
 (؟!) ی برال ی ل   ي ارها ی بر اساس مع  ی اسالم   ي جمهور   ت ی مقبول   چراغ بیستم ـ 
 

لیبرالی  ایدئولوژيبر معیارهاي مبتنیاگر بخواهیم حکومت امروز ایران را با درمقالۀ قبل گفتیم که 

را فاقد مشروعیت بخوانیم. چون این حکومت به قضاوت کنیم، بدون معطلی باید آن  و سکوالري

اما سؤال اینست که چرا باید   هاي سیاسی غرب اعتقادي ندارد.بینی و ایدئولوژي حاکم بر نظام جهان

رالی  بینی و ایدئولوژي لیباگر کسی باور کند که جهان بله! بینی و ایدئولوژي لیبرالی شویم؟ تسلیم جهان 

تواند دخالت دین را در امور اجتماعی و سیاسی بپذیرد. درنتیجه،  ، دیگر نمی و سکوالري حقانیت دارد

که مقبولیت آن در نزد عامۀ مردم ایران چقدر است، با آن  فارغ از عملکرد این حکومت، و فارغ از این

حرفی نیست! باالخره هرحکومتی در روي زمین ـ حتی حکومت انبیاء و معصومین  مخالفت خواهد کرد.  

  مخالفت یک مخالفت کامال ایدئولوژیک است نوع این ـ مخالفانی هم، دارد. فقط فراموشمان نشود که 

و   ایدئولوژي، بینیجهاندربارة  گفتگوي صریح و بنیادینو راه اساسی براي برطرف کردن آن هم، یک 

هاي  اند که حکومت باور کردهلوحانه ـ  شکلی ساده ها ـ به بعضی مشکل مهم اینست که    .دگیستفلسفۀ زن

اشکال مهم حکومت امروز  کنند و خیال می  هایی غیرایدئولوژیک هستندلیبرالی و سکوالري، حکومت

تواند هیچ حکومتی در روي زمین نمیاین افراد باید فهماند که به  .ایران، ایدئولوژیک بودن آنست

بر چیزي ازجنس  ناچار مبتنیگیري درقبال هرحکومتی هم، به هرگونه موضع و  غیرایدئولوژیک باشد

 .صورت ناخودآگاهصورت آگاهانه و یا به ؛ حال، یا به بینی و ایدئولوژي خواهد بودجهان

بینی، ایدئولوژي، درقبال هرحکومتی، باید ابتدا جهان گیري بنابراین، قبل از هرگونه بحث و موضع 

فرجام بدل خواهد شد. من  فایده و بی و فلسفۀ زندگی خودمان را معلوم کنیم وگرنه بحث ما به بحثی بی 

تواند با  اسالم نمی االن هم، ثابت کرده باشم ـ که کنم تا بهتوانم ثابت کنم ـ و فکر می آسانی می به

. دقت کنید! نگفتم که اسالم در هیچ شرایطی  ترین سازگاري را داشته باشدریزم، کم لیبرالیزم و سکوال

دهد که با یک لیبرال، یا با یک سکوالر، کنار بیاییم. نه! ما براساس خود اسالم، گاهی  ما اجازه نمی به

حتی    دهد ـممکن است با یک لیبرال یا با یک سکوالر ـ طبعا درچارچوب مشخصی که اسالم اجازه می

طور که ممکن است با اهل کتاب یا با کافران غیرحربی کنار بیاییم. حرف  پیمان شویم؛ درست همانهم 

من، هم مسلمانم و  تواند بگوید تواند بگوید من، هم مسلمانم و هم، لیبرال؛ نمی کسی نمی من اینست که  

معناست  ه سخنانست که بی گون. اینهم، اعتقادي به دخالت دین در تصمیمات اجتماعی و سیاسی ندارم

شود. [ما در کتاب «ایستاده خاطر تناقضاتی که در درون خود دارد، منشاء مغالطات خطرناکی واقع می و به

 ایم.]آلود و مغالطات ناشی از آنها، بحث کرده هاي تناقض گونه حرفطور مفصل دربارة ایندر باد»، به 



نه مشروعیت  ـ  مقبولیتخواهیم فرض کنیم می بیاییدبا این وجود، در مقاالت قبل گفتیم که 

ها براي سنجش مقبولیت  ـ حکومت امروز ایران را، با همان معیارهایی بسنجیم که لیبرال  ایدئولوژیک

صورت، مقبولیت حکومت ایران در دورة تأسیس ـ حتی  . در اینشمرندهاي خودشان معتبر میحکومت

اسالمی را فاقد مقبولیت تلقی کنیم، ري باالست که اگر جمهوري قدها ـ به با معیارهاي مورد نظر لیبرال 

 اي از تاریخ داراي مقبولیت بدانیم.  توانیم هیچ حکومتی را در هیچ دوره دیگر نمی 

ها براي سنجش مقبولیت نسبی در دورة استقرار  معیار مورد قبول لیبرال این از دورة تأسیس! خب؛  

صورتی آزاد و رقابتی  اي بهکه انتخابات دوره در دورة استقرار، همینآنها معتقدند  قبال گفتیم که    چیست؟

 .  برگزار شود، کافیست

طور مرتب ـ دست  کدام حکومت را سراغ دارید که از روز تأسیس خود تاکنون ـ به بسیار خوب!  

