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 یاخامنه یآقا جناب نیوالمسلم االسالمةحج سخنان

 یرفسنجان یهاشم یآقا جناب نیوالمسلم االسالمةحج

 یاسالم یجمهور حزب کنگره نیدوم در

 4631 خرداد

 

 یتعالبسمه

 کنگره نیا در .دیگرد برگزار یمطهر دیشه یعال مدرسه در 621464631 خیتار در یاسالم یجمهور حزب کنگره نیدوم

 از یگروه نیهمچن و حزب یمرکز یشورا یاعضا و هاشهرستان دفاتر رانیدب از یاعده و هاحوزه نیمنتخب که

 و یا خامنه یآقا جناب نیوالمسلم االسالمةحج محترم رکلیدب داشتند شرکت ریت هفتم و حزب یشهدا یهاخانواده

 میتقد اعضا فراوان یتقاضا سبب و تیاهم لحاظ به که فرمودند رادیا یاناتیب یرفسنجان یهاشم نیوالمسلم االسالمةحج

 .گرددیم

 .شد خواهد چاپ مناسب فرصت در کنگره مشروح که است یهیبد 

 والسالم 

 :سخنان

  یاخامنه یآقا جناب نیوالمسلم االسالمجةح 

 میالرحالرحمناهللبسم

 زیعز انخواهر و برادران شما حضور با را حزب کنگره نیدوم که فرمود مرحمت قیتوف که میارزگشکر را بزرگ یخدا

 که افتاد ریتاخ به رشتیب دیشا یماه کی حدود کنگره خیتار البته .میبده لیتشک دیاآورده فیتشر کشور سرتاسر از که

 ماه از عدب و میبشو آماده کامالً میتوانستینم مبارک ماه از قبل ما که چرا ،رمضان مبارک ماه به شدیم مربوط یمقدار

 ییصفا نگرهک شانیا حضور بدون طبعاً و داشتند بابرکت سفر دو یرفسنجان یهاشم یآقا جناب زمانیعز برادر هم مبارک

 .بود نیا واسطه به ریتاخ نیا و برسد انیپا به هم سفرها نیا که میکرد صبر ؛نداشت

 یحزب یهاحوزه که است نیا خاطر به نیا و است شتریب تعدادشان قبل کنگره از کنگره امسال کنندگانشرکت البته 

 کنگره متقابالً .است شتریب طبعاً اند کرده شرکت کشور سراسر از هاحوزه از که یندگانینما تعداد و کرده دایپ شیافزا

 اما دهش برگزار گرانید و یخارج همانانیم و خبرنگاران حضور با و ،انعکاس یبرا و یجهان و یرسم شکل کی با قبل
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 که است یلیدال به نیا و میداد لیتشک همانانیم و ناظران یا اعضا ،کنندگان شرکت و ها یخودمان از فقط را کنگره نیا

  .شود یم داده حیتوض کامالً کرد خواهند یهاشم یآقا جناب برادرمان که ییهابحث ظرف

 از نگرهک نیا که است لذا ستین وجهچیهبه دادن یخبر غیتبل و دادن انعکاس و کردن مطرح کنگره نیا در ما یبنا

 زیعز نانهمایم از یاعده اضافهه ب ،اند شده دهیبرگز کشور سراسر در یا حوزه انتخابات در که یکسان و اعضا و هایخود

 حماتز از است الزم من البته .است افتهی لیتشک ناظران و شوندگان دعوت و هستند حزب یاعضا از هاآن همه باز که

 برادران نیهم برادران آن از نفر چهار و کنم تشکر دادند لیتشک را کنگره یبرگزار ستاد تهران در که یزیعز برادران

 بودند هم رادرانب از گرید نفر چند و بکنند را جلسات یگریمنش که اندشده دهیبرگز یمنش عنوانبه که هستند یزیعز

 کنگره نیا انتخابات تا کردند تالش ما خواهران و برادران کشور سراسر در و دادند لیتشک را کنگره یبرگزار ستاد که

 است دهینرس تاکنون باشد مستند که هم یخالف گزارش و شده گزارش بنده به که ییآنجا تا و بشود برگزار بهتر هرچه

 خوب انتخابات نیا که کند وانمود ای و دیبگو جورنیا یکس اگر و هگرفت انجام خوب کشور سراسر در کنگره انتخابات

  .کرده ظلم کشزحمت برادران نیا حق به واقعاً نگرفته انجام

 نیا اما ستین یبحث د،کنن شرکت کنگره در نخواهند یگرید لیدال به زمانیعز و خوب برادران از هایبعض است ممکن

 نم نیبنابرا .میکنینم شرکت ما هنبود خوب انتخابات چون ندیبگو که ندازندین کنگره انتخابات گردن به را شرکت عدم

 .کنمیم تشکر زانیعز نیا از هم باز

 نیا در متأسفانه هک میبود یاملش یربان اهللتیآ مرحوم رمانینظکم زیعز دیفق برادر کنار در ما نیهمچن گذشته کنگره در 

 لتمسئ متعال یخدا از ؛میندار کنار در را انقالبمان آبرومند و درخشان چهره نیا و انمخوب اریبس برادر نیا کنگره

 هللشاءاان شهدا و اءیانب ارواح با را او روح و بدهد قرار خودش لطف و مغفرت و رحمت مشحون را زیعز نیا که میکنیم

  .کند محشور

 آمدم من هک االن :کنمیم عرض کنم فراموش ترسمیم که هم گرید مرتبه کی ؛کنم عرض بود الزم که بود یمقدمات نیا

 یآقا جناب و من نظر نیا که شودیم گفته ردیگیم قرار خواهران و برادران اریاخت در ییهاستیل از یبعض که گفتند

 نیا ات را یستیل چیه که کنمیم عرض رابطه نیا در من ،دادند نشان و نجایا آوردند را اشنمونه کی که ،است یهاشم

 حاال ،شودن داده نسبت ما به یمرکز یشورا یدایکاند یبرا و میانکرده شنهادیپ یکس به یهاشم یآقا نه و من نه ساعت

 نشود داده تنسب ما به که میکنیم خواهش ما اما قبوالندب دوستانش به را نظرش آن ،دارد ینظر ،دارد یاقهیسل کی یکس

 .میا نکرده شنهادیپ کسچیه به را یستیل ما چون
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 نیا رب من یسع البته ،گذشته دوسال نیا در است حزب عملکرد از یگزارش کی امروز بنده بحث موضوع گزارش اما 

 یهاشم یقاآ جناب یسخنران ظهر از بعد شاءاهللان و میبگو کوتاه ،میبگو خواهمیم که را چه آن میبتوان چه هر که است

 .کرد میاهخو و کرد دیخواه استفاده شانیا از قطعاً باشد امدهین من یهاصحبت در هرچه و باشد یگفتن که چه هر و است

 مقر به و مضبوط و یادار و یکار و عملکرد گزارش ،گزارش کی :میبده ارائه میتوانیم ما ،حزب از گزارش نوع دو 

 یهاهنیزم در چه و، تیالیتشک یهانهیزم در چه ،است حزب کارکرد گزارش قتیحق در ؛است حزب یدنیکش قلم و

 وناگونگ یواحدها عملکرد گزارش ای ،هانیا امثال و یمال امور گزارش ،یدتیعق و یاسیس یکارها ،یآموزش ،یغاتیتبل

 که دادند هم بنده به ،اند کرده هیته یگزارشات خودشان بخش یکارها از کدام هر مختلف یهابخش برادران البته ،حزب

 نهیزم نیا در یاتیکل کی اما دانمینم تیاهم حائز چندان را هیقض نیا در وقت صرف من اما بدهم شما به یاطالعات بتوانم

 ذهنم در االن قیدق طوره ب البته ه؛کرد دایپ شیافزا هاحوزه تعداد مثالً کهنیا مثل ،کنم عرض توانمیم ترواریت و کوتاه را

 و یدتیقع واحد ،شده لیتشک مرتباً ییاجرا ئتیه و یمرکز یشورا جلسات برابر دو به کینزد حدود در دیشا ،ستین

 لحاظ از ما که میگفت را نیا پارسال که هداشت یدستتنگ و عسرتوام با ت عملکرد کی یمال واحد .دهونب فعال یاسیس

 از یلیخ خب کهنیا با که است یحزب ما حزب که میکنیم هم افتخار ،است فقر حزب ما حزب و میهست ریفق یمال

 به که یمردم سهیک از جز جا چیه از یامکانات چیه اما رندیبگ اریاخت در توانندیم یامکانات و هستند آن در کشور نیمسئول

 و ،میکرد رحمط که بود یمثبت نکته نیهم ،کنگره در قبل سال دو که ،ردیگینم قرار حزب اریاخت در مندندعالقه حزب

  .لیقب نیا از

 توانمیم نه و کنم یمعرف شما به یشیستا قابل درخشان عملکرد توانمیم نه من را سال دو نیا در حزب عملکرد مجموعاً

 یکس (کرد خواهم یااشاره هاآن از یبعض به حاال که) داشته وجود سال دو نیا در که حزب کار در مشکالت به باتوجه

 و دهالعافوق و فعال عملکرد کی حزب عملکرد و حزب کار کهنیا در ،میبدان مقصر مشکالت نیا وجود خاطر به را

 تالش آن ما ودمقص «حزب عملکرد» مییگویم ما یوقت البته ؛هبود یمتوسط زیچ کی گفت دیبا بلکه ،نبود یدرخشان

 در ردندک یاسیس کار ؛ستین دهندیم انجام کشور سرتاسر در یحزب خواهران و برادران که یاباخته پاک و صادقانه

 در ،ردندک تیتقو را حق جبهه ما حزب برادران ؛است محفوظ خود یجابه آن ،دکردن یغاتیتبل کار ،کشور سرتاسر

 یبعض دندیرس شهادت به یبعض ،داشتند شرکت دشمنان با جهاد یهادانیم در ،داشتند حضور مختلف یهادانیم

 یحزب خواهران و برادران را یمطلوب و مثبت راتیتأث نیچن کی جاها اغلب در ای و بودند که جا هر و شدند مفقوداالثر

  .است محفوظ خود یجابه آن که ،داشتند کشور سرتاسر در

 و شوق سر از و صادقانه و مخلصانه تالش نیا با میدانینم یدرخشان عملکرد کی را آن ما مییگویم که ،حزب عملکرد

 از شیب انتظارمان حزب از ما خب یول ،ندارد یمنافات اندداشته کشور سرتاسر از ما خواهران و برادران که یدلسوز
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 یا مدرسه کی اول از را حزب نیا ما ؛باشند داشته یتالش جاآن و نجایا یحزب خواهران و برادران صرفاً که هاستنیا

 بلکه را دشخو یاعضا فقط نه ،ببرد باال یاقتصاد ،یاسیس لحاظ از را جامعه فرهنگ سطح است موظف که میکرد فرض

 یاسیس لحاظ از را هانیا و گذاردیم انگشت خاص طوره ب کشور سرتاسر در اعضا از عده کی یرو حزب اگر و را همه

 کهنیا یبرا بود خواهند یارکان قتیدرحق، دهدیم یاسیس خط و دهدیم هجزو هاآن به و کندیم تیترب یدتیعق و

 که استلذ میدانست یزیچ نیچن کی اول از را حزب ما جا همه در .بدهند گسترش را حزب مرکز از گرفتهنشأت فرهنگ

 .است ترمهم ما نظر به یاسیس واحد از یحت که میداد لیتشک یدتیعق واحد حزب یبرا

 نیا که مینیبیم میکنیم نگاه حزب به دید نیا با یوقت ما .است تیاهم قابل و توجهقابل مسئله کی حزب در اخالق 

 زمانیعز و ارزشمند برادران از یبعض به ما یدتیعق واحد مورد در .است نیا قتشیحق، نبوده یفعال مدرسه کی ما مدرسه

 یاهگ کردند دیترد اظهار یگاه و کردند قبول یگاه یبعض ؛میکرد شنهادیپ 13 سال کنگره از پس یعنی کنگره اول از

 اداره ئلهمس مانخوب برادران از نفر نیچند به ما و کردند رد قوالً هم یگاه، بودند کرده قبول قوالً اگرچه ،کردند رد عمالً

 که مانیدتیقع واحد عملکرد قتیحق در ما لذا نرساند ییجابه را ما و افتاد تیفیک نیا به و میکرد محول را یدتیعق واحد

 یا که ردمکیم آرزو من خود .بود صفر حد در یزیچ کی باًیتقر کندب هیتغذ ما آموزش دستگاه و را ما یهاکالس دیبا

 اما دمشیم حزب مثل ییجا کی یدتیعق واحد دارعهده و نداشتم را هاتیمسئول نیا و داشتم وقت وم توانستیم کاش

 نیا ما هک برادران آن دیشا ؛میکنینم دایپ را فرصت نیا اشتغال همهنیا و یگرفتار همهنیا با هاما که است معلوم خب

 نظام زرو مشکالت از یکی نیا و است نیهم هم قتشیحق داشتند را عذرها نیهم میکردیم محول هاآن به را هاتیمسئول

 غالباً هندبد مردم به قیعم و قیدق و سالم یدتیعق یفکر خط به توانندیم که یکسان که حزب مشکالت از نه ،است

 انجام یخوبب را فهیوظ نیا و رندیبگ قرار یکرس نیا در توانندینم رحاله به ،یکار نوع هر حاال است کار بند دستشان

  .بدهند

 بحز در که یونیروحان و حزب یعلما ،زیعز برادران جمع در هم بارها من ،میبود مشکل نیا دچار قتشیحق حزب در ما

 جمع آن در بار سه دو .میکردیم صحبت یقدر کی و میداشت یاجلسه کی خدمتشان در یبارکی ماه هرچند و بودند

 یدتیقع واحد میکرد فکر وقت کی ،گرفتار شان همه و مشغولند شانهمه برادران آن خوب و کردم مطرح را مسئله نیهم

ه ب ،نشد و ردک یم برخورد یگرید مشکالت با باز هم آن که کند هیتغذ مق از و بشود لیتشک جاآن که میببر مق به را

  .هداشت چیه با برابر عملکرد  کی مدت نیا در ما یدتیعق واحد هرحال

 یاسیس یوراش ه،کرد ییکارها ، وداشته یجزوات یمدت کی تا یاسیس واحد البته ،نداشته یتفاوت چندان هم یاسیس واحد

 یاسیس دواح از که یانتظار آن ما هم باز جاآن در اما .میاداده لیتشک نیا از قبل ماه چند تا بار کی هفته هر باًیتقر هم را

 را الزم زبده و پخته عناصر و نداشت را الزم ییکارا و تیفعال آن یاسیس واحد .میکن برآورده مینتوانست میداشت خودمان
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 رفتارگ باال یهاتیمسئول در مختلف یهاارگان در کردندیم کار و بودند یاسیس واحد در هاقبل که یکسان .نداشت

، دهدیم یکشور التیتشک و دولت اداره یبرا را خودش افراد حزب که یوقت خالصه ،یمملکت یهایگرفتار ،بودند

 ستخوانا قلم مغز آن ،حزب یقیحق یبنداستخوان آن ،حزب یانیبن یکارها که بمالد خودش تن به دیبا هم را هیپ نیا

 یاواحده اما ،نداشته یخوب دستاورد هم ما یاسیس واحد نیبنابرا .است یقهر زیچ کی نیا ،داد خواهد دست از را حزب

 یحت هاهرستانش از یبعض در ه،بود یخوب یهاتالش هاشهرستان و تهران در ؛نبودند بد نسبتاً ،اند بوده خوب یالتیتشک

 شهر سطح رد را حزب التیتشک هاشهرستان از یبعض ،میکن ایاح جاآن را حزب میتوانست فعال یرهایدب گذاشتن با ما

  .شدند حزب یآبرو هیما واقعاً که کردند اداره چنانآن

 داکثرح توانستند و بودند جاآن در ییعلما و ونیروحان ای و بودند هیعلم یهاحوزه مجاورت در که هاشهرستان از یبعض

 اریبس هدلسوزان و مخلصانه یهاتالش انصافاً کردم اشاره قبالً طورکههمان کنار و گوشه در و بکنند علما از را استفاده

 مینتوانست ،درواقع که شودیم یهمان هاتیموفق و هایناکام ،ها نشدن و هاشدن نیا همه یبندجمع .هداشت وجود یخوب

 درخشان تیعوض کی ،عملکرد لحاظ از هسال دو نیا در حزب مییبگو که میکن دایپ و میبده سراغ یدرخشان عملکرد کی

 تاس ییزهایچ وجز و کرد خواهم اشاره هم هاآن از یبعض به حاال که دارد یاشهیر عوامل و علل البته ه،داشت یجالب و

