دراز كند زیـرا كـه بعـد از ایشـان بـا اوضـ      
نيسـت.   1«یُـوحِی إِلَـیَ  »كـه   يشود، واویال است. اما هرچه باشد، بشـر هسـتند. بشـر    می

 يگـاه ضـرور   هـا گـاه   و صدور دستور و اعالميه يضمن آنكه ابول دارند غير از رهبر
معتقـد و   یعمـل آیـد. یعنـ    هها بـ  و دریافت گزارش از امور و جریان یاست كه بازرس

بـه   ییـا نـاظرین   یدليـل اینكـه غالبـا  نماینـدگان     هبـ  ؛اطالعـات هسـتند   ي مسـتله ه عامل ب
 فرستند. رسد می ناجور می يكه خبرها یها و جاهائ دستگاه

 يا مؤسسـه  ؛داشـت  وجود می شبيه به گالوو يا كاش در مملكت ما نيز مؤسسه اي
كـرده   افكـار  سنجش و اطالعات يآور جمع داي  نسبتا  یِعلم صورت به و طرفانه بی كه

 یو اطالعـات درونـ   یگذاشـت. افكـار عمـوم    و دولـت و مـردم مـی    يدر اختيار رهبر
 .است به امت یحق ياست مهم و پرفایده و توجه به آن، ادا یخود منلب يجامعه، برا

 يانحصـار  یمحدود و مخصو  است، از جهات امام یاطالعات هاي متأسفانه كانال
ناام و ساكت. با اطالعات نارسـا و احيانـا  خنـا كـه از ایـن       يو در موارد یو انحراف
از  یمستوليت یباالتر نيستند، ول ) (و پيغمبر )ع(یرسد اهرا  امام كه از عل ها می كانال

 يو خـدا  يخبـر  یانـد، دچـار بـ    گذاشته ش خود و ملتدو هتر ب همان تراز بلكه سنگين
 يبـرا  يگيـر  دانـد چـه تبعـات سـهمگين و دامـن      شوند... كه خدا مـی  نكرده اشتباه می

 شخم ایشان و اسالم دارد. يو مملكت و ملت و برا انقالب

 یافكنـ  تفراـه  شـود و عمـل آنهـا را    ها بلنـد مـی   دادشان از دست روزنامه یمثال  وات
اسـت كـه مـورد      تحویلشـان شـده   یهمان كسـان  ي نمایند، اطالعات از ناحيه اعالم می

 اند. انتقاد و شكایت ارار گرفته

دهـد كـه مویّـد عمـل او و      طور گزارش و اطالع مـی  آن ياصوال  هر مأمور و مجر
و اتكـاء   توانـد اابـل اطمينـان    مـی  یمننب  با عقيده و نظرش باشد. اما اطالع و خبر وات

 مستقيم و مستقل دریافت شود. يها از دخالت و تأثير باشد و از راه یدرآید كه خال

  یاسمت اصل امام دفتر يهمكار با كه اندركاران دست و مجریان از دسته آن ازغير

                                                        
 .  30( / 14سبا) .1
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همچنـين   مخلم، فراوان ياشرها و دستجات دهند، می تشكيل را امام یاطالعات كانال
 يو درخواسـت فـداكار   يابراز وفـادار  ينيز هستند كه برا ناز روحانيو یافراد محترم

چـون   یدهنـد، ولـ   مـی  ییهـا  روند و گـزارش  خدمت ایشان می ،تأیيد و تجليل يو برا
كننـده شـود، از بيـان     ميل ندارند ارادت و اظهاراتشان آلوده به منالب و اخبار ناراحت

ترسـند   چه بساكه مـی  و نمایند می يخوددار لوبنامن ها و حقای  یها و نارسائ ینارضایت
 بدهند. یاطالعات

از  يبسـيار  یولـ  ،ها فاسـد و بـا سـوءنيت نيسـتند     یك از روزنامه گویم هيچ من نمی
انـد، نـه تنهـا     آبان ماه تشریح كرده 26طوركه در سرمقاله  همان «ميزان»آنها و از جمله 

خـاطر نصـيحت و خـدمت و     هرونـد، بلكـه بـ    نمـی  يسـاز  وااـع  و خالف یافكن نفاق یپ
حقـای  و   يبخـش و بـه افشـا    زیان يها اعمال و جریان یوحدت است كه به بيان بعض

 ، نهضـت پردازنـد. وااعـا  اگـر اـرار باشـد روزنامـه ميـزان        بخش می نجات يها گزارش
صـورت بایـد    تشخيم داده شوند، در این افكن و ضدانقالب  و بازرگان نفاق يآزاد 

 را خواند یا ابول كرد كه كانال معيوب و مغرض است. انقالب ي فاتحه

 يهـا  یـا تضـعيف جبهـه    ناميد و نه ضـدیت بـا انقـالب    یافكن را نباید نفاق یبين وااع
دریـغ، چـه در دفـاع و     نالـه و بـی   ینظيـر و بـ   یسابقه و بـ  یكه ب یملت ، بالعكس بهجنگ
توپخانه، مال و جـان بدهـد، بایـد اجـازه      زیر آتش مسلحانه و چه در منزل و يها حمله

 را اگـر داشـته   ییهـا  یها و نارضـایت  داد حرفش را بزند، نظرش را بگوید، ن  و نگرانی
ادرت و حكومت یـا   يو اطالعات ضرور مابراز دازد. اینها عل -دارد یكه خيل -باشد 

و بارها سـبك   یها خال عدالت و بصيرت است. حداال عقده يمدیریت از رو ي الزمه
 شده بهتر خواهند جنگيد.

زدنـد و   دامـن مـی   یرا كسـان  در حـال جنـگ   ميان ملت يانداز و تفرق یافكن نفاق
 ن مسـلمان را ليبـرال  خواهـا  ر و آزاديكـا  مخلم را سازش گزاران زنند كه خدمت می
منـد بـه ایـن     همتعلـ  و عالاـ   كثيـر  يح  اشرها یگرائ یو مل یمل يها بهانه هنامند، ب می

رورت به سراغ خفتگـان در تـاریخ   ض یجهت و ب ینمایند یا ب آب و خاك را انكار می
كِشـند و بـاالخره    را بـه اتهـام و محاكمـه مـی     رفته بزرگان مورد احترام و افتخار ایران

 نمایند. می یتلق به امپریاليسم یتحصيالت و تخصم و تعقل را جرم و وابستگ

 يهـا  نظریات مردم اوال  رسانه دریافت اطالعات و يعمده برا یارتباط يها كانالاز
 ی)اگر گروهـ  یگروه يها . رسانهها هستند و ثانيا  نمایندگان مجلس و روزنامه یگروه
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تيـراژ   یهسـتند و واتـ   1«وَشَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ»همان  واسط و عاملِ ،ها نباشند( و روزنامه
یابد، معلـوم   یبه نصف تقليل م يشود و روزنامه دیگر برابر می روزنامه ناگهان سهیك 
 است. شود كدام یك پيام را درست رسانده می

پایـه و احيانـا  مغرضـانه     یحال اگر دوتا روزنامه و مجله یا چهارسنر در یك مقاله ب
از   یمعـروف و نهـ   هبـ  امـر  يوبندنـد و جلـ   یمسجد را نم درِ نماز یخاطر یك ب هباشد، ب

اسـت، یـا آنچـه را     یاساسـ   و الم را كه از اركان مصرحه در اانون بيان يمنكر و آزاد
 گيرند. دانست، نمی ح  مسلم زمامداران بر گردن مردم و وظيفه آنها می )ع(یعل  كه

اَد تَبَيَنَ الرُشَدُ » يمناد با چنين وسعت و پشتوانه و در یك آئينِ در یك انقالب
دامن  نشينان بر چند تا مزخرفات یا اشتباهات از ناحيه رسواشدگان یا حاشيه 2«مِنَ الَغَیِ

 ننشاند. يكبریایش گرد

 یزبـان و الـم مخـالفين و حتـ     یبایـد توجـه داشـت كـه واتـ      به این نكتـه  ،عالوه هب
از  یخـال  كـه  موافـ   سراسـر  ي صـحنه  در بسـتند،  را مند عالاهصادق و  یموافقين ولغير

اظهـارات و تظـاهرات و    يبـرا  يحریف و انتقاد و كنترل باشـد، چـه اعتمـاد و اعتبـار    
تـر از   جبـروت  تـر و پـرجالل و   طوركه پرآب و تاب خواهد ماند؟ همان یتجمعات باا

 شدند. اائل نمی يآنها پشيز يدیدند و دوست و دشمن برا می آنرا در زمان شاه

در  یهـائ  است كـه دسـت   اند و در كالمشان آمده آنجا هم كه به امام چنين فهمانده
اندازنـد   اختالف می و ملت از خارج، بين روحانيت آمریكاو  داخل كشور، و انگليس

عرضشـان   هنمایند، باز خـالف بـ   تبليغ می تفكيك دین از سياست يبرا ییا روشنفكران
و  ااز مستوالن و متوليـان بـيش از وظـائف محولـه و دور از تقـو      یاند. اگر بعض رسانده

از آیـات   یاـول یكـ   هرونـد كـه بـ    مـی  یدهند یـا جـائ   انجام می یعدالت و اانون اعمال
برنـد، اضـيه    تـراز گوسـفند سـرمی    راحت یعدل اسالم يعظام، آدميزاد را در جمهور

شود و نباید دیگران را مقصر شناخت. عدم تفكيـك دیـن    خود حضرات می همربوط ب
 مسـلمان  از سياست و دعوت روحانيت به كار ملت و دولت را نيز همـين روشـنفكران  

به تأیيـد مكـرر مرحـوم     -«خوردند می يتوسر»كه یگانه مردان ميدان بودند و بنابراین 
و چـوبش را   اش بودنـد و زنـدان   كننده سال پيش طرفدار و تبليغ یاز س -يمنهر شهيد

 خوردند.

                                                        
 : ... و در كار با آنان مشورت كن؛ ... 138/ ( 1عمران) آل .1

 ...]فقط راه[ كمال از ]راه[ تباهی مشخم شده است...  : 236 ( /2)بقره .2
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بـه   اسـالم  يهـا  امـت  ي ید بيشـتر از همـه  شـا  خ تشـيع ین در طول تـار زمي ایرانمردم 
 ياند. رهبـر  خود احترام و اطاعت داشته برایشان و به فتواهایشان خرج كرده روحانيت
و سـيدمحمد   يشـيراز  ي، ميـرزا يالـدین اسـدآباد   مانند سـيدجمال  يافراد یو پيشگام
ابـول داشـته و    هـا و روشـنفكران   زودتر و با ارج و تكریم بيشـتر، كالهـی   را یطباطبائ

 اند. اعالم كرده

بيش همـه عزیـز و    ها يها و منهر ، مدرسها ، آااميرزا احمدآشتيانیها یچرا طالقان
آخوند )اگر نگـویم دشـمن    دشمن نویسان تاریخ از ییك یحت هستند؟ و اند محترم بوده

تشـریع و تجليـل    دین(، نقش درجـه یـكِ مسـجد و عمامـه را در انقـالب مشـروطيت      
صـحبت   یبهبهان برابر در ییطباطبا محمدسيد عظمت و دقو ص نماید و از اخال  می
نسبت به غيـر روحانيـت و    كند. در مقابل این را هم باید دید كه از طرف روحانيت می

رام ها و انقـالب بودنـد چـه عنایـت و احتـ      اران مبارزهزگ داران یا خدمت آنها كه پرچم
 اول باباطاهر عریان:   هشود؟ ب مبذول شده و می

 «یهر دو سر ب یمهربان  یچه خوش ب»

ادر نسـبت بـه درس    است كه امام این چيز باعث شده پرسند چه یها از خود م یخيل
 مسـلمان و مؤسـس نهضـت    روشـنفكر  یدارند؟ ایـن دكتـر شـریعت    یلنف ها كم خوانده

 حضـورش و تـأثيرش در انقـالب    یاست، ول را كه مرحوم شده نخارج از ایرا يآزاد 
ما چقدر كوبيدند و  از روحانيت يایران آشكارتر از آشكار است، افراد كثير  یاسالم 

 يتصدی  مرحـوم منهـر   هه بك يآزاد كردند. به مؤسسين نهضت یصدائ هم با ساواك
رابط بـين دیـن و دانـش در ایـران      يها اعالم پل ياز علما يو بسيار یو مرحوم طالقان

ببينيد بـا چـه چشـم نگـاه      ،بودند و روشنفكران روحانيت به دانشگاه يگشا شدند و راه
 نمایند. می يا كنند و چه معامله می

 ي در مملكـت و ميـان كليـه    یهـائ  یها بنویسند و چه ننویسند، نارضـایت  چه روزنامه
كم نخواهد شد كه زیـاد خواهـد    طبقات وجود دارد كه با سرپوش گذاشتن و اختناق

و مواعيـت رهبــر   انقـالب  ينجــات مملكـت و پيـروز   يشـد و وضـع و حـل آنهـا بـرا     
 ضرورت دارد.ادر انقالب  عالی

و امـام گرفـت.    بـا اسـالم و انقـالب    یدشمن يمعنا را نباید به یضمن آنكه نارضایت
هـم در   رشـيد، متفكـر، متعهـد، آن    ي خواسته پا هب و بجاست كه یك ملت یبسيار طبيع

 ن  با نمایندگا ییها و حرف ییها دل، درد حاضر يمغشوشِ معما يفرسا شرایط طاات
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 باشد. با متصدیان و دولتيان داشته ییها خود و امام و نيز پيشنهادها و اختالف

اعظم مراجعات و اعتراضات كه حضورا  یا با تلفن و نامـه، از   دانيد اسمت شما نمی
كـاران و   از هـم  یشـود )و مسـلما  بـه خيلـ     ، به بنده میءامضا یو ب ءغریبه و آشنا با امضا

 ؟يا الل شده ،ساكت نشسته همفكران( این است كه چرا

كردم كه رادیـو   اصرار و استدالل می یوات عجيب است كه در زمان دولت موات
هـا و   سياسـت  ياجـرا  يبایـد زیرنظـر دولـت بـرا     خصوصا  در دوران انقالب تلویزیون

شـود   مـی  يفرمودند دیكتاتور ام میام ،است باشد كه به او محول شده يوظائف خنير
خـود تلویزیـون،    یخواهـد، حتـ   نداشت كه هركس هرچه دلش مـی  یشان عيبرنظ هو ب

ر را جمهـو  كـه رئـيس   یاسـالم   يجمهـور  يحاال صدا و سيما یول ؛عليه دولت بگوید
 ت ارار دارد.سره در تصرف منل  متوليان دول یك ،هم در آن راه نيست

مشروع و مشروط بيان و الـم   يآزاد ،داشته يو ایراد یر تقدیر، اگر امام نگرانه به
هـا را تختـه    دانند، سمعا  و طاعتا . صریحا  بفرمایند خودمان روزنامه را مضر و ممنوع می

ت نشـينيم تـا عبـاد    یمـ  يا در گوشـه  يداده آخر عمر ءهم استعفا كنيم و از مجلس می
 يم.یدولت متوليمان دعا نما هخدا و ب

 كه نباشد زبانش اندر حكم یاز كس  به  مْكَبُ مٌنشسته صُ یكنج هزبان بریده ب

و  خـاطر انقـالب   هحـاال بـ   یزدیـم ولـ   بندان بود و ما حرفمـان را مـی   زبان زمان شاه
 ي وظيفـه  هم. بنـا بـ  يئنگـو  يدهـم چيـز   ول میا ،فرمایند و وحدت اگر دستور می جنگ
 و خدا الزم بود این عرایض را بكنم. در ابال موكلين خود و در برابر خل  یوجدان

 
 اللهم اشهد اد بلغت

 بازرگان یمهد

01/1/9301 
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انهچندتذكردوست
تظلميهابهفرستندگاننامه

 
نامه را بخوانم و جواب  30اواات باید در روز  یلنفا  توجه فرمائيد كه گاه -1

از حضور در  غير مجلس ي یك نماینده ي كه در برنامه یبدهم یا ارجاع كنم؛ در حال
به  یرسيدگ ياها و لوایح، بر ها و منالعه طرح جلسات كوبنده و شركت در كميسيون

 فرصت نيست.یك ساعت هم مراسالت 

روم؛  زاد می يد ف، من تا فرحئوار نيز مراوم دارید. شما بفرما خالصه و فهرست
 طول و تفصيل احتياج نيست.

انـور و از بابــت   ب و حجـج اسـالم، اضّـات شـرع    انقـال  يهـا  از دسـت دادگـاه   -2
انـد در اسـالم مصـادره نيسـت؛ غيـر از امـوال        ها )كه امام چنـدین بـار فرمـوده    همصادر

پدرشـان سـركار آمـد، یـك وجـب زمـين هـم نداشـت( و          یكـه واتـ   يخاندان پهلو
 يد.ئبه بنده نفرما یشكایت ،يگوسفند يكشتارها

ام آنچـه   دیده یولام؛  كشيده كرده و فریاد ناله ی، خيلیو عموم یحال، خصوص تا به
 نرسد، فریاد است. یالبته به جای

نيسـت )و اگـر هسـت مـا      يا گونـه ضـابنه   اعمال و احكام این آاایـان تحـت هـيچ   
 كنند. مجلـس  یچه تشخيم دهند و دلشان بخواهد مم(. هرها از آن خبر نداری یكاله

 ي بسـته  زبـان  ي دارد، تا چه رسد بـه نماینـده  را ن هم كه ح  دخالت در كار اوه اضائيه
 مثل این حقير. حدشان به شارع است و حوالتشان به خدا. ،درگاه ي رانده شده

ها هم نه به خودتان زحمت بدهيـد، نـه بـه بنـده. فقـط دعـا        سازي راجع به پاك -1
 ي كـاره  همـه  یِحزبـ  یِمكتبـ  ایـن جوانـان   دل بـه  انصـاف  و جو رحـم  كنيم خدا یك می

                                                        
 نامه اند، به نقل از روز خواهی نموده هاي خود تظلم بيانيه مؤلف فقيد در پاسخ كلی به موكلينی كه طی نامه

 .1138آرر  1، دوشنبه 60، شماره ميزان
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با تجاوز از ارآن و اانون و مصـوبات، حقـوق و    طور ندازد تا ایناو مملكت، بي انقالب
مـا هسـتند، لگـدمال      جامعـه  شـان را كـه فعـال  مستضـعفين     ت كارمندان و خانوادهيَحيث

 ننمایند.

 خوانم: خدمتشان این آیه ارآن را می
  

 1«اْعِّدُلّوْا ُهَّو َأْقَرُب ِللَتْقَّوى َواَل َيْجِرَمَنُكْم َشَنآُّن َقّْوٍم َعَلى َأاَل َتْعِّدُلّوْا»
 

 9301آبان  31، تهران

 بازرگان یمهد

  
 

 
 

 ها مهندس بازرگان در حال قرائت يکی از نامه

                                                        
عدالتی وادارتان نكند؛ عدالت ورزید، كه به تقوا  : ... و دشمنى با گروهى ]از مردم[ به بی 9( / 3مائده). 1

 نزدیكتر است... 



 

 
 
 
 
 
 

 

يعيادتازمجروحانجنگ
دربيمارستانشفايحيائيان

 
شـما درایـن هفتـه كـه در      یبازدیـد از بيمـاران و مجـروحين جنگـ     ي در برنامه :س

نداشـت، دیـر رسـيد. حـاال      یابلـ بود، خبرنگار ما چون اطـالع   بيمارستان شفایحيائيان
ها یافتـه   ال كنم كه آیا این بيمارستان هم اختصا  به مجروحين جبههتوخواستم س می

 است و اصوال  بازدیدتان چگونه انجام گرفت؟

گذاشــتم،  ن كــه اولــين بــار اــدم در آن مــیشــفایحيائيا یبخشــ بيمارسـتان تــوان : ج
آبرومنِد مفصـِل مجهـز و مـورد احتيـاج شـدید مملكـت اسـت كـه زمـين و           ي سهمؤس

اهدا كـرده بـود كـه     يبه وزارت بهدار در زمان شاه یاش را یك خانم ساختمان اوليه
 یاسـالم  يجمهـور  يتكميل شده است و خوشبختانه سالم و كامل با پرسنل الزم بـرا 

ليت و هجوم مراجعين دارد كه یك بخـش آن  مانده است. پنج بخشِ در حال فعا یباا
انـد و مـا فقـط     اختصـا  داده  یجنگـ  يهـا  شـده  به ناتوان يرا به دستور وزارت بهدار

رئـيس بيمارسـتان و دكتـر     يفرصت كردیم این اسمت را ببينيم. آاایـان دكتـر جعفـر   
ــر روح يصــفار ــدین و دكت ــتار بخــش  ال ــانم سرپرس ــایی ،و خ ــا راهنم ــميمانه  يه ص

 كردند. یم

 یطوالنو داي   ي(، كارییا بدل یاست )طبيع يكه یك نوع عضوساز یبخش توان
باشد كه غير از تحصيالت و تخصم و مراابت و وجدان، صبر فراوان نيز از  یم

 ناحيه طبيب و مریض الزم دارد.

                                                        
 شماره تحميلی، به نقل از روزنامه ميزان مصاحبه با مهندس بازرگان پس از عيادت از مجروحان جنگ ،

 . 1138آرر  6، پنجشنبه 61
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 ونه دیدید؟شده را چگ يبيماران بستر :س

كه در مـاه گذشـته سـرزده     يابل از هر چيز بگویم مانند چهار بيمارستان دیگر :ج
محسـوس   بودم، تماما  تحت مواظبـت و محبـت بودنـد. در ايافـه و كالمشـان رضـایتِ      

روند خوشحال بودند. ضـمنا    یبه عيادتشان م شد و از اینكه نمایندگان مجلس دیده می
بــا بنــده  یگوشــاز بيمــاران یــا كاركنــان صــحبت درِ يآن بازدیــد بــا آنكــه افــراددر 
 نه از پرسنل و نه از كمبود دارو و وسایل نشنيدم. یكردند، شكایت می

هایشان راجع به كمك مسكن، استخدام فرزنـد و ایـن ابيـل اشـكاالت      درخواست
 بود.

و سـایر   ، كرمانشـاهان ، ایالم، خوزستانها در آنجا بودند؛ كردستان ي جبهه از همه
 ي صفوف. نقاطِ زیر آتش، و از همه

 

 
 

 مهندس بازرگان، نماينده مردم تهران
 تانتحميلی در بيمارس هنگام عيادت از مجروحان جنگ به

 9301ماه  دی 00
  
  

بسيج را دیدم؛ ساده و صبور و پرشـور،   اولين جایی بود كه سه چهار نفر از جوانان
دفـاع پيروزمندانـه كـرده بودنـد. بـه همـان انـدازه و         ي اخير سوسنگرد كه در محاصره
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ي عـالی. و همچنـين از    را آورده بودنـد، بـا روحيـه    شاید كمی بيشتر، سپاهيان انقالب
 زدند. غيور كه بعضی به زحمت فارسی حرف می عشایر

هـاي زرهـی و همچنـين     جا اكثریت داشتند، غالبـا  از گـردان   مثل همه البته ارتشيان
همـه خـدمت و    تكاوران و هوانيروز و نيروي هوایی كه هـيچ منـت و مباهـاتی از ایـن    

 كردند. هاي خود ابراز نمی دالوري

شهر، دستش متالشـی شـده بـود، از رادیـو      یك تكاور كه ظاهرا  در دفاع از خونين
هـاي سـتاد مشـترك     برد. گفتم در اطالعيه گله داشت كه چرا نام آنها را نمی تلویزیون

ــوق   ــدیر از تكــاوران را كــه خــدمت ف ــدبار تق ــاده د چن ــتهالع ــنيده اش ــد ش ام. ضــمنا   ان
در محالت مسكونی شهرها باعث شده است كـه تعـداد    ي صدام هاي وحشيانه بمباران

 درصد شده باشد. 10مجروحين از ساكنين محل در حدود 

 احساس خودتان، در مواع ترك بيمارستان چه بود؟ :س
مثل هميشه این وااعيت  : عالوه بر شرمندگی در برابر این پهلوانان محبوب خدا،ج

 پاي یكـدیگر انقـالب   به ي اشرها و اكثریت مردم مملكت پا شد كه همه برایم تأیيد می
شناسـی دیگـري پيـدا كـرده،      انـد؛ روحيـه و روابـط و وظيفـه     كرده، وااعا  عوض شـده 
حسـاب مملكـت را    خواهند بارهـاي سـنگين و ضـایعات بـی     برادروار و خواهروار می

در ح  هموطنانِ صـاحب   ران كنند. متأسف شدم كه چقدر بعد از پيروزي انقالبجب
 عمل آمده است. مهري به دانش و تخصم ما، بدبينی و بی

ي مخصو   ي مننقی برخورد كردم كه نماینده همچنين به یك جوان پاكيزه
تك  هر روز به سه بيمارستان و به بالين تكبود. كارش این است كه  بنياد شهيد

بيماران رفته، درد و نيازهاي آنان را در اوراق چاپی وارد و به بنياد شهيدگزارش 
ماند و در همكاري  اثر نمی ثمر و بی ها بی نظر آمد كه یادداشت طور به نماید. این 

 ایشان با مدیریت بيمارستان، صميميت و احترام متقابل دیدم.
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،«عاشورا»
يآزاديقيامبرا

 
  
 چيست؟ و ايام امام حسين)ع( ارتباط بين صلح امام حسن)ع(: س 

نزدیـك بـين امـام     یارتبـاط خيلـ   یلحـاظ فـاميل   و بـه  یو زمان ی: از لحاظ تاریخج
. صـلح امـام حسـن )ع(    كه برادر هـم هسـتند، وجـود دارد    و امام حسين)ع( حسن)ع(

حسـين)ع( پيونـد نزدیـك    ايـام امـام   ، بـا  یو واـایع تـاریخ   یو سياس یلحاظ اجتماع به
صـلح   یاسـت. یعنـ   يسـاز  حجت و زمينـه  است، امامِ یحقوا ي شان رابنه دارد. رابنه

است. بـدون گذشـت    یآماده شدن افكار عموم يراب یامام حسن مقدمه و شرط الزم
شد، یا اگر هـم   ییا وااع نم )ع( و كربالآن زمان و این جریان، اصال عمل سيدالشهداء

 این اثر را پيدا بكند.توانست  نمی ،شد یوااع م

یـا   اابـال  يطمع یـا رو  يرو از بودند، مردم، حاال یا كه خليفه یوات امام حسن)ع(
بيشـتر بـود تـا بـه امـام       تمایالتشان به معاویه یخالصه افكار عموم طور تاثير گذشته، به
خـود امـام    ي زوجـه  یدانيد حتـ  یكه م يطور به ینزدیك یخيل ي عده یحسن)ع(. منته

بـود كـه    ير بين لشكریانش و اصـحابش وضـع طـور   بود، و د یحسن)ع( هم آن طرف
دیـد كـه رعایـت افكـار      یو مصلحت اسالم را در ایـن مـ   مصلحت امت امام حسن)ع(

را بكند، و با معاویه كنار بياید و یـك پيمـان صـلح هـم ببندنـد. بعـد از اتمـام         یعموم
كردنـد، ابـول كردنـد كـه معاویـه       كه امام حسن)ع( به مـردم و اصـحاب   یهای حجت

 گذاشتند. این صلح چند شرط داشت: یشروط یخليفه باشد، ول

  كه جزو پيروان و شيعيان یوجه مخالفينش را و آن كسان هيچ به اینكه معاویه ییك
                                                        

 9/8/1138، مورخ 64، شماره ، به نقل از روزنامه ميزاني ايام عاشورا مصاحبه با مهندس بازرگان درباره. 
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و  ،از جيـره محرومشـان نكنـد   نرساند و به اصنالح امـروز   يبودند آزار )ع(امام حسن
افكـار و   يآزاد یاـرار ندهـد، یعنـ    نكند، آنها را تحـت فشـار و شـكنجه    يسلب آزاد

 بكند.را رعایت عقاید 

 این است كه صلح فقط راجع بـه خـود معاویـه    -تر هم هست كه مهم -شرط دیگر
 تعيـين  است و ح  ندارد بعـد از خـودش وليعهـد تعيـين بكنـد. بلكـه       معاویه و خالفت

 واگذار كند و آنها تعيين بكنند. به امتجانشينش را هم 

 مشكل بود و ابول آن سخت. در وااع سكوت در مقابـل معاویـه   یاین شرایط خيل
بسـته بودنـد و البتـه     امـام حسـن)ع(   یبود و از جمله اینكه این پيمان را امام واـت یعنـ  

 گفت: یاست مشهور از پيامبر كه م یكه یك حدیث دانيم یمصلحت هم همين بود و م

هر دو امام هستند. چه ايام  (مقصود حسن)ع( و حسين)ع( است) این دو»
 «.بكنند، چه اعود، چه سكوت بكنند، چه به كالم و اعتراض دربيایند

هنـوز  متبع بـود. امـا از همـان روز اول كـه      امام حسين)ع( ين، این صلح برابنابرای
مستمسـك   طـور  نقم پيمان كرد. همان این عهدنامه خشك نشده بود، معاویه كبِمُرَ

كـه كـرد    یو مدرك و سند به دست این طرف داده شد. رفتارش با اصحاب، كارهای
 بـن معاویـه   یزید يبرا يگير آورد و آخرش همين بيعت ینسبت به آنها مكه  يو فشار
 يآزاد شـد و دیگـر رعایـت آن صـلح بـرا      رم سيدالشـهداء  ي شـانه  ،ترتيـب  این . بهبود

از  معاویـه آمـد، در مدینـه    ي كـه فرسـتاده   همين علت واتی نبود. به یسيدالشهداء الزام
با صراحت تمام امتنـاع   یزید بيعت بگيرد، سيدالشهداء)ع( يعهد والیت يحضرت برا

 كرد. و گفت:

 «.كنم یمن این كار را نم» 
اینكـه بيآیـد و    يدعـوت كردنـد بـرا    از سيدالشـهداء  كه مردم كوفه چنين واتی هم
، عهده بگيرد، پذیرفت. با توجه به اینكه در زمان امـام حسـن)ع(   شان را بهامور ي اداره

)ع( هم مـردم كمـابيش   زمان حضرت امير ینكردند. حت یمردم هيچ وات چنين دعوت
امام حسن)ع(، این مهلت را بـه  « صلح»بگذرد و  یبرگشته بودند. این الزم بود كه مدت

و اصـحاب   خودش را نشان بدهد؛ و مردم كوفـه  یوااع ي بدهد تا معاویه چهره یهمعاو
 یداشـتند و نافرمـان   یوفـائ  یكردنـد و بـ   یخدعـه مـ   یحسـن)ع(، حتـ   كه در زمان امـام 

ا و هـ  كردند، اثر اعمال و عقيده خودشان را نسبت به امام حسن)ع( بچشند و امـوي  یم
 شان مشخم شود. چهره معاویه
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این است. این مدت فاصـله و   و ايام امام حسين)ع( ارتباط بين صلح امام حسن)ع(
 بـه سـلننت   ماسـال  ، كه آخرینش و شاهكارش، تبـدیل خالفـت  مهلت دادن به معاویه

دعـوت   باعث شد كـه مـردم از سيدالشـهداء    یبود، آنها را آگاه كرد؛ و هم این آگاه
 و این جریان شد. نهضت كربال ي بكنند و دعوت از سيدالشهداء مقدمه

 حسين)ع( امام ايام و انقالب از را خود شناخت و دانش چگونه ایران انقالب از :س
 ؟تكميل كردیم

ها، و  و جریان اخير حمله عراای ایران متداول است بين انقالب ی: البته حاال خيلج
و شـهامت و شـهادت و    یبه ایران و این آمادگ عراق یو دولت بعث حسين حمله صدام

خواهند بين این دو وااعه نه تنها یـك ارتبـاط    یم دائما، داده نشان ایران كه ملت یعظمت
 یبـين ایـن دو شـباهت    یپيـدا بكننـد. خـوب از جهـات     یبلكه یك شباهت و یك وحدت

كـه از   یما، دفـاع  یاسالم شهيد شد و این وضع فعل يبرا مسلما  امام حسين)ع( ؛هست
بـه   عليه سيدالشهداء كه در كربال ياسالم است. وااعا  آن لشكر يكنيم برا یمملكت م
سـعد   كردند لشكر كفر بودنـد، و آنكـه ابـن    یم جنگ یزیدو  سعد و ابن دزیا فرمان ابن

لشكر خدا حمله بكنيـد، ادعایشـان ایـن بـود.      ي، ا«اهلل یاخيل»در اولين فرمانش گفت: 
 اسالم و ضدانسانيت و اشون كفر بودند. اشون ضد كه آنها وااعا  در حالی

اسـت، گـو اینكـه آن افـراد آنجـا       اقكه بين ما و ارتـش عـر   يحاال هم این درگير
 یاجبار و تهدید و گـاه  يسعد هستند كه عالما  و عامدا  و از رو شبيه به افراد ابن یخيل

از همـه جهـات    یول؛ دارند یاند، از این جهت با هم شباهت شده هم تنميع وارد جنگ
 شود گفت. ینم

چيسـت؟   و ایـن وااعـه كـربال    ال  اعتـراض سيدالشـهداء  البته از این بابت هم كه اص
زدیم. آن مواـع مـردم    یزنم، در بيست سال پيش هم م یرا كه حاال من م یهمين حرف

گفتنـد،   یگذاشـتند: ايـام مـ    یوااعـه كـربال مـ    يها، رو جور اسم، مخصوصا  منبري همه
. البتـه آن مواـع هنـوز كلمـه     یخـواه  يطـور آزاد  ينگفتنـد و همـ   یمـ  ینهضت حسـين 

و  از منكـر  یامر به معروف و نهـ  يگویند برا یآنچه م یمتداول نشده بود. ول «انقالب»
امـا اصـل    ؛اینها هم البته درست اسـت  ي حریت و حفظ ارآن و اسالم بود و همه يبرا

 بود. ییك عمل ضدسلننت سين)ع(عمل امام ح

و  يرا تبدیل به حكومـت اسـتبداد   یو حكومت اسالم خواست خالفت یم معاویه
روم.  ینمـ  يگفت كه من زیر بار والیت عهـد  بكند. اینجا بود كه سيدالشهداء یسلننت
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 يبـرا  ؛گفتنـد  یو زمان صفویه نم زمان ناصرالدین شاه ،را در گذشته ها حرف البته این
 مغـایرت داشـت. خـود ناصـرالدین شـاه      ایـران  يو اسـتبداد  یاینكه با رژیـم شاهنشـاه  

را داشـت كـه    یكرد، و درست همـان وضـع   یریخت، تعزیه برپا م یآمد و اشك م یم
كردنـد بگوینـد. اول دفعـه، مـا در آن      یداشتند. زمان شاه هم جرائت نم معاویه و یزید

هسـت، اـرآن    ينـده اسـت. در آن آزاد  ك صـاف و پوسـت   یزمان گفتيم كه این خيلـ 
آن اسـاس و مبـداء و حركـت، دنبـالش      یاینها هست. ولـ  ي هست، اسالم هست، همه

مـا، البتـه انقـالب     است. بنابراین از این جهت هم بين انقـالب  ضدیت با سلننت مستله
 و ضـد اسـتبداد   محمدرضـا بود عليه سـلننت   یكه یك ايام یو تا زمان يابل از پيروز

تكـرار   كه در محرم دو سال گذشته در مسجد هدایت طور بود، از این حيث هم همان
 یاز ایـن بابـت هـم، بـه ایـن ايـام خيلـ        (گفتيم كه ما سابقا  چـه گفتـه بـودیم   ) شده بود

 شباهت دارد.

 ؛نبـود  امپریاليسـت در آن مواـع   ،نبـود  ي)ع( ضداسـتعمار هداءاما حركـت سيدالشـ  
راسـا  ابتكـار عمـل را در دسـت داشـت و       بـود كـه حضـرت سيدالشـهداء)ع(     یحركت
اجابـت ایـن    يكردنـد و حضـرت بـرا    از امـام حسـين)ع(   بود كه مـردم كوفـه   یدعوت

را بـه آنجـا    مُسـلِم  یمكاتبـه كـرد و حتـ    دعوت به آنجا رفت. بعد هـم بـا مـردم بصـره    
 اسـت كـه خـود كوفيـان     یفرستاد تا ببيند زمينه تا چـه انـدازه آمـاده اسـت. ایـن زمـان      

آن  یبودند. ولـ  شان در لشكر سيدالشهداء شان و یك عده البته نه همه اعتراض كردند،
گویـد   یشـود صـریحا  مـ    یروبـرو مـ   حضرت بـا حُـر   یكه نامه نوشته بودند وات یجمع
گوینـد(: كـه شـما از     یجا مـ  ایم و در مساجد و همه منبرها شنيده يكه ما از پا طور )این

 گوید:   یكند( و م یرجين را باز موید )معروف است كه در خمن دعوت كرد
  «.گردیم یبرم ما خواهيد ینم اگر هم حاال فرستادید شما را ها نامه این تمام»
 روز عاشـورا  خنبه در باز كهطور همان ییعن كردند. را تحميل جنگ و بعد اینها این
فرماید: كه این ناجوانمرد مـرا مـابين دو چيـز محصـور كـرده،       یم حضرت حسين )ع(
رویـم و   ینم ياست كه ما زیر بار رلت و خوار یو رلت؛ و طبيع يبين شمشير و خوار

 كنيم. یجنگ م

ت و مكتب و خـانواده بـود،   دفاع از خود و حيثيّ بود، جنگِ یدر وااع دفاع جنگ
)ع( رفته باشـد كـه مـثال     نبود كه سيدالشهداء ید و تعرضبود كه تحميل شده بو یجنگ
 ]بـا انقـالب   یرا بكشد. این است كه این جنگ، از یـك جهـات   دزیا را یا مثال  ابن یزید
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یـك   ا اینكه آمدن امام بـه ایـران  دیگر شباهت ندارد. كم یشباهت دارد و از جهاتما[ 
 دعوت مردم بوده است. يمقدار رو

و آدم هـم   و خلقت، بـه ابـراهيم   يبشر يها و پدیده یعالَم از لحاظ وااعيت تاریخ
 یو تظـاهر و تجلـ   یبرجسـتگ  ،رود. بنابراین هر چه ما بيشتر این جریان را بشناسـيم  یم

انـد.   جا داشته آن در منافقين و نفاق كه ینقش و بوده )ع(سيدالشهداء مانز اش، العاده فوق
 اینها دخالت دارد. ي همه یو دنياپرست ینژادپرست يها و این حساب

مستقل از تاریخ و دنيا نيست. این هـم   يمجزا ي یدهما هم یك پد ايام ما و انقالب
مـا و بـه تـاریخ     ي از جمله ارتبـاط دارد بـه عقيـده    ،كند یچيزها پيدا م یارتباط به خيل

كه در دنيا هست. كه این وضـع مسـلم در آن زمـان     یهائ ، و ارتباط دارد با پدیدهتشيع
تـوانيم ایـن    یو اسالم را بشناسيم آن واـت مـ  حاال هر ادر كه ما این را بشناسيم  ؛نبوده

 درسـت ضـدِ   یكه در انقالب ما وجود دارد و متأسفانه زیاد است و از جهات یانحرافات
اسـت كـه    یاست، و ضد آن كرامت انسان يآزاد عدالت است، ضدِ اسالم است، ضدِ

مـا   بكنـيم. نگـذاریم در مملكـت    ياساس ارآن و اسالم است؛ اینها را بتوانيم جلوگير
نـام اسـالم كـه مـردم بگوینـد صـد        نـام انقـالب و بـه    ، بهينام جمهور بشود به یكارهائ

 گنجد. ی، كه این البته در یك ستوال و جواب نماستبداد ي رحمت به دوره

ام و بعـد هـم اگـر بگذارنـد و اگـر اجـازه بدهنـد و         گذشته هم گفتـه  يها در بحث
بحـث بشـود و گفتـه بشـود،      ،نيـت و تشـخيم   حسن يباشد كه این منالب رو يآزاد
مــا و دولــت  شــود؛ و انقـالب  یاز ایـن انحرافــات جلــویش گرفتـه مــ   یشـاءاهلل خيلــ  ان

خـط   يالمقـدور تـو   یكه االن به آن مشغول هستيم، اینها حت یمان و كارهائ يجمهور
در خـط   ،اسـت  یالمو انقالب اس یاسالم يكه اسمش جمهور طور همان بيافتد. اسالم

 و ارآن و خدا بيفتد. یو عل اسالم و سيدالشهداء

  
  



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 160

 

 
 

 
 

 
 

 

خ 
ی، مور

حسين
ی 

ی در عاشورا
خيابان

ت عظيم و 
تظاهرا

01
/1

/
9301

 
ن

ل دانشگاه تهرا
ب، مقاب

ن انقال
خيابا

 ،
ل

ف اتومبي
ی سق

ی رو
حاب

ن و دکتر س
س بازرگا

ی زيبا، مهند
ده هنرها

دانشک
 

 

 



 

  
  
  
  
  
 

 

تشكرازپرسنلبيمارستان
 

 وزیر مبارز سرسخت و اولين نخست بازرگان يمهندس مهد يآاا
و  يبستر یریه در بيمارستان طالقان يخاطر بيمار به منتخب امام و امت

 تحت معالجه و درمان ارار گرفت.
منتخب  رجمهو رئيس صدر یبن دكتر يآاا ایشان، يبستر ساعات اولين در

بازرگان  مهندس يآاا با تلفن ي وسيله به هستند، دچاركسالت خود كه ملت
شدند و ضمنا  رئيس  كهنسال ایران رجل یسالمت يمذاكره نموده و جویا

 خویش به بيمارستان فرستادند. يدفتر خود را هم به نيابت از سو
ر از و چند نف یاله سحاب ، مهندس عزتیتاكنون آاایان دكتر یداله سحاب

و  یو رجال سياس یاسالم يشورا از نمایندگان مجلس یگروهو  ءوزرا
 ند تا از ایشان عيادت كنند.ا هدر بيمارستان حاضر شد یاجتماع

 مخبر روزنامه ميزان
 

 :نویسند كه خود می یخبرنگاران ميزان در یك گزارش اختصاص
توصيف  یایشان را عال یوضعيت عموم یبيمارستان طالقان پزشكان»

 «كننده نيست. ایشان نگران یوجه ناراحت هيچ كه بهدارند كرده و اظهار می
 ی، پرستار بيمارستان، بـا اشـاره بـه صـميميت، حمایـت و پشـتيبان      یخانم احتشام    

 مهندس بازرگان به خبرنگار ميزان گفت: ين بيمارستان نسبت به آاادریغ كاركنا یب

، یك مسلمان آگاه، یما مهندس بازرگان را یك انسان وااع ي همه» 
ناپذیر و یك سياستمدار  ییك مبارز سرسخت، یك مجاهد خستگ

دانيم و به همين لحاظ هم همه با  بين و دوراندیش می دانشمند و وااع
ایم و این استقبال آن چنان بود كه  یشان شتافتهجان و دل به خدمت ا

                                                        
 و تشـكر ایشـان از پرسـنل     تري شدن مهندس بازرگان در بيمارستان شـفا یحيائيـان  گزارش كوتاهی از بس

 شود.  ، تقدیم می1138آرر  10، دوشنبه 66، شماره نقل از روزنامه ميزان بيمارستان، به
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 يكنيم تا خدمت و پرستار یكش ها ارعه ناچار شدیم بين پرستاران و نرس
 «را پدید نياورد. يا سایر همكاران گالیه ياز ایشان برا
ایشـان را   ،مهندس بازرگان بـه بيمارسـتان   يورود آاا ي خانم بازرگان كه از لحظه

 رنگار ميزان گفت:اند به خب نموده يیار

 یمعاینات طب يسينه برا يمهندس بازرگان به سبب ابتال به بيمار يآاا»
طب   ایشان ي سينه از یرادیوگراف از پس رفتند. شفایحيائيان به بيمارستان

 يها بستر از بيمارستان یمعالج ارار شد كه در یك تشخيم پزشكان
نزدیك تحت مراابت پزشكان ارار گيرند. به همين لحاظ هم شوند تا از 
ایم و خوشبختانه  كرده يدید دوستان، ایشان را در اینجا بستر با صواب

اند  از ایشان پرداخته يپرسنل بيمارستان با جان و دل به مراابت و پرستار
بازرگان  ياند كه آاا ادر ما را مدیون محبت و عنایت خود ساخته و آن
 «اند. خود را فراموش كرده یجسم يها راحتینا یحت

 كوتاه اضافه كرد: يگوو خانم بازرگان در همين گفت

العاده مالیم و صبور هستند و  مهندس بازرگان فوق ياصوال  آاا»
كامل  يخونسرد یرا با نوع یو روح یگوناگون جسم يها ناراحتی

ودند، با ابل كه به سنگ كليه دچار شده ب یكنند؛ مثال  مدت تحمل می
كردند تا درد خود را  ، تالش میياز این بيمار یناش يها ناراحتی ي همه

 ابراز نكنند.
 يخوددار هم از همين روشِ یسياس یمهندس بازرگان در زندگ يآاا

 يها كنند و از ابراز ناراحتی می يپيرو ،ها و تحمل مصائب و دشوراي
همين لحاظ فكر  بهنمایند.  خود نيز به شدت پرهيز و اجتناب می یدرون
از فشار اعصاب باشد؛  یایشان ناش یجسم يها كنم كه شاید ناراحتی می

تواند  می یكه ایجاد شده است، چه كس يچون با این محيط و جو
 «ها برود! یآفرینبه مقابله حادثه  یسادگ به

انـد،   همعالج از صحبت كردن منع شد مهندس بازرگان كه به دستور پزشكان يآاا
بيمارسـتان   يو ادار یصميمانه پزشـكان و كـادر درمـان    يها در چند جمله از همكاري
 تشكر كردند و گفتند:

ادر لنف و  پرسنل بيمارستان آن یكل طور و پرستارها و به پزشكان»
یك از آنها  هيچ يكنم توجه بيش از این، برا محبت دارند كه تصور می

 ي گونه دانند، بلكه مرا به آنها مرا بيمار و مریض نمینيست.  یانجام شدن
 «كنند. می یتلق یاسالم -ییك ميهمان، یك دوست، یك همرزم انقالب
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 مهندس بازرگان اضافه كردند: يآاا

بودند كه به من پيشنهاد كردند تا در  پزشكان اصوال  این آاایانِ»
به  زدید از مجروحين جنگبا يشوم؛ چرا كه برا يبيمارستان بستر
 یكه به ناراحت االمين دكتر روح يرفته بودیم، در آنجا آاا شفایحيائيان

دادند كه بعداز منالعه آن  یبرده بودند، دستور رادیوگراف یمن پ ي سينه
شوم. من هم  يان بستردرمان در این بيمارست يپيشنهاد كردند تا برا

 يآاایان پزشكان را پذیرفتم و بحمداله حالم هم رو به بهبود ي توصيه
 «است.
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بياناتمهندسبازرگان
وزيرازايشانهنگامعيادتنخستبه

  
مهنـدس بازرگـان در    ياز آاـا  وزیـر  نخسـت  یرجـائ  یمحمدعل يعصر دیروز آاا
 با ایشان گفتند: یپس از روبوس یرجائ يدیدار كردند. آاا یبيمارستان طالقان

ما نگاه دارد كه كماكان نياز به وجود شما داریم.   يخداوند شما را برا»
خواهم كه دیرتر به  از شاگردان شما و فرزند شما هستم. من عذر می

 شما رسيدم. خدمت
ابل و بعد از  يها ( خاطرات سالاميرآباد يآمدم )از كو یباال كه م

كه طور به یادم آمد. چه اميدها داشتيم كه چه جور پيش برود و آن 1140
 «دلخواه بود، پيش نرفت و آلوده شد.

 مهندس بازرگان:

اند، من از  در بيمارستان خوابيده ها و معلولين جنگ كه زخمی یدر زمان»
 در بيمارستان بخوابم.، خاطر هيچ كشم كه به این خجالت می

 آااي مهندس بازرگان در رابنه با مسائل روز گفتند:

 يادر كنند و كوتاه بيایند و در این شرایط بس یيد كه كمئآاایان بگو به»
 «بردارند. مقامات احراز و يانحصارگر و یطلب جاه از دست

 :وزیر گفتند خناب به آااي نخست ،ادامه ، درمهندس بازرگان يااآ
 «خسته نباشيد! آیا كارها به جریان افتاده است یا نه؟»

                                                        
 به عيادت ایشان رفتند. در اینجا گزارش  پس از بستري شدن مهندس بازرگان در بيمارستان، بسياري

مابين را به نقل از روزنامه  وگوي مختصر فی وزیر از ایشان و گفت مختصر عيادت آااي رجایی نخست
 فرمائيد.  ، مالحظه می1138آرر  12، چهارشنبه 69، شماره ميزان
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 :یرجائ يآاا
كه  خواهيم می مردم از و هستيم آن مشكالت و مواد كمبود مشغول بيشتر»

 «و كمبود كاال را بنمایند. رعایت شرایط جنگ
 بازرگان: يآاا

نشان  يو فداكار یتحمل و خودجوش یمردم به سهم خودشان خيل»
 بود. یاز مردم ناراض -متوسط  طور به -اند. نباید  داده

 ياز وكال يا صحبت شده بود كه عده در مجلس پيش از عاشورا
و رئيس  يحزب جمهور -طرف جمع شوند و از طرفين دعوا )دولت  یب

( در یك مجلس، دوستانه و صریح بخواهند كه بدون اینكه يجمهور
 ي با جریانات باشد، به كليه یو برخورد سنح یاصدشان روبوس

كنند و بخواهند كه  یكه بر اَعمال طرفين وارد است رسيدگ یایرادات
فانه وكال همت به خرج متأس یول ،اشخا  مؤثر تغيير رویه بدهند

 «ندادند.
 در پاسخ گفتند: یرجائ يآاا

دهند و  یاین كارها تن در نم كنند به فكر می «یگروه»كه  يا بله، عده»
هم كه  یآنهای ؛بردارند یگروه يحاضر نيستند دست از منافع و مزایا

 «كنند. ینم یحال هستند و اادام یهمت و ب یطرف هستند، ب یب
  
  
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

بياناتمهندسبازرگان
 ايشانازياحمدخمينسيداجعيادتحهنگامبه

 
بيمارستان  در بازرگان مهندس عيادت به گذشته شب خمينی سيداحمد االسالم حجت
 رفتند. ایشان از اول امام گفتند كه: طالقانی

صوصا  از اول من به ایشان سالم برسانيد و بگوئيد كاري از دست مخ»
 «كنم. آید جز دعا و براي سالمتی ایشان دعا می من برنمی

پرسی علت بيماري و تاریخ خـروج ایشـان را    همچنين ضمن احوال حاج احمد آاا
 از بيمارستان جویا شدند كه به اطالع ایشان رسيد.

از دعــا و عنایــات ایشــان و دیــدار   زرگــان ضــمن ســالم بــه امــام امــت مهنــدس با
 تشكر كردند و گفتند: االسالم سيداحمد خمينی حجت

 «داروهاست. از ناشی ضعف است مانده كه چيزي شده انع تب الحمداهلل»
 ي دیدار حاج احمدآاا گفتند: در خاتمه

 «دارد. داریم و خداوند شما را براي ما نگه را البا  دوست میما شما »
  
  

                                                        
 مينی از آااي مهندس بازرگان، به نقل از االسالم حاج سيداحمدآاا خ گزارش مختصر عيادت حجت

 . 1138آرر  11، پنجشنبه 68، شماره روزنامه ميزان
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اسخمهندسبازرگانپ
به

 ينجفيمرعشياهللالعظمتلگرامحضرتآيت
 

ره یك تلگرام پرشور تأثر با مخاب از ام اهلل العظمی مرعشی نجفی حضرت آیت
 خود را از بيماري آااي بازرگان اظهار داشتند. متن تلگرام چنين است:

  
 

 بسمه تعالی
 -بيمارستان طالقانی -تهران
 

 جناب مستناب دانشمند محترم آااي مهندس بازرگان دام مجده.
يله از درگاه ربوبی، به ح  اهل بيت وس از كسالت آن جناب متأثر؛ بدین

 شود. عصمت و طهارت عليهم السالم، شفاي عاجل مستلت می
 ملتمس دعا

 شهاب الدين الحسينی المرعشی النجفی                                

                                                        
 و پاسخ آااي مهندس بازرگان به ایشان، به نقل از روزنامه  اهلل العظمی مرعشی نجفی از ام تلگرام آیت

 .1138آرر  11شنبه ، پنج68، شماره ميزان
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 اهلل العظمی مرعشی نجفی آيت
 
ر خود را به وسيله مخابره تلگرام متقابل آااي بازرگان نيز بالفاصله مراتب تشك

 اظهار داشتند؛

 در متن تلگراف آااي بازرگان چنين آمده است:

  
 ،ام

  الدین مرعشی نجفی اهلل العظمی سيد شهاب آیت
 

بوده، به تلگرام تفقدتان شفابخش بوده، بحمداله كسالت شدیدي ن
هاي زائدالوصف دكترها و پرستاران  فضل خدا و مراابت و محبت
 رو به بهبودي محسوس است.

 ي مبارك و عافيت و توفيقتان مستدام. سایه
    مهدي بازرگان



 

 
 
 
 
 
 
 

دررداظهارات
 يسيدحسينخمينيآقا

 
ن اطالعات و كيها هاي با روزنامه يا صاحبهدر م یحسين خمين يآاا

اظهار كرده بودند كه خبرنگار  ی(، منالب11/8/1138مورخ پنجشنبه )
 ياز آن مندرجات كه به آاا یميزان را بر آن داشت تا در مورد بخش

. اما با ایشان بنماید یكوتاه ي شد، مصاحبه مهندس بازرگان مربوط می
بودن ایشان در بيمارستان، این  يمهندس و بستر يخاطر كسالت آاا به

 مصاحبه تا امروز به تأخير افتاده است.
 از مصاحبه خود گفته بود: یدر اسمت یحسين خمين يآاا

آمده بود چون امام فرمودند  پاریس كه در یبازرگان يكه آااچه شد»
را  یبگو رژیم شاهنشاه ییعن ،كن موضعت را در مقابل رژیم مشخم

بازرگان ابول نكرد و امام هم او  يوات بيا پيش من؛ آاا ، آنيابول ندار
امام فرمودند  ،گفت ی. بعد در چند سخنرانرا راه نداد و برگشت به ایران
از امام پرسيدم، ایشان فرمودند یادم كه من  .برو كابينه را تشكيل بده

 «نيست.
 

در  یاالسالم سيدحسـين خمينـ   را كه حجت یگویو بازرگان شاید گفت يآاا: س
گـو  و باشيد. در این گفت كرده اند، مالحظه داشته 11/8/1138مورّخ روزنامه اطالعات

 يو مـذاكرات بـا امـام و ادعـا     مسـافرت شـما بـه پـاریس     ي نيز در زمينه یایشان منالب

                                                        
 ی( آاا مصنفی خمين )فرزند مرحوم حاج پاسخ مهندس بازرگان در رد اظهارات آااي سيدحسين خمينی

 . 1138آرر  18، چهارشنبه 14 ، شماره، به نقل از روزنامه ميزاندرباره مالاات با امام در پاریس
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و  صـدر  یه و بنـ زاد ریت تشكيل كابينه و همچنين اختالفات شما بـا آاایـان انـب   مأمو
خواسـتيم بـدانيم نظـر     انـد. مـی   بيان داشته يدكتر یزد يه با آاازاد انب ياختالف آاا

 چيست؟ یحسين خمين يشما راجع به اظهارات آاا

گـذرد و   یكـه اریـب دو سـال از زمـان آن مـ      یكنم در مذاكرات : من تعجب میج
چـه فایـده و    ،عـالوه  هكنـد؟ بـ   كه در آنجا حضور نداشته، چنور اظهار نظر مـی  یكس

وحــدت، كــه بــه ضــرورت آن ارعــان دارنــد، در ایــن  مســتلهمملكــت و  ينتيجــه بــرا
 كهنه وجود دارد؟ يگوهاو گفت

دكتـر   يامام كه بالفاصله پذیرفتـه شـدم، غيـر از آاـا    در مذاكرات بنده در خدمت 
 يدر معارفه و چند دايقه آغاز مذاكرات( شخم دیگـر  یاشراا ي)و جناب آاا يیزد

 یو حتـ  ،گونه مصاحبه و گزارش به منبوعـات و اشـخا    حضور نداشته است و هيچ
گونــه بحــث و  آن زمــان صــورت نگرفــت و هــيچ آنهــا در يرو بــه دوســتان پــاریس

مأموریـت   ،عـالوه  هه منـرح نبـوده اسـت؛ بـ    زاد و انب صدر یاختالف هم با آاایان بن
 آنچه را كه وااعيت بوده، ظاهر كرده است. يبعد

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

تشكرازامام
 

 یبسمه تعال
  

 ارچنين کنند بزرگان چو کرد بايد ک

  
مصلحت،  از دور پيمایی راه الغاي در امام ي رهبرانه حقيقتا  و مبتكرانه، ااطعانه، عمل

هـاي انحرافـی    هاي كثيري از مردم دلسـوخته و نگـران از جریـان    آرامش و اميد به دل
 بخشيد.