میزان  و  صورتی واقعا رقابتی، برگزار کرده باشد؟ انتخابات سراسري، با جدیت تمام، و به کم سالی یک 

مقایسه کنید با میزان مشارکت مردم با هرحکومت دیگري که دوست   مشارکت مردم در آن انتخابات؟

 دارید!

بهتر  آل است و هیچ جایی براي چیز در این حکومت ایدهخواهم بگویم که همه ببینید! من نمی 

اش با خداوند  شدن آن نیست. تا وقتی انسان همان انسانیست که فرشتگان در هنگام خلقت آن، درباره

دهی  گفتند: آیا قرار می  /قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماءاید؟ «سخن گفتند ـ قرآن که خوانده

]» ـ همیشه و در  30آیۀ  [سورة بقره،ریزد؟ کند در آن و خون می در آن کسی را که فساد می

هایی را داشت. درنتیجه، همیشه و در هرچیز،  هرچیزي که به انسان مربوط باشد، باید انتظار نابسامانی

ما معتقدیم که حتی حکومت انبیاء و معصومین هم، از این قاعده  حتما جاي بهتر شدن هم، وجود دارد. 

عه معصوم بوده اما بقیه افراد جامعه که معصوم  ها هم، اگرچه رهبر جام مستثنا نیستند. در آن حکومت

 تر وجود داشته است. هایی بوده و جا براي اصالح بیش ضعف اند. پس حتما در آن جوامع نیز نقطهنبوده

ها نیست. بحث بر سر اینست که بیاییم مشارکت آزادانۀ مردمی در حکومت  بحث بر سر این حرف 

با معیارهاي لیبرالی، باید نشانۀ اعتماد نسبی به حکومت در نزد   القاعده، حتیامروز ایران را ـ که علی 

مردم دانست ـ با هرحکومت دیگري که امروز در روي زمین وجود دارد، مقایسه کنیم. بعد منصفانه  

هاي جهان، از چه جایگاهی  بگوییم که این حکومت ازجهت مشارکت مردمی، در میان همۀ حکومت 

دهند،  اسالمی، برخی از کسانی که رأي میجمهورياشکال نکند که در  کسیبرخوردار است. بنابراین 

. چون عرض کردم: بحث بر  کنند که رضایت چندانی هم، از آن ندارنددرحالی در انتخابات شرکت می

کنند، کنید، تمام کسانی که در انتخابات فرانسه شرکت می آیا شما فکر می  سر یک مقایسۀ نسبی است. 



کنند و ؛ با این وجود، در انتخابات شرکت می از حکومتشان رضایت کامل دارند؟ معلوم است که نه

 آید.حساب می حکومت به کردنشان، نشانۀ اعتماد نسبی به  همین شرکت 

نقص است؛ که البته هیچ حکومتی هم،  ین جهات بیخواهم بگویم که حکومت ما از اپس من نمی 

خواهم بگویم حکومت ما ازجهت میزان مشارکت مردمی، در میان همۀ  نقص نیست. حتی نمی بی

گیرد. هروقت معیارهاي دقیق و روشنی براي سنجش ـ مخصوصا با  هاي جهان، مدال طال می حکومت

ها در هرمعیاري که لحاظ شود ـ پیدا کردیم، به بحث  يها و ایدئولوژبینیتوجه به تأثیر گریزناپذیر جهان

ها، مشارکت جدي مردم در  اگر مثل لیبرال خواهم بگویم، رنگ مدال هم، ورود خواهیم کرد. فقط می

اي را مالك مقبولیت نسبیـ  ولو مقبولیت حداقلیـ  یک حکومت بدانیم،  حکومت ازطریق انتخابات دوره

ماند که بتوانیم  فاقد مقبولیت تلقی کنیم، احتماال هیچ حکومتی باقی نمی آنگاه چنانچه حکومت ایران را

 ؛ همین. را داراي مقبولیت بدانیمآن

. هایی همچون «نظارت استصوابی» وجود نداردهاي دیگر محدودیت در حکومتخواهید گفت: 

از کمی،   ترتر و ظاهر آن، شاید کمی بیشاتفاقا دارد؛ فقط شکل آن کمی پیچیدهخواهم گفت: 

هاي استصوابی آنها گاه خیلی  اتفاقا نظارت بینید که  ؛ ولی اگر چشمتان را باز کنید، می تر استهوشمندانه 

. مثالش؟ حکومت کدخداي دهکدة جهانی.  چیزیست که در حکومت ما وجود داردتر از آن هم، سختگیرانه

اید که در کشور وسیع و پهناوري مثل آمریکا،  هیچ وقت به این موضوع فکر کردهبله! حکومت آمریکا! 