  .نشد لیتشک اصالً  فقها یشورا البته ،بگنجد دیبا ما یهالیتحل در واقعاً که

 جلسه لیتشک و میکرد انتخاب امر لیاوا در را نفر چهار ما و بشوند انتخاب نفر پنج که بود شده بیتصو قبل کنگره در

 به دیبا که یداور یشورا اما دببخوا حزب کار نباشد هم اگر که نبود هم یزیچ کی فقها یشورا دیشا حاال ،ندادند

 یاملش یانرب یآقا مرحوم کهنیا با ،نبود فعال یلیخ هم آن دبکن یدگیرس افراد نیب اختالفات لحاظ از حزب یرهاکا

 ،ودندب نفر پنج یداور یشورا عضو .میکرد انتخاب شورا سیرئ عنوان به یداور یشورا در ما را شانیا رحمة اهلل علیه

 هارچ غالباً و ،یطبس یآقا جناب و یکرمان یموحد یآقا جناب ،یاملش یربان مرحوم ،یهاشم یآقا جناب و بودم بنده

 لیشکت یارخانهیدب هم شانیا .میکرد انتخاب یداور یشورا سیرئ عنوانبه را یربان مرحوم و میبود تهران در ماننفر

 کی الًعم یداور یشورا اما دیرس هم یاتیشکا ؛گماشتند رخانهیدب در را فعالمان و خوب یلیخ برادران از یکی و دادند

 خود از هم اتیشکا که) دیرسیم اتیشکا و شدیم لیتشک یداور یشورا یوقت کهنیا خاطر یبرا شد یکارکم یشورا

 ،یادسته هر ،یروهگ هر که بود گذشته کنگره همان به مربوط شتریب یحزب برادران اتیشکا ،شد شروع گذشته کنگره

 و هاگروه همه ...و زده تهمت و کرده یساز جو و کرده جادیا اخالل کنگره کار در که کردیم متهم را گرید دسته

 میکن یبررس میخواستیم ما و (زدندیم گرانید به را اتهام نیا مختلف یهاانیجر و مختلف قیسال حزب داخل یهادسته

 ما رادرانب از یبعض و (یخط اختالفات حاال معروف جیرا قول به) ترقیعم مقدار کی اختالفات نوع کی به میدیرسیم

 و یجزئ الفاتاخت نیا ،میینما حل و میکن درست برادران نیا نیب مینتوان ما را یاصل اختالفات آن تا که گفتندیم بارها

 نیا به یمقدار کی میتوانست ما که مورد سه دو در جز (ماندیم غالباً) ماندیم نیا و کرد حل شودینم را یکار هیرو
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 یانیجر تالفاتاخ آن و کردیم برخورد یجزئ اختالفات نیا از یاریبس ،بود نیهم هم قتشیحق ؛میکن یدگیرس اختالفات

 و درانبرا یبرا هم ،باشد یعبرت هیما کی دیبا نیا که میبگو توانمیم جمله کی در من ؛دارد وجود حزب درون در که

 باشد یبرتع لهیوس کی دیبا رندیگیم عبرت خودشان گذشته یها سرگذشت از که یکسان همه یبرا هم ،یحزب خواهران

 یزیچ یراب روهاین همه کردن فعال و کوچک یتضادها کردن عمده ،یعاطف اختالفات ،یاقهیسل اختالفات که بدانند تا

 الح به و یگذارقانون مجلس کی حال به ،دولت کی حال به ،التیتشک کی حال به ستا مضر چقدر ،چیه حد در

 .است مضر چقدر جامعه کی و کشور کی

  .دوم نوع گزارش آن به میرسیم حاال 

 قتشیحق .دوساله نیا در حزب سرگذشت به دنیرس و هاستنیا و کارکردها و یجزئ مسائل نیا از گذر دوم نوع گزارش

 و برادران شما که است خوب و است اثر یدارا حزب ندهیآ در گذشته سال دو نیا در حزب سرگذشت که است نیا

  :کنمیم عرض تانیبرا هست وقت که یمقدار آن تا من البته .دیریبگ قرار امور انیجر در خواهران

 .نبود بارز یهنتمن بود حزب در اول از نیا ،دیایب بوجود بعداً حزب در که نبود یزیچ کی یخط و یانیجر اختالفات مسئله

ه ب هانیا و 16 و 16 سال از حزب در یانیجر و یخط اختالفات که کنند وانمود طورنیا دارند یسع یاعده کی امروز

 شاهد را اختالفات نیهم ما 85 و 85 سال یمرکز یشورا در .است واقع خالف درصد صد حرف نیا که ه،آمد وجود

 و عالف دسته دو از کیچیه به نسبت که هم عده کی حساس و فعال هم مقابل در دسته دو ،انیجر دو .میدیدیم و میبود

 یبعض ای و گرفتندیم را آن طرف یگاه گرفتندیم را نیا طرف یگاه حاال ،داشتند وجود هانیم نیا در نبودند حساس

 داشته نزاع و ضادت کمتر هم با که نیطرف به کردندیم حتینص ای ،گرفتندیم را آن طرف یبعض گرفتندیم را نیا طرف

 .باشند

 عامل دو نباشد برجسته و محسوس حزب در یانیجر و یخط اختالفات نیا بود موجب که یزیچ لکن بود اول از نیا 

 آن مقابل در را مختلف یهاجناح که داشت وجود یخطرناک بارخصومت یهاانیجر کی ،مقابل در کهنیا یکی :بود

 صدر ینب خصوص انیجر ،بود گراهایمل انیجر ،بود هابرالیل انیجر ،بود نیمنافق انیجر ؛کرد یم کینزد بهم هاانیجر

 .ادد یم نسبت حزب به را خودش نظر از تلخ حادثه هر و بود داده قرار یاسیس آماج کی را حزب یوقت کی که بود

 ردازندبپ منازعه و دعوا به هم با مختلف یهاقهیسل که دادینم را نیا مجال و فرصت گرید حزب داخل در طبعاً نیا بوخ

 افراد اغلب که بود نیا دوم عامل ؛نکند بروز اختالفات هاوقت آن کهنیا یبرا بود عامل کی نیا .شدینم بارز یزیچ

 مانه در ،نداشت یخارج اثر شانیهامخالفت ؛نبودند کشور ییاجرا حساس مسائل اندرکاردست حزب یمرکز یشورا

 قهیسل اختالف هم با که یمرکز یشورا افراد که یوقت اما ،بشود منتقل نبود قرار گرید یجا به و بود یمرکز یشورا

 مجلس یوت وع،ن دو هر از دولت یتو ،هستند دولت یتو بعضی، هستند مجلس یتو یبعض ،دارند عاطفه اختالف ،دارند
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 و کنندیم یآرائ صف هم مقابل در که است یعیطب بوخ ،هستند نوع دو هر از حساس یهاپست یتو و عنو دو هر از

 قبل ایقضا نیا .کنند یم دایپ اصطکاک هم با هانیا جامعه امور اداره در یزندگ یهاتیواقع در ،شود یم جادیا برخورد

 و رونیب فتندر کشور یاسیس صحنه از هابرالیل و آمد بوجود ریت هفتم یماجرا که یآن از بعد ،نبود ریت هفتم یماجرا از

 لکن ،آمد شیپ یوضع نیچن کی و بود یعیطب گرفت اریاخت در را مشاغل امام خط و گرفت دسته ب را قدرت اهللحزب

  .نبود یزیچ نیچن قبلش

 کمتر یاقتصاد و یاسیس یهانشیب به ،است یعاطف اختالفات نیا عمده بنده نظر به که ،یعاطف اختالفات) اختالفات پس

 مربوط ستین حزب به مربوط که هم ییزهایچ کی و یعاطف و یروان و یخصلت یهازهیانگ و هاشیگرا به تا دارد ارتباط

 اول از( شدیم ییها اصطکاک موجب بکنم اشاره را هایبعض است ممکن حاال که ماست خود یمیقد یها سنت به

 یهادگاهید و اتیجزئ در همفکر تا 26 میرفتیم میبده لیتشک را حزب میخواستیم که بود وقت کی حاال .داشت وجود

 وعشر را حزب و حزب به میکرد ابتدا که یچندنفر ما خود ،میبود ماها خود کهنیا مثل ،میکردیم انتخاب را خاص

 میبود دهکر یزندگ هم با ،نبود هم یقرارداد ،میشناختیم را گریهمد بود هاسال بود کینزد هم با مانیهادگاهید میکرد

 مباحثه هم ،میبود قیرف میبود کرده فراوان یهابحث هم با میبود کرده درست التیتشک هم با میبود رفته زندان هم با

  .بود شده یمنته حزب به هم بعد ،سال چند و ستیب مثالً طول در میبود دوست ،میبود

 یقرارداد هکنیاادری، بر مثل ،بود یشاوندیخو مثل ،نبود یقرارداد ،حزب کنندگان ابتداء نفر چند ما ،ماها بودن یحزب

 با را خودم ندهب مسائل از یاریبس در .داشت یحالت نیچن کی باًیتقر حزب گذارانانیبن یهمفکر .است یعیطب ،ستین

 تا مبارزه از بعد و مبارزات دوران طول یاسیس یهایریگموضع از یاریبس در نمیبیم کنمیم سهیمقا برادران از یبعض

 تیموقع کی در مثالً  را یسخنران کی یگاه .شده خارج یبرادر کی دهان از بود ذهنم در که یزیچ آن نیع ،امروز

 دینیبب ه،فتگ را مطلب نیهم نیع هرفت یبرادر کی بعد ،ام کرده میترس شیبرا یمراتب سلسله کی ذهنم در من حساس

 .بود کینزد هم به مانیهادگاهید ما طورنیا

 دیوحت کانون در که اول شب در یمرکز یشورا افراد از من خود ؛نبود طورنیا میکرد انتخاب ما که یمرکز یشورا اما 

 را هاآن که بودند گرید نفر پنج چهار(، میبگذر که هاآن از) کنار به خودمان دوستان نفر پنج چهار از شد لیتشک

 نیا ولط در هم نفر دو یکی با ،میبود شناخته مبارزات در که بودند یمیقد دوستان و برادران از یبعض شناختمیم

 افراد نیشتریب که ییبرادرها از یبعض و یبهشت دیشه مرحوم .شناختمینم من را هیبق اما میبود شده آشنا ریاخ یهادوران

 که تندگف یبهشت مرحوم دیتوح کانون در اول شب که هست ادمی من .نبودند آشنا هم با هم هاآن شناختندیم را جمع آن

  .بشود شناخته هم یبرا شانیهاچهره و بشوند یمعرف هم یبرا که کنند یمعرف را خودشان انیآقا
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 از را حزب که بود شده حاکم ما بر روز آن یفکر طرز کی .شناختینم را هایبعض جلسه همان در یبهشت مرحوم خود

 روز نآ فکر طرز نیا حاال ،کرد جمعشان مجموعه کی در شود یم که ییقشرها ،میبکن انتخاب یاجتماع یقشرها همه

 از یمرکز یشورا یتو ما که شد نیا جهینت ،است یگرید بحث نیا نداشت ای داشت یاستدالل ایآ نبود ای بود حیصح

 کهنیا با ،میآورد را یچندنفر خواهران از یحت و کارگران از ،انیدانشجو از ،نیمعلم از ،دانشگاه دیاسات از ،ونیروحان

 داشتند صرارا برادران از یبعض جاآن اما باشند ما یالتیتشک یکارها در خواهران که نبود نیا ما یالتیتشک یکارها معمول

 ای بود درست چقدر استدالل نیا حاال خوب ؛جامعه کل از باشد یانمونه و الگو نفر 26 نیا ،باشند دیبا هم خواهران که

 یفکر سابقه کهنیا بدون ،هم یبرا ناشناخته ،ناهمگن آدم نفر 26 که بود نیهم استدالل نیا جهینت اما میندار یبحث نبود

 اریبس ،است یسبمنا آدم یلیخ خوبه یلیخ ،شناسمیم من را یفالن ه،گفت یبرادر کی که اعتبار نیا به فقط و بدانند را هم

 بود یعیطب بوخ ؛میبود کرده انتخاب ما را یطورنیا نفر 26 ؛دیایب هم نیا اهللبسم میگفتیم دیایب هم نیا ،است نیمتد

 اخالق و حال به معرفت یمقدار کی شدن دایپ و هیاول یها یستیرودربا همان شدن برطرف و یچند گذشت از پس که

 .بود اول از نظر اختالف پس ؛دیایب بوجود نظر اختالف هانیا نیب واشی واشی هم یهاخصلت و اتیخصوص و

 یعنی) کردند ترک را حزب واشی واشی لیاوا همان از دارند نظر اختالف جمع نیا در دندید که ییبرادرها آن از یبعض 

 صورت به که یوقت تا نظراختالف البته ؛بود نظرهااختالف نیا اما ماندند هم هایبعض ،رفتند و( ریت هفتم یماجرا از قبل

 طورنیهم هم زانمانیعز و برادران نیترکینزد شود یم مطرح االن که یا مسئله کی خب ،است ساده نظر اختالف کی

 ،میدار هم مخالف نظر دو مسئله کی سر بر یهاشم یآقا و بنده افتد یم اتفاق اوقات یلیخ یمرکز یشورا یتو ،هستند

 نیا شیامعنیم، دید هم میهمفکر هم با مییگویم که ما اگر ای میدار اختالف هم با ما که ستین نیا شیمعنا نیا لکن

 نظر ختالفا مسئله کی سر ،کنندیم مباحثه هم با مباحثههم تا دو .مینیبیم هم نیع درصد صد را مسائل تمام که است

 ،نیا ای ندکیم قانع را نیا آن باالخره کنندیم استدالل ،دیگویم آن یزیچ کی دیگویم نیا یزیچ کی کنند یم دایپ

 اختالف و هادید اختالف ،هاقهیسل اختالف که یوقت تا .شود یم تمام هیقض ،شوندینم هم قانع اصالً ای ،کندیم قانع را آن

 فیطوا و لیاقب جادیا به منجر و نکشد خودش یرو یساز هلیقب از یلعاب کی و ردینگ خودش به یانیجر حالت کی نظرها

 هلیقب نیا که نگذشت یرید حزب لیتشک از متأسفانه اما ،ندارد یاشکال چیه نشود مجموعه کی داخل در یگوناگون

 نیا با حزب لحظات نیاول از که یکسان از یکی عنوانبه ،کنمیم اعالم را نیا االن من و شد شروع آن داخل در یساز

 ندارند برخ درست اناتیجر از که یکسان آن ،کردند نگاه دور از که یکسان آن ،آمدند بعد که یکسان آن ،ما هبود حزب

 کیو  کنند قبول را یکی ای کنند رد را یکی کهنیا یبرا کردند درست خودشان یبرا یلیتحل کی نشستند طور همان

 را هاحرف آن بنده ،بدهند ارائه گرانید به و بسازند جامعه یها تیواقع و حزب از خودشان یبرا یموهوم شکل و تصور

 ،انیرج کی ،میگویم روشن و مشخص بطور من ؛انیجر دو نیب عمدتاً و داشت وجود حزب در اختالفات نیا کنمیم رد
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 کی و (بودند نیمبارز و مؤتلفه یمیقد برادران از که) بودند حزب داخل در مؤتلفه برادران از روز آن که بود یانیجر

  .کردندیم کار روزنامه در روز همان که بود یگروه هم یگروه

 یقاآ برادرمان و یاسالم صادق مرحوم نیب بارها ؛داشتند یناسازگار هم با حزب اول از مؤتلفه برادران و روزنامه برادران

 بوخ یمنته( مشاجره و هایریدرگ و مگو بگو) آمد یم وجوده ب اختالف یمرکز یشورا داخل در یموسو مهندس

 دو همان ودوج عالوهه ب و یمرکز یشورا در ما همه بودن و هیعل یتعال اهللرضوان یبهشت دیشه نیسنگ و نیوز تیشخص

 به تشر کی نیا به تشر کی ،بشود تمام یزوده ب مگوها بگو نیا که شدیم موجب کردم اشاره قبالً که یا عمده عامل

  .کردندیم تمام را هیقض باالخره یبهشت دیشه مرحوم طرف از پدرانه نوازشگر کلمه کی ،آن

 یبهشت دیشه مرحوم بود یاباحوصله آدم یلیخ) بود حزب یتو یبهشت دیشه مرحوم بعدازظهر روز کی رودینم ادمی من

 دهیند را مرد نیا تیعصبان واقعاً شناختمیم کینزد از را شانیا 25 ای 23 سال از که یطوالن مدت نیا تمام در واقعاً من

 قدرنیا هک دمید( بکنند یخستگ زجر احساس مرد نیا که دیآینم ادمی کنمیم مراجعه خودم حافظه به هرچه واقعاً و بودم