تـر، همـراه بـا سـالمت و توفيـ  و طـول عمـر بـراي          از اادر رحمـان، رهبـري عـام   
 نمایم. فداكار مستلت می وزي در راه ح  براي ملتله، و نجات و پير معظم

  
 مهدی بازرگان

01/1/9301 
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ديدارباامام
 

 
و بنيانگـذار   رهبـر انقـالب   یامـام خمينـ   بـا  بازرگـان  يصبح دیروز مهنـدس مهـد  

 گو كرد.و دیدار و گفت ایران یاسالم يهورجم

 يبـا خبرنگـار خبرگـزار    یگـوی و در پایان این دیـدار مهنـدس بازرگـان در گفـت    
 پارس در مورد دیدار امروزش با امام گفت:

كسالت و بيماریم مرا مورد  منظور تشكر از امام كه در مدت بيشتر به»
را به عيادتم فرستاده بودند و  داده و نيابتا  حاج احمد آاا تفقد ارار
 «دیدار تازه با ایشان، امروزبه خدمتشان رسيدم. همچنين

 یبازرگان در پاسخ به این سؤال كه در این دیدار در محضر امـام چـه منـالب    يآاا
 منرح شد، گفت:

و  ها گروهحدت و اینكه مملكت و حفظ و يجار مسائلبيشتر راجع به »
مردم  مسائلمشكالت و  درگير شدن با هم، به يجا به یمستولين بایست

 «بپردازند، گفتگو شد.
 مهندس بازرگان همچنين اظهار داشت:

 بيان ميزان روزنامه مورد در یهای توصيه و رهنمودها دیدار این در امام»

 «فرمودند.

 

                                                        
  با  10/10/1138مصاحبه خبرنگار خبرگزاري پارس با مهندس بازرگان، پس از مالاات مورخ چهارشنبه

 . 1138دى  10، چهارشنبه 81، شماره به نقل از روزنامه ميزان امام خمينی



 

 
 
 
 
 
 
 

 ازمجروحينجنگدسمهديبازرگانديدارمهن

دربيمارستاندكترشريعتي

 
ويز دشمن نشود وکالً در جهت وحدت آ ها را طوری بگوئيدکه دست امام فرمودند عيب

 باشد
در  مهندس مهدي بازرگان نماینده مردم تهران[ 19/1/1138]صبح روز پنجشنبه 

بازدید  روحان جنگی در بيمارستان دكتر علی شریعتیجاز م وراي اسالمیمجلس ش
ساعت و نيم طول كشيد مهندس بازرگان  2عمل آورد. در این بازدید كه به مدت  به

 ا شد.از كم و كيف وضعيت آنها جویداشت، با مجروحين كه هایی  طی صحبت
معاون سرپرست  رئيس بيمارستان و خانم ارزگر در این دیدار دكتر ساغري

پرستاران مهندس بازرگان را همراهی كرده و در هر اسمت توضيحات الزم را به 
 د ادند. ایشان می

ه از ناحيه پا زخمی كرخ ي كه در جبهه اهل اروميه سرباز وظيفه ابراهيم نجفی
شده بود در مورد مواعيت فعلی و مسائل سياسی و مستوليت هر كسی در ابال این 

از مهندس  و مالاات ایشان با امام و رهنمودهاي امام در مورد روزنامه ميزان ،وضع
  :س بازرگان در جواب گفتبازرگان ستوال كرد؟ مهند

 .شده عمده ي مستله الحمدهلل جنگ این و متحدند هم با مملكت همه فعال »
كنند   می دفاع و دهند می را خود خون و جان و روند می جبهه به عده یك

كار كنند و دولت هم دارد ند و كمك میمردم هم در پشت جبهه مشغول
شاءاهلل كه  گوئيم ان نمی كنيم ولی ما گوید خوب كار می كند و می می

شكایت  ،هست خيلی ناراحتی ،دارند ابول را امام رهبري همه است. خوب
                                                        

  شود.  تقدیم می 21/10/1138، یكشنبه 88گزارش این دیدار به نقل از روزنامه ميزان، شماره 
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 ،رسانده ااینج به خدا حال بهتا ،خالصه .ساخت باید خوب ولی هست خيلی
سالمت  هم را امام خدا .خدا فضل به و شاءاهلل ان هم بعد ،بوده پشتيبان خدا
م با امام در مالاات. كنند هم هستند و مراابت و رهبري میایشان  ،بدارد

مختصري كه داشتم  مواع مریضیِ م چون اماممسائل كلی را منرح كرد
حال ایشان الحمدهلل خوب  .را فرستاده بودند ما تشكر كردیم احمدآاا
ئل و پيشنهادات امام گفتم كه مردم خيلی شكایت دارند خيلی مسا بود به

  «ها را خودم بخوانم. ام كه همه نامه دارند ایشان گفتند كه تصميم گرفته
رسد؟ مهندس بازرگان  ها به امام می كه آیا نامهنجفی پرسيدسرباز وظيفه در اینجا 

  :گفت
بينم ایشان  رسد و من خودم می ها می بله ایشان )امام( گفتند كه نامه»

م كه ما اهل وحدت بودیم و هستيم به كردند گفتي توصيه وحدت می
و  آنها بفرمائيد كه اینقدر فحش به ما ندهند اینقدر ما را خائن و ليبرال

  «دعا كردیم خداوند به آنها انصاف بدهد. ،فالن نداننند
  :در مورد روزنامه ميزان ایشان گفتند

خوانم و  كه بله میخوانند امام گفتند  از امام پرسيدم كه ميزان را می»
خوانند و گفتند كه مقاالت  مقاالت من را )مهندس بازرگان( تا آخر می

ها را  به سایرین توصيه كنم كه عيبمن من خوب است و فرمودند كه 
  «ویز دشمن نشود و كال در جهت وحدت باشد.آ طوري بگوئيدكه دست

كند؟  را به روزنامه حزب نمیها  پرسيد چرا امام این توصيه در اینجا نجفی
  :مهندس بازرگان گفت

خواهند  میكنند و  ن هم گفتم كه به آنها بگوئيد كه همه را طرد میم»
 «مقامات و اختيارات دست خودشان باشد. ي همهكه 

مریضان  تان و رسيدگی بهسپس خبرنگار ما از ابراهيم نجفی در مورد وضع بيمارس
من از كادر بيمارستان خيلی راضی هستم خيلی ستوال كرد او در جواب گفت كه 

 كنند و هيچ كمبودي نداریم. خوب به ما رسيدگی می
كه هنگام  از انجمن اسالمی مخابرات یكی دیگر از مجروحين به نام نادر نادري

یك پاي خود را از دست داده بود  كردستان در سردشت مقابله با ضد انقالب داخلی
ما را به توو بست و  103در مورد مجروح شدن خود گفت كه ضد انقالب با توو 

پاي من همان جا انع شد و خود من پایم را به دست گرفته و برگشتم وي سپس از 
بازرگان خواست كه از كادر بيمارستان كادر بيمارستان ادردانی كرد و از مهندس 

 تشكر بكنند.
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اي اختصاصی انجام  در پایان این دیدار خبرنگار ميزان با مهندس بازرگان مصاحبه
هاي مجروحين و روحيه  داد در این مصاحبه از مهندس بازرگان در مورد خواسته

 در جواب گفت: ایشان  آنان ستوال شد
ك نفر اصال ناراضی بود ولی خاصی نداشتند ی مجروحين درخواست»

كدام ناراحتی نداشتند بلكه همه راضی بودند و از بيمارستان و  بقيه هيچ
ها  كردند. بعضی میتشكر دكترها و پرستارها و پرسنل بيمارستان 

ها  گفتند كه هواي اینجا كمی آلوده است و آن در اثر زیادي مالااتی می
هاي گروهی  رسانه ي وسيله باید به كهست هاست و متأسفانه این مشكل 

هاي محدودي  اي دو روز و ساعت آن را تفهيم بكنيم كه مالاات هفته
طوري كه بيمارستان هواي سالمی داشته باشد و خلوت باشد تا  باشد به

كارشان برسند و هم هواي بيمارستان براي  بهاینكه هم مستولين بتوانند 
و تقریبا  همان چيزهایی ولی كال  وسایل خوب بود  .بيماران خوب باشد
كردم  دیدم با پرسشی كه از بيماران می هاي دیگر می كه در بيمارستان

كنند و من هم  راضی بودند و خوب رسيدگی می ا اینجا هم دیدم. اكثر
كنم و جا هم دارد كه هم از  به سهم خودم در آخر كار از همه تشكر می

دهند و هم  و ایران می مجروحين تشكر كنيم كه جانشان را در راه اسالم
 «ار اسالم و ایرانند.زگ از پرسنل اینجا كه خدمت

گفتند كه ما زود خوب بشویم  روحيه مجروحين كال  خيلی خوب بود و اكثر می
برگردیم. همچنين در این بازدید با خانم ارزگر معاون مدیر به جبهه تا اینكه بتوانيم 
و در مورد پرسنل بيمارستان و اینكه وگ گفت كوتاهی داشتيم در این پرستاري صحبت

بيمارستان  خصو  به و تهران هاي بيمارستان به مجروحين از زیادي مقدار آوردن از بعد
بعد از  وي در پاسخ گفت: ؟شود آیا كمبودي در این مورد احساس می دكتر شریعتی

هاي  تعداد تخت ستان زیاد شده است به همان نسبتروحين بيماركه تعداد مج جنگ
 مریضخانه زیاد شده است.

یك بخش بزرگ كودكان در شرف افتتاح داریم و این موضوع باعث شده  ما
نسبت به  ،در وضعيت عادي به آن شكل .رو بشویم كه با كمبود شدید پرستار روبه

 دیگر این كمبود را نداشت. هاي بيمارستان
اي جهت برطرف كردن این كمبود از ایشان ستوال  در مورد بودن برنامه سپس

 ،اي كلی نداریم مگر اینكه بتوانند به ما پرسنل بدهند برنامه :شد  وي در جواب گفت
 .كنند صورت اضافه كار می اند و افرادي كه راضی باشند به كار داده مجوز اضافهبه ما 
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ینكه داوطلب زیادي براي اضافه كار نداریم البته تعدادشان خيلی كم است و علت ا
ام  گوید كه من باید به وضع خانه این است كه ساعت كار زیاد است و یك خانم می

 44برسم باید غير از مشكالت كاري مشكالت زندگی را هم حل بكنم بنابراین 
 ماند. كار نمی ساعت كه در هفته كار بكنم دیگر واتی براي اضافه

ها و مجروحين  توانيد با این پرسنل كم به تمامی مریض ا میستوال شد آیا شم
اند كمك  هاي اوليه را دیده هاي كمك توانيد از كسانی كه كالس یا نمیآبرسيد؟ و 

فوق ادرتشان دارند  ،كنم تمام كادر ما من فكر می :بگيرید؟ وي در جواب گفت
مجروحان راضی كنند و شما خودتان مصاحبه كردید و دیدید كه اكثرا   كار می

كنند و فقط تعداد كم است  بودند این نشان دهنده این است كه وااعا  پرسنل كار می
 ود حتی یك شكوه هم نخواهيم داشت.شاگر تعداد بيشتر 

كنم  اند من فكر می را دیده هاي اوليه هاي كمك اما در مورد افرادي كه كالس
 .هاي اوليه مریض را انجام بدهند سازنده هستند كمك اگر این افراد بخواهند فقط

د كه نكن كنند فكر می متأسفانه تعدادي از اینها مواعی كه به مریضخانه مراجعه می
  و پانسمان یك فردي را كه تزری درصورتی .اند فقط براي پانسمان و تزریقات آمده

وجود  راي مریض بهكه كامال  تخصم داشته باشد كه نتواند اشكال بعدي بخواهد می
حمام  ،اي كه مریض به آنها احتياج دارد مثل نظافت هاي اوليه بياورد ولی آن كمك

  .دهند این را انجام نمی ،ماساژي كه در تخت الزم است و غيره ،شویی دهان ،كردن
ه مالاات زیاد ها گفت ك وگو در مورد زیاد بودن مالاات وي در پایان این گفت

با  ، بلكهكنند  كثيف میها نه تنها محيط را یكند و مالاات ثيف میكمحيط بيمارستان را
 ورند كه مخصوصا  در بخش جراجی خيلی بد است. آ خود ميكروب به بيمارستان می

گر اهل ام كه از ناحيه سينه زخمی  در این بازدید یكی از مجروحين به نام كوزه
ان دكترها براي معالجه او روز پس از ورودش به بيمارست 3شده بود اظهار داشت كه 

همچنين وي از پرسنل بيمارستان برعكس تمامی مجروحين اظهار نارضایتی  .اند آمده
ي  كرد چون ما موف  به تماس با دكتر معالج وي نشدیم از درج مصاحبه شدید می

 كنيم. وي به خاطر یك طرفه نبودن منلب خودداري می
اي  رئيس بيمارستان مصاحبه اغريهمچنين متأسفانه موف  نشدیم كه با دكتر س

 طلبيم. انجام بدهيم. از ایشان در این مورد پوزش می



 

 
 
 
 
 
 
 

 مالقاتمهندسبازرگانبامجروحينجنگ

دربيمارستانشهيدمصطفيخميني
 

 مهندس مهدي بازرگان نماینده مردم تهـران [ 23/10/1138]شنبه گذشته  صبح پنج
ــورا  ــس ش ــراق   در مجل ــران و ع ــی ای ــگ تحميل ــروحين   از مجــروحين جن ــز مج و ني

 عيادت و مالاات كرد. كشور در بيمارستان شهيد مصنفی خمينی هاي داخل درگيري
انجاميد دكتر حاج ااسمی مدیر بيمارستان و  طول ساعت و نيم به 2در این دیدار كه 
مهندس بازرگان را همراهی كرده و  ،مدیره بيمارستان عضو هيأت نيز دكتر صادای

 دادند. در هر اسمت توضيحات الزم را می
الاات در پاسخ به ستوال مهندس بازرگان در مورد روزهاي م دكتر حاج ااسمی

گفت: روزهاي زوج روزهاي مالاات با بيماران و مجروحان است این عمل بيشتر 
گيرد ولی اگر حال  جهت جلوگيري از آلوده شدن محيط بيمارستان صورت می

كننده از  بيمار مساعد باشد و دكتر وي اجازه مالاات بدهد و از طرف دیگر مالاات
 شود. راي روزهاي دیگر نيز داده میشهرستان و راه دور آمده باشد اجازه مالات ب

عيـادت  از وي ر اولـين مجروحـی بـود كـه     عصـ  مربی پادگان ولی غالمرضا نجاتی
خـود گفـت كـه مربـی تخریـب،       شدنِ عمل آمد. نجاتی در مورد چگونگی مجروح به

ه و وي بـدون اطـالع از ایـن امـر     ر دادچاشنی جنگی مين را به جاي چاشنی مشقی ارا
ها به دست و چشـم وي آسـيب    تمرین با آنها پرداخته كه متأسفانه بر اثر ا نفجار مين به

اي  گذشت ولی از روحيـه  شدن او می بستري از ماه وارد آمده است. با وجود اینكه سه
از  گفت كه اینها هيچ اشـكالی نـدارد در راه خـدا شـده، پـس      باال برخوردار بود و می

                                                        
 تقدیم شد.  و آماده 10و1صفحات  ،29/10/1138 یكشنبه ،103شماره  ،ميزان روزنامه از نقل به گزارش این 



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 190

 

او دسـتان مجـروح    ،مربی باشم. در پایان مالااتصد درصد توانم  میباز هم مرخصی 
سالم بـر بازرگـان    خمينی بر درود شعار با و برده باال بود كه سالم یاد روزهائی خود را به

 خداحافظی كرد.

سازرامليكنيدشركتپايه
شهروندان خوزستانی بود كه بر اثر تركش خمپاره از یكی دیگر از  علی خالدي

گفت كه اگر  ناحيه دست و پا مجروح شده بود. خالدي با شور و هيجان خاصی می
روم. او در مورد چگونگی زخمی شدن  دكتر اجازه بدهد با همين وضع به جبهه می

منلع  ها از حمله عراایهستم هنگامی كه  ساز خود گفت من كارگر شركت پایه
گرفته بودیم آماده دفاع و مقابله شدیم كه  شدیم با تعدادي اسلحه كه از ارتش

 متواف كردند. «دب حردان» ي نيروهاي مسلح آنها را در مننقه
شد و  او در خاتمه خواستار رسيدگی به وضع حقوای تمام مجروحين جنگ

بوده ملی نمایند زیرا به نفع  اش ژاپنی را كه مدیر ابلی ساز اضافه كرد كه شركت پایه
 مردم ایران است.

هاي  روزنامه فقط گفت: نشریات و ها روزنامه مورد در ما خبرنگار جواب در خالدي
 آوردند.  براي ما می ي اسالمیكيهان و جمهور
بود كه از ناحيه شكم مورد  هاي كردستان یكی از مجروحين درگيري علی اربانی

 اصابت گلوله ارار گرفته بود.
و در عملياتی كه اربانی در مورد مجروح شدن خود گفت: من عضو سپاه هستم 

ام حدود دو ماه و  و یك ستون ارتش انجام شد زخمی شده به اتفاق سپاه پاسداران
به روي  نيم است كه در اینجا بستري هستم و آخرین عمل جراحی را كه دكتر فاضل

ر پاسخ به ستوال خبرنگار ما اربانی د آميز بوده است. اند بسيار موفقيت من انجام داده
 در مورد روزنامه پاسخی مشابه خالدي داد.

روحيهتماميمجروحينخوباست
در مصاحبه كوتاهی كه خبرنگار ميزان با سرپرست پرستاران به عمل آورد او گفت 
 با وجود اینكه بعضی از مجروحين وضع بدي دارند روحيه تمامی آنها خوب است.

هـا   هاي ارسالی به بيمارسـتان گفـت كـه صـبح     در مورد روزنامه دكتر حاج ااسمی
شود و اگر روزنامه دیگـري   تهيه می مجروحين براي آزادگان و جمهوري هاي  روزنامه

 توانند خودشان از بيرون تهيه كنند. بخواهند می
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كه در جریان بود عضو سپاه پاسداران اصفهان دهزا حسن، از مجروحينیكی دیگر 
زاده به مهندس بازرگـان   مجروح شده بود. حسن حوادث و واایع چندي پيش اصفهان

شده است. مهنـدس بازرگـان   گفت كه وي به وسيله تير خودي از ناحيه كمر مجروح 
شاءاهلل خـدا همـه را هـدایت كـرده و عقایـد را بـه هـم         دیدار گفت كه ان ي در خاتمه
 تر كند.   نزدیك

 ،بود كه در راه عزیمت به خانه یكی از افراد عضو بسيج آبادان عبداالمام معجزي
در این حمله  كوپتر وااع شده بود. هلی ي مورد حمله بوس حامل او و دیگران مينی

صورت گرفت برادر وي شهيد و او از ناحيه پا  «ماهشهر -آبادان»كه در محور جاده 
بار زیر عمل جراحی ارار گرفته بود. معجزي از اینكه  1وي بود. شدیدا  مجروح شده 

 كرد. مجروح شدن او سرپرستی ندارند اظهار نگرانی میفرزندان و وابستگان وي با 

مجروحيازدورانانقالب
بستري بود  تراش اهل ام كارگر شيشه ، محمود امامیدر اسمتی دیگر از بيمارستان

اصابت گلوله در شهر ام از ناحيه پا مورد  یري شریف امامیوز وي در زمان نخست
باشد. وي  كه بستري می ماه است 21ارار گرفته بود و تقریبا   مزدوران رژیم پهلوي

كرد امامی  رضایتی میشود اظهار نا اش رسيدگی نمی وضع ره كه سریعا  بهدر این با
ام و  مملكتی مراجعه كردهگفت: جهت رسيدگی به وضع خود نزد تمامی مستولين 

 29و در كند ا دیگري براي من دلسوزي نمی كس نم غير از خانواده امام خمينیاد می
به سر  آمده و در مدرسه علوي به تهران هنگامی كه امام از پاریس  1131صفر 
 با امام امت مالاات كرده بود. 1بردند می

صفر )پيروزي  29ها فرمانده یك گروهان بود كه در حمله  ت شوندهیكی از عياد
زخمی شده بود. او گفت كه با گروهان خود تا معبر [ 13/10/1138]برابر با اخير( 

پيش رفته كه در آن مننقه مورد اصابت تركش خمپاره  شير در بهمن نيروهاي عراای
شود. وي در پاسخ به ستوال خبرنگار ما  نكف ارار گرفته و مجروح میو تير كالشي

كرد كه  جمهور در جبهه گفت: مواعيت زمانی ایجاب نمی در مورد مالاات با رئيس
 ایشان را مالاات كنم ولی وي نقش مؤثري در هماهنگی نيروهاي مسلح دارد.

                                                        
امري است  1188االول سال  از پاریس به تهران آمدند كه برابر با سوم ربيع 12/11/1131امام خمينی در  .1

 )ب.ف.ب(.
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كيلومترپيشروي11
اتفاق همكـاران   كه بهبود ملی هواپيمائی یاسالم انجمن عضو ،یكی دیگر از مجروحين

دنبـال تقاضـاهاي فـراوان تعـدادي      دیگر خود داوطلبانه به جبهه رفته بودند. او گفت به
اي كـه در   اعـزام شـدیم در حملـه    اسلحه در اختيار ما ارار گرفت و به مننقـه دهلویـه  

كـردیم توانسـتيم حـدود     به نيروهاي عرااـی  [21/9/1138]جمعه  جمعه ابل از عاشورا
كيلومتر بدون شليك حتی یك گلولـه پـيش روي كنـيم در ایـن تهـاجم بـود كـه         11

متر جلـوتر از محـل زخمـی شـدن      200مجروح شدم و با وجود اینكه نيروهاي عراای 
 مزدوران بعثـی  ،هاي نيروي هوائی جنگنده ي حمله بر اثر .من بودند نتوانستند مرا ببينند

 نشينی كرده و نيروهاي ما توانستند مرا به پشت جبهه منتقل كنند. عقب
كه مستولين بيمارستان با مهندس بازرگان  كوتاهی  يوگو گفتدر خاتمه دیدار در
اي  كه جهت تكميل وسایل بهداشتی و جراحی بيمارستان بودجه داشتند تقاضا نمودند

 اختيار آنها گذاشته شود. در
 

 
 

 از بيمارستان شهيد مصطفی خمينی  00/91/9301در بازديد مورخ 
 وگو با مهندس بازرگان يکی از مجروحان جنگ تحميلی در حال گفت

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

يدربارهمصاحبه
يران،پدرطباطفالدرادكترمحمدقريب

 
خودتـان بـا مرحـوم دكتـر      یئآشـنا  ي نحـوه  ي دربـاره  یاگر ممكن است كمـ : س
 صحبت كنيد. اریب

در كـالس چهـارم    1101در سـال   بـا مرحـوم دكتـر محمّـدخان اریـب      ی: آشنائج
ــشــ يدارالمعلمــين مركــز ــر دو  در  يزود هروع شــد، و ب ــده )ه ــتراك در عقي ــر اش اث

 يشـد(، و شـغل پـدر    یخوان كم پيدا مآن زمان، در مدارس، نمازخوان بودیم و نماز
ما وسعت و ریشـه پيـدا كـرد و روز     یدوست ،بودن در درس يدّ( و همچنين جِي)بازار
 شد.   یتر و برادرانه م روز صميمانه به

 يآن مرحوم انجام داده است و ممكـن اسـت بـرا   كه  یمثبت اجتماع يكارها: س
 ناشناخته باشد، كدامند؟ ها یخيل

نـه مـردم و    ؛معمول و بسيار محدود بـود غير یاجتماع يكارها : در زمان رضاشاهج
 یو اجتماعـات  ،انجام دهند يانفراد غير و یجتماعا عملیو مایل نبودند  نه دولت معتقد

خـا    در ایّام يدادن نذر یو خرج ییا سنوات یهفتگ یوانخ تشكيل شود. یك روضه
آن  اجتماعـات  يهـا  نمونه ،ییا خانوادگ یبدر و همسایه و احيانا  مجالس انس اد يبرا

 يِصورتِ متفاوت، ارتبـاطِ بـدو   به یخود، ول يزمان بود. اصناف مختلف بازار نيز برا
 یتشكيل شده بـود و بعضـ   اتّحادیه تجّار داشتند. از زمان احمدشاه یتشكيالتغير یِسنّت

                                                        
 مخبر روزنامه با مهندس ، پدر طب اطفال در ایرانبه مناسبت ششمين سالگرد فوت دكتر محمد اریب ،

، مورخ 101، شماره عمل آورده است كه ما آن را به نقل از روزنامه ميزان هبازرگان مصاحبه كوتاهی ب
 داریم. تقدیم می 10/10/1138
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 لبـاس  و نان توزیع مختصر و و دارالعجزه داراالیتام یهست اعالم ،یاحن سال در تجّار از
 كردند. یم

خيرخواه و متهوّر درست  از رجال حوم اميراعلمرا مر سرخ خورشيد و مؤسّسه شير
 كرده بودند.

گيـر و   كـه مشـاغل واـت    یطبابت و معلّم يزمان و به ااتضا يبه ااتضا دكتر اریب
شخصـا    یشد ول یآزاد م یِعمل يها كمتر وارد فعّاليّت است مانند سایر پزشكان يفرد
داد. در مراجعـت   یسر و صدا انجـام مـ   یبده بود و خدمات ب معاشرت و وجوهات اهل

رفته التحصيالن اروپا را كه فارغ یكانون ظاهرا  صنف ( عضویّت یك1111سال)از اروپا
 1112مـرداد   29 يداشت، ابول كرد. بعد از كودتا یتشكيل داده بودند و عمر كوتاه
 ي كنندگان نامــهشــد؛ و جــزو امضــا ، شــاخه دانشــگاهینيــز وارد نهضــت مقاومــت ملّــ

نفریمـان   12 یجمعـ  بود كه به اخراج دسته به ارارداد كنسرسيوم نفت ییاعتراض كذا
 كـه دانشـجویان   یكه داشتند و استنكاف یبنا به احتياج یانجاميد. )ول از دانشگاه تهران

سـالم و   مـا و مخصوصـا  او را بـا    ي سركالس اسـتادان جانشـين كردنـد، همـه    از رفتن 
را  «اسـتاد دانشــگاه   یــازده»، مخفّـف  «یـاد »صـلوات فـراوان برگرداندنــد(. مـا شــركت    

؛ یو معاشـ  یداشت تا انتفـاع  یو مبارزه سياس یاجتماع ي دادیم كه بيشتر جنبهتشكيل 
 و دكتر اریب از وفاداران آن بود.  

آن مرحـوم   یرا كه در جهت روشن شدن شخصـيّت اجتمـاع   یجالب ي خاطره: س
 تعریف فرمائيد. باشد،

ننـد  دا یهمـه مـ   دانم كدام را بگویم. ی: خاطرات آنقدر از آن مرحوم دارم كه نمج
از  ،، و تخصّم و تبحّر در رشته خـودش ی، عالوه بر سواد عمومكه محمّدخان اریب

رایـج انزجـار    يو فسادها ينسبت به دستگاه استبداد ياخال  و ایمان برخوردار و و
از  یكـه كمتـر كسـ      يطـور  بـه  ،جـواب بـود   سنج و حاضر او بسيار نكته .آشكار داشت

ــریض  ــاران و م ــتان و همك ــيش و     دوس ــرد و زن، مصــون و محــروم از ن ــم از م ــا اع ه
 او مانده بودند. یزبان يها نوش

درجـه اوّل   مخصـو  پيـدا كـرده و پزشـكان     يبيمـار  يیك روز كه اشرف پهلو
شـده و   یبيند عصـبان  یرا نم وار به بالين او جمع شده بودند، از اینكه دكتر اریب پروانه
فكـر كـردم واال حضـرت بـا طبيـب       دهـد:  یكند. دكتر اریب جـواب مـ   یگله م یتلفن

 وجود بنده نيست. به یكه دارند احتياج یخانوادگ
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 !يد: دكتر ایادگوی ی؟ مید كدام طبيب خانوادگنپرس یم

 ي كـاره  و همـه  ،بود و هم جاسـوس دربـار   ر و سفر شاهضَندیم حَهم  ،ي)دكتر ایاد
 دولت و ضمنا  دكتر دامپزشك(.

هنـوز   یفضائل نياكان بود كه فراز و نشـيب زنـدگ   ي همه ي ما نماینده ياو برا یبل
بـه او   اسـتاد،  یو خصـائل اخالاـ   یكوتـاه بـه زنـدگ    یبر آن وارد نساخته. نگـاه  یخلل

 باشد. یما م ي نزدیك شدن و در كارهایمان، سرمش  ارار دادن استاد، وظيفه

  
 

 
 

 9301ی دکتر محمد قريب در کنار اعضای ديگر شرکت ياد، تيرماه  چهره
 از راست به چپ: مهندس انتظام، دکتر سحابی، دکتر عابدی، دکتر جناب، 

 س خليلی و دکتر محمد قريبمهندس بازرگان، مهند
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 های آخر عمر دکتر قريب در سال

 
 

 

     



 

 
 
 
 
 
 
 

 دكترقريب

يِدينكرداادخوبخواندوبهكشورشخوبدرس
 

 ّبسِم َاهلل الَرمحِن الَرحيِم

  
  َوَلّْو َشاء الّلُه َلَجَعَلُكْم ُأَمًة َواِحَّدًة»

 َوَلِكن ِلَيْبُلَّوُّكْم ِفي َمآ آَتاُّكم َفاْسَتِبُقّوا اخَلْيَراِت ِإَلى اهلل 
 1«.َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنِبُئُكم ّبَما ُّكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفّوَّن

 

 ؛ارجمند دوستان عزیز و پزشكان
 يها كنندگان در كنفرانس و شركت ،كنگره، حاضرین در مجلس بانيان این از ابال 
از طـرف   ینام آن مرحوم، به وكالت ضـمن  نمایم. تشكّر به یطب اطفال تشكّر م مسائل

ایـد و مخصوصـا     كه نصيبم كـرده  يدليل افتخار خانواده و همچنين از طرف خودم، به
ایـد   زده یفرمائيد. دست به ااـدام  یطبابت م ي و به حرفهكه به مملكت  یدليل خدمت به

ادر و منزلـت و كنـار گذاشـته     یب يِما، عمل غيرعاد انقالب یكه در سنّت و روال فعل
و  یغيرسياسـ  يهيـاهو  یو خـدمت بـ   یو منالعات یشده است. مقصودم كار مثبت علم

 است! یغيرتخریب

                                                        
  ل، به مناسبت ششمين سالگرد درگذشت دكتر محمد ي طب اطفا در كنگره 10/10/1138سخنرانى موّرخ

 . 2/11/1138، مورخ 108، شماره ، به نقل از روزنامه ميزاناریب

خواهد در مورد  داد، ولی می خواست شما را امّتی واحد ]و موّحد[ ارار می : ... و اگر خدا مى49(/3مائده) .1
ها ]بر یكدیگر[ سبقت  ین رو در نيكوئیموهبت اختيار كه به شما داده است، شما را آزمایش كند، از ا

 سازد.  گيرید، كه بازگشت همه شما به پيشگاه خداست و در موارد اختالفتان ]داوري و[ شما را آگاه می
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ب همان كاري را كه محبوب و معمول او محمّد اریشما به یاد و به افتخار دكتر 
را كه تا « زگهواره تا گور دانش بجوي»دهيد. یعنی دستورالعمل نبوّي  بود، انجام می

خواند؛ به ماوراء  ي طبّی می شب ابل از فوت نيز اجرا كرده و در بستر بيماري مجله
 دهيد. حياتش ادامه می

 

 
 

و تحقير به امثـال شـما    يمهر یكنيد كه متأسّفانه، هم ب یاین كار را م يدر روزگار
 اید. كه كسب نموده یكه كرده و شغل و تخصّص یشود، هم به تحصيل یم
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كـه در   يو یادگـار  ،مـا  یاسـالم  درخشان انقالب يعجيب دوران پيروز مسائلاز 
اسـت كـه مـابين تحصـيل و تخصّـم بـا        يا همين جنجال و مقابله تاریخ خواهد ماند،

 اند. وجود آورده و مكتب به اتقو

از  ی، در فرمایشات هفته ابل كـه در برابـر گروهـ   خوشبختانه رهبر عاليقدر انقالب
بـا دو روز بـه   كـه   یشكن بـه آنهـا داد. بـه كسـان     اند، جواب دندان اعالم داشته بازاریان

گيرند، اعتـراض   یایراد م دانسته به ارتش نظر در امر جنگ جبهه رفتن خود را صاحب
ندارد، نبایـد دخالـت و اظهـار     يكه تخصّم در كار یكس :فرمودند و تصریح كردند

 نظر نماید.

، انسـان را بـه یـاد    و تخصّم در برابر مكتب و علـم  اآن جنجال و جدال بر سر تقو
پرسـند:   یبـه خـدا كـرده و مـ     كه فرشـتگان  یو اعجاب یا اعتراض داستان آفرینش آدم

مُفَسِـدْ  »یـك موجـود    یخـواه  ینمائيم، چرا م یكه ما تسبيح و تقدیس تو را م یدرحال
؟ آنگـاه خـدا   یشـدن خـودت بيـافرین    خليفه يزمين را برا يو ااتل در رو «الَاَرْضِ یفِ

پس از تعليم اسماء و حقای  عالم به آدم و اظهار عجز فرشتگان، دستور سجده كـردن  
1شود! یل مئمقام باالتر از عبادت را اا ،علم يدهد و به این ترتيب برا یبه آدم را م

 

در زیر شعار  یعظيم كه انقالب )ع(یپيرو عل ور شيعهكشتعجّب است در يجا    
 )ع( كه فرموده است: یاسالم كرده است، كالم عل يو لوا

 «.َمْن َعِلَمىن َحرَفَا َقّد َصَيرىن َعبّدًا»
 (كند بياموزد، مرا بنده خود می یهر كس به من حرف)

هـا و دسـتور    معلّـم و اسـتاد تـوهين    ، بهاز دانشجویان یو آن هم از ناحيه بعض ،طور این
 ها به عمل آمده است! اخراج

 گوید: یم يو انحصارگر يدار و مكتب اتقو يارآن در برابر ادّعا

ردن و به زیر پرچم خـود آوردن سـایرین را نداشـته    درست ك اصرار به امّت واحد
 یخدا حواله دهيـد، فعـال  سـع    باشيد، حلّ اختالفات و دریافت گواهينامه حقّانيّت را به

 يرخ كشيدن افتخارات، در خيرات و خدمات و كارها امتياز گرفتن و به يجا كنيد به
2مثبتِ مفيد، از یكدیگر جلو بيفتيد.

 

                                                        
ي  كند. خير، الزمه خواهم بگویم عبادت خدا غيرالزم است و سواد داشتن و تخصّم كفایت مى البتّه نمى .1

 ، ایمان به خدا و بندگى او است. ارزش و مقبوليّت هر عمل یا خدمت

 كه در ابتداي سخنرانی تالوت گردیده، توجه شده است.  (3سوره مائده) 49به مضمون ترجمه آیه  .2
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توانند در ایـن مسـابقه    یهستند كه خوب م ییها تاز امّ و پزشكان یپزشك ي حرفه
بـود كـه    دكتـر اریـب   ، ایـن شوند از جمله یها نيز پيروز شدند و م یپيروز شوند و خيل

 داد. یم یآن را به وجه واف اتخمس و زك یدریافت و درآمد داشت ول

در  ،طـور  داد. همين یهم م يگرفت و چيز ینم يمستمند و محروم چيزاز مریضان 
پرداخـت، همـان تعلـيم و     یكـه مـ   یتاتـرین زكـ   مهـم  یو اجتماع یراه خدمات عموم
م در مواـع كسـب علـم و تجربـه و     است. ضـمن آنكـه هـ    علم اتتدریس بود كه زك

 و خدا. آن در راه خل  انفاقِبرد و هم در مواع  یالمعالجه لذّت م ح ّ

خـوب  كشورش  ( و بهآمریكاو  و فرانسه خوب درس خواند )در ایران دكتر اریب
شـدن، خـودفروختن    یرفتن و دانشـگاه  آمریكاو  ن كرد. ثابت نمود كه اروپادِی يادا

 نياز كردن و خودكفا كردن مملكت است. یو وابسته شدن نيست؛ بلكه ب

زود از بـاغ   یصبح خيلـ  یكه با اوّلين كاروان محصّلين اعزام يخاطر دارم، روز به
از  یكـردیم، یكـ   یحركت م ی( به طرف بندرانزل)پارك ظل السلنان وزارت معارف

امـور سـفر محصّـلين بـود، در مواـع       ي دهنـده  منصـبان وزارتخانـه كـه ترتيـب     صاحب
 باران كرده و گفت: ما را گل یخداحافظ

 يخوبشان را بياورید و چيزها يآنجا و چيزها يها اروپا بروید، گل به»
 «بد را نياورید!

باشيد، آنچـه پـاك و ارزنـده     یخواست بگوید مثل دستگاه صاف یدر وااع ایشان م
جـا بگذاریـد. ایـن وصـيّت      است بگيرید و بياورید و آنچه آلوده و نخالـه اسـت در آن  

كردنـد.   یهمـان كـار را مـ    از محصّـلين از جملـه دكتـر اریـب     يبود كه بسيار یدرست
وار عمـل   ینيز همـه صـاف   یماسال یِما و در انقالب فرهنگ یاسالم كاش در انقالب يا

دليـل   كس و هر چيز را به نظام گذشته را دور بریزند، نه آنكه هر يها كنند و فقط بدي
 اینكه یادگار آن دوران است، منرود و معدوم نمایند.

در خـدمات و خيـرات و از مواعيـت     يارزگـ  از دستور و دعـوت خـدا بـه مسـابقه    
جا ، صحبت كردم. حاال باید بگویم هراند كه از خدا دریافت كرده یو مواهب پزشكان

هم هست و از هـر جهـت اطّـالع و     هایش هست و آدم هست، شينان كه خدا و نعمت
كـس كـه    بـه هـر   یراحتـ  احاطه بر ما دارد. كار شينان ایجـاد غـرور و تكبّـر اسـت. بـه     

 نمایـد. پزشـكان   یمـ  يكار و طلب يبرتر يشده است، القا یصاحب موهبت و فضيلت
ها این عيب را داشته و دارند كـه   رفته ما، خصوصا  خارج يها كرده تحصيل ي ما و همه
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ــه ــ ب ــ     یراحت ــار م ــافع سرش ــا و من ــتح ّ مزای ــایرین و مس ــافوق س ــود را م ــد. و  یخ دانن
یـك وااعيّـت غيراابـل انكـار و اابـل       افتنـد. ایـن   یمـ  یدنيـائ  يها و لذّت یجوئ مقام به

 يهـا  تأسّف است كه در گذشته وجود داشته و البتّه عموميّت نداشته است. البته، نمونه
 ایم. را نيز دیده آن یمخالف عال

بـوده و هسـت،    آدم شينان يشود. اگر برا یامّا داستان به وااعيّت تلخ فوق ختم نم
عظـيم و عميـ  مـا ثابـت كـرد كـه انسـان         هسـت. انقـالب  توبه و بازگشت هم بـوده و  

طبقات سهم مشـترك   ي كه همه مخلوق خدا، ارزش و كرامت دارد؛ و در این انقالب
از آنها تغييـر نفـس    ينبوده، بسيار یو معلّمين ما نيز مستثن اند، پزشكان محسوس داشته

در  بازدیـد از مجـروحين جنـگ    یده در برنامه هفتگـ دهند. بن یو تغيير جهت داده و م
پزشـكان   يها و فداكاري یشناس و وظيفه يمند عالاهكه شاهد  پایتخت، يها بيمارستان

بيـنم و بـه گـوش خـود از      یها هستم، به چشـم خـود مـ    پرسنل بيمارستان یكلّطور و به
اع و رفتار، زمين تا آسـمان  شنوم كه نسبت به زمان ساب  اوض یبيماران تحت معالجه م

فرق كرده است. پزشكان و پرستاران و پرسنل ما ليااـت و اسـتحقاق دارنـد كـه مـورد      
 انقالب ارار گيرند. يو مقامات و رهبر ت ایرانعنایت و احترام و امتنان ملّ

ران و پيـروانش طلـب رحمـت    دا و شـاگردان و دوسـت   دكتـر اریـب   يمجدّدا  برا
اطاّلعات شفابخش كودكـان   نمایم و توفي  این كنگره را در رسيدن به یم یواسعه اله

 خواهانم. ایران
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 اهلل العظمی نجفی مرعشی اقامه نماز توسط حضرت آيت
 بر کالبد استاد محمد قريب



 

 
 
 
 
 
 
 

11افيهاروشجنگندهفتكذيب
 و

آمريكابااشغالسفارتءارتباطاستعفاعدم
 

     یاسالم یروزنامه جمهور
نتوانسـت   یهـيچ غلنـ   آمریكـا »تحت عنوان  يا دیماه آن روزنامه، مقاله 10در شماره 

باشـد. از   یت و اینجانب مـ ناروا به دولت مواّ يها شامل نسبتدرج شده بود كه  «بكند
 جمله گفته شده است:

... در فروش یبا برژینسك در الجزیره ،سرانجام دیدیم كه سران دولت»
 یهوائ يتنها امتياز و برتر با ایران كه در جنگ عراق 14اف يها جنگنده
 يعراق بود، پافشار یهوائ يایران بر نيروها یاسالم يجمهور ارتش

 «كند. یم
 :دیگر يیا در جا

(... آمریكادولت بازرگان در برابر این حركت اهرمانانه )اشغال سفارت »
 «ناچار به استعفا شد.

اظهـارات   و شود یم مواّت دولت  به مربوط آنچه در مقاله آن ياستنادها و ها تداللاس
 باشد. یفوق شدیدا  مورد اعتراض و تكذیب م

از خـدمات   یها بود؛ و یك14اف ي اصال  مذاكره نشد، معامله كه در الجزایر یمنلب
در حفـظ و   يكس پافشـار همـه و بـيش از هـر    ن اسـت كـه پـيش از   افتخارآميز من ای

و  یاسـالم  يدفـاع از جمهـور   يآن بـرا  يهـا  و سـالح  صحيح و تقویّت ارتـش  ياحيا
 ام. عزیز داشته ایران

                                                        
   به نقل از روزنامه جمهوري اسالمی 10تكذیبيه مهندس بازرگان در پاسخ به مقاله مندرج در شماره ،

 . 1/11/1138، مورخ 112، شماره روزنامه ميزان
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و كامـل مقامـات    يت را )در صورت عدم همكـار دولت مواّ يضمنا  اصد استعفا
اعـالم نمـوده    انقـالب  ي، در شـورا يگيـر  روز ابـل از گروگـان   14مسـتول(   ينهادها

دولت دو سه روز پـيش از وااعـه    يمنلوب فراهم نشد، استعفا یبودیم، چون هماهنگ
 به تصویب همگان رسيد و به اجرا در آمد.

ت نداشـته  دولت مواّـ  ياستعفا يرو يترین ارتباط و تأثير وچكك يگير گروگان
 به خدمت امام توضيح داده بودم كه: 14/9/1138و در نامه مورخ 

نظرها، انجام وظایف  ها و اختالف ها، مخالفت ها، مزاحمت دخالت»
ت اس یهمكاران و اینجانب مدّت يابول مستوليّت را برا ي محوّله و ادامه

 «ممكن ساخته...غير
و  یاسـالم  يلحـاظ تقـوا   بـه  يخواهشمند است چنانچه مدیریّت آن روزنامه تعهـدّ 

دارنـد، دسـتور دهنـد شـرح فـوق در اوّلـين شـماره آن روزنامـه و در          اانون منبوعات
 اطّالع و اضاوت عموم چاو شود. يمحلّ آشكار برا

  
 بازرگان یمهد

0/99/9301 

  
  
  
  
  
  
  

     



 

 
 
 
 
 
 
 

!دريابيد...
 

 چهكسيوچهچيزرادريابيم؟

 
 ؛او را يامام را و محبوبيّت و رهبر

 ؛و راه صحيح آن را يرا و پيروز انقالب
 ؛آن را يو آزاد را و استقالل ایران

 صحيح آن را... يو اجرااسالم را و آبرو 

  
) ( و تبریك ميالد رسول اكرم يكه برا امام در اجتماع اخير نمایندگان مجلس

  :فرمودند كه یعليهما السّالم رفته بودند، تأكيد م امام صادق
 «.مردم را اميدوار سازيد»

 ه دارد:اميدواركردن دو مرحل

 آوردن.در يو نا اميد ی( از نارضائ1

 گرم و اميدوار كردن. ( دل2

هـا فـروكش    و شـكوه  یاول انجام نشود و موج نارضـایت  ي مسلم است كه تا مرحله
خـواهم كـار اول را بكـنم. پـس از آن،      یدرست نخواهد شد. مـن هـم مـ    ینكند، دوم

ـ  دوم چندان احتياج نباشـد. همـين اـدر كـ     ي شاید به مرحله ت را ناراحـت و  ه شـما ملّ
هـا   خود با شوق و رضا همكاري هو مأیوس نساختيد و بيرونش نكردید، خود ب یناراض

این كـار را كـرد. همـه     اوليه انقالب يكه پيروزطور ها خواهد نمود. همان و فداكاري
                                                        

 چاو و منتشر شده است. روزنامه ميزان، 8/11/1138، مورخ 114صورت سرمقاله در شماره  این اثر به 
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هـا و تظـاهرات    یپيمـائ  شـدند و در راه  طبقات كردند. فوج فوج داخـل دیـن خـدا مـی    
 نمودند. یشركت م ،ها خنرناك و شهادت

و شـكایت و مخالفـت جـز از     ید اصـال  نارضـایت  يـ ئممكن است ایراد گرفته و بگو
وجـود نـدارد؛ و اگـر     مزدور امپریاليسم يها و ضدانقالبی ییك مشت طاغوت ي ناحيه

شـود منـرح    یها مـ  آویز تبليغات خارجی ه دستآور را ك هست، چرا این منالب یأس
 كنيد؟ یم

وجه  هيچ ها زیادند. و به بده ها و فحش زن ها و ن  نيست. ناراحتی طور متأسّفانه این
 دشمنان ندارد. يها ها و به تحریك شده ها و ساواكی اختصا  به طاغوتی

و  یچكـردیم و بـا ندیـدن شـكار     یشد كه مثل كبك سرمان را زیر برف م یاگر م
ح  نـداریم كبـك باشـيم. بـه      یشد، حرف شما درست بود؛ ول یحل م مستلهتفنگش 
ها آنقدر بلند اسـت   ناله و نفرین يكه سر زیر برف یا زیر لحاف بكنيم، صدا فرض هم

ت ه موكّلين خـود و ملّـ  ساكت نشستن را خيانت ب ،حالكند. درهر یكه گوش را كر م
مراجعه،  و نامه و تلگراف و تلفن با كه یفراوان شكایات دانيم. یم امام و انقالب هب و ایران
شناسـيم و تعلّـ  بـه     یكـه مـ   یهـائ  رسد؛ و خودي یآشنا و آشنا مي طبقات از نا از همه
 ،عـالوه  هفراوانند. ب اند، نبوده نيز شده تحریك یا انقالب مخالف نداشته، خا  ي دسته

 گذارد. ینم یو اطمينان باا یدلخوش يشوم جا یبينم و منّلع م یصا  مآنچه شخ

از آنهـا از كشـته شـدن كسانشـان در      یاین شكایات انواع مختلف دارد. مقدار كم
 انقـالب  یطبيعـ  يهـا  و از سـختی  یو گرانـ  یو گرسـنگ  يو از بيكار جنگ يها جبهه

كـه اكثریّـت مـردم از شـهادت و      یرت تحمّل و اسـتقبال اد یاست و از این بابت، یعن
ـ   يارزگـ  بزرگ و سپاس ينمایند، مایه اميدوار یشدائد جنگ و انقالب م ت از ایـن ملّ

شكایت و اعتراض به اینكه چـرا اخـالل در    ییافته است. حتّ كرده و تغيير وااعا  انقالب
 دارند. ،شود یجنگ م یاداره و در فرمانده

 ي است كه الزمـه  یها از بابت چيزهائ ها و ناله شكایات، نگرانی ي اسمت عمده امّا
كه در اثر جهل و انحـراف و افـراط و    ینيست و نباید باشد. از كارهائ یاسالم انقالب

وار  اسـت كـه شـينان    یو انقالب اسـالم  یافراد و افكار ضدّ ایران يها همچنين خيانت
 اند. در رگ و روان ما نفور كرده

گـویم   یيل و شواهدش را نمـ صها است! تف داد مردم، بيش از هر چيز از بيدادگري
 خونخوار،  جالّدِ صورت به را اسالم و انقالب چگونه و آید یم عمل به چرا و دركجا كه
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 . ها به ما نيامده... رده است. این فضولیمهاجم در آو ي زن یا بيگانه غارتگر شبيخون
، با صـداات و شـهامت مـدارك و    شكنجه «شایعه»به  یرسيدگ هيأتشاءاهلل كه  ان
اند، خواهنـد گفـت. كـه     ا دیده و شنيدهه را كه خوانده و از نزدیك در زندان یمظالم
 یو حيثيّت عدل اسـالم  انقالب يد، بلكه آبروما نخواهند ز لنمه به تنها نه بگویند، اگر
 خرید خواهند كرد.را باز

و بـه   ،زمين و زراعـت  ،است كه به خانه و اثاث یدیگر، از تجاوزات و حمالت دادِ
داشـته باشـد، بـا     ییـا شـرع   یشـود؛ بـدون آنكـه محمـل اـانون      یكار و تجارت مردم م

. بـه ایـن ترتيـب گرداننـدگان     داران ا و سرمایهه تودالجویانه و مبارزه با ف انتقام ي چهره
 يهـا  زننـد: پيـاده كـردن برنامـه     ی، بـا یـك تيـر سـه نشـان مـ      یو نـامرئ  یپس پرده مرئـ 

ز بـين بـردن   و بـاالخره ا  يسـاز  اسـالم و ضد و ضدانقالب یتراش ی، ناراضیماركسيست
 ها. بلعيده شدن از طرف ابرادرت يبرا یآمادگ یكشور و مردم؛ یعن يااتصاد ي بنيه

هایشـان و عليـه    عليـه ادارات و كارمنـدان و خـانواده    يگير و جبهه يسوم، دِروگر
 يپيشـنهاد  ي ، با الیحهيبازساز اخيرا  و يساز پاك زیر پوشش تخصّم و تحصيالت؛

تـار و مـار    یدر پـ  طـور  هم به مملكت حمله كرده بود، ایـن  دولت كه اگر اشون مغول
خاك سياه نشاندن هر صـاحب نـام    و به یران افتاد. همچنين پاك ینم یكردن مردم بوم

 مانده از گذشته. یو نشان باا

نبـود كـه صـدتا صـدتا مـردم را از       ، انقالب فرانسه و روسيه و چينیانقالب اسالم
و  نيست كننـد، بـه سـيبریه    به ا سره ا و اردوگاهه هزار هزار در زندان؛ گيوتين بگذرانند

 دیگر تبعيد نمایند یا پنهان و آشكار تيرباران كنند. يجاها

 فرمود:  ینم ) ( مگر پيغمبر
 1«ْسالُم َيُجُب َعَما َقْبَلُهَااِل»

  فریاد نزد: ه به دستور پيغمبردر روز فتح مكّ )ع(یمگر عل
 2«َاْلَيّْوَم َيّْوُم اْلَمْرَحَمِة»

 :اعالم نشد كه  ) (رسول و پيام حضرت
 1«.َاْنُتُم الُّطَلقا»

                                                        
 كند.  پوشاند و فراموش مى حدیث نبوي: اسالم گذشته را مى .1

 : امروز روز مرحمت است.ز علی)ع(ا .2

 اید؟  : شما آزاد شدهاز حضرت رسول) ( .1
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 و بخشش و كرامت كجا رفته است؟ یمردانگ

اسـت كـه در    یبـا روح كينـه و خصـومت    یگروه يبند و دسته یچهارم، جوّ دشمن
از ابيل  یت را با عناوین مختلفاز ملّ یباشد. افراد و اصناف یفرما م داخله مملكت حكم

، یئآمریكـا ، زده ، غـرب یر، مصـدا كـا  ، سـازش ، ليبـرال یا، ملّگر ی، ملّ، مناف یالتقاط
كننـد و   یفالن، مـتّهم و محكـوم مـ   ، ضدفالن و ضـد یمكتب، ضدیروحان، ضديا جبهه

سـهوا  یـا    ؛ت محرومشان نمایندو از فعّاليّت و امنيّ یو طبيع یخواهند از حقوق اانون یم
سـازند و بعـد    یمـ  و ضـدّ اسـالم   ضـدّ انقـالب  مـدوّن، مرتبـا     يهـا  عمدا  بـر طبـ  نقشـه   

 اینها را فرستاده است. آمریكاو  و امپریاليسم گویند، صهيونيسم یم

و صدایشان عليه چه  شود یم كجا جمع و است سمت كدام به تملّ كه انبوه بينند یم
 يانحصارگر ياستفاده از مواعيّت و مقام براار به سوءدرآمده است و باز اصر یكسان

 خود دارند.

هم دارنـد و آن اینكـه چـرا دولـت و متصـدّیان،       يبزرگ دیگر یشكایت و نگران
گـردش   مملكـت و بـه   يگر ركود و سكون كشور بوده و به فكـر آینـده و احيـا    نظاره
 نيستند. یتوليد، ترميم و تراّ ياه آوردن چرخدر

 1« َشِدَاء عَلَى الَكُفَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ»كه  ت صدر اسالمخالف امّبرخالصه آنكه، 
شده  «اَشِداءُ بَيْنَهُم»وطنانشان رسيده و انحصارگران، با همي تندروان نو بودند، رابنه

 است.

اند  سرزمين ایران گرفته به و تيمور را مانند سرازیر شدن تاتار ایران یانقالب اسالم
 گذراندند! یها را از دم تيغ م همه را زیر سمّ اسبان له و زنده ،كه غير خود

 ؟یتا ك ماركسيسم ي مانه و تخریب به شيوهتضادّ خص
 نرسيده است؟ یو سازندگ یبس و آشت آیا بعد از دو سال هنوز هم مواع آتش

داخل و تبدیل دوستان و آشنایان به بيگانـه و مخـالف،    ي كردن جبهه یآیا با متالش
شـرق   كـه از جنـوب و غـرب و شـمال و     یخواهيـد توانسـت از پـس دشـمنان خـارج     

 نمائيد، برآئيد؟ یهر دم تحریكشان م و  اند كمينو حمله در ،مننقه از خارج و مملكت

انـد، مـواعش نرسـيده اسـت كـه آزاد       بيچاره كه مریض و پير شـده  يها آیا زندانی
 شوند؟

 انتقام را بگيرد؟... ينباید جا یو كرامت انسان یعدل و ر فت اسالم 
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لـه   معظّـم  یشود و به حيثيّت و مقبوليّت ملّـ  یمامام نوشته  يآن كارها پا ،حالدرهر
 زند. لنمه می

كاهـد و   یشـود و از حقّانيّـت و معنویّـت و مواعيّـت آن مـ      ینوشـته مـ   انقالب يپا
 شود. یاسالم عزیز نوشته م يباالخره پا

پـيش   یپروائـ  یداران راه لجاجت و بـ  نمایند و حجاب یها پشت به ابله م خواننماز
شـدند،   یفـوج فـوج وارد دیـن خـدا مـ      يها كـه روز  ها و سرخورده گيرند. برگشته یم

گوینـد؛ و شـما    یبـد مـ   یبـه مسـلمان   -و حسـرت  یبا كمال شرمندگ -آهسته و آشكار
 فرمائيد. یو تأليف الوب، انزجار و ارتداد وارد م صدور انقالب يجا به

كـرد كـه    یمـ  يیـادآور  صـدر اسـالم   نیادتان نرود كه خداوند در ارآن بـه مـؤمني  
از ميـان خودتـان    يدشمنان یكدیگر و بر لب پرتگاه آتش بودید، با برانگيختن پيغمبر

 هم نزدیك كردیم و برادر شدید. شما را به يها دل

 خدا انجام ندهيم.ضد یِانقالب -یارتجاع عملِ ،بيائيم

  
 ینِ اتَبِعَ الهُدمَ یوَ السَالم عَل
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  قضايی و عدالت است ی امنيت تشنه ايران ملت
 

 بيانات قبل از دستور مهندس بازرگان

 01/99/9301، مورخ يکشنبه 990در جلسه 

 
 

 ن ابل از دستور را دعوت كنيد.سخنرانا -رئيس
است كه تشریف ندارند. آااي  نماینده مردم بم نوبت آااي یارمحمدي -منشی

 مهندس بازرگان بفرمائيد.