وفقط دو  ها و نژادها، چطور همۀ ارکان قدرت انحصارا در دست دو حزب ـ فقط با این همه تنوع ملیت 

پاسخ این سؤال را از همۀ متفکران فلسفۀ سیاسی ـ ایرانی و غیرایرانی، حتی مسلمان  حزب ـ قرار دارد؟  

دهد، آیا چیزي  و لیبرال ـ بپرسید؛ بعد خودتان قضاوت کنید که آنچه در سیستم سیاسی آمریکا رخ می 

 تر.تر، و احیانا ازجهاتی، هوشمندانهشکلی پیچیدهجز نوعی نظارت استصوابی است؟ اما به به

و حتی در  بینانه به ماجراست. فراوانند پژوهشگرانی که معتقدند در آمریکا این، تازه نگاه خوش 

هاي پیچیده و شاید هوشمندانه، بسیار فراتر از ماجراي بسیاري از کشورهاي اروپایی، سختگیري 

قدرت اصلی در این کشورها، همواره  دست شدن قدرت در میان دو حزب است. آنها معتقدند که  بهدست 

همه چیز را تحت   ،تکنولوژيو  رسانهو  پول که با داشتن  یهودیست و  داريهاي سرمایه البی در دست 

هیچ  این محافل عبور نکند، امکان ندارد بتواند به  سد نظارت استصوابی اگر کسی از کنترل خود دارند. 

. بعضی از مهمی ـ چه منصب سیاسی و چه حتی مناصب اقتصادي ـ دست پیدا کندکلیدي منصب 

تمایل ندارم که زیاد بدبین   تري دارند (بنده البته جزو آنها نیستم چون شخصاکسانی که نگاه بدبینانه 

جمهور  رئیس John_F._Kennedyکندي ( افباشم!!) بر این باورند که حذف کسانی همچون جان 

دار فرزند سرمایه  _AgnelliEdoardoطرز مشکوکی ترور شد) و ادواردو آنیلی (پیشین آمریکا که به 



طرز مشکوکی کشته شد) و حتی شاهزاده دایانا  مشهور ایتالیایی که مسلمان و شیعه شده بود و باز به 

)Diana_Princess_of_Wales  طرز مشکوکی کشته شد) همه  همسر سابق ولیعهد انگلستان که به

هاي سیاسی  موجود در نظام هاي آن افراد درمقابل نظارتِ شدیدتر از استصوابیِ خاطر برخی سرکشی به

 غرب بوده است. 

من فعال بنا ندارم دربارة این موضوع بیش از این صحبت کنم. اگر خدا بخواهد، دربارة نظارت  

ها  اسالمی داشته ـ و احیانا برخی تندرويهایی که این ماجرا در تاریخ جمهوري استصوابی و فرازونشیب

تر صحبت خواهم کرد. اما  زمینه صورت گرفته ـ بعدا مفصل هایی که گاه در این و البته برخی کندروي 

از صافیِ (منظورم فیلتر است!) همین نظارت  اعتقاد بنده،  جا اجازه دهید تنها به یک نکته اشاره کنم. به این

نمایی برخی افراد و درنتیجه، تجربگی آن، باعث مظلوم استصوابی ـ که گاه اجراي ناشیانۀ ناشی از کم 

اند که من شک ندارم از  ضا کاذب آنها نیز شده ـ در برخی از موارد کسانی عبور کرده محبوبیت بع

آخر  ترین صالحیتی براي نشستن بر مناصب این حکومت در وجود آنها نیست.  نظر ایدئولوژیک، کم نقطه

نامزدِ    چه معنا دارد کسی، درحالی که رسما و علنا، به مبانی قانون اساسی در این حکومت اعتقاد ندارد،

هاي لیبرالی غرب، کسی  کنید در تمام نظام شما فکر می  (منظورم کاندیدا است!) مناصب کلیدي شود؟

تواند رسیدن به مناصب مهم  که اعتقادش به لیبرالیزم و سکوالریزم و الئیسیته، احراز نشده باشد، می 

مقاالت، شواهد  از همین سلسله[چرا راه دور برویم؟ من در مقاالت قبلی    سیاسی را حتی در خواب ببیند؟

هاي  هاي متعددي ارائه کردم از نظارت استصوابی پنهان، پیچیده، و احتماال هوشمندانه در نظام و نمونه 

 لیبرالی.]

هم،   و واقعا   با تمام نقائصی که در حکومت ما وجود داردـ در هرصورت، باال برویم یا پایین بیاییم،  

این حکومت، با همین نظام انتخاباتیِ احیانا پرنقص خود که  ـ شکی نیست که  گاهی زجرآور است

قدر از مشارکت واقعی مردم برخوردار است که اگر مقبولیت  نظارت استصوابی هم، بخشی از آن است، آن 

تر ـ  چند طبقه پاییننسبیش را زیر سؤال ببریم، باز ناچاریم مقبولیت هرحکومت دیگري را نیز ـ احتماال  

 زیر همان سؤال ببریم!