  .(بود نیهم خاطر به و را شانیا انزجار دمید می آید که ادمی مورد سه دو ؛چرا) هست منزجر و ناراحت آدم نیا

 اریاخت در یاسیس دفتر هم بعدها) کردندیم کار یاسیس دفتر و روزنامه با که یبرادران و روزنامه گروه برادران از یکی

 به مرتب و تندداش یریدرگ یخاص کار کی سر بر مؤتلفه جمع به وابسته برادران از یکی با( گرفت قرار روزنامه برادران

 که چرا ،تعجب کردم من که هست ناراحت و منزجر شانیا چنان آن اصالً دمید من روز آن .بودند کرده مراجعه شانیا

 برادران هک یآن از بعد البته ؛داشت وجود اول از تضادها نیا لذا ؛هست تضاد و یریدرگ قدرنیا هانیا نیب در دانستمینم

 تضادها نیا یلیدل کی به هم بعد ،شود تربرجسته یکم تضادها نیا که بود یعیطب ،گرفتند عهدهبه را هاتیمسئول یحزب

 منتقل یاداقتص نظراختالف شکل به دولت از و شد مطرح دولت در و گرفت خودش به را یاقتصاد دیعقا و قیسال رنگ

 .کرد دایپ ادامه گرید و یاسالم یشورا مجلس به و حزب یمرکز یشورا داخل به شد

 در یعس و گریکدی کردن متهم نیا مگوها بگو نیا و هایریدرگ نیا که شد لیتشک یهنگام 13 سال در اول کنگره 

 دو نیا از کی هر) یگروه هر که بود یعیطب :داشت وجود بردم اسم که یجناح دو نیا نیب ،گریکدی زدن پس و حذف

 .کردند مه را کار نیهم و بکند بیتغل و ریتکث را خودش و بزند پس را یگرید آن کند یسع (اول کنگره در انیجر

 .هبود حزب ریگبانیگر امروز تا کنگره از بعد دوران شروع آغاز از اول کنگره مسائل

 و اتانتخاب نیا کل از انیجر دو نیا از انیجر کی که شد معلوم و شد شروع یمرکز یشورا انتخابات کهنیا مجردبه 

ه شما ب هم االن ،امگفته بارها که را یمطلب نجایا من البته که ،کرد دایپ دیتشد تضادها ،است یناراض شورا نیا بیترک از

 االن) انیجر دو را یمرکز یشورا برادران همه یکس اگر ،ندارد وجود انیجر دو حزب در :کنمیم تکرار و میگو یم

  .است نگفته درست ،بداند( میگویم را یمرکز یشورا ،ستین حزب کل به منظورم ،انیجر دو میگویم که
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 البته ؛دارندن قبول را گریهمد ،پسندندینم را گریهمد ،هستند هم مقابل یمرکز یشورا در انیجر دو میگفت که طور همان

 کدام میوبگ که ستمین قضاوت مقام در من و دارند هم با ییهافرق کی ،ستندین کسانی مختلف جهات از انیجر دو نیا

 یقضاوت نیچن کی که است زیجا نه و قضاوت وقت نه االن یعنی ؛است گرید چطور انیجر کدام و است یشکل چه انیجر

 مه انیجر دو نیا شاخه ،کنندینم تحمل را گریهمد انیجر دو نیا که ستا آن است مسلم آنچه اما ،بشود من طرف از

 ؛دارند یاسالم یجمهور روزنامه در شهیر که یانیجر و دارند مؤتلفه در شهیر که یانیجر، میگفت که است یزیچ همان

 انش دو هر اما ،کنندینم تحمل را گریهمد هانیا .هکرد دایپ خودش یبرا هم ییامتدادها و رفته شیپ هم طور همان که

 یهاشم یآقا جناب و بنده ،ستندین انیجر دو نیا جزو یمرکز یشورا همه ؛هستند یتیاقل کی یمرکز یشورا در هم یرو

 یهاآرمان به معتقد را هاآن ،میدانیم امام خط عنوان مشمول و نیمتد را هاآن خوب که) طرف دو هر به بارها و بارها

 با که میکرد حتینص و میکرد توصیه (دارند هم با یمخالف یهادگاهید کی مختلف جهات در اگرچه ،میدانیم یحزب

 قبول هم یگاه ،کردند قبول یگاه ،کنند جذب را گریهمد ،نکنند دفع را گریهمد ،نکنند بحث هم با ،ندیایب کنار هم

 یرکزم یشورا در که هم یگرید برادران میداشت را اصرار نیا یمرکز یشورا یتو نفر دو ما کهنیا بر عالوه ،نکردند

  .طورنیهم بودند

 یباند شیگرا هک ینفر کی است یعیطب لذا ،طرف آن به نه داشتند لیتما طرف نیا به نه هانیا که بودند برادرها از یلیخ

 آن گروه آن دهیعق با موافق اشدهیعق یگاه شد مطرح یبحث کی که یوقت ،ندارد یافهیطا و یالهیقب شیگرا ،ندارد

 ؛هستند یطورنیا یمرکز یشورا افراد اکثر و است یطرف نیا گروه نیا دهیعق با موافق اشدهیعق هم یگاه است یطرف

  .نمکیم تخطئه را هاحرف نیا بنده .کنند وانمود را نیا خالف خواهندیم ،ندیبگو را نیا خالف خواهندیم یبعض اما

 وارد و خابانت یمرکز یشورا در قهراً وسط و انهیم گروه نیا از عده کی گرفت انجام انتخابات یوقت هگذشت کنگره در

 خابشانانت شما که یبرادران ،دارند فیتشر نجایا اغلبشان ای شان همه انیآقا ،اورمیب خواهمینم من اسم حاال که) شدند

 یبعض و گروه نیا انیجر به مربوط برادران از یبعض(، کردند انتخابشان یمرکز یشورا عنوانبه قبل کنگره در ای دیکرد

 انتخاب ودب قرار را سهیرئئتیه و هایمنش که پارسال اتفاقاً من خود که بودند باز هم گروه آن انیجر به مربوط برادران از

 رارق توجه مورد و چشم یجلو چون) میبده قرار یطور را سهیرئئتیه آن بیترک که گذشت ذهنم در نیا بکنند

 آن ،نندک مجسم ذهنشان در بودند جاآن که ییهاآن اگر و رفته کاله سرش که نکند احساس طرف چیه که( رندیگیم

 روزنامه و یاسیس دفتر برادران از یبعض و مؤتلفه ئتیه برادران از یبعض که دید خواهند را قبل کنگره یها هنشست فیرد

 ،آمدند انیجر دو هر از گرفت انجام انتخابات که یوقت بوخ اما نشود جفا و ظلم یکس به شد یسع جاآن در .بودند جاآن

 کرد قبول را بیترک نیالف ا لهیقب مثالً حاال ،آمدند ستندین هم لهیقب آن جز و لهیقب نیا جزء که هم یوسط انیجر آن از

 منشأ و نکردند قبول و امدین شانخوش بیترک نیا از ب لهیقب یول ؛باشند ندارد یبیع ،ستندین ما لهیقب جزء ولو ندارد یبیع

  .شد جا نیهم اشکاالت شیافزا
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 ما اگر (82 هیآ ،وسفیسوره ) «یسفنَ ءُرِبَاُ ما وَ» میینگو را خودمان اشکاالت ستین بنا ما که کنمیم اعتراف بنده البته

 نیا به میتوانستیم کنگره از بعد دوره لیتشک و اول کنگره انیپا لیتشک از پس بالفاصله بود فعال مان یداور یشورا

 مشخص دهش ظلم من به گفته که را یکس آن ،میبده شکندندان و قاطع جواب کی شده گفته کنگره در که ییزهایچ

 خیتوب مورد را وا دیگویم دروغ اگر و میکن رونیب حزب از میکن خیتوب میکن مجازات را ظالم دیگو یم راست اگر ،میکن

 هایریگبهانه کهنیا به کردیم یادیز کمک ناًیقی دادیم انجام را کار نیا مورد 5 ای 3 یداور یشورا کی اگر و میبده قرار

 .بشود کم هم مشکالت و اختالفات ،بشود کم

 است یگرید بحث کی آن ،نه ای هست یکس ریتقص ایآ حاال ،نبود فعال متأسفانه میگفت که یطورهمان یداور یشورا 

 شکاالتا منشأ نیا لکن( کند قضاوت یداور یشورا درباره که میبده لیتشک دیبا یگرید یداور یشورا کی هم آن)

 .بود

 ،کندینم یراض را گرید لهیقب کی و کندیم یراض را لهیقب کی یعنی، شد یبیترک نیچن مان یمرکز یشورا که یوقت ما

 ،نامه نیئآ طبق چون ،دیکن شنهادیپ ما به را ییاجرا اتیه میگفت ما بوخ ؛کندیم تیسرا هم ییاجرا اتیه در نیهم نیع

 یمرکز یوراش و کند یم شنهادیپ حزب یمرکز یشورا به هستند ییاجرا ئتیه دهنده لیتشک که را واحدها افراد رکلیدب

 را افراد دیکن مکک من به گفتم ،خواستم کمک برادرها از البته کردم هیته را یستیل کی بنده .کند یم رد ای بیتصو هم

 یشورا در میآورد میکرد هیته یستیل کی ما باالخره ،نکردند شنهادیپ ها یبعض و کردند شنهادیپ یبعض ،دیکن شنهادیپ

  .میکرد شنهادیپ هابخش مختلف نیمسئول عنوانبه را یافراد و یمرکز

 سه دو ب لهیقب از نفر سه دو لفا لهیقب از یعنی ،شود ظلم یکس حق به مینگذار که بود نیا مانیسع ما باز هم هانیا در

 برادرها با نم البته ،شد درست ییاجرا اتیه در یبیترک نیچن کی و نفر چند هستند لیقبا از خارج که ییهاآن از نفر

 قبول یقیتعل و هیحاش گونه چیه بدون را قدرمان یعال و زیعز برادران از یبعض نظر ییجاها کی یحت ،کردم مشورت

ه ب یا بهانه گونه چیه مینگذاشت یعنی ،ندارد یبیع میگفت و میکرد قبول باشد واحد فالن راس در یفالن گفتند ،کردم

 مجموع در هم ییاجرا تئیه بیترک که است یعیطب بوخ اما ،باشد یطورنیا باز ییاجرا ئتیه مجموعاً  تا ،دیایب وجود

 ییاجرا ئتیه .یتعداد کی هم ها انیم از و لهیقب آن از یاندک و هلیقب نیا از یاندک یعنی ،دیآیدرم یمرکز یشورا هیشب

  .هستند هم هیبق و هست رکلیدب نیجانش نفر کی البته ،هستند نفر 68 حدوداً

 (کردمیم شرکت جلسه کی یاهفته حداقل) کردمیم شرکت آن در هم من خود که ییاجرا یهائتیه لیاوا همان از

 یراض ییاجرا ئتیه بیترک از که بود نیا هم علتش ،ندیآینم و زنندیم لنگ ییاجرا اتیه در برادران از یبعض دمید

 یاشکال چیه میآوردیم خواستندیم هاآن که یالهیقب افراد از و میکردیم عوض را ینفر چهار سه ما اگر البته ،نبودند

 هم نم چون بکنم را کار نیا خواستمینم من اما آمدندیم و شدندیم مندعالقه آمدند یم معنا نیا به هاآن یعنی ،نداشت
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 ؛میهست یقاداعت و یخط و ینید برادر لهیقب دو هر با بوخ ،ندارم لهیقب آن با هم یشیخو و قوم ،ستمین لهیقب آن جزو که

 گفته یمرکز یشورا به ؛مینداشت را یکار نیچن اجازه قانوناً عالوهه ب ،بدهم یرییتغ توانستمینم هاآن نظر طبق من طبعاً

 هاحوزه در ندهافکن موج ،واحدها کنندهفعال و حزب کارههمه یعنی ییاجرا تئیه .بود شده بیتصو بودند داده یرا میبود

 عدم و یاقهیسل اختالفات یعنی گفتم قبالً که بود همان آن منشأ که شد یعامل کی هم نیا ،جا همه در و هاشهرستان در و

 .آمد شیپ اشکال نیا و افراد از یبعض در بخصوص گریکدی تحمل

 ارهاش بنده ستین د)ب و داشت یاساس و حساس یلیخ نقش هم مقطع آن که دارند وجود ساله دو نیا در یمقطع کی 

 ،میداد لیتشک ستاد کی ما یاسالم یشورا مجلس انتخابات در .است یاسالم یشورا مجلس انتخابات مقطع آن و( کنم

 یستاد هرحاله ب (ستین ادمی اتشیخصوص قاًیدق) دادند لیتشک ای و کرد بیتصو یمرکز یشورا نظرم به هم را ستاد نیا

 انجام یکارمحکم تیدرنها را ستاد نیا کار عالوهه ب ،باشد داشته وجود یخاص رادیا و اعتراض کی آن درباره که نبود

 طبق شیپ از یخاباتانت کی در که بود یبار نیاول نیا ،کنند ییشناسا انتخابات شروع از قبل ماه چند از میگفت یعنی ،میداد

  .میبده انجام قیعم یبررس و دقت کی میخواستیم ،نیمواز و ارهایمع

 حوزه که ییجاها آن با ،هااستان مراکز با ،هاشهرستان با و بدهد جلسه لیتشک ستاد نیا میگفت نیا از قبل ماه چند از

 یقاتیحقت خودش بعد ،بخواهد نقطه هر از را مان یحزب برادران نظر ،بخواهد نظر هاآن از و ردیبگ تماس هستند هیانتخاب

 را هاآن نظر و ،بخواهند نظر کنند شرکت انتخابات در خواهندیم که مبارز تیروحان مثل گرید کسان یبعض از ،بکند

 ییارهایمع آن بر دباش منطبق میکن یمعرف میخواهیم ما که یکس آن تا ردیبگ صورت یکامل و پخته کار کی و رندیبگ

 قدمشیپ مجاهدت در ،باشد یفعال و یجد آدم ،باشد امام خط در ،باشد نیمتد دیبا ؛میبود کرده نیمع را ارهایمع آن که

 ،دارد قدمت حق هم یحزب و ،دارد تقدم حق یقبل لیوک ،بخورد یاسالم یشورا مجلس کار درد به ،باشد متخصص ،باشد

 شیپ ،خاباتانت در که است یاسالم یجمهور حزب مخصوص یکارها آن از یکی هم نیا و باشد یحزب دیبا مینگفت البته

 در که نیا کما ،هااقتیل و ارهایمع و هاارزش به کند نگاه هاتیصالح به خواهدیم کند نگاه بودن یحزب به که چه آن از

 مینگفت ،اردد رجحان و تیاولو بودن یحزب که میگفت هم نجایا در است شده امتحان و میداد نشان را کار نیا بارها گذشته

 یم مقدم را او یحزب چهره بر بود مرجع ارهایمع اساس بر اما یرحزبیغ بود یاچهره کی اگر میگفت ،باشد یحزب دیبا حتماً

 گرید یارهایعم کنار در اریمع کی را بودن یحزب نیبنابرا ؛است مقدم است یحزب که یکس آن ،بودند برابر اگر اما میدار

  .شد وقت صرف مسئله نیا یبرا ماه 3 باًیتقر و میکرد شروع را یکار نیچن کی و میداد قرار

 هک بکنند را ییکارها کی که لندیما یمرکز یشورا داخل در افراد از یبعض که شدیم داده نشان خوب نجایا باز و

 ار هایبررس ،کردیم مطالعه ،کردیم فکر یمرکز یشورا لکن ،اورندیب را خودشان یها خط هم و خودشان دوستان

 دیدکان ما که ییجاها آن کشور سرتاسر در لذا ،کرد یم عمل درست و حیصح شکل به و گرفتیم یار و یددیدیم
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 دهیرس قبالً یئداهایکاند به یاتفاق موارد کی به هاشهرستان خود به میکن محول را کار البته که آن از قبل) میکرد نیمع

 دخالت ییجا از و ندبک انتخاب یستیبا خودش یشهرستان هر که ندیبفرما امام کهنیا از قبل ،میبود کرده بیتصو و میبود

 چیه یعنی ،بود لیمتما آن هب شتریب هلیقب آن که بودند یکسان و بود لیمتما آن به شتریب هلیقب نیا که بودند یکسان( نکنند

 ؛باشد داشته وجود هاانیجر نیا نیب عدالت کمال که میکرد یسع و مینگرفت نظر در جهت نیا در باز را خاصی جنبه

 کرارت را هاآن میخواهینم ما حاال ،زدند یتلخ یهاحرف برادرانمان از یبعض شد تمام انتخابات که آن بعداز حالنیدرع