 صبحت هست؟ امنيت -مهدی بازرگان
 البته -رئيس

خصا  مستول عرایضش با توجه به اینكه سخنران ابل از دستور ش -مهدی بازرگان
شود مستول و تحت تعقيب ارار  عنوان اظهار عقيده نمی اي را به است و هيچ نماینده

 داد.
 شود اعتراض كرد. ولی می -رئيس

 بسم اهلل الرحمن الرحيم.  -مهندس بازرگان
َِِّن الِذّْكَرى َتنَفُع اْلُمْؤِمِننَي» َِّْكْر َف  1«.َو

هاي  بعد از هشت ماه كه نوبت نن  ابل از دستور به این جانب رسيده است حرف
دارم ولی با توجه به كمی  هاي بسيار از جانب موكلينم و مردم ایران زیاد و درددل

                                                        
 112، جلسه اكرات مجلس شوراي اسالمیسخنان ابل از دستور مهندس بازرگان، به نقل از مشروح مذ ،

 .26/11/1138مورخ یكشنبه 
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ي كنم به دردي و داد فرصت و با انتخاب اهم منالب به یكی از آنها اكتفا می
آید. از امام گرفته تا  ها است از دل و زبان تقریبا  همگان برمی پردازم كه مدت می

، حتی افتضاح آن یا كشاورز و كارگر ، بازاريو روحانی سرباز در جبهه، روشنفكر
بست خنرناك و گره  پيدا كرده است. منظورم بنانعكاس وسيع در خارج از كشور 

وجود آورده است و  هاي بر سر ادرت به كور وحشتناكی است كه لجاجت یا راابت
یكی از آنها محروميت طوالنی كشور از سه پُست مهم وزارت است. البته بار اول 

ي ي آن نيز نيستم، چيز كننده شود و بنده اولين طرح نيست كه این مصيب بازگو می
شده حل اختالف و  حال بيشتر اكتفاء به تذكر و نصيحت یا مالمت می كه هست تا به

اند. یا آنكه اظهارنظرها و  گذارده ي مقامات درگير می عهده تشخيم و تفاهم را به
ها و اعتراضات و  رغم گله خواهم علی ایرادها كلی و دو پهلو بوده است، بنده می

و خدا دارد،  در ابال خل  ي مجلس نمایندهاي كه یك  اشكاالت به حكم وظيفه
ي هر یك از  كنم با صراحت نظر و پيشنهاد بدهم، خنا و وظيفه طور كه فكر می آن

ایران و اادر  اصحاب دعوي را اعالم نموده با شاهد گرفتن نمایندگان محترم و ملت
گونه تقاضا و تواع جز رعایت  است كه هيچمتعال ترك و تمكين بخواهم. بدیهی 

 ندارم.  جمهوري اسالمی ایران اانون اساسی
سه شخم یا سه مقام درگير این جریان و مستول اضایا هستند كه برحسب سلسله 

 نمایم: رایضی خدمتشان میبرم و ع نام می مراتب منعكس در اانون اساسی
 ر رئيس جمهور،صد جناب آقای ابوالحسن بنی -9

كه از طرف امام به ایشان تفویض  خارج از سمت فرماندهی كل نيروهاي مسلح
ی نصيب خود شده با فداكاري و به سنگ تمام به انجام آن ايام نموده )افتخار عظيم

 صدر:  جناب آااي بنی .نمایند( و مملكت می
 خود توجه و تكيه زیادي دارند. « من»اوال ، به مقام و 

تعيين كرده  تر و آزادتر از آنچه اانون اساسی ثانيا ، اادامات و اختياراتی مستقيم
وزیر و وزیران  نخستهایی از باالي سرِ  است براي خود اائل بوده احيانا  دخالت

 نمودند(. نمایند )یا می می
جمهوري ااتضاء  هاي در شأن ریاست ثالثا ، بيش از آنچه متانت و محدودیت

ي آزاد یا خنيب سياسی، به مقاله و سخنرانی و به  نماید، در مقام یك نویسنده می
 پردازند.  تعليم و تبليغ می
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هاي خنيري را بر طب  اصول  وظایف وسيع و مستوليت در مقابل، اانون اساسی
ي ایشان گذارده است  عهده به 112 -121 -126 -124 -122 -121 -111 -60 -31

گرفتن و ریاست و نظارت و احيانا  ح  دخالت داشتن  ي ایفاي آنها گزارش كه الزمه
حقوق و  توانند و باید این باشد. ایشان می در بسياري از امور دولت و مملكت می

ن اساسی، حفاظت و ارتباط اواي اختيارات را اعمال نمایند. از ابيل اجراي اانو
گانه، نظارت بر دولت و اعمال اوه مجریه، تشكيل هيأت دولت در حضور خود و  سه

ریاست بر آن، پاسداري از مذهب رسمی و نظام جمهوري و حمایت از عدالت و 
و تصویب وزیران ابل از معرفی به مجلس شوراي  وزیر انتخاب نخست آزادي
 . اسالمی

ي  عهده هاي سنگين و داي  را به ضمن آنكه چنين مستوليت متأسفانه اانون اساسی
كامل طور وضوح و  ر گذارده است، كيفيت و ضمانت اجرایی آنها را بهجمهو رئيس

نيت و وفاداري و صداات مقامات مستول دیگر  مشخم نكرده است گویی به حسن
و  122موكول نموده است. شاید به همين دليل است كه ایشان به اعتبار اصل 

دارند غالبا  شكایت و اضاوت به نزد افكار  مستقيمی كه در برابر ملت  مستوليت
نهاد بنده این است كه در صورت واوع و مشاهده برند. پيش عمومی و انبوه مردم می

گانه مراتب را ابال  با صراحت و كتبا   ي مقامات مربوط به اواي سه خالف از ناحيه
 وزیر كه جناب نخست آشكارا ابالغ نمایند و اگر مفيد وااع نشد به مقام رهبري امت

 رش داده چاره بخواهند.دانند گزا خود را مقلد ایشان می
 وزير،  نخست جناب آقای محمدعلی رجايی -0

اند  ر معرفی كردهجمهو كه خود را برادر كوچك آااي رئيس جناب آااي رجایی
ه آورند و تمایل و تمكين بيشتر به گرو چه بسا شرط برادري و كوچكی را بجا نمی

ر ببندند، گزارش الزم ندهند و جمهو ها را به رئيس حاكم ابراز داشته سعی دارند راه
دهد  رعایت ح  ریاست و نظارت و نظریات ایشان را ننمایند. ضمنا  دولت ترجيح می

 مند و سایر ها و امدادها را از اشخا  و اختيار افراد عالاه ها و نهادها و رسانه دستگاه
 ها را خود تصفيه نمایند، در مورد وزیران معنل مانده است.  و حتی غيرمكتبی احزاب

ي تصویب و بنابراین تشخيم و ابول صالحيت  وظيفه نظر به اینكه اانون اساسی
كند كه اابل  ر گذارده است اصل بدیهی حكم میجمهو عهده رئيس آنها را به

اعتراض كند  تواند به مجلس طوركه دولت نمی جمهوري باشد، همان پذیرش رئيس
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نمایند و اگر چنين وضعی پيش آید  كه چرا لوایح تقدیمی را دربست تصویب نمی
 رود. شود یا كنار می طبعا  دولت است كه در برابر مقام ثابت نظام جمهوري تسليم می

 ، کشورعالی رئيس ديوان  کتر بهشتیجناب آقای د -3

اگر چناب ایشان این مقام حساس و شامخ را بـا تمـام فرصـت و اـدرت در دسـت      
كردند، جاي تقـدیر و امتنـان    می گرفته، خود را واف آن بر طب  شرع و اانون اساسی

اضـایی و   ي امنيـت  تشـنه  پـس از انقـالب   ایران زیرا كه ملت ،داشت فراوان وجود می
بينـيم كـه ریاسـت     ها و ادارات مربوطـه اسـت. امـا مـی     عدالت و نظم و نس  در دادگاه

خـار موضـع سياسـی    ضـمن رهبـري فعـال حـزب خـود و ات      كشورعالی محترم دیوان 
 ي هـا صـرف نمـوده بـا اسـتفاده      ها و مصاحبه طرفانه اواات زیادي را به سخنرانی غيربی

پردازنـد.   هاي گروهی و از امكانات عمومی، به تبليغـات مـی   ممتاز و استثنایی از رسانه
گانه و عدم تداخل آنهـا، كمتـر امـري از امـور      برخالف اصل مسلم تفكيك اواي سه

تأثير و فرمان ایشان نباشـد. سـفرا و    طور رسمی یا غير رسمی تحت همملكت است كه ب
و بـه ادارات و نهادهـا    پذیرند، به جبهه جنگ حضور می وزراي كشورهاي خارج را به

مملكـت   فرمایند؛ در امور ااتصادي و كارگري و در سياست سركشی و سرپرستی می
طـور خالصـه، وزن    نماینـد؛ و بـه   ر و اعمـال نظـر مـی   و تشكيل و تركيب دولـت اظهـا  

گسترانند. تواع برادرانـه   سنگين و استعالي خود را به تمام شتون جمهوري اسالمی می
و متواضعانه این حقيـر از ایشـان و از آاایـان متوليـان و دیگـر همكارشـان كـه تقریبـا          

 ، این است كه:اند ي اختيارات اجرایی و مواضع ادرت را در انحصار گرفته همه
جمهوري را بنمایند و ثانيا  خود را در االب  هاي ریاست اوال  پاس مقام و مستوليت

 و همكاري صميمانه با سایرین محدود و مفتخر فرمایند.  اانون اساسی
 

 والسالم عليکم و رحمت اهلل و برکاته

 
 متشكرم، شما هنوز شش دايقه وات دارید. -رئيس
 دیگر تمام شد، العاال یكفيه االشاره. -ندس بازرگانمه
 
  
 



 

 
 
 
 
 
 

استماعنظراتيدعوتازموكلينبرا
 

كند كه عقاید و نظـرات خـود    ي نمایندگی ما امضاكنندگان ریل ایجاب می وظيفه
در ميـان گـذاریم؛ امـا متأسـفانه     ي مسائل و مشكالت كشور، همواره با شـما   را درباره

هـاي   ، و امكانات و موانعی كه در رسـانه هاي موجود در مجلس دیتي محدو واسنه به
 اند، در این وظيفه توفي  كامل حاصل نگردیده است. گروهی فراهم نموده

اي حسـاس اـرار گرفتـه اسـت، لـذا از شـما مـردم         چون وضع مملكـت در مرحلـه  
 1ســاعت  1138اســفند مــاه  1بــين و اهرمــان تقاضــا داریــم كــه روز پنجشــنبه   روشــن

حضـور   بعدازظهر براي استماع توضيحات اجمالی نمایندگان خود در دانشگاه تهـران 
 هم رسانيد. به

  
 شورای اسالمی نمايندگان شما در مجلس

 ، هاشم صباغيان، ابراهيم يزدی، مهدی بازرگانيداهلل سحابی

  

                                                        
   در دعـوت از مـردم    اطالعيه آااي مهندس بازرگان و سه نفر از همفكرانشان در مجلس شـوراي اسـالمی

 شود.  ، تقدیم می1138اسفند  1، یكشنبه 111، شماره براي استماع نظرات كه عينا  به نقل از روزنامه ميزان
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داديم،ءاستعفاماازدولتموقت

وليكنارنرفتيم
 

ـ   مستلهمهندس بازرگان، شما بعد از  يآاا: س سـكوت   یمـدّت  يت بـرا دولـت مواّ
ادامه داشـت تـا    مستلهشدید و این  یظاهر م یسياس يها كرده بودید و كمتر در صحنه

نماینـده   چهـار صـحبت   ي مسـتله كه نن  پيش از دستور فرمودید؛ و بعد از آن،  یزمان
ایـد.   شـده  یسياسـ  ي رسد كه شـما مجـدّدا  وارد صـحنه    ینظر م به طور شد و این منرح
 شما در مورد سكوت و شروع دوباره چيست؟ ي هتوضيح بدهيد كه انگيزلنفا  

  الرَحمنِ الرَحيمِبِسْمِ اهللِ: ج

 كنار نرفتيم. یت ما استعفا دادیم، ولاز دولت مواّ

، فـر  معـين  يت كماكان وزیـر بودنـد، مثـل آاـا    از همكاران دولت مواّ يا اوّال  عدّه
 يا دیگـر وزارتخانـه   ،خـود بنـده   .یرجائ ي، مثل خود همين آاایمهندس سحاب يآاا

بـودم و آنجـا هـم اداره و     انقـالب  يدر شـورا  یهـم نبـودم ولـ    وزیـر  نداشتم و نخست
چـون   ،دادم منتها سر و صدا نداشتيم یكارها را من انجام م ها و تقسيم ترتيب كميسيون

 كردیم. یسر و صدا كار نم يوات برا ما هيچ

 ؛داشـتم  يجدید دولت همكار يوزرا ي با همه و كميسيون زیرنظر بنده بودچند تا
 را تشكيل دادیـم، بـدون اینكـه اختصـا  بـه      یپيش آمد. ما گروه كه مجلس یتا وات

 را  یكسان، كه با جلب نظر مردم «گروه همنام» با نام داشته باشد يآزاد نهضت اعضاي
                                                        

 سكوت آااي مهندس بازرگان و یارانشان در ي علل  درباره و خبرنگار روزنامه ميزان خبرگزارى پارس
؛ مذاكرات خصوصى ایشان با امام، و برنامه سخنرانى پس از استعفاى دولت موات آزادى ایران نهضت

اند كه ما آن را به نقل از شماره  ، با آااي مهندس بازرگان مصاحبه منبوعاتی داشته1138هفتم اسفند ماه 
 داریم.  روزنامه ميزان، تقدیم می 6/12/1138مورخ  116
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، دوسـتان  كنيم. بنابراین در انتخابـات مجلـس   یوكالت معرّف يكه صالحيّت دارند، برا
مجلـس رفتـيم،    ب شدیم و بهو بنده بدون اسم نهضت فعّاليّت داشتيم. بعداز اینكه انتخا

داشـتند،   يهمكـار  بـه  ميـل  و ما اعتقاد به و پذیرفتند یم كهآنجا تا ما ي همه هم مجلس در
 یمنـالب  در روزنامـه ميـزان   یو گاه ،كردیم. هم در مجلس و هم در بيرون یخدمت م

 یوت وادارنـد، یعنـ  تعمّد داشـتند كـه مـا را بـه سـك      یگروه يها رسانه یدادیم. ول یم
وات هيچ یك از دوسـتان نهضـت و بنـده     دادند؛ وگرنه هيچ یسكوت در ما م ي جلوه

شـد. منتهـا    یهـا انجـام مـ    یسـخنران  یكردیم و خيلـ  یوظيفه م يكنار نرفته بودیم و ادا
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 ایـران  یاسـالم  يجمهـور  يدادند و صدا و سيما یشدند و اجازه نم یها را مانع م یخيل
از مـا بـرده    یاصال  اصرار داشـتند كـه اسـم    یرسم يها و روزنامه یگروه يها رسانهو 

بكنند. عالوه بر اینكـه اصـرار بـود مـا را بـدنام بكننـد و از راه        ینشود و ما را مرده تلقّ
توجّه و عالاه و اصرار و از مـا انتظـار    یمردم خيل یتهمت و افترا، ما را خفه بكنند؛ ول

و در  گفتنـد شـما كـه در دوران شـاه     یو با اعتراض م ندكرد یمت مداشتند و ما را مال
و حــ  و عــدالت  يت و آزاددار اســالم و ملّــ آن مشــكالت و در آن خنــرات پــرچم

گذارنـد   یكه ما ساكت نيستيم، منتها نم گفتيم یگوئيد؟ ما م ینم يچيز بودید، چرا هيچ
جـواب دادن بـه    ين، ایـن دعـوت را هـم بيشـتر بـرا     مـا بـه شـما برسـد. بنـابرای      يصدا

كـه دارنـد، انجـام     یكنند و انتظارات و تواّعـات  یكه مردم از ماها م يزیاد يها پرسش
 دادیم.

كـه مـا در ایـن مـدّت اتّخـار كـردیم و        یدر ميان گذاشـتن منالـب و سياسـت    يبرا
از اصـول اـانون    یایم، این جزو وظایف نماینـده اسـت و اتّفااـا  یكـ     كه داشته ینظریات
ـ      یهمـين را مـ  هـم   یاساسـ  ت موظّفنـد، بنـابراین مــا   گویـد كـه نماینـدگان در برابـر ملّ

 يمنـد  عالاهو  يو با دلسوز یخواستيم با مردم و موكّلين و غير موكّلين خودمان مننق
را در ميـان بگـذاریم. نـه اصـد بلـوا و       یمنـالب  یاسـالم  يبه مملكـت و نظـام جمهـور   

عليه دولت. اصد جاه و مقام و منزلـت   یو نه حركت ،ایم و داریم تفراه داشته جنجال و
واـت هـم دنبـال كسـب      ایم و هـيچ  را هم نداریم؛ چون منزلت پيش خدا و مردم داشته

 يا از مـا وظيفـه   یدهد. هر وات كس یما هم نشان م ي ایم و گذشته ادرت و مقام نبوده
دسـتور امـام بـوده و مـا      يدانيد كـه رو  یت را هم مایم. دولت مواّ خواسته، انجام داده

بـه   يا دنبالش نرفته بودیم و از روز اوّل هم گفتيم كه هر وات كه نخواستيد، ما عالاـه 
نبودنـد،  ا كه سدّ راه م ما دست شما است و تا زمانی ياین پست و مقام نداریم؛ استعفا

 بود، ما هم كار كردیم.   يهمكار ییعن

منـرح   یبازرگان، در رابنه با دیدار امروزتان با امام، بفرمائيد چه منـالب  يآاا :س
نشـد؟ بخصـو     یصـحبت  [1/12/1138]روز پنجشـنبه   یبود و آیا در رابنه با سـخنران 

صبح، گویا منالب دیـروز امـام در ارتبـاط بـا ایـن       يها از روزنامه یكه بنابه نوشته یك
 برنامه بوده است.

تـك اـبال  بـه     ما تك ي كه امروز صبح به خدمت امام رسيدیم، همه يا : این عدّهج
ایـم، فكـر    از مـردم دعـوت كـرده    یمنتها چون اینجا چهارتائ ،رسيدیم یخدمت امام م
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نكردنـد، بلكـه گفتنـد     یكردیم كه با هم خدمت ایشان برسيم. ایشان هم نـه تنهـا منعـ   
نبـوده، بـا عـام     یخاصّـ  ي من خناب و اشاره به دسته ي روز گذشته يها اصال  صحبت

سال پيش )البتّه نظرشان به بنده بـود( و آاایـان دیگـر     10بوده و نسبت به آاایان هم از 
هسـتند،   یشناسـند و از آنچـه ناراحـت و ناراضـ     یرا هم از پانزده، بيست سال پـيش مـ  

 است كه در مملكت وجود دارد. یهائ سوءظن

 يا عدّه یك ،كنند یم یبدگوئ ایشان خدمت صدر یبن يآاا عليه آیند، یم عدّه یك
 يحزب جمهورعليه و یك عدّه عليه آاایان دیگر، مثال   ،كنند یم یعليه ما بدگوئ

شناسم و  یبرم، چون همه را م یكنند. امام گفتند كه من از اینها رنج م یم یبدگوئ
وب آدميزاد ممكن است كه وحدت اند. منتها خ گزار مملكت بوده همه هم خدمت

 ينداشته باشد. این اختالفِ سليقه هم ایراد يو ر  نظر وحدت یول باشد؛ داشته هدف
 را برآورده كنيم. انقالب يها ها و ضرورت ندارد و ما باید همه كار بكنيم و نيازمندي

اش اسـت كـه    هاصال  جـزو مرامنامـ   يما هم برایشان توضيح دادیم كه نهضت آزاد
 يو وحـدت بـوده و در ایـن مـّدت هـم دائمـا  دعـوت بـه همكـار          يدار همكار پرچم

 كردیم. یم

و افـراد   هـا  گـروه ت انسجام نداشـته و از  گرفتند كه چرا دولت مواّ یبه بنده ایراد م
گرفتنـد، بـه    یمـ  كـه  يانـد؟ ایـن ایـراد    نبـوده  یاصـنالح مكتبـ   بوده و همه بـه  یمختلف

را كـه در راه   یخواسـتيم، كسـان   یاز اصول ما و خدمات ما بوده كـه مـ   یاصنالح یك
 گزار بودند، بيایند كار كنند. و خدمت مند عالاه و استقالل ياسالم و آزاد

در دسـتور  پيش از  يها ت هم هميشه نظر ما این بوده، چه در نن بعد از دولت مواّ
اسـت، هميشـه دعـوت بـه وحـدت       كـه در روزنامـه ميـزان    یو چه در مقـاالت ، مجلس

عـوض اینكـه اسـتقبال     ،دیگـر  يهـا  و روزنامـه  ها گروهكردم؛ امّا متأسّفانه از طرف  یم
 آوردند. یوجود م هرا ب یهائ ها و سوءظن كردند و نسبت یكنند، رد م

نداشتند و اصال  ما هم دیگر منـرح نكـردیم كـه     ید این مراسم، ایشان حرفدر مور
 كند. یصحبت م یشود، یا چه كس یكجا برگزار م

عام داشـت   ي جنبهمن دیشب  يها در آغاز صحبت، ایشان تأكيد كردند كه حرف
 زبان اعتراض بكننـد.  یا افراد با چماقِ ها گروهبرم از اینكه  یبود و من رنج م یو عموم

را دو سال است كه با پوسـت و گوشـتمان حـس     مستلهما هم توضيح دادیم كه ما این 
طـرف مـا    الـم بيشـتر بـه    يزبـان و ایـن خنجرهـا    يهـا  اینكه این چمـاق  يكنيم؛ برا یم
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 ياسـت كـه از اسـتعفا    يآمده و هنوز هم كه هنوز است، با اینكه یك سـال و انـد   یم
كننـد. مـا هسـتيم كـه از آن      یكهنه را منرح م مسائلهم آن  ت گذشته، بازدولت مواّ

 بریم.   یگویند، رنج م یاتّهامات كه هنوز هم م

 [1/12/1138] روز پنجشـنبه  یبازرگان، ممكـن اسـت در مـورد سـخنران     يآاا: س
را كه ارار است منرح بشود، بفرمائيد تا مـردم در جریـان باشـند و بـا      یفهرست منالب

 كنند؟ شركت يبيشتر یآگاه

هسـتيم   تهـران  ي نماینـده  ،ما چهارتا یاش در آن دعوت گفته شده، یعن : خالصهج
خواهيم با موكّلين خودمان و با مـردم دیگـر صـحبت     ی. مایران يو عضو نهضت آزاد

كه از مـا   یاز عملكرد خودمان در این هشت ماهه بدهيم و به سؤاالت یبكنيم و گزارش
   :شود، جواب بدهيم یم

  ؛بدهيد ءدهيد و استعفا ینم ءمثال  چرا استعفا
 كنيد؛  ینم يیا كه چرا ساكت هستيد و چرا كار

 كنيد؛  یكنيد یا نم یم يو یا چرا با دولت همكار
خودمان را در رابنه بـا   یو نظریات كلّ خواهيم جواب اینها را بدهيم و سياست یم
 ن كنيم.مملكت بيا مسائل

هم از مـا خـواهش    البتّه ارار است هر چهار نفرمان صحبت بكنيم و وزارت كشور
 باشد. 1در امجدیه یاند كه سخنران كرده و خواسته

 دهيد؟ یرا در این مراسم م یآیا شما احتمال برخوردهائ: س

 خواهيم  ینم ما كه است این است، ممشخّ آنچه نداریم؛ یاطاّلع ما داند؛ یم خدا :ج
ایـم   نكرده یتحریك و یاادام نداشته، مستله این يبرا هم یتمایل گونه هيچ بشود. برخورد

بيـنم   ینمـ  یدیگران هم دليل ي خواهد چنين بكند و از ناحيه یهم نم یهائ و هيچ دست
ـ اینكـه مـا نـه دشـمن مملكـت هسـتيم و نـه دشـمن م         يكه این كار را بكنند. برا ت و لّ

باشيم. در این اجتماع هم كه اصـد بلـوا    گونه كارها ایم كه مستوجب این نكرده يكار
شـود كـه آنهـا سـوءنيّت      یبياینـد معلـوم مـ    یاگر كسان نداریم، و یو آشوب و آشفتگ

                                                        
گذارى  نام نام ورزشگاه شهيد شيرودى كه بعدا  به است نام ورزشگاه ادیمی و بزرگِ شهر تهران« امجدیه» .1

 شد. 
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تـوانيم   یكه داریم، نم يا اگر آمدند ما در برابر وظيفه یكنم؛ ول یدارند. ظاهرا  فكر نم
 بزنيم.سر باز 

طـرف   طـرف و آن  اتفااا  بنـده و دوسـتان، ایـن    ،در مورد سكوت كه پرسيده بودید
 علميـه اـزوین   هيـأت بهمن  22روز  .كردیم یم یدر اجتماعات بودیم و سخنران یخيل

 یجمعيّت بود؛ ولـ نفر هزار  10دعوت كرده بودند. در مسجد و خارج از مسجد شاید 
رفته بـود و   یبود. كس يگفته نشد كه در ازوین خبر بدا  در رادیو و تلویزیوناصال  و ا

در  یداشـتم. عـالوه بـر آن مقـاالت     یدر مـاه رمضـان سـخنران    یا نرفته بود. یا در كاشان
 یگویـد. واتـ   ینمـ  وات رادیـو و تلویزیـون   نوشتم. البتّه مقاالت ميزان را هيچ یميزان م

كنند، اصال  اسم ميزان نيست. مثل اینكه ميزان خـارج از ایـن    یبحث جراید كشور را م
 :آنكه مملكت است. خالصه

 1«.َلْم َيُكن َشْيًئا َمْذُّكّوًرا»

 یچه پيام[ 1/12/1138]مهندس بازرگان، در رابنه با مراسم پنجشنبه  يآاا: س
 د؟یدار مردم ایران و مردم تهران يبرا

به ما داده بودنـد،   را كه مردم تهران یخواهيم گزارش مأموریت یم ،: ما چهار نفرج
ـ   یهـا و ایرادهـائ   به مردم بدهيم و نيز جواب سؤال ت داشـتند، همچنـين عرضـه    كـه ملّ

 ذ تأیيد از مردم.و نظریاتمان و اخ كردن سياست

نشـود و   یگران ااـدام  ت و آرامش برارار باشد و از طرف اخاللاميدواریم كه امنيّ
نكننـد.   يداشـته باشـند و شـعار ندهنـد و پرسـش و ایـراد       يخـود مـردم هـم خونسـرد    

 يمـردم بياینـد و اضـایا اـدر     یشـاءاهلل بـا سـالمت    هایمان را بزنيم و ان بگذارند ما حرف
 .بهبود مملكت و انقالبجهت باشد در  یشاءاهلل گام تر بشود و ان شان روشنبرای

 
 

                                                        
 : ... كه وجودش چيزي اابل ركر نبوده است. 1( / 16انسان )دهر() .1



 

 
  
  
  
  
  
  

 دعوتازمردم

شركتدرمراسمبزرگداشتدكترمصدقيبرا
 

 
 یتعال سمهب

  
پاشـيد. در   یویرانـ و  جا مرگ  در همه ، شبح استبداددانيم كه با آمدن رضاخان یم

ــت  ــان، روحاني ــن مي ــایوس و دل ای ــزوا م ــاه جســت  یهميشــگ يزده در ان و  ،خــود پن
پرداختنـد و آلـت فعـل     يسـاالر  ذب دستگاه شـدند و بـه فـن   ج زده روشنفكران غرب

 يدند.استبداد شدند و به مقام و منصب و آالف و الوف رس

ــاا ، مــدرسفقــط از ميــان روحانيــت مبــارز و از ميــان  ،مانــد یدر صــحنه پيكــار ب
شتافت. اهميت مصـدق   ن اصيل، مصدق به استقبال خنر و مقابله با استبدادفكرا روشن

او  ی. در تداوم و ااطعيـت و یكدنـدگ  ها است و عمر پربركت او در همين خنر كردن
 و استبداد و ارتجاع است. در برابر استعمار

 یخـوب  بـه  ،برنـد  یعليه او به كار مـ  يگر و سياهی ءاز بهتان و افترا يا آنان كه دشنه
گرنه مثـل آفتـاب روشـن اسـت     ؛ وخواست یگفت و چه م یدانند كه مصدق چه م یم

انـد، تـا آن    كه اجتهـاد در اندیشـه و تـداوم در مبـارزه داشـته      یكسان ي كه از ميان همه
 يتـر و كـردار   ااطع یو رژیم او سخن شاه يساالرعليه تفرعن و استبداد یروزگار كس

 تر از مصدق نداشته است. یانقالب

داشـت زور  تـاریخ مـا آرزو    ي زده روشـن و آفتـاب   ي دانند كه آن چهـره  یآنان م
 ي ، ریخود را به حاكميـت ملـ   يجا یشرك شاهنشاه و يامپراتور، استبداد یفرعون
 انسان بسپرد. یو شرف و آزادگ یهمگان

                                                        
  و  سالگرد وفات دكتر مصدقبراى شركت در مراسم  تن از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 16دعوت

به نقل از  مندرج در منبوعات، 11/12/1138طی اطالعيه مورخ  ،در دانشگاه تهران اوبزرگداشت 
 .14/12/1138، مورخ 141، شماره روزنامه ميزان
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 و وسعت دادن به دائره تفكر و حاكميت مـردم  ،هدف مصدق كوچك كردن شاه
هـا بـر    هـودج زریـن سلسـله    ي كننده یو نف بود. جمله مصدق نااض حاكميت سلننت

گفت، سـلننت را از نفـس    یكه مصدق م یمحكم ي«نه»ها است.  دار توده پشت زخم
 انداخت. یم

تـر از زمـان    توجـه داشـت، سـریع    ایـران  یشناس آن مرد كهنسال كه به رموز جامعه
هـا، بردبارانـه و    هـا و خيانـت   یكـرد. بـا انبـوه مشـكالت و ناآگـاه      یخودش حركت م

 كـه اگـر حكومـت از شـاه      دانسـت  یمـ  ، وكـرد  یمـ  یرا خال سلننت يپا آگاهانه زیرِ
 .نخواهد آورد. اگر این بيفتد، آن نيز خواهد افتاد یگرفته شود، سلننت او نيز دوام

مصـدق   بـود.  یانقالب ي اسنوره یك او پرهيز، نه و تسليم نه و بود سكوت نه مصدق
حقانيـت یـك    يپرچم مبارزه و صـدا  عنوان به ایران یآورترین دوره تاریخ در خفقان

 ، به صحنه آمد.ملت

پـردوام بـود كـه    از یـك حركـت    يا مبارزه مصدق محدود به حـال نبـود، مرحلـه   
نارس بود، زمينـه   كه هنوز انقالب یآینده گشوده بود. در شراین يسو آن به ي دریچه
 حكومـت شـاه   یكـرد. مصـدق بـا نفـ     یفـراهم مـ   سـلننت  یواژگون يرا برا يمساعد

 داشت. یمواج انسان يها آینده، چشم به حركت توده به

بر سر راه او اـرار داده بـود یـك     شرایط روز كه گرگ امپریاليسم مصدق به علت
كرد. آنها  انتخاب ،از نظر خودش منمتن و آزادكننده یول ،یطوالن ي راه اندیشمندانه

نگر از حاشـيه   وار و پوسته یطوط ،كنند یكند عمل م یزنند،  ول یكه با شتاب حرف م
نيـز   يخداوند يها از حرام يا بدون اینكه توجه كنند پارهكنند،  یاحكام ارآن گذر م

رِجْـسٌ مِـنَ عَمَـلِ    »تـا   1«مَنَـافِعُ لِلنَـاسِ  »انـد. از   سـاكن حـرام نشـده    ا ابتدا بهینابهنگام و 
بمِ زیـرو  است. درك و فهـمِ  یانقالب ي ستحالهیك ا است. این ي، فاصله زیاد2«الشَيْنَانِ

 روحيات یك جامعه است.

اندیشـند   یم یكنند، ارون وسنائ یسار م و سنگ كنند، تكفير یكه تحریم م یكسان
مخالفان خود را با هم در یك اـای    ي خواهند همه یم ،كنند یعمل م یو ارون وسنائ

 و در یك زمان غرق كنند.

  ي مبارزه به دست يعصر در مصدق كه است گواهمدعا این بر تاریخ و دانند یم همه

                                                        
  ...دارد براى مردم و منافعی ]هم[: ...  218/ ( 2)بقره. 1

  ...؛ستا شينان ]هاي[كار از ... پليد و : 80/ ( 3)مائده. 2
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هـا سـرنگون    حكومـت  ،امپریاليسـم  ي زد، كه بـا عنسـه   يو ضداستبداد يضداستعمار
 شدند. یم

سياسـت موازنـه    بـود.  یليبرالـ  صـد ضـدِ  شدن صنعت نفت یك اادام صـد در  یمل
 بزرگ مصدق بود. ي، از كارهاو ااتصاد بدون نفت یمنف

از بين برود و حاكميـت   یپنداشت كه اگر سلنه خارج یچنين م يدر آن هنگام و
همـراه خواهـد    را بـه  ياسـتبداد  يهـا  ارزش ي همـه  یِخود نف استقرار یابد، خود به یمل

 یآفتـاب  ي ت و چهـره تمام خلو  ملّ يخواهند یك الگو یكه امروز م یكسان داشت.
اسـت، بـر او    را كه پایگاه امپریاليسم خواهند ليبراليسم یم یدار سازند، حت او را خدشه

 دارند. یما مبرند و زحمت  یعِرض خود م ،منسوب دارند

 یچنان حقانيت و تابنـدگ  چنان روشن است و آن مصدق آن ياستعمار مبارزه ضدِ
 .«توان اندود خورشيد را به گِل یكِ»دارد كه 

گـزار   ضمن تجليـل از خـدمات ایـن خـدمت     یاسالم يشورا ما نمایندگان مجلس
 ی، سالگرد وفات او را در چهاردهم اسفند مـاه گرامـ  نمردم ایرا یتاریخ جنبش انقالب

 كنيم. یشركت م داشت آن بزرگ در دانشگاه تهران داریم و در مراسم بزرگ یم

  
  نظرمحمد يمولو دیدگاه -بازرگان يمهد -ییداهلل سحاب

 یسحاب   اهلل عزت -اخوتيان -فر اكبر معين یعل -يسيدجواد حاج احمدصدر
  يجعفر يمحمدمهد -یالدین بيان صالح -يعباس منوچهر -یكاظم سام

  ينقو  ینق یعل -محمدجواد رجائيان -احمد غضنفرپور
 .هاشم صباغيان -يشهاب محمود
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هندسبازرگاندرمجلسمنظرات
 

گان گـروه االيـت   دتـن از نماینـ   13هنگامی كـه   دیروز به
وزیـر در   طـرح سرپرسـتی نخسـت   »  عنـوان اعتـراض بـه    به

كردند.  ا تركجلسه مجلس ر  سرپرست هاي بی وزارتخانه
سرســراي فواــانی مجلــس در اســمت اختصاصــی       بــه

ــورد مســائل جــاري     ــان در م ــا آن ــد و ب خبرنگــاران آمدن
گيري صـحبت و   مملكت و علت شركت نكردن در ر ي

 دردل گفتند.
 خبرنگار ميزان

 

كدامضرورت؟
كنند  مهندس بازرگان: این آاایان در نن  ابل از دستور و در مقاالت دائما  گله می

، ما مثال  اختالف انداختيم و ي آمریكاها و توطته ر این شرایط جنگ عراقه دك
كنيم، باید دید چه كسی این اضيه را شروع كرد، اگر آنها اهل  اشكاالت ایجاد می

وزیر موظف باشد  وحدت هستند، چرا اصال  این طرح را آوردند كه نخست
این اجازه را  ل كند، این طرح اصال  ضرورتی نداشت و اانون اساسیوزارتخانه را ابو

منرح  طور موات و در وات ضرورت و بعد مواعی در مجلس داده منتهی نوشته به
شد كه از سه وزیر روي دو وزیر تواف  شده بود و وزیر سوم هم احتماال  درست 

ضرورتی در بين نبوده، جز اینكه بگوئيم خود اینها اختالف پس ببينيد هيچ  .شود می
وزیر باید طوري  اوال  اانون اساسی تكليف را روشن كرده، نخست .كنند ایجاد می

                                                        
 شود. تقدیم می 14/12/1138، مورخ پنجشنبه 143وگو به نقل از روزنامه ميزان، شماره  این گفت 
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اگر وزیر نداشته، این را تا به  .آن را تصویب كند جمهور وزیر معين كند كه رئيس
ایجاد این بحث و اختالفات  ،د. در هر حالاندازن جمهور می ا رئيسیحال گردن ما 

ایم، طرحی را آوردند كه  نتيجه همين طرح است، ما كه مبتكر این بحث نبوده
كرد، اختالفات مملكت را  جمهور را تشدید می ضرورت نداشت و اختالف با رئيس

 است. صدامو  كرد و این به نفع آمریكا زد. اانون اساسی را متالشی می دامن می
 ؛اي جز مقاومت نداشتيم، عمل ما دفاعی بوده و نه تعرضی این است كه ما چاره

را باز بكنيد مقررات مفصلی راجع به  است، شما هر رساله فقهی نوكسياسترباین ا
ست است و مثل این است و این در جاي خود در ربيحه ركر كرده بودنِ اصول حالل

اجازه  كه عينا  نباید مجلس را از حيثيت و اكثریت انداخت، اما همان شرع اسالم
 كند ميته را هم بخورد. دهد در مواع ضرورت، شخصی كه احساس مرگ می می

ها  لوایح و طرح بود تا به حال شاید صدي هفتاد « كل ميته»این عمل ما هم عينا  
یم و بعد هم درالك بحث كردیم ر ي مخالف دا آمد ما مخالف بودیم، مع كه می

اما اینجا پاي اانون  .تسليم ر ي اكثریت شدیم بدون اینكه جلسه را ترك كنيم
وحدت و استقالل مملكت، پاي رضایت خا  اكثریت مردم و از اساسی و صحبت 
«  كل ميته»عادي و جاري و صحيح نيست،  ،ردانيم این كا ما می .ملت در بين است

 بود كه ما كردیم و این یكی از رسوم ادیمی و متداول اصول پارلمانی است.
اي است كه االيت با حكم وجدان خود به آن متوسل  این آخرین پناهگاه و چاره

مبارزه عظيم پيروزمندانه عليه ، آن ید شوند، یادمان نرود، ملی شدن نفت و خلع می
به  كسيونی است كه وكالي االيتاستربو مبداء ا ءشاناینها م ،وري انگلستانتامپرا

مانع از حكومت  اكسيونسترببا آن ا :كردند 14در مجلس  رهبري دكتر مصدق
 نددرست كرده بود و دربار هایی شدند كه انگليس ه شدند و مانع از توطتهالسلنن اوام
 با شرایط منلوب خود تمدید كنند.دیگر، به مدت سی سال  نفت را ارارداد تا





 

 
 
 
 
 
 
 

سخنانرئيسمجلساعتراضبه

دانشگاهتهراناسفند11وقايعيدرباره
 

 

  یرفسنجان یهاشم یجناب آقا 
  یاسالم یرئيس محترم مجلس شورا

 
نظر اظهـار  یدو نفر از آاایان نمایندگان و جنابعال 16/12/1138شنبه یدر جلسه علن

 1138 اسـفند  14نسبت به واایع اسـف انگيـز اجتمـاع عظـيم پنجشـنبه       یهائ و اعتراض
خـدمات   منظور تجليـل از  به ، ورجمهو رئيس يدانشگاه تهران كه به دعوت جناب آاا

 ق تشكيل شده بود، فرمودید:مرحوم دكتر مصدّ

آن دو نفر آاایان كه آزاد بودنـد و بـه صـفت     ابل از دستور يها بنده در مورد نن 
نـدارم؛ امّـا نسـبت بـه فرمایشـات       ینمودنـد حرفـ   یمنلب مـ  يادا یو مستوليّت شخص

از  یو بنـابراین بـه نماینـدگ    صـفت رئـيس مجلـس    و بـه  یصورت رسم كه به یجنابعال
اض دارم. زیـرا  از نمایندگان مـردم اعتـر   ییك عنوان كردید، به یطرف سایرین ایراد م

كـه ارتبـاط بـا     یدر موضـوعات  نكه رئيس مجلس تا چه حد ح  دارنـد نظر از ای صرف
 نظرجلســه نداشــته باشــد، ابــل از طــرح آن و بحــث موافــ  و مخــالف، اظهــار  ي اداره
طرفانه و سنجيده و كامـل و دور   گوید بی یبنماید، شایسته این است كه آنچه م یرسم

 باشد. یزبیا ح یشخص يها گيري از موضع

                                                        
  دانشگاه تهران تهيه  در 14/12/1138ارتباط با واایع روز  در در اعتراض به سخنان رئيس مجلساین نامه

ا خود ایشان در جلسه علنى مجلس خوانده شود. و از ایشان خواسته شده بود اجازه دهند توسط نویسنده ی
هيچ یك از این دو درخواست عمل نكردند اما موضوع در جراید انعكاس یافت. ما متن  بهرئيس مجلس 

  نمائيم. ، تقدیم می20/12/1138، مورخ روزنامه ميزان 149این نامه را به نقل از شماره 



 
 

 
 
 

 (1)اسالمی ایرانانقالب ، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 420

 

رئـيس   يوااعا  یا ظاهرا  طرفـدار آاـا   يها با برشمردن و اشاره به گروهك یجنابعال
يد، بـدون  انداخت يگردن آنها و گارد و دفتر ریاست جمهور جمهور، تمام تقصير را به
نـد  آور یوجود م مخالف ایشان به يگروهاكه افراد یا یاعمال آنكه عنایت و اعتراض به

 ها بودند، بفرمائيد. تظاهرات و ممانعت ي كننده و شروع

اسـفند   14و تظاهر آنها نه تنها در اجتماع پنجشـنبه   گروهك به اصنالح حزب اهلل
 60 -30شدند، بلكه یك جمـع   یو باعث اخالل م یمانع سخنران دانشگاه تهران 1138
هـا، مـانع    پالكارد خود و فریاد شـعارها و فحـش   ي همان روز، با ارائهاز آنها در  ينفر

 10تـا   20و تحریـك   یدكتر رضا صدر و اینجانـب و موجـب نـاراحت    يآاا یسخنران
ند. سـپس بـا پرتـاب سـنگ و انعـات تختـه       شددر مسجدسيّد  هزار نفر مردم اصفهان

س محاصـره و بـا فشـار انبـوه مـردم بـه       كه از طرف پلي ایجاد نمایند يخواستند درگير
 رانده شدند. يا گوشه

ـ   یچه در حمله و چااوكش ،گروهك فوق و نظائر آنها به كرّات  یدر دانشـكده فنّ
اطراف دانشگاه  يها یفروش كتاب گذشته، چه ابل از آن درباره در سال دانشگاه تهران
ها، از جمله ميـزان و چـه عليـه اجتماعـات و      ها و روزنامه دفاتر جمعيّتو چه در مورد 

بدون آنكه از  ،اند پرداخته یبه مزاحمت و خشونت و خراب ،تظاهرات غيرممنوع دیگر
 مستولين امر تعقيب یا محكوم بشوند. ي ناحيّه

متجـاوز   يهـا  از گـروه  یشـود كـه چگونـه اسـت بعضـ      یحال این سؤال منـرح مـ  
و ااـدام و   ،باشـند  یمـ  ياز آزاد يو جلـوگير  يدار أمور یا مجاز به چماقمستول، مغير

دو اـانون وجـود    یاسـالم  يآید. آیا در دولت جمهور یعليه آنها به عمل نم یاعتراض
گــران  از اخــالل یبایـد نســبت بــه بعضــ  یاســالم يشــورا دارد و آیـا ریاســت مجلــس 

ایجـاد  شـود   یمـ  ،داشـته باشـند؟ آیـا بـا ایـن ترتيـب       یانه و رودربایستسكوت رضامند
 كرد؟ یشدید عموم يها یوحدت و رفع نارضایت

  
 بازرگان یمهد

  
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 اعتراضبه
  

نخستوزيريسرپرستدوفوريتيطرح
سرپرستيبيهادروزارتخانه

 

 کدام ضرورت؟

كنند كـه در ایـن شـرایط     یاز دستور و در مقاالت، دائما  گله م این آاایان در نن  ابل
كنيم.  یم ایجاد اشكاالت و انداختيم اختالف مثال  ما ،آمریكا يها توطته و عراق جنگ

این اضيه را شروع كرد. اگر آنها اهل وحـدت هسـتند، چـرا اصـال       یباید دید چه كس
موظف باشد وزارتخانه را ابول كنـد، ایـن طـرح     وزیر دند كه نخستاین طرح را آور
موات و  طور نوشته به یاین اجازه را داده، منته ینداشت و اانون اساس یاصال  ضرورت

دو وزیـر   يمنرح شد كه از سـه وزیـر رو   در مجلس یدر وات ضرورت؛ و بعد مواع
 شد. یسوم هم احتماال  درست متواف  شده بود و وزیر 

در بين نبوده، جز اینكه بگوئيم خود اینها اخـتالف ایجـاد    یپس ببينيد هيچ ضرورت
وزیـر   يبایـد طـور   وزیـر  تكليف را روشن كـرده، نخسـت   یكنند. اوال  اانون اساس یم

گـردن مـا    زیر نداشته، این را بـه را تصویب كند. اگر و ر آنجمهو معين كند كه رئيس
 اندازند. یر مجمهو یا رئيس

ایجاد این بحث و اختالفات نتيجه همين طرح است. ما كـه مبتكـر ایـن     ،حالدرهر
را آوردند كه ضرورت نداشت، اختالف بـا رئـيس جمهـور را     یطرح؛ ایم بحث نبوده

                                                        
 سرپرست، پانزده تن  هاى بى وزارتخانه برايوزیر  سرپرستى نخستدو فوریتی  حبه هنگام منرح شدن طر

كنند. آااي  مهندس بازرگان نيز پس از ترك جلسه  میترك  ، جلسه را به اعتراضِاز نمایندگان مجلس
 داریم. تقدیم می روزنامه ميزان 21/12/1138مورخ 148نقل از شماره  اند كه ما آن را به سخنانی بيان داشته
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 ،كـرد  یم یرا متالش یاانون اساس ،زد یكرد و اختالفات مملكت را دامن م یتشدید م
 ؛جـز مقاومـت نداشـتيم    يا است. این اسـت كـه مـا چـاره     و صدام آمریكانفع  و این به
 است. كسيونابسترآاین  ؛یبوده و نه تعرض یدفاعما عمل 

بـه اصـول حـالل بـودن      راجـع  یرا باز كنيد، مقررات مفصل یفقه ي شما هر رساله
خود درسـت اسـت و مثـل ایـن اسـت كـه عينـا  نبایـد          يِربيحه ركر كرده و این در جا

دهـد در مواـع    یرا از حيثيت و اكثریت انداخت. اما همان شرع اسالم اجازه م مجلس
كند، ميته را هم بخورد. این عمل ما هم عينـا    یكه احساس مرگ م یضرورت، شخص

 بود. «مَيْتِهاَكَلِ »

 كرالـ  عآمد ما مخالف بودیم. مـ  یها كه م درصد، لوایح و طرح 10 حال شاید هتا ب
اكثریـت شـدیم، بـدون اینكـه      يو بعد هم تسليم را ،مخالف دادیم يرا ،بحث كردیم

 وحـدت و صـحبت اسـتقالل    يو پـا  یاانون اساس يجلسه را ترك بكنيم. اما اینجا، پا
دانيم ایـن كـار    یدر بين است. ما م رضایت خا  اكثریت مردم و ملت يمملكت، پا

از رسـوم   یبود كه مـا كـردیم؛ و ایـن یكـ     «اَكَلِ مَيْتِه»و صحيح نيست،  يو جار يعاد
 است. یو متداول اصول پارلمان یادیم

آن متوسـل   است كه االيت با حكم وجدان خـود بـه   يا این آخرین پناهگاه و چاره
د و آن مبـارزه عظـيم پيروزمندانـه عليـه     ی و خلع شدن نفت یشوند. یادمان نرود، مل یم

االيـت بـه    ياسـت كـه وكـال    یكسـيون ابسترآ، اینها منشاء و مبداء انگلستان يامپراتور
مـانع از حكومـت    كسـيون ابسترآكردنـد. بـا آن    14 ، در مجلـس دكتر مصـدق  يرهبر
درست كـرده بودنـد    و دربار شدند كه انگليس یهای ه شدند و مانع از توطتهالسلنن اوام

 سال تمدید كنند. 10مدت  خود را به شرایط منلوبِبا  تا اراردادِ

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

يبيانيهنمايندگانمعترضبهطرحدوفوريت
 سرپرستهايبيوزيردروزارتخانهسرپرستينخست

 ياسالميمجلسشورايبعدازتركجلسهعلن
 

 مردم مبارز ايران

 ی، اشغال بعضـ یخارج یكه كشور مواجه با هجوم نظام یاحوال در شرایط و اوضاع و
و  يمناط ، بحران ااتصـاد  یدر بعض یمسلح غيراانون يها گروه يها نقاط آن، فعاليت

 ياولـين رئـيس جمهـور    سـال از انتخابـات   كه تازه یك یدر زمان ،برد یسر م به یناامن
انـد،   شروع به كـار نمـوده   یاسالم يجمهور یاانون يهاگذرد و نهاد یم ایران یاسالم

 يهـا  و سلب آزادي يو استقرار دیكتاتور طرف حزب واحد وگرایش به یانحصارطلب
كار درصـدد  و آشـ  یعلنـ  طـور  هـا ابـل بـه    از مـدت  ،و حقوق مـردم  یو اجتماع يفرد

 یمصـرح در اـانون اساسـ    و حقوق ملـت  یاسالم يجمهور ینادیده گرفتن نظام اانون
 باشد. یم

 كـل اـوا   یاز فرمانـده  يریاسـت جمهـور   يبركنار يكه برا یهائ دنبال كوشش به
كـه   یمواجه با شكست گردید كسـان  صورت گرفت و خوشبختانه با درایت امام امت

وخامت كشـاندن اوضـاع و دامـن     هستند دست از به ياز خط رهبر يپيرو یخود مدع
و خـارج   ایـن گـروه در مجلـس    ياند، اظهارات اكثر اعضا زدن به اختالفات برنداشته

 110اصـل   3بنـد  آن همواره در جهت این بوده است كه باالخره بتوانند با اسـتفاده از  
                                                        

 وزیر  سرپرستی نخست»طرح دوفوریتی  را در اعتراض به كه جلسه علنی مجلس شوراي اسالمی نمایندگانی
اي رسمی دالیل و نظرات خود را بيان داشتند.  ترك كرده بودند، در بيانيه« هاي بدون وزیر در وزارتخانه
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ر به تخلـف رئـيس جمهـور از وظـایف     كشو یعال از طری  حكم دیوان ،یاانون اساس
 بخواهند. ي، عزل او را از رهبريو یمجلس به عدم كفایت سياس ياو و یا ر  یاانون

این صـورت   جمهور به اند چون عزل ریاست كه در این طری  داشته یمانع با توجه به
انـد نظـر    و با در نظر گرفتن مصالح كشور ميسـر نيسـت و نتوانسـته    يجز با حكم رهبر

انـد و   ایـن امـر برآمـده    يمواف  ایشان را جلب نمایند لذا از طری  دیگر درصدد اجـرا 
در مـورد اختيـارات رئـيس جمهـور از      ینمودن اصول اانون اساس یخواهند با خال می

هـا   وزارتخانـه  يتصـد  «یدوفوریت»و هدف طرح همان منظور نائل آیند  آن به يمحتوا
 جز این نيست. يچيز وزیر توسط نخست

ر جمهـو  رئـيس  یعمـل اـانون   ي كه در حينه ییها محدودیت خواهند با توجه به می
كه در آن صـورت  بالاختيار بنمایند یعنوان را بدل به يجمهور اند، ریاست ایجاد نموده
 ؛گيرد در اختيار نخست وزیر ارار می یامور كشور برخالف اانون اساس ي عمال  اداره

 ،سلب اختيارات گونه این برابر در بنمایندكه این از را ناگزیر يجمهور رئيس آنكه و یا
 ي، شـورا یاـانون اساسـ   110كند. و در آن صورت به موجب اصل  يگير خود كناره

و رئـيس   كشـور  یمركب از: نخست وزیر، رئيس دیوان عـال  يموات ریاست جمهور
دهـد. در اینجـا توجـه بـه ایـن نكتـه        وظـایف او را انجـام مـی    یاسـالم  يمجلس شورا

بایـد   مواـت  يتصـریح شـده اسـت كـه شـورا      111است كه گرچه در اصل  يضرور
كـه بـه علـت     یرا برگـزار كنـد. در شـراین    يریاست جمهور روز انتخابات 30ظرف 
از نقاط كشور متواـف   يانتخابات بسيار یو اضنرابات عموم یو اشغال خارج جنگ

را تجدیـد   يروز انتخابـات ریاسـت جمهـور    30خواهند ظرف  مانده است چگونه می
ــا ــاد و موجــب حكومــت  ي عهــده ایــن امــر بــه كننــد. آی منلقــه و  تعویــ  نخواهــد افت

اـانون   12مذكور نخواهد گردید؟ خصوصا  كـه در اصـل    ينفر 1 يمحدود شوراغير
تـوان   یرا نمـ  دولـت  يریاسـت جمهـور   يتصریح شده است در مـدت شـورا   یاساس
 عدم اعتماد داد. يآن ر كرد یا به  احضاستي

 هموطنان عزيز

در  یدر صـورت واـوع، متضـمن چـه خنراتـ      یبر شما پوشيده نيست كه چنين وضـع 
 ایـران  یاسـالم  يوحدت و تماميت كشور و نظام جمهور يبرا یشرایط حساس كنون

 خواهد بود.

 از حریم  يرباشدكه ما نمایندگان شما كه سوگند پاسدا یاین خنرات م با توجه به
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ودفـاع از   یاسـالم  يجمهور یو مبان یاسالم انقالب يوردهاآ از دست یاسالم نگهبان
از حـ  ابـراز نظـر     یوظـایف نماینـدگ   يایم در جهـت ایفـا   را یاد نموده یاانون اساس

در مـورد   يگيـر  يو عـدم شـركت در ر    صورت اعتراض و تـرك جلسـه مجلـس    به
 ور استفاده كردیم.طرح مذك

مخالفت  اساس كه یانحصارطلبان است. یخنرناك وضع ي آستانه در ما كشورامروز
تعل  و تمكـين   در وااع بيشتر عدم ير و كوشش ایشان در حذف وجمهو آنها با رئيس

ر هـا را در انحصـا   نهادها و ارگـان  ي خواهند همه به گروه خا  ایشان است و می يو
 يو نظام جمهـور  یاسالم كه كشور، انقالب یخنرات د داشته باشند. بدون توجه بهخو
و با چشـم بسـتن    یتنگ تعصبات گروه ي كند محبوس در دایره را تهدید می یاسالم

كننـد و   یمـ  يبـا سرنوشـت و موجودیـت آن بـاز     ،ایران یاسالم يبه وااعيات جمهور
ناخواسـته   يكـه خـدا   یاز پيش باعث دامن زدن به عصـيان و آشـفتگ   روند تا بيش می

 بشوند. ،خواهد گردید یداخل موجب جنگ

و مراابـت و اسـتقامت شـما در     يبيش از هـر چيـز هشـيار    یدر این لحظات تاریخ
را كـه   ایـران  یاسالم يتواند جمهور یاست كه م یاسالم طری  حفظ و تداوم انقالب

 يهـا  انـد از افتـادن بـه ورطـه     ها هزار شهيد در راه آن جان پاك خود را فـدا نمـوده   ده
 دارد. كند حفظ نموده و برحذر نگاه می را تهدید می هولناك كه آن

مـذكور و   «یدو فـوریت »ما در این شرایط ضمن توضيح علل مخالفت خود با طرح 
خـود  ي  وظيفـه  ،بـردارد كشور در يبرا یكنون ها در شرایط كه این نوع طرح یخنرات
ایـن وضـع خنيـر جلـب      را نسـبت بـه   و امـام امـت   م توجه مردم شرافتمند ایرانيدانست
 نمائيم.
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شهادتدردادگاهاميرانتظام
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

داشـته باشـد و كتمـان بكنـد، دل او      ییـا اطاّلعـ   یشـهادت  یبه مصداق اینكه اگـر كسـ  
ر ایـن  د یمن از دعوت دادگاه محترم اسـتقبال كـردم و اگـر اطاّلعـات     ،گناهكار است

بـه   اميرانتظـام  يآاـا  ي كننـده  كنم. همچنين چون انتخـاب  یزمينه داشته باشم، عرض م
شـود   یام بيشتر م دولت بودم، این است كه وظيفه يگو و سخن يوزیر معاونت نخست

 كه ح ّ منلب را اداء بكنم.

را كـه   يك و اسـناد نداشتم و مدار یالبتّه از عبارت مفاد كيفرخواست ابال  اطاّلع
 -دانـم دارنـد یـا خيـر     یكه نم-وكيل هم عنوان راجع به آن صحبت كردند، ندیدم و به

 آنها نگفتم دليل بر ابول یا ردّ آنها نيست. ي بارهدر يكنم. اگر چيز یصحبت نم

اینكه ایشان معاون نخست وزیر در روابـط   یتوانم بدهم یك یرا كه م یبنده شهادت
نگـاران و مقامـات    كـه بـا روزنامـه    طور ، همانیت معاونت عمومو به سم ،بود یعموم

و با سـفرا هـم    یها و غيره ارتباط داشتند، با نمایندگان خارج مختلف مملكت و گروه
گفتـه   یشـد یـا منـالب    یارتباط داشتند و معموال  از طری  ایشان بود كه وات گرفتـه مـ  

از طـرف مـا و بـه     یشدند، از طرف دولت یعن در سوئد بعد هم كه سفير ایران .شد یم
و ابال  هـم خـدمت امـام رسـيدند. در      ،پيشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب دولت بود

 ایران بود. یاسالم يو بنيانگذار جمهور رهبر انقالب ،وااع با كسب اجازه از امام

                                                        
 عهده  گوئیِ دولت را به وزیر و مستوليت سخن موات سمت معاون نخست در دولت آااي عباس اميرانتظام

بود، اتهاماتی به ایشان نسبت داده شد و  در سوئد و هنگامی كه سفير ایران داشت. پس از دولت موات
 بازداشت گردید. 