گیري خود، درحالی از مشارکت  یک نکته هم، فراموشمان نشود؛ این حکومت درطول سالیان شکل 

جدي و پر از رقابت مردمی در انتخابات برخوردار بوده که مردمش همیشه زیر شدیدترین حمالت  

اند. شما کدام کشور را سراغ دارید که  داشته هاي قدرتمند دشمنانشان، قرار تبلیغاتی ازجانب رسانه 

اندازي کرده باشند تا برعلیه حکومت آن  هاي تلویزیونی راهها، شبکهاندازة ایران، دشمنانش در ماهواره به

روزي، باز هم، شاهد مشارکت مردم در انتخابات  رغم همۀ این تبلیغات شبانهبه کشور تبلیغات کنند؟ اما  

تر نیست که گاه با  هاي لیبرال پایینایم که نه تنها از متوسط مشارکت در نظام هو خلق آمارهایی بود



هاي اخیر، هیچ کشوري  . [مطمئن نیستم که در سال کندباالترین آمار مشارکت مردمی در جهان، برابري می 

ل  با آن شور و هیجانی که در ساهم، ، آن درصدي مردم 85رکورد مشارکت در جهان توانسته باشد به 

افسوس که نادانی برخی از سیاستمداران، دشمنان این کشور را  ، دست پیدا کند! شاهدش بودیم 88

. صد البته که ایران از معدود  طمع انداخت تا ایجاد بلواهاي رنگی و مخملی را نیز در ایران تجربه کنندبه

شناس و اندیشمند  ـ زبان  ها هم، ناکام گذاشت.] [نعام چامسکیکشورهایی بود که آنها را در بازي رنگ 

گوید: در هنرمندي حکومت ایران همین بس  برجستۀ آمریکایی ـ در این زمینه جملۀ زیبایی دارد. او می

ها تبلیغات کردند تا مردم را از شرکت در انتخابات این کشور منع  که دشمنانش چندین دهه در ماهواره

جاي منع مردم ایران  رویکرد خود را عوض کرده و به که اخیرا ناچار شدندکنند اما موفق نشدند. تا این

از شرکت در انتخابات، از آنها بخواهند در انتخابات شرکت نموده و دست کم به کاندیداهایی رأي دهند 

  تري داشته باشند!]که کمی نسبت به غرب نرمش بیش 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

  22/12/59 تهران جمعه
  استاد و رهبر بزرگوار

  سالم عليكم و رحمة اللّه و بركاته
ــتان          ــه عرض ــايق را ب ــد و حق ــه حضــورتان بنويس ــه را ب ــن نام ــه اي ــت ك ــر آن داش ــدتان را ب ــه فرزن ــنگيني وظيف س

  .برساند
ه باشــد، بــه اخــتالف دو بيــنش    دوگــانگي موجــود ميــان مــديران كشــور بــيش از آن كــه جنبــه شخصــي داشــت         

ــا بــودن،    . شــود مربــوط مــي بايــد يــك بيــنش معتقــد و ملتــزم بــه فقاهــت و اجتهــاد، اجتهــادي كــه در عــين زنــده بــودن و پوي
ــزم بــه وحــي و تعهــد در  ــي انديشــه  ســخت ملت ــر كتــاب و ســنت باشــد، بيــنش ديگــر در پ ــابين،   هــا و برداشــت  براب هــاي بين

و  بنــد، و گفتــه  ابــر آن متعهــد و پــاي  برچنــان كــه بايــد و شــايد در    و نــه آن كلــي از وحــي بريــده اســت    كــه نــه بــه   هــا
 .ع بينابين گواهها بر اين موض  ها و كرده  نوشته

ــنش اول در ــام       بي ــه نظ ــادي ب ــي و اقتص ــوم تبليغــاتي و سياس ــان و هج ــر بيگانگ و ســخت براب ــر خــدا ــل ب ــه توك ب
ــه  ــاد ب ــز از     اعتم ــالمي و پرهي ــوان اس ــه بــر ت ــس و تكي ــار شــدن در دام داوري گرف نف ــا دل  ت ــا ي ــوزي ه ــاي بيگانگــان س ه

گويــد و قلمــش همــين را خواهــد و زبــانش همــين را مــي     بيــنش ديگــر، هرچنــد دلــش همــين را مــي      . معتقــد و ملتــزم 
  .نويسد، اما چون همه مختصات الزم براي پيمودن اين راه دشوار را ندارد، در عمل لرزان و لغزان مي

ــد اســت كــه در عــين گشــودن راه بــه    بيــنش اول بــه نظــام و شــيوه  ــا معتق ــت م ــراي زنــدگي ام ــوع   اي ب ســوي همــه ن
ــانع حــل شــدن مســلمان   و پيشــرفت و ترقــي، م ــر فرهنــگ و نظــام ــان را ب ــا غــرب باشــد و آن هــا در دســتاوردهاي شــرق ي
ــتوار دارد    ــتقل اســالم اس ــيل و مس ــالم و بخشــي از ارزش      . ارزش اص ــظ نــام اس ــر بــا حف ــاي آن، جامعــه را  بيــنش ديگ ه