 یبرا کهنیا یبرا ما هآمد کاغذ یرو که را آنچه مخصوصاً شده گفته که را آنچه یعنی ،میکنینم هم اغماض هالبت و میکن

 و قیوفت متعال یخدا شاءاهللان و است نیا بر مانیبنا ،داد میخواه پاسخ باشد نمانده یمبهم و نامشخص زیچ کی خیتار

 که ییاهحرف آن با را شما یداشتندوست و یمیصم و پرشور جمع نیا و فضا نیا حاال اما بدهد ما به را کار نیا فرصت

 راکهچ شود برده هااسم که میندار هم دوست که بشود ییها اسم بردن نام مستلزم هم دیشا و بشود مطرح ندارد یلزوم

 تصورات ای نادرست مطالب کی زدند یحرف و نوشتند نامه ما به که یکسان آن اال و میبکن مکدر را فضا میخواهینم

 خودش یجا در ما را هانیا ،اندداده نسبت یمرکز یشورا به ای حزب به خودشان یهابرداشت عنوانبه را یرمستدلیغ

 .ماند خواهند هقوت و اهلل حول به حزب اسناد جزو هانیا و کرد میخواه روشن

 دوره در .بود انتخابات از دوره نیا مال نیا و شدند فعال ییهاگروه کی انتخابات مقطع نیا در که بود نیا من مقصود 

 مسئله ،نبود یاسالم یجمهور حزب مسئله ،مسئله به دیدانیم همه که یطور همان یاسالم یشورا مجلس انتخابات قبل

 خط کهنیا یبرا ،داشتند هم با مختلف یهاگروه که یقیسال اختالف با لذا ،بود امام خط نیمخالف مقابل در امام خط

 باشد بزرگ ائتالف همان که یواحد یداهایکاند بر و آمدند فائق خودشان اختالفات بر بدهند شکست را امام مخالف

 خب ،میخورد دل خون یلیخ هم بزرگ ائتالف انیجر همان در ما البته ( 6285 سال در هست ادتانی که) شدند متفق

 یگاه فرد کی سر بر .میکن مؤتلف هم دور را گروه پنج ،چهار نیا میتوانست تا میدیکش چه که دانستندینم که مردم

 گروه و انیجر پنج ،چهار نیا بود که یزحمت و دل خون هر با لکن ،برسد انفکاک و ییجدا به کار بود کینزد اوقات

 .شد دهیکش یزحمات ،نبود یآسان کار ؛میکرد پخش و شد درست بزرگ ائتالف کی و میکرد یکی را

 خط کی و ییهازهیانگ ،یافکار کی خودشان مقابل در یجمع هر لذا نداشت وجود زهیانگ آن ،گرید دوره نیا در 

 و یدانشجوئ انیجر چرا که میگوینم وجهچیهبه بنده ،میکنینم تخطئه را هاگروه ما البته .داشتند خودشان یبرا یخاص

 که ما ،ابداً ه،کرد نیمع دایکاند خودش یبرا یورشهیپ انیجر فالن ای و یمعلم انیجر فالن ای و یکارگر انیجر فالن ای

 زبح نتواند، شوند یم مؤتلف هم با همه خب کند جلب را گرانید نظر بتواند اگر بوخ ،میستین طلبکار مردم از

 به گرانید ،میندار یکس به یاعتراض ما ؛دهندیم را خودشان یداهایکاند هم هاآن و دهدیم را خودش یداهایکاند

  .است نیا مسئله ،داشتند اعتراض حزب
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 گونهچیه ما بدهند خوب اریبس دادند دایکاند یدانشجوئ انیجر کی نام به و شدند جمع هم دور دانشجو نفر چند مثالً

 به ابستهو انیدانشجو دیشا میبشمار را هانیا تعداد میخواستیم اگر نبودند که دانشجوها همه هانیا اما ،میندار یاعتراض

 ،بود هاآن عدادت برابر نیچند تعدادشان نبودند ییدانشجو انیجر آن جزو که ییهاآن ناًیقی ؛بودند هم شتریب هانیا از حزب

 ؟تاس ستادنیا انیدانشجو مقابل در نیا ؟دیستادیا انیدانشجو مقابل در 12 سال انتخابات در شما چرا ندیگویم ما به حاال

 ؟نندزیم هانیا که است یحرف چه نیا ؟ستادیا انیدانشجو مقابل در حزب ؟ستین تهمت نیا ؟است درست حرف نیا

 هانآ که را یکسان آن اگر داشت را خودش یداهایکاند هم حزب خوب ،داشتند ییداهایکاند دانشجو برادران عده کی

  بودن با ،هسابق و اهویه همهنیا با یاسالم یجمهور حزب یمرکز یشورا گذاشتند صحه آن یرو و دندیپسند

 یشورا و یاسالم یجمهور حزب ما دیبا نداشت قبول را افراد آن امام و مردم یامضا و قیتصد مورد یهاتیشخص

 یسالما یهاانجمن برادران .گفتند طورنیا یبعض که ؟میبدان حزب یهاآرمان از عدول را نیا و میکن تخطئه را یمرکز

 و بود دخواهن شاءاهللان و هستند ،بودند ،هستند ما زیعز برادران البته ،هستند نیمعلم از یدرصد کی خوب که معلمان

 ،میهست یمتک هاآن و پرورش و آموزش در ما و هستند ما خوب برادران نیمعلم یاسالم یهاانجمن برادران نیا هم االن

 نخواستند هدفع نیا اما شدند مؤتلف و آمدند دفعه آن ،بشوند مؤتلف هم با نخواستند اما ،میهست یمتک هاآن به مدارس در

 یهاگروه ماش چراکه  ستین وارد حزب به یاعتراض نیبنابرا ،کردند یمعرف را یگرید یدایکاند کی خودشان ،ندیایب

 تا شد یاانهبه انتخابات که است توجه قابل نکته نیا اما ،دینکرد ائتالف ها نیا با و دیزد پس انتخابات در را گرید

 مسئوالن و حزب و بودند کرده تیفعال حزب هیعل رکانهیز و هدزدان همواره روز آن تا حزب لیتشک اول از که ییهاانیجر

 بودند ادهد قرار اتهام مورد بود یمقتض و ممکن که را یحزب مسئوالن از کدام هر وقت هر و بودند برده سوال ریز را یحزب

 یمدع و معتقد یانیجر نیچن کی وجود به بنده و (ندهند قرار اتهام مورد را گرید یکی بود ممکن حال همان در اگرچه)

 حزب تشکل با خصوصه ب و تشکل با اصالً که هست االن یانیجر نیچن کی که دارد وجود یفراوان شواهد و هستم

  .کرد خواهد هم مخالفت و کرده مخالفت و بود مخالف یاسالم یجمهور

 نیا ،اهتیجمع ،هاگروه نیا ،کوچک یها تشکل نیا همه و شدند فعال توانستند که جا هر هانیا انتخابات مسئله در

 کی مه حزب خود داخل از متأسفانه و کردند فعال و جیبس حزب هیعل را یدانشجوئ ریغ و یدانشجوئ ،یصنف یهاجمع

 آمدینم شانخوش داهایکاند از یبعض از خواستندینم و بودند یناراض جهت چه از حاال) کردند کمک هانیا به یا عده

 دفتر ودخ هاشهرستان از یبعض در که بود لذا (داشت که یعلت هر آمدینم شانخوش یمرکز یشورا بیترک اصل از ای

 و ردندک دفاع حزب به وابسته افراد گریهمد با متضاد یدایکاند دو از و شد شقنم جناح دو به یاسالم یجمهور حزب

 تالفاخ نیهم که بود نیا علت ؛خوردند شکست هم یموارد در و باشند خورده شکست هم جناح دو هر که است یعیطب

 .بردیم نیب از را حزب مخلص یهابچه وحدت و یکپارچگی آن و کرد یم تیسرا هم دفاتر به یمرکز یشورا در
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 لکن ،میشد روزیپ انتخابات در نبود بگومگو هاآن نیب و بودند فعال ،بودند متحد، بودند مخلص حزب برادران که ییآنجا

 .خورد شکست حزب انآ ،شد اختالف و انشقاق حزب یهابچه خود نیب که یآنجائ

 کهنیا با ،وردخ شکست انتخابات در حزب باز بودند کرده ینیچنهیزم قبالً  و بودند فعال حزب ضد یباندها که یآنجائ 

 حقاً و دییایب کوتاه میکرد هیتوص یحزب برادران به باندها دربرابر ما جاها از یبعض در ،آمد کوتاه جاها از یبعض در حزب

 ییوانات کردندیم احساس گرید یهاجناح ،کنند ائتالف گرید یهاجناح با که شدند حاضر ،آمدند هم کوتاه انصافاً و

 .کردند ائتالف حزب هیعل هم با همه و نکردند را کار نیا و نشدند ائتالف به حاضر حزب با ،دارند قدرت ،دارند

 وجود به یاتاختالف یاحوزه هر مردم نیب ،انتخابات میعظ انیجر کی در که است یعیطب البته بود مقطع کی انتخابات 

 دسته کی و دایکاند نیا دارطرف دسته کی .است یعیطب زیچ کی نیا هستند همراه اختالفات با انتخابات همواره ،دیایب

 تمام ،سجن خوش خورده پاک ریش عده کی لکن ،کنند دایپ نظر اختالف هم با که است یعیطب ،دایکاند آن دارطرف

 حزب به راتیتقص درصد 86 کنند میتقس عادالنه خواستندیم اگر کهیدرحال ،گذاشتند حزب یپا به را اختالفات نیا

 و ندگذاشت حزب یپا به اما میبود ناظر و شاهد کینزد از ما که نداشت ریتقص حزب اصالً هم ییجاها کی ،دیرسیم

 و دادند گزارش آمدند مختلف یهاشهرستان از ،رسندیم یگاه هم امام خدمت بخ که یزیعز برادران از یبعض

 ،گفتند را نیا جمعهامام و حزب ای و جمعهامام مثالً و گفتیم را نیا حزب جا فالن که گفتند مدام هاحرف درضمن

 قهراً ،ندکرد مطرح را حزب مسئله مدام و ،گفتیم را نیا گرید شخص فالن ای و گفتیم را نیا استاندار ای و فرماندار

 دباش داشته حضور هاشهرستان اختالفات در حزب کهنیا از هم شانیا یعنی ،دمان یم یباق امام فیشر ذهن در نیا

 ییآنجا ،دیاشنب اختالفات داخل دیباش مواظب میگفت برادرانمان به همواره ما لذا ندگفت بارها ما به و بودند خاطردهیرنج

 شما کنند یم اختالف شهر کی در هم با دسته دو اگر ؛دیرینگ قرار اختالف طرف اصالً  ،دیبکش کنار هست اختالفات که

 رتاسرس در ما برادران هم قاعدتاً و میکرد هم راها هیتوص نیا ما خب ؛دیرینگ قرار طرف کی و دینشو وارد اختالف داخل

 .دارد وجود هک است یعاطف گوناگون مسائل است یعیطب زیچ کی نیا لکن کنند عمل را هاهیتوص نیا خواهندیم کشور

 طول یدرق کی من یهاصحبت البته) بود حزب یبرا تلخ مقاطع از یکی انتخابات مسئله نیا و شد یمقطع کی نیا 

 طول قهیدق تسیب ،ده ،ما دفعه نیا گزارش که میگفت یخصوص برادران به قبالً ما ،شود طورنیا خواستمینم من دیکش

 عالقه احساس شما به آدم که بس از و دیاآمده زیعز خواهران و برادران شما خب که دمید آمدم که نجایا اما کشدیم

 .(است تهگذش هم ساعت کی از که مینیبیم حاال اما باشد وقت ساعت ربع سه کار نیا یبرا حاال که میگفت کندیم

 که) دش حزب یبرا هم یدیجد ریمس کی و حرکت کی أمنش و بود حساس العادهفوق حزب یبرا که یمقاطع از یکی 

 که ،شد تهگف جمعه ائمه به امام قول از که بود امام شیفرما (میبکن روشن را خودمان فیتکل دیبا یم کنگره نیا در ما

 یحت باشند ودهفرم امام را نیا که امدین باورمان یلیخ ما شد زده حرف نیا که اول البته ،یحزب ای باشند جمعهامام ای یستیبا
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 فرموده امام که ستین ثابت ما یبرا گفتم من و دندیپرس من از را نیا کار محل آن در روزها همان در یجمع کی در

 .نبود که یکوچک زیچ ،میکردیم قیتحق دیبا ما بوخ اما باشند

 تندهس هاشهرستان جمعه ائمه از ما فعال برادران از یلیخ عالوهه ب میهست جمعهامام یهاشم یآقا جناب و بنده خود اوالً 

 زبح یهاتیفعال محور خودشان یهاشهرستان در و کنندیم خدمت دارند واقعاً ،کنندیم کمک واقعاً  حزب به هانیا که

 بودند عهجمامام برادران از نفر چند هم یمرکز یشورا در کهنیا بر عالوه میکردیم روشن را نیا فیتکل دیبا ما .هستند

 شانیا با یساعت ربع یا سه و یساعت کی شانیا خدمت رفتم .کنم سوال ماما از که شدم مامور یمرکز یشورا طرف از لذا

 یآقا و هبند البته ،گفتند را علتش هم خودشان و اندفرموده را نیا امام و است راست خبر نیا میدید و میکرد صحبت

 در گرید جمعه ائمه اما دیندار یاشکال شماها ؛دیهستی مستثن یهاشم یآقا و شما گفتند و کردند استثنا را یهاشم

 ،باشند توانندینم همه به متعلق قهراً  (بود نیا حرفشان مضمون و خالصه و مفاد البته) باشند یحزب که یوقت هاشهرستان

 در اگرچه کردم قیتصد را معنا نیا قلباً بنده و کندیم دایپ غلبه هاآن بودن جمعهامام تیثیح بر هاآن بودن یحزب تیثیح

 شد تمام حبتص که یآن از بعد اما میکرد استدالل و میگفت را خودمان نظر میکرد بحث ،میکرد صحبت امام با جلسه آن

 امام نآ اگرچه ؛است یدرست حرف اریبس دمید، کردم قیتصد دلم در ،کردم فکر و رونیب آمدم شدم بلند جا از بنده

 ردمم ذهن در یقهر انعکاس کی اما ،نداند ها یحزب مختص را خودش واقعاً و نگذارد فرق یرحزبیغ و یحزب نیب جمعه

  .هست

 نیا که دکننیم فکر است حزب یشورا عضو کی ای است حزب ریدب ،است یحزب که کنندیم نگاه را جمعهامام یوقت

 و ستین قیتفر امام ،است جمع امام جمعهامام که یدرصورت است مردم از یبخش کی به متعلق ،ستین هاآن به متعلق

 وجود به حزب در یدیشد تکان یتحول نیچن که بود یعیطب نیا خب .کنند یکینزد احساس او به نسبت ههم یستیبا

 مفصالً  هم تحزب و حزب خود به راجع ،مطلب نیا بر عالوه روز آن میکرد بحث یمرکز یشورا در را نیا و آوردیم

 ظراتن شانیا میگفت ییزهایچ کی ما ،فرمودند رادیا یمطالب شانیا ؛شد صحبت یالعالمدظله امام حضرت خدمت در

  .کردند انیب را خودشان

 کهنیا یکی( کردم مطرح یمرکز یشورا در بعد و بود من استنباط) میآورد دست به امام اناتیب از مجموعاً را زیچ چند

ه ب یفاتتخل است ممکن کنارش و گوشه در که یحزب در را مردم عموم به متعلق و فعال و برجسته افراد حضور شانیا

 شانیا ،است نیسنگ و دشوار یقدر کی شانیبرا ،بشود تمام اشخاص آن نام به که بکنند ییکارها یافراد و دیایب وجود

 بارها (میوگ یم هم را آن بعد که میرفت مشترکاً هم جلسه کی) یمتعدد جلسات در یهاشم یآقا زمانیعز برادر و بنده به

 یالفخ کار ،یتخلف حزب نیا در که دیکن یسع و شودیم تمام شماها نام به بشود حزب در که یکار هر که گفتند

 در دنکن که ،کندیم مشغول خودش به همواره را امام ذهن که است یافکار از یکی نیا که میدید ما و ردینگ صورت
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 کسر ،یینمادرتق مثالً  ای و قدرت از سوءاستفاده ،یکس با یتیضد ،ردیبگ انجام یحرکت کی گوشه آن و هگوشنیا حزب

 جاآن در که یمردم تا ردیبگ انجام لیقب نیا از یکار ای و یمال سوءاستفاده ،یمسئول یرو یفشار ،ینصب ،یعزل ،یمقام