عهده  نی بهگيال اهلل محمدي كه ریاست آن را آیت -آااي مهندس بازرگان كه براي شهادت در دادگاه
پس از ارائت كيفرخواست توسط دادستان، به ستواالت منروحه پاسخ  حضور یافته بودند، -داشت

 داریم. تقدیم می روزنامه ميزان 21/12/1138مورخ  134گفتند. ما این سخنان را به نقل از شماره 
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 01/90/9301عنوان شاهد در دادگاه اميرانتظام، چهارشنبه  ازرگان بهمهندس ب

 
كه توسّـط دانشـجویان    تلویزیون يها آن افشاگري يبعد از بازداشت ایشان كه رو

متأثّر و متأسّـف شـدم كـه چگونـه بـه صـرف        یپيرو خط امام صورت گرفته بود، خيل
 ،اند كه فاس  شناخته شده كسانی ي گفته ت بهكه آن اظهارات هم مستند اس -اظهارات

 يیـك مـأمور دولـت را كـه طبـ  دعـوت وزیـر خارجـه بـرا          -دشمن ما هسـتند  ییعن
 زنند.ب یصریحا  اتّهام جاسوس ياز سفر آمده، بازداشت بكنند و به و يسمينار

كـه نـه از خـودش     یحـال تـرین اتّهامـات باشـد؛ در    این شاید در اسالم جزء بـزرگ 
در ایـن مـورد اظهـارنظر كـرده و درصـدد ایـن بودنـد كـه          ینـه دادگـاه   تحقي  شد و

یـا   يكـنم روز بعـد بـود كـه حضـور      یبدهند. گمان م یو مشاهدات یاعتراض ،یصحبت
تمـاس گـرفتيم و روز بعـد     دادستان محترم كل انقـالب  ،یادّوس يبا جناب آاا یتلفن

به بنده مراجعه كردند و غيـر از دو   یرسم طور به يس ایشان در نخست وزیرهم بازپر
ارائه داده بودند و اظهـار   خط امام در تلویزیون كه آاایان دانشجویان يسه فقره اسناد

هم از طرف دانشـجویان  فقره اسناد و مدارك دیگر  10 یال 23نظر كرده بودند، شاید 
 ینویسـ  داده شده بود، كه آنها را هـم آوردنـد و خالصـه    انقالب یبه دادستان خط امام
 آنها را به من هم دادند و خواندم.، آنها كرده بودند يهم از رو
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كه در این اسناد و مدارك  یاادامات این و مذاكرات سؤال ایشان این بودكه آیا این
 آمده با اطّالع و اجازه شما و دولت بوده یا خير؟

بوده كه كارمندان سفارت  یگفتم گزارشات بشوم، مستلهبدون اینكه وارد جزئيات 
را در پرونده  آن ي دادند، خالصه یانجام م یبا طرف یكه مالاات یا مذاكرات یوات
 يا جاسوسانه ي نامه یا محرمانه ي جنبه كدام هيچ یعنی بود؛ آنها از هم اینها و گذاشتند یم

 نداشت كه مثال  از طرف ایشان نوشته شده باشد و آنها هم جواب داده باشند.

 

 
 

 01/90/9301، دادگاهمهندس عباس اميرانتظام در 
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، یا با ایشان و یا با وزیـر  ياند، یا در نخست وزیر اند و مالاات كرده خودشان آمده
، یا با بنده و یا بـا دیگـران؛   یدكتر سنجاب يبا آااابال  ، یا يیزددكتر  يخارجه آااامور

انـد و آخـر همـه را در پرونـده      اینكه مقام باالتر بداند، گزارش داده يو خالصه را برا
این صورت بـود و تمـام اینهـا یـا بـا اطّـالع بنـده و وزیـر امـور           ش بها اند و همه گذاشته

 خارجه و یا به دستور ما بود.

تمـام   ؛باشـد  يا و عمل خائنانه ینيست كه یك عمل مخف يكدام چيز بنابراین هيچ
 بود. یاادامات رسم

 بازپرس گفتند اگر شما اطّالع از این منالب داشتيد و یا به دستور شما بوده،  يآاا
 یبينم، جاسوسـ  یدانم و م یگفتم نيست. اینها را كه من م نيست. من هم یپس جاسوس

 شود گفت جاسوس. یایشان نم نيست. ایشان هم گفتند كه نظر من هم همين است، به

نداشتند. اما حـاال   یهم كه مذاكره كردم، ایشان هم نظر خالف یادّوس يالبتّه با آاا
تـوانم ابـول    ینـدارم و نـه مـ    ينده آمده و كشف شده، بنـده خبـر  در پرو یچه چيزهائ

 كنم و نه تكذیب.

یـا تبـادل    یصـحبت  و یا در سـوئد  بازپرس ستول كردند كه در استكهلم يآاا یحتّ
 چه؟ تبادل اطاّلعات از كجاست؟   ییعن ؟، تبادل اطالعاتكنيم یاطاّلعات م
 عنـوان  به من خود ؛بوده من خود پيشنهاد یحتّ ؛بوده بنده اطّالع با هم ییك این گفتم
شكوهمند  انقالب جریان از پس )دولت( ما چون و وزیرخارجه. تمشور با وزیر نخست
كه به اصد تصرّف، البتّـه   یو فرار كارشناسان و یا مستولين و بعد از چنين هجوم ایران
در  آنها كه در زمـان شـاه  اطالعاتی ایستگاه  26یا  23سسات و از جمله از مؤ یبه بعض

 یبه بازدیـد یكـ   ،وزیر از معاونين نخست یبا یكمن خودم  ،سراسر ایران دایر شده بود
در هر نقنه ایـران، از   یاست كه گویا هر تلفن ياو يها طور این دستگاه. از آنها رفتم

ها در شرق و جنـوب   كنند و از این دستگاه توانند ضبط یم ها هركجا بشود این دستگاه
 توانستند كنترل كنند. یها و مكاتبات و عمليّات را م ایران بود و اینها آمد و رفت

ها را متخصّصان خودمان )همافرها( كه در سایت )محـل   از این دستگاه یالبتّه بعض
هـا خـراب    از دستگاه ید و بعضها( هم وجود داشت، توانسته بودند راه بياندازن دستگاه

كه افراد آن فـرار كـرده    شده بود. ما كه فااد آنها بودیم. همچنين اداره هشتم ساواك
از اطاّلعـات   یِاسـت كـه مـأمور جاسوسـ     يا آن اداره ك،سـاوا  هشـتم  ي اداره بودند.

كنـد. آن اداره هـم    ینم یفرا ،آن زمان و چه در این زمانچه در  است، دشمنان ایران
 ي ایران فااـد همـه   یاسالم يت جمهوردولت مواّ یشده بود؛ یعن یمتالش یكلّطور به



 
 

 
 
 

 411ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اميرانتظامشهادت در دادگاه 

 

 یهـائ  هـا بـود! دسـتگاه    كشف جاسوسـی  يپرسنل الزم برا ي ها و همه وسایل و اسباب
نيـز   يدر اداره هشتم ساواك و مقدار يداردادند، یك مق یكار را انجام م كه باید این

 ل شده بود.نح، كه اینها میاز شهربان ییها بود و اسمت در اداره دوم ارتش

كه گوش و چشـمش   یبود، مثل بدن يت محروم و فااد از هر چيزدولت مواّ ییعن
، يااتصـاد  يهـا  این صورت تحویل گـرفتيم. حـاال در جنبـه    كار نكند و ما دولت را به

 وضـعيت ایـن   ،یدفاع مملكت در برابـر جاسوسـ   ي از جنبه یكنار، ول به یو بانك یمال
 چنين بود.

دیدیم و منّلـع بـودیم، مخصوصـا  از     یدانستيم و خوب م یخوب م ،از طرف دیگر
و غيـره   ها در زمان حزب تـوده  كه سال نیوجاسوسانش و كسا يدولت شورو ي ناحيه

شـدند. مـا اطّـالع داشـتيم.      یبا اینها آشنا بودیم. اینها به تعداد زیاد از سرحدات وارد م
 يتعـداد نشسـته،   در دشـت مغـان   يكشف كردنـد كـه هليكـوپتر    این را دكتر چمران

دیگـر   يهم همين طـور؛ و جـا   كردستان ؛و با جيپ آمدند بردندكرده  یصندوق خال
كـه بـا    يا نگفـت و نكـرد جـز عـدّه     يكس چيـز  كه هيچ یهم به این صورت. در حال

به دسـت   یآن افراد را تشكيل داده بود، یك چنين اطاّلعات كه دكتر چمران يفداكار
 آوردند.

این تدبير بـه نظـرم رسـيد كـه بـه       -شهادت من اینجا است -هاین بود كه به نظر بند
هسـتيم   یاسالم يگوئيد ما طرفدار دولت جمهور یشما مگر نم ،بگویم يسفير شورو
گوئيد كـه   یشناسيم و حافظ و مدافع آن هستيم. شما م یشما را به رسميّت م و انقالب

 .خواهند شـما را از بـين ببرنـد    یكند و آنها هستند كه م یه مآن طرف برعليه شما توطت
راجع به حریفتان داریـد، بـه مـا     یگوئيد و اگر اطاّلعات یما به آنها گفتيم اگر راست م

 آمریكاهستيد. سپس این منلب را به سفير  یاسالم يبدهيد، اگر شما طرفدار جمهور
دارنـد بـه مـا بدهنـد.      يراجع به شـورو  یيم، اگر اطاّلعاتهم گفتم و از آنها هم خواست

 یگویند تبادل اطاّلعات. ممالك با هـم اراردادهـائ   یبه این كارها م یدر زبان دیپلماس
چـه  دا كردم به شـما بـدهم و شـما هـم هر    چه اطاّلعات عليه شما پيبندند كه من هر یم

 هيد.راجع به ما جمع كردید، به ما بداطالعات 

دیگر تبادل اطاّلعات داشـتيم، منتهـا ایـن تبـادل اطاّلعـات مـا        يما ابال  با كشورها
نداشتيم كه به آنهـا بـدهيم، اطاّلعـات     یطرفه است چون ما اطاّلعات معلوم بود كه یك

چه آنهـا گفتنـد مـا بگـذاریم     و بعد هم معنایش این نبود كه هر را آنها باید به ما بدهند
حاضـر   حـال و در ،در تمام مدّت بدانيم!  نه، «مُنَزَل یوَحْ»ه ارآن سرمان و مثل آی يرو
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 يهـا  ، از آدمءامضـا  یو بـ  ءمختلف، با امضا يهم به این صورت است. دولت از جاها
دنيـا   یاطاّلعـات  يهـا  كنـد. در دسـتگاه   یشناخته و نشناخته، آن اطاّلعات را دریافت مـ 

 یاز آن و یكـ  ییك خبر از اینجا، یكگویند.  یم «تقاطع»اینها  رسمش این است كه به
االّ  كننـد. و  یكننـد و یـك چيـز كشـف مـ      یرو مـ  هدیگر. اینها را بـا همـه روبـ    ياز جا

امضـاء  ا چه طرف گفت، بگویـد بلـه و زیـرش ر   ریافت اطّالع هيچ این نيست كه هرد
 ها دادند. یئآمریكا یندادند ول یا به ما چنين اطاّلعاته كند. اتّفااا  شوروي

 يطرفه است. جاسوس سند كند، جاسوس یك یجاسوس كه تبادل اطّالعات نم
 بازپرس توضيح دادم و او هم پذیرفت. يفرستد و این را من برا یكند و م یپيدا م

است كـه مـن خـودم     يشبهه كرده بود و من گفتم این چيز يالقا یكه خيل يچيز
است، بنده باید بـه دادگـاه بيـایم نـه ایشـان.       یجرم و یا خيانت مبتكر آن بودم. حاال اگر

هم در ایـن   ایشان این عمل را با اطّالع بنده و وزیر خارجه انجام دادند و دكتر چمران
، ، با حضـور ایشـان، دكتـر چمـران    يوزیر در اتاق نخست يدخالت داشتند. یك روز

كه گفت مسـتول اطاّلعـات    یو آن شخص آمریكاو بنده، كاردار سفارت  يدكتر یزد
 يلشـگرها اینكـه  و  راجـع بـه عـراق    يزیـاد  یاست، آمدند و اطاّلعات خيل خاورميانه

هـا   م هسـتند، كـدام  اهـا طرفـدار صـدّ    به كجا منتقـل شـدند، كـدام    و عراق كجا هستند
كـردیم؛ از   یهـم مـا مـ    یمخالف هستند، دادند و دستگاه پروژكتور هم بـود و سـؤاالت  

 یچـه اطاّلعـات   صـدر  یكه ما كردیم پرسيدیم كه راجـع بـه امـام موسـ     یجمله سؤاالت
 دادند كه بعدا  هم مفيد وااع شد. یاطاّلعات دايق دارید؟ راجع به افغانستان

نبوده، بلكه بر عكـس   یبوده، خير جاسوس یرسد جاسوس یاینكه به نظر م ،بنابراین
گفتـيم، اگـر شـما     یبود كه ما از آنها كردیم و به این دليل كه ما به آنهـا مـ   يا استفاده
كـه از   یكاره هستند، پس اطاّلعـات  كاره هستيم و آنها همه گوئيد كه ما هيچ یراست م

 و عـراق  در افغانسـتان  يكـه از شـورو   یاطاّلعـات  ي آنها داریـد بـه مـا بدهيـد. او همـه     
غـرب عـراق    يرهاكآن درست اسـت. لشـ   يها یداشت، به ما داد. بعدا  دیدیم كه خيل

اسـت كـه    یر هـوائ كگفتند كه در ميان اینها، یـك لشـ   یبه شرق منتقل شده بودند حتّ
 این بود. مستلهدیگر. حقيقت  یم است و چيزهائآن مورد اعتماد صدّا

، آن مواـع كـه مـا    یرا بردید. این آاا در دوران نهضت مقاومت ملّـ  شما اسم كاتم
مواـع   در آن تظـام اميران يعليه كودتا تشكيالت مخفيانـه درسـت كـرده بـودیم و آاـا     

هـا بودنـد. ایـن را در یـك پيـام       ایشان مستول ارتباط بين ما و خـارجی  ،دانشجو بودند
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 یخيانـت و جاسوسـ   يمعنـا  هميشه به یهم توضيح دادم كه ارتباط با خارج یتلویزیون
از  ینيست، بلكه بالعكس از طری  همـين ارتباطـات اسـت كـه منجـر بـه كشـف خيلـ        

 شود تأثير گذاشت. یآنها م يشود. بعد رو یم مسائل

انجام گرفت ادّعایشان این بود كـه   1112 مرداد 29 يكه كودتا یا واته ییآمریكا
اابـل ابـول    آمریكـا  يند كـرد و بـرا  را تسخير خواه ایران ،اه و كمونيست حزب توده

 بياید و در ایران صاحب اختيار باشد. ينبود كه شورو

آن مواـع دانشـجو بـود.     حال یادم نيست كه چگونه با ایشان آشنا شدیم؛ كاتم هر به
منالعه  هم كهدهند یم مأموریت را خرآ يها سال دانشجویان كه این است رسمشان آنها

 منالعه كند.   كه راجع به ایرانشده بود یانجام دهند و ایشان معرّف يكنند و هم كار

 دادگاه گفتند: شرع یقاض یگيالن یمحمّداهلل  آيتدر اينجا 

بازرگان كه شيخ  يكنند، آاا یمالحظه م كه شنوندگان محترم طور همان
دارند.  یت هستند و سواب  درخشانملّ ي طائفه هستند و مورد احترام همه

بردند و از  بازرگان در آن دوره به دانشگاه يرا آاا یمذهب يها درس
زمان و چه دانشجویان این آن  ایشان، چه دانشجویان الم ایشان و راه ح ِ

ت هستند و این به آن ملّ ي فيض بردند. ایشان مورد احترام همه ،زمان
بازرگان هستم، به ایشان  يطلبه كه فرزند آاا ي بنده معنا نيست كه منِ

 ها هستند. يدر پذیرش نقاد یكنم و ایشان مَرد پرتوان ينقاد
 شهادت تشریف يارند و برامهندس بازرگان كه در دادگاه تشریف د

 نكنند.  شركت  يبعد  جلسات در  است  ممكن اند، آورده 

 سپس سؤال کردند:

 كنيد؟ یشركت م يدر جلسات بعد
: اگر برنامه را در ایـن جلسـه تمـام كنيـد بهتـر اسـت. چـون        مهندس بازرگان گفتند
 ام. مل خالف كردهام و در وااع ع نرفته ام، به مجلس امروز هم كه من آمده

( آشـنا شـدیم، او مـا را پيـدا كـرد یـا مـا او را.        یادم نيست كه چگونه با هم )كـاتم 
امير انتظام رابط ما با كـاتم   يحال دو سه نفر بودند. اما بعدا  ایشان تنها ماندند. آااهردر

و مـا   توانـد بكنـد   ینمـ  ياش ایـن بـود كـه مملكـت شـما كـار       بود. كاتم ابتـدا عقيـده  
ها ح  داشتيم كه این كار را بكنيم. در این مذاكرات یك نـوع تهـاجم بـود     ئیآمریكا

را  یهـائ  دادنـد. حـرف   نهضت مقاومت يكه البتّه ایشان گزارش آن را به كميته مركز
 كه در ما بوده   ینقاط ضعف ،اميرانتظام يكه ایشان داده و آاا یهائ كه او زده و جواب



 
 

 
 
 

 (1)اسالمی ایرانانقالب ، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 414

 

 گرفت. یاو را م يكرده و نگفته و برعكس به او حمله كرده و ایرادها یمخف

 گویم كه علّت اینكه من مجذوب اميرانتظـام  یاوّلين بار در اینجا م ياین را من برا
دم كـه نتيجـه   خالف خودم، زرنگ دیكه ایشان را در این ارتباطات بر شدم، این بوده

 يچيـز را در جـا  هر ییعنـ  ؛شـد كـه چـه چيـز را بگویـد و چـه چيـز را نگویـد         یاین م
 كرد. یخودش صحبت م

ت مـا  ملّـ  ي را كه در ابتدا دشمن سرسخت ما بود، و تهدیدكننده كاتم يایشان آاا
در  «.ونیـ  ت و ملّـی مليّـ »شت، به نام نو در مورد ایران یبود، چنان منقلب كرد كه كتاب
، ميــرزا ياســدآباد الــدین ، ســيّد جمــالیمرحــوم طالقــان یایــران. در آن كتــاب اســام

كـه حركـت    كنـد  یو سایرین آمده است. این است كه ثابت مـ  ن، مصدّقخا كوچك
و  یكنند، یك چيز تحميلـ  یا تصوّر مه ییآمریكاكه طور وجه، آن هيچ ان بهدر ایر یملّ

الـدین   نيسـت. ایـن عمـ  و ریشـه دارد، از سـيّد جمـال       ياز شوروشده  واردو  یفرض
ترجمـه  كـه ایـن كتـاب را     یخان و سـایرین. و اوّل كسـ   و از ميرزاكوچك ياسدآباد
 يگذراندنـد. بـه نحـو    یبودند كه دوران محكوميتشان را م یمهندس سحاب يكرد، آاا

 رساندند و ایشان در آنجا آن را ترجمه كردند. این كتاب را به زندان

ــه انقــالب  6در آن دوران كــه  ــع كــه كوچــك  ســال ب ــود، آن موا ــده ب ــرین  مان ت
دیگـر مثـل    يبـود، ایشـان و همچنـين افـراد     امثال ما در كنترل ساواك يها دورفتآم

 يانـد و بهتـرین تبليغـات را بـرا     هـم نوشـته   يا خبرنگارها همان مواع مقـاالت كوبنـده  
از این خبرنگارها یك شماره بـه انقـالب اختصـا      یكردند؛ كه یك انقالب يپيروز
و  يدفـاع از آزاد  یما با هم ارتباط و مالاات داشتيم و بعد هم كه جمعيّـت ایرانـ   داد،

در  بودند، خبر دادند كـه كـاتم   آمریكارا تشكيل دادیم، دوستان ما كه در  حقوق بشر
 كاتم این است!ع موضوشده بود. پس آنجا مدافع ما 

 يسـوز  دل يهم یك دفعه به دیدن من آمد. آن هم برا يگير بعد از گروگان كاتم
را كه در دست اادام داشـت، انجـام    یآن كارهائ آمریكاكه چگونه  یجوئ و نيز چاره

این گفتم كه كاتم جاسـوس   يمن براندهد. كال  كاتم روابنش با ما این بود و اینها را 
بـا   يدكتـر یـزد   يخواستند سـفير بفرسـتند، آاـا    كه بعد از ساليوان یمواع ینبوده. حتّ
كـه مـا    یو از جملـه كسـان   ؛كه در مورد آن سفير داشت، آن را ابول نكـرد  یاطاّلعات

بياید و ما بـه آنهـا گفتـيم     سفير به ایران نعنوا خواستار او شدیم، همين كاتم بود كه به
راجع به ایران نداریـد، كـاتم را بفرسـتيد؛ یـا دو      يگوئيد و نظر بد یاگر شما راست م

 نفر دیگر را كه اسم دادیم كه این موضوع را من خودم خدمت امام هم عرض كردم.  
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 كنيم. یظواهر كار م يچون ما رو ،دانم یاما حاال باطنا  چه جور بود من نم

رئـيس   عنوان به يا اما راجع به بند آخر كيفرخواست، اصل اضيه این است كه نامه
انـد كـه بـر     نوشته شده بود كه در اینجا ایشـان مـتّهم شـده    یاانون اساس یمجلس بررس

ایـن اسـت كـه اوّال      توانم عرض بكـنم،  یاند. آنچه بنده م عليه این مجلس توطته كرده
اكثریّـت تصـویب شـد و بـا حضـور       يمنرح شد و بـا امضـا   وزیران هيأتاین نامه در 
 سمت معاون وزارت كشـور  به یكن يمهدو يوآاا يا ، خامنهیرفسنجان یآاایان هاشم

 و مستول حضورداشتند.

گفتند ممكن است عمل این آاایان  یرفسنجان یهاشم يبعد از تصویب شدن، آاا
بكنند. سپس من پيشنهاد كردم ابل از اینكه این نامه تسـليم   یرا امام عليه خودشان تلقّ

فـردا صـبح آاایـان احمـد      .ن بگـذاریم ميـا بشود، موضوع را بـا امـام در    رئيس مجلس
و چند نفر دیگر و خود من به حضور امام رفتيم. نامـه   ی، كتيرائيدجوا سيّد صدر حاج

دادند. مـا هـم ابـول كـردیم و      یرا خدمت ایشان دادیم و خوششان نيامد و جواب منف
اـرار شـد تـا موضـوع را بـا امـام در جریـان         وزیـران  هيأتهمان شب در همان جلسه 

گفتم كـه   اميرانتظام ينگوئيم و همان مواع هم من به آاا يكس چيز نگذاشتيم به هيچ
اینكـه ایشـان بـا دیگـران در ایـن       یبا خبرنگاران نگوئيـد. ولـ   يشما در این مورد چيز

هم به ایشـان   یداشته، من خبر ندارم و مأموریت یكرده و چه مأموریت یزمينه چه صحبت
 نداده بودیم.

بوده، درست نيست.  درصدد انحالل مجلس اميرانتظام يو اینكه گفته شد، آاا
دولت تنظيم كرده  هيأترا  یوات پيش بود. ابال  طرح اانون اساس یاین فكر از خيل
عجله در این كار  یرسيد. اتّفااا  چون خيل یم انقالب يتصویب شورا بود و بعد به

مخصوصا   ،طول بكشد ینگران بودیم كه تصویب اانون اساس ،بود، هم ما و هم امام
 كردند. یم كه ضدانقالب یهائ با آن توطته

داد و  یمـ  بانقـال  يكردند، بعد بـه شـورا   یدولت تصویب م هيأتآن موّاد را اوّل 
و بـه ایـن صـورت     ،گذاشـتند  یو باید هـم مـ   ،گذاشتند یخشخاش م يه روآنها هم متّ
كشيد. در نتيجه بعدا  با هم جلسه مشـترك تشـكيل دادیـم و مـوّاد آخـر را در       یطول م

 با همدیگر تمام كردیم و خدمت امام فرستادیم. ،كردیم یجلسه مشترك بررس

 یمـورد آن كمـ   دوبـود و   یجزئـ  یورد كـه سـه مـورد آن خيلـ    م پنجامام هم جز 
باشد و دوم اینكـه   باید شيعه ياینكه تصریح بشود كه رئيس جمهور یبود )یك یاساس
، ینویس اـانون اساسـ   پيش خواهم بگویم كه آن طرحِ یم یباید مرد باشد(. یعن یااض
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ـ   تنها مورد تصـویب صـد درصـد    نه  يت منصـوب و منتخـب امـام و شـورا    دولـت مواّ
 پـنج فقـط در  و آن را مالحظه كـرده بودنـد    ي بود، بلكه خود امام هم كه همه انقالب

 مورد، مورد تأیيد بود. این پنجبجز  ؛نقنه ایراد داشتند كه گفتم

شـود كـه یـك     یداده مـ  يتغييرات زیـاد  دیدیم كه در مجلس خبرگان یم یما وات
مصلحت نيست. بعد هـم ایـن صـحبت     مقدارش به نظر ما )نظر كه در دنيا جرم نيست(

ها اخالل خواهنـد   گذشت، ضدّانقالبی موكه حتما  بعد از اینكه این اانون از رفراندشد
كـه در مـدّت    یكيل واتـ كرد و خواهند گفت كه این خالف اانون است. شرعا  هم و

كند، اگر یك ماه بگـذرد، دیگـر    ییك ماه معيّن م يرا برا يمحدود و مشخم، چيز
ـ    او ااعدتا  ح  ندارد؛ و بعد امام به صـفت والیـت فقيـه    ت ، چـون والیـت از طـرف امّ
 دارند، این وكالت را مجدّدا  به مجلس خبرگان دادند.

تلقين كرده باشد و همچنين ما ها هم پختـه  به ما نبود كه ایشان  يین فكربنابراین، ا
و... كـه مـثال  تحـت تـأثير      يدجوا سيّد صدر حاج  احمدوزیر كاركشته مثال 11بودیم، 

بــود كــه  یو كســاندر هــم جــزصــ یبنــ اهلل فــتح يیــك نفــر یــا دو نفــر در بيــایيم. آاــا
را چند نفر به عقلشان برسـد،   یممكن است یك موضوع ،حال هر پيشنهاددهنده بود. به

 يتشـخيم از مجـرا   یان ایـن اسـت و واتـ   شپيشنهاد بكنند و بنظرشان بياید و تشخيص
 كنم كه جرم باشد. امّا اگر بر خالف بشود، بله. یانجام بشود، گمان نم یاانون

كه ایشان گویا در كنارش  يخواهم بگویم اوّال  آن چيز یه مدر این زمين ،حال هر به
ایـن نبـود كـه     يها بـرا  اند، این یادداشت خبرگان( نوشته )كنار آن نامه انحالل مجلس

منزل ایشان حمله كرده بودند و از اسـاس   به در سنح عموم پخش شود. گویا در سوئد
 .ایشان برداشته بودند یشخص

كنيد بنـده   گفتم فرض ایشان كه این صحيح نيست. به گفتم هم یادّوس يخدمت آاا
  نویسـم  یمـ  آن يرو و گذارم یم يكاغذ یك تير هفت آن يرو و بخرم يتير یك هفت
را بكشـم و ایـن    یادّوس ياینكه آاا يام، برا تير را خریده من این هفت یتعال كه بسمه
آورنـد. آیـا شـرعا  و     یایـن را خـدمت شـما مـ     یگذارم. بعد اشخاص یام م خانه يرا تو

 يیك اصد ؟است جرم اانونا  جرم است؟ ام، كرده هم ءو امضا ام اانونا  آنكه من نوشته
بوده و این اصد هم تحقّ  نيافته و از اصد اتل كـه بـاالتر نيسـت. ایشـان گفتنـد جـرم       

شـتم و  بنده دا دادستان كلّ انقالبخواهم بگویم كه این مذاكرات را هم با  ینيست. م
اـاطع نيسـت.    یتو بد گفته، گفته كه فالنـ  كنار نامه به انتظامایشان فرمودند كه این امير

 پذیرم. یاگر آن جرم است، من م ،حالا گفتند، ایشان هم بگویند. درهره یگفتم خيل
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 :مهندس بازرگان پرسيدند كه عضو حقوادان دادگاه از

خواستيد منحل کنيد،  یرا م شما نگفتيد که بعد از اينکه مجلس خبرگان

 ؟کرديد یم یقانون اساس یکار برا چه
 در پاسخ گفت: آااي مهندس بازرگان

خدمت امام گفتيم  یاالن یادم نيست كه در آن نامه هم هست یا نيست و یا شفاه
بود كه امام كتبا  در حكم بنده وارد كرده  ین از وظایفشكيل مجلس مؤسّسایا نه. ت

ن را مجلس مؤسّسا يت اعضاپياده بكند و ملّ یدولت طرح یبایست یبودند كه م
 ببينند و تصویب بكنند.را [ ]اانون اساسی انتخاب كنند و آن وات آنها این

 يدولت و هم در شـورا  هيأتما در ضمن اینكه مشغول این كار بودیم و چون در 
بـه خـدمت امـام     در اـم  انقالب يكه با آاایان شورا يشد، یك روز یداّت م انقالب

مملكـت   ،آاـا  :اظهار كردند كه يیك مقدار هم تند یو حتّ یرسيدیم، ایشان با نگران
اـدر تعلّـل    خواهند بكنند و چرا این یرود و معلوم نيست كه چكار م یدارد از دست م

كه تهيـه شـده    یهمان طرح یگذارم. یعن یم مودنيد و... بدهيد من خودم به رفرانك یم
 بود.

كـه یـادم هسـت )بقيـه یـادم       يا و خامنـه  یشـت ، دكتـر به یرفسـنجان  یآاایان هاشم
ـ ه، اینها مُزاد انب ينيست(، همچنين آاا خـواهيم   یمـ  ر بودنـد كـه اصـال  انتخابـات    صِ

هـم اگـر    یكه امام فرمودند، همـين را بـدهيم خدمتشـان و اصـالح    رطو كار؟ همان چه
 كنيم. مود. همان را رفراندند بكنند، بكننخواه یم

 يو بنـده و آاـا  ي سـيدجواد  حاجصدر احمد  ي، آاای، دكتر سحابیمرحوم طالقان
 یدالئلـ  ؛كـردیم  ( مخالفـت بودنـد  انقالب يشورا ي مواع عضو ساده )كه آن صدر یبن

نيسـت كـه    يمـادّه چيـز   190این بـود كـه آاـا ایـن      یدالئل مرحوم طالقان ،هم داشتيم
مـادّه   119بـا   یمـادّه مخـالف ولـ    2بـا   یگذاشت. ممكن اسـت كسـ   موبشود به رفراند

 مواف  باشد، چه بكنيم؛ و این صحيح نيست.

و اشخا   یال  امام به خبرنگاران خارجاستدالل بنده و دولت این بود كه اوّ
است  یتحميل بكنيم. حكومت ما حكومت مردمخواهيم  ینممختلف فرمودند كه ما 

ما خواهد بود.  یآن اانون اساس ،چه مردم بخواهند بودن( و هر ی)عالوه بر اسالم
. امام فرموده كنند یخواهد بود كه مردم آزادانه انتخاب م یمؤسّسان بنابراین مجلس

رئيس دولت منتخب امام بارها این را به مردم وعده داده  عنوان بودند و من هم به
 موكول  را این ، ایم داده وعده كه را يچيز همچنين یك بيائيم شود ینم حاال . بودم
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 بكنيم و بگوئيم نه. مردم آن وات خواهند گفت كه شما كاله سر ما گذاشتيد.

بگـوئيم كـه ضـرورت دیـدیم و از آن      ،چون ضـرورت اسـت  امام فرمودند كه نه، 
   يعادّ فرد هستيد، یانقالب كلّ چنينگفتندكه نه آاا، شما رهبرصدر یبن يبرگشتيم. آاا

 گویم. یطور م گفتم و حاال این یطور م نيستيد كه بگویيد آن مواع آن

ن كـار را بكنـيم: حـدّ وسـط را بگيـریم؛ آن      پيشنهاد كرد كه آاا ای یمرحوم طالقان
شـود.   یمـ  یطـوالن  ینفـر باشـند، آن خيلـ    130كه ارار بـود   ی، مجلس مؤسّسانمجلس

تشكيل بشود و در این مجلس نمایندگان همـه هسـتند    ينفر 10یك مجلس كوچكتر 
تـر انجـام    نفر باشند این سریع 3یا  1 نفر باشند. 16مثال   اینكه از آرربایجان يجا فقط به

كنند. اتّفااا  ایـن را امـام تصـویب كردنـد، و      یحال مردم هم تصویب مشود و درهر یم
 طور شد. ارار هم این

( ما پيشنهاد دادیـم  در اواسط مجلس خبرگان یآن مرحله رسيد )یعن كه به آن مواع
از  یخواستيد بكنيد، انجام بدهيد. چـون االن خيلـ   یكه آن مواع م يكه آاا همان كار

كه دولت تصـویب   یاساس وجود دارد، همان اانون یچيزها تغيير پيدا كرده و اشكاالت
 بگذاریم. موكرده بود، به رفراند

بـود، بنـده حاضـرم تـا توضـيح       يهر وات باز هم كار یندارم. ول یمن دیگر حرف
 بدهم.
  

 گفتند: یناهلل گيال آیت

که دفاع هم در آن  یشاهد، البتّه شاهد عنوان بازرگان به یجناب آقا
بخواهد  یکس اسالم یِکندکه در دادگاه قضائ یبوده است. اسالم منع نم

 .ندارد یهم اشکال دفاع بکند، آن

  
كننـدگان   از شـركت  يا كـه عـدّه   یهائ سپس حاكم شرع دادگاه در مورد اعتراض

 مهندس بازرگان كرده بودند، جواب داد.ااي آ يها در مورد صحبت

 گفت: ایشان در موردگرفتن وكيل در مورد اجازه ندادن دادگاه به مآنگاه اميرانتظا

 .ام گرفتن وکيل نوشته یبنده چندين نامه برا

  
 حاكم شرع در پاسخ گفت:

 .بازرگان هم شهادت دادند هم وکيل بودند یآقا

  *   *    * 
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 مهندس اميرانتظام در حال دفاع
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 عباس اميرانتظام در حال قرائت اليحه دفاعيه در دادگاه

 
  
  



 

 
 
 
 
 
 

 

ينوروزياطالعيهدرموردديدارها
  

 یبسمه تعال

     ینوروز یيدارهاد
 یسالمت يتبریك و دعا عرض  ضمن جانب این سال، ها و شرایط محدودیت ا توجه بهب

خود را به شرح زیر در  يزنورو يدوستان و هموطنان، دیدارها ي همه يو توفي  برا
 یو سياس يغيرادار یِمحدود به خویشاوندان و به دوستان ادیم ،یمنزل مسكون

 نمایم. یم

  
 مخصو  خویشاوندان. 12تا  8فروردین،  2یكشنبه، 

 مخصو  دوستان. 12تا  8فروردین  1دوشنبه، 

  
 بازرگان یمهد

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
    ود را بـه  با توجه به شرایط و التهابات اجتماعی و سياسی، مهندس بازرگان برنامه دیـدارهاي نـوروزي خـ

اي آن را اعالم داشـت.   خویشاوندان و دوستان ادیمی غير اداري و سياسی محدود ساخت و طی اطالعيه
داریـم   تقـدیم مـی   21/12/1138، مـورخ چهارشـنبه   134شماره  ما این اطالعيه را به نقل از روزنامه ميزان

 )ب.ف.ب(.
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بامهندسمهديبازرگانمصاحبه
يدازشركتنفتانگليسوايرانمديرهخلعرئيسهيأت

02/10/1102مناسبتسالگردمليشدنصنعتنفتدربه
 

 ي عهـده  ق بـه كـه دكتـر مصـدّ    يا و وظيفـه  شدن صنعت نفت یدر ارتباط با ملّ س:
 ما بگوئيد. يبرا یگذاشته بودند، اندك شما

 ید و نماینـدگ یـ  خلع يبرا كهشد تصویب مجلسين در از آنكه ق پسدكتر مصدّ ج:
متشـكّل از سـه    مخـتلط  هيـأت شركت نفـت، بـا یـك     ي ، در نظارت بر ادارهمجلسين

( یمهنـدس حسـيب   يدر كار شركت نفت )آاـا  یعضو مجلسين و اائم مقام وزیر دارائ
 تحویل گرفتن مدیریّت شـركت نفـت بـه خوزسـتان     ي، برامدیره مواّت هيأتو یك 

مـدیره، دكتـر    هيـأت دیگـر   ياعضا مدیره برگزید. هيأترئيس  عنوان برود؛ بنده را به
 مخـتلط مجلسـين   هيـأت كـه از طـرف    يبودنـد و سـه نفـر    و مهندس بيات يآباد یعل

 بودند. اردالن یو عليقل ي، دكتر متين دفتریآمدند، آاایان حسين مكّ

شـركت   یسفارش كرده بود، به وزیران و كارمنـدان انگليسـ   مصدقمرحوم دكتر 
نفـت   یمدیره شركت ملّ هيأتشرط آنكه خود را مستخدم و تابع  ساب  نفت بگوئيم به

خواهند ماند و از همان حقوق و مزایا برخـوردار   یخود باا يها بدانند، در پست ایران
 ماند. یم یضمنا  نظامات و مقرّرات ساب  به اوّت خود باا ؛شوند یم

توانند  یرسيد بدهند، م فت ایرانن یملّ شركت نام به اگر نيز گيرندگان نفت تحویل
اند،  داشته كه با شركت ساب  نفت انگليس و ایران يبه همان نرخ و شرایط ارارداد

 نفت ببرند.
                                                        

  عمل  اي كه با مهندس بازرگان به شدن صنعت نفت، در مصاحبه  لیروز م اسفند، سال 28با نزدیك شدن
گيرد. ما این مصاحبه را به نقل از  آید خاطرات و رخدادهاي آن دوران مورد ستوال و پاسخ ارار می می

  . داریم )ب.ف.ب( تقدیم می روزنامه ميزان 29/12/1138مورخ  133شماره 
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 01/90/9301شنبه  ، پنج900تصوير از روزنامه ميزان، شماره 

 
و جبهه  شدن نفت یموفّ  شد و نهضت ملّ دانيد، ظاهر امر كودتا یكه م طور همان

است كه آن زمان  یق شكست خوردند و سااط شدند. این تأسّفو دكتر مصدّ یملّ
و  تخفيف و توهين به مصدّق يرا برا تلهمسها این  یخوردند و حاال هم خيل یمردم م

آورند كه این حركت به شكست  یبه زبان م ییون و نهضت ملّ یو ملّ یبه جبهه ملّ
برند كه  یرا تا آنجا م یاطّالع یو ب یانصاف یها ب یبعض یشد و سااط شد. حتّ یمنته
 یكس از مصدّق پشتيبان صورت گرفت هيچ كودتا یدليل اینكه وات گویند به یم

طور نيست. این  وجه این هيچ ت محكوم كرد. بهشود كه مصدّق را ملّ ینكرد، معلوم م
توانيم  یوجه نم هيچ كردن نفت را به یق و ملّدكتر مصدّ يبه رهبر ت ایرانحركت ملّ

مصدّق اائل باشيم،  آن هدفِ يبرا یهائ یا پرده یگوئيم شكست خورد. اگر مراحلب
 مرحله داشت.  چهارتوانم بگویم  یم

تصـوّرش   یكس یكه در آن زمان حتّ كردن نفت ی، گذراندن اانون ملّمرحله اوّل
 یگفت ابتكـار دكتـر فـاطم    یم بود كه خود مرحوم مصدّق یحلّ كرد و این راه یرا نم

 ا.ه كردن دست انگليسی كوتاه يو نسبتا  ساده برا یپيدا كردن یك راه اانون یبود، یعن
شركت نفـت را بـا    یبه صورت اانون ینشاندن یعن یكرس آن زمان این منلب را به

ا یك مادّه اانون بـه ایـن   كرد، ب ینم ین را كسرو شدن با آكه تصوّر رودر آن عظمت
بـود. كـه از مخـالفين     یبزرگ یاین، كار خيل كردن، خودِ آوردن و محكومصورت در

ـ  بود. نفـت اانونـا  در ایـران    سرسخت این طرح حزب توده شـد و همـه نيـز آن را     یملّ
 ابول كردند.
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بگيرنـد. ایـن    د از شركت نفت بود كه اختيار را از دست آنهـا ی ، خلعدوم ی مرحله
 ،ا هم به لحاظ عظمتش، وحشتناك و هم مرموز بـود ه ما ایرانی يدستگاه عظيم كه برا

گذشت و كارمندان شركت نفت هـم خـود    یهم خبر نداشت كه در آن چه م یو كس
 ند.دانست یرا متعلّ  به یك مملكت دیگر م

كـردن آن،   نيز اداره كردن آنجا و ا و بعد حفظه كردن دست انگليسی هدف، كوتاه
بـود   يكـار  یآمـد. ولـ   یبود. البتّه بعد كه گذشت، به نظر آسان مـ  یكار وااعا  با عظمت
 كردند. یمكردند و ما را دائما  تهدید  یرا نم يچنين تصوّر ها یكه خود انگليس

هـا و تشـكيالت عظـيم را نشـان      مخصوصا  آن دسـتگاه  دریك يما رفتيم آاا یوات
 يگفت كه اگر ما برویم كنـار، همـين بـرا    یداد كه ما را مرعوب بكند و صریحا  م یم

 ي كه وجود دارد و همـه  يهزار كارمند 90 -10اینكه این  ياست. برا یشكستتان كاف
اینهـا انـع    ي گـردد، همـه   یكه به طفيل شركت نفت زنده اسـت و مـ   مننقه خوزستان

ا هـ  ا رفتند و ما ایرانـی ه رود. بنابراین با انجام این عمل كه انگليسی یشود و از بين م یم
گفـت،   شـود  یآنها را گرفتيم و دستگاه را حفظ كـردیم و راهـش انـداختيم، مـ     يجا
آب از آب تكان نخورد. تصـفيه و توليـد نفـت ادامـه پيـدا كـرد؛ و دومـين گـام          یحتّ

 صد درصد انجام شد. ي، با پيروزهيأتق و آن توسط دكتر مصدّ

ایـن اميـد را    یبود كه در آنجا هم كسـ  یما در جناح حقوا ي، پيروزسوم ی مرحله
بدهنـد. ایـن هـم بـا      قانيّـت و اانونيّـت ایـران   بـه ح  ير  یالمللـ  نداشت كه مجـامع بـين  

و دكتـر   یاز جملـه مهنـدس حسـيب    -بـا مشـاورینش   دكتـر مصـدق  كـه   یهـائ  مسافرت
نيـا ایـران را   صد انجـام شـد و د  صد در يكرد، با پيروزو دیگر جاها  به الهه -یسنجاب
 صاحب ح  شناخت.   یلحاظ اانون به

 یرا كه تحویل گرفتيم و از لحـاظ اـانون   ی، این بود كه ما دستگاهچهارم ی مرحله
بـه ایـن معنـا     يبـردار  بكنيم. بهره يبردار صاحب و مالك آن بودیم، بتوانيم از آن بهره

صـادر بكنـيم. ایـن     نفتمـان را اسـتخراج بكنـيم و    یكه از اِبَـلِ آن پـول در بيایـد، یعنـ    
هـم   يپشت آن رفتند و عليه ما جبهه گرفتند. كـار  ها یبود كه انگليس يآخرین سنگر

بزرگ خواستند كه اینها همـه بـا    ینفت يها كه آنها كردند، این بود كه اوّال  از شركت
فروشـندگانِ   ي هـم از كليّـه  نفت نخرنـد و بعـد    گام شوند و از ایران پيمان و هم هم هم

ـ    و ماشـين  یانعات یدك یـك شـعله چـراغ و یـك پـيچ بـه        یآالت خواسـتند كـه حتّ
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از لحـاظ   ینفت ایران نفروشند و در همين زمينه از راه تبليغات و دیپلماس یشركت ملّ
 كادر متخصّم، ایران را در تنگنا ارار داده بودند.

 

 
 

 يد از شرکت نفت انگليس و ايران به اتفاق بعضی از مديران انگليسی شرکت نفت هيأت خلع
 ، مهندس بازرگان )نفر سوم از سمت راست( به اتفاق هيأت 9331خرداد 

 
دكتـر  گرفت و همين مرحلـه را اگـر   و عمده در یاصل در وااع اینجا بود كه جنگ

كـرد،   یكرد و مقاومت پيـدا مـ   یت ما صبر مكرد و ملّ یيدا ممهلت پماه  1تا  6 مصدق
 يهـا  از كمپـانی  یشدند و شروع هم شده بود. مثال  بـا بعضـ   یتسليم م ها یمسَلم انگليس

مـا   بـه  ینسّـاج  ي بـود كـه آنهـا كارخانـه      هم انجام شـده  يو غيره معامله تهاتر یایتاليائ
بـاز  راه خارج هـم كـم كـم     يها كمپانیبراي و  ،طرف مثال  نفت ببرند بدهند و از این
 جنس بدهند.به ما شده بود كه 

 و  فساد و طرف یك از ها یانگليس تجربه و یسياس دانش و سياست كه بود اینجا
 ي اند و در جبهه دست هم داده ما از طرف دیگر، دست به یو خيانت داخل یخراب
 را شكست دادند. ، مصدّقیو حكومت یسياس

كه كرد و مـؤثّر بـود، ایـن     يق كار، مرحوم دكتر مصدّيدر برابر محاصره ااتصاد
كه اصـال    كنيم یفرض م .دهيم ینظر ارار م را مدّ گفت ما ااتصاد بدون نفت یبود كه م

كنـيم.   یدیگـر تـأمين مـ    يهـا  آن را از راه ينفت نداریم. احتياجات مملكت و نيازهـا 
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به ایـن   از زمان احمدشاه يا تنها دوره ،قهمين كارها را هم كردند و زمان دكتر مصدّ
 .بودجه متعادل داشت كه مملكت ایرانبود طرف 
مختلـف   يها سنگ كروميت، صادرات مثال  ؛بود شده درست صادرات مختلف انواع

 یهامـان خـال   خالف حـاال كـه دیگـر دسـت و جيـب     ، بریو محصوالت زراعت یمعدن
بـا  كـامال   توانسـت   یمـ  و توسعه پيدا كرده بود و ایـران  یو تراّ ،رشد بهرو یاست، خيل

بكنـد، تـا بـاالخره آنهـا تسـليم بشـوند و        یخودش زنـدگ  يپا يرو ااتصاد بدون نفت
 خواستند معامله نفت بكنند. یا جلو آمده بودند و مه شدند. ژاپنی یحتما  هم تسليم م

هر چهار جبهه، در هر چهـار پلّـه یـا در هـر چهـار       يتوان گفت كه برا یبنابراین م
در پـيش گرفتـه    یدرسـت  يهـا  ق تـدابير صـحيح و راه  ر مصدّمرحله، این نهضت و دكت

 ي كه چـاره  مسلّم بود، جز كودتا يبودند و اادامات هم خوب انجام شده بود و پيروز
 كارشان شد.

عوامـل مختلـف   و  يبـود؛ بعـد هـم ایـاد     حزب توده یآن كودتا هم اوّل با پيشگام
كـه بایـد آن مواـع تمـرین      طـور  كه هميشه در داخـل مملكـت هسـتند و مـردم هـم آن     

نداشـت،   یرا در مبـارزات سياسـ   يا ت ما چنين تجربـه ، ملّندنداشتند، تشكيالت نداشت
ظرفيـت و   طلـب، یـك عـده  كـم     زبردست، یك عده جاه اَلَحَمْدُ هللِ هميشه هم خائنينِ

 یه مأمور و مزدور هم وجود دارند. یـك عـدّه هـم، مثـل دكتـر بقـائ      حسود و یك عدّ
آن  .كردنـد  يكه زرنگ بودند تا توانستند در داخل اخالل كردند و با خـارج همكـار  

 چـه  كـرد كـه محمّدرضاشـاه    یرا نداشـت، درك نمـ   یایـن آمـادگ   مواع ملّـت ایـران  
ـ   یاست، چه موجود شریر و مزور و خرابـ  يا عجوبها ت اثـر و نقـش بـزرگ    اسـت! ملّ

 طـرف اسـتعمار   شـان بـه   توجّـه و حملـه   ي همهآن زمان دانست. بنابراین  یرا نم استبداد
 بود. اه طرف انگليسی بود، به

ق و نزدیكـانش  مصـدّ  دكتر مرحوم خود را باشد، این ه استبدادك یداخل ي این جبهه
 يدانسـتند و از همـان روزهـا    یمتوجّه بودند و خنر را هم از ناحيه آنها مـ  یو جبهه ملّ

 ی؛ امّـا افكـار عمـوم   اسـت و دربـار   كردن نفت، شـاه  یملّ اوّل هم معلوم شد كه دشمنِ
 ياسـتيال  یرا فقـط در جبهـه جنگـ    را نداشـت. و خالصـه، جنـگ    یهنوز این آمـادگ 

 يبـرا  یكار انداخت و دیر به سراغ استبداد آمد و این درس و عبرت بزرگـ  به یخارج
 يداشـتن بـرا   يتشـكيالت دادن و ایـدئولوژ   ي مسـتله شد، هـم ایـن و هـم     ملّت ایران

 ایران.  یاسالم انقالب يشد برا يا مبارزه، كه این خود درس و تجربه
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 1112 مـرداد  29 يو كودتـا  مصـدّق  یسياسـ  یدر ارتباط با زنـدگ  یمسائلچه  س:
 ما اابل استفاده باشد؟ يها براتواند این روز یرح بود كه منم

و وطن دوستانه و با شـهامت بـود.    یق روشن و اانونمرحوم دكتر مصدّ یزندگ ج:
صـحيح   يمملكـت و اجـرا   و اسـتقالل  يت و آزادآن مرحوم هميشه مدافع حقوق ملّ

 بود. یاانون اساس

بـا   یكـه ااطعانـه و مننقـ    شـوراي ملـی   مجلـس وره آن د ياز پنج نفر وكـال  ییك
را تغييـر دهـد، مخالفـت     یخود اانون اساس منظور سلننت خواست به یكه م رضاخان

 یو شـاید مسـتوف   شـيرالدّوله س و مبود )مخالفين دیگر مرحوم مدرّ كرد، دكتر مصدق
 بودند(. الممالك

بـود   يا انجام گرفت، توطتـه  يدست سرلشكر زاهد كه به 1112مرداد  29 يكودتا
( ترتيـب آن را داده بودنـد و   ي)اشـرف پهلـو   دربار يبا همكار و انگلستان آمریكاكه 

داشت.  روحانيون یبعض و (یبقائ دكتر جمله )ازمجلسيان و ارتشيان در يچند دستياران
 یها عليه نهضت ملّـ  ق و كارشكنیت و با حكومت دكتر مصدّشدن نف یمخالفت با ملّ

 يهـا  گـري  و اخـالل  یراه انداخت. اختالفات داخلـ  به را ابل از همه حزب توده ایران
 حساب آورد.   را نيز باید به یو احزاب ملّو عدم رشد و تشكيالت مردم  و دربار شاه

 چه بودند؟ ترین اشتباهات مصدّق نظر شما عمده هب س:

و  دهند، گرفتن اختيارات از مجلس یرا كه به ایشان نسبت م یاز اشتباهات ییك ج:
 بعد هم منحل كردن مجلس بود.

كه ادرت داشـت   ییند كه اشتباهاتش این بود كه آن زمانگو یها م یهمچنين خيل
را  و شـاه  برد و دربار یكشت و از بين م یمخالفينش را نگرفت و نكشت. اگر آنها را م

هـا   آمـد. ایـن   یاو پـيش نمـ   يها بـرا  كرد، این مصيبت یبيرون م یهم مثال  به یك ترتيب
 دهند. نسبت می است كه به مصدّق یاشتباهات

دادند، اگر آدم خودش را در شـرایط   یمجلس كه به او نسبت م اشتباه اوّل راجع به
 عليـه مصـدّق   يا جـز ایـن نداشـت. توطتـه     يا بينـد كـه چـاره    یآن روزگار بگذارد، م

 ؛ااط كننـد او را س ،یو اخالل در افكار عموم یاانون يها كرده بودند كه از راه درست
 جز این نداشت و این كار را كرد. يا چاره

كـه مملكـت    توايف نكرد و نكشت نبرده، بين از را مخالفين چرا گویند یامّا اینكه م
اینكـه اصـال  او    ياین اشتباه او نبود، اصالت كـار او بـود، بـرا    ؛از شرّ آنها راحت بشود
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گفـت بایـد اـانون     یاو م یعندفاع از اانون بود. ی يحرفش در تمام عمر و نهضتش برا
حاكم باشد. اگر او هم مثل سایرین، بدون محاكمه، بدون اانون و بدون مدرك یـك  

 ه یـا شـاه  السلنن و مثال  اوام بين مصدّق یكرد، خوب فرا یم گرفت یا اعدام یعدّه را م
گرفتنـد و محـروم از    یرا مـ  يا یـك عـدّه   یاینكه آنها هم واتـ  يبراو یا سایرین نبود. 

خواهيم خيانت بكنيم، آنهـا   یگفتند كه ما م یكردند، نم یم یو اجتماع یحقوق سياس
 یخواهيم ایـن كـار را بكنـيم. ولـ     یگرها است كه م این اخالل شرِّ رفعِ يگفتند برا یم

و  یاـانون اساسـ   يشـود رو  یكت محرف مصدّق این بود كه نه، باید آنچه كه در ممل
، افكار باید حاكم باشد. بنابراین تواّـع اینكـه   ملت يباشد. و برا یموازین صحيح اانون

انتحـار خـودش. پـس     یاو بياید و یك كار خالف اانون و خالف آراء بكند، این یعن
 توان گفت، اشتباه بوده. یاین را نم

عمـل بكننـد و برایشـان     یخواهند انقالب یم هستند، مكه حاال ه یالبتّه به نظر كسان 
اانون و نظم و اصول و مقرّرات مثل آب خوردن است، البتّـه بـا ایـن     يپا گذاشتن رو
نيسـتش   بهگرفـت و سـر   یمـثال  اشـرف را مـ    یبایسـت  یكـار بـوده. مـ    اشتباه دید، مصدّق

 آن وات او دیگر مصدّق نبود. یولو یا دیگران را؛  يكرد، یا زاهد یم

هـم   )ع(یالبتّه در عـالم تشـبيه بـه علـ     ينظير این اشتباه و ایراد را به مقياس بزرگتر
ااتل تو خواهد  ملجم ابن یدان یگفتندكه تو در عين اینكه م یم را هم یعل ؛گرفتند یم

آمـده   )ع(یعلـ  یآید... ولـ  یم يا ساده چيز هم یخيل ،نظر ؟ بهیكش یرا نم بود، چرا او
 یبكند. ولـ  ءو اجرا عمل بكند ،اسالم را در دنيا بشناساند یبكند؛ یعن دفاعاسالم  از بود

دنبال اـدرت نبـود. دنبـال     )ع(یبشود. عل ءهمان روز اجرا يعجله هم نداشت كه فور
كـه بـه    ين ایـراد داد كه اصا  ابل از جنایت بشود. یـا همـي   یح  بود. ح  اجازه نم

توانسـت بـا شمشـيرش     یه، با اینكه مـ ابن حمز یهان ي ل بود. چرا در خانهابن عقي مسلم
گفت ما اهل خاندان خدعـه و   یاینكه م يد را از بين ببرد، این كار را نكرد؟ برازیا ابن

 تيم.  نيس ينيرنگ و ناجوانمرد

انجـام   يچـه منظـور   نظر شـما بـه    شود، به یم كه این روزها به مصدّق یحمالت س:
 شود؟ یم

است كـه سـابقا     یشود، دنبال همان حمالت یم كه این روزها به مصدّق یحمالت ج:
شـان و   همـان جبهـه و جنـاح اسـت كـه خيانـت       ي بيشـتر از ناحيـه   یشد، یعنـ  یانجام م
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ت از همان روز هم بود و فروگذار هم نكردند. حاال دو مرتبـه ميـدان   شان با ملّ یدشمن
 غير وارد است. يگيرند كه ایرادها یم یاند كه بد بگویند. ایرادهائ پيدا كرده

اائـل   یو ملّـ  یق ارزش و احتـرام و مقـام بـزرگ تـاریخ    دكتـر مصـدّ   يما اگر بـرا 
او مظهـر دفـاع    ؛او اسـت  یو مبارزات ملّ یو سياس یپارلمان يها آن جنبه يروهستيم، 
 مملكت بود. يو اعتال یمملكت و تراّ و استقالل ياز آزاد

ما باید یادمـان   ،دست آورد درافتاد وبزرگترین موفّقيّت را به یخارج ياو با استيال
كردن نفت، در وااع ادرت شماره یك دنيـا بودنـد.    یا در زمان ملّه نرود كه انگليسی

 یابلـ  ا داشـتند و از جنـگ  هـ  دارد، آن مواع انگليسـی  آمریكارا كه حاال  یهمان مقام
تسـلّط  ا هم ه اشت. روسطور در دنيا نفور ند هنوز این آمریكافاتح بيرون آمده بودند. 

و عظمـت   يامپراتـور وارث  هـا  یرا پيـدا نكـرده بودنـد و انگليسـ     يا العـاده  فوق یخيل
 ي كردند و اسـمت عمـده   می یشان بودند. هنوز با آن عنوان در دنيا زندگ ساله دویست

 نفت دنيا دست آنها بود.