 .گشايد انه از اسالم و بلكه ضداسالم ميهاي بيگ روي ارزش خود درها را به كشاند كه خود به به راهي مي
ــي    ــه مـ ــئوالن تكيـ ــزينش مسـ ــرايطي در گـ ــنش اول روي شـ ــه   بيـ ــه را بـ ــه جامعـ ــد كـ و كنـ ــين ــت متقـ ــوي امامـ سـ

خــود كنـد كــه خـود بـه    كيــه مـي تـر روي شـرايطي ت   بيـنش ديگــر بـيش  . بـرد  بــر همـه سـطوح راه مــي   گسـترش ايـن امامـت    
ــراي نفــوذ بــي   هــا بــرنمــديريت امــت اســالمي و حــاكم شــدن آ     هــا در همــه ســطوح   مبــاالت هــا يــا كــم   مبــاالت راه را ب

 .سازد سرنوشت انقالب هموار مي

ضمیمه  چراغ بیستم ـ    نام ه شهید بهشتی به امام خمی نی (ره)



ــراي شــما شــنيدن ايــن خبــر تلــخ و دشــوار باشــد كــه بســياري از كســاني كــه در طــول ســال    هــاي اخيــر در  شــايد ب
ــ راه حــاكم شــدن اســالم اصــيل  ــج ب ــا كوشــيده و رن ــه م ــرده ر جامع ــا ب ــد و در  ه ــن ســال ان ــه طــول اي و هــا ب ــت مقتضــاي طبيع

ــ   ما ــاهي، در هم ــم ش ــام اداري رژي ــت نظ ــازمان ةهي ــت    س ــواره در اقلي ــوري هم ــكري و كش ــاي لش ــار  ه ــر فش ــوده و زي ب
،المي هــماكنــون در جمهــوري اســ انــد، هــم  ســر بــرده هــا بــه ن ســازمانحــاكم بــر ايــ يگــرا گــرا يــا شــرق اكثريــت غــرب

ــز بخشــي از مســئوليت     ــام ني ــدان ام ــد از فرزن ــي چن ــام در رأس آن اســت و تن ــه كــه ام ــزعهــده دا هــا را ب ــد و مــردم عزي رن
   .اند حت فشار همان اكثريت قرار گرفتهها حضور دارند، دوباره ت  ما نيز در صحنه

ــت مــؤمن   ــن اقلي ــي     ،اي ــد م ــر حمــايتش كنن ــه اگ ــت   ك ــود، امــروز   رود كــه اكثري ــ ش ــت و خ ذالن مؤمنــان را در ذل
ــوري ــي    جمهـ ــس مـ ــتخوان لمـ ــت و اسـ ــت و گوشـ ــا پوسـ ــالمي بـ ــاق ا  اسـ ــا چمـ ــه بـ ــد كـ ــيكننـ ــاع مـ ــا  رتجـ ــان و بـ كوبندشـ
بــا اســتظهار بــه ســتون پــنجم دشــمن كــه   ؛شــوند ســد راه حركــت اســالمي و اصــالحي آنهــا مــي  هــاي رنگارنــگ كارشــكني

  ...ت گروهي از مسئوالن امروز و ديروزاند و با اطمينان به حماي  ها جا خوش كرده اين سازمان ةهم در
ــنش در ادار اگــر ا ــن دو بي ــوري  ةي ــور جمه ــدا       ام ــامان پي ــردم ســر و س ــاري م ــاي ج ــه كاره ــد، ن ــه ياب اســالمي ادام

و كنــد، نــه مشــكالت موجــود دينــي، فرهنگــي، اخالقيــات اجتمــاعي و اقتصــادي ايــن مــردم رنــج            مــي ديــده و محــروم
ــي     ــل م ــت كــافي ح ــا ســرعت و قاطعي ــارگر ب ــود ايث ــي  ،ش ــه م ــده طــرح   و ن ــراي آين ــوان ب ــاي اصــيل اســالم  ت وه ي ريخــت

  ...مرحله عمل درآورد به
ــنش اول       ــدگان بي ــي دارن ــي و كيف ــد كم ــه رش ــت ك ــن اس ــا اي ــام   (نظــر م ــاهتي و خــط اصــيل ام ــه) اســالم فق لطــف  ب

ــه        ــكري و كشــوري ب ــاي لش ــه نهاده ــت ك ــيده اس ــه رس ــه آن درج ــروز ب ــي ام ــنش اد    اله ــوع بي ــن ن ــيله صــاحبان اي اره وس
  .شود و اداره جمهوري اسالمي بر پايه يك بينش استوار گردد

ــد  ــرادران گفتنـ ــيس     بـ ــخنان رئـ ــه سـ ــوط بـ ــاي مربـ ــه نوارهـ ــدمتتان داده   كـ ــفهان را خـ ــور در اصـ ــه   جمهـ ــد كـ انـ
ــش ــه مقاومــت در  آمــ دان ــي رئــيس     برابــر اقــد وزان و كارمنــدان را ب ــت كــه بــا نظــرات شخص جمهــور منطبــق   امات دول