  .است نگران نیا از امام و هستند آن مسئول ای هستند آن در ها یفالن که است یحزب همان نیا ندیبگو هستند

 نگران اشدنب آن یرو هم یقیدق کنترل کی و باشد داشته وجود کشور سرتاسر کهنیا و حزب دامنه گسترش از شانیا

 و میکرد تدرس ییها تئیه کی یجد میآمد بودند فرموده شانیا که یدفعات از یکی و بودند گفته را نیا بارها و بودند

 یشتریب نظارت و رلکنت کی میبتوان تا آوردند ما یبرا ییهاگزارش دفاتر اوضاع از و میفرستاد کشور سرتاسر به باًیتقر

  .شد معلوم هم نیا که میباش داشته حزب دفاتر بر

 یمرکز یشورا در برادران از یبعض ،کردم مطرح یمرکز یشورا با بود شده صحبت امام با که را آنچه مضمون آمدم بنده

 دهیعق راگ که بود نیا هم قتیحق و میمانینم حزب در هم ساعت کی ما باشند یناراض حزب از امام اگر خوب دگفتنیم

 بود علومم ،میمانینم هم ساعت کی ما بشود بسته درش و برود نیب از و بشود منحل دیبا حزب که باشد نیا امام نظر و

 حزب هک است نیا شاندهیعق امام که بودم کرده استنباط را نیا بنده امام شاتیفرما از یول میبود طورنیهم هم ما خود

 همه نیا که است بحز در که یگستردگ نیا که هستند لیما شانیا که کردم احساس اجماالً ،بشود لیتعط یکلبه یستیبا

 درصد صد دیبا ای که معتقدند و ستین مطلوب امام یبرا حالت نیا ،اوردیب خودش دنبال به است ممکن که را اشکاالت

 یستیبا کهنیا ای و ستین ممکن ما یبرا و ستین سریم االن درصد صد اصالح که هستند معتقد هم دیشا و میکن اصالح

  .مینکن گسترده و میبکن محدود

 نیا دادم اشور به بنده که یگزارش البته) شد یمرکز یشورا در امام شاتیفرما رویپ یمفصل یهابحث جلسه نیچند

 هم یحرف هک میبگو خواهران و برادران یبرا باشد الزم اگر ستین ادمی هاآن اکثر یعنی ستین گفتم نجایا که یمقدار

 اگر حاال لکن مبود نگذاشته یسخنران نیا یبرا را هاآن چون ،کنم ادداشتی و دیایب ادمی که کنم فکر دیبا میبگو ندارم

 آن است ممکن دیبکن سوال اگر که اندگذاشته بنده یبرا سواالت به پاسخ جلسه کی بعدازظهر دیدانست الزم و باشد الزم

 از شیب مداد یمرکز یشورا به خودم استنباط با امام شیفرما از بنده که یگزارش اجماالً ،(میبگو تانیبرا هم را اتیجزئ

  .دیکش طول ربع سه ،ساعت مین

 نوار اماًتم که هم سر پشت جلسه پنج ،چهار میداد لیتشک یمرکز یشورا در را یمستمر جلسات گزارش آن براساس

 آن یتح) است من خود نزد و میانکرده ریتکث تاکنون هم را نوارها آن و است حزب یبهاگران اسناد هاآن و میگرفت هم

 گرانید اریاخت در را هاآن که میندار یحرف ما بدانند یمقتض برادرها که یوقت آن البته (ندادم حزب یگانیبا به را نوارها

 .میبده قرار هم
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 را حزب الً اص دیکن لیتعط را حزب دییایب گفتند یبعض ،شد گفته یگوناگون یها عالج ،شد یمفصل یهابحث 

 در امام که گفتند برادران از یبعض .میخواهینم را حزب نیا ما کندیم یناراض را امام اناًیاح که یحزب ،میخواهینم

 ،میکن عوض را رکلیدب ،دیکن عوض نیپائ به تا باال از را حزب نیمسئول دییایب ،هستند یناراض حزب نیمسئول از قتیحق

 عوض مه را ما که کند خدا میگفت ،شد شنهادیپ نیا یوقت شدم خوشحال چقدر بنده و ...و میکن عوض را ییاجرا اتیه

 مکک باالخره گرید یجا در ای و شدمیم رکلیدب معاون ای ،رفتمینم رونیب حزب از شدم عوض هم اگر البته ،کنند

 .کردمیم

 اگر هم یروحان برادران از یبعض ،بماند حزب و مییایب رونیب حزب از یهاشم یآقا و بنده که بود نیا گرید شنهادیپ 

 به و کردمیم استدالل و کردمیم دفاع شنهادیپ نیا از خودم بنده که ؛بماند حزب اما ،ندارد یمانع ندیایب رونیب خواستند

 ،اوردین یمرکز یشورا در تیاکثر یرأ هم نیا البته باشد هم یخوب یلیخ راه کی حزب یبرا توانستیم نیا من دهیعق

 ،است ترشیب حزب از توقع هم( یهاشم یآقا جناب و بنده) میهست حزب یتو ماها تا گفتمیم من که است نیا هم لشیدل

 ما اب که ییها یدشمن هم و هست ادتریز انتقادها هم ،است حزب متوجه ها نیدورب ،است تر دوخته حزب به هانگاه هم

 ار ما که ییهاآن اما دیآ یم بدشان هم حزب از هستند دشمن ماها با که ییهاآن یعنی کند یم تیسرا حزب به هست

 هک هستند یاعده ؛است حزب مشکالت از واقعاً نیا ،دیایب شانخوش حزب از همه که ستین هم طورنیا دارند دوست

 .ندکن دایپ محبت هم حزب به که نشده نیا موجب هاآن محبت اما دارند محبت دارندیم دوست را یهاشم یآقا و بنده

 یصبانع و ناراحت هم حزب از که شده موجب نیا هستند نیخشمگ و یعصبان هستند ناراحت شانیا و بنده از یبعض اما

  .نه مانیهایدوست اما کرده تیسرا ما یهایدشمن ؛بشوند نیخشمگ و

 ،یسخنران هجلس کی اگر اختناق دوران در انقالب از شیپ دییبفرما فرض مثالً  یاجلسه به را حزب کردمیم هیتشب من

 ،میردکیم شرکت ما نفر دو هر ای ،یهاشم یآقا با بنده جلسه آن یتو که داشت وجود فرضاً  یدرس کالس کی اگر

 یمشتر جلسه نآ البته ؛باشند حساس جلسه آن یتو که بود یعیطب خب ،میبود آن یمنبر ما دونفر هر که بود یاجلسه کی

 ،شدیم حساس نآ یرو هم ساواک .کردیم دایپ هم یشتریب دشمن اما کردیم دایپ یشتریب مستمع ،کردیم دایپ یشتریب

 البته) ندکردیم دقت آن یرو رندیبگ بیع خواستندیم اگر هم انیجوبیع ،کردندیم دقت آن یرو شتریب هم نیمأمور

 حساس آن یرو طبعاً  و بود ساواک و میرژ آن یهایدشمن مسئله ،کنند ییجو بیع که نبود مطرح یطورنیا که وقتآن

 ییهاآن ماا ندیایب رونیب هم نیمستمع از یاعده بود ممکن بوخ میآمدیم رونیب جلسه آن از شانیا و من اگر اما (شدندیم

 از بساط یکله ب باالخره و گرفتندیم یدرس کی کردندیم دعوت یمنبر کی ،کردندیم را خودشان کار ماندندیم که

 توقعات ،هست تیحساس میهست ماها تا هم حزب یتو که بودم معتقد و بود نیهم اعتقادم هم باز من لذا ،رفتینم نیب

 هر ات یعنی ،دارد وجود بود امام ذهن در که یاشکال آن ،دارند ادیز تیحساس دشمنان ،دارند ادیز توقع دوستان ،هست

 لذا ،ستین انقالب نفع به یزیچ نیچن کی که دادندیم صیتشخ امام را نیا و شود تمام ما یپا به شود دایپ که یکار
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 ،میستین هم زبح عضو گرید اما میشوینم حزب از گانهیب گانهیب طبعاً البته خب مییآ یم رونیب حزب از ما که میگفت

 هم شیرو و ماندیم است یاسالم التیتشک کی ؛کندیم را خودش کار هم حزب ،میندار حزب در یمیمستق تیمسئول

 کی هم نیا حالیایعل .است الزم جامعه یبرا تشکل و است تشکل کی ؛میباش آن یتو دیبا ما آخر تا که اندننوشته

 .کردمیم استدالل و داشتم اصرار هم نیا بر و بود من خود نظر نیا و بود نظر

 ای میکن محدود ار آن اما میدار نگه شکل نیا به نه و رونیب مییایب ما نه میکن لیتعط نه را حزب که بود هم گرید نظر کی 

 جناب که بود یشنهادیپ نیا و (میکن کم و میبکش نییپا را لهیتیف نیا) میبکش نییپا جیتدره ب را حزب چراغ یریتعب به

 ودشانخ که کردندیم ذکر اش درباره هم یمفصل و یعیوس انیب و کردندیم استدالل آن یرو و کردندیم یهاشم یآقا

 صحبت الًمفص( تشیفیک و وجوهش در) هم مسئله نیا درباره که دارد احتمال ،کنند ضیمستف را ما بعدازظهر شاءاهللان

 را دفاتر از یبعض اما میمانیم حزب در هم شانیا و من و میکنینم لیتعط را حزب که بود شانیا شنهادیپ یکی لذا و کنند

 نیبنابرا است اختالف موجب حزب دفتر یوقت کی بخ ،میبندیم را آن است یاختالف ،دفتر که ییجاها آن ،میبندیم

 دفتر ،حزب دفتر هک ییآنجا .میبندیم ستین فعال حزب دفتر که ییجا آن .باشد اسالم نفع به دیشا باشد بسته دفتر آن

 زهحو که ییآنجا .میبندیم هم را آنجا ،دارد اداره کی و تابلو کی آنجا در فقط حزب یعنی ،ستین حوزه اما ،هست

 و دارد حوزه کی ای و حوزه 2 آدم هزار صد مثالً ،دارد بخش آن ای و شهر آن ای شهرستان آن مردم عدد به نسبت یکم

 ای میکنینم یغاتیتبل یهاتیفعال .بماند میگذاریم را جاها هیبق اما ،میبندیم هم را دفتر آن ،است یکم درصد کی نیا

 کالس کی به را حزب .میکنینم شرکت زیبرانگ غوغا مسائل و یاسیس مسائل در .میکنینم اصالً ای میکن یم کم

 ،مانند یم ها وزهح ،میبرینم نیب از را هاحوزه .(میکنینم را کار نیا دفعتاً جیتدر به البته) میکنیم لیتبد سروصدایب

 حالیایلع ،بدهد هم خوراک هاحوزه نیا به که میباش داشته هم یفعال یدتیعق واحد یستیبایم یموارد نیچن در قاعدتاً

 یروز کی اگر میبکن هم محدودتر جیبتدر دیشا و میکنیم کوچک و محدود شکل نیا به را حزب یحالت نیچن کی

 اگر ؛مینکیم زنده ،میکنیم ایاح را آن دوباره باز دارد اجیاحت حزب نیا به انقالب که شد احساس و بود یمقتض و الزم

 .(بود یهاشم یآقا شنهادیپ هم نیا) کرد خواهند گرانید مینبود ما اگر میکنیم ما میبود زنده ما

 یجمهور استیر انتخابات در که آمد شیپ ییهابحث بعد ،نبود آن یرو یریگمیتصم ،بود بحث عالم در هم هانیا البته 

 تیفعال و یاسسی تالش ؛کند چکار اصالً  ؟چطور گرید یهابحث در ؟ندهد ای بدهد هیاعالم ؟نکند ای بکند شرکت حزب

 با میبرس امام خدمت یهاشم یآقا جناب و بنده گرید بار کی که شد نیبنابرا باالخره و ؟باشد صورت چه به اشیغاتیتبل

 و میگفت شد انیب که ینظرات نیهم ،میگفت را نظراتمان و امام خدمت میرفت و( بود دوم دفعه نیا و) میکن صحبت شانیا

 نظرات از و دیننک لشیتعط نه، گفتند و کردند مخالفت یکل طور به حزب لیتعط با هم امام و میکرد حیتشر امام یبرا

 در چه و داخل در آنچه انعکاس و کندیم درست مسئله انقالب یبرا حزب لیتعط که شدیم استنباط طورنیا شانیا

 کردندیم احساس دیشا و نداشتند موافق نظر یلیخ هم یکی نیا با مینباش حزب در ما که هم نیا .است یبد زیچ خارج
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 یم تنباطاس بعداً هم را نیهم شانیا شیفرما از که آمد ادمی و دیرس ذهنم به االن) باشد دتریمف میباش حزب در ما اگر که

 کی یکنون طیشرا در و دارد را صدا و سر و اهویه همان ،هم حزب از نفر دو ما شدن خارج که کردندیم فکر( کردم

 یافض در ،دیآیم وجوده ب تشنج کی قتیدرحق و ؟رونیب آمد حزب از یفالن چرا ؟شد یچ که کندیم جادیا یموج

 خاموش و کردن محدود و کوچک همان اما ،کردند رد شانیا هم را نیا لذا ؛دیآیم وجوده ب تشنج کی جامعه یذهن

  .میکن نیعم خودمان را فرمولش بعداً شد بنا ؛کردند دییتا هم شانیا را دنیکش نیپائ را لهیفت جیتدر به یعنی ،کردن

 ندهیآ به نشایا .میآورد دست به امام شاتیفرما از اواخر نیا ما که بود یمطالب از نیا بکنم عرض شما به را نیا من البته

 هستند نگران شهیهم ،هستند نگران شانیا که است تر درست نیا و هستند نگران که معنا نیا به یعنی هستند نیبدب هاتشکل

 گرهکن انیپا در که ،قبل کنگره آن در باشد ادتانی اگر ؟شد خواهد چه فردا از خوب امروزش حاال تشکل کی که

 کردند مه نیهم به اشاره اما کردند فیتعر حزب از کردند محبت خودشان میکرد مالقات شانیا با و میدیرس خدمتشان

 و است الحصول متدرج که ییزهایچ از شانیا ؟شد خواهد چگونه و ؟شد خواهد چه هاتشکل ندهیآ ،یبعد یهانسل که

 بارها لذا ،ندبکن مطلق دییتا توانندینم و نگرانند دباش داشته یگرید حال کی است ممکن فردا و دارد یحال کی امروز

 مراد البته خب ؛کردندیم نانیاطم و اشاره حزب نیمسئول و حزب نیمؤسس به کردندیم صحبت که حزب مورد در هم

 هستند ییها تهبرجس از هستند انقالب یهاتیشخص از که را یمرکز یشورا افراد از یاریبس شانیا ،میستین نفر دو ما فقط

 نظر رد یاشدهشناخته یهاتیشخص و بودند انقالب در هم گذشته در دارند یمهم یهاتیمسئول االن و دارند سابقه که

  ؛دونفر ما جمله از دارند و داشته نانیاطم هاآن همه به شانیا ،هستند امام

 یعنی میکن عمل را یهاشم یآقا شنهادیپ همان که میگذاشت نیا بر را بنا دوم مالقات نیا از بعد ما که است نیا غرض

 سئلهم متعدد جلسات در و شد لیتشک منظور نیا و مقصود نیا یبرا یمرکز یشورا جلسات لذا ،میکن محدود را حزب

 دفتر نیا ،میندار حوزه اصالً  یول میدار یدفتر کی که ییدرجا مثالً  میگفت که لیقب همان از ،شد مطرح دفاتر از یبعض

 تیجمع کهیلدرحا دارد حوزه دو ای حوزه کی لکن میدار ییجا کی در یدفتر کهنیا ای کنند لشیتعط میگفت ؟باشد چرا

 بعداً  شاءاهللنا بازهم ؛میکرد شروع جیتدر به را هانیا .کنند لیتعط هم را دفاتر نیا امثال میگفت ،است شهر آن در یادیز

 هابرنامه نیا که است نیا فشیتکل بعداً کرد دیخواه انتخاب حاال که شما منتخب یمرکز یشورا یعنی داد میخواه ادامه

 کی دوران نیا و شود اجرا دیبا که است ییهابرنامه نیترفیظر و نیترقیدق از یکی نیا و کند اجرا یحیصح شکل به را

 وردم که چنانآن میتوان یمه ن و خواهندینم را نیا امام چون مینباش میتوانیم نه ما .است حزب یبرا یدشوار شیآزما

 و مشکالت نیهم خاطر به ،میباش (کندیم یراض هم را امام شکل آن طبعاً که) هست خودمان آلدهیا و خودمان عالقه

 رطش و دیقیب ،هاآدم کردن رد ،اختالفات در کوچک یزهایچ کردن عمده و کردن یکل ،یاسیس یجوها نیهم ،فشارها