شـد   یا زد، باب فتحـ ه به انگليسی این كار كه يا و ضربه نفت در ایرانكردن  یملّ
ـ    كه مرحوم عبدالناصر يطور در دنيا؛ به ق از دكتـر مصـدّ   یهم گفته بود كه مـا بـه تأسّ

 يهـا  طور پشت سرش جنـبش  ما یاد داد. همين او به ،ردیمك یرا ملّ بود كه كانال سوئز
ا هـ  ، در تمام دنيا رخ داد و انگليسیاز دست استعمار یرهائ يها بخش و جنبش يآزاد

ارزش و  مصـدّق  يسااط شـدند. مـا اگـر بـرا     دو و سهیك مرتبه به مقامِ ادرتِ درجه 
 ت هم از مصدّق این بود.این است. انتظار ملّ يائليم برااهميّت ا

كردنـد، بـه اینكـه     ییند، گو اینكه آن زمان هـم آنهـا مـتّهم مـ    گو یها م یحاال بعض
 يگفتنـد. امـا چنـين چيـز     یندارد و عليه اسالم است كه البتّه مـ  یدرست یمعتقدات دین
گذرانـده   بود كـه در سـوئيس   «اانون ارث در اسالم»ه راجع ب مصدّق ينبود، تز دكترا

 بود. او مرد مسلمان و مبلّغ اسالم بود.
 شروع سـال  عنوان خوب یادم هست كه به ، چهارم یا پنجم بود دانم در مجلس ینم

و جریانات آن زمـان   عليه رضاخانمجلس، كه البتّه این هدیه یك مقدار  يو هدیه برا
بود، شمائل حضرت رسول) ( را آورد و به مجلس تقـدیم كـرد. مخصوصـا  ایـن را     

 من خوب یادم هست، با توجّه و اعالم:

  1«.َعَلْيِه یَو اَل ُيْعل اَااِلْساَلُم َيْعُلّو»

                                                        
 تواند بر اسالم پيروز شود.  نمی يچيز برتر و باالتر است و هيچ چيز م، بر همهاسالحدیث نبوي:  .1
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شـمائل حضـرت رسـول، پيغمبـر      ي زمـان و بـا هدیـه    آن بود كه در مجلس يشعار
چيسـت؟   يفهميدند كه ایـن بـرا   ی، ایشان به مجلس داد و آن مواع مردم نماكرم) (
و  كرد كـه راه نجـات ایـران    یاین را م یبين چه بسا پيش یاز این دارد؟ ول يچه منظور

پيروزیش همين توجّه به تعليمات پيغمبر) ( است و ابول این اصل كه اسـالم بـاالتر   
 تواند بياید. یاسالم نم يرو ياز همه است و هيچ چيز

ادر ناشناخته بود كه خود من هم ایـن را   آن يو چنين شعار یآن مواع چنين حدیث
 ه:شنيدم و یاد گرفتم ك اوّل دفعه از زبان مصدّق

 «.َعَلْيِه یَااِلْسالُم َيْعُلّوا َو ال ُيْعل»

 ،منـاب  جّـو و انتظـارات آن زمـان بـود. مـثال        یبود، مسلمان بود؛ ولـ  يمرد معتقد
باشـد  را بوسيده، حاال این راست  ثریّا دست كهگردانند یم طرف آن و طرف این عكس

وات مـا   هيچ ،سوءنيّت و سفسنه است يها از رو این یدانم؛ ول ینمیا مونتاژ باشد، من 
، ییـك معصـوم مـذهب    ی، حتّییك مرجع تقليد و یك رهبر مذهب عنوان را به مصدّق
 ،عـالوه  نداشت. بـه  یادّعای وات هيچ هم او خود نداشتيم و ینكردیم. چنين تواّع یمعرفّ
بعد از دولـت   اینكه نداشت.گو وجود حاال و طرز فكرِ رشد این كهبود یزمان یك زمانه

كرده بود، مرجع تقليد بـزرگ   پيشرفت یكه افكار خيلچندین سال بعد یمصدّق و حتّ
تـرین   ث، خبيكه فاسدترین -پهلويعليرضا براي ، ياهلل بروجرد آن زمان، مرحوم آیت
 پيـام  -و مردم از دست او امـان نداشـتند   ،بود يپهلو يها ترین بچّه و منفورترین و ظالم

 خـود شـاه   ياحتمال او به ،بعدها معلوم شد)البته  مرد عليرضاكه   یواتدهد.  تسليت می
 يبـرا  -بـود  زرنگ و شينان یكه خيل -از طرف او شاه چون ،باعث اتل او شده است

این طور معروف است و احتمـاال  هـم بایـد     ،هرحال به .كرد یماحساس خنر سلننتش 
 (فراهم كرد كه عليرضا از طيّاره سقوط كند و بميرد یدرست باشد كه خود شاه ترتيب

 صـدرِ در ، و احتـرام داشـت   هم یخيل و كه مرجع تقليد بود ياهلل بروجرد مرحوم آیت
چنين پسـر   مرگ یك يفرستد. تسليت برا یشاه م يت بود، تلگراف تسليت براروحانيّ
 نویسد: یشاه م يآن برا يكار. آن وات باال ، ستم، ظالمِ، فاسدِشيّادِ

 1«َخَلَّد اهلُل ُمْلَكُه»

كنـد. بایـد خودمـان بـدانيم      یرا م محمّدرضاشاه جاودان بودن سلننت يدعا ییعن
 كند و او را  یم شاه يبرا ی، آن زمان كه مرجع تقليد یك همچنين تلگراف در آن جوّ

                                                        
 دعا : خداوند سلننت او را جاودان بدارد. .1
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 دیگر. داند و همچنين روحانيون یم «خَلَدَ اهللُ مُلَكَهُ»

افتخـار   یدمحمد طباطبـائ وجـود سـي   بـه ، مـا االن  طيتفرض كنيـد در زمـان مشـرو   
رلـك   بـود. مـع  گـذاران مشـروطيت    و پایهجز یمحمد طباطبائمرحوم ميرسيد؛ كنيم یم
بـدل   و ردّ یبود با طباطبائ سلننهالكه ناصرالملك كه نایب  يا كنيم نامه ینگاه م یوات

و  ،مشـابه او  یبود یا یك كسـ  یكه حاال یادم نيست همان طباطبائ يا یا نامه ،كرده بود
نویسـد.   یمـ  ميـرزا  ی، راجع به محمّـدعل ت صدر مشروطيتجزو همين بزرگان روحانيّ

ـ    ها را بخ اگر آن نامه خـواهم   یمـ  یوانيد كه چقدر خاضعانه، و چقـدر بـا تمجيـد و حتّ
فهمـيم   یوات م هست، آن ميرزا یا نسبت به سلننت یبگویم با تملّ  نسبت به محمّدعل

هـم نداشـته و    یدینـ  یق كه تازه هيچ مقام پيشوایكه مثال  این عمل مرحوم دكتر مصدّ
هـم نداشـته، چقـدر نسـبت بـه آنهـا        یتقـوا و عصـمت مـثال  مـذهب     ياصنالح، ادّعا به

 تر است. تر و ضعيف كوچك

 یدر كفششـان نباشـد، واتـ    ینداشته باشند و ریگـ  یاشخا  سوءنيّت یعالوه وات به
اضـاوت   یشيت یك ي درباره یا يامر یك ي درباره یا شخم یك ي خواهند درباره یم

یـك نقنـه بـد متمركـز      يته خا  یا رویك نك يبكنند، اضاوت نباید هيچ وات رو
 يكارهـا  آن شخم یا آن موضوع را نگـاه بكننـد؛ در مجمـوعِ    ي باشد، باید مجموعه

واـت   اش كه معرّف آن شخم است، آنها را بگيرند، جزئيات را هـيچ  و عمده یاساس
 يشـود، یـك مقـدار رو    یكـه مـ   ینباید اساس ارار بدهند. این است كـه ایـن حمالتـ   

كـه آن   یهـای  یهمـين دشـمن   ياست! یك مقـدار هـم رو   یت و صنفيّتعصّبات روحان
كـه خودشـان مـثال  بـزرگ بشـوند.       را كوچك بكننـد  خواهند مصدّق یزمان بوده و م

شان اضاوت كرده، بـا   كه تاریخ درباره یوات با كوچك كردن كسان كه هيچ حالیدر
 كه ممكن است كج  -جا كج رفت ف داشت، یا فالنكه با فالن آاا اختالها این حرف
 است. یاینها چيز كوچك یول -رفته باشد

گذاران بزرگ و مبتكرِ مبارزه با  گزاران و پایه از خدمت ییك عنوان مصدق به
 استيال در دنيا شناخته شده است.

*   *   * 
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 ات دانشگاه تهران در ملی شدن نفت و حمايت از دکتر مصدقادبي دانشکده تظاهرات دانشجويان
 
 

 
 

 ، مقابل فرمانداری خرمشهر، عزيمت برای نصب 01/3/9331
 تابلوی هيأت مديره موقت شرکت نفت و بيرق ايران.
 )مهندس بازرگان رديف جلو، نفر اول از سمت چپ(.
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درخواستپخشمحاكماتاميرانتظام
ازصداوسيمايجمهورياسالميايران

 
 االسالم و المسلمين جناب عبدالكریم موسوي اردبيلی  حجت

 دادستان محترم كل كشور
دادسـراي انقـالب تهـران از    شـماره یـك    كه استحضار دارند دادگاه انقـالب  طوري به

نـدس عبـاس اميرانتظـام سـفير سـاب       ااـدام بـه محاكمـه آاـاي مه     26/12/1138تاریخ 
 وزیـر  اسـب  نخسـت  ن وو معـا  جمهـوري اسـالمی در كشـورهاي اسـكاندیناوي    ولت د

اند. بدون آنكه مشروح كامل جریان دادگاه و مخصوصا  مـدافعات   كرده دولت موات
 هاي گروهی منتشر شود. متهم از رسانه

غيـابی فـراوان از    هطرفـ  همچنين استحضار دارند كه از دو سال ابـل اتهامـات یـك   
و گوینـدگان و نویسـندگان گونـاگون عليـه آاـاي       طرف دانشجویان پيـرو خـط امـام   

و در منبوعـات و مجـالس    مهندس اميرانتظـام در صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمی     
دعـوت شـده از طـرف دولـت      دارِ حيثيـت و حقـوق یـك مبـارز سـابقه      ،عمل آمده به

 مورد تجاوز ارار گرفته است. ،منتخب امام
كنـد كـه    مـی  ءاینكه عدالت اسالمی و انصاف و مصـلحت و انقـالب ااتضـا   نظر به 

اي را ظاهرا  آاـاي   متساویا  به متهم ح  دفاع در افكار عمومی داده شود )و چنين وعده
انتظار داریم دستور فرمایند صدا و سيماي جمهـوري   ،داده بودند( كل انقالب دادستان

مذاكرات دادگاه و مـدافعات كامـل آاـاي مهنـدس اميرانتظـام و وكيـل        اسالمی ایران
 هاي جاري منظور و منتشر نمایند. مدافعی را كه حقا باید داشته باشند در برنامه هفته

 

 با احترام و امتنان
 

 ، ، مهدی بازرگانيداهلل سحابی
 ، ابراهيم يزدیسيدجوادی حاج احمد صدر

                                                        
 تقدیم شد. 10/1/1160، دوشنبه 139، شماره این درخواست به نقل از روزنامه ميزان 
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 اميرانتظام در دادگاه به هنگام دفاع

 



 

 
 
 
 
 
 

مبارزصالحكدرگذشتي
 

دسـتگاه   دردر روزگاري كه درس خواندن و زبـان خـارجی دانسـتن و مقـام بـاال      
ه بيگانگان و اعراض از دین و نوكرصفتی بـود  اش هنوز وابستگی ب دولت داشتن الزمه

ــر اللهيــار صــالح ــارزین ب ــا  ادر ســلك مب ي اســتقالل مــيهن و آزادي ملــت درآمــده ب
تر از خود به تأسـيس و فعاليـت در حـزب ایـران پرداخـت. در       كردگان جوان تحصيل

و پـس از آن زنـدانی    ر آمریكـا و سـپس سـفير د   ملی كردن نفت وزیر وفادار مصـدق 
شد. مردي بود مدیر، منظم، مؤثر و صریح و صميمی دور از ادعـا و سـتيز و شـعار     شاه

 نامش بلند و یادش عزیز باد و جایش در بهشت جاودان. .و مبارزي به تناسب زمان
فـروردین در   19شـنبه   مجلس ختم )مردانه( از طرف دوسـتان آن مرحـوم روز سـه   

 شود. برارار می 11تا  13مسجد ارك از ساعت 
 

 مهدی بازرگان   -  دکتر يداهلل سحابی

                                                        
  13/1/1160، شنبه 160، شماره روزنامه ميزانبه نقل از . 



 
 

 
 
 

 (1)اسالمی ایرانانقالب ، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 460

 

 
 

 
 

 ياد اللهيار صالح تصوير زنده

 



 

 
 
 
 
 
 
 

اعتراضبهبازداشتدكتررضاصدر
 

 
 یبسمه تعال

تبریـك   یاسـالم  يجمهـور  يبایـد بـه دادگسـتر    «اـانون  ياجـرا »سال  ي ر طليعهد
اولين ااـدام در حمایـت از منبوعـات، مـدیر مسـتول ميـزان را كـه         عنوان گفت كه به

و ضـد وحـدت تشـخيم     ی، ضـد اـانون اساسـ   یگانه روزنامه ضداسالم، ضد انقـالب 
 رمایند!ف یبازداشت م، اند داده

  
 بازرگان یمهد

91/9/9311 

  
  
  
  
  
  
  
  
    

                                                        
  19/1/1160، مورخ 161، شماره روزنامه ميزانبه نقل از . 
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 برند که ا و را به بازداشت میدر حالی صدر  دکتر رضاتصوير 



 

 
 
 
 
 
 
 

باميزانيتشكرازمردمدرهمدرد
 

   

 خدا سپاس خدا و خلق
 

 َرْحمِن الَرحيِمّبْسِم اهلِل ال

 .َما َأنَت ّبِنْعَمِة َرّبَك ّبَمْجُنّوٍّن. ّن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُّطُروَّن»
  .َوِإَنَك َلَعلى ُخُلٍّق َعِظيٍم .َوِإَّن َلَك َلَأْجًرا َغْيَر َمْمُنّوٍّن

  .ّبَأيِيُكُم اْلَمْفُتّوُّن .َفَسُتْبِّصُر َوُيْبِّصُروَّن
 .َعن َسِبيِلِه َوُهَّو َأْعَلُم ّباْلُمْهَتِّديَن َلِإَّن َرّبَك ُهَّو َأْعَلُم ّبَمن َض

 1«.َفَلا ُتِّطِع اْلُمَكِذّبنَي

 

 10/1/1160دستور مـورخ   رغم یعل  روزه بعد از یك توايف دوازده روزنامه ميزان
رلـك   اند چـاو شـود. مـع    دائر به رفع توايف، نگذاشته تهران یدادگاه عموم 11شعبه 

 است. از امتنان و افتخار و تعهد بر دوش ما افتاده یبار سنگين

وطنـان، اعـم از پيـر و جـوان، از      نظيـر طبقـات مختلـف هـم     یاستقبال صميمانه و بـ 
بـا ميـزان،    يكـار  و هـم  يدرد و هـم  یخرج هم يفروردین اینجانب برا 24درخواست 

و اسـالم و   ایـن روزنامـه در راه انسـانيت    يگـزار  گویاترین زبان شما در تایيد خـدمت 
                                                        

 6/2/1160، مورخ 164، شماره روزنامه ميزاننقل از  به . 
به لنف صاحب  همه محاسن كه[آن ]با  نچه مى نویسند،آ نون، سوگند به الم و:  9تا  1/ ( 69)الم .1

پایان خواهى  پاداشى بى ات[ و] به پاس پایدارى دیوانه نيستى؛ گویند[ نچه مىآرغم  اختيارت ]دارى، على
خواهند  ]مخالفانت[ زودى خواهى دید و به اى. راسته شدهآ العاده ]نيكویى[ و خوى فوق و به خل  داشت؛
محققا  صاحب اختيار تو به حال كسانى كه از راه او منحرف  دستخوش جنونيد. كه كدام یك از شمادید 
  پس، از تكذیب كنندگان اطاعت مكن. تر است و نيز به حال راه یافتگان. گاهآاند،  شده
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شـدیدتان بـه    یو دلبسـتگ  یحكایت از نگرانـ  ،بوده یو اانون اساس یاسالم يجمهور
 كرد. یمنبوعات م يو برومند يآزاد

هـا هنـوز تمامـا  بـه بانـك       چنـد كـه پرداخـت   مملكت، هرسراسر   يجمع لبيك دسته
است و ظاهرا  در ظرف یـك هفتـه بـيش از     ( ریخته نشدهیطالقان 414صادرات )شعبه 

 ي در صـحنه  بار دیگر حضـور زنـده ملـت    ،بودیم دریافت شده پنج برابر آنچه خواسته
و  يو انحصـارگر  و ابراز نفرت از اختناق يو آزاد از استقالل يپاسدار يمملكت برا

 و عدالت را نشان داد. شدید از انحراف اسالم و انقالب یو نگران ،استعال

از  یاز بعضـ ، ي، از ریاسـت جمهـور  شهيدپرور ایران همكاران و اینجانب، از ملت
و  ی، اضـائ ی، ملـ یروحـان  يها ، از شخصيتیاسالم ينمایندگان محترم مجلس شورا

 یو شـرمندگ  يبلندپرداختند، بـا سـر   يمنبوعات كه شجاعانه به دفاع از اانون و آزاد
كـه  نمـائيم   یبا شاهد گرفتنِ خودِ شما، تعهد م یكنيم؛ و در پيشگاه ح  تعال یتشكر م
كاغـذ   يآنچه رو ،با رعایت عدل و ادب ،یو نویسندگ یوضایف نمایندگ يبه ااتضا

 و توطتـه  تشـنج  اصد به نكرده يخدا یا شود یم و شده آنچه بر ما وارد یآوریم، تالف یم

 یاسـالم  يجمهور نظام استقرار و ایران يپيروز و حيثيت و وحدت خواهان پيوسته ،نبوده
دشمن شـادكن كـه سـبب     يوارد جهل و غفلت و خناهاباشيم. بدون آنكه چشم بر م

گـردد ببنـدیم، یـا صـاداانه و برادرانـه       يو جمهـور  مملكت و شكست انقالب ينابود
   و دفاع از حاكميت ملت را انجام ندهيم. از منكر یهامر به معروف و ن ي وظيفه

 است، عقل  ي دو چيز تيره»
 «.یدم فروبستن به وات گفتن و گفتن به وات خاموش

كننـدگان، اینـك كـه     ن و با تشكر از كمكاحمد مجدد به درگاه خداوند رحم با
مصـرف مـازاد و    يزود هاست؛ بـ  شده يجمع آور یبيش از ميزان مورد احتياج وجوه
 ییبــخواســت، و تعـداد تقر در ي در اولــين هفتـه  یهمچنـين راــم دايـ  مبــالغ پرداختـ   

 كنندگان را به استحضارتان خواهيم رساند. پرداخت

خـود   يهـا  كار خود همچنان ادامه خواهد داد و برنامه ستاد حمایت از منبوعات به
 را به اطالع عموم خواهد رساند.

 

 «وَ مِنَ اهللِ التُْفيق وَ عَلَيالهِ التَكاْلن»
 

 بازرگان یمهد
3/0/9311 



 

 
 
 
 
 
 
 

ومبارزهمسلحانهيرزهقانونمبا
  

َِّْن ِلَلِذيَن ُيَقاَتُلّوَّن ّبَأَنُهْم ُظِلُمّوا»  1.«َوِإَّن الَلَه َعَلى َنّْصِرِهْم َلَقِّديٌر ُأ
 

 یِكـذائ  و خصوصـا  بعـد از انقـالب    1112مـرداد   29 يبعـد از كودتـا   يها در سال
و در ميـان طـالب    ،جوانـان  و مخصوصـا   از روشنفكران يدر نظر بسيار ،«مردم و شاه»

كردنـد.   شـد بلكـه مسـخره هـم مـی      نه تنهـا مـردود شـناخته مـی     ، مبارزه پارلمانیدینی
ا و سـایرین، تـا   ميـرز  ر، سـليمان الشـعراءِ بهـا   یا ملك و مصدق كه امثال مدرس درحالی

 ز این راه عمل كرده بودند.تماما  ا برسيم به جبهه ملی دوم

، نوشـتن و  ه آراء ملـت پارلمانی یعنی استناد و اتكاء به اوانين مصوب و بـ  ي مبارزه
و انجـام تبليغـات    مجلـس  اظهار نظر و اعتراض، شركت در انتخابات يبرا یگفتن علن

 و تظاهرات آرام.

ابتدا  و خيانت شمرده شد؛ و از مبارزه مسلحانه یسست یمانپارل ي چرا بعدا  مبارزه
 يها گروه از یخيل و  خل مجاهدین و سياهكل چپ يها گروه بعد و یاسالم ملل حزب

غيرممكن  یخاصيت و از جهت یب یرزه پارلماناینكه مبا يبرا مسلمان استقبال كردند؟
 آمد. یه تنها چاره به نظر ممسلحان ي درآمده بود و مبارزه

ایـن كـار را هـم خواهنـد گرفـت و خفـه و نابودتـان         يشد كه جلو یگفته م یوات
بكشـند ده نفـر از ميـان مـردم      نفـر را كـه زیـر شـكنجه     دادند یك یكنند، جواب م یم

صـورت   بـه  يمبـارزه كـه روزگـار    زبـان و مظلـوم.   یخواهد جوشيد، از همان مـردم بـ  
                                                        

 منتشر شده است. 8/2/1160، مورخ 161، شماره روزنامه ميزاندر سرمقاله صورت  این اثر به 

تحميل شده است، اجازه كارزار داده شد، زیرا مورد ستم آنها بر  به كسانى كه جنگ:  18/ ( 22)حج .1
 تواناست. نانآاند؛ و خدا بر یارى  ارار گرفته
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آیـد هـيچ    یعشـ  و شـهادت مـ    یشد و واتـ  یمقاومت درآمده بود تبدیل به شهادت م
 دیدیم كه همين طور هم شد.   دیگر، تاب مخالفت با آن را ندارد. ینيروئ

، شصـت و دو سـه سـال پـيش،     الملل اول یادم هست، بعد از جنگ بين ها، آن زمان
 يها )یا بيابان جالليه ميدان در زاده یخالص مرحوم يبرا ی، واتاحمدشاه اواخر سلننت

منبـر   ( بـرج خنابـه درسـت كـرده بودنـد، یـا در مسجدشـاه       یخيابان طالقان یمحل فعل
  گفت: یرفت با مالمت و حسرت م یم

كنند و  یارآن، از مرگ فرار م يها ا مثل یهوديه مادام كه ایرانی»
 «كاسه. دوست هستند؛ همين آش است و همين جان

   را نداشتيم. يچون در گذشته و حال چنين احتمال و اميد ،شدیم یما ناراحت م

 اما چنور شد كه خالفش شد؟

و برایتـان   ياز آن تكرار ییها چه اسمتدهم، اگر یوار و فشرده توضيح م فهرست
 معلوم باشد:

و تجـدد   يـت در جهت امن ییها داد و گام ییها كارآمد، اميدواري يرو یشاهرضا
 اسـتبداد  يبراـرار  ییعن ؛همراه با دروغ و زور و اختناق ،برداشت و حركت و استقالل

دید. بعـد پسـرش    1120امنيت و استقالل و عظمت را در شهریور  يمعنا ملت و فساد.
 یكارشـكن  در ها، پرده رفتن پس باالخره و دربار فشارِ و فساد بعد و مالیم یمدت ید،د را
 ها با شعار: گذشته یو تالف 1112مرداد  29 يو مصدق تا كودتا شدن نفت یبا مل

 ،«كنم و هم حكومت می هم سلننت»
 :گفت می در برابر گفتار مصدق كه

 «كند نه حكومت. یم سلننت هدر نظام مشروط شاه»
آمدنـد.   یم در صدا به یناراض مردم ،یطوالن تلخ تجربيات آن از پس كه است یبدیه

باشـد، ماننـد اوایـل حكومـت پـدرش،       «مالِكُ اَلَرِاابْ وَ فَعَـالِ مایَشـاء  »آنكه  يبرا شاه
كـرد و   یو منبوعات گذاشت؛ وضع اـانون و صـدور دسـتور مـ     انتخابات يدست رو
 از كار انداخت. یكل را به یو روش پارلمان یدموكراس

جتماعـات راه  ظـاهرات و ا تهـا و مـدارس و مسـاجد     ن در ميـدان وی یمخالفين و ملّ
از  یجنـاح  1142آنهـا را گرفتنـد. در سـال     يجلـو  ،دادنـد  یانداختند و اعالميـه مـ   یم

 یالعظمـ اهلل  آیـت  يو رهبـر  یبه صف مبـارزین پيوسـتند؛ و سرسـخت    یمترا روحانيتِ
شـاه هـر حركـت و     ااطعيـت داد. سـاواك   تيز حمله عليه شخم شـاه  ي به لبه یخمين

تـر نشـان    كرد و هر روز شـدت عمـل و خشـونت سـبعانه     یكوبيد و خفه م یحرف را م
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 ،و برنامه آنها همين بـود  ترین راه در سياست یجز این نداشت و مننق يا چاره ؛داد یم
 شد. یتر م بلندتر و وسيع سرو صداها از سرگرفته و يزیرا كه با مختصر آزاد

كـردیم   یتشبيه م یخاك سد  به يآزاد زمان نهضت آن يها جریان را در اعالميه این
آب در آن پدیـد آیـد، بالفاصـله مجـرا فـراخ       تـرین سـوراخ نشـتِ    كه اگـر كوچـك  

بـار بنـا بـه     دو یشـود. یكـ   یتمام سد شسته و برده مـ  يزود شود و آب فواره زده به یم
 يهـا  سـوپاو  از یبعض بودند، آنها از تر عاال كه یخارج اربابان فشار و یاندیش مصلحت

شـدت بيشـتر از اول    آن را نكرده، بـه  ي دستگاه تحمل ادامه یاطمينان را باز كردند ول
شسـتن و بـردن    ي بود و وسـيله  حقوق بشر یِعموم كه سياست يبرگشت )غير از آخر

 سد شد(.

خارجيـان   ی، پـول سرشـار نفـت و پشـتيبان    یو پليسـ  ینظـام  يبر نيروها شاه ي تكيه
پيروز خواهـد   كرد كه تا لحظه آخر بر مخالفين و ملت یو تصور م ،بود یو شرا یغرب

كـه ظلـم و فسـاد،     یحـال ی و چپـاول كنـد. در  بخش تواند با خيال راحت حاتم یماند و م
و  در دولتيـان و نظاميـان   یاشرها و طبقـات ملـت، حتـ    ي در همهو نفرت را  ینارضایت

 داد. ینزدیكان شاه گسترش م

مردم نيز راه خـود   ي شد، مبارزه یم يرهبر شاه ي جریان فوق كه از ناحيه يپا به پا
به مسـاجد و منـازل   ها  و منبوعات و ميدان در مجلس یرفت. از صورت پارلمان یرا م

شد، مسلحانه شد، شهامت یافت، شـهادت آموخـت و    یها رفت و زیرزمين و به اعالميه
 ظالم سرنگون شد!و ها و معابر ریخت، طغيان و طوفان شد،  مجددا  به ميدان

شـود.   یها، نظير همين جریان فراوان دیده مـ  دیگر دنيا و در تاریخ انسان يدر جاها
، كلنل محمـد  ین، خيابانخا چون ميرزا كوچك یهائ نمونهدر مملكت خودمان شاهد 

 رو به ايام و ترور آورده بودند. یبودیم كه هر كدام به نوع ين و نواب صفوخا یتق

ه مظلومان است، بيـان  مسلحان ي مبارزه یمثل اینكه آیه صدر مقاله كه جواز تشریع
 نيز هست. یت الهيّاز یك مش یتكوین

 ستم از حـد گذشـت، مستضـعفين    یساختمان بشر و سنت خدا چنين است كه وات
كنـد تـا متجـاوزین     یخيزنـد و خـدا یاریشـان مـ     یپا م هضعف و ترس بي  مظلوم با همه

 ين بزنند.استعالگر را به زم

گذشـته نداشـته و تكـرار     اختصـا  بـه   یگذشته بود. اما سنت الهـ  تا اینجا راجع به
 شود: می
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 1«َفَلن َتِجَّد ِلُسَنِت الَلِه َتْبِّديًلا َفَهْل َينُظُروَّن ِإَلا ُسَنَت اْلَأَوِلنَي»

 اهم راجع به وضع حال و آینده صحبت كنم.خو یاز این به بعد م

ها شكسـته   ها بسته و الم زبان و گرفته عدالت و يآزاد يكه جلو جا و هر زماندرهر
نماینـد،   یطلب احسـاس تبعـيض و ظلـم مـ    كه در برابر اـدرت انحصـار   شود؛ و كسانی

یـد،  و هزار مانع و محظور از ابيل: تهد يبلكه جوساز ،نتوانند حرفشان را راحت برنند
و  بـا دشـمن، اخـالل در امنيـت     ي، همكـار ضـدانقالب  يهـا  توايف، چماق و تهمـت 

ممنـوع باشـد، چنـان     یخالصه مبارزه پارلمـان  طور و به ،تضعيف دولت ببينند و بشنوند
و  ااویا، از نوع شـاه  كند كه گردانندگان و ی، محيط ظلم و فساد است. فرق نمیمحين
 .یو مكتب یداران حزب آنان باشند، یا متوليان و كسوت یو عمال طاغوت آمریكا

 فرمود: ) ( میرسول اكرم

 «.َغْيَر ُمَتَتْعِتٍع ِیها َحُقُه ِمَن اْلَقِّوِفي َلْن ُتَقَّدَس ُأَمٌة َلا ُيْؤَخُذ ِللَضِعيِف»
زبـان از   امتی كه در آن ضعيف نتواند ح  خود را بدون ترس و لكنـتِ )

 (اوي بگيرد، پاك و تصفيه نخواهد شد.

 است! یحرف بزرگ یاین خيل

 توايف ميزان و مدیر مستول آن،

كه به سایر منبوعات و اجتماعات و  و غيراابل ابولی یراانونحمالت جسورانه غي
 دفترها و احزاب شده است،

 ،اميرانتظام ي جریان محاكمه
 محدودیت احزاب، یطرح اانون

رغم اطالعيه  ، علیيجمهور و رئيس یاسالم انقالب روزنامه يبرا یهائ سازي زمينه
 .اسفند ماه گذشته امام 23

گذشته اسـت. تحـریم و    یمكرر پایان مبارزه پارلمان يها یادآور و اعالم يها نمونه
كـه آثـارش ظـاهر شـده      طـور  و همان یو اله یتعنيل مبارزه، كار را طب  سنت تاریخ

خـود دانسـتم    ي كشـاند. كـه وظيفـه    یمـ  یلـ ه و آشـوب داخ مسلحان ي است، به مبارزه
 هشدار دهم.

                                                        
برند؟ پس سنت خداي را هرگز  رفته است انتظار می جز سنتی كه بر پيشينيان: ... آیا  41/ ( 13)فاطر .1

  ...تغييرپذیر نخواهی یافت



 
 
 
 
 

 468ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ مبارزه اانونی و مبارزه مسلحانه

 

 هـا  شهرسـتان  اخيـر   وحشـتناك  يهـا  درگيري و ها اغتشاش  به  خواهم راجع یمن نم
مـتهم    یـا سـازمانِ   ،آنها ندارم، اظهارنظر كنم  یهم از چگونگ یكامل منمتن  اطالع  كه

 تبرئه نمایم. معروف را

كـاش رهبـر آن گـروه، چنانچـه      نوشته بـودم كـه اي   مجلس انتخابات ي در آستانه
 يمجلـس راه پيـدا كنـد. تـا جـا      و اكثریت الزم را داشته باشد، بـه  یدهندگان كاف ي ر

داخل مجلـس بگيـرد. ایـن     يها را بحث و جدال یخيابان يها يو تيرانداز یپران سنگ
هـا   یمداخلـه در انتخابـات را، بعضـ    عـدم  یتيـاط اح یمعقول و توصـيه اـانون   يآرزوها

 بالفاصله سوء تعبير كرده و بنده را متهم به تأیيد از ایشان كردند.

 يهـا  حرف كه به  گفتند یم انقالب يشورا در هم یو مهندس سحاب صدر یآاایان بن
ي سـاز  و مظلـوم  ،رو شـویم  هاز راه مننـ  و اـانون روبـ    ،يممخالف توجه كن يها گروه
اش را  نشـنيدند ونتيجـه   ؛ماینـد نن یاسالم يعليه جمهور یتبليغات ي تا كه استفاده نكنيم
 دیدید.

ها  سازمان و حزب دارید، وسيله شما امروز اختيار، صاحبِ اندركارِ دست دوستانِ يا
و  يداریـد، دادگسـتر   یداریـد، جهـاد سـازندگ    داریـد، كميتـه   و پاسـدار  دارید، سپاه

داریـد، خنبـه جمعـه و پـيش      دارید، صدا و سيما اهلل ب دارید، حزبانقال يها دادگاه
 ،توانيـد بكنيـد   یبخواهيد م يو هر كار ،دارید، دولت دارید را دارید، مجلسها  خنبه
توانيد راه بيندازیـد بـدون آنكـه بـازپرس ویـژه،       یو تعنيل و تظاهرات هم م یپيمائ راه

 بگيرد. یایراد اانون

نداشـت،   را چيـز  یك یول تر، مسلط و تر منظم یخيل داشت، يزیاد يچيزها هم شاه
و تفكيـك و   يبنـد  دسته را نداشت. نباید ملت را ندیده گرفت. نباید مثل فرعون ملت

. نبایـد مثـل او   مستضـعف  يا مسلط باشند و عده يا تضاد طبقات راه انداخت، كه عده
 گفته شود كه:

 1«.ِإَلا َسِبيَل الَرَشاِد ْمَما ُأِريُكْم ِإَلا َما َأَرى َوَما َأْهِّديُك»

سـنت   يها را گرفت و نه جلـو  مردم و فكر و زبان يها نارضایتی يتوان جلو ینه م
 را. یتاریخ یاله

 ها كار را به  ها و ممانعت ادرت رغم ی، عل یعموم را كه خشم يروز خدا نياورد

                                                        
و شما را جز به  نمایم به نظرم رسيده، ارائه نمیآنچه  جز هيچ راهیبراى شما  : ... 28)غافر(/ (40)مومن. 1

 كنم.  نمى كمال هدایتراه 
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 كشانده اسلحه و ترور حاكم شود! یخيابان جنگ

 خواهد بود؟ یاول ك یاربان

 و چقدر مردم بيچاره زیردست و پاخواهند رفت؟

 خواهد ماند؟ يچيز یو روحان و از روشنفكر آیا از مملكت و ملت ،پس از آن

هـا   داشـت و چـرخ   یهـائ  و دسـتگاه  یرمقـ  1112مـرداد   29 يودتـا بعـد از ك  ایران
چـه   اما حاال معلوم نيست چه داریم و با این تفاوت خنرناك بزرگ دیگر ؛گشت یم

 بكنيم.

 شـاه را ملـت   يبـرود جـا   گفتـيم شـاه   یمـ  ی، واتـ انقـالب  يآن زمان ابل از پيروز
حـاال ابـل از آنكـه     یگرفتيم. ول یما م انقالب، شما و يانقالب كرده و از طرف رهبر

 ي ها در بـرود، محـتمال  مملكـت لقمـه     همه شيرازه و ايام مستضعفين با مبارزه مسلحانه
را  ایـران  1801از اـرارداد   ادرت خواهد شد. یـا بـدتر  ی از دو ابریك ي آمادهو حاضر 

و  ییـا انقالبـ   ،یخواهـد مانـد و نـه ملتـ     ینه مكتبـ  ؛مابين خودشان تقسيم خواهند كرد
 .یو ایران یاسالم

خدا و خودتان دست از انحصار و ادعا برداریـد،   يآاایان عزیز، بيائيد محض رضا
 ا بشناسيد و صاحب خانه بدانيد.ر ملت

تمامـه   طوركه هست و به را آن یو انتقاد را بپذیرید و اانون اساس یپارلمان ي مبارزه
 رعایت كنيد.

رسـيده   ملـت  و تصـویب  كه به رفرانـدوم  یاساس خالف و خارج از اانون يما چيز
 خواهيم. یاست نم

 مين خواهدشد.أبر دشمنان و برمشكالت بهتر ت يت، پيروزو عدال يمسلما  با آزاد

خـاطر ملـت و اسـالم     گيریم كه خواهـان راه خـدا بـه    یرا گواه م وجدانمان و ملت
 هستيم.

 والسالم
1/2/1160 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ماجرايخروجمستشارانخارجي
 

  ی خروج اتباع بيگانه از ايران بيانات مهندس بازرگان درباره

 

 شورای اسالمی مجلس 91/0/9311شنبه  علنی مورخ پنج 931در جلسه 

 
 

 ... آااي بازرگان بفرمائيد. -رئيس
دهد  مه اجازه و ح  مینا آئين 66الرحمن الرحيم، ماده  بسم اهلل -بازرگان سدنمه

اي یا اهانتی بشود، یك  به نمایندگان، كه واتی صریحا  یا تلویحا  نامی از آنها یا اشاره
 ربع بيایند دفاع بكنند.

هم تصریحا  و هم تلویحا  یعنی در سراسر به  در بيانات آااي محمد منتظري
خورد این است كه آمدم  اي از همكاران و از جمله بيش از همه شاید به بنده می عده

 توضيحاتی به عقيده خودم بيان حقيقت و حقی بكنم.
، برایش دادگاهی معين و دو سه ماه آااي مهندس عباس اميرانتظام  بعد از یكسال

هاي وارد بر او مورد رسيدگی ارار بگيرد. از طرف  شد كه در این دادگاه تهمت
اش را من دیدم )شاید هم بيشتر( دعوت شد از كسانی كه  رئيس دادگاه دو مرتبه

شكایتی نسبت به آن پرونده دارند بروند در دادگاه و حرفشان را بزنند كه شهادتی یا 
                                                        

 و ماجراي خروج مستشاران خارجی، مورد بحث و بررسی برخی از نمایندگان  موضوع دادگاه اميرانتظام
و چون  گردید اسالمی شوراي مجلس 10/2/1160جلسه علنی مورخ در خصو  آااي محمد منتظري و به

گرفتند و به موارد منروحه پاسخ گفتند كه در از آااي مهندس بازرگان نام برده شد، ایشان اانونا  وات 
جراید آن روز انعكاس وسيع یافت. ما جریان وااعه را مستقيما  به نقل از مشروح مذاكرات مجلس شوراي 

 داریم. تقدیم می 10/2/1160، مورخ پنجشنبه 118، جلسه علنی اسالمی
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خود بنده هم روز اول دادگاه رفتم و شهادت دادم حاال معلوم نيست چرا آااي 
كه آن سندي كه اینجا   صورتی  با وجود چنين دعوت دادگاه )و در محمد منتظري

ا نرفتند در دادگاه بكنند. جاي آن در دادگاه بود و روز ارائه دادند( فرمایشاتشان ر
ابل هم گویا آنجا رفته بودند ولی این كاري كه باید در آنجا بكنند در اینجا كردند 

عهده نمایندگان محترم است كه  كنند به جوسازي، اضاوت آن به و ما را متهم می
در دادگاه گذاشتيم و  عاتمان راالآیا ما جوسازي كردیم كه رفتيم در دادگاه، اط

شهادت دادیم یا سعی شده است كه جریانات دادگاه را به اطالع مردم برسانيم؟ یا 
زنند؟  ها را می ها و آن اتهامات و آن حرف آیند، آن صحبت ایشان كه به اینجا می

كنند از اینكه با  اظهار نگرانی می»گویند  كنم كه واتی می بيان ایشان من گمان می
ایشان( تبرئه  ي ها ممكن است مقصر )به عقيده ها  یا این تأثير و تحریك ياین جوساز

این در وااع اهانتی است به دادگاه، در صورتی كه ما به دادگاه اظهار اعتماد «. بشود
و موازین شرع  كردیم و گفتيم ما از شما چيزي جز اجراي ح  طب  اانون اساسی

 خواهيم. اسالم نمی
اند یا در حين  صراحت دارد كسانی كه بازداشت شده اانون اساسی 18اصل 

گونه هتك حرمت و حيثيت به كسی كه به  اند. هيچ محاكمه هستند و دستگير شده
حكم اانون دستگير، بازداشت یا زندانی شده یا تبعيد شده نباید باشد و اگر كسی هم 

بنابراین، بنده نسبت به بيانات و اظهارات و اتهاماتی كه  این كار را كرد، جرم است.
 و ایشان در اینجا ابراز كردند. به انواع مختلف بود عليه آااي مهندس اميرانتظام

آااي مهندس بازرگان، توجه داشته باشيد كه از خودتان باید رفع اتهام  -رئيس
 ، از موضوع خارج نشوید. بفرمائيد نه از آااي اميرانتظام

اي بود كه خواندند و  اما اصل ایراد و اتهام ایشان در آخر، نامه -مهندس بازرگان
موات و براي شخم  این را به عنوان یك سند خيانت و جرم بزرگ براي دولت

وزیر(  نام بنده )نخست هطور هم در شروع نامه ب عنوان كردند كه همين آااي اميرانتظام
دهم كه مالحظه بفرمائيد  خوانم و روي آن جواب می ي این را حاال می شده من همه

كه آیا این عمل خيانت بوده؟ یا خدمت بوده؟ نامه با امضاء آااي اميرانتظام معاون 
، دو ی كشوريئبه عنوان مدیركل هواپيما 26/11/1131وزیر است به تاریخ  نخست

 :خوانم سنر اولِ آن این است كه می
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و سفارت  وزیر، در مقابل تقاضاي سفارت انگلستان جناب آااي نخست»
اند كه براي خروج اتباع خود و سایر  موافقت فرموده در ایران آمریكا

پيماهاي نظامی و كشوري دولت ي هوا وسيله كشورهاي خارجی به
 «مزبور هر چه زودتر اادام نمایند.

 بروند.  سه منلب در اینجا است یكی اینكه اتباع خارجی زودتر بتوانند از ایران
وسيله هواپيماهاي نظامی خودشان بروند. و به خرج ما و یا اینكه  منلب دوم به

هاي خودمان تنگ نكنند و بعد این تقاضا از  در دستگاه را جاي مسافرین ایرانی
عمل آمده  وزیر به ها شده است و موافقت از طرف نخست ي آن سفارتخانه ناحيه
 است.

خواهم ببينم در آن زمان جو  منلب اساسی، مستله این است كه اینها بروند. می
عده بسيار كرد و افكار عمومی هم این بود كه  طور حاكم بود  حكومت می این

وجود داشتند عده  در ایران و آمریكایی جمله انگليسی زیادي اتباع خارجی من
زیادي از اینها مستخدم و مستشار بودند، تاجر بودند كارهاي به اصنالح سيویل 

مستشار نظامی و بسيار زیادي هم  ي سياسی ولی عدهنظامی و غيرداشتند یعنی غير
مأمورینی بودند كه در ایران وجود داشتند و این حضور و جودشان، وابستگی داشت 
به یك مقدار اراردادهایی مخصوصا  اراردادهاي جنگی كه با ایران بسته بودند )آیا 

است یعنی در همان ماه اول است  26/11/1131وسيله فراهم كردن، مالحظه كنيد 
بندي كه سفارش شده از  4ز ایران بروند و بعد هم در آن كه اینها هر چه زودتر ا

بایستی این اتباع خارجی را بگذارد  ارار روزي هزار نفر(، آیا آن روز دولت می
بگير و  بمانند مثال  جاسوسی بكنند، مثال  اخالل بكنند، یا عده زیادي اصال  حقوق

بایستی اینها را ما وادار بكنيم یعنی  بودند آیا نمی از ارتش بگير دولت ایران پول
زودتر روانه مملكت آنها بكنيم و بعد عوض اینكه ما به آنها دستور بدهيم )به 

شده كه خود صحبت طوري  .ها( كه آاا، یااهلل زودتر اینها را بيرون بكنيد سفارتخانه
یپلماسی و حقوای براي ایران تقاضا بكنند كه بعد مشكل د (ها یعنی سفارتخانه)آنها 

وزیر این  اول از نخست این عملی بوده است كه ایشان هم به نقل .فراهم نياورند
خواستيم كه اینها زودتر بروند و نه ما وسيله  و بعد ما خودمان می ؛منالب را گفتند

دهند با  فراهم بكنيم یعنی خرج آنها را بدهيم و نه حتی اگر آنها پولش را می
بروند. این است كه خواستيم چيزهاي نظامی خودشان را بياورند  ی ملی ایرانئاهواپيم
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ها تحت مراابت و نظارت مأمورین ایران این عمل انجام بشود. بقيه منلب  و با همان
 هایی است كه ... كه در اینجا است سفارش

 م بخوانيد. پاویون دولتی را هم بخوانند آاا...بقيه نامه را ه -معاديخواه
دانند. شما در كيفيت دفاع از ایشان هيچ  آاایان دخالت نكنيد خودشان می -رئيس

چه خودشان كنيد؟ هر ع است، شما كه دفاع نمیح  ندارید دخالت كنيد این دفا
 دهند، این ح  ایشان است. آااي بازرگان بفرمائيد. خواهند توضيح می می

طوري كه دیروز یا پریروز  كمترین تواع بنده این است كه همان -دس بازرگانمهن
، لب از لب باز نكردم و حرفی نزدم، آاایان دیگر ضمن بيانات آااي محمد منتظري

به من ح  و اجازه دادند، آاایان هم  هم این یك ربعی كه اانون و ریاست مجلس
خودم اصد  ؛شند و فرمایشی نفرمایندالبی و صبر اسالمی داشته بار انقحوصله و صب

خوانم، آن دو سنر اول  اش را هم می داشتم كه این نامه را تا آخر بخوانم بنابراین بقيه
 را عرض كردم.

الزم است براي انجام هر چه بهتر این كار به مستولين مربوطه دستور داده شود كه 
دانم چون  گونه ... )نمی با توجه به شرایط زیر براي این هاي الزم را در این باره كمك

 و آمریكایی توانم بخوانم( در اختيار مأمورین انگليسی كپی كردم خط خودم را نمی
پرانی بكنيد كه  بایستی ما گفته باشيم كه خير، كارشكنی بكنيد. سنگ بگذارند آیا می
 خوانم: تا است كه می 4اي ایجاد بشود آن موارد  نند و حادثهاینها نروند، بما

 «باشد. رهاي فرودگاه مجاز میدهاي ورودي و  عبور از كليه راه -1»
ها  آیند براي چنين مأموریتی نباید راه خوب، بلی، واتی طيارات نظامی آنها می

رت كه در بند بعدي ها برایشان باز باشد. البته باز باشد، زیر نظا بسته باشد. باید راه
 آمده است.

نفر مسافر  هزار تأمين مأمور كافی براي انجام مسافرت، مسافرت یك -2»
 « در روز.

یعنی الزم بود چنين چيزي دستور داده بشود براي اینكه كار سنگينی است شاید 
يك  در عمرش چنين ترافيكی را عالوه بر تراف فرودگاه هواپيمائیِ كشوري ایران

چه  اد بود چه مسافرین ایرانیدانيد كه آمد و رفت خيلی زی عادي و آن زمان هم می
رفتند. یك چنين مأموریتی كه  آمدند و می هاي خارجی هم می ایرانی و كمپانیغير

روزي هزار نفر ترافيك باشد و بتوانند اینها را رد بكنند و باندهاي مختلف، آن 
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د و پرواز بدهد، این وااعا  احتياج داشت كه چنين دستوري به طيارات را بپذیر
 مدیركل هواپيمائی داده بشود.

مسافران این پروازها  ي فراهم كردن تسهيالت الزم براي حمل اثاثيه -1»
 « از درِ پاویون دولتی.

المللی،  چرا پاویون دولتی؟ براي اینكه اسمت معمولی و عادي پروازهاي بين
و غيرایرانی بودند و جا نداشتند و شلوغ بود و ممكن بود كه  یرانیخوب مسافرین ا

در بين اینها كسانی ااچاق، چيزهایی را ببرند و رسيدگی به آنها مشكل بود و بعد 
برخوردي، مزاحمتی و مسائلی پيش بياید. این است كه گفتند بسيار خوب اینها از درِ 

؛ پاویون دولتی هم یعنی مال دولت از آن در بروند، كه جداگانه از درِ پاویون دولتی
خالصا  و كامال  آنها باشند و مراابت و نظارت بر خروجشان و رسيدگی به اوراق و 

 آنها آسان باشد. ي اثاثيه
 « كمك به تنظيم برنامه پروازها -4»

ها،  اهدستگ دیگر و فنی دستگاه رادار، دستگاه كه است فنی ي مستله یك البته این كه
دادن  چگونه اینها را بنشانند و بلند بكنند و چه ساعتی باشد كه تصادم نباشد و اطمينان

 و سفارت آمریكا به مأموران سفارت كه تمام هواپيماها طب  برنامه سفارت انگلستان
آوریم  د كه ما طياراتمان را میآوردن اجازه پرواز خواهند داشت چون آنها بهانه می

گویند این نظامی است، این فالن است یا مثال  فالن مقررات  گيرند و می ولی ایراد می
كه طوري باشد كه آنها منمتن  كه در اینجاگفته شده است اجرا نشده است. این است

  .كرد اي براي اخراج اینها نباشد. مستله را باید از این دریچه نگاه باشند كه بهانه
  .شما دو دايقه دیگر وات دارید -رئيس

 بسيار خوب، 
به نمایندگان سفارتخانه مزبور اطالع داده شده است كه براي انجام این »

 « منظور با شما تماس گرفته و مذاكره نمایند.
كنم و اضاوت در این اضيه را كه  ام هم استفاده نمی حاال من حتی از آن دو دايقه

خواهد  كند و می می حقيقت الب كسی و چه كند می اسالمی اهانت دادگاه كسی به چه
گناه نيستند اینها گناهكار و خناكار شمرده  اشخاصی كه الاال به مناسبت این نامه بی

ستواالتی هم آمده است كه اگر بنده بخواهم جواب  گذارم. ، به مردم وامیبشوند
تاحدودي هم خارج از این مستله شود و در وااع  آنها را بدهم بيشتر از این مدت می

  .دهم رلك، اگر آااي رئيس بفرمایند بنده جواب این ستواالت را هم می است. مع
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 خواهيد ندهيد. خواهيد جواب بدهيد و می وات دارید می دیگر دايقه یك -رئيس
 نيم ساعت وات اضافه به ایشان بدهيد. -آيت

 توانيد بدهيد. شما نمی -رئيس
 خواهد. هم می مجلس -آيت

آااي بازرگان یك دايقه وات دارید هرچه . تواند بدهد هم نمی مجلس -رئيس
 خواهيد بگوئيد. می

 اند كه:  ستوال كرده آااي دكتر هادي -بازرگان
 لنفا  توضيح بدهيد كه تا چه مواع این دستور به اوت خود باای بوده»

 «است؟
ها هست و گفته شده  دانم البته در پرونده حقيقتش این است كه من االن نمی

  دانم این است توان بيان كرد كه تا چه مواع بوده است. اما آنچه من می است و می
كه تا شب عيد دیگر این مستله ازدحام و كثرت اتباع خارجی سبك شده بود و 

ي زیادي از این اتباع خارجی احتياج هم  دهع ، به عالوه دیگر وجود نداشت و ما به
هاي  ها، نيروگاه داشتيم نه اراردادهاي نظامی، بلكه اراردادهاي غير نظامی، سدسازي
بایستی متخصصين  برق، ساختمان سيلو و كارهاي دیگر هم بودند كه طب  ارارداد می

لغو كنيم، احتياج به نفع ما نبود كه  ؛خود آنها بيایند و این اراردادها را اجرا كنند
 زودتر ساخته بشود و تمام بشود. خواستيم كه نيروگاه مثال  رامين ما می ؛داشتيم

 وات شما تمام است. ،آااي مهندس خيلی متشكر -رئيس
  
  
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

عزيزميِفرزندانمجاهدومكتب
 

 1«آِمْن ِإَّن َوْعَّد الَلِه َحٌّق َه َوْيَلَكَوُهَما َيْسَتِغيَثاِّن الَل»

 

كـه عنـوان    یهـا و نهادهـائ   و بـه گـروه   شما، سـازمان مجاهـدین خلـ     يبه هر دود
 یدانـم. برادرانـ   یر همـدیگر مـ  گویم و هر دو را بـراد  یاید فرزند م اختيار كرده یمكتب

مملكـت و   يحـاد بـرا   یبحرانـ  مسـائل و باعـث   ،كه با هم اهر هستيد و سخت در نزاع
 .انقالب

 كـه در زنـدان   1141هستيد. در سـال   ي، شما فرزندان نهضت آزادمجاهدین خل 
مدید و راه خود را پـيش گرفتيـد، بـدون آنكـه از خانـه فـرار كـرده یـا         بودیم به دنيا آ

هـا و   هـا و بحـث و تحليـل    و تعليمـات اوليـه را كتـاب    يفكـر  یاخراج شده باشيد. مبان
و تاكتيـك   يلحاظ ایدئولوژ داد. اگر بعدا  به یكه از نهضت گرفتيد تشكيل م یتجربيات
جـدا و مخـالف شـدند اینهـا      یكسـان  پيش آمد و از خود شما یهائ ها و اختالف فاصله

 تواند بشود. ینم يمانع و منكر رابنه پدر فرزند

كه دارید از ما هستيد. اوال  افكـار و   یخلقو بد یو تلخ يتند ي نيز با همه ها یمكتب
تعليمات،  واسنه از تفسيرها،تان مستقيما  یا با همه ی، سياسی، اجتماعیاعتقادات اسالم

، دكتـر  ي)پـدر و پسـر(، منهـر    هـا  ی، شـریعت یامثـال طالقـان   يهـا  ها و سـخنرانی  كتاب
بودیم. عقـد ارادت و   یرسما  یا فكرا  نهضت یو من درست شده است كه همگ یسحاب

                                                        
 چاو و منتشر شده است. روزنامه ميزان 12/2/1160، مورخ 168شماره  دررمقاله سصورت  این اثر به 

گویند؛[ واي بر تو، ایمان بياور،  كنند ]و به او می و پدر و مادر]ش[ به خدا استغاثه می:  11/ ( 46)احقاف .1
  است... ي خدا راست كه وعده
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كـه رئـيس    يرا ما بستيم. ثانيا  چـه آن جنـاب بـرادر    و با امام امت اخوتتان با روحانيت
كنـد كـه تـا     یما م يیا فرزند يشاگرد اول خود افتخار( به هدولت است و اعتراف )و ب

 يبود. چه آن دیگـر  ياجرائيه نهضت آزاد هيأتعضو  ،ابل از انتخاب رئيس جمهور
 یبه ما كوتـاه  یلنف یشد، و در هيچ گفتار و نوشتار از ب يكه كاندید ریاست جمهور

هـا و عمليـات، از نهضـت دسـتور نظـر       اعالميـه  يآمد تا بـرا  یم نكرده است، به زندان
اش را بـه   در خانه بگيرد )و خالف آن را عمل كند(؛ و مالاات و مراجعه تيمسار مقدم

 داد تا وجدانش راحت باشد. یمن گزارش م

 اند كه دولت مواـت  كردهاند یا چنين تصور ان چنين خواندهكه در گوشش ینهادهای
مبتكـر   را دكتـر چمـران   انقالب اوالد ما هستند. مثال  سپاه نيز آنها بود، مخالفشان و منكر

انقـالب درسـت كنـد و بـا ایـن       يبرا آمد كه چریك به ایران لبنانو مصمم بود؛ و از 
 ي اساسـنامه  يكرد. سپس دكتر یزدب راوزیر در امور انقال شرط ابول معاونت نخست

انقـالب پيشـنهاد نمـود. همچنـين جهـاد       يشـورا  نموده دولت مواـت بـه  را تنظيم  سپاه
 یوزیـر مشـاور در امـور اجرائـ     ،ياسـد  یبنـ  يابتكار و اصـرار و ایجـاد آاـا    یسازندگ

 دولت موات بود...

پدر خود ندانيد و پشت كنيد، اگر مرا  یو مكتب شما مجاهد يخالصه آنكه هردو
 ،هر دو ؛بوسم یكشم و رویتان را م یدانم. گوشتان را م یمن شما را فرزندان خود م

خراب  را مان خانه یكدیگر با افتادنتاندر هستيد. انقالب این و خاك و آب فرزندان این
 كاره. را همه گاننكند و بيگا یسوزاند، خودتان را بيچاره و آواره م یكند و م یم

مـا یـك    برومندش چـون شـما را از دسـت دهـد و از ایـران      ما اگر جوانان انقالب
 خواهد ماند؟ یسراسر خاك و خون درست كند، چه چيز برایمان باا لبنان

توان و تمنا دارد ایـن منالـب را بـا شـما      خدا هنوزپير خانواده كه به فضل  عنوان به
 مجاهـد  يهـا  خواهم كه در روزنامه یابولم دارید، م يگذارم و اگر به پدر یدر ميان م
 درج كنيد. یاسالم يو جمهور

 ،خوانيـد  یم گر توطته یا سمامپریالي مزدورِ مرتجع، مناف ، را دیگر برادر كدامهر یوات
زیرا كه هر دو یكپارچه آتـش و جنـبش    ،دهيد یجا به هم م د و نسبت بیيكن یاشتباه م

 مخلم پرشور جانباز است. یهستيد و هر یك در طری  و تفكر خود یك انقالب
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ر عجيـب در دختـر و   عده اليل نيستند نفو یكدیگر را گروهك نخوانيد. مجاهدین
انـد هـم    نيـز هـم فـراوان    هـا  یآموز و دانشجو و در مدارس دارند. مكتبـ  دانش يپسرها

 .فداكار، متشكل و مجهز و ستون فقرات انقالب
 یمنحرف هستيد اما نه منافقيد، نه مرتجع و نه مزدور اجانـب. اصـال  ایـن چـه حرفـ     

آنكه بگوئيم در اشتباه یا خناكـار اسـت    يجا كه هركس با ما اختالف داشت بهاست 
 یاسـالم  و شخصيتِ یحيثيت مل بگوئيم مزدور دشمنان است. با چنين طرز فكر انكارِ

 و امــت زیــاد از ایـن ملــت  یو كسـان  یكنــيم. اگـر نســل  یرا مـ  یكفــائخود و اسـتعدادِ 
 ،بـا اراده و ایمـان و شـهادت    ،كرده ه احراز شخصيت و استقاللوجود آمده است ك به

كنند، چرا فقط آنچه كه مثبت و معجزه و خـوب اسـت را    یرا اثبات م حماسه انقالب
اسـت از خـارج خـود بـدانيم.      يو بـد  یآنچـه را كـه منفـ    یاز خود و خـدا بـدانيم ولـ   

 گوید: یكه ارآن م حالیدر

 1«َأَصاّبَك ِمن َسِيَئٍة َفِمن َنْفِسَك ا َأَصاّبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الّلِه َوَماَم»

 را 2«یُغَيِـرُواَ مَـا بِأَنَفُسِـهِمْ    إِنَ اهللَ الَ یُغَيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى»یك مسلمان با معرفت كه آیه 
خواند، ح  ندارد تحول و تغييـرات خـوب جامعـه را از مـردم بدانـد و تغييـرات و        می

 بگيرد. از بيگانگان یحاالت نامنلوب را ناش

 فعـلِ  نمـائيم و بـا آلـتِ    یخود و فرزندانمان را تحقير مـ  ،یادیم یبا چنين طرز تلق
 نمائيم. یتبليغ مسود دشمنان  هباراده دانستن هموطنان،  یب

شما كه از دو نژاد یا دو ساختمان و متعل  به دو نسل یا دو طبقه متمایز نيسـتيد، كـه   
 را كـه ااتـل هابيـل    در استعداد و ارزش وخنا داشته باشيد. مگر اابيل یاختالف اصول
 ها تحریك كرده بودند؟ و امپریاليستشد همسایگان 

كنيـد،   یدهيد و مخالف خود تصور م ینسبت م يرغم آنچه هر كدام به دیگر یعل
آنقدر مشتركات برادرانه دارید كه باید همدیگر را در آغوش بگيرید. بـه چنـد نمونـه    

 نمایم: یریال  اشاره م

                                                        
آمد ناگواري رخ دهد  آمد خوشی برایت روي دهد، از ناحيه خداست و هر پيش : هر پيش 18/  (4)نساء .1

 از خود توست؛ ...