ــي  ــد نيســت، تشــويق م ــد      نو. كن ــر شــركت واح ــان اعتصــاب اخي ــاط مســتقيم برخــي از كارگردان ــه ارتب ــوط ب ــاي مرب اره
ــا دفتـــر رئـــيس اتوبو ــه بـ ــتيار رئـــيس ج ســـراني تهـــران و حومـ ــاني، دسـ ــاي زنجـ ــار جمهـــور نيـــز در مهـــور و آقـ اختيـ

  .مسئوالن قضايي است
ــن   ــن انجمـ ــواقص موجـــود در ايـ ــال تأســـف، نـ ــا كمـ ــا و نفـــوذ    بـ ــاي آنهـ ــي از اعضـ ــاي اســـالمي و برخـ ــر هـ عناصـ

ــن  ــن انجم ــالص در اي ــيله  ناخ ــا را وس ــا و نهاده ــرار       ه ــا از صــحنه ق ــردن آنه ــارج ك ــا و خ ــل نهاده ــركوبي ك ــراي س اي ب



ايــم،  هــاي لشــكري و كشــوري جلــو رفتــه انــد تــا همــين چنــد قــدم كوتــاه نيــز كــه در راه حاكميــت اســالم بــر ســازمان   داده
  .خنثي شود

ــيش  ــروز در ب ــتگاه  ام ــر دس ــاي نظــامي و انتظــامي و  ت ــازمان  ه ــان  مؤسســات و س ــر، جري ــاي ديگ ــي  ه ــايي م ــذرد  ه گ
ــي    ــدين و دلســوخته را بســيار افســرده كــرده و م ــد كــه عناصــر مت ــن. كن ــي  اي ــه هــا احســاس م ــد ب ــن كنن كــه در راه  جــرم اي

ــاي ديگــر         ــدارمري و نهاده ــش و شــهرباني و ژان ــر ارت ــان حاكميــت اســالم ب ــا مخالف حــاكم شــدن اســالم تــالش كــرده و ب
ــري و   ــي درگي ــته دولت ــتيز داش ــروز  س ــد، ام ــيس    ان ــت رئ ــا حماي ــالمي ب ــوري اس ــان در    در جمه ــران ايش ــور و همفك جمه

ــي   ــا همدســتي خلق ــي و نهضــت آزادي و ب ــي  هــا همــه جبهــه مل ــي جــا ســركوب م ــان    شــوند و م ــه سرنوشــت مؤمن ــد كــه ب رون
 .زِ الحميداَن يومنُوا بِاللّه العزي ومانَقَموا منهم اال ؛در جنگ اصحاب اخدود دچار گردند

    امام عزيز،امام عزيز،امام عزيز،امام عزيز،
وهــ ايــن  بــه خــدا ســوگند تحمــل ايــن وضــع بــراي ايــن فرزنــدتان بــس دشــوار اســت كــه چهــره افســرده    ا را ببيــنم

كــنم و فــي العــين قــذي و فــي مــن هــم صــبر مــي. هــا را بشــنوم و تنهــا پاســخ ايــن باشــد كــه صــبر كنيــد نــداي ياللمســلمين آن
  .الحلق شجي

ــي   ــا خــود م ــا مكــرّر ب ــن روزه ــده      ديشــم كــه ايان اي ــر عه ــد ب ــا تأكي ــن مســئوليت ســنگين كــه ب ــار اي ــر ب ام  كــاش زي
كمــك آنهــا الاقــل فريــادي بــرآورم، زيــرا فريــاد از يــك طلبــه زيبنــده اســت امــا از يــك    توانســتم بــه نهاديــد نبــودم، تــا مــي

ــي   ــدام م ــار اق ــئول انتظ ــه فر مس ــائب    رود، ن ــن ش ــا اي ــنم ب ــدام ك ــر اق ــاد و اگ ــ  ةي ــوز روب ــيجگرس ــاع از    رو م ــه دف ــوم ك ش
 .مظلومان نيست، جنگ قدرت است ميان سران، از روي هواها

ــت  ــا اســتفاده از حماي ــ   ب ــك هم ــاي مكــرّر شــما اين ــي  ةه ــده م ــا كوبي و نهاده ــت، دســتگاه قضــايي ــس، دول شــوند، مجل
ــالب  ــاي انق ــن   ؛نهاده ــدن اي ــد در كوبي ــده   و هرچن ــق نش ــا موف ــي    ه ــان را م ــه خطرش ــي ن ــد، ول ــده گر  ان ــوان نادي ــهت ــت، ن ف

  .دارند ميزر به مردم محروم و ايثارگرمان بات ضررشان، كه همه را از خدمت گسترده
 ،شـــان منتشـــر شـــده صـــورت ســـرمقاله در روزنامـــه شـــان كـــه پريـــروز بـــه آقـــاي رئـــيس جمهـــور در كارنامـــه

اهــد ايشــان كنــد كــه اگــر دســتگاه قضــايي بخو  رســماً دســتگاه قضــايي را بــه ايجــاد يــك بلــواي جديــد در جامعــه تهديــد مــي  
ــران از          ــراي ته ــده و در دادس ــي و مصــدوم ش ــران زخم ــگاه ته ــفند دانش ــاردهم اس ــوادث روز چه ــه در ح ــاني ك ــا كس را ب