 خواهد هم باز و کرد یادیز یها زحمت دچار را حزب که یاختالفات نیهم (،کنند رد را آن و کنند رد را هانیا که)

 وسط خط آن که لذاست میباش داشته میتوانینم هم را خودمان مطلوب و آلدهیا شکل آن زهایچ نیا خاطر نیا به و کرد
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 زتریت ریمشش از و ترکیبار مو از که است یمیمستق صراط همان میریبگ قرار آن یرو دیبا ما که یمیمستق صراط آن و

  .است دشوار شیآزما کی دوران واقعاً دیبکن آن به توجه است،

 ما طرح در و ماست یآرزو که طور همان ماندیم و رودینم نیب از یاله فضل به و شاءاهللان شیآزما نیا در حزب

 نیا اهللشاءان و ماندیم حزب و( بماند حزب که بود شدهینیبشیپ یهاشم یآقا برادرمان طرح در) بود شدهینیبشیپ

 دیبا ونهچگ کهنیا کردن دایپ اما است نیا ما دل لیم و یقلب عالقه .بماند دیمف همواره و باشد دیمف انقالب یبرا حزب

 البته ،دیاشب داشته توجه را نیا ،است یامخاطره پر و حساس و دشوار کار اریبس میشو واقع دیمف انقالب یبرا تا میبمان

 ،است نیا هاآن یآرزو، بکند دایپ گسترش یروز هر حزب که دارندیم دوست ،برادران از یبعض که دانمیم بنده خب

 و ستنده ناراحت هانیا ،شود یم بسته دفاتر از یبعض ای شود یم محدودتر ای و شودیم محدود حزب بشنوند کهنیا از

 .هستند ناراحت واقعاً میدانیم

 حزب به عالقمند و دادند دیشه حزب نام خاطر به دادند دیشه حزب یتو دادند دیشه حزب یهاآرمان خاطر به یکسان

 هم آن قتیحق ،میکن یم نگاه شده دهیکش زحمت شیپا که یادهیرس نیریش وهیم کی مثل حزب به خودمان ما ؛هستند

 شده زبح نیا یبرا که ییهاتالش مجموعه بلکه ،میادهیکش ماها ای ،امدهیکش بنده را زحمت نیا کهنیا نه ،است نیهم

 امروز اما ،میکن محدودش که است دشوار ما یبرا ،است یعیطب لذا (شده ردوخ که ییهادل خون) است ادیز یلیخ

 ماما مطلوب و عالقه مورد و خداست تیرضا مورد که یشکل آن و مطلوب شکل آن میبگرد دیبا ،ستا نیا مصلحت

 .میبرس مورد نیا در الزم فرمول به امروز کنگره نیا در شاءاهللان و میکن دایپ را شکل آناست 

 است نیا شنهادیپ کی است شده یگوناگون یشنهادهایپ یمرکز یشورا مورد در دهم یم انیپا به را ضمیعرا گرید من 

 عده نیا نیب در را نفر 26 خواهران و برادران که میباش داشته دایکاند یتعداد یعنی میباش داشته دایکاند نفر 26 ما که

 که ،میبکن نفر 68 ای 36 به لیتبد را نفر 26 یعنی میکن کوچک را یمرکز یشورا که بود نیا شنهادیپ کی .بکنند انتخاب

 بود نیا گرید شنهادیپ کی .بشود ترکوچک دیبا یمرکز یشورا و بود خواهد کمتر االن حزب کار صورت نیا در طبعاً

 مطرح و دیکاند را هاآن مجدداً باز ردینگ یادیز وقت کهنیا یبرا ،هستند االن و بودند که را یمرکز یشورا همان ما که

 نابج با هم امروز بود هم من خود ذهن در صبح امروز ،دارد یدیفوا کی نیا که بشوند انتخاب دیداد یرا اگر تا میکن

 بحث شودیم را هانیا هرحاله ب ردیبگ انجام کار نیا که کردند دییتا هم شانیا میکردیم صحبت یتلفن یهاشم یآقا

 یهاشم یآقا و ندهب به را یمرکز یشورا انتخاب اریاخت که بود نیا هم شنهادیپ کی .هست کردن یبررس قابل یعنی ،میکن

 یهاشنهادیپ حالیایعل ،کرد نخواهم قبول من بشود داده هم اریاخت اگر و مخالفم نیا با درصد صد بنده که بدهند

 .بشود عمل شنهادهایپ نیا از یکی به دیبا که هست یگوناگون

 .والسالم 
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 یرفسنجان یهاشم یآقا جناب نیوالمسلم االسالمحجت سخنان

 میالرحالرحمناهللبسم

 نیمعصومال ائمه هآل علی و اهلل رسول یعل والسالم و الصلواه و نیالعالمرب الحمداهلل

 تفادهاس ما یهمگ ،دادند محترم حضار یبرا ظهر از شیپ ،یاخامنه یآقا جناب که ینیمت و مستدل و مبسوط گزارش از 

 یطوالن خاطر هب .فرمودند شانیا شدیم گفته کنگره یبرا دیبا که را یمطالب و دندیکش شانیا را یاصل زحمت و میکرد

 شدیم اگر که باشند داشته حزب خچهیتار درباره یلیتحل بحث که نکردند دایپ یخوب فرصت شانیا شانگزارش بودن

 .زدند یم من از یدتریمف یهاحرف ،دارند حزب مسائل بر که یشتریب اشراف خاطر به شانیا قاًیتحق

 یلیتحل بحث کی یبرا کنم دایپ توانمیم یشتریب فرصت هنبود من عهدهبه گزارش تیمسئول بار چون ،که کردم فکر من 

 یمناسب اریسب مقطع که کنمیم فکر و انقالب و یکل طوره ب تحزب و حزب ندهیآ یبرا یمسائل طرح و حزبمان خیتار در

 مهم اریسب مسئله نیا ،گونه یسخنران بحث کی در که دانمیم و کنم مطرح خواهمیم حاال که یبحث نیا یبرا هست هم

 جهینت کی به که ،یونیسیکم یهابحث ،زگردهایم زیاد، مطالعات به دارد ازین نیا و ؛شودینم حل یاساس و یاشهیر و

  .میدهب وندیپ یسخنران کی به میبخواه را هیقض ما که هاستحرف نیا از ترمهم هم مسئله جهینت ؛برسند یروشن

 ردنک طرح هم مقدارش کی و باشد خودمان حزب خیتار به مربوط مقدارش کی دیشا امروز من صحبت ارزش شتریب

 کهنیا زا متأسفم و ؛شود داده پاسخ هانیا به دیبا هم یروز کی هرحالبه و شود مطرح دیبا و است مهم که است یمسائل

 حرف حزب شتریب یها تیموفق و تکامل و توسعه یبرا یشنهادیپ نقاط یرو و هاشرفتیپ یرو مدت نیا از بعد ستیبایم

 تا هاحثب نیا حالیایعل ،باشد کمال نوع کی خودش نیا هم دیشا و کشانده بحث گونهنیا به را ما طیشرا خب ،میبزن

 .میرسینم یدرست یجا به نشود حل

 که بود نیا انقالب از شیپ از ،ترهاجوان مقدار کی و باشند ما سن در که ییهاآن دیشا و ما نهیرید یهاآرمان از یکی 

 اشدب یگاهیپا که میاوریب بوجود اسالم جهان در ،ایدن در یاسالم خالص یدئولوژیا با یاسالم حزب کی یروز کی

 ،آمدینم شممانچ به یافق نیچن و میکردینم فکر بود نشده انقالب تا .اسالم یایدن مخلص یروهاین تشکل و تحزب یبرا

 در دممر لحاظ از البته ،بود کشور داخل در که یمسائل لحاظ از ،کشور داخل در میبود یتیاقل کی در ما معموالً چون

 ینفر پنج ،چهار تیجمع کی و میبرسان ییجا به میتوانستینم را حرفمان ،میبود حکومت فشار تحت لکن ،مینبود تیاقل

 چنان میبتوان که مینداشت روزها آن یدیام لذا ،کردندیم سرکوب را ما و شدیم کشف میکردیم درست وقت هر که هم

 .میخورد شکست عمالً هم بار سه دو هر و میکرد تالش هم بار سه دو ،میداشت را دهیا ؛میبده لیتشک را یحزب
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 ما یبرا یدیام نیچن شد گرم و گرفت اوج یحساب مبارزات طیمح که مبارزات آخر سال در ،انقالب یروزیپ آستانه در 

 میکردیم فکر ؛شود روزیپ هایزود نیا به انقالب که مینبود نیبخوش ما روزها آن .است یعمل فکرمان آن که شد دایپ

 واهدخ یجانسخت یپهلو میرژ و کشدیم طول دولت و مردم نیب یریدرگ یسال چند کی الاقل مرحله نیا در حاال که

 است شیدرپ یطوالن یک دوره که میکردیم فکر ما لذا کنندینم شیرها هایزود نیا به انشیحام و مردم مقابل در کرد

  .ندهیآ یبرا باشد یاسالم حزب کی لیتشک زمان ،تواندیم دوره نیا که میکردیم فکر و

 کرف که دادند اطالع ما به رونیب از ،بودند رونیب زین یاعده و زندان در هم دوستان از یبعض ،بودم زندان من موقع آن

 یرخب نیاول میآمد که هم رونیب .میکنیم یهمکار و میموافق که میداد اطالع زندان درون از هم ما و شده پخته حزب

 که میکردیم فراهم را آن مقدمات میداشت و بشود لیتشک حزب نیا که فرمودند موافقت امام که بود نیا دادند ما به که

 یروزیپ اول یروزها همان و رانیا آوردند فیتشر امام تا میکرد صبر ما و ستندین موافق امام که دادند اطالع ما به دوباره

 لیشکت هیاعالم ما که یروز آن و میداد لیتشک را حزب و کردند موافقت امام ،میکرد امام خدمت که یبحث با ،انقالب

 را یاساله یس آرمان کی حاال ما که کردمیم احساس من ،میداد مطبوعات به و میکرد هیته ینفر پنج ،چهار را حزب

 دیرسیم رمنظ به یبزرگ تیموفق کی ،میگذاریم را مان یهاهیپا و میآوریم بدست میدار میبود کرده کار شیبرا که

 اندردهک خرد استخوان مبارزات در که یکسان آن اما نباشد ادتانی دیشا شما حال ،داشتند یتصور نیچن هم گرانید و

  .بردندیم رنج یالتیتشک یب از یپهلو میرژ در که یکسان نیب بود یقیعم دهیا چه نیا که دانندیم

 هک دانشگاه لگریتحل یهاتیشخص از یکی شیفردا ،میکرد اعالن را حزب تیموجود که یشب آن هست ادمی من

 یکی) است ترمهم انقالبتان اصل از دیکرد شما که یکار نیا ،که گفت من به یتلفن ،دارد نهیزم نیا در هم ییهانوشته

 خیتار در یزیچ نیچن و بود یعیبد زیچ کی یسینونام یبرا مساجد یجلو مردم صفوف و بود گذشته ما اعالن از روز دو

  .است مهم تشیموفق ،است مهم اشاداره یمنته( نبود احزاب

 یعنی میدادینم هم خالف احتمال روز آن ما اصالً و میداشت انقالب از شیپ ما که یدید همان با ،شد شروع کار بخ

 شود بحث نیا وارد نبود حاضر روزها آن هم یکس ؛نه ای است الزم تحزب ایآ که میکن بحث یکس با مینبود حاضر یحت

 سوال تعالم نیا ،میاکرده کار که سال هفت کینزد گذشت از بعد االن لکن ؛کردینم مطرح را مسئله نیا کسچیه و

 کاراف طرف به است لیمتما ذهنم شتریب من گرچه کنمیم باز مقدار کی را سوال عالمت نیا امروز و .هست من ذهن در

 خودمان کشور محدوده از میبخواه و میبکن ایدن سراسر در یاسالم و یانقالب یعیوس کار میبخواه اگر ما که امیمیقد

 ییهابحث یمنته است یاسالم درست حزب کی لیتشک کارمان نیتریضرور میبگذار رونیب پا یاسالم انقالب یبرا

 یدیجد یهاافق و میکردینم فکر روزها آن که میادهید یموانع .میکن یم صحبت هاآن درمورد که شده مطرح نجایا

 ،اشدب انتشار قابل میهاحرف که بزنم حرف هم یطور دوارمیام من) مینیبیم حاال و میدیدینم روزها آن که میادهید زین
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 هاحوزه در عدب و باشد نشر قابل که ورمبیا کم یسخنران نیا در را بحث انیجر نیا یسر ادیز مسائل کنمیم یسع یعنی

 .(کنند بحث آن درمورد بتوانند

 که بود نیا هم زرو آن (میکن دایپ ینیع دید کی و موجود یاختالف مسائل با میباش کرده برخورد کهنیا بدون) ما تفکر 

 ادعا که ییاه مسلمان که میبود جامع التیتشک کی دنبال ،مینبود فرقه کی دنبال ما یعنی ؛میدار جامع حزب به ازین ما

 ،بکنند یزندگ ،هاحوزه در ماست عمل مورد که ما موجود معارف و ما موجود فقه یاسالم نیمواز با خواهندیم کنندیم

 که تندهس هم یافراد که میکردیم فکر هم موقع آن و بود ما یکل دهیا نیا .میبکن جمع التیتشک کی در را هانیا ما

 یم تیهدا مجموعه نیا در و هستند اصالح قابل بشوند التیتشک نیا وارد اگر هم هاآن که دارند یانحراف مهین افکار

 آن در و میبده شکل آن به مملکت داخل که مینبود یخاص خط کی فکر به و میکردیم فکر جامع واقعاً لذا ،شوند

 خودمان اول قدم در ما که دوستان از ،کردند مطرح جا نیا یاخامنه یآقا که یزیچ آن لذا و میبکن حرکت انیجر

 ،را انشجوهاد ،را هایدانشگاه روزها آن .بود ما تفکر نیا براساس ،باشد جامع که میکرد یسع را یانتصاب یمرکز یشورا

 کی با را هانیا(، کردندیم یهمکار ما با که بودند ییهاانیجر ها)این  را ها یبازار ،را تیروحان ،را هامعلم ،را کارگرها

 میکردیم فکر هک ینسبت کی به و میکرد محاسبه خودمان( نبود افراد یرأ انتخاب ؛بود انتصاب چون) یمناسب بیترک

 التشانیکتش زود که یدارسابقه یاسیس یها تیشخص کی از یحت و میآورد را هانیا باشند یمرکز یشورا در دیبا هانیا

 چهره کمتر .امدندین هم ها یبعض و آمدند هایبعض ،میکرد دعوت یهمکار یبرا هم هاآن از ،گرفت قرار ما مقابل

 .میباش نکرده دعوت را او ما و داشت یالتیتشک روح که بود یمعروف

 یطوالن حثب کی ،میکرد بحث ما یآزاد نهضت سران با یحت ،برسد یروزیپ به انقالب کهنیا از قبل ،دارم خاطر به من 

 کار هم متا مثل ییهاگروه یرو طورنیهم و بکنند ذوب یاسالم التیتشک نیا در اورندیب را التشانیتشک هم هاآن که

 خواهندیم هستند یمدع که یکسان که بود نیا فکر طرز یعنی (،میکرد دعوت هم را شیرفقا و صدریبن) میکردیم

 من ،باشد بوده اشتباه افکار نیا است ممکن حاال ،میاوریب بوجود یالتیتشک و میکن جمع را هانیا ،کنند یزندگ مسلمان

 هم اول و دبو نیا میکردن اعال را حزب که ینفرپنج ما ییابتدا تفکر طرز میبگو خواهمیم ،کنم دفاع خواهمینم حاال

 ،بدهند لیتشک را یمرکز یشورا خواهندیم که یکسان همه که بود نیا صحبت ،میبکن اعالن نفر پنج ما که نبود بنا

 حیترج ،میدش مشکل دچار میبکن هیته هیاعالم خواستمیم که یوقت .بشوند مؤسس و بکنند امضا( مختلف یهاانیجر)

 .هاآن کردن جمع یبرا میباش شتازیپ بعد و میبکن را اعالم نیا ما که شد داده

 و استقبال آن و یجمهور حزب اعالم موقع آن .بود ،دیدانیم خودتان که یمسائل آن) میکرد شروع را راه نیا بخ 

 کرده پر مفر حزب یبرا هانیا که میداشت افراد نفر ونیلیم چند یکوتاه مدت ظرف در ما که ،مردم عیوس یهایسینونام
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 یاسالم یجمهور و انقالب با را حزب اصالً مردم از یلیخ دیشا ،دندیفهمینم را حزب یمعن هاآن از یلیخ البته که د،بودن