 گاه كه آنچه در ضمير خود دارند را تغيير نخواهد داد تا آنى گروه: ... خدا وضع هيچ  11/ ( 11)رعد .2
  ...؛ تغيير دهند
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بوده، عشقتان در آنجا است و  انقالب يها تندي ي تند و تشنه یهر دو انقالب ○
شما  يكه برا یجوش و خروش انقالب يرا بهانه و وسيله برا عمال اسالم و استقالل
 گيرید. یاصل و هدف است، م

از فدائيان  يرو دنباله اید؛ و هر دو به امام را تایيد و تجليل كرده يهر دو رهبر ○
 كوبيدید. یامام را م منتخبِ مواتِ، دولت خل 

خود را اصـرار   یو انقالب یهستند و معتقدات اسالم یالتقاط اگر مجاهدین خل  ○
 یماركسيسـت  ي ریشه آنها يایدئولوژ درخت و نمایندبنا ماركسيسم اصول يمبنابر دارند

زیـرا كـه اهـل اهـر و      ،دارد یماركسيسـت  يهـا  شما هم ميـوه  يدارد. درخت ایدئولوژ
وجه با روح اسالم دمساز نيست؛ و عناد خا  با سـود   هيچ انتقام و انهدام هستيد، كه به

داشته اگر دستتان برسد، هرچه سرمایه و مالكيت و معامله اسـت   یو مدیریت خصوص
 كنيد. یم یدولت ییعن یسره مل كشور را یك ،از بين برده

و  هـا  ینيـز ماننـد مكتبـ    بودنتان اسـت. مجاهـدین   يانحصار ،وجه اشتراك دیگر ○
ح  و پاك و مالـك  ن و غيرمسلمان، فقط خودشان را برمتعصب مسلما يها تمام فراه

مـل نيـز اگـر اختيـاردار مملكـت بشـوید       لحاظ عقيده، بلكـه در ع  شناسند. نه تنها به یم
 یمبتنـ  يحيات و حركت . با اسـاسِ فكـر   ي دهيد و نه اجازه یرا نه مشاركت م ياحد

 یاشــتراك يخــواب دیكتــاتور يبــر تضــاد و طبقــات كــه داریــد و در جامعــه توحيــد
و  گوئيد مرتجـع و مسـتبد   یاز آنها كه م یكم بينيد، دست ی( را م)مستضعفين رنجبران

 انحصارطلب هستند، ندارید.

خورده و بـرده  نسبت به یكدیگر در مسابقه تبليغ و تهمت و تعرض نيز الحمداهلل  ○
 ندارید.

شناسـيد.   یدهيد و تنها مقصرش مـ  یفحش م آمریكاخوشمزه است كه هر دو به  ○
بـا یـك چيـز     يگوید دو چيز مساو یریاضيات كه م یخالف اصل بدیهآن وات بر و

انـد، دشـمن یكـدیگر شـده و دعــوا راه      ي)یـا مخـالف بـا یـك چيـز( خودشــان مسـاو      
 اندازید! یم

و دولـت را   واهيـد مملكـت و ملـت   خ یمـ  ،دسـت هـم داده   خالصه آنكه دست بـه 
سـر یكـدیگر پـدر مـا )و      ود نمائيد و با زدن برخ يها ها و ستيزه المصالحه خواسته وجه

 خودتان( را درآورید.
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 و پاسـداران  آن، حـزب اهلل  یكشـند. بـه تالفـ    ییك روز شاخ و شـانه مـ   مجاهدین
و دفـاتر   یتيمـ  يهـا  نمایند، به خانه یناشناس یا با لباس و با شعار به آنها حمله م طور به

سـنگين و   ي كننـد. یـك روز هـم رژه    یكـس نمـ   هيچ ریزند و رحم به یو مراكزشان م
خـونين   يهـا  درگيـري  ،گيرند و بـه كمتـرین بهانـه    یراه انداخته، زهر چشم م يزنجير
 نمایند. یایجاد م

 راه  -شده است يجد یگذشته و خيل یكه از شوخ-ها كه با این بازي مسلم بدانيد
همــوار  یخـارج  يو اسـتيال  يدیكتـاتور  يو مملكـت و بـرا   نقـالب ا ينـابود  يرا بـرا 

 فرمائيد. یم

كه  درحالی، كنيد بجنگيد و نابودش یخارج اهارِ خواهيد با دشمن غدارِ یچنور م
 دارید؟ در داخل با هم اختالف و جنگ

 یداخلـ  ي ایـد، كـه هـم در جبهـه     را شنيده امام یا پيغمبر یحت كدام رهبر، دولت و
 ؟یبجنگد و هم خارج

 را دریافت كـرد.  1«وَ َنذِرْ عَشِيرَتَكَ الَأَاَرَبِينَ»بزرگ و نازنين ما اول دستور  پيغمبر
مُصَـدِا ا لِمَـا بَـيْنَ یَدَیْـهِ مِـنَ      »پـس از آن  ؛ شـد  2«رَ  ُمَ الَقُرَى وَمَنَ حَوْلَهَـا لِتُنذِ»مور أبعد م

ّبِشّرًيا   َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَلا َّكاَفًة ِللَنّاسِ » يِو باالخره مظهر و مجـر  1«وَمُهَيْمِن ا عَلَيْهِ الَكِتَابِ
 گردید. 4«َوَنِذيًرا

خدا و پيغمبرش،  یم را خيانت دانسته باشيد، ولگا شما ممكن است سياست گام به
 كردند. یگام عمل م همه جا گام به

عمـل فرمـود و    در مكـه  یاله عليه و اله و سلم پس از آنكه مـدت  یصل رسول اكرم
 هجـرت كـرده انصــار   را سـاخت، بـه مدینـه    و ابـوبكر  و جعفـر  یو علـ  امثـال خدیجـه  

مخلـم نمـود و تـا عقـد اخـوت ميـان مهـاجر و         از مردم آن شهر را مسلمانان یفراوان
 ه نپرداخت.جزیر برنيامد و به دعوت شبه اریش ي برارار ننمود، از عهده انصار

 ت؟يگانه نيساسباب استفاده و تسلط ب ،تجزیه و تفراهمگر 

اختالفـات و   بـه  یتـوجه  یبـ  ،اتحـاد  ي توفي ، اتحـاد نيسـت؟ و الزمـه    ي مگر الزمه
 خصوصيات و تمركز بر اشتراكات نيست؟

                                                        
  و ]ابتدا[ خویشان نزدیكت را هشدار بده.:  214/ ( 26)شعراء .1

 ... تا ]همه جهانيان[ و ]بخصو [ اهل مكه و ساكنان اطرافش را هشدار دهی؛ ...:  82/ ( 6)انعام. 2

 ...كند و نگهبان و ناظر بر آنهاست؛  دی  میكتب پيشين را تص: ...  49/ ( 3)مائده .1

 ...ایم؛  دهنده و هشداردهنده براي تمامی مردم فرستاده عنوان بشارت تو را فقط به:  29/ ( 14)سباء .4
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اسـالم )هـدف و    )زادگاه و خانـه مشـترك( و بـه    ندارید جز اینكه به ایران يا چاره
 آرمان مشترك(، برگردید.

 را فقط از طرف دیگر نخواهيد. 1«اهللِ جَمِيعًا وَالَ تَفَرَاُواَ وَاعْتَصِمُواَ بِحَبْلِ»دستور 

ت طور كه وااعي را آن ، هر دو را كنار زده، اسالم و ایرانو امپریاليسم ماركسيسم
 اید دور  گویم هر چه دارید و دریافته و پذیرفته ینم و اصالت دارد بچسبيد و بخواهيد.

 و پدران بردارید. بيائيد: به جانب پيران یبریزید و گام اهقرائ

 همدیگر را همكيش و برادر بدانيد، ،اوال 

 توبه كنيد. یو پدركش یاز برادركش ،ثانيا 

گـذار   و پایـه  رهبـر انقـالب   ي ، با اجـازه دور هم جمع شویم، ميزگرد تشكيل دهيم
نظـرانِ صـاحب انصـاف و صـادق و      صـاحب  ي، با حضور و همكاریاسالم يجمهور

كنــيم. بــا  یصـریح كــه ابــول داشــته باشــيد، اعتقادهــا و ایرادهــا و اشــكالت را بررســ 
 يهمـه و رضـا   ي خواسته و توفي  در آنچه تفاهم و توحيد خدا به نيت و توكل به حسن

 خدا است، برسيم.

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ...و پراكنده مشویدهمگی به ]ارآن،[ رشته ]ارتباط با[ خدا چنگ زنيد : 101 / ( 1)عمران آل .1



 

 
 
 
 
 
 
 

ايازوزاريدولتموقتپياممهندسبازرگانوعده
بهرئيسدادگاهاميرانتظامدررابطهبامجلسخبرگان

 
 بسمه تعالی

 1160اردیبهشت  18
 

 انقالب 9رياست محترم دادگاه شماره 
 النیاالسالم والمسلمين آقای محمدی گي حجت

وزیر  معاون نخست اميرانتظام مهندس آااي عليه صادره آخركيفرخواست بند با توجه به
بـاب شـهادت و توضـيح     و همكار سـاب  مـا، اینجانبـان الزم دانسـتيم مـن      موات دولت

تا خـداي نكـرده بـا صـدور یـك       ار آن دادگاه برسانيمضمنلب نكات ریل را به استح
هـاي آن، و بـه خـود اسـالم      ر ي خالف ح  لنمه به انقالب اسـالمی ایـران و دادگـاه   

 وارد نشود.
( خبرگـان  به )معروف اساسی اانون بررسی مجلس انحالل به مربوط ي نامه تدوین -1
صـورت   وجه هيچ به موات دولت طرف از نامه آن ویبتص و مجلس آن ریاست عنوان به

و اشخا  دیگر را نداشـته   ي آااي اميرانتظام مواضعه و توطته یا تلقين و تأثير از ناحيه
 19است بلكه موضوع رسما  و علنا  در هيأت وزیران منرح و بحث شده و بـا اكثریـت   

تصویب رسيده بـوده اسـت بنـابراین      آن بهنفر در پاي  13ر ي و امضاي  24ر ي روي 
نفر، شریك در آن هسـتند.  19ي  اگر ارار باشد این عمل جرم تشخيم داده شود همه

مضافا  به اینكه اصال  كاري انجام نگردیده و صِرفِ اصد یا حرف بنـا بـه هـيچ یـك از     
 شود. اصول و اوانين عرفی و شرعی جرم حساب نمی

                                                        
 21/2/1160، دوشنبه 111، شماره این اثر به نقل از روزنامه ميزان  . 
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بـل از ارسـال نامـه و هرگونـه ااـدام و انتشـار، یـك        در جلسه مزبور ارار شـد ا  -2
اي از  عمـل آیـد. فـرداي آن روز عـده     بـه  نظرخواهی و كسب اجـازه از مقـام رهبـري   

له مصلحت ندیدنـد، و بـه صـفت والیـت و      رسيدیم و چون معظم وزیران خدمت امام
را تمدید كردند موضوع منتفـی گردیـد    وكالت عمومی، مدت اانونیِ مجلس بررسی

 و مسكوت گذارده شد و اگر بعدا  اظهـار و افشـائی از طـرف دادسـتانی كـل انقـالب      
 یافت. گرفت كسی از ماجرا آگاهی نمی صورت نمی

علل و عواملی كه باعث ایـن كـار شـد یكـی سـرآمدنِ مهلـت اـانونی مجلـس          -1
تصـویب   نویسی كـه اـبال  بـه    بود و دیگر خروج آاایان از حدود و اصول پيش خبرگان

اینكه تـدوین   است. اتفااا  و نظر به  بوده رسيده انقالب كلی رهبر شوراي انقالب و تأیيد
كشـيده   طول به انتظار مدت از بيش انقالب شوراي و دولت هيأت در اساسی اانون طرح

رفـت. اـبال     ي ضد انقالب می هایی از ناحيه بود در شرایط آن روز مملكت بيم اختالل
 نویس تنظيمی به رفرانـدوم  و اكثریت شوراي انقالب بر این شده بود كه پيش نظر امام

كـه انتخـاب    اري و استدالل اعضاي دولت موات به ایـن گذارده شود ولی در اثر پافش
بـه ملـت وعـده داده شـده      وزیر رسما  و مكررا  از طرف امام و نخست مجلس مؤسسان

ام و موافقـت امـ   اهلل طالقـانی  است و عدول از آن جائز نيست، با پيشنهاد مرحـوم آیـت  
پرداختـه شـود    اانون اساسـی  ارار شد با تعداد كمتري به انتخاب مجلس بررسی نهائی

موات بازگشت به نظر ابلـی رهبـر    ي دولت و به همين ترتيب عمل شد. بنابراین مصوبه
 و شوراي انقالب بوده است.

  سيدجوادی احمد صدر حاج -3 دکتر يداهلل سحابی -0 مهندس مهدی بازرگان -9
  مهندس مصطفی کتيرايی -1 مهندس يوسف طاهری -0 علی اردالن -1

اند(  کرده ضاءام ءوزرا مشترك مسئوليت عنوان به يزدی دکتر )آقای يزدی ابراهيم دکتر -1
  دکتر محمدحسن اسالمی -91 دکتر رضا صدر -1 دکتر کاظم سامی -1

 .مهندس هاشم صباغيان -90 اسدی حسين بنی مهندس -99

     



 

 
 
 
 
 
 
 

سازودولتدندان
  

 1«.عالقِلُْنَالْبُكْمُ الَذِينَ ََ يَ إِنَ شَّرَ الدَوَاّبِ عِّندَ اللّهِ الّصُمُ»
 

صحبت و پرصحبت،  كمال است و ضمنا  خوش و كه اهل فضل ییك دوست ادیم
انـد )آن زمـان    سازها كه عاجزم كـرده  آیم غير از دندان یهمه برم گفت من از پسِ یم

پرسـند   یمـ  و نشانند یم یصندل يرو را آدم بود(. نيفتاده جا پزشك دندان اصنالح هنوز
كه محـل درد را   یكن یدادن ماجرا و دهان را باز م شرح هب یكن یم شروع است. چه شده
كـالم   گـذارد.  یدار یا سيخ سركجش را در دهانـت مـ   ااشقك آئينه ي، فورینشان ده

شـود   یاو م یول ،خواهد یو اظهارنظر هم م ،كند یم یگيرد، هر صحبت یرا از دستت م
و  يشـنو  ی! صـحبتش را مـ  يمستمع آزاد، آن هم چه آزاد يشو یمتكلّم وحده و تو م

هـا تـا بـيخ     چگونه با آن چـرخ و چنگـك   یبين یو دستش را م یجواب بده یتوان ینم
 !...یبگوئ یتوان یآخ هم نم یدهد؛ ول یمغزت را تكان م

 يوضع ما هم با دولت همـين طـور شـده اسـت )مقصـودم از دولـت، شـخم آاـا        
 يا یافتـه  و مجموعـه انسـجام   ینيست؛ بلكه سيستم حكومت وزیران هيأتو  وزیر نخست
گویم كه الحمدهلل همه چيز را در انحصار دارد(. صبح تا شام از هر سـو و از هـر    یرا م

كند و با فصـاحت   یها را پر م ها و چشم كه گوش حضرات است يمكان، صدا و سيما
خوردمـان   هبـ  تشـخيم خودشـان بـ    را ط یو بالغت و فراغت تمـام هـر حـ ّ و نـاحقّ    

 دهند. یم

                                                        
 چاو و منتشر شده است.21/2/1160، مورخ 192، شماره روزنامه ميزان ؛ درسرمقالهصورت  این اثر به ، 
بدترین موجودات زنده در نظر خدا كسانی هستند كه ]در  مقابل ح [ كر و گنگ و :  22/ ( 9)انفال .1

 . خبرند بی
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خواهيد زبان به حركت درآورده، نظرتـان و دردتـان را بگوئيـد،     یهمين كه شما م
دردهانتـان گذاشـته    ،بينيد انواع ااشقك و سيخك و آبدزدك یا چنگك و چـرخ  یم

 از این ابيل:  ؛ است شده

 تضعيفِ دولت،

 ،مملكتِ در حال جنگ
 فراه،منع تشنّج و ت

 ،یخارج يبا رادیوها ییصدا هم
 چماق و تفنگ،

 حاليمـان  یاست بنده و شـما هـم جزوشـان هسـتيم ولـ       اهلل كه معلوم شده حزب
 نيست، 

 ،يگر تخنته
 ،خروج از خط

     ،امام يا بس ده مادّه آتش ،و باالخره
 . ينفر محترم سه هيأتو 

تضـعيف كـرد و چـوب    اینها درست است. دولتِ مسـتولِ مشـغول را نبایـد     ي همه
 امّا: ؛چرخش گذاشت يال

منتخـب   مواّتِ نبود؟ دولت بيچاره مواّت دولت يبرا حمایت و حرف اوّال ، چرا این
 ؟«ُمْفَتِرُض الَّطاَعة»امام و 
 يا یا مختصـر اشـاره   يباد  باشد كه از هر پف يمگر دولت ابدمدّت، باید بيد ،ثانيا 

معـروف و   امـر بـه   یشـرع  ي و وظيفـه  ینون اساسـ اا يح  یا آزاد بلرزد و ح  انتقاد به
 از منكر تعنيل شود؟ ینه

اسـت، همـه بایـد دسـت      در حال جنـگ از داخل و خارج  يكشور یهمچنين وات
، حواس جنگجویـان رشـيد جـان بركـف را كـه آبـرو و       یدست هم بدهيم، با صدائ به

 ند، پرت نكنيم.هست اميد ملت

ر، جمهـو  رئـيس  ها برخالف تصریح امـام، پـاپيچِ   یچرا بعض طور است، اما اگر این
 شوند؟ یدليرمان م فرمانده كل اوا و افسران
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انـدركاران   دست و است شده تعنيل مملكت يسایركارها مگر ،جنگ جریان با تازه
 دیگران محكوم به سكوت؟ یول ،كنند آزادند یدند و مكر یدر آنچه م

 ؛اما رادیو و تبليغات بيگانگان
 كشيدند، یخبردار هستند و هميشه زوزه م اوال ، از همه جا

اعتـراض شـود و خارجيـان آن     يخيانت و خنـر  شود كه اگر به ثانيا ، این دليل نمی
 آنها بوده باشد. كننده آلت دست را بازگو كنند، اعتراض

 یجنگـ  يهـا  و كشـتی  يكه از تهدیدها و از محاصره ااتصاد ایران یاسالم انقالب
 :دادند نترسيد و امام شعار و از حمله صدام

  «تواند بكند ینم یهيچ غلن كارتر»
 چپ و راست دارد؟ يچه باك از وز وزها

اصـيلِ   یایران يها و گروه ، این همه توهين و تفراه و تخاصم در باره افرادیهوانگ
فداكار ما را بـه   اندازند و روح پاك جوانان یمعصوم، كه راه م گزار و البته غير خدمت
ز آنـان  ا يو فرمـانبردار  با بيگانگان یآهنگ هم ،كنند یها مسموم م یمكتبی با غيردشمن

 نيست ؟

حـل اخـتالف. اوال     ينفـر  سـه  هيأتو  ،اسفندماه امام يِا آمدیم سر اعالميه ده ماده
بـود، كـه در    «یاسـالم  يبـين مقامـات جمهـور    مورد اختالف ما مسائل» یمنظور اصل
نيــت و ااطعيــت بنشــينند، طــرفين دعــوا را بنشــانند و اختالفــات را  گــاه حســن خلــوت

گـر و اخـتالف و    نـه آنكـه خـود، مصـاحبه     ،فـع كننـد  ر يآبروریـز  یسروصـدا و بـ   یب
یـا آنكـه    ،بخوابانند یباش را مثل حكيم و هر دفعه روزنامه ميزان، برپاكن بشوند جنجال

 به مردم عرضه كنند. هيأتمقامات عاليه نظریات و اختالفاتشان را از پشت سر 

 «هـا و رادیـو تلویزیـون    بر روزنامـه »كه بود   خواسته شده هيأتهم از  یضمنا  نظارت
طـرف را آزاد   هستند بكنند؛ نـه آنكـه یـك    ارشاد یا تفراه و نفاق يمهم برا یكه عامل

 باز هم جلو برود. «ییك طرفگ»بگذارند كه در 

گـاو و   ي بـه اـرآن را كـه كـار    یساعت تفسير موضـوع  یك يا هفته ،نمونه طور به
خودشـان بـود، تعنيـل    ترین بيننده را داشت، چـون از غير نداشت و بيش یند كسگوسف

 بنامند. را تفراه و نفاق يا كنند. یا آنكه هر ارشاد و اشاره

 يحمله بعـد  یاین دفعه، یعن يبكنم. تو بمير یترسم اگر بيشتر فضول یزبانم الل! م
ات و جماعات و دفاتر، یا اخنـار آشـكار   سایر نشری ميزان و به الحمایه به تحت ينيروها
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دیگـر از   ،اتل حقير سـراپا تقصـير   ي و نقشه یاسالم يدر مجلس شورا ترور اميرانتظام
 ها نباشد! آن تو بميري

طبقات و اكثریـت   ي البته از همه -مردم كه مرتبا  صال ما در این استاشكال و استي
هـا   كه نالـه  آورند یفشار م -ي محبت و مراجعهها با زبان و نامه و با این همه نمونه لتم

خودشان بگـوئيم و   ي حال و آینده ي درباره از اسالم و ایران یو فریادشان را در نگران
چـرا  دادیـم،   يشـما را  ي چه ما بـه فرستند كه پس برا یطعنه و فحش م یحت ؛بنویسيم
بكنيـد، چـرا اسـتعفا     يگذارنـد كـار   یو اگر نمـ  ؟اید ساكت شده« ركا سازش» يترسو
 دهيد؟ ینم

و نگـوئيم   ،شود یطور م ایم. بگوئيم آن ور گيركردهضخالصه آنكه ميان دو مح  
آن دنيا هم در اثر كر و نفهـم و الل   يترسم این دنيامان كه تلخ است، برا یطور. م این
 م.  يبه حكم آیه صدر مقاله، بدترین جنبنده در نزد خدا باش ،شدن

  
 خدایا به لنف خودت زین معما پرده بر دار.

  
 1«بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيالّرُ الْفَاتِحِينَ. رَبَّنَا افْتَحال بَيالّنَّنَا وَبَيالنَ قَْالمِّنَا»

 
 انمهدی بازرگ
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مهندسبازرگان
برمزارشهدايانقالباسالميايران

اهللطالقانيوآيت
 

گذاران و اعضاي نهضت آزادي ایران، به مناسبت بيستمين سالگرد  گروهی از بنيان
و مرحوم  تأسيس نهضت آزادي ایران، براي اداي احترام به شهداي انقالب اسالمی

 [ به بهشت زهرا رفتند.23/2/1138اهلل طالقانی، ]صبح جمعه  آیت
به دنبال لغو دعوت نهضت آزادي ایران، از مردم براي برگزاري مراسم بيستمين 
اهلل  سالگرد تأسيس نهضت آزادي كه ارار بود در بهشت زهرا و بر تربت آیت

با در نظر گرفتن شرایط طالقانی برپا شود، و نهضت آزادي ایران این دعوت را 
اي افراد، منتفی  كنونی انقالب و احتمال سوءاستفاده و ایجاد تشنج از طرف پاره

گذاران  و جمعی از بنيان ءاعالم كردند، جمعه صبح گروهی از بانوان و آاایان اعضا
جمله مهندس مهدي بازرگان، احمد صدرحاج سيدجوادي،  نهضت آزادي ایران، من

تر ابراهيم یزدي، مهندس محمد توسلی، مهندس هاشم صباغيان دكتر رضا صدر، دك
زهرا  طور خصوصی در بهشت و عده دیگري از اعضاي نهضت آزادي ایران به

گذاران و اعضاي نهضت آزادي، نخست براي تجليل از شهداي  حضور یافتند. بنيان
و بعد از بهشت زهرا رفتند و بر مزار شهداي ابل  11و  24انقالب اسالمی به انعات 

اهلل طالقانی، كه از  پيروزي انقالب فاتحه خواندند و آنگاه بر مزار شادروان آیت
گذاران نهضت آزادي ایران است حاضر شدند و با خواندن فاتحه و نثار تاج گل  بنيان

 نسبت به مرحوم طالقانی اداي احترام كردند.
 

                                                        
 شود. مندان می ، تقدیم به عالاه26/2/1138، مورخ 191اره ، شمنقل از روزنامه ميزان به 
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تسليتامامخمينيبهمهندسبازرگانمتلگرا
 

رهبر انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمی ایران به  خبرگزاري پارس: امام خمينی
مهندس بازرگان پيام تسليتی به ایشان مخابره فرمودند متن  مناسبت درگذشت برادرِ

 به این شرح است: پيام
 

 بسم اهلل الرحم الرحيم
 

 اهلل تعالی ايده جناب آقای مهندس مهدی بازرگان

رحمت براي آن مرحوم و  ،عالی را تسليت عرض نموده وارده به جناب تمصيب
 از خداوند تعالی خواستارم.را عالی و بازماندگان آن مرحوم  المت جنابس

 
 الموسوی الخمينی اهلل روح

20/2/1160 

خمينيتشكرمهندسبازرگانبهاماممتلگرا
 

 يران جمهوری اسالمی ا قدر و بنيانگذار حضور محترم رهبر عالی
 عالیال ظله امام خمينی مد

سبت به بازماندگان و اینجانب ن از تفقدي كه در فوت برادرم ابوالقاسم بازرگان
ي امام امت و  فرموده بودید نهایت امتنان و افتخار حاصل است بقاي عمر و سایه

 .را از خداوند الیزال خواستارم اسالمی جمهوري اهداف پيروزي ملت ایران در نيل به
 

 مهدی بازرگان
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جمهوربهمهندسبازرگانپيامتسليترئيس
 

 جناب آقای مهندس مهدی بازرگان

دعوت پروردگار را كه خال  موت و  شما مرحوم ابوالقاسم بازرگان برادر ارجمندِ
حيات است لبيك گفت و به لقاء او رسيد ضمن تسليت گوئی به شما و خانواده 

براي شما آرزو شناس را  این ملت ح  حقوق بازرگان استمرار و پایمردي و احقاق
 كنم. می
 

 صدر سيدابوالحسن بنی

 

جمهورپاسخمهندسبازرگانبهپيامتسليترئيس
 

 بسمه تعالی
 

 جمهور محبوب ملت  رئيس صدر جناب آقای سيدابوالحسن بنی

تاده بودید موجب تسكين خاطر اي كه به مناسبت فوت برادرم فرس تلگراف كریمانه
عالی را در انجام  نده و امتنان فراوان گردید. بقاي عمر و توفي  جنابببازماندگان و 

به  و حاكميت ملی خدمات خنيري كه هموطنان  عزیز در حراست از اانون اساسی
ایران در جنگ عليه ظلم و كفر را از اند و پيروزي  ناپذیر شما گذاشته دوش خستگی

 درگاه عدل و رحمت خداوندي خواستارم.
 مهدی بازرگان
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وزيرپاسخمهندسبازرگانبهپيامتسليتنخست
 

 بسمه تعالی
 

 9جناب آقای محمدعلی رجائی

ا ي كه در فوت اخوي  نهدولت جمهوري اسالمی ایران از عنایت برادرا وزیر نخست
فرموده بودید تشكرات صميمانه بازماندگان و خود را به  مرحوم ابوالقاسم بازرگان

دارم و راهنمائی و یاري خداوند رحمان را در وظایف سنگين  حضورتان ابراز می
 نمایم. دولتی و خدمت به كشور عزیز مستلت می

 مهدی بازرگان
 
 

 تعالی بسمه
 

از عموم  ضمن عرض تسليت به استاد ارجمند جناب آااي مهندس بازرگان
شود كه در مجلس یادبودي كه به مناسبت فوت برادر  مندان دعوت می عالاه

شنبه  بعدازظهر سه 6تا  4در ساعت  بزرگوار ایشان مرحوم ابوالقاسم بازرگان
روي پمپ  روبه وااع در خيابان كارگر شمالی در مسجد حضرت امير 22/2/1160

اي روح آن مرحوم را شاد و  خواندن فاتحهشود شركت فرموده با  بنزین تشكيل می
 بازماندگان را تسلی بخشيد.

 

 ابراهيم يزدی -اهلل سحابی عزت -يداهلل سحابی -اسماعيل رفيعيان
 احمد غضنفرپور -احمد سالمتيان -شهرکی -جاللی -فر اکبر معين علی

 حسين کرمانی -پور فرضی -الهوتی -سيدجوادی احمد صدر حاج
 محمد مجتهد شبستری -سيدمحمدمهدی جعفری -شيرازيان -نقی نقوی سيد علی

 هاشم صباغيان -اعظمی لرستانی -اخوتيان -کاظم سامی
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 تسليت نمايندگان مجلس شورای اسالمی به مهندس بازرگان
 

 بسمه تعالی
 

 برادر بزرگوار و استاد ارجمند جناب آقای مهندس بازرگان

اي است ناگوار ولی ادرت  فوت برادر اگر چه مصيبتی است كمرشكن و حادثه
ایمان و نيروي صبر و استقامت شما در همه حوادثی كه در نيم ارن اخير كشور ایران 

اسر مبارزه شما و جهان اسالم بر شما گذشته است براي تمام كسانی كه با زندگی سر
گاهند آشكار است لذا ضمن درخواست آمرزش و رحمت براي آن مرحوم از آ

درگاه پروردگار رحمان، صبر و استقامت بيشتر شما را نيز مستلت داشته اميدواریم 
صدري كه شایسته هر مسلمان است وظایف  دادن ظرفيت و سعه همگی بتوانيم با نشان

 یران به نحو احسن انجام دهيم.خود را در جمهوري اسالمی عزیز ا
 سحابی يداهلل -الهوتی -رجائيان محمدجواد -جعفری سيدمحمدمهدی

 سيدعبدالواحد موسوی -الزمانی صاحب -اهلل صلواتی فضل -اهلل سحابی عزت
 يانتاحمد سالم -محمد مجتهد شبستری -محمد محمدی -ابراهيم يزدی
 محمد نصرالهی -نمايم( درگذشت را تسليت عرض می)اين  عباس عباسی

 گويم( )تسليت می پور پرويز ملك -دکتر زرگر -حسين کرمانی
 زاده سيد ابوالحسن حائری -دکتر سامی -سيداحمد حسينی -رضوی اردکانی

 دکتر بيت اوشانا -نقی نقوی سيدعلی -رضا اصفهانی -حسن بهروزيه
 شناس حق -عباس مظفر -فخرالدين الموسوی -پور یمحمد فرض

 تاتاریمدعلی مح -رجبعلی طاهری -اسماعيل رفيعيان -اللیج عبدالحسين
 فر اکبر معين علی  -سيدجوادی احمد صدر حاج -هاشم صباغيان -سيدشکراهلل زينعلی
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اهللپسنديدهبهمهندسبازرگانتسليتآيتمتلگرا
 

 بسمه تعالی
 

 ناب مهندس مهدی بازرگان ج

عالی و بازماندگان معروض و  مراتب تسليت و تأثر خود را از مصيبت وارده به جناب
 صبر جزیل و اجر همگان را خواستارم.

اهللپسنديدهپاسخمهندسبازرگانبهپيامتسليتآيت
 

 مدظله العالی اهلل پسنديده قم، حضور آيت

عنایت خا  به اینجانب كه به مناسب فوت برادرم مرحوم ابوالقاسم  تسليت و
بازرگان ابراز داشته بودید موجب تسلی خاطر و سپاس فراوان خانواده بازرگان و 

 باشم. رحمن خواهان سالمت و بقاي عمر آن حضرت میاینجانب گردید. از خداي 
 

 مهدی بازرگان
 

 
 به مهندس بازرگان اهلل محالتی آيتتسليت تلگرام 

 
 توفيقاته  دام دانشمند محترم جناب آقای مهندس مهدی بازرگان

تسليت عرض مصيبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم  ،با ابالغ سالم و تحيات
 تعالی صبر جميل و شكيبائی مستلت دارم. نموده از حضرت باري

 الدين محالتیبهاء

اهللمحالتيپاسخمهندسبازرگانبهپيامتسليتآيت
 

 برکاته  دامت اهلل حاجی شيخ بهاءالدين محالتی حضور آيت -شيراز
تسلی خاطر تسليت و ابراز مرحمتی كه به مناسبت فوت برادرم فرموده بودید موجب 

و سپاس فراوان خانواده بازرگان و اینجانب گردید از خداي رحمن خواهان سالمت 
 باشم. و عزتتان می

 مهدی بازرگان
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 به مهندس بازرگان اهلل موسوی خادمی تلگرام تسليت آيت

 
 جناب مستطاب اجل آقای مهندس بازرگان دام بقائه 

 نمایم. قات آن جناب را مستلت میيتسليت و دوام عمر و توف مصيبت وارده را
 

 حسين الموسوی و الخادمی

اهللحسينخادميپاسخمهندسبازرگانبهپيامتسليتآيت
 

 برکاته  دامت اهلل حسين خادمی حضور آيت -اصفهان

اینجانب و تسليت و ابراز مرحمتی كه به مناسبت فوت برادرم از التفات خا  به 
فرموده بودید سپاسگزارم بقاي عمر و بركات آن حضرت را از خداي رحمن 

 خواستارم.
 مهدی بازرگان

 
 

 به مهندس بازرگان صدوقیاهلل  تلگرام تسليت آيت
 

 بسمه تعالی
 

 جناب آقای مهندس مهدی بازرگان؛

 هم عقبی الدارفعسالم عليكم بماصبرتم،  ،مجلس شوراي اسالمی
 محمد صدوقی -يزد

 

اهللصدوقيپاسخمهندسبازرگانبهپيامتسليتآيت
 

 دامت برکاته اهلل صدوقی يزد، حضور آيت
ابوالقاسم بازرگان فرموده تسليت و ابراز مرحمتی كه به مناسبت فوت اخوي مرحوم 

بودید موجب سپاس خانواده بازرگان و اینجانب گردید بقاي عمر و بركات آن 
 تعالی مستلت دارم. حضرت را از خداي

 

 مهدی بازرگان
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 به مهندس بازرگان یا حاج ميرزا خليل کمرهاهلل  آيتتلگرام تسليت 

 
 اله تعالی عظم جناب آقای مهندس بازرگان ايدهدانشمند م

و استقامت  و صبر سعيدكنم رحمت خداوند بر فقيد می را تسليت عرض وارده مصيبت
  براي شما از خداوند متعال مستلت دارم.

 ای ميرزا خليل کمره

اياهللكمرهپاسخمهندسبازرگانبهپيامتسليتآيت
 

 برکاته  دامت ای اهلل حاج ميرزا خليل کمره حضور آيت

از مراحم خا  به اینجانب و دعاي رحمت و صبر و ابراز مرحمتی كه به مناسبت 
فوت برادرم فرموده بودید تسلی خاطر حاصل و سپاس فراوان خانواده بازرگان و 

 جانب را موجب گردید. از خداوند منان بقاي عمر و عزتتان را خواهانم.این
 

 مهدی بازرگان

 
 

 به مهندس بازرگان اهلل منتظری تلگرام تسليت آيت
 
 تعالی بسمه

 
 تهران مجلس شورای اسالمی

 جناب آقای مهندس مهدی بازرگان دام توفيقه

گفته  عالی و بازماندگان تسليت تان را به جنابفوت برادر محترم ،پس از سالم
رحمت ح  را براي او صبر و اجر را براي شما و بازماندگان از خداي بزرگ 

 خواستارم.
 حسينعلی منتظری

 1پاسخ
 
 

                                                        
 دست نيامد. هاي مورد بررسی به متن پاسخ آااي مهندس مهدي بازرگان در روزنامه .1
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 انبه مهندس بازرگ العظمی گلپايگانیاهلل  تلگرام تسليت آيت
 

 بسمه تعالی
 

 جناب آقای مهندس بازرگان، 

عالی و سایر بازماندگان تسليت عرض و سالمت وجود  مصيبت وارده را به جناب
 محترم را از خداوند متعال مستلت دارم.

 

اهللگلپايگانيپاسخمهندسبازرگانبهتلگرامتسليتآيت
 

 العالی ظله مد اهلل العظمی حاج سيدمحمدرضا گلپايگانی حضرت آيت -قم

از عنایت خا  به ایـن جانـب و دعـاي رحمـت و صـبر كـه در حـ  بـرادرم مرحـوم          
غایـت متشـكرم، بقـاي عمـر و       ایـد بـه   و بازماندگان ایشـان فرمـوده   ابوالقاسم بازرگان

 كریم خواستارم. ندوبركات آن حضرت را از خدا
 مهدی بازرگان

 
 به مهندس بازرگان اهلل العظمی شريعتمداری پيام آيت

 
 جناب آقای مهندس بازرگان دام تأييده

عالی تسليت معروض نموده و  با ابالغ سالم و تحيات در رحلت اخوي مكرم جناب
 داریم. مستلت می از خداوند متعال صبر جميل و اجر جزیل

 
 اهلل والسالم عليکم و رحمت

 سيدکاظم شريعتمداری

 
 ظله العالی مد اهلل العظمی حاج سيدکاظم شريعتمداری محضر آيت -قم

ح  اخوي مرحوم جانب و دعاي رحمت و شكيبائی كه در  خا  به این تافاز الت
اید متشكرم بقاي عمر و بركات  ابوالقاسم بازرگان و بازماندگان ایشان فرموده

 تعالی مستلت دارم. اهلل را از خداي آیت
 مهدی بازرگان
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 به مهندس بازرگان اهلل العظمی مرعشی نجفی تلگراف تسليت آيت
 

عشی نجفی دیروز طی تلگرافی درگذشت برادر آااي اهلل العظمی مر حضرت آیت
را به ایشان  مهندس مهدي بازرگان نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی

 د.تسليت گفتن
 متن تلگراف به این شرح است:

 بسمه تعالی
 

 جناب مستطاب دانشمند محترم آقای مهندس مهدی بازرگان زيد توفيقه 

جناب و آااي اخوي و عموم بازماندگان عرض در مصيبت وارده تسليت به آن 
السالم  عليهم بيت اهل مذهب و اسالم به خدمت شود مزید توفيقات سركار را در راه می

 نمایم. از خداوند سبحان مستلت می
 الدين حسينی مرعشی نجفی شهاب -قم

 

 

 نجفی اهلل مرعشی مهندس بازرگان به تلگراف تسليت آيت پاسخ
 

 العالی ظله مد نجفی الدين مرعشی اهلل العظمی حاج سيدشهاب حضرت آيت -قم

كـه در حـ  بـرادرم مرحـوم      جانـب و دعـاي رحمـت و صـبر     از مراحم خا  بـه ایـن  
كـنم، بقـاي عمـر و     اید صـميمانه تشـكر مـی    ابوالقاسم بازرگان و بازماندگانش فرموده

 بركات آن حضرت را از خداوند منان خواستارم.
 مهدی بازرگان
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 کشور به مهندس بازرگان رئيس ديوان عالی تلگرام تسليت دکتر محمد بهشتی
 

 آقای مهندس بازرگان  جناب

عالی و بازماندگان محترم  درگذشت مرحوم مبرور برادر گرانقدرتان را به جناب
گویم و از خداي متعال براي ایشان رحمت و مغفرت و براي  دیگر تسليت می

 كنم. بازماندگان اجر و صبر آرزو می
 سيدمحمد حسينی بهشتی

 
 

 دکتر محمد بهشتیرگان به تلگراف تسليت پاسخ مهندس باز
 

 جناب آقای دکتر محمد بهشتی
 رياست ديوان عالی کشور

با ابالغ سالم، از ابراز لنفی كه در مصيبت برادرم فرموده بودید از طرف خانواده آن 
عدالت از مرحوم و شخصا  تشكر نموده، سالمتی و توفيقتان را در راه آزادي و 

 خداوند رحمان خواستارم.
 

 مهدی بازرگان
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 پايان از طرف خانواده بازرگان به اين همه تسليت و محبت تشکر بی
 

 بسمه تعالی
افـزاي   ها و الناف خارج از شمار غریبه و آشنا كه در فوت محتـرم ولـی غـم    همدردي

و خـواهران و فرزنـدان و دامـادان و عـروس و     شامل حـال بـرادران    ابوالقاسم بازرگان
خواهرزادگان و برادرزادگان و سـایر بازمانـدگان آن مرحـوم شـده اسـت و از ناحيـه       
مقامات رسمی و روحانی، همكاران و دوستان، همفكران و همرزمان و مخـالفين و از  

 رسد باعث آرامـش و افتخـار بـوده    مندان اهل صفا و صميميت رسيده و می همه عالاه
كــه بحمــدهلل و المنــه اي بود خــود فرمودنــد. ضــمنا  مــژده شــرمندهو مــا را سپاســگزار 

هـا از ایـن    ها و تخاصـم و تلقـين   رغم گرفتاري هاي محبت ا نسانی و اسالمی علی ریشه
تواند دلشاد به حل مشكالت خنيـر خـود    مرز و بوم رخت نبسته است و ملت عزیز می

 در سایه اعتماد و اتحاد باشد.
دریغ  د رحمان همه رفتگان و بزرگان مخصوصا  شهيدان را ارین رحمت بیخداون

خود ارار داده از بركت نيات و اعمال آنها جمهوري اسالمی ایران را هر چه زودتر و 
 بهتر به استقرار و امنيت و سعادت و ایفاي رسالتش برساند.

 

 مهدی بازرگان
01/0/9311 
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 ها و پاسخ  های تسليت پيام های پيوست
 

 
 

 ، صفحه اول09/0/9311، مورخ دوشنبه 911تصوير از روزنامه ميزان، شماره 
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 اول، صفحه 00/0/9311شنبه  سه، مورخ 911تصوير از روزنامه ميزان، شماره 
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 ،911زان، شماره تصوير از روزنامه مي
 ، صفحه يك03/0/9311مورخ چهارشنبه 

 ، 911تصوير از روزنامه ميزان، شماره 
 ، صفحه يك013/0/9311شنبه  پنج

 ، 911تصوير از روزنامه ميزان، شماره 
 هشت، صفحه 01/0/9311شنبه  پنج
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، 919ميزان، شماره تصوير از روزنامه 
 صفحه يك ،01/0/9311شنبه 

 

 ، 910تصوير از روزنامه ميزان، شماره 
 هشتصفحه  ،01/0/9311شنبه  پنج
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 ، صفحه يك01/0/9311شنبه  ، سه913ميزان، شماره  
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 ،911ميزان، شماره تصوير از روزنامه 

 ، صفحه يك31/0/9311چهارشنبه 
 
 

 
 

 ، صفحه يك39/0/9311، پنج شنبه 910تصوير روزنامه ميزان، شماره 
 
 

 ، 911تصوير از روزنامه ميزان، شماره 
 يك، صفحه 31/0/9311شنبه  پنج
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 ،911ره  روزنامه ميزان، شما از تصوير

 ، صفحه يك3/3/9311يکشنبه 
 

 
 

 اول، صفحه 1/3/9311شنبه چهار، 911روزنامه ميزان، شماره تصوير از 

 ، 911تصوير از روزنامه ميزان، شماره 
 يك، صفحه 1/3/9311شنبه دو



 

 
 
 
 
 
 
 

متانتوقضا
 

 
 يلـه سـره بـود تيـراوان نشــف ياـدری

 آب است هنوز گكه برنجد تُنَ عارف

 
 ي كننـده  اداره ي اوه سه دنيا، تيكدموكرا اعا وا يكشورها ي همه و ما یاساس اانون در

مستقل و مجزا هستند و نباید در كار یكدیگر دخالت نماینـد.   جامعه و از جمله اضائيه
بلكـه   ،وجود ندارد یو منبوعات كه چشم و زبان ملت است، چنين معن ملت ياما برا

 را دارند. یدخالت از طرق صحيح اانون یقاد و نظارت بر آنها و حتانت ي ح  و وظيفه

 یعـال  يشورا اخير عمل به نسبت دارد ح  ميزان روزنامه ،باشد درست حرف این اگر
بـازپرس   يدیار را كه عليـه آاـا  و دا اضات یانتظام يكه ناگهان رئيس دادسرا یاضائ

 یعمـوم  يهـا  و همچنين رئيس كـل دادگـاه   ،ویژه منبوعات اعالم تخلف كرده است
 اعتراض و استفسار بنماید. ،اند را كه تغيير شغل و تنزیل رتبه داده

ن، یا تضـعيف اـدرت آ   یمحترم اضائالی ع يانكار اانونيت شورا عنوان البته، نه به
 .ایران یاسالم يو دفاع از شأن و مقام اضا در جمهور يسوز دل يبلكه برا

، چه بفرمایند و چه نفرمایند یـا تكـذیب كننـد،    یآاایان معظم و اداره روابط عموم
و  دكتـر صـدر   يدانند كه عمل فوق، ارتباط مستقيم با جنجـال بازداشـت آاـا    یهمه م

 است، دارد. بازپرس شده يكه عليه آاا یو شكایت نامه ميزانتوايف روز

 كار  ي ماه از فيصله گذاشتند یك یزدند یا م یم يكار چنين ماه ابل دست بهاگر دو

                                                        
 روزنامه ميزان 10/2/1160، مورخ 194شماره  درسرمقاله صورت  تهيه شده، به 29/2/1160ن اثر كه در ای 

 چاو و منتشر شده است.
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شـد،   ینم اضات یانتظام يگذشت و بعد هم احكام انتقال منحصر به دادسرا یميزان م
در  یبگذارنـد. ولـ   كامال  ممكن بود اسـم عمـل را اصـالح، تصـفيه یـا تـداوم انقـالب       

كـس خنـور    خاطر هر كه به يشرایط مشهود و با چنين تمركز و تعجيل، كمترین چيز
 است. یسياس يها و تصفيه حساب يباز آوردن و لج در ینمود، تنبيه و تالف

ر چنـين  كشـو  یاضائ یعال يشورا ي و زیبنده آن دولت محترم ي حال، آیا شایسته
 نمایـد، بـوده   یطرفه مـ  و ضعف یا تعل  یك یحوصلگ العمل كه حكایت از كم عكس

 است؟ 

كه با یك كند یم ءكشور است، ااتضا كه در راس اوه اضائيه یاصال  شأن دستگاه
 يو انحصـارگر  یمالحظـات حزبـ    و بـه  ییك عمل سياسـ  روزنامه درافتد و خود را به

 د؟آلوده نمای

ميان مـردم   بفرمائيد، چند مأمور ناشناس به یاگر ابول ندارید، به اداره روابط عموم
 بفرستند و ببينند آیا اضاوت مردم منلع، غير از این است؟

كـه مسـتقل، محكـم،     يگسـتر یـك داد  يو مدیران آنها، فدا صدها روزنامه ميزان
 صدر نيست؟ متين و عادل باشد. مگر ادرت و اصالت اضاوت در متانت و تقوا و سعه

 گوید: یم یاانون اساس 164اصل 

كه شاغل است، بدون محاكمه و ثبوت جرم  یتوان از مقام یرا نم یااض»
صل كرد. یا موات یا دائم منف طور كه موجب انفصال است، به ییا تخلف

 يمگر به ااتضا ،او محل خدمت یا سمتش را تغيير داد يبدون رضا
 «.به اتفاق آرا یاضائ یعال يشورا يمصلحت جامعه و با تصویب اعضا

است و آیا اتفـاق   بوده جامعه يفور يضرور كار چه مصلحت لنفا  بفرمائيد در این
 آراء وجود داشته است؟

، در یترین اختيار و استقالل اضـائ  و مخالفت با كم یگستاخي  با همه دستگاه شاه
تسـخير   د. اگر با تهدید و تنميع موف  بهدا ینشان م يموارد مشابه، تدبير و متانت بيشتر

 ،داد یصدا و با یك ترفيع رتبه و ارتقاء و انتقال خاتمه مـ سرو یكار را ب؛شد ینم یااض
انگيخـت   یبرم خود عليه را وكارمندان اضات نه ؛شد یم حفظ هرظا صورت كه يطور به

 ریخت. یخود را م يو نه این چنين آبرو

وجـود داشـته    ينكـرده، عيـب و ایـراد    يدر آاایان اضات مورد انتقـال، خـدا  اگر 
ميزان، مرتكـب   يو اگر در ماجرا ؟فكر اصالح و اادام نيفتاده بودید چرا ابال  به، است
 كنيد؟ یشان نم را با صراحت و شهامت محاكمهاند چ شده يتقصير
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كه   گرفت صورت يكار  ،مستول و توايف ميزانخالصه آنكه با بازداشت مدیر
، نویسندگان، اضات ها را درآورد. در ميان نمایندگان مجلس یخيل يغير از ما، صدا

 عظام. ياز علما یو آاایان یائمقام اض ی، كارشناسان عاليو كارمندان دادگستر

هـا انجـام شـده اسـت؟      پرسيدند كه آخر طب  كدام ماده اانون این توايـف  یهمه م
آنچه نباید بشود، شـده بـود. پـس     ،نداشتند كه بدهند یدادند و ظاهرا  جواب ینم یجواب

 یاشـتباه  :گفتند یه مردانمو ، آیا بهتر نبودكه مرد حفظ حيثيت اوه اضائيه ياز آن برا
 سپردند. یم یسكوت و فراموش است و ترميم خواهد شد؟ یا الاال اضيه را به رخ داده

عمل آمـد، بـد    كه به یكه زده شد و هر اادام یاما متأسفانه، هر مصاحبه و هر حرف
بـه ميـزان    انمنـد  عالاـه و مسـتولين و   دكتر رضا صـدر  يآاا ،را بدتر كرد. در هر حال

اضـائيه را سـر    اـوه  يوتوايف را بنمایند و شما این آاایان و آبرو حاضرند ابول زندان
 اول برگردانيد. يجا

خرید باز ایران یاسالم يجمهور شهرت و اانون ادرت و نخواهيدكرد ضرر مسلما 
 خواهد شد.

  
 َوّبَيُنّوْا  َوَأْصَلُحّوْا ِإاَل اَلِذيَن َتاّبّوْا»

 1«.َفُأْوَلِئَك َأُتّوُب َعَلْيِهْم َوَأَنا الَتَّواُب الَرِحيُم
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نمودند و ]حقایقی را كه پنهان اصالح ]رفتار خود را[ كه توبه كردند و كسانی : مگر  160/ ( 2)بقره. 1

گردم، كه به غایت  سوي آنان باز می د، براي مردم[ به روشنی بازگفتند؛ من نيز ]به رحمت خود[ بهداشتن
 . بازپذیر و مهربانم
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درخواستازراديوتلويزيون
 

برايانجامبحثآزاد
 

 بسمه تعالی
 

 صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران مدير عامل
 

ترین  ترین و حساس در سخت موات دولت وزراي از جمعی زیر، ما امضاءكنندگان
تـرین   شرایط تاریخی ميهن اسالمی، برحسب تكليف وظيفه اسالمی و انقالبی، سنگين

هـاي   هاي سياسی و یا انگيزه دور از هرگونه جنجال و بازي و به ها را پذیرفتيم مستوليت
م. مملكتی را كـه بـه كلـی متالشـی شـده بـود و       يطلبی به انجام وظایف پرداخت ادرت

كـدام از مـا    تمامی نهادها از هـم پاشـيده شـده بودنـد بـه نظـم نسـبی درآوردیـم. هـيچ         
و ابول مستوليت صـرفا    كننده و داوطلب پذیرش مقام و منصبی نبودیم شخصا  تكليف

یـا   به موجب تكليف بوده است. و بارها، چه خصوصی خدمت امام و شوراي انقـالب 
ها و مصاحبات خـود اعـالم آمـادگی كـردیم      شفاها  و كتبا ، و چه عمومی در سخنرانی

یـا بهتـر   ي پذیرش مستوليت باشـند و   كه هر زمان الزم بدانند و یا كسان دیگري آماده
رویم و چنـدین بـار خواسـتيم كـه بـه علـت تعـدد         بتوانند انجام وظيفه نمایند، كنار می

رلـك   هاي درونی كسان دیگري را مأمور سازند. مع گيري و ناسازگاري مراكز تصميم
در برابر امر و تكليف همچنان به كار خود ادامه دادیم و با تمام وجـود وظـایف خـود    

طـوري كـه از ایـن بابـت در پيشـگاه اـادر        ام انجام دادیم بـه نيت و تالش تم را با حسن
 منان و امت اهرمان ایران و تاریخ رو سفيد هستيم.