ــرده   ــكايت ك ــان ش ــد ايش ــايي    ،ان ــيدگي قض ــر رس ــت   از نظ ــذارد، از رياس ــاوي بگ ــف مس ــوري در دو ك ــاره جمه ــري  كن گي



ــوع دســتگاه   ؛خواهــد كــرد ــا ايشــان خواهــان آن ن ــ  آي ــيسقضــايي هســتند كــه اگ ــا   ر كســي از رئ ــور شــكايت كــرد ب جمه
  دو طرف شكايت يكسان رفتار نكند؟

اطــالع حضــرتعالي برســانم كــه طبــق ســـندي كــه بــه مقامــات قضــايي داده شــده و مربــوط بـــه             الزم اســت بــه  
صــريحاً گفتــه شــده اســت كــه اگــر درگيــري پــيش آيــد، مــأموران انتظــامي     ،دســتور كــار مراســم چهــاردهم اســفند اســت 

  .جمهوري تحويل بدهند به گارد رياست ،كنند را كه دستگير مي موظفند افرادي
قـــدر بـــا محبـــت و گرمـــي بـــا  اردبيلـــي آن يـــازدهم اســـفند در منـــزل آقـــاي موســـويمـــا در ديـــدار روز دوشـــنبه 

ــاهم            ــر تف ــتيم ب ــد داش ــه امي ــيم ك ــو رفت ــاني جل ــي و بازرگ ــران داراي ــكل وزي ــل مش ــرديم و در ح ــورد ك ــان برخ ــا  ايش ه
صــدر ســه روز بعــد از ايــن ديــدار چنــين رفتــاري از خــود   كــرديم كــه آقــاي بنــي هرگــز بــاور نمــيافــزوده شــده اســت و 

 .نشان خواهند داد

  امام بزرگوار،
  :كنم المسلمين، عرض مي هالئم هعمومي النصيح ةحكم وظيف به
ــ 1 ــاي آمريكــاي توطئــه   هــاي اخيــر صــداي   در مــاهـ ــ   پ تــر از پــيش   داســتانان او گســترده  مگــر و همدســتان و ه

  .شود نيده ميش
جمهـــور پنهـــان  كـــه متأســـفانه خـــود را پشـــت ســـر رئـــيس هـــاي غـــرب و شـــرق دنبالـــه زنجيـــروار توطئـــهــــ 2

  .بيش از پيش نمايان است ،اند كرده
ــ 3 ــيس ـ ــاه دادن رئ ــ پن ــ   جمه ــالم، عرص ــت اس ــان حاكمي ــه مخالف ــ   ةور ب ــر هم ــار را ب ــب و روز    ةك ــه ش ــاني ك كس

  .كند تر مي تنگروز  كنند، روزبه راه تالش كرده و ميدر اين 
 ةخــوبي مشــهود اســت كــه بــراي حــذف مســئل  فكــران او ايــن نكتــه بــهجمهــور و هم هــاي اخيــر رئــيس در تــالشـــ 4

هـــا در مــورد شـــخص جنابعــالي ايـــن رهبــري را طوعـــاً يــا كرهـــاً      ايــن . كوشـــند ســـخت مــي  ،رهبــري فقيـــه در آينــده  
ــه ــند      پذيرفت ــخت در تالش ــداوم آن س ــي ت ــراي نف ــي ب ــد، ول ــخنان اخ. ان ــه در    در س ــان در امجدي ــدس بازرگ ــاي مهن ــر آق ي

  .خوبي مشهود است ، اين مطلب به»درود بر منتظري اميد امت و امام«برابر شعار 
ــ 5 ــاي        ـ ــال آق ــراخ و گســترده باشــد كــه امث ــان ف ــل ســازنده چن ــوديم كــه ميــدان عم ــي آن ب ــان آغــاز در پ ــا از هم م
در آبـــان ســـال گذشـــته، پـــس از  .شـــته باشـــندســـطوح بـــاال فعاليـــت داصـــدر و آقـــاي يـــزدي در ن و آقـــاي بنـــيبازرگـــا

ــا مســئل     ــاييم ت ــم بي ــد كــه ق ــام دادي ــت موقــت پي فــوري اداره كشــور در خــدمتتان بررســي شــود، صــحبت از    ةاســتعفاي دول



ــاي مهنــدس بازرگــان      ــود كــه آق ــن ب ــود، نظــر حضــرتعالي اي ــد شــوراي انقــالب ب ــالب   تركيــب جدي ديگــر در شــوراي انق
ــد ــ    بر. نباشـ ــاد بـــه شـ ــاس همـــين اعتقـ ــيش  اسـ ــالق هرچـــه بـ ــگ     ركت خـ ــي هرنـــوع تنـ ــا و نفـ و تـــر نيروهـ نظـــري

ــارطلبي ــم موافقــت ،انحص ــرتعالي ه ــرانجام حض ــالب بماننــد و س ــوراي انق ــان در ش ــه ايشــان همچن ــنهاد كــرديم ك پيش
بـــه ـ    خارجــه وزارت دارايـــي و وزارت امورـــ   انـــه مهــم كرديــد و در همــين مرحلــه بـــود كــه مســئوليت دو وزارتخ     