  .(کنندیم چکار دارند که دانستندیم و کردندیم فکر که بودند هم هایلیخ لکن ،دانستندیم یمساو

 جلسه نیا در هم حاال که برادران از یاعده ،فرمودند یجد تیحما هم امام حضرت هست ادمانی بخ که مرحله نیا در

 یعلو مدرسه دآمدن هم هایبعض .دیسیبنو اسم دیبرو که فرمودند هم امام ،کردند فیتکل کسب امام خدمت رفتند ،هستند

 ماما ،آمد وجوده ب که هم مسلمان خلق حزب .فرمودند منع کار نیا از را هاآن امام و کردند مخالفت حزب لیتشک با و

 یم مخدوش را وحدت ددارن کهنیا عنوانبه را هاآن و خواستند حضور هب روز کی را حزب آن ونیروحان از نفر چند

 .کردند سرزنش ،کنند

 کی امام ،قم رفتم من ،مینداشت پول ما که( ستین ادمی قاًیدق) بود دوم ای اول سال همان ،میگرفتیم کمک امام از ما 

 وانعنبه را چمدانش من) که دادند( بود جالب من یبرا اش منظره، ستین ای مسئله که پول حاال) پول از مملو یچمدان

 هم حزب یبرا ؛بود تومان هزار یاردهخ و ستیدو و ونیلیم پنج ،میشمرد را ها پول نجایا( امداشته نگه هنوز یادگاری

 را پول نیا شما که کردند دیق( یاخامنه یآقا و من) ما با یمنته ،دادند ما به شانیا امام سهم اجازه ،میبود گرفته را پول

 به راجع امام ذهن در هشیهم ابتدا از البته ،دادندیم پول یاسالم غاتیتبل یبرا شانیا یعنی ،دیکن مصرف یغاتیتبل مسائل در

 نستندداینم چون و دهمیم حزب خاطر به را امام سهم من ندیبگو که نبودند حاضر طورنیا لذا ،)*(بود یسوال کی حزب

 مخارج ولپ نیا که فرمودندیم دیق لذا ،میدار ...و روزنامه ،یسخنران ،جزوات ،هینشر چاپ لیقب از ،یغیتبل یکارها ما که

 .است غاتیتبل

 یا نمالحصول ر یجیتدر یزهایکه فرمودند من چ میدیدو سال اول ما از زبان امام شن یکیدر  یعنی لیآن اوا: پاورقی)*

 (چه خواهد شد. ندهیدانم در آ یمطلق کنم، چون نم دیتوانم تائ

 که دندیفهم ما دشمنان ،شد شروع ما هیعل یحسابیب یهامخالفت چه که هست ادتانی کرد تیموجود اعالن حزب تا 

 نقطه و کردندیم حساب التشانیتشک یرو ما یرقبا ای دشمنان خب ه،گرفت قرار مقابلشان در یالتیتشک میعظ گاهیپا

 از داشتند انقالب اول یروزها در که یدهسازمان همان با هاگروهک همه .دانستندیم یالتیتشک بی در را ما ضعف

 و بودند ردهک هم گرید یاکاره یلیخ و بودند کرده یریعضوگ و مسلح را خودشان اکثراً و بودند کرده استفاده فرصت

 ینیسنگ رخاط نیهم به و، بود کرده ناراحت را هاآن ،کار نیا لذا و بودند مردم توده نداشتند التیتشک که یکسان تنها

 ضرر هب ،شد حزب نفع به هاآن یهاتالش لکن ،بکنند خارج میدان از را حزب نیا کهنیا یرو بودند انداخته را خودشان

 رچهه اما ،نبود ریتأثیب بخ د،داشتن یاچهره یکم که یموقع تا ،زدندیم حرف ما هیعل که ییهاآن چون ،نشد حزب

 دشیم ترمحکم شوضع حزبهم اندازه همان به ،شد تر روشن مردم یبرا شانیفکر اتیمحتو و شدند تر بدنام هاآن

  .(هستند یمردم پیت چه ما دشمنان که بود معلوم چون)
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 که بود نیا بحث میگرفتیم یمرکز یشورا که یوقت اصالً میپرداختینم خودمان به ما بودند هصحن داخل هم دشمنان تا

 دانیم از را هاآن بیرق چطور ما که بود نیا بحث شدیم مطرح یانتخابات اگر ؛میکن مخالفت هاتوطئه نیا با چگونه مثالً

 ائتالف ام ،کار یمقدار کی با ای و آسان یلیخ لذا میبشکن را هاآن بیرق کهنیا یبرا میشدیم جمع ما همه ،میکن خارج

 و میودب متحد هم با ،کردندیم کار ما با آمدندیم ،نبودند هم حزب عضو که یکسان یعنی ،میدادیم لیتشک را بزرگ

 .میکردیم کار

 را اثرشان ای رفتند در هادانیم از و شدند شناخته هاآن همه و میدیند یمهم یالتیتشک مسئله خودمان مقابل در که یوقت 

 لیتحل و میدانستیم قبل از ستیبایم که شد یامسئله آن دچار یاسالم یجمهور حزب ،دادند دست از جامعه در

 در تنگرف قرار و کردند شروع هانیا ،میبود کرده جمع حزب در ما که را یگوناگون یهاقهیسل کهنیا آن و میکردیم

  .هم مقابل

 کی ؛میداشت را برخوردها نیا اول یروزها همان از ما و( فرمودند یاخامنه یآقا که یطورهمان) بود قبالً هم ییهابحث

 کی ؛کندینم چاپ را ما یها نطق ،سدینوینم را ما یهاحرف ،دهدینم دانیم ما به روزنامه که کردندیم گله ما از عده

 مجال ینتهم ،بود هاحرف لیقب نیا از یگرید یزهایچ و ندارند قبول را انقالب افکار هانیا که گفتندیم طرف آن از عده

 مالز ،کردیم خاموش را آن حوادث کوران و زدیم یاجرقه کی ،بکند مشغول را نیطرف هاحرف نیا که شدینم دایپ

 خبرگان جلسم انتخابات ،اول مجلس انتخابات مثل آمد یم شیپ یمهم مسائل که یوقت ؛کند حتینص یکس که نبود هم

 یکس چه رگید(، مینداشت که کوچک مسائل موقع آن ،گرید بود لیقب نیا از مسائلمان ما) یاساس قانون رفراندوم ای و

 که ،میدار تالفاخ مسائل لیقب نیا از ای یخارج تجارت مسئله سر بر کس فالن با مثالً ما کهنیا درباره کردیم فکر اصالً

  .بود خطر در اصل که چرا ،آمدینم شیپ موقع آن در هاحرف نیا .میبکن دعوا هم با مینیبنش مییایب حاال

 قیدق یامعنبه که آن از شیب ما تیماه .مینداشت هم را جبهه کی نامه نیآئ یحت ما کهیدرحال ،شد شروع انیجر نیا خب

 یانیجر کی رد میبود شده جمع ،باشند حزب چند توانستندیم که یفکر انیجر چند یعنی است، جبهه ،باشد حزب ،کلمه

 میداشت یحزب نامه نیآئ ،مینداشت جبهه نامه نیآئ لکن ،میبود داده لیتشک را یاجبهه کی و میکردیم یهمکار گریکدی با

 .کردیم درست یمشکالت روز هر و شود اداره که شدینم انیجر نیا ،بود که یوضع با طبعاً و

 اشدب یم افرادش سالمت خاطر به و حزب یقو تیمرکز خاطر به نیا ،نشد انشعاب دچار و دینپاش هم از حزب کهنیا 

 هانیا نیبهتر .اندکرده انشعاب هاآن همه که دینیبیم دیکن نگاه اگر خودمان خیتار احزاب نیهم در ای و گرید احزاب در

 و میدکریم یهمکار هم با ائتالف در نوعاً  بودند ما همکار و بودند ما کانینزد جزو که بودند یاسالم انقالب نیمجاهد

 یبعض و بودند دانشجو و جوان نوعاً افرادشان کهنیا خاطر به کردندیم سپر نهیس هانیا هم فاسد یهاانیجر همه مقابل در

 یقتو لکن ،دادند بروز خودشان از هانیا هم یمشخص یانقالب چهره و داشتند مسلحانه مبارزه سوابق هم شانیهاچهره از
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 در یکرف انیجر دو یعنی .داشتند را ما مسئله درست هانیا .شدند انشعاب دچار هانیا که دینکش یطول ،شد تمام مسائل

 که دبودن یمدع کهنیا با و (کردند اشاره آن به شانیهاصحبت در یاخامنه یآقا که یانیجر دو هیشب) بود هاآن انیم

 طورنیهم تاًینها و ماندند عده کی رفتند هاآن از عده کی ،شدند منشعب حالنیا با دارند خودشان انیم در را امام ندهینما

 .اندشده گروه دو یعنی دینیبیم اکنون که است

 آمدند ونریب هاآن شکم از ها یکاریپ و شدند منشعب انقالب دوران در یحت نیمنافق .بودند طورنیهم هم هاگروه هیبق 

 ابراز شتریب را خود ینیدیب و دادندیم تر چپ یافراط یشعارها که ییهاآن ،بود چپ جهت ،جهتشان هاآن چون و

 باز شیپ ماه سه دو نیهم) کردند گرید انشعاب چند هانیا دوباره هم بعد .شدندیم یمعرف تریانقالب هاآن کردندیم

 ذشتهگ زحمات از بخواهند که دیآیم شیپ یزمان هاانشعاب چراکه ؛هستند هم فشار تحت که نیا با(، کردند انشعاب

 اشتند مشترک دشمن ،دوران همان) دعواست اشهمه کهنیا یبرا است کم انشعاب هایریدرگ دوران در ؛رندیبگ جهینت

 شانیا یریدرگ دوران نیهم در که (است طور نیا نوعاً ایدن یها تحزب) است ناجور انشانیب چنانآن هانیا لکن (،است

 .شوند یم انشعاب دچار ،مشترک دشمن با

 یحصال مردم نوعاً افرادشان خود اوالً  ،کردم عرض که بود نیا هم علتش ؛امدین شیپ انشعاب یاسالم یجمهور حزب در 

 در میبود مؤثر هم گرید دوستان و یاخامنه یآقا و بنده و هستند یصالح افراد شانهمه یمرکز یشورا افراد ؛هستند

 یهمکار لهیسو کی طبعاً میداشت حضور ما که یوقت ،ردیبگ اوج یقدر کی خواستیم مسائل نیا یزمان کی اگر کهنیا

 مقدار کی ارافک کردن جمع عتیطب اال و امدهین شیپ یانشعاب حالتابه الحمدهلل که شده باعث نیا و میبود هانیا نیب

 ندیآ یم جبهه در رایز ؛باشد جبهه کهنیا مگر ،برود شیپ انشعاب طرف به که است نیا التیتشک کی در مختلف

 شتراکا مورد ده در و اختالف هم با مورد پنجاه در حزب تا پنج مثالً  که است ممکن یعنی ،سنجندیم را مشترکاتشان

 استیس مثل کندیم یهمکار موارد همان در جبهه و سندینویم نامهنیآئ کی مورد ده همان یبرا ندیآیم لذا باشند داشته

 در هم و اشدب حزب واقعاً  که میخواستیم میبکن میخواستینم را کار نیا که ما لکن ؛امثالهم و یدفاع استیس ،یخارج

 .باشند متحد زیچ همه

 دکردنیم صبن که یکسان چون رفتیم شتریب تفرقه نیا احتمال، شد انتخاب به لیتبد انتصاب که یزمان از خصوصاً 

 برنده وا یرأ با نفر کی و دهدیم یرا جانیا آمده استان فالن بخش از که نفر کی مثالً اما داشتند مالحظه یمقدار کی

 تاس ممکن لذا و هداد یئرا کی نجایا آمده و دهیشن یاسم کی (داندیم یقدر کی) داندینم را زهایچ یلیخ او شود یم

 کی هم خطر نیا شد واگذار که حزب عتیطب به حالیایعل .نشود دهند یم یرا که یکسان جانب از یمالحظات نیچن

 فرد چون) میاوریب حساب به شتریب یریدرگ عوامل جزو یستیبا هم را نیا خود دوم دوره نیا در ما لذا شد شتریب مقدار
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 رد لذا بود هم خودش حق بود حزب یاعضا طرف از و نداشت یتیوال چیه او به نسبت هم یکس ،بود شده انتخاب

   .(کند مقاومت توانست یم شتریب اختالفات

 تالش دیبا ایآ دارد ما جامعه که یوضع و طیشرا نیچن در اصوالً و کرد دیبا چکار کهنیا اما نجایا به میدیرس حاال خب

 هایریدرگ نیا صرف را وقتمان چرا) ؟میباش داشته حزب تا چند نه کهنیا ای ؟داشت حزب کی که( هامسلمان ما) کرد

 کهنیا ای ،بود حزب کی دنبال به هم باز دیبا ایآ که است سوال کی نیا (؛ردیگیم یادیز وقت هایریدرگ نیا ،میکن

 ایآ ،سته تحزب درباره مسائل نیا که یوقت که است مطرح یگرید سوال کی نیا از قبل لکن ؟است بهتر یچندحزب

 تمصلح چه حد تا و ؟نه ای کندیم گوناگون تفکرات طرز و هابرداشت نیا با را احزاب تحمل اصالً ما مثل یاجامعه

  .(کرد صحبت آن یرو دیبا است یسوال هم نیا رحاله به) میباش داشته حزب جامعه در که ماست

 همه ایآ ؟میباش داشته جامع حزب کی که دارد وجود ما یبرا امکان نیا و میتوانیم ما ایآ که است نیا گرید مسئله و

 یم طرحم خدا خاطر به هم را اختالفاتشان یحت که را یکسان یعنی( میکنینم یبحث ما را بد مردم) را خودمان خوب مردم

 هانیا یرو و هرفت را هاراه همه ما البته ؟میدار نگه میتوانینم ای ،میدار نگه حزبیک  داخل میتوانیم را هانیا ،کنند

 .)*(میدار تجربه

نوار  شیها یشده، بعض یضبط م یتا حدود یمرکز یها پرونده دارد. خوشبختانه مذاکرات شورا نیهمه ا: پاورقی)*

 ( کرد. یدگیشود رس یآن ثبت است و م خیتار یکرده اند، تا حدود یسیرا هم خالصه نو شیها یشده، بعض

 تا ها نشیب و یفکر یهااختالف که ستا نیا (است مسلم من دید از) است مسلم فعالً  که رسدیم نظر به مسئله کی اما

 حرف داخ یبرا و دهیعق یرو واقعاً و است سالم تین با( میگوینم را همه نوعاً) میشناسیم و کرده برخورد ما که ییآنجا

  .(میاشب داشته بحث هاآن برخورد روش در تنها است ممکن) میکن محکوم شان دهیا در را هانیا میتوانینم ما لذا ،زنندیم

 ما یعنی .است ضرورت کی مقطع نیا در ما جامعه یبرا انسجام و اتحاد که است نیا م،کنیم مطرح که یامسئله نیاول

 ام حاال) شود شکسته جامعه وحدت که میده قرار هم مقابل در ،جامعه در را ییهاانیجر که میندار حق االن وجهچیهبه

 یگرید بحث میشو یم ریدرگ هم با مجلس در حهیال کی درباره ای میکنیم بحث که گرید یجا ای حزب جلسات در

 ،هاکارخانه ،شهرها داخل ،مختلف خطوط در را مردم یامام خط توده که میبکشان جامعه داخل را مسائل یطور و (است

 مسئوالن و دهندینم اجازه امام ،بکند را کار نیا بخواهد یکس اگر که هم فرض بر ؛میندازیب هم جان به ...و بازار مراکز در

 درحال واقعاً هنوز که مقطع نیا در فعالً) ما جامعه االن و بشود یزیچ نیچن که دهندینم اجازه( هاما از ریغ) هم گرید

 وجه چیه هب( بکنند منفجر درون از را جامعه نیا که هستند درصدد ما دشمنان و انقالب دشمنان اب میریدرگ و میانقالب

  .اختالفاتی که خیلی هم شدید نیست هم آن را مردم توده سطح در اختالفات تحمل
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یک وقت اختالف مثالً بین ایده های منافقین است و حزب جمهوری و حتی مثالً اختالفات امت، یا لیبرال ها است یا 

 حزب جمهوری اسالمی که خب این ها مسئله است، اما این که ماها بین خودمان حرف داریم )که خیلی هم اختالفات

 خونی( )عشیره ای سیاسی نهکم است(، همان طور که آقای خامنه ای فرمودند این ها بیشتر تعصب قبیله ای و عشیره ای 