مواـت، دشـمنان انقـالب اسـالمی، از چـپ و       اما متأسفانه از بدو شروع كار دولت
هـاي   هـا و تهمـت   گـري  ها و تحریكات را آغاز كردند. انواع اخـالل  راست كارشكنی

                                                        
 شود.  تقدیم می 10/2/1160، چهارشنبه 194، شماره به نقل از روزنامه ميزان 
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ي دوستان ناآگاه یا نامتعادل نيز تحت تـأثير جـوِّ   درا رواج دادند. به زو ها ناروا و دروغ
ما نسـبت دادنـد.    را به ها دروغ ترین زشت و صدا شدند دشمنان انقالب هم شده، با ساخته
كه احسـاس   اي كار خود ادامه دادیم و آن لحظه لك با تمام صداات و شجاعت بهار مع

رود تـا مملكـت را    گيـري مـی   دیریت و تصميمكردیم دوگانگی و یا چندگانگی در م
متالشی سازد، باز برحسب تكليف شرعی عقب نشستيم و كار را به اختيار خـود آنـان   

 گذاردیم.
لـك  ار گـذرد مـع   مـی  مواـت  اكنون با وجودي كـه نـوزده مـاه از اسـتعفاي دولـت     

هـا   پردازي متوليان امر، دست از تحریكات و دروغو بعضی از  دشمنان انقالب اسالمی
اي ما را كه جـز اطاعـت از رهبـر     هر سعی و یا هر بهانه دارند و به و اشاعه تهمت برنمی

كوبند. از سخنرانی در مسـاجد و   و خدمت به ایران و اسالم گناهی نداریم همچنان می
با شدت بيشـتري از صـدا    هاي ابل از دستور در مجلس، و اخيرا  هم، معابر یا سخنرانی

اینان گوئی مالحظه چندان نـه از خـدا و نـه از روز     ،و سيماي جمهوري اسالمی ایران
بند تقـواي سياسـی و اجتمـاعی هسـتند؟ از یـك طـرف سـخن از         جزا ندارند و نه پاي

زنـی جـوِّ    گـوئی و تهمـت   وغافكنانـه و در  گویند ولی خود با سخنان تفراـه  وحدت می
 نمایند. تشنج و تفراه را تشدید می

كرده است  با توجه به توضيحات باال، و از آنجا كه صدا و سيماي جمهوري اعالم
هاي حقيقی و یا حقوای توسط صدا و سيما توهين شده و هتك  كه اگر به شخصيت
تنظيم یك برنامه  توانند از خود دفاع نمایند، لذا خواهشمندیم با حيثيت بشود می

موات كليه اعتراضات  و بحث آزاد، و دعوت از مخالفين و معترضين دولت« ميزگرد»
مردم امكان  ما امكان دفاع بدهند و به و انتقادات و اتهامات مورد بررسی ارارگيرند. به

طرفه عنوان نشوند  اینكه تمامی ااوال را بشنوند و اضاوت كنند و منالب دائما  یك
ماه از انقالب، امكان مقایسه ميان عملكرد نه  21ه اكنون بعد از گذشتن خصوصا  ك

 است. آمده وجود به كنونی دولت و انقالب شوراي دولت عملكرد با موات دولت ماهه
 نمائيم. از توجه شما و ابول این درخواست عادالنه ابال  تشكر می

 والسالم
 
  فر اکبر معين علی -3 بازرگان مهدی -0 هاشم صباغيان -9
  رضا صدر -1 مصطفی کتيرائی -1 يداهلل سحابی -1 علی اردالن -0 ابراهيم يزدی -1
يوسف طاهری قزوينی -99 محمدحسن اسالمی -91 سيدجوادی  حاج احمد صدر -1



 

 
 
 
 
 
 

مراسمترحيمدكترشايگاندر
 

گذاران جبهه ملی  كه از پایه دیروز مراسم ترحيم شادروان دكتر سيدعلی شایگان
بود در  و از همكاران نزدیك و وزیر فرهنگ مرحوم دكتر محمد مصدق ایران

و دكتر  برگزار گردید. در این مراسم مهندس مهدي بازرگان عليشاه خانقاه صفی
شركت نمودند. همچنين گروه زیادي از رجال سياسی و همكاران و  یداهلل سحابی

و  ، حسين صدر، دكتر صدیقیجمله دكتر سنجابی دوستداران مرحوم شایگان من
و جمعی از روحانيون شركت داشتند. دكتر شایگان حدودا  در سال  صدر اهلل بنی فتح

در رهبري مبارزات  1143 -1140هاي  هجري ایران را ترك نمود و در سال 1140
 شركت مؤثر داشت. ، در آمریكاعليه رژیم شاه ضد استبدادي

 

 
 

 در کنار دکتر مصدق  تصويری از دکتر شايگان
 ، الهيار صالح، دکتر شايگانالدين اميرعالئی ، شمسدکتر محمد مصدق

                                                        
 شود. مندان تقدیم می ، به عالاه4/1/1160، دوشنبه 199، شماره نقل از روزنامه ميزان این رخداد به 



 
 

 
 
 

 (1)انقالب اسالمی ایران، (22)آثار مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 316

 

 
 

 
 

 در مراسم ترحيم دکتر شايگان مانيان محمود  و حاج ، دکتر سحابیمهندس بازرگان
 

 
  
  

     



 

 
 
 
 
 
 

 
حلاختالفيهيأتسهنفريگوپاسخبهسخن

 

 
 خـرداد،  1پنجشـنبه   لویزیونخرداد و در رادیو و ت 6چهارشنبه  يها در روزنامهس: 

 از ی، گزارشـ يحل اختالف سه نفر هيأت يگو سخن ياالسالم شيخ محمد یزدحجة
رفتـه بودیـد، داده بودنـد.     يسه نفر هيأت كه به یعال خرداد جناب 3شنبه  مذاكرات سه

آید كه پس از مالااتتان در خدمت امام، اـرار شـده بـود در     یمصاحبه چنين برم آن از
و  مقـاالت روزنامـه ميـزان    م رسـانيد و در آنجـا نسـبت بـه    هـ  حضور بـه  يسه نفر هيأت

 ده و خواسـته اعتراض ش «برود یك»، تحت عنوان ایران يازجمله اعالميه نهضت آزاد
شـود، ننویسـد. نظـر بـه اینكـه آن       یكه موجـب تشـنج مـ    یبودند روزنامه ميزان مقاالت

 خواسـتيم اگـر   یكند مـ  یمذاكرات و تصميمات ارتباط مستقيم با روزنامه ميزان پيدا م
 بيان فرمائيد. یدانيد، توضيح یمصلحت م

ن گالیه یا ایـراد را هـم   در ميان گذاردم و ای هيأتكه با آاایان  یاتفااا  از منالب ج:
نهضت آمده بـود،   ي و هم در اعالميه ،كرده بودم عرضه هيأتخدمت امام درباره كار 

كـنم موافـ  بـا     یبحث و مصاحبه بود كه فكر م گو و پرداختن به انتخاب سخن ي مستله
و تجدیـد   حل اختالف نبود. حال اگر پرسش شما هيأتو منظور از تشكيل  یارار ابل
پـا   هبـ  یشود احيانا  حـرف و سـخن   یم[ 1160]خرداد  3ز مذاكرات سه شنبه كه ا یمنلب

 یِخصوصـ  بار بلكـه دو بـار، موضـوعِ    كه نه یك يیزد يكند، تقصيرش را جناب آاا
 ، باید   باعث شدند را یهائ و ابهام و استفهام كشاندند یگروه يها را به رسانه فيمابين

                                                        

 گوي آن، به  هاي سخن و صحبت« هيأت سه نفري حل اختالف»ي  متن مصاحبه با مهندس بازرگان درباره
 شود. دیم می، تقروزنامه ميزان 8/1/1160، مورخ 182نقل از شماره 
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1 گردن بگيرند. حقا  به
 

جلو دوید  پارس يبيرون آمدم، خبرنگار خبرگزار هيأتز اتاق ا یدر آن روز وات
كـردم و   يداردمذاكرات را بپرسـد. مـن خـو    ي صوتش را پيش آورد تا نتيجه و ضبط

 بينم. یاهل مصاحبه نيستم و خير چندان هم در آن نم یگفتم: خيل

 يجمهور يباال مقامات بين ام اختالفات حل هيأت یداخل  مذاكرات بنده، ي عقيده به
صاداانه،  و یخصوص كهبدهد را منلوب یعمل ي نتيجه و برسد ثمر به توانست یم یوات
كه منلب  همين یااطعانه انجام گردد. ول و صدا و كدخدامنشانه بوده و ضمنا  سر یب

منرح شود، طرفين در مواضع مربوط  یمورد اختالف در جمع و در افكار عموم
هم در  اول، آن يها گره يرو یهائ بيشتر نشان خواهند داد، و گره یناچار سرسخت
 صورت غيراابل كنترل، زده خواهد شد.  تر و به محيط وسيع

 كار خواسته بودند؟ چه يرا اصال برا یعال ف، جناباختال حل هيأت س:

بـودم تـا نسـبت بـه     خدمتشـان رفتـه    یمرا نخواسته بود. بنـده بـا اـرار ابلـ     هيأت ج:
بنمـایم و   يا توفي  آاایـان پرسـش دوسـتانه    ياشكاالت كار و علت عدم توفي  یا كند

خرداد از محضـر امـام    دومبدهم. روز شنبه  يبه عقلم رسيد، نظر و پيشنهاد ياگر خير
دیگـر آاایـان را عنـوان فرمـوده و ااطعيـت       ي خواست كـرده بـودم تـا یـك مرتبـه     در

 ند بهتر است خود شما بروید و با آاایان صحبت كنيد.  بخواهند. فرمود يبيشتر

 آن منلب و پيشنهاد چه بود؟  س:

آاایـان در حـل   علـل عـدم توفيـ      يبحـث رو  :كه در بـاال گفـتم   یهمان منلب ج:
رفت و خود بنده از نُه ماه ابل پيشـنهاد كـرده    یطور كه انتظار م اختالفات موجود، آن

 يدشـوار  ي كنم و آاایان وظيفه یكنار گود صحبت مالبته اعتراف داشتم كه از  بودم.
 یوس شد.  أنباید م یاند؛ ول عهده گرفته به را

 زده نشد؟  یحرف يو اعالميه نهضت آزاد پس راجع به روزنامه ميزان س:

 یتوضـيحات  یكنـ  يمهدو يچرا بعد از آنكه منلبم را عنوان كردم و جناب آاا ج:
را كـه باعـث    یرسـيد. ایشـان نيـز عللـ     يمحمد یـزد شيخ  ياب آااندادند، نوبت به ج

و از جملــه  ،شــمردندشــده اســت، بر هيــأتكــار و نظریــات  ياشــكال و عــدم اجــرا

                                                        
به  1/1/1160شنبه  ، مورخ پنج181گوي هيأت سه نفره به نقل از روزنامه ميزان، شماره  متن سخنان سخن .1

 ي این مصاحبه ارائه شده است )ب.ف.ب(. صورت پيوست در ادامه
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و  دیگـر ماننـد ميـزان    يهـا  روزنامـه  یضو بع یفرمودند: مقاالت روزنامه انقالب اسالم
، عوض اینكه محـيط تفـاهم را   «برود یك»و بيانيه  «ساز و دولت مقاله دندان»مخصوصا  

وجود ندارد. با ایـن ترتيـب    یبست بُن ،عالوه نماید. به یمساعد نماید جو مسموم ایجاد م
 از مسير خود منحرف شد. ت مواتا صحب

ها و احزاب و نمایندگان مردم تا این اندازه  به آاایان توضيح دادم كه اگر روزنامه
 یهم نتوانند به اشكاالت موجود و اعتراضات وارد اشاره بنمایند، الاال مانند طبيب

ت حاالت و احتماال يمشاوره بر سر مریض آمده، اسباب گذارده و رو نباشند كه به
را از همكاران حاضر بر سر بالين  تشخيم مرض و تعيين دارو یدهد؛ ول بيمار نظر می

 را تعنيل كنيم. یپرسد. در چنين شرایط چه بهتر كه روزنامه و حزب و نمایندگ یم

 يكـه جنـاب آاـا   نهضـت را  یو اسمت آخر بيانيه سياسـ  یاصل ياز آن فرازها پس
اند مقالـه بـه الـم مهنـدس بازرگـان،       دوم خود فرموده ي در مصاحبه يیزدشيخ محمد 

 )كه آن را نخوانده بودند( ارائت كردم. یكن يمهدو يآاا يبرا

نيـز   یآنچه گفته شده درست است؛ اما باید دید در شـرایط حسـاس فعلـ    :فرمودند
 مصلحت بود كه این منالب طرح شود؟

نداشـته و درهـر حـال     يآید، ظاهرا  ایـراد  یتا آنجا كه یادم م ،یاشراا يجناب آاا
 نفرمودند. يچيز

یـا   «الَـاِخَتاِلف   مابِـهُ »از مـوارد   یبعض يبرگشته، رو یسپس منلب به موضوع اصل
 یكنـ  يمهدو يب آااصحبت شد. جنا احمر هالل و يمانند بانك مركز «الَاِشَكال مابِهُ»

 از علل و موانع و ایرادها را كه باعث عـدم توفيـ  شـده    یهائ صاداانه و صميمانه نمونه
 یایـد. فرمودنـد بلـ    صـل شـده  أكـه مست   كـنم  یحس م یخوب گفتم به است، بيان داشتند. 

كـرده، گفـتم    يیـزد د شـيخ محمـ   يبـه آاـا   رو یكن يمهدو يطور است. از آاا همين
 همين.   یبست یعن بن

نداشته  وجود یبست بن اصال  فرمودندكه هم امام جماران حسينيه در بعد روز یلو س:
 .بست هستيد و خود شما در بن

چيـز، از جملـه دیـدها و     يـا همـه  طـور اسـت. اگـر توجـه كنيـد كـه در دن       همـين  ج:
شـود، بـه ایـن نتيجـه      یگوینـده مـ   تابع خـودِ  ياست و مقدار زیاد یها نسب گذاري اسم

 وجود ندارد. یخواهيد رسيد كه اختالف اصول
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ما با وسائل مسـافرت و   یآرربایجان يها و از جمله همشهري ها كه ایرانيان وات آن
دخترشـان   یحت شدكه یم پيدا فرصت و رفتند یم نجف و كربال زیارت به یطوالن ااامت
عشـ  دخترشـان مجـددا      و به عش  حسين)ع( بدهند، سال بعد كه به یميزبانان عراا را به
هـم پيـدا    يا داد كـه نـواده   یبرایشـان دسـت مـ    یشدند، ایـن خوشـحال   یم كربال یراه

 یشـينون  یزاغـ  چـه كـالغ  »گفـت:   یادر عروس بچه را در آغوش گرفته ماند، م كرده
 بود.  هدخاتون گذار كه پدر داماد اسم بچه را نرگس حالی در «است.

 :گفتـه بـودم   يوزیـر  نخسـت   بعد از انتصاب بـه  یسخنراناگر یادتان باشد، در اولين 
مـن پيكـان    یلـ كننـد، و  یكه دارند، كار بولـدوزر را مـ   یآاا با همت و ادرت و توكل

 كـنم. بولـدوزر كـوه را مثـل     جاده آسفالت حركـت مـی   يهستم كه رو ینارنج نازك
باال ریختـه   از سفالتآ رود. اما اگر چهار تا سنگ وسط جاده یتراشد و جلو م یخيار م

 خورد. یبست بر م بندان است و به بن پيكان راه يباشد، برا

 ،مـایش امـام. درهرحـال   درسـت اسـت و هـم فر    ينهضت آزاد يگذار پس هم نام
كـدام را مقصـر المـداد كـرده باشـيم، منااشـه و        آنچه مسلم است و بـدون آنكـه هـيچ   

اسـت.   وجود دارد كه هنوز حل نشـده  «طرف دیگر» مابين رئيس جمهور و يا معارضه
خيـر و   وجـه احسـن و بـه    است مشهود و معروف كه اميدواریم هرچه زودتر به یمشكل

 حل شود.   صالح مملكت و انقالب

مجلس  توهين به را مجلس يبرا یعموم افكار به مراجعه و رفراندوم از صحبت س:
 در این مورد چيست؟ یعال نظر جناب ،اند دانسته یتضعيف اانون اساس و

گـویم،   یحافظه مـ  يا از رواینها ر ي فرمودند)همه يیزدشيخ محمد  يآاا یبل ج:
 يهـایم پـس و پـيش و اختالفـات مختصـر      ام و ممكن است گفته همراه نياورده ينوار

 صـدر  یبنـ  يكردن كه آاا و صحبت از رفراندوم پيشنهاد انحالل مجلس ،داشته باشد(
 یوهين به مجلـس و تضـعيف اـانون اساسـ    را عنوان نموده بودند، كار خنا و ت ابال  آن
 است.

چيست. معلـوم   يرا هم نفهميدم برا روز مجلس كنم و جنجال آن یگفتم تعجب م
اند. در آنجا اصال گفته نشده است كه مجلـس بایـد    شود اعالميه را درست نخوانده یم

 یكه اابـل بررسـ  را  یمختلف يها انجام شود. راه یبر خالف اانون اساس یمنحل و عمل
تفهيم بيشـتر   ينظر نظر بدهند. سپس برا باشد منرح كرده بودیم تا سروران صاحب یم

یك تفنگ همراه بـا جعبـه    یزده، گفتم شكارچ یكن يمهدو يآاا يبرا یمنلب مثال
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رود  یخـرد. بـه صـحرا كـه مـ      یمـ  يا فشنگ كه ساخت یك كارخانه هستند از مغـازه 
زنـد و   ها را سوهان مـی  نشيند فشنگ یخورند. حال آیا م یتفنگ نم به ها گبيند فشن یم

گویـد   یسازنده مراجعه كرده و م ي كند، یا به كارخانه یلوله تفنگ را با سمبه گشاد م
ر و نماینـدگان  جمهـو  رئـيس  یكه هر دو محصول شـما اسـت )یعنـ    یما با این دو جنس

خورنـد   یم نمـ هـ  ( بـه ی، هر دو خوب و هر دو اانونمحصوالت آراء یك ملت مجلس
ها را بـا   باالتر را به من بده یا فشنگي   سازند(. یا تفنگ را پس بگير و نمره ی)با هم نم

تر عوض كن. حاال این كجایش توهين به تفنـگ، تضـعيف فشـنگ و     كاليبر كوچك
، مگـر حتمـا انحـالل    یمراجعه به افكار عمـوم  ي ست؟ نتيجهایجاد تشنج در كارخانه ا

 مجلس خواهد شد؟  

 دادید؟ يباالخره در آن جلسه چه پيشنهاد س:

شـان آورده   در آخـر مصـاحبه   يشيخ محمـد یـزد   يكه جناب آاا یهمان منلب ج:
ند مورد مشـخم  چ كنند و نسبت به بار دیگر لنف كرده بودم آاایان یك بودند. عرض

نموده و طرفين را بخواهنـد و درد و دالئلشـان را بشـنوند. پـس از      یبررس «مُتَنازِعُ فيه»
نظرشـان حـ  و مصـلحت و مننبـ  بـا       ، آنچه بـه يو بصيرت ادار یطرف یآن در عالم ب

امام را هـم   ی، نظر و پشتيبانیطرف یابل از اعالم ب یمشخم فرمایند. ول ،آید یاانون م
نكـرده از یـك    يوات اگر خدا اطعانه و مستقيم و محرمانه اعالم نمایند. آنبگيرند و ا

طور كه از ابتدا ارار بود، متخلف را بـه مـردم    طرف تخلف و لجاجت دیده شد، همان
 نمایند. یمعرف
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 نمايه آيات و احاديث
 

 الف

 54  624(/61نحل)، اْدُع ِإِلى َسِبيِل َرّبَك

  2(/22عنكبوت) ،َحِسَب الَّناُس َأن ُيْتَرُكواَأ

222 

 666  16/(43)ص ،َرّبَك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإْذ َقاَل

 514  42/(22)حج ،ُلوَن ّبَأّنُهْمِذيَن ُيَقاَتُأِذَن ِلَل

 12  25(/22طه) ،اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإّنُه َطَغى

 52  25/(3)انفال ،اْسَتِجيُبوْا ِلّلِه َوِللَرُسوِل ِإَذا

 31  51(/22طه) ،َأْسَمُع َوَأَرى

 423  22(/53فتح) ،َأِشَّداء َعَلى اْلُكَّفاِر ُرَحَماء

 42  حديث نبوي ،ُاْطُلُبوا اْلِعْلَم َوَلو ّبالّصنِي

 635، 611  42/(5نساء) ،َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا

 662  15(/43)ص ،ِليَس اْسَتْكَبَر َوَكاَنِإَلا ِإّب

  ،َوَذَكُروا ِإَلا اَلِذيَن آَمُّنوا َوَعِمُلوا الَصاِلَحاِت

 33  221/ ( 21)شعراء

  ،ِإَلا اَلِذيَن آَمُّنوا َوَعِمُلوا الَصاِلَحاِت

 25   4( / 624عصر)

 466  612/(2)بقره ،ُحوْاِإّاَل اَلِذيَن َتاّبوْا َوَأْصَل

 631   3(/44رحمن) ،َأّاَل َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن

 452 حديث نبوي ،هلل وللزوم َّاِلْخالُص اْلَعَملا

 421  حديث نبوي ،َاّاِلْسالُم َيُجُب َعَما َقْبَلُه

 ، 542 يث نبويحد ،ّاِلْسالُم َيْعُلوا َو ّال ُيْعلیَا
544 

 615  حديث نبوي ،اّاُلُمهات َاْقّداِم َاْلَجَّنُة َتْحَت

 615  حديث نبوي ،الُسُيوف ِظاَلِل َاْلَجَّنُة َتْحَت

 664  2(/6فاتحه) ،اْلَحْمُّد لّلِه َرِّب اْلَعاَلِمنَي

 21، 31  263(/21)شعراء ،اَلِذي َيَراَك ِحنَي

 22  42(/22ت)عنكبو ،َعَلیاَلِذيَن َصَبُروا َو

 35  2(/24)منونؤم ،اَلِذيَن ُهْم ِفي َصَلاِتِهْم

َالَساَلُم َعَلي َاْهِل ّاَل ِاَلَه ِاّاَل اهلُل. ِمْن َاْهِل ّاَل ِاَلَه 

 44 قسمتي از زيارت اهل قبور، ِاّاَل اهلُل

   4(/44رحمن) ،َانٍالَّشْمُس َواْلَقَمُر ّبُحْسب
631 

 664، 625  حديث نبوي ،َاْلَصْبُرِمّفَتاُح الَّفَرج

 42  از علي)ع( ،اَهّبِ ّداُنُي ٌنْيَد ُمْلِعلَْا

   5(/42سجده) ،تِي َخَلَق الَسَماَواالَلُه اَلِذ
624 



 

 
 

 

 

 (6)، انقالب اسالمي ايران(22)مجموعه آثارــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 421

  241/(2)بقره ،اَلِذيَن آَمُّنوْا ُيْخِرُجُهم الّلُه َوِلُي

664 ،665 

 212  دعاي افتتاح ،َالَلُهَم ِاّنا ّنْرَغُب ِاَليَك

 662  16/(41)يس ،آَدَم ِإَلْيُكْم َيا ّبِّنيَأَلْم َأْعَهّْد

 31  224(/21)شعراء ،َأَلْم َتَر َأّنُهْم ِفي ُكِل َواٍد

 421  از علي)ع( ،َاْلَيْوَم َيْوُم اْلَمْرَحَمِة

 634  64(/52حجرات) ،َن َأْكَرَمُكْم ِعّنَّد اهلِلِا

 22  624(/26)انبياء ،اأَلْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي َأَن

 25  2(/624عصر) ،ِإَن اْلِإّنَساَن َلِّفي ُخْسٍر

  61(/22حج) ،يَن آَمُّنوا َواَلِذيَن َهاُدواِإَن اَلِذ

613 

 631، 661  4(/14طالق) ،ِإَن الَلَه ّباِلُغ َأْمِرِه

 512، 234  66(/64رعد)،ّبَقْوٍمهلَل ّاَلُيَغِيُرَماا ِإَن

 664  644(/2بقره) ،ِإَن الّلَه َمَع الَصاّبِريَن

  5/(16)صف ،ُيَقاِتُلوَن ُيِحُب اَلِذيَن ِإَن الَلَه

663 

 514  3(/13)قلم ،ِإَن َرّبَك ُهَو َأْعَلُم ّبَمن

 534  22/(3)انفال ،ِإَن َشَر الَّدَواِّب ِعّنَّد الّلِه

 12  5(/23قصص) ،ِفْرَعْوَن َعَلا ِفي ِإَن

 31  624 و 3/(21)شعراء ،آَيًةِإَن ِفي َذِلَك َل

 236  2(/61اسراء) ،َذا اْلُقْرآَن ِيْهِّديِإَن َه

 54  63(/31اعلي) ،ِإَن َهَذا َلِّفي الُصُحِف

 452  5(/44)نجم ،ِإْن ُهَو ِإَلا َوْحٌي ُيوَحى

 662  6(/21قدر) ،ِإّنا َأّنَزْلَّناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقّْدِر

 421  از حضرت رسول)ص( ،ُتُم الُطَلقاَاّن

 11  از علي )ع( ،ُاّْنُظْر ِالی َما َقاَل

 32  4(/41)يس ،ِإّنَك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي

 32 31(/62يوسف) ،َأْشُكو ّبِّثي َوُحْزّنيِإّنَما

  يا  54( / 3انفال) ،ِإّنُه َعِليٌم ّبَذاِت الُصُّدوِر

، 1(/42، زمر) 41(/44، فاطر)4(/ 66هود)
 456  64( / 11، ملک)25( / 52شوري)

 31  222(/21)شعراء ،ِإّنُه ُهَو الَسِميُع اْلَعِليُم

 ب

 514  1(/13)قلم ،ّبَأيِيُكُم اْلَمّْفُتوُن

 26  61(/31اعلي) ،ْؤِثُروَن اْلَحَياَة الُّدّنَياّبْل ُت

 11  11(/4مائده) ،ّبِلْغ َما ُاّنِزَل ِاَليَك

 ت

 632  662(/4عمران) آل،َتْأُمُروَن ّباْلَمْعُروِف

 662  5(/21قدر) ،َتَّنَزُل اْلَمَلاِئَكُة َوالُروُح

 24  34(/23قصص) ،ِخَرُةِتْلَك الَّداُر اآل

 22  ،َتَوَكْلُت َعَلي اّحَلِي اَلِذي ّاَلَيُموت

 ح

 244  حديث نبوي ،ُحُب الَوَطْن ِمَن اّالميان

 خ

 544  ،َخَلَّد اهلُل ُمْلَكُه

 22 ،26  41/(26)انبياء ،َعَجٍل اْلِإّنَساُن ِمْن ُخِلَق

 ر

   651/  (4)عمران آل،رّبَّنا اْغِّفْر َلَّنا ُذّنوّبَّنا
663 ،644 
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 533  32/(1)اعراف ،َرّبَّنا اْفَتْح ّبْيَّنَّنا َوّبْيَن

 452  34(/62يونس) ،َرّبَّنا ّاَل َتْجَعْلَّنا ِفْتَّنًة

 32  622/ ( 2)بقره ،ّبَّنا َواّْبَعْث ِفيِهْم َرُسوّاًلَر

 565  22/(4)مائده ،ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الَّشْيَطاِن

 611  14(/5نساء) ،ْخِرْجَّنا ِمْن َهِذِهَأَرّبَّنا 

 س

 662  4(/21قدر) ،ْجِرَسَلاٌم ِهَي َحَتى َمْطَلِع اْلَّف

 ش

 625  634(/2بقره) ،َشْهُر َرمضاَن اَلذي ُاّنِزَل

 ص

 54  62(/31اعلي) ،ُصُحِف ِإّبَراِهيَم َوُموَسى

 ط

 42  حديث نبوي ،َطَلُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَلي

 ع

 662  14/(61)اسراء ،عَلَيْهِمْ ِعَباِدي َلْيَس َلَك

 32  5(/41)يس ،َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

 31  226/(21)شعراء ،الَّشَياِطنُي َتَّنَزُل َلى َمنَع

 غ

 35  6/(42)روم ،ُغِلَبِت الُروُم

 ف

 622  42/(56)فصلت ،ا َعَلْيَها اْلَماءَفِإَذا َأّنَزْلَّن

 662  12(/43)ص ،ْيُتُه َوّنَّفْخُت ِفيِهَفِإَذا َسَو

  642(/4عمران) آل ،َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوَكْل َعَلى

634 ،452 

 243  2(/42حشر) ،َفاْعَتِبُروا َيا ُأوِلي اأَلّبَصاِر

 634  642(/4عمران) آل ،َعّْنُهْم َواْسَتْغِّفْر َفاْعُف

 14 44(/24مدثر) ،َفَتَقَطُعوا َأْمَرُهم ّبْيَّنُهْم

 514  4(/13)قلم ،َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُروَن

 662  14(/43)ص ،َفَسَجَّد اْلَمَلاِئَكُة ُكُلُهْم

 31  264/(21)شعراء ،َفَلا َتّْدُع َمَع الَلِه ِإَلًها

 514  3(/13)قلم ،اْلُمَكِذّبنَي َفَلا ُتِطِع

 452  4(/11)تحريم ،َفَلَما ّنَبَأَها ّبِه َقاَلْت َمْن

 513  54/(44)فاطر ،َفَهْل َيّنُظُروَن ِإَلا ُسَّنَت

 35  2(/42)روم ،ِفي َأْدّنى اْلَأْرِض َوُهم ِمن

 ق

 22  24/(22)طه ،ي َصّْدِريَقاَل َرِّب اْشَرْح ِل

 35  6(/24)منونؤم ،َقّْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُّنوَن

 454  241(/2)بقره ،َقّد َتَبَيَن الُرْشُّد ِمَن اْلَغِي

 631، 661  4(/14طالق) ،َقّْد َجَعَل اهلُل ِلُكِل

 ك

 42  252( / 2بقره) ،ْتَكم ِمن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَب

  662(/4عمران) آل ،ُكّنُتْم َخْيَر ُأَمٍة ُأْخِرَجْت
632 

 ل

 421  241(/2بقره) ،ّاَل ِإْكَراَه ِفي الِّديِن
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 233  45(/4مائده) ،ّاَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة آلِئٍم

 62  اكرم)ص(پيغمبر ،ّالَتسُبُوا الَّدْهَرَفِاَن اهلَل

 34  44/(25)نور ،شيئًا َو ّاليّْشِرُكوَن يب

 14  5(/61اسراء) ،َلُتّْفِسُّدَن ِفي اأَلْرِض

 536  22/(1)انعام ،َمْنِلُتّنِذَر ُأَم اْلُقَرى َو

 622  12( / 61نحل) ،ّاَل َيْعَلَم َّبْعَّد ِعْلٍمَكْيِل

 622 42(/5نساء) ،ِصيٌب ِمَما اْكَتَسُبوْاِللِرَجاِل ّن

كرم از رسول ا ،ِللَضِعيِفُأَمٌة َلاُيْؤَخُذ ُتَقَّدَس َلْن

 513، 421  البالغه به نقل از نهج
 632  22(/4عمران) آل ،َلن َتَّناُلوْا اْلِبَر َحَتی

 662  4(/21قدر) ،َلْيَلُة اْلَقّْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف

 م

  ،َما ُأِريُكْم ِإَلا َما َأَرى َوَما َأْهِّديُكْم

 512 ،665 22)غافر(/ (52)منؤم
 512  12/(5)نساء ،َما َأَصاّبَك ِمْن َحَسَّنٍة

 514  2(/13)قلم ،َما َأّنَت ّبِّنْعَمِة َرّبَك ّبَمْجُّنوٍن

 16  52(/15مدثر ) ،َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر

 22  22/(53)فتح ،وُل الَلِه َواَلِذيَنُمَحَمٌّد َرُس

 536  53/(4)مائده ،ًقا ِلَما ّبْيَن َيَّدْيِه ِمَنُمَصِّد

 34  44( / 25نور) ،ِمن َّبْعِّد َخْوِفِهْم َأْمًّنا

 432  علي)ع(از  ،َعِلَمىن َحرَفَا َقّدَصَيرىن َمْن

  و 624، 626، 32، 12/  ( 2بقره) ،ِمْن ِعّنِّد اهلِل

 462  و... 41( / 4ران)عم آل
 565  262/ ( 2)بقره ،َمَّناِفُع ِللَّناِس

 ن

 514  6(/13)قلم ،ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن

 426  64(/16صف) ،اهلِل َوَفْتٌح َقِريٌب ّنْصٌر ِمَن

 22  43(/22عنكبوت) ،ِّنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي

 611  حديث نبوي ،ِّنْعَمتاِن َمْجُهوَلتاِن

  ه

 11  42(/65ابراهيم ) ،َهَذا ّباَلٌغ ِللَّناِس

 632  2(/42زمر) ،َيْسَتِوي اَلِذيَن َيْعَلُموَنَهْل 

 36  44/ ( 2)توبه ،ُهَو اَلِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه

  ،َو اَلِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ّباْلُهَّدى َوِديِن اْلَحِقُه

 22  23/(53)فتح

 36 2(/12)جمعه، اْلُأِمِينَي َّبَعَث ِفي ُهَو اَلِذي

 664  25/(42)حشر ،ُهَو الَلُه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ

 614  33(/23قصص) ،َشْيٍء َهاِلٌكُهَو ُكُل 

 و

 13  2( / 22بلد ) ،َذا الَبَلِّدَهَو َاّنَت ِحٌل ّب

 611  14(/5نساء) ،َواْجَعل َلَّنا ِمن َلُّدّنَك َوِلًيا

 22  21(/22)طه ،َواْحُلْل ُعْقَّدًة ِمن ِلَساّني

 32  4(/12)جمعه ،ا َيْلَحُقواَوآَخِريَن ِمّْنُهْم َلَم

 622  42/(5نساء) ،َواْسَأُلوْا اهلَل ِمن َفْضِلِه

 536  624 /(4)عمران آل ،اهلِل َواْعَتِصُموْا ّبَحْبِل

 21  12/(3)انفال ،َوَأِعُّدوْا َلُهم َما اْسَتَطْعُتم

 234  ،واِعِظ غري ُمَتَعظ

 ،َوَأْعَظُم َما اْفَتَرَض ُسْبَحاّنُه ِمْن ِتْلَك اْلُحُقوِق

 622  هالبالغ نهج 261از خطبه

 34  41/(25)نور ،َوَأِقيُموا الَصَلاَة َوآُتوا الَزَكاَة
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 26  61(/31اعلي) ،َأّبَقىَواْلآِخَرُة َخْيٌر َو

 612  61( / 22حج) ،َواَلِذيَن َأْشَرُكوا

 622  22/(53)فتح ،َواَلِذيَن َمَعُه َأِشَّداء َعَلى

 633  622(/2توبه) ،َوالَساّبُقوَن اأَلَوُلوَن ِمَن

 631  1(/44رحمن) ،َوالَسَماء َرَفَعَها َوَوَضَع

  225/(21)شعراء ،ِبُعُهُم اْلَغاُووَنَراء َيَتَوالُّشَع

31 

 664  623(/1اعراف) ،َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمَتِقنَي

 452  6(/14منافقون) ،اْلُمَّناِفِقنَي َوالَلُه َيّْشَهُّدِإَن

 43  حديث نبوي ،واملرء مّدّبر و اهلل يقّدر

 611  14(/5نساء) ،ِمَن الِرَجاِل َواْلُمْسَتْضَعِّفنَي

 631 1(/44رحمن) ،ْسُجَّداِنَوالَّنْجُم َوالَّشَجُر َي

   43( / 52شوري) ،َوَأْمُرُهْم ُشوَرى ّبْيَّنُهْم

24 ،635 

 662  16(/41)يس ،َوَأْن اْعُبُّدوّني َهَذا ِصَراٌط

 31  2(/21)شعراء ،َو اْلَعِزيُزَوِإَن َرّبَك َلُه

 32  2(/12)جمعه ،َقْبُل َلِّفي َكاّنوا ِمن َوِإن

 514  4(/13)قلم ،َلَك َلَأْجًرا َغْيَر َمْمُّنوٍنَوِإَن 

 24  2(/22بلد) ،َوَأّنَت ِحٌل ّبَهَذا اْلَبَلِّد

  221/(21)شعراء ،وا ِمن َّبْعِّد َما ُظِلُمواَواّنَتَصُر

33 ،25 

  265/ ( 21)شعراء ،َوَأّنِذْر َعِّشرَيَتَك اْلَأْقَرّبنَي

31 ،536 

  651/(4)عمران آل،اْلَكاِفرين الَقوِمَعَلي واّنُصرّنا

663 

 514  5(/13)قلم ،لى ُخُلٍق َعِظيٍمَوِإّنَك َلَع

 31  221(/21)شعراء ،َوَأّنُهْم َيُقوُلوَن َما َلا

 661  644(/2بقره) ،َوّبِّشِر الَصاّبِريَن

   262/(21)شعراء ،َوَتَقُلَبَك ِفي الَساِجِّديَن

31 ،21 

 24 ،25 4( / 624عصر) ،َوَتَواَصْوا ّباْلَحِق

 24 4(/624عصر) ،َتَواَصْوا ّبالَصْبِر َو

261/ ( 21)شعراء ،َوَتَوَكْل َعَلى اْلَعِزيِز الَرِحيِم

  31 ،21 

 26  23(/5نساء) ،َوُخِلَق اإِلّنَساُن َضِعيًّفا

  44(/46ذاريات) ،َوَذِكْر َفِإَن الِذْكَرى َتّنَّفُع

526 

  265/(2)بقره ،َوُزْلِزُلوْا َحَتى َيُقوَل الَرُسوُل

661 

  221/(21)شعراء ،َوَسَيْعَلُم اَلِذيَن َظَلُموا َأَي

33 

  642(/4عمران) آل ،َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر

 634 ،454 

 14  261(/2بقره) ،َوَصٌّد َعن َسِبيِل اهلِل

  44/ ( 25)نور ،َوَعَّد الَلُه اَلِذيَن آَمُّنوا ِمّنُكْم

35 ،661 

  22/  (53)فتح ،َوَعَّدالَلُه اَلِذيَن آَمُّنوا َوَعِمُلوا

  626 

 636  626(/22طه) ،َوَعَصى آَدُم َرّبُه َفَغَوى

 26  45/(63)كهف ،َوَكاَن اْلِإّنَساُن َأْكَّثَرَشْيٍء

 662  14/(61)اسراء ،َوَكَّفى ّبَرّبَك َوِكياًل

 632  42(/5نساء) ،َوّاَل َتَتَمَّنْوْا َما َفَضَل الّلُه



 

 
 

 

 

 (6)، انقالب اسالمي ايران(22)مجموعه آثارــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 442

  612(/4عمران) آل ،َوّاَل َتْحَسَبَن اَلِذيَن ُقِتُلوْا

614 ،246 

 444  234(/2بقره) ،َوّاَل َتْكُتُموْا الَّشَهاَدَة َوَمن

 661  642/(4)عمران آل ،َتْحَزّنواَوّاَلَتِهُّنوا َوّاَل

 56 ازتعقيبات مشترك نمازها ،اهَوّالَّنْعُبُّد ِاّاّلِاّي

 3(/4مائده) ،َوّاَل َيْجِرَمَّنُكْم َشَّنآُن َقْوٍم َعَلى

 664، 442 

  يا 642( / 1انعام) ،َوِلُكٍل َدَرَجاٌت ِمَما َعِمُلوا

 631  62( / 51احقاف)

 431  53(/4مائده) ،َلَجَعَلُكْم ُأَمًة الّلُه َشاءَوَلْو

 642(/4)عمران آل،ُكّنَت َفًظا َغِليَظ اْلَقْلِبَوَلْو

 634، 452 

 24 246(/2بقره) ،َوَلْوّاَل َدْفُع اهلِل الَّناَس َّبْعَضُهْم

 34  44/(25)رنو ،َوَلُيَمِكَّنَن َلُهْم ِديَّنُهُم اَلِذي

 662  2(/21قدر) ،ْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقّْدِرَوَما َأ

  23/(45)سباء ،َوَما َأْرَسْلَّناَك ِإَلا َكاَفًة ِللَّناِس

536 

 611  14(/5نساء) ،َوَما َلُكْم ّاَل ُتَقاِتُلوَن ِفي

 452  4(/44)نجم ،َوَما َيّنِطُق َعِن اْلَهَوى

 

 

 

 

 

 

  2(/14طالق) ،َوَمن َيَتِق اهلَل َيْجَعل َلُه َمْخَرًجا
661 ،631 

 661  4(/14طالق) ،َوَمن َيَتَوَكْل َعَلى الَلِه

 22  4/(23)قصص ،َوّنِريُّد َأن ّنُمَن َعَلى اَلِذيَن

 511  61/(51)احقاف ،َلَهَوُهَما َيْسَتِغيَّثاِن ال

 631، 661  4(/14طالق) ،َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث

 22  21(/22)طه ،َوَيِسْر ِلي َأْمِري

 ي

 44 25/(3)انفال ،َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُّنوْا اْسَتِجيُبوْا

 222/(4)عمران آل ،وْااَلِذيَن آَمُّنوْا اْصِبُر َيا َأُيَها

661 ،663 

   ،َوُأّنَّثی َيا َأُيَها الَّناُس ِإّنا َخَلْقَّناُكم ِمن َذَكٍر
 634  64(/52حجرات) 

  ،َيا َليَتِّني ُكّنُت َمَعُکْم َفَأُفوَز َفْوًزا َعِظيًما

 626  زيارت امام حسين)ع(از 
 32  2و6/(41)يس ،. َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِميس

 222  علي)ع( از ،ُيَّفِسُر َّبْعُضها َّبْعضًا

 22  23(/22)طه ،َيّْفَقُهوا َقْوِلي

454  42( / 45سبا) ،ُيوِحي ِإَلَي



 

 
 
 
 
 
 

 نمايه فارسي
 

 آ

 ،656، 652، 643، 64 ،66  آبادان
 654 ،616 ،612 ،424 ،424 ،436 

 522  آبستراكسيوني
 235  آخوند مالعلى

 634 ،636 آدم و حوا
 422، 543، 226، 616  آذربايجان

 22  آرام، احمد
 ،21، 24، 25، 61  آزادي

 52 ،42 ،42 ،12 ،12 ،11 ،11 ،13 ،12 ،
623 ،622 ،621 ،621 ،623 ،264 ،265 ،

226، 462 ،463، 524، 515، 534 
 454، 464، 13  آزادي بيان

 422، 621، 13  آزادي مطبوعات
 455، 11  خواهان آزادي

 642  آزادي سياسي
 646  خواهي آزادي

 41  آسيايي
 451  آشتياني،آقاميرزا احمد

 652  آغاجاري
 615، 12  آفريقاي جنوبي

 661  (4عمران) آل
 462  41( / 4عمران) آل
 632  22( / 4عمران) آل

 536  624( /  4عمران)آل
 632  662( / 4عمران) آل
 661  642( / 4عمران) آل
 644، 663  651( / 4عمران) آل
 454، 452، 634  642( / 4عمران) آل
 242، 614  612( / 4عمران) آل
 661  222( / 4عمران) آل
 421  فرعون آل

 263، 221 ،225  ها آلمان ،آلمان
 233، 612 آلمانى
 ،12 ،12، 55، 21، 25، 62، 63  آمريكا

 24 ،625 ،642 ،642 ،612 ،612، 624، 
621 ،222 ،224 ،224 ،221 ،223 ،222 ،
266 ،264 ،261 ،224، 242، 454 ،422 ،
424 ،423 ،561 ،563 ،526 ،522 ،544 ،

545 ،542 ،542 ،542 ،513 ،532 ،464 
 ،642 ،53 آمريكايي

 612 ،634، 621 ،221، 221، 422 ،423، 
542، 544 ،545، 514 ،515 

 622  اميني، دكتر علي
 22  آندره زيكفريد

 511  ، دكتر حسنآيت
 12  آيين بودايي



 

 
 

 

 

 (6)، انقالب اسالمي ايران(22)مجموعه آثارــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 442

 ا

 421، 222، 622، 635، 12 ،11 ، امامانائمه
 41  شهردار تهران ،ابتهاج

 442، 421، 31، 32، 12، 54  )ع(ابراهيم
 11  42( / 65ابراهيم )

 522، 563  ابستراكسيون
 546، 443، 441 زيادابن
 441  سعد ابن
 546  ملجم ابن

 536، 611  ، خليفه اولابوبكر
 611  ابوذر

 14  اُپورتونيسم
 12  اتحادية كارگران

 434  اتّحاديه تجّار
 612  اتريش
 12، 14، 55  اجتماع
 524، 222  احزاب

 12  احزاب كارگري
 11  احزاب كمونيستي

 542 ،624 احزاب ملّي
 25 اروپا  احزاب

 511  61( / 51قاف)اح
 631  62( / 51احقاف)

 612  احمدآقاخان
    ،«اعتصابات صنايع نفتاخبار»

 «اسالمي  جنبش اخبار» نشريه ضميمه 
 641، 643، 642 ،652 ،653 ،652، 642، 

645 ،644 ،641 ،641 
 ،463، 461، 464  اختناق

 462 ،422 ،426 ،422 ،424 ،425 ،424 ،
421 ،421 ،422 ،442 ،451، 515 ،511 

 424  اختناق پليسي

 424  اختناق رواني
 524، 524 ،564 اخوتيان، ابوالقاسم

 642، 641  اداره حفاظت صنعت نفت
 546  اداره دوم ارتش

 542  ي هشتم ساواك اداره
 241، 611، 661، 22، 36، 24، 26  اديان

 422 ارتجاع سياه
، 612، 611، 644، 644، 646، 645  ارتش

612 ،616 ،615 ،612 ،632 ،636 ،632 ،
634 ،631 ،626 ،222 ،423 ،465 ،441 ،

432 ،432 ،424 ،514 
 636  ارتش امپرياليستي

 612  ارتش انگلستان
 616، 612 ،612 ، ارتش مليارتش ايران

 423  ارتش شاهنشاهي
 441  ارتش عراق

 636  ارتش كودتا
 612  ارتش مسيح

 632  ارتش ناسيوناليستي
 542، 444، 222، 616، 612، 611  ارتشيان
 463، 421، 424، 425  ارتشي

 465، 535  اردالن، علي
 554  اردالن، عليقلي

 421  ها اردوگاه
 414  ، خانمارزگر

 14، 12 ارض موعود
 ،12، 55، 21، 62  اروپا

  12، 24 ،624 ،625 ،646 ،612 ،612 ،
612 ،266 ،265 ،231 ،421 ،435 ،422 
 ،55، 54، 41 اروپائى

 51، 53 ،42 ،46 ،12، 234 
 234  اروپاى شرقى

 414  اروميه



 

 
 

 

 

 444ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمايه فارسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 221  اريک رولو

 612  ازيل
 635  اسامه بن زيد

 ،21، 24، 22، 34، 13، 22، 24  استبداد
 624 ،625 ،656 ،652 ،654 ،654 ،651 ،

642 ،646 ،642 ،644 ،221 ،261 ،263 ،
226 ،426 ،424 ،442 ،564 ،552 ،511 

 564  استبداد امپراتوري
 226  استبداد ايران

 226  استبداد پهلوي
 652 استبداد داخلي

 222  استبداد سلطنتي
 564  استبدادساالري

 564، 435، 443 ،21 استبدادي
 642، 642  استثمار
 ،642، 625، 12، 16، 22 استعمار

 646 ،642 ،234 ،232 ،564 ،552 ،542 
 612 ،56 استعمارگران

 ،645، 12، 42، 22، 25، 24  استقالل
 642 ،611 ،261 ،226 ،222 ،246 ،244 ،

242 ،232 ،463 ،422 ،422 ،422 ،424 ،
562 ،522 ،542 ،542 ،515 ،511 ،512 

 462، 422  استقالل قضائي
 621  استقالل هند

 426  استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي
 542  استكهلم

 525  احضاستي
 612  استيالطلبان

، 426، 642، 652، 656  استيالي خارجي
552 ،542 ،536 

، 545، 234  الدين اسدآبادى، سيد جمال
541 

 14  5( / 61اسراء)

 662  14( / 61اسراء)
 236  2( / 61اسراء)

 221 ،615  اسرائيلي، اسرائيل
 541  اسكانديناوي

، 16، 42، 46 ،42 ،53 ،55 ،54 ،52 ،56 اسالم
14 ،15 ،11 ،12 ،26 ،621 ،625 ،211 

 56 ، كتاب«ورات و انجيلاسالم از نظر ت»
 16  اسالم عتيقِ ابراهيمِ حنيف

 42 ، كتاب«اسالم و تبعيضات نژادي»
 465، 535  اسالمي، دكتر محمدحسن

 244، 665، 623 اسالميت
 32  )ع(اسماعيل

 222، 232 ،14 اشرافيت، اشراف
 462، 412  الدين اهلل شهاب ، آيتاشراقي

 424، 224، 222  آمريكا اشغال سفارت
 424  ، مقاله«هاي خوزستان شکا»

 522، 436، 423، 624 ،625 ،11  اصفهان
 525  رضا  اصفهاني،

 546، 422، 462، 632، 652  اعدام
 216، 241، 244، 611، 35  اعراب

 533  32( / 1اعراف)
 664  623( / 1اعراف)

 524  اعظمي لرستاني
 26  61و  61( / 31اعلي)
 54  62و  63( / 31اعلي)

 ،221، 13  اعليحضرت
 263 ،222 ،222 ،224 

 11  اَفجِه
 63  افخمي، جهانگير

 ،632، 612، 613  افسران
 222 ،424 ،421 ،423 ،441 ،531 

 542  افغانستان
 251، 255  ، ناظر انتخاباتاقبال



 

 
 

 

 

 (6)، انقالب اسالمي ايران(22)مجموعه آثارــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 445

 422  نثار( منوچهر )نوكر جان اقبال، دكتر
 552، 553، 564  اقتصاد بدون نفت

 532، 423، 425 ،264 ها التقاطي، التقاطي
 424، 252  الجزيره، الجزاير

 631  (44الرحمن)
، 222 ،226، 625، 624 الگار، دكتر حامد

262 ،266 ،262 ،261 ،262 ،224 ،221 
 14  الواح عشره

 223  ، كتاب«اليت در ايران»
 424، 421، 621  )ع(صادقامام جعفر

 252  امام جمعه تهران
 443، 441، 441، 444، 635  امام حسن)ع(

، 643، 641 ،641، 644، 12  امام خميني
642 ،652، 654، 655، 654 ،651، 651، 
653 ،652 ،642، 645، 644 ،641، 641، 
612، 616، 614، 614، 612 ،632 ،635 ،
631 ،624 ،624 ،262 ،262 ،241 ،244 ،

245، 454، 415، 414، 411، 436 ،535 
 661 ،665 ،24 ،34 )ع(امام زمان

 542  رامام موسي صد
 21  زاده حسنامام

 63، 61  الدين امامي، حسام
 436  امامي، محمود

 41  اهلل خان امان
 542، 522 ،35 ، امپراتورامپراتوري

 522 ،563 امپراتوري انگلستان
 55  وري رومتامپرا

 443، 422  امپرياليست
، 242، 263، 224، 636، 632  امپرياليسم
455 ،421 ،423 ،565 ،564 ،513 ،536 

 ،621، 622، 46  امت
 661 ،463 ،424 ،421 ،423 ،456 ،454 ،

451 ،444 ،441 ،416 ،411 ،422 ،423 ، 

524 ،524 ،524 ،541 ،511 ،512 
 663  امت موسي
 432  امّت واحد

 621  گذشتههاي امت
 12  امتيازات نژادي

  )ورزشگاه شهيد شيرودي فعلي( امجديه
521 ،566 

 ،422 منكراز  معروف و نهي امر به
 454، 441 ،515، 531 

، 646، 641، 34، 35، 46، 22، 62  امنيت
611 ،265 ،242 ،464 ،465 ،426 ،425 ،
424 ،422 ،444 ،442 ،423 ،526 ،525 ،

562 ،511 ،513 
 441  ها اموي

 435 ، دكتراميراعلم
 665، 11، 44  اميرالمؤمنين علي)ع(

 ،521  ، مهندس عباساميرانتظام
 542 ،544 ،545 ،544 ،541 ،543 ،513 ،

516 ،512 ،534 ،533 
 41  اميرعاليي

 421، 34، 14، 12، 45، 24  )ع(انبياء
 22، 26  41( / 26انبياء)
 22  624( / 26انبياء)

 ،621، 623  انتخابات
 622 ،631 ،621 ،622 ،263 ،221 ،223 ،

252 ،252 ،254 ،255 ،254 ،251 ،442 ،
524 ،525 ،541 ،514 ،511 ،512 

 523  شوراي اسالمي انتخابات مجلس
 242  انتخابات مجلس خبرگان

 252، 242  انتخابات مجلس شوراي ملي
 641 انتظام، عبداهلل

 21، 34 ،32 ،36  انجمن اسالمي پزشكان
 ،52، 55  انجمن اسالمي دانشجويان



 

 
 

 

 

 444ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمايه فارسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 42 ،13 ،623 ،232 

   انجمن اسالمي دانشجويان آمريكا و كانادا
624 ،262  

 411  اسالمي مخابرات انجمن
 36  انجمن اسالمي مهندسين

 12  ها انجمن كاتوليک 
 222  انجمن معلمين
 254  انجمن نظارت

 623  هاي ايالتي و واليتي انجمن
 444، 242  هاي اسالمي انجمن
 613، 56  انجيلي، انجيل

 12  اندونزي
 12 ،12 ،16، 12، 42 ،51 ،52  ، انسانيانسان

 562  6( / 11انسان )دهر()
 221  شناسي انسان

 514، 466، 252، 26 انسانيت
 536 انصار

 231  انصارى، شيخ مرتضى
 536  22( / 1انعام)
 631 642( / 1انعام)
 422، 632، 666  انفاق
 534  22( / 3انفال)
 44، 52  25( / 3انفال)
 456  54( / 3انفال)
 21  12( / 3انفال)

 ،642، 644، 646، 53، 42، 24  انقالب
 613 ،612 ،614 ،612 ،632 ،636 ،632 ،

634 ،626 ،624 ،624 ،621 ،622 ،222 ،
224 ،224 ،221 ،221 ،223 ،222 ،262 ،
266 ،262 ،264 ،265 ،264 ،261 ،261 ،
263 ،221 ،223 ،242 ،246 ،244 ،244 ،
241 ،242 ،252 ،252 ،254 ،254 ،251 ،
244 ،245 ،244 ،241 ،243 ،216 ،214 ،

236 ،234 ،235 ،231 ،231 ،233 ،226 ،
224 ،221 ،222 ،426 ،462 ،464 ،465 ،
461 ،463 ،426 ،422 ،424 ،425 ،424 ،
421 ،423 ،422 ،442 ،442 ،454 ،455 ،
454 ،451 ،451 ،442 ،444 ،441 ،443 ،
442 ،415 ،431 ،432 ،422 ،426 ،424 ،
421 ،421 ،422 ،525 ،562 ،562 ،565 ،
524 ،521 ،542 ،546 ،545 ،544 ،541 ،
541 ،552 ،516 ،515 ،514 ،512 ،511 ،

513 ،512 ،536 ،532 ،531 ،462 ،422 
 ،223، 616 ،662  انقالب اسالمي ايران

222 ،266، 252، 244، 216، 212 ،224، 
463، 441، 442 ،421 ،421، 423 ،465 

 224  انقالب ايدئولوژيک
 421 چينانقالب 

 421 انقالب روسيه
 624  اه و ملت!()ش انقالب سفيد

 421 ،612 انقالب فرانسه 
 464، 224 انقالب فرهنگي

 422  انقالب فرهنگيِ اسالمي
 ،11 ،24  ايران انقالب مشروطيت

 21 ،642 ،234 ،451 
 652  انقالب ملت ايران

 421  انكيزيسيون
 14  اِنگلس

 542، 633، 612، 642  انگلستان
، 646، 652، 621، 12، 42، 41  انگليس

642، 612 ،224 ،454 ،563 ،522 
 515 ،514 ،233 ،632 ،612 ،55 ،61انگليسي
 ،642 ،12، 43، 41  ها انگليسي

 612 ،616 ،551 ،551، 553، 552 ،542 
 612  اهريمن

 612 ،613 ،54، 52، 56  كتاب اهل



 

 
 

 

 

 (6)، انقالب اسالمي ايران(22)مجموعه آثارــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 441

 14  ، مقاله«اهميت تبليغ»
 424، 424، 612، 641، 641، 641، 64 اهواز

 221  اوريانا فاالچي
 525  اوشانا، دكتر بيت

 635  أُوْلِي األَمْرِ
 552، 434  ايادي، دكتر

 12  اياالت متحده آمريكا
 553، 423 ،612 ،42 ييايتاليا، ايتاليا

 ،626، 14  ايدئولوژي
 621 ،664 ،622 ،624 ،632 

، 41، 44، 23، 21، 21، 25، 64، 66  ايران
41 ،42 ،46 ،11 ،12 ،14 ،13 ،35 ،21 ،
624 ،625، 624 ،621 ،622 ،663 ،662 ،
622 ،626 ،624 ،621 ،623 ،642 ،644 ،
645 ،641 ،652 ،656 ،652 ،654 ،654 ،
651 ،653 ،642 ،646 ،642 ،644 ،642 ،
611 ،613 ،612 ،612 ،614 ،611 ،611 ،
613 ،612 ،632 ،636 ،633 ،632 ،624 ،
621 ،222 ،226 ،224 ،225 ،223 ،222 ،
266 ،264 ،264 ،261 ،263 ،222 ،226 ،
221 ،223 ،222 ،244 ،241 ،241 ،251 ،
242 ،244 ،245 ،244 ،241 ،243 ،214 ،
235 ،234 ،221 ،222 ،421 ،462 ،465 ،
461 ،463 ،425 ،423 ،422 ،446 ،442 ،
444 ،441 ،442 ،455 ،441 ،443 ،442 ،
416 ،416 ،415 ،434 ،422 ،426 ،424 ،
424 ،421 ،526 ،525 ،521 ،522 ،566 ،
562 ،565 ،564 ،524 ،525 ،524 ،521 ،
542 ،544 ،545 ،554 ،551 ،551 ،552 ،
542 ،542 ،544 ،515 ،512 ،516 ،514 ،

515 ،513 ،536 ،531 ،533 ،422 ،461 
 622  لندن ، روزنامه چاپ«ايران پست»

 611  ايران ساساني

 451  زمينايران
 ،24، 25، 11، 52، 22  ايراني

 621 ،611 ،611 ،613 ،264 ،222 ،224 ،
244 ،241 ،244 ،514 ،515 ،514 

 ،612 ،642 ،664، 14  ايرانيان
 613 ،262 ،244 ،241 ،246 ،424 ،422 

 241، 244، 613، 611، 611، 614  ايرانيت
 ،12، 54، 42  ها ايراني

25 ،611 ،612 ،551 ،511 
 646 ايالت

 442، 441  ايالم

 ب

 ،52 ،41  بازاري ،بازار
 622 ،625 ،621 ،623 ،222 ،522 

 432، 642، 623، 626، 22  بازاريان
 423  ، سازمانبازرسي شاهنشاهي
 ،526  بازرگان، ابوالقاسم

522 ،524 ،523 ،426 
 ،24  بازرگان، مهندس مهدي

 56 ،54 ،53 ،42 ،15 ،14 ،14 ،32 ،662 ،
644 ،641، 641 ،643 ،642 ،652 ،653 ،
652 ،645 ،644 ،641 ،641 ،643 ،612 ،
612 ،614 ،615 ،614، 624 ،242، 223 ،
446 ،443 ،452 ،451 ،442 ،416 ،412 ،
414 ،415 ،425، 524 ،564، 522، 524، 
554، 541 ،542، 516 ،515، 535، 533 ،

524 ،524 ،465 ،464 ،461 
 612  باشگاه افسران

 612  بانک رهني
 462  بانک مركزي

 12  پرستي بت
 231  ، كتاببحاراالنوار مجلسى



 

 
 

 

 

 441ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمايه فارسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 642 بحرخزر

 613  النصر بخت
 622  ، سرتيپ تيموربختيار

 241 ،245، 222، 643 شاهپوردكتر بختيار، 
 612  )ايل( ها بختياري

 ، سمينار«بررسي مسائل اجتماعي شهرتهران»
 44 

 424، 252، 265  برژينسكي
، 646 اهلل العظمي سيدحسين ، آيتبروجردى

222 ،544 
 524  برومند، منوچهر

 424  ، نماينده خوزستانبشارت
 12، 11، 16، 12  بشريت، بشر

 611، 52  بعثت
 432 ،424 ها بعثي ،بعثي

 542، 552  مظفر بقائي، دكتر
 462، 624، 626، 32  12/  ( 2بقره)
 32  622( / 2بقره)
 664  644( / 2بقره)
 661  644( / 2بقره)
 466  612( / 2بقره)
 625  634( / 2بقره)
 663  632( / 2بقره)
 661  265( / 2بقره)
 14  261( / 2بقره)
 565  262( / 2بقره)
 42  252( / 2بقره)
 24  246( / 2بقره)
 454، 421، 664  241( / 2بقره)
 665  241( / 2بقره)
 444  234( / 2بقره)
 24، 13 2( / 22بلد)

 612، 12  هابلژيكي ،بلژيک

 633  بلوچستان
 35  بلوك غرب، بلوك شرق

 526   بم
 24  د اميربن

 615  بندر ماهشهر
 422  بندرانزلي

 613  هور بن
 444  بنياد شهيد

 535، 513، 222  مهندس حسين ،اسدي بني
 423، 613، 14، 12، 16  اسرائيل بني
 ،465  ابوالحسنسيد صدر،  بني
 441 ،441 ،416 ،412، 522، 562 ،541 ،

543 ،512، 522، 422 
 464 ،541 اهلل صدر، فتح بني

 421  ميهبني ا
 451  )صدر مشروطيت(بهبهاني

 525  بهروزيه، حسن
 ،614، 615  بهشت

 636 ،633 ،244 ،252 ،242 ،463 
 422 ،525، 622 حسيني بهشتي، دكتر محمد

 436  شير بهمن
 52 بهمن، دكتر

 12  بورژوا
 554  بيات، مهندس

 53، 51  قلي بياني، مهندس علي
 524، 564 الدينبياني، صالح

 613  ماللح بيت
 613  المقدس بيت

 44 ، كتاب«بيداري در آسيا»
 633  بيكن

 ،44، 22، 66  بيگانگان
 612 ،422 ،513 ،512 ،531 

 422 پرست بيگانه



 