امــور ةكــه شــركت فعـال ايــن آقايــان در ادار  هـا دليــل روشــني اســت بـر ايــن   هــا و نظــاير ايــن ايـن . دصــدر داده شــ آقـاي بنــي 
  .شخصي نداريم ةكشور مطلوب ما بوده است و با آنها هيچ مسئل

شــود كــه بــراي حضــرتعالي و مــا  بنــابراين اخــتالف ايــن آقايــان بــا مــا بــيش از هرچيــز بــه مســائلي مربــوط مــي  ـــ 6
ــ ــ   ةو هم ــيل اس ــاي اص ــت  نيروه ــرح اس ــان مط ــه  . المي يكس ــتالف ب ــن اخ ــت      اي ــدم رعاي ــا ع ــت ي ــورد رعاي خصــوص در م

ــان      ــا جري ــاطع ب ــا و در برخــورد ق ــراي كاره ــراد ب ــاي اســالمي در گــزينش اف ــل معياره ــي اســت  كام ــاي انحراف خــود . ه
ــه  ــما ب ــن   ش ــه اي ــد ك ــاد داري ــورد   ي ــا در م ــاي اميره ــد و تأك آق ــاي فري ــام و آق ــذاردن    انتظ ــار گ ــر كن ــالي ب ــد جنابع ــاي ، آنه

  .چگونه عمل كردند
ــ 7 ــري روشــن  ـ ــام رهب ــراي حضــرتعالي در مق ــنش در ادار   ب ــن دو بي ــت كــه اگــر اي ــوري اســالمي   ةاس ــور جمه ام

ــي        ــدا م ــامان پي ــر و س ــردم س ــاري م ــاي ج ــه كاره ــد، ن ــه ياب ــي،      ادام ــي، اخالق ــي و فرهنگ ــود دين ــكالت موج ــه مش ــد، ن كن
شــود، و نــه    گر بــا ســرعت و قاطعيــت كــافي حــل مــي     ديــده و محــروم و ايثــار   اجتمــاعي و اقتصــادي ايــن مــردم رنــج    

  .هاي اصيل اسالمي ريخت و به مرحله عمل آورد توان براي آينده طرح مي
ــ 8 ــنــ ــراي ايـ ــ   بـ ــنش اول در همـ ــيلي بيـ ــاي تفصـ ــه نظرهـ ــه نقطـ ــه ةكـ ــي،   زمينـ ــي، فرهنگـ ــوي، اخالقـ ــاي معنـ هـ

ــاعي و سياســـي بااجتمـــاعي،  ــادي، دفـ ــا ايـــن نقطـــه ،صـــراحت كامـــل روشـــن شـــود اقتصـ ــيم و منتشـــر  مـ ــا را تنظـ نظرهـ
امـــور جمهـــوري اســـالمي  ةپيشـــنهادي صـــاحبان بيـــنش اول بـــراي ادار ةاصـــول برنامـــ ،كـــرديم، تـــا بـــراي امـــت و امـــام

  .قانون اساسي روشن باشد ةپايبر
لطــف الهــي بــه آن درجــه رســيده اســت كــه   نظــر مــا ايــن اســت كــه رشــد كمــي و كيفــي دارنــدگان بيــنش اول بــه ـــ 9

ــهنهادهــاي لشــكري و كشــو  ــوع بيــنش اداره شــوند و ادار  وســيله صــاحبان ري ب ــن ن ــ  ةاي ــر پاي ــك  ةجمهــوري اســالمي ب ي
  .بينش استوار گردد

ــا همـــــ 10 ــ    ،ايــن احــوال ةب  هچنــدي اســت كــه ايــن انديشــه در ايــن فرزنــدتان و برخــي بــرادران ديگــر، قــوت گرفت
دانيـــد، مـــا بـــه همـــان  ح مـــيوســـيله صـــاحبان بيـــنش دوم را در ايـــن مقطـــع اصـــل كـــه اگـــر اداره جمهـــوري اســـالمي بـــه



كارهـــاي طلبگـــي خـــويش بپـــردازيم و بـــيش از ايـــن شـــاهد تلـــف شـــدن نيروهـــا در جريـــان ايـــن دوگـــانگي فرســـاينده   
  .نباشيم

اي از آنچـــه الزم دانســـتم بـــا آن پـــدر بزرگــوار و رهبـــر عزيـــز در ميـــان بگـــذارم تـــا مثـــل    ايــن بـــود خالصـــه 
ــه   ــا تصــميم پيامبرگون ــا و  هميشــه ب ــراي م ــان راه را ب ــ ت ــه     ةهم ــت ك ــن اس ــايم اي ــد و دع ــردم مشــخص كني ــدا :م ــام خ يا ام

 .هاي دشوار يار و رهنما باش گيري عزيزمان را در اين تصميم

  
  با بهترين درود در پايان                                                                                                                         
 محمد حسيني بهشتيـ  فرزندتان                                                                                                                  
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