 
 

 

 

 (6)، انقالب اسالمي ايران(22)مجموعه آثارــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 443

 424  بيمارستان اهواز
، 446  شفايحيائيان بخشي بيمارستان توان

416 ،412 ،414 
 411، 414  بيمارستان دكتر شريعتي

 412  بيمارستان شهيد مصطفي خميني
 412، 411، 414، 416  بيمارستان طالقاني

 622  ، كتاب«ها بينهايت كوچک»

 پ

 621، 624، 624، 21  پادشاه
 421، 226، 24  پادشاهان

 412  عصر پادگان ولي
 422  پارك ظل السلطان

 12  پارلمان
 ،221، 624، 645، 14  پاريس

 262 ،262 ،244 ،241 ،416 ،412 ،436 
 512، 251  پاسدار

 532، 423، 422، 425  ارانپاسد
 55  پاكستاني

 615، 641، 652  پااليشگاه آبادان
 641، 653  پااليشگاه تبريز

 261، 641، 653  پااليشگاه تهران
 ،655  پااليشگاه شيراز

 654 ،651 ،651 ،653 ،652 ،641 
 653  پااليشگاه كرمانشاه

 641  گاز خوزستانپخش و فروش
 24 ، كتاب«پرتوي از قرآن»

 ،412، 416  پزشكان
 414 ،435 ،431 ،422 ،426 

 56 ، كتاب«پژوهشي درباره انجيل و مسيح»
 524  اهلل پسنديده، آيت

 511 خان پسيان، كلنل محمدتقي
 625  عبا تن آل پنج

 ،611، 624 پهلوي
 261 ،461 ،423 ،422 ،544 

 542، 435 پهلوي، اشرف
 544، 646 پهلوي، عليرضا

 13، 14  نشريه« پيام مجاهد»
 ،222، 636 پيروزي انقالب

 261 ،221 ،243، 423 ،444 ،545 
 616  وري پيشه

 52  پيشوايان يهود
 ،54 ،52 ،62  )ص(پيغمبر

 53 ،52 ،44 ،32، 35، 31 ،31 ،21 ،626 ،
625 ،621 ،662 ،665 ،661 ،611 ،613 ،
635 ،633 ،263 ،222 ،421 ،422 ،456 ،

452 ،454 ،421، 544، 536 
، 31، 34، 32، 12  پيغمبران گذشته، پيغمبران
21، 621 ،621، 661 ،661 ،625 ،252 

 ت

 34  تابنده، دكتر
 423  تاتار

 211  تاريخ ايران
 16  ، مقاله«شود تاريخ تكرار مي»

 653  تأسيسات ري
 223، 264، 612 ،625 ،51  ، تبريزيتبريز

 12، 16، 12، 42  تبعيضات نژادي
 646  تجزيه ايران

 422 طلب تجزيه
 642  تحريم تنباكو

 452  (15تحريم)
 452  4( / 11تحريم)

 12، 14 ،42 ها ترك، ترك
 646  تركيه

 14 ترموديناميک



 

 
 

 

 

 442ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمايه فارسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12  تزار

 231  تسنن
 442، 451، 231، 644، 642، 624، 12  تشيع

 421، 424، 42  تفتيش عقايد
 222، 14  ، كتابتفسير الميزان

 ،222، 624، 14  تلويزيون
 265 ،264 ،254 ،251 ،464 ،446 ،444 ،

442 ،451 ،444 ،562 ،523 ،531 ،461 
 265، 14  تلويزيون بلژيک

 42  تمدن اروپايي
 226  تمدن بزرگ
 246 تمدن غربي

 55  تمدن يونان و روم
 34 ، كتاب«تنبيه االمة و تنزيه الملة»

 ،44، 53، 44، 61، 64  تهران
 41 ،43 ،15 ،13 ،14 ،621 ،622 ،622 ،

643 ،642 ،612 ،612 ،616 ،224 ،222 ،
224 ،221 ،242 ،252 ،252 ،251 ،236 ،
231 ،424 ،424 ،423 ،442 ،442 ،412 ،

414 ،411 ،412 ،436 ،566 ،562 ،514 
 36  44( / 2توبه)
 633  622( / 2توبه)

 ،44، 42، 52  توحيد
 22 ،614 ،613 ،612 ،424 ،532 

 422، 642  ها اي توده، اي توده
 613، 622، 22، 56  تورات

 664، 23  تَوَكَلَتُ عَلَي اهلل
 423 )اميرتيمور گوركاني( تيمور

 ث

 544  )همسر دوم شاه از ايل بختياري( ثريّا

 ج

 436  «ماهشهر -آبادان»جاده 

 434  جاسوس دربار
 464  جاما

 14  جامعة اسالمي
 214  جامعه ايراني

 622  جامعه روحانيت
 565  شناسي جامعه

 52  جاهليت
 456، 612، 662  جبرئيل

 ،622، 21 جبهه ملي ايران
 626 ،622 ،622 ،646 ،643، 256، 216 ،

464، 423، 551 ،552 ،464 
 642  6422جبهه ملي 

 514  جبهه ملي دوم
 414  ي كرخه جبهه

 652  جزيره خارك
 536  )جعفر طيار( جعفر

 ،234 سيدمحمدمهديدكتر جعفري، 
564، 524 ،525 

 446  يس بيمارستان()رئ جعفري، دكتر
 525، 524  ، عبدالحسينجاللي
 32، 36  2( / 12جمعه)
 32  4( / 12جمعه)

  جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر
264، 251، 244 ،545 

 ،611  جمهوري اسالمي ايران
 244، 244 ،423 ،424 ،522 ،466 

 646  جنبش مشروطيت
 651  جنبش ملت ايران

 11  تجنبش ملي شدن صنعت نف
 ،12 ،12، 54 ،41  جنگ

 14 ،35 ،21 ،622 ،666 ،662 ،664 ،665 ،
663 ،625 ،642 ،656 ،654 ،642 ،646 ،
612 ،616 ،611 ،611 ،635 ،632 ،222 ،



 

 
 

 

 

 (6)، انقالب اسالمي ايران(22)مجموعه آثارــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 452

263 ،222 ،252 ،232 ،222 ،424 ،462 ،
461 ،463 ،424 ،421 ،455 ،451 ،446 ،
442 ،441 ،443 ،414 ،414 ،411 ،411 ،
432 ،426 ،421 ،525 ،525 ،524 ،553، 

552 ،542 ،514 ،512 ،536 ،531 ،531 
 511  الملل اول جنگ بين

 ،424   جنگ تحميلي ايران و عراق
 412، 424 ،561 ،526 

 16  هاي استعماريجنگ
 513، 512، 254، 261 جهاد سازندگي

 244  جهنم
 ،41، 46، 21 جوانان

 54 ،52 ،44 ،21 ،624 ،621 ،626 ،224 ،
221 ،262 ،264، 261، 222 ،224 ،242 ،

212 ،424 ،452 ،442 ،514 ،513 ،531 
 246، 222، 226، 222، 622، 24 هاجوان

 635  جيش اسامه

 چ

 12  چاپخانه آزادى
 56  قم چاپخانه علميه

 264، 224، 22  ها چپي
 513 چريک

 612  اسلواكي چک
  چگونه تشويش و نگراني را از خود دور»

 61  ، كتاب«كنيم
 ،22 مصطفي دكتر ،چمران

 252، 425 ،546 ،542 ،513 
 42، 42  چين

 ح

 525  زاده، سيد ابوالحسن حائري
 422  اصغر حاج سيد جوادي، دكتر علي

 432، 412  حاج قاسمي، دكتر
 522، 564، 564، 214 ،222 حاكميت ملي

 614  حج
 613  61( / 22حج)
 514  42( / 22حج)

 35 حجاز
 234 ،46 حجت، آقاسيد محمد

  االسالم محمدجواد ، حجتحجتي كرماني
252 

 14  حجتي كرماني، علي
 634  64( / 52حجرات)

 443   حُر
 532 ،512 ،522  حزب اهلل

 623، 626، 622  حزب ايران
 ،621، 621  حزب توده
 421 ،546 ،544 ،551 ،552 ،542 

 562، 411 ،245 اسالمي حزب جمهوري
 245، 222  حزب رستاخيز

 626  هاي ايران حزب سوسياليست
 244، 14  حزب كمونيست
 626  حزب ملت ايران

 514  اسالمي حزب ملل
 524، 11  رستاخيز حزب واحد

  ،«مذهبي يا بعد چهارم روح ا نساني حس»
 51 كتاب

 436 زاده، سپاهي مجروح حسن
 551، 554 ،654 كاظم حسيبي، مهندس

 422 ،443 حسين)ع(
 525 حسيني، سيداحمد

 251، 261، 631، 613، 22  حسينيه ارشاد
 462  حسينيه جماران

 243  2( / 42حشر)
 664  25( / 42حشر)
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 421 ،52 حضرت رسول)ص(

 625  )ع(حضرت زهرا
 643  )س(چراغ حضرت شاه

 646  اهللُ مُلْكِهِ حَفَظَ
 525  شناس حق

 ،621، 621، 642 ،642 حقوق بشر
 262 ،264 ،265 ،226 ،251 ،212 ،511 

 24  حقوق ملّت
 441، 242 ،654 ،656 حكومت استبدادي

 ،622، 662  حكومت اسالمي
 624 ،625، 643، 264 ،441 

 226  حكومت دكتر مصدق
 24  حكومت دموكراسي

 563  السلطنه حكومت قوام
 621، 25، 24  حكومت مردم بر مردم

 642  حكومت مشروطه
 21، 21 حكومت ملي

 646، 42 حكومت نظامي
 16  هاي دموكراتيک حكومت

 233  حكيمى، ابوالفضل
 664 (6حمد)

 424  حميديه
 222  حنفي

 14  حوزه ديني قم
 233، 642، 646، 46  حوزه علميه قم

 خ

 266 النبيين خاتم
 521  موسوي اهلل حسين خادمي، آيت

 652  خارك
 432  خالدي، علي

 511  زاده خالصي
 625 عبا خامس آل

 541، 544، 424، 264 ، سيدعلياي خامنه

 452  ان پهلويخاند
 464  عليشاه خانقاه صفي

 542، 246  خاورميانه
 534  خبرگان 

 463، 521 ،415 خبرگزارى پارس
 244  خبرگزاري پاريس
 244  خبرگزاري فرانسه
 643، 651  خبرنگار اطالعات

 32  خبرنگار بلژيكي
 613  خبرنگار سوئدي

 655، 656  خبرنگار كيهان
 ،611 ،كتاب«خدمات متقابله ايران و اسالم»

244 
 536  )س(خديجه

 14  خراساني
 424، 64  خرمشهر
 441، 441، 452، 661، 42  خالفت

 42  خالفت عمر
 441  خالفت معاويه

 264  ، شيخ صادقخلخالي
 ،623، 64  يد خلع

 424 ،563 ،522 ،554 ،551 
 11 خلفا
 ،14، 12، 22، 24  خلق
 36 ،614 ،632 ،634 ،223 ،426 ،465 ،

421 ،451، 422 ،522 ،514 
 634  خلق تركمن،

 55  خليج مكزيک
 432، 444، 42  خليفه

 416  آقا مصطفي خميني، حاج
 ،32  اهلل روح اهلل العظمي خميني، آيت

 625 ،626 ،621 ،645 ،641 ،656 ،654 ،
655 ،646 ،644 ،613 ،222 ،225 ،262 ، 



 

 
 

 

 

 (6)، انقالب اسالمي ايران(22)مجموعه آثارــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 452

266، 222 ،245، 216 ،432 ،511 ،526 
 ،411 داحمداالسالم سي خميني، حجت

 415 ،411 
 416  خميني، سيد حسين

 611  خندق
 252  ها خوئيني

 16  خودمختاري
، 612، 641، 644، 654، 655، 66  خوزستان
612 ،261 ،424 ،441 ،442 ،554 ،551 

 236  خيابان استانبول
 613  )شاهرضا سابق(خيابان انقالب اسالمي

 511  )تخت جمشيد سابق(خيابان طالقاني
 524  كارگر شماليخيابان 
 511  ، شيخ محمدخياباني

 د

 535، 541، 541، 523 دادستان كل انقالب
 244  دادستان محترم انقالب اسالمي

 241  دادسراي انقالب
 462، 422  دادسراي انتظامي قضات

 541، 241، 245  دادگاه انقالب
 ،264، 222  هاي انقالب دادگاه

 261 ،251، 426 ،423 ،452 ،512 
 212، 14  ه نظاميدادگا

 422  هاي عموميدادگاه
 ،426، 422  دادگستري
 423 ،442 ،516 ،512 ،462 ،466 
 435  دارااليتام

 14 ، مؤسسه و نشريه«دارالتبليغ اسالمي قم»
 435  دارالعجزه
 234  دارالفنون

 434  دارالمعلمين مركزي
 646  ، ويليام ناكسدارسي

 432  داستان آفرينش آدم
 ،11، 13، 52  دانشجويان

 621 ،626 ،642 ،642 ،624 ،266 ،224 ،
216 ،231 ،444 ،435 ،432 ،523 ،544 

 541 ،523 دانشجويان پيرو خط امام
 44، 63  دانشكده ادبيات
 444، 633 دانشكده افسري
 626، 33  دانشكده الهيات

 623  دانشكده پزشكي
 522 ،14، 51 دانشكده فنّي

 ،621 ،11 ،14 ،44 ،42 ،46 ،42 ،52 دانشگاه
623، 224 ،266 ،444 ،451 ،435 ،544 

 ،52، 22  دانشگاه تهران
 45 ،44 ،14 ،33 ،626 ،621، 226 ،255، 

412 ،435 ،524 ،564 ،564 ،562 ،522 
 624  دانشگاه كاليفرنيا

 424، 626، 11، 11  هادانشگاه
 432  دب حردان

 52  دبيرستان هدف
، 223، 621، 632، 612، 613، 24  دربار

226 ،222 ،563 ،522 ،552 ،542 ،511 
 24  دربار قاجاري

 462 درباريان
 52  درمنگام ، اميل

 642  درياي خزر
 551  )رئيس پااليشگاه نفت آبادان( دريک

 643، 651 اهلل سيدعبدالحسين دستعيب، آيت
 546 دشت مغان،

 633  دكارت
 424  ، مقاله«هاي خوزستان دالوري»

 422، 464 ،13 ،21  دموكراتيک
، 46، 42، 23، 21، 21، 24، 25  دموكراسي

42 ،44 ،624 ،624 ،621 ،642 ،424 ،
422 ،511 
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 462 ، مقاله«ساز و دولت دندان»
 36  ، مقاله«رود دنيا به كجا مي»

 442، 246  دنياپرستي
 12  دنياي اسالم

 222  دودمان پهلوي
 462 دوران پهلوي

 24  دوران جاهليت
 461  دوران شاه

 34  ي آخرالزمان رهدو
 44  ي پهلوي دوره

 52  دوگاسپري ، كنت هانري
 224  دولت استبدادي

 ،621، 61  دولت ايران
 642 ،656 ،616 ،514 

 441  دولت بعثي
 222  دولت شاهنشاهي

 546  دولت شوروي
، 265، 222، 634، 611، 611  دولت موقت

264 ،261 ،223، 242، 244 ،245 ،244 ،
242 ،252 ،256، 254 ،254 ،244 ،223 ،
466 ،462 ،422 ،441 ،451 ،424 ،425 ،
521 ،522 ،562 ،566 ،521 ،542 ،546 ،

541 ،541 ،513 ،512 ،534،464 ،465 
 12  ديالكتيک طبقاتي

 564  ديدگاه مولوي نظرمحمد
 536 ،532 ،524، 451، 424  ديكتاتوري

 62  ديل كارنگي
 244، 622، 625  دين اسالم
 61  ديوان الهه

 525 ،525 عالي كشورديوان

 ذ

 526  44( / 46ذاريات)

 ر

، 524 ،416 ،451 ،445، 242 ،23جمهور رئيس
563 ،562 ،526 ،525 ،524 ،531 ،426 

، 441 ،422 ،465 ،242 ،621 جمهوري رئيس
411 ،522، 524، 525 ،544 ،515 ،513 

 33  راديو ايران
 562، 446  راديو و تلويزيون

 33  علي راشد، حسين
 265  ،اعالميهبست حاضر ايران ازبن نجات راه
 644  آهن دولتي ايران راه
 613  پيمايي تاسوعا راه

 ،462 رجائي، محمدعلي
 414، 411 ،524 ،521، 524 

 525، 564  رجائيان، محمدجواد
 631  1و  1و  4( / 44رحمن)
 631  ،3( / 44رحمن)

 22  رژيم استبدادي
 436، 32  رژيم پهلوي

 642  لطنتيرژيم س
 464، 214، 245  رژيم شاه

 11  هاي استبدادي رژيم
 563  رساله فقهي

 222، 222، 613، 11  رستاخيز
 ،622 ،16 )ص(رسول اكرم
 421 ،456 ،424، 421، 513 ،536 

 626، 622، 22  ، مقاله«ركودمسلمانانرشدو»
 231، 234، 46  رشديه

 542، 542، 564  رضاخان
 ،612، 646  رضاشاه

 234 ،222 ،421 ،444 ،434 
 525  رضوي اردكاني

 512، 234  66( / 64رعد)
 ،622، 622، 34، 11، 21  رفراندوم
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 226 ،541 ،541 ،543 ،512 ،535 ،422 
 525، 524  رفيعيان، اسماعيل

 532  رنجبران
 223  رنسانس اسالمي

 221  شناسي روان
 414  االمين، دكتر روح
 446  الدين، دكتر روح

، 262، 623، 621، 613، 33، 34 روحاني
261 ،222 ،223 ،256 ،254، 423، 522 
 ،623، 12، 15، 14  روحانيت

 622 ،625 ،652 ،654 ،646 ،642 ،642 ،
621 ،222 ،224 ،221 ،264 ،222 ،242 ،
212 ،234 ،231 ،231 ،232 ،222 ،421 ،

454 ،451 ،564 ،544 ،545، 511، 511 
 ،14 ، روحانيت شيعهروحانيت تشيع

 654، 644 
 233  روحانيت كالسيک

 564، 652  روحانيت مبارز
 ،11، 46، 42  روحانيون

 13 ،626 ،625 ،654 ،651 ،642 ،613 ،
221 ،264 ،263، 214، 455 ،542 ،545 

 642 ،11 ، روحانيون شيعهروحانيون تشيع
 624، 22 ، كتاب«ها روح ملت»

 441  رودكي
 432 روزنامه آزادگان

 ،651 ،66 تاطالعا  روزنامه
 642 ،643 ،612 ،616 ،264 ،416 
 462، 513، 242 الب اسالميروزنامه انق

 464، 222، 221  روزنامه بامداد
 513، 424 ،432 روزنامه جمهوري اسالمي

 24  روزنامه شرق
 ،656، 622  روزنامه كيهان

 655، 642 ،614 ،611 ،244 ،416 ،432 

 513  روزنامه مجاهد
، 424، 222، 223، 221، 216  روزنامه ميزان

466 ،461 ،446 ،444 ،442 ،455 ،452 ،
446 ،444 ،416 ،414 ،411 ،412 ،416 ،
414 ،415 ،414 ،412 ،434 ،431 ،424 ،
424 ،524 ،521 ،523 ،562 ،564 ،562 ،
526 ،524 ،521 ،554 ،554 ،541 ،542 ،
516 ،514 ،514 ،511 ،534 ،534 ،531 ،

532 ،422 ،462 ،464، 464، 461 ،463 
 11  نگاران آلماني روزنامه

 423، 614، 22، 62  روزه
 542، 612، 41  ها روس، روس

 612 ،642 ها ، روسيروسي
 642  روسيه

 ،654، 46  روشنفكر
 646 ،222 ،234 ،451 ،522 ،512 

 ،212، 216، 242، 46، 54  روشنفكران
 214 ،235 ،234 ،454 ،451 ،564 ،514 

 623، 621، 12  روشنفكري
 34  (42روم)
 35  2و  6( / 42روم)

 14  رويزيونيسم
 12  رياضيات

 56  ريمن ، فرهنگ

 ز

 546 ،542 اهلل ، سرلشكر فضلزاهدي
 612، 613 ،12 ، زردشتيزرتشتيان

 525  زرگر، دكتر
 422، 611، 32، 34  زكات

 456  1( / 42زمر)
 632  2( / 42زمر)
 622  شناسي زمين
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 234  زنجانى، آقاشيخ ابراهيم

 226 سيدابوالفضل اهلل حاج  زنجاني، آيت
، 625، 24، 22، 32، 14، 11، 42، 56  زندان

662 ،622 ،622 ،642 ،646 ،624 ،226 ،
216 ،214 ،233 ،226 ،222 ،466 ،462 ،

422 ،421 ،454 ،545 ،511 ،513 ،466 
 24  زندانِ قصر ،زندان شاه

 421، 423   ها زندان
 212  زندانيان
 223 ،221 زونيس

 626  زيارت امام حسين)ع(
 44  زيارت اهل قبور

 626  زيارت عاشورا
 525  زينعلي، سيدشكراهلل

 ژ

 64، 66  ژئولوژيک
 552، 432  هاژاپني ،ژاپني

 س

 55 ساحل تايمز
 61  ساخلوي آبادان

 533، 423، 455، 254، 252  كار سازش
 624 ،22 ، كتاب«سازگاري ايراني»

 41  سازمان آب
 511  جاهدين خلقسازمان م

 12  سازمان ملل متحد
 413، 414  ساغري، دكتر

 621، 666  سال شاهنشاهي
 612  سالدات
 545  ساليوان

 ،564 سامي، دكتر كاظم
 524، 535 ،524 ،525 

 ،642، 642، 11  ساواك
 632 ،423 ،451 ،542 ،545 ،511 

 422 ساواكي
 454  42( / 45سبا)

 536  23( / 45سباء)
 513، 512، 425، 222 ،245 ،264  سپاه

 436، 432  سپاه پاسداران
 423، 421، 421، 424، 222  سپاهيان

 444، 424  سپاهيان انقالب
 463، 424، 425  سپاهي

  ستاد نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي
611 

 611  ستاره ثريا
 624  (42سجده)
 624  5( / 42سجده)

 ،235، 234، 624 سحابي، دكتر يداهلل
 464، 524 ،564 ،524 ،541، 541، 542 ،

511 ،535 ،524 ،525 ،465 ،464 ،461 
 ،521 اهلل عزتمهندس سحابي، 

 564، 545 ،512، 524 ،525 
 424  سد كرخه

 55  ، مقاله«سرِّ عقب افتادگي ملل مسلمان»
 612  سران لر
 ،612، 643، 61  سربازان

 616 ،615 ،632 ،222 ،424 ،421 
 411  سردشت

 56  سرمايه
 421 ،232 دارها سرمايه، داران سرمايه
 232 ،12 دارى سرمايه
 266، 632، 614  سعدي

 514، 514، 224  سفارت آمريكا
 514، 514  سفارت انگلستان

 646  سفارت بلژيک
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 546  سفير آمريكا
 546  سفير شوروي

 24  سالطين
 525، 524، 524  سالمتيان، احمد

 226  سلسله پهلوي
 234 ،46 قا سيد محمدسلطان العلماء، آ

 ،662، 12، 25  سلطنت
 624 ،622 ،642 ،612 ،223 ،261 ،226 ،

222 ،224 ،422 ،423 ،441 ،443 ،565 ،
542 ،544 ،545 ،511 

 264  سلطنت پهلوي
 443  سلطنت محمدرضا

 622  سلطنت مشروطه
 441  ، ضد سلطنتيسلطنتي

 611  سلمان فارسي
 514  ميرزاسليمان

 224، 23   سنا
 ،622، 662 كريم سنجابي، دكتر

 626 ،622 ،542 ،551 ،464 
 611، 642، 625 سني

 541، 542، 521 ،613 سوئدي، سوئد
 542  سوئيس
 12  سوريه

 442، 423، 424  سوسنگرد
 ،16  ها سوسياليست، سوسياليست

 12 ،21 ،626 
 14  سوسياليستي
 234، 246، 624 سوسياليسم

 ،42، 23، 25  سياست
 46 ،44 ،41 ،41 ،42 ،56 ،54 ،46 ،12 ،

12 ،14 ،11 ،13 ،623 ،622 ،666 ،622 ،
625 ،226 ،223 ،264 ،242 ،244 ،216 ،
234 ،226 ،224 ،466 ،462 ،422 ،424 ، 

421 ،454 ،525 ،566 ،562 ،553 ،511 
 ،621 «سنگر به سنگر»سياست 

 622 ،264، 265، 224 
 536، 242  «گام به گام»سياست 

 564  منفيسياست موازنه 
 421 سيبريه

 ،626 ،635 )ع(سيدالشهداء
 421 ،444 ،441 ،441 ،443 ،442 

 621  ، كتاب«سير تحول قرآن»
 11 سينَک

 ش

 33، 31  شاعر
، 642 ،642 ،32 ،12 ،13 ،11 ،22 ،23 ،21شاه

646 ،642 ،613 ،612 ،632 ،621 ،621 ،
622 ،222 ،221 ،223 ،264 ،261 ،222 ،
222 ،224 ،251 ،241 ،212 ،466 ،462 ،
461 ،462 ،422 ،426 ،424 ،424 ،421 ،
421 ،423 ،454 ،451 ،446 ،434 ،522 ،
564 ،565 ،542 ،552 ،542 ،546 ،544 ،

542 ،511 ،511 ،513 ،512 ،512 ،462 
 265 ، اعالميه«شاه برود»

 514  شاه و مردم
 26  ، حسينحسيني شاه

 621، 624، 11  شاهنشاه
 443، 221، 636، 613  شاهنشاهي

 626  شايان
 461، 464  شايگان، دكتر سيدعلي

 536  )عربستان( جزيرهشبه
 12  ها شرقي
 564 ،612  شرك شاهنشاهي ،شرك

 435  «ياد»شركت 
 554  شركت سابق نفت انگليس و ايران
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 ،13، 43، 55  شركت سهامي انتشار

 12 ،22 ،622 ،621 ،623 ،622 ،242 
 ،64 ،66 ايران شركت ملي نفت

 622، 623، 641 ،611، 244 ،241 ،241 
 611  شركت ملي گاز

 611  شركت نفت
  سيدكاظم حاج العظمي اهلل شريعتمداري، آيت

11 ،34 ،624 ،622 ،523 
 ،11 شريعتي، دكتر علي

 34 ،35، 621 ،224 ،231 ،511 
 511، 231 شريعتي مزيناني، استاد محمدتقي

 436، 621، 642 شريف امامي
 421 النسب شريف
 25، 32 ،33، 31 ،34  (21شعراء)
 31  624و  3( / 21شعراء)
 31  2( / 21شعراء)
 31  264( / 21شعراء)
 536، 31  265( / 21شعراء)
 21، 31  261( / 21شعراء)
 21، 31  263( / 21شعراء)
 21، 31  262( / 21شعراء)
 31  222( / 21شعراء)
 31  226( / 21شعراء)
 31  221تا  225( / 21شعراء)
 25، 33  221( / 21شعراء)
 421، 12  شعيب

 ،642، 652، 646، 35  شكنجه
 466 ،462 ،422 ،426 ،441 ،421 ،514 

 12  شمال آفريقا
 632  شهبانو
 251، 642  شهدا
 626  «انبار»شهر 

 546  شهرباني

 524  شهركي
 511  6422شهريور 

 635  شورا
 ،622  شوراي انقالب

 222 ،222 ،262 ،264 ،221 ،244 ،245 ،
252 ،254، 462 ،441 ،442 ،425 ،521 ،

541 ،512 ،535 ،464 
 621  شوراي دانشگاه
 623  شوراي رهبري

 41  شوراي عالي شهرداري 
 41  عالي فني شهر  شوراي

 525  شوراي رياست جمهوري
 445، 442، 446  شوراي سرپرستي
 445، 444، 442، 446  شوراي مديريت

 525  شوراي موقت
 462، 422  عالي قضائيايشور

 ،12  هاشوروي ،شوروي
 642، 224 ،261 ،546 ،542 ،544 ،545 

 25  (52شوري)
 456  25( / 52شوري)
 635، 24  43( / 52شوري)

 41  شوسترها
 31  شياطين

 622 شيباني، دكتر عباس
 612  شيخ خزعل

 ،655، 624  شيراز
 651 ،651 ،653 ،645 ،643 ،261 

 642 اهلل شيرازي، آيت
 524  شيرازيان

 ،666  شيطان
 662 ،642 ،632 ،636 ،632 ،635 ،634 ،

461 ،422 ،426 ،421 ،565 ،544 
 ،625، 11  شيعه
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 624 ،654 ،611 ،221 ،432 ،544 
 444، 421، 12  شيعيان، ها شيعه

 622  شيمي حياتي

 ص

 662  15تا  16( / 43ص)
 525  الزماني صاحب

 412 صادقي، دكتر
 464، 542  يارصالح، الله

 613  صبائيان
، 464 ،254، 654  صباغيان، مهندس هاشم

524 ،564 ،524، 535، 524 ،525 ،465 
، 264 صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

541 ،512 ،464 ،465 
 ،444، 461  حسين صدام

 441، 563 ،522 ،542 ،531 
 422، 423، 421، 16  صدر اسالم
، 24 احمددكتر سيدجوادي،  صدر حاج

226 ،564 ،524 ،544 ،541 ،541 ،541 ،
535، 524 ،525 ،465 

 464  صدر، حسين
 465، 466، 422، 535  صدر، دكتر رضا

 521  محمد اهلل صدوقي، آيت
 464  صديقي، دكتر

 663  5( / 16صف)
 426  64( / 16صف)

 446  صفاري، دكتر
 525  اهلل صلواتي، فضل

 612  صليبيون
 616  صنعت نفت آبادان

 423، 221 ،636 صهيونيسم ،صهيونيست

 ض

 464، 443 ،261 ضد استبدادي، ضد استبداد
 423  ضدّ اسالم

 463  ضد امپرياليستي
 ،241 ضدّ انقالب

 422 ،455 ،411 ،421، 423 ،544 ،513 
 564، 443، 16 ضداستعماري

 ط

 651، 654، 665، 666  طاغوت
 513، 421، 422، 631، 631، 636 طاغوتي
  اهلل حاج سيد محمود آيت، طالقانى

 24 ،622 ،611، 242، 216، 214، 214، 
212، 236 ،234 ،235 ،234 ،231 ،231 ،
232 ،222 ،226 ،224، 451، 545 ،541 ،

543 ،511 ،535 
 231، 242 سيد ابوالحسن طالقانى، آقا

 465، 535 يوسفمهندس طاهري قزويني، 
 525  طاهري، رجبعلي

 ،14 سيدمحمدعالمه طباطبائي، 
 226 ،222 ،451 ،545 
 262 ،225 طباطبايي، دكتر صادق

 424  طبسي
 514  طالب ديني

 631، 661  (14طالق)
 631، 661  4و  2( / 14طالق)

 34  (22طه)
 12  25( / 22طه)
 22  23تا  24( / 22طه)
 31  51( / 22طه)
 636  626( / 22طه)

 ع

 432، 411، 443، 444  عاشورا
 616  عباس ميرزا

 525  ، عباسعباسي
 542  عبدالناصر
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 542، 441، 441، 463، 423، 222  عراق

 432  ها عراقي
 634  عرب سومالي

 611  عربستان
 35  ها عرب
 216  عربي
 22  الوثقي ةعرو

 444، 612 ،646 عشايري ،عشاير
 24  6( / 624عصر)
 25  4و  2( / 624عصر)

 ،52، 42، 21، 22، 62، 63  علم
 54 ،42 ،46 ،42 ،14 ،11 ،32 ،31 ،664 ،

665 ،611 ،633 ،632 ،221 ،266 ،263 ،
242 ،235 ،222 ،456 ،455 ،432 ،422 

 422  زاد( ، اميراسداله )غالم خانهعَلَم
 ،612، 625 ،16، 42، 42 علي)ع(

 635 ،622 ،626 ،222 ،421 ،421 ،452 ،
454 ،454، 441، 432، 421، 546 ،536 

 554 آباديعلي
 611  ، خليفه دومعمر

 222  2( / 22عنكبوت)
 22  42و  43عنكبوت/ 

 616، 613، 611، 55، 61  عيد فطر
 52  عيد مبعث

 421، 263، 612 ،613، 53 )ع(عيسي
 646  الدوله عين

 غ

 665  22( / 52غافر)
 524، 524، 564  غضنفرپور، احمد،

 ف

 421، 422 ،232 هافئودال، فئودال

 261، 611، 612، 643  فارس
 ،46، 43 ،63  فارسي

 16، 12 ،624 ،662 ،221 ،222 ،262 
 245  فاشيست

 242  فاضل خراساني، آقا شيخ محمد حسين
 432  فاضل، دكتر

 456  41( / 44فاطر)
 513  54( / 44فاطر)

 551  سيدحسين فاطمي، دكتر
 421، 634  فتح مكه

 22  23( / 53فتح)
 423، 626، 622  22( / 53فتح)

 512، 636  فدائيان خلق
 424  پور راديف

 ،624، 12، 12، 12  فرانسه
 612 ،612 ،614 ،224 ،233 ،232 ،422 

 221، 612، 612 ،12 ،51  فرانسوي
 432، 621، 662، 662  فرشتگان

 525 ،524 پور، محمد  يفرض
 512، 421، 423، 664، 22، 31، 12  فرعون

 642، 622  فرماندار نظامي
 524 ،522، 441 فرماندهي كل قوا،

 235  ستانفرنگ
 421  فرودگاه اهواز
 655  فرودگاه شيراز

 222  فروغى، ميرزا ابوالحسن خان
 626  فروهر، داريوش

 232  فرويد،
 52 فرهاد، دكتر

 622  42( / 56فصلت)
 16، 42، 52  فطرت
 34  فالسفه
 233، 242، 266، 41، 22  فلسفه
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 633  فلسفه يونان
 461، 42، 53  فلسفي
 62  االفالك فلک

 ق

 512 ابيلق
 624  قاجار

 511، 552، 434، 646 قاجار، احمدشاه
 226، 616، 42  قاجاريه

 14  قارون
 544، 422  قاضي شرع

 542  قانون ارث در اسالم
 ،622  قانون اساسي

 662 ،625 ،624 ،642 ،226 ،263 ،222 ،
224 ،242 ،242 ،245 ،251 ،522 ،524 ،

525 ،561 ،541 ،512 ،535 ،522 
 254  خاباتقانون انت

 221  هاي ايالتي قانون انجمن
 425  قانون مطبوعات

 551  قانون ملّي كردن نفت
 16  قبيله
 662  4تا  6( / 21قدر)

 ،244 اهلل علي ، آيتقدّوسي
 241، 523 ،542 ،541 

 512  6221قرارداد 
 435  قرارداد كنسرسيوم نفت

 211، 34، 13، 11، 15، 12، 12، 54  قرآن
 432  قرباني، علي
 565، 421 ،42، 55 قرون وسطا

 ،11 قريب، دكتر محمد
 434 ،435 ،431 ،433 ،422 ،426 

 444  خان قريب، ميرزا عبدالعظيم
 536، 421، 222، 611  قريش

 612  قزاقخانه، قزاق
 612  قشون آزادي

 616  قشون روس يا شوروي
 612  قشون ناپلئون
 421  قصص قرآن

 22  (23قصص)
 12  5( / 23قصص)
 22  4( / 23قصص)
 24  34( / 23قصص)
 614  33( / 23قصص)

 452  قضّات شرع
 56  قضاوت،

 ،222  ، صادقزاده قطب
 442 ،452 ،412 ،541 

 613  ي بابل قلعه
 514  3تا  6( / 13قلم)

، 263، 264، 264، 224، 624، 34، 56   قم
234 ،231 ،412 ،412 ،436 ،541 ،522 

 546، 522  السلطنهقوام
 613  قوم يهود، اسرائيل بنيقوم 

 ،422 ،261 قوه قضائيه
 422 ،444 ،452 ،422 ،462 ،466 

 445، 442، 422، 422  قوه مقننه
 441، 444  قيام امام حسين)ع(

 444  قيام عاشورا
 242  قيام مشروطيت

 231، 614، 622، 621  قيامت

 ك

 232، 21  هاكاپيتاليست، كاپيتاليست
 545، 544، 542 كاتم

 12  وليکكات
 13  ، كتاب «كار در اسالم»
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 622  كاراكتر

 ،621، 642  كارتر
 621 ،221 ،264 ،265 ،531 

 623  كارتزين
 542  كاردار سفارت آمريكا

 614  كاركنان امور گمركات آبادان
 ،656  كاركنان صنعت نفت

 654 ،653 ،644 ،612 ،614، 615، 614 
 643  كاركنان خط لوله

 652  انكاركنان نفت گچسار
 522، 422، 222، 655، 21، 66  كارگر
 562، 241 ،625 كاشاني ،كاشان

 623 اهلل سيدابوالقاسم كاشاني، آيت
 554، 456  ، مقاله«هاي اطالعاتي امامكانال»

 542  كانال سوئز
 633  كانت

 234، 12  كانون اسالم
 12، 42  كانون انتشار

 61 كانون معرفت
 43، 41  كانون مهندسين

 231  ن نشر حقايق اسالمكانو
 613  كتاب تورات

 56  كتاب فروشي طباطبايي
 51  فروشي سروش كتاب

 ،645 كتيرايي، مهندس مصطفي
 654 ،544، 535 ،465 

 422، 441، 444 كربال
 242، 616  كرج

 424  كرخه
 ،616، 612  كردستان

 441 ،442 ،411 ،432 ،546 
 612  كردها

 442، 441  كرمانشاهان ،كرمانشاه

 525، 524  كرماني، حسين
 626  كسري

 522، 422 ،222 ، دهقانكشاورز
 421، 12، 12 ،42 كشيشان، كشيش

 444  كاله پهلوي
 12  كلنياليسم

 12  كليسا
 11  ، كتاب«كليله و دمنه»

 221  كليمي
 521  اهلل حاج ميرزا خليل اي، آيت كمره

 ،21، 12  ، كمونيستيكمونيست
 621، 642 ،212 ،544 

 ،624، 26  ونيسمكم
 621 ،224 ،224 ،231 ،222 

 512  كميته
 34  كميته حقوق بشر

 264  كميته مركزي امام
 544  كميته مركزي نهضت مقاومت

 423، 425، 251، 255، 245، 264  ها كميته
 255  نظارت بر انتخابات ي مركزي كميته

 446  كميسيون ارشاد
 623، 621  كنسرسيوم

 ،621  مي ايرانهاي اسال كنگره انجمن
 623 ،622 

 431  ي طب اطفال كنگره
 12  كنگو

 52 كني، دكتر
 26  45( / 63كهف)
 552، 551  كودتا

 226  6222كودتاي 
 ،652، 656 6442مرداد  23كودتاي 

 226، 435 ،544 ،542 ،514 ،511 ،512 
 41  (25/62/6222)كودتاي سيد ضياء
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 613  كوروش
 443  كوفيان

 52  نكوي دانشگاه تهرا
 414  كوي اميرآباد

 462، 461  ، مقالهكي برود
 66 هاي بختياري وهك

 گ

 454  گالوپ
 263، 621  گاندي

 652، 652  گچساران
 545، 425، 424  گيري گروگان
 464، 252، 223  ها گروگان

 251، 626  گروه فرقان
 521  گروه همنام

 514  هاي چپ سياهكل گروه
  اجاهلل العظمي ح گلپايگاني، آيت

 523 ،34 سيدمحمدرضا
 252  اهلل علي ، آيتگلزاده غفوري

 242  گلشهر
 652  گوره

 ل

 665، 56  ال اله اال اهلل
 634  ال فخر البيض علي االسود
 634  ال فخر لعربي علي العجمي

 551  الهه
 525، 524  الهوتي

 251  الهيجي، دكتر
 513  لبنان

 41  لرد كُرزن
 612 ، لرهالرستان

 622، 55  لندن

 662 پست لندن
 232 ،234 ،263، 12  لنينيسم ،لنين

 11  لواساني، شيخ محمدعلي
 224، 623  لوژيک
 221  ، روزنامهلوموند
 ،221، 11  ليبرال
 242 ،252 ،254، 422، 455 ،411 ،423 

 564، 21  ، ليبراليسمليبراليست
 666  القدرليلة

 م

 435  مؤسّسه شير و خورشيد سرخ
 44  و تحقيقات اجتماعيمؤسسه مطالعات 

 35  6( / 24مؤمنون)
 35  2( / 24مؤمنون)

 422، 452، 421 ،33 ،22  ، مؤمنانمؤمنين
 442، 664  3( / 4مائده)
 536 ،432 ،431 53( / 4مائده)
 233  45( / 4مائده)
 11  11( / 4مائده)
 565  22( / 4مائده)

 11  ماترياليسم
 11، 42  ماده

 232، 624، 14، 12 ،16 ماركس
 422، 422  ماركسيست اسالمي

 532، 421، 464، 246 ،11 ماركسيستي
 ،621، 624، 14، 12  ماركسيسم

 636 ،246 ،234 ،425 ،423، 532، 536 
 421 ،622، 635 اشتر نخعي مالک

 612  ماليه ايران
 632 ، كتاب«مأموريت براي وطنم»

 461  مانيان، حاج محمود
 615، 616، 652  ماهشهر
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، كتاب«، اسالميمي، اجتماعيمباحث عل»

 55، 13، 12، 623، 622 ،622 
 264، 266  مبارزات ملي

 513، 514  مبارزه پارلماني
 512، 513، 511، 514، 11 ي مسلحانه مبارزه
 36، 52  مبعث
 554  دفتري، دكتر متين

 513  مجاهد
 532، 513، 614، 642  مجاهدين

 532، 511 ،514 ،632، 636  مجاهدين خلق
 525، 524 هد شبستري، محمدمجت

 ،26، 12، 42، 21، 24، 25  مجلس
 21 ،622 ،646 ،642 ،621 ،622 ،226 ،

225 ،221 ،223 ،222 ،242 ،246 ،242 ،
244 ،245 ،241 ،255 ،254 ،212 ،235 ،
226 ،223 ،466 ،462 ،464 ،465 ،464 ،
422 ،424 ،423 ،442 ،446 ،442 ،444 ،
445 ،451 ،452 ،416 ،411 ،431 ،522 ،
524 ،524 ،521 ،562 ،564 ،561 ،562 ،
522 ،526 ،522 ،524 ،524 ،544 ،544 ،
541 ،541 ،543 ،542 ،542 ،544 ،514 ،

511 ،512 ،516 ،515 ،511 ،466 ،422 
 563  65مجلس 

 ،225  مجلس بررسي قانون اساسي
 223 ،544 ،534 ،535 

 535، 543، 541، 541  مجلس خبرگان
 622  مجلس سنا

 412  مجلس شورا
 ،221 مجلس شوراي اسالمي

 223، 446، 442 ،416، 414 ،526 ،524، 
524، 521 ،564، 564 ،562 ،522 ،524، 

525، 515، 516، 533 
 542، 252، 221  مجلس شوراي ملي

 535، 541، 226  مجلس مؤسسان
 542  مجلسيان
 554، 623  )سنا و شورا( مجلسين

 222  مجلسين تحميلي
 622 ،662 «ها ندنيخوا»مجله 
 12  «آموز دانش»مجله 
 43 ،41 «صنعت»مجله 
 262، 625، 624  «نصر»ي  مجله

  (، مقاالت اجتماعي و فني5) مجموعه آثار
43 

 622، 12، 13 ،55 (3مجموعه آثار )
 524  اهلل حاج شيخ بهاءالدين محالتي، آيت

 263 ،53 )ص(محمدبن عبداهلل
 ،646 )پهلوي( محمّدرضاشاه

632 ،222، 552 ،544 
 545  )قاجار( محمّدعلي ميرزا
 534 ،544، 521 اهلل ، آيتمحمدي گيالني
 525  محمدي، محمد

 524، 564  محمودي، شهاب
 221 محمودي، محسن
 634، 632  مدافع مستضعفين

 16  52( / 15مدثر )
 14  44( / 24مدثر)

 514، 542، 564، 451  مدرس
 234  مدرسه اشراف
 234  مدرسه ثروت

 222  مدرسه دارالمعلمين
 234  مدرسه رشديه

 14 ،12 مدرسه سانترال
 234  مدرسه سلطانى

 646  مدرسه صدر
 436  مدرسه علوي

 234  مدرسه قارجاريه



 

 
 

 

 

 (6)، انقالب اسالمي ايران(22)مجموعه آثارــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 445

 536، 441 ،626 ،611، 21 النَبِي مدينة، مدينه
 54  ها مذهب اروپايي

 55  مذهب اسالم
 522  مذهب اهل بيت

 12 ، كتاب«مذهب در اروپا»
 46  هب شيعهمذ

 11  مذهبيون
 612  )سرپرست دانشجويان درفرانسه(مرآت

 226  ، كتاب«مرجعيت و روحانيت»
 ،12، 16، 54  مردم

 14 ،15 ،14 ،11 ،214 ،211 
 642، 642، 662، 41، 66  مردم ايران
 443  مردم بصره
 443، 441  مردم كوفه

 622، 622، 623 «ن دين و سياستايممرز »
  اهلل العظمي حاج سيد مرعشي نجفي، آيت

 422، 522 ،412، 412، 34 الدين شهاب
 532، 21  مستبد

 512، 261  مستضعف
 ،632، 611، 22  مستضعفين

 634، 224 ،263 ،442 ،511 ،512 ،532 
 263، 632  مستضعفين جهان

 263  مستكبرين
 542  مستوفي الممالک
 252  مسجد ابوالفضل

 642  مسجد ارك
 642  مسجد جامع شيراز

 622، 623، 621  مسجد جامع نارمک
 524  مسجد حضرت امير

 64  مسجد سليمان
 24  اهلل مسجد شيخ لطف

 251  مسجد طالچي
 626  مسجد قبا

 24  مسجد منصورالسلطان
 643  مسجد نو

 443، 236، 621، 24  مسجد هدايت
 511  مسجدشاه

 546 ،443 ابن عقيلمسلم
 212، 11، 14 ،14 ،12، 54، 54  مسلمان

 ،611، 54  مسلمانان
 636 ،635 ،222 ،244 ،246 ،536 

 222  مسلمانان انگليسي
 621، 32، 12، 42 ها مسلمان

 613، 14، 56  مسيح
 ،52 ،56 مسيحيان، مسيحي

 54، 51 ،16 ،613 ،612 ،231 
 12 ،12 ،55، 52  مسيحيت

 14، 55، 41، 62  مشرق
 ،43، 62  زمين مشرق

 42 ،14 ،266، 242، 235 
 421 ،613 ،52 مشركين، ركانمش

  ،مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي
 516  نشريه
 511، 624، 662، 21، 21  مشروطه

، 646، 624، 624، 46، 24، 25  مشروطيت
642 ،643 ،226 ،224 ،234 ،423 ،545 

 231  مشهد
 542  مشيرالدّوله

 ،11، 21، 64 مصدق، دكتر محمد
 623 ،622 ،621 ،642 ،656 ،646، 642 ،

643 ،642 ،564 ،565 ،563 ،562 ،522 ،
545 ،554 ،551 ،551 ،553 ،552 ،542 ،

546 ،542 ،544 ،545 ،542 ،514، 464 
 612، 32، 42  مصر

 ،611  اهلل شهيد مرتضي ، آيتمطهري
 225 ،244 ،252 ،242 ،246 ،226 ،454 ، 
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 525  مظفر، عباس
 642  مظفرالدين شاه

 515  معاديخواه
 513  وزير در امور انقالبمعاونت نخست

 441، 441، 444  معاويه
 436  معجزي، عبداالمام

 61 معرفت، حسن
 623، 621 معظي، دكتر عبداهلل

 ،521 اكبر فر، علي معين
 564 ،524، 524، 525، 465 

 235، 242، 266، 14، 55  مغرب زمين
 613  هاي زرتشتي مغ

 421  مغول
 626  داهلل دكتر محم مفتح، آيت

 22، 43  ، كتاب«مقاالت اجتماعي و فني»
 21  مقاومت ملي

 611  مقداد
 513  مقدم، تيمسار

 13، 14  ، مجله«مكتب اسالم»
 461، 51 ، مجله«مكتب تشيّع»

 ،465  ها مكتبي ،مكتبي
 424 ،425 ،424 ،421 ،444، 423، 452 ،

423 ،562 ،513 ،512 ،511 ،513 ،532 
 536، 35، 32  مكّه

 554 ،64 ، حسينمكّي
 424  مالّزاده

 616، 662 مالنصرالدين
، 42، 22، 23، 21، 24، 25، 24، 26، 61 ملت

46 ،41 ،12 ،14 ،11 ،24 ،626 ،621 ،
622 ،665 ،622 ،624 ،622 ،644 ،645 ،
656 ،652 ،654 ،654 ،651 ،642 ،646 ،
642 ،611 ،612 ،616 ،615 ،614 ،611 ،

611 ،632 ،632 ،631 ،632 ،626 ،624 ،
621 ،622 ،264 ،265 ،264 ،222 ،226 ،
222 ،224، 223 ،242 ،242 ،245 ،244 ،
241 ،241 ،244 ،245 ،244 ،211 ،221 ،
222 ،426 ،466 ،464 ،463 ،462 ،426 ،
425 ،424 ،421 ،422 ،442 ،444 ،441 ،
454 ،455 ،454 ،451 ،441 ،414 ،426 ،
424 ،421 ،423 ،526 ،522 ،524 ،525 ،
522 ،566 ،562 ،565 ،564 ،522 ،524 ،
544 ،545 ،541 ،551 ،553 ،552 ،542 ،
546 ،542 ،515 ،514 ،511 ،511 ،512 ،

512 ،512 ،532 ،531 ،533 ،422 ،426 
 ،625، 23  ملت ايران

 621 ،651 ،611 ،611 ،226 ،214 ،552 
 43  ملت هند

 14  هاي عربملت
 456  64( / 11ملک)
 514  الشعراءِ بهارملک
 525  پور، پرويز ملک

 52  ملل مسلمان
 54  ملل مسيحي

 423، 455، 211، 214، 14، 54، 64  ملي
 652، 623، 623، 41، 21  ملي شدن نفت

 226، 656، 621  ملي كردن نفت
 545، 232، 244، 612، 642، 14  مليت

 511، 264، 621، 621، 11، 41  يون ملّي
 ،522  ملّي شدن صنعت نفت

 554، 542 ،511 
 423 ،455، 444 ،422  گرائي ملي، گرا ملي

 612 ،644 خيز مناطق نفت
 423  منافق

 452  6( / 14منافقون)
 442، 421  منافقين
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 ،225  حسينعلي اهلل آيت ،منتظري
 262 ،516 ،515 ،521 

 512، 516  منتظري، محمد
 11، 53  منطق

 645  منطقه آغاجاري و ميانكوه
 432  منطقه دهلويه

 524، 564  هري، عباسمنوچ
 536  مهاجر و انصار

  محمدرضا  اهلل حاج شيخ ، آيتكني مهدوي
254 ،254 ،544 ،463 ،462 ،422 

 423  مهرآباد
 12  موسوليني

 541  موسوي اردبيلي، عبدالكريم
 525  موسوي، سيدعبدالواحد

 525 موسوي، فخرالدين
 223 )نماينده تبريز( موسوي

 ،53 ،54  )ع(موسي
 16 ،14 ،22 ،665 ،263، 423 ،421 

 512  22()غافر(/ 52من)ؤم
 35  (24منون)ؤم
 33، 31  منينؤم

 613  ميدان آزادي
 511  ميدان جالليه
 613  (ميدان شياد) ميدان شهياد

 611  ميدان قيطريه
 511، 545  خانميرزا كوچک

 451  ميرزاي شيرازي
 34  ، ناصرميناچي

 ن

 624، 34  نائيني
 612  ناپلئون

 266، 24  ادرشاهن

 411  نادري، نادر
 664  25( / 12نازعات)

 244 ،21 ،14 ناسيوناليسم ،ناسيوناليست
 443  ناصرالدين شاه

 231، 614  نبوت
 11  نبي اكرم)ص(

 412  نجاتي، غالمرضا
 52  نجاشي

 422، 262، 225، 621 ،624 اشرف نجف
 411، 414  نجفي، ابراهيم

 452  5و  4( / 44نجم)
 54  624/  (61نحل)
 622  12( / 61نحل)

 ،242 ،611  وزير نخست
 446 ،416 ،414 ،524 ،521 ،526 ،525، 

541 ،535، 534 ،524 
 542، 523، 445، 446  وزيري نخست

 243، 241، 241، 244، 245، 244، 251 نزيه
 624  نژاد ايراني
 442  نژادپرستي

 26  23( / 5نساء)
 622، 632  42( / 5نساء)
 635، 611  42/ ( 5نساء)
 252  12( / 5نساء)
 611  14( / 5نساء)
 512  12( / 5نساء)

 621 ،52 ، نصرانيتنصاري
 525  نصرالهي، محمد

 642  ، تيمسار ارتشبدنصيري
 422  نظام اسالمي

 425 ،222، 264، 624  نظام شاهنشاهي
 466  نظام ظالم استبدادي

 614، 612  نظام وظيفه
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 511 ،612، 645، 644  نظاميان

 531، 442، 455، 54  نفاق
 525 ،524، 524، 564 نقي نقوي، سيد علي

 ،32، 31، 34  نماز 
 21 ،621 ،611 ،614 ،634 ،233 ،454 

 426، 424، 442، 455 نمايندگان مجلس
 261  نه شرقي نه غربي، جمهوري اسالمي

 622  البالغه نهج
 ،12، 14 ايران نهضت آزادي

 621، 662، 622، 626، 622، 624 ،621، 
622، 642، 621 ،621 ،623 ،225 ،264 ،
265 ،261، 222 ،224 ،225، 223 ،241 ،

256 ،216، 214، 211 ،226 ،511 ،463 
 451، 12آزادي ايران خارج ازكشور  نهضت

 642  خواهي نهضت آزادي
 621  نهضت استقالل

 621  ها نهضت اسالميِ همداني
 642  نهضت تنباكو

 651  نهضت شيعه
 441  كربال نهضت

 646  نهضت مصدق
 542، 435 ،235 نهضت مقاومت ملّي

 621  نهضت ملي
 21، 24  نهضت ملي ايران

 551، 656  نهضت ملي كردن نفت
 511  نواب صفوي

 421، 22، 31  )ع(نوح
 661، 34، 35  44( / 25نور)
 34  41( / 25نور)

 511  نيروگاه رامين
 432، 436  نيروهاي عراقي

 ه

 512  هابيل

 222  ، اولين دادستان انقالبهادوي
 511  هادي، دكتر

 633 هاروارد
 665، 14  هارون

، 645 ، حاج شيخ اكبرهاشمي رفسنجاني
654، 225 ،262 ،252 ،254 ،562 ،544 ،

541 
 546  ابن حمزههاني

 462  هالل احمر
 12  هاهلندي
 235، 621  همدان
 256  همنام

 612، 42، 43 هند
 12  هندوچين

 266، 612، 612، 24، 12، 43  ستانهندو
 42  ها هندي

 514، 662  هواپيمائي ملي ايران
 512  ي كشوريئهواپيما

 421  )ع(هود
 456  4( / 66هود)

 55  هوستون
 222، 11، 16  ، اميرعباسهويدا

 231  هيئت بطلميوس
 ،643، 641  اعزامي امام خميني  هيأت

 642 ،652، 655 ،654، 653 ،652 ،645 ،
644 ،641 ،641 ،612 ،612 ،615 ،614 

 463، 461  هيأت حل اختالف سه نفري
 535  هيأت دولت

 562  هيأت علميه قزوين
 554  )شورا و سنا( هيأت مختلط مجلسين

 ،621 هيأت مديره موقت شركت نفت
 623 ،554 

 255  هيأت نظارت مركزي
 534، 544، 445  هيأت وزيران
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 263، 261، 221، 12  هيتلر
 261  يماهيروش

 و

 645  واحد گاز طبيعي مايع اهواز
 641، 652  )نفت( برداري واحدهاي بهره

 441  واقعه كربال
 24  (624«)وَالْعَصْرِ»

 42  وراثت
 566  ورزشگاه شهيد شيرودى

 64  ورزي
 446  وزارت ارشاد

 223  وزارت امور خارجه آمريكا
 612  خارجهامور وزارت 

 264  وزارت دادگستري
 631، 634  داراييوزارت 

 42  وزارت فرهنگ
 ،255، 254  وزارت كشور

 254 ،251 ،566 ،544 
 612  وزارت ماليه

 422  وزارت معارف
 442  وزير خارجه جمهوري اسالمي

 244، 64  پرستي وطن
 563  وكالي اقليت

 541، 444  واليت فقيه

 ي

 236  ، كتاب«يادنامه ابوذر زمان»
 526  يارمحمدي

 421  )ع(يحيي
 521، 264   يزد

 612  يزدان
 ،222، 623 يزدي، دكتر ابراهيم

 225 ،262 ،252 ،412 ،524 ،542 ،542 ،
545 ،541 ،513 ،535 ،524 ،525 ،465 

 ،461  شيخ محمداالسالم  حجتيزدي، 
463 ،462 ،422 ،426 

 443، 441، 441  يزيد
 32  (41يس)
 32 5الي  6( / 41يس)
 662  16و  12( /41يس)

 33  ع()يعقوب
 612، 613، 621 ،12 ، يهوديتيهود

 221، 643، 52  يهودي
 511، 231، 612، 613 ،643 ها يهودي
 33  )ع(يوسف

 33  (62يوسف)
 32  31( / 62يوسف)

 241، 633، 55 ،42 ،21  ها يوناني ،يونان
 452  34( / 62يونس)
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