است تا محتوای اسالمی، چون ما با آقایان بحث کرده ایم و این را می دانیم، لذا ما نمی توانیم بین خودمان این کار را 

 .بکنیم )این یک مسئله(

در کنار این و مربوط به همین، شخصیت های مملکت ما هستند؛ ما اگر بخواهیم جامعه منسجمی داشته باشیم باید شخصیت 

هایمان هم رودرروی هم قرار نگیرند، اگر قرار باشد که امام جمعه یک شهر با یک روحانی متنفذ دیگری، در شهر، یکی 

ن هم بیافتند، خب فرض دو حزبی بودن معنایش همین می شود دیگر، به عنوان این حزب و یکی به عنوان آن حزب به جا

شخصیت های محور  ...در اصفهان، در تبریز وما االن، افراد را کمابیش می شناسیم، در مشهد، در شیراز، در کرمان، 

ما ببینید ، شو دو گروه که به جان هم بیفتند ،وحدت جامعه ما، بعضیشان در این حزب هستند و بعضی دیگر در آن حزب

که چه می شود؟ حرفی که این امام جمعه در این استان می زند و حرفی که آن امام جمعه در استان دیگر می زند، بعداً 

دوی این ها تیتر می شود )در چنین شرایطی می بایست هر حزبی هم یک روزنامه داشته باشد دیگر( هم در روزنامه ها هر 

ا مسئله م اختیار مردم، ببینید در این صورت چه مسئله ای به جان مردم می افتد؟ حاال اگر و بعد هم اگر این ها بیافتد در

 .اریمد جنگ را هم نداشتیم، چنین چیزی را نمی توانستیم بپذیریم، چه رسد به این که حاال مسئله جنگ را هم در پیش رو

یکی  .منهای شخصیت ها را اصالً قبول نداریمبنابراین شخصیت های ما اگر بخواهند داخل احزاب نباشند )که ما حزب 

خب آدم های متشخص، امام جمعه و شخصیت های روحانی که االن  .از بحث هایی که این روزها ما داشتیم همین بود

مطرح هستند، امام فرموده بودند که این ها داخل حزب نباشند( این حزب، حزب ایده ال نیست، یعنی آن حزبی که ما 

رباره آن حرف می زنیم و احتمال می دهیم که این حزب بتواند آینده انقالب اسالمی را در دنیا اداره سی سال است د

بکند و پایگاهی باشد برای مردم خالص مسلمان، آن حزبی نیست که شخصیت های شناخته شده و معتبر داخل آن نباشند، 

  .چرا که اگر چنین چیزی باشد، این ضد ارزش می شود

که برای یک استان بهترین و مناسب ترین فرد را برای امامت جمعه انتخاب می کنند )تا آن جایی که به  ما می دانیم

ما االن ششصد هفتصد نفر امام جمعه  .نظرشان می رسد، با توجه به مجموعه مسائل( و یا در شهرستان ها هم همین طور

ح کشور داریم؛ عده ای هم ر نفر امام جمعه در سطداریم و امام جمعه های موقت را هم که حساب بکنیم بیش از هزا

منتظر پذیرش این مسئولیت هستند، یعنی امام جمعه نیستند ولی فکر می کنند که در آینده ممکن است امام جمعه شوند؛ 

آن  خب بنابراین حزب با محتوای اسالمی، ،حال اگر یک دفعه بگوییم که چنین شخصیت هایی نباید در حزب باشند

رض کنیم اگر هم ف .وقت دیگر چیزی برایش باقی نمی ماند، این حزب نمی تواند آن حزبی که به دنبالش هستیم باشد
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یم، اگر بتوانیم یک حزب منسجم داشته باش .که تعدد احزاب باشد، این حرف باید به طریق اولی جلویش گرفته شود

ن شخصیت ها در این حزب باشند، لکن اگر حزبی داشته باشیم که نتواند مردم را زیر پوشش بگیرد و منطقی است که ای

به صورت یک جریانی در کنار توده مردم با بخشی از توده مردم باشد، این حزب این خطرها را خواهد داشت، یعنی فردا 

 .در مقابل این مسائل فراتر خواهد گرفت

ا هحتماً ذهن امام را آزار داد و ماها را هم اذیت کرد و وقت مامسائلی که  چه باید کرد؟در مقابل این مسائل حاال 

را هم خیلی گرفت و نیز از توان ما در کارها کاست، همین رو شدن اختالف و بینش ها بود که کم کم آثار خودش را 

 .س و همه این ها مسئله شدنشان داد، در درون حزب، در بیرون حزب، در روابط با دولت، در رابطه با مجل

در درون حزب، اگر شما به جای ما بودید )به اعضای محترمی که از شهرستان ها آمده اند می گویم(، داخل شورای 

یک کسی اگر خبری نقل می کرد، خطی  .مرکزی بودید، می دیدید که ما چه مقدار وقتمان صرف همین مسائل می شد

 آن یکی، یک نوع تحلیل دیگری روی آن .فید به حال این خط است می گفتنقل می کرد، خبری که فکر می کرد م

انتخابات می خواستم بکنیم، می دیدیم که دسته ای رای می آورند؛  .می گذاشت و آدم اعصابش یک کمی خرد می شد

لبته این حق ا بحث می خواستیم بکنیم، رشته ای بحث می شد؛ یعنی افراد مثل این که فکرهایشان منظم شده باشد، حاال

هر کسی است که از فکر خودش دفاع کند، اما این نبایستی تصادفی باشد که همیشه در مسائل اجتماعی این طور باشد؛ 

بینش  وید سرِ گمثالً یک نفر را مطرح می کردیم که کاندید بشود یا نشود؛ لذا این یک مسئله فکری نیست که آدم ب

ن در درو .اختالف است، خب معلوم است که وابستگی ها اثر می کرد، و همه روی مسائل این طوری بحث می کردند

 .حزب که همیشه این مسائل را داشتیم، به عالوه بحث های ایدئولوژیکی هم که یک مدتی مطرح بود

ستگی داشت به این که هسته حزب ما در در بیرون حزب، یعنی در شهرستان ها، دیگر حزب یک جور هم نبود و این ب

اگر مثالً با امام جمعه در یک خط بود، با هم رفیق بودند؛ و اگر در یک خط  .هر جایی، چه طرز تفکری داشته باشد

درگیر شده اند، و همه این خبرها هم می رفت نبودند، خبر می رسید که با امام جمعه یا با فالن جا یا با فالن مدیرکل 

م )االن رسم این است که هر کسی که شکایت می کند، از امام گرفته تا مراجع پائین رونوشت آن را می خدمت اما

فرستد، مخصوصاً شخصیت هایی مثل امام جمعه ها که اصالً به زیارت امام هم می آیند، یا از طریق دفتر امام و یا جاهای 

و خب این ذهن پاک و ضمیر بی آالیش امام و آن قلبی که دیگر با امام مالقات می کنند و حرف هایشان را می زنند(، 

برای این امت این همه می سوزد و می طپد، هر روز بفهمد که حزب جمهوری اسالمی یک جا با امام جمعه درگیر شده، 

 .گیر شده، و یا مسائلی از این قبیلدریک جا استاندار 

زب تباطاتی که آقایان با هم داشتند، مسئله خط خیلی بیشتر از حاین که ما گفتیم حزب یک حزب واقعی نبود، واقعاً در ار

افرادی عضو حزب ما بودند در مجلس شورای اسالمی، این ها طرح می دادند که مثالً وزیر اطالعات نباید  .اثر داشت
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حزب  دخب پس حزب برای چه چیزی درست شده، اگر حزب نتواند وزیر داشته باشد، دیگر چطور می توان .حزبی باشد

باشد؟ داخل هیئت دولت این طوری بود، داخل مجلس این طوری بود، یعنی خطوط، بیشتر از حزب برایشان جاذبه داشت، 

ماهیت حزب همان  خودشان صمیمی بودند، چون حزب واقعی همان است )گفتمبا بیرون از حزب یعنی با همفکران 

  (.است

ل یک جبهه شود و باید هم همین باشد، یعنی باید ما خیلی خودمان اما کاری که ما می خواستیم بکنیم حداکثرش تشکی

ایی بسیاری از این بحث ها را تعطیل کردیم لکن به یک ج .را تصفیه کنیم که بتوانیم روی این انگیزه ها پا بگذاریم

نرسیدیم که مطمئن شویم همه این ها انگیزه خدایی دارد، یک جایی قضایا آلودگی هایی پیدا می کند؛ مثالً فرض کنیم 

شریم تا به ، بمثل بقیهاگر این مسئله حق باشد، خب آیا من و آقای خامنه ای نمی توانیم با هم اختالف پیدا کنیم؟ ما هم 

حال )بیست سال، سی سال است که داریم با هم کار می کنیم، داخل همین حزب هم بودیم و همین حرف ها هم بوده( 

نظر ف پیش بیاید، البته با هم بر سر مسائل اختالیک بار هم پیش نیامده که سر یک مسئله ای بین ما این طوری اختالف 

نقطه ای که می بینیم مصلحت اسالم در آن نیست که بیش از این پیش برویم، لذا یا پیدا می کنیم، اما وقتی می رسیم به 

م با هم کند و اختالف نظر ه ا دیگری کارهیچ کس نیست که بخواهد ب .من کوتاه می آیم یا ایشان و همکاری می کنیم

ان ر یکی از دو جریان حذف شد، جریپیدا نکنند، همیشه دو جریانی که با هم کار می کنند، امروز با هم متحدند، فردا اگ

، لکن تا آن زمان اختالفات خودشان را نادیده می گیرند و می شود که اختالفات را یگر شروع می کند به مخالفت با اود

  .نادیده گرفت، احتیاج به یک مقدار گذشت و تقویت روحیه تحزب دارد

اگر ما این کار را می کردیم و اگر این کار دسته جمعی را ما در کنگره قبل گفتیم که افراد باید در حزب ذوب شوند، 

انجام می دادیم، قبول می کردیم و به این آیه محکم ایمان می آوردیم که در کارهای دسته جمعی هست، می توانستیم 

وجود م و می توانیم که حزب جامع داشته باشیم، لکن ما این کار را نکردیم؛ علی ای حال اکنون می خواهیم با شرایط

و حالت  ،شما فکر می کنید امام باید با این تشکیالت چه کنند؟ انصاف امام این است که با مقام رهبری .حرف بزنیم

سایر  .کشور دارند آن مقداری که از حزب جمهوری اسالمی حمایت کردند خیلی زیادی هم بودهپدری که بر همه 

اجازه سهم  ،ما پول گرفتیم .یک چیزی راجع به آن ها گفته باشنددستجات برایشان کافی است که امام در تمام عمرشان 

مالقات امام رفتیم، امام حزب را، حزب خودمان تعبیر کردند و چقدر تعریف هایی از حزب کردند که بیش  ،امام گرفتیم

 .از این نمی شود امام در سطح رهبری، از یک حزبی تعریف بکنند

ه ماست، هنوز هم که هنوز است )حاال من این یکی دو ماه اخیر را نمی دانم( تا همین که نور چشم همبا آیت اهلل منتظری  

احزاب دیگر در گوشه و کنار می گردند که یک  .اواخر مقرری ماهانه به حزب می دادند؛ و این خیلی چیز عظیمی است
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زب دفتر لکن شما ببینید، ح ،ها بدهدعمامه ای پیدا کنند تا در کنارشان باشد که مثالً یک مقداری حالت معنویت به آن 

  .قم نوعاً با پول شخص آیت اهلل منتظری می گردد، این چه سرمایه عظیمی است؟ و با روحانیون

من گاهی که در واحد روحانیون حزب شرکت می کنم، می بینم که همه چهره های دوست داشتنی ما که عمری با این 

و یا این  می کردیم و همراه هم بودیم، اینجا جمع شده اند به عنوان دلسوز حزبها در زندان بودیم، در کنار هم مبارزه 

سرمایه های عظیمی برای حزب بود که ما آن ها را ندیده گرفتیم، چند که در شهرستان ها برای حزب کار می کنند و این 

 .نفر افتادند به جان هم و دارند همه این سرمایه ها را تلف می کنند

 شانیا که هداشت وجود امام یبرا زهیانگ چند که دهمیم احتمال من ؟بکنند توانستندیم یکار چه امامخب به این ترتیب 

 دولت مسئله یکی .دیرسیم شانیا گوش به که بود یاختالفات مسئله نیهم یکی کرد ییهاحرف نیچن گفتن به وادار را

 هک میدیدیم ما طرف نیا از و خودشان خاص راتییتغ آن با ،کردندیم تیتقو را دولت حیصر امام خوب که ،بود

 رستد و (ستین یا مسئله یخصوص مجالس در حاال) ،تازندیم دولت به اباهمیب گرید یجاها ای مجلس در ما دوستان

  .شود یم مربوط شما خود به که بود هاشهرستان در اختالفات نیهم مسئله هم یکی .رندیگیم قرار امام مقابل

 مانیها تیخصش نیا نفوذ قدرت به انقالبمان که میدانیم ما .بود هاتیشخص مسئله نیهم ،داشتند امام که یگرید مسئله

 همه شناسندیم را هانیا ماًیمستق مردم کنندیم جیبس را مردم هانیا ،هستند ارزش یدارا جامعه در هانیا ،دارد یبستگ

 مخدوش انیجر آن ای انیجر نیا در هاتیشخص نیا اگر حاال (؛شناسندیم را ما هم هایبعض) شناسندینم که را ماها

 جمعه ماما که است یمعن نوبد نیا ،باشند یعموم دیبا امام ،بکنند تحمل را نیا توانندینم امام ،...و شوند محدود ،شوند

 نیب از جمعه مازن فلسفه بیترت نیا به خب .دننخوان گرید یبخش و بخوانند نماز سرش پشت مردم از یبخش را شهری کی

 میکنیم را کارها نیا ما که یوقت حال .است وحدت فلسفه ضد نیا اصالً  (،مساجد جماعت نماز مثل شودیم) رودیم

 .کنند یجراح که شودیم ناچار امام میبگذار جگر یرو دندان میستین حاضر خودمان و میکنیم یساز انیجر

 هم ،بدهند نجات را هاجمعه امام هم کهنیا یبرا یعنی .بود نیهم دهند انجام توانستندیم امام که یکار نیترفیلط 

 مواظب شانیا قدرنیا که مینیبیم ،نباشند حزب در هانیا که فرمودند ،بدهند نجات را حزب هم و بدهند نجات را انقالب

 یآقا کهنیا اب و دینرو رونیب حزب از شما ندیگویم ماها به که نخورد شکل آن به یکل ضربه حزب کهنیا یبرا هستند

 یتثنااس کی نیا حاال دینرو رونیب حزب از شماها که ندیفرمایم حیصر شانیا حالنیا با هستند جمعه امام هم یاخامنه

 از شیهاحرف که تهران جمعهامام اما باشد یحزب تواندینم رجندیب بخش فالن جمعه امام مثالً چطور .ستین که یعیطب

  ؟باشد یحزب تواندیم شود یم پخش میرمستقیغ و میمستق طوره ب بونیتر

 تشکل کی مخالف (امام) هم شانیا که است مسئله همان لذا باشد یحزب تواندیمن جمعهامام که ستین نیا فلسفه پس

 به منحصر نیا و مینداشت را حیصح التیتشک کی یها مرارت آن تحمل تیظرف که میبود ما نیا بلکه ستندین حیصح
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 ،هست اطراف یشهرها در که یاختالفات در خب ؛میدیشنیم را خبرها نیهم هم هاشهرستان از ما ،نبود یمرکز یشورا

 نداشتند یزبح حالت اکثراً  ما یحزب برادران ،است بار تاسف نیا و سندینویم را مطالبشان و سندینویم نامه طرف دو نوعاً

 یطورنیا ها خوب نیهم لکن دارند حضور یاسالم یجمهور حزب در هانیبهتر االن یعنی بودند هم هاخوب کهنیا با

 یرضا یراب کهنیا نه ،کنندیم را کار نیا خدا یرضا یبرا یعنی ماست عتیطب نیا البته ؛کردندیم برخورد ایقضا با

 دش مشخص که جهینت وقت کی .فهمدینم هم خودش انسان یگاه که است قیرق قدر آن نفس یهوا یمنته ،طانیش

قل » ستین هم متوجه اما دهد یم حیترج را زهایچ یلیخ انسان ییهاوقت کی ه،آمد شیپ چه که شودیم متوجه انسان

 اتیآ ،کهفسوره ال) «هم یحسنون صنعاًنبئکم باالخسرین اعماالً، الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا و هم یحسبون انّهل ا

 جهینت نسانا که یگاه اما ،میستین که شاءاهللان و میباش اتیآ نیا مصداق ما که میبگو خواهمینم من البته ،(664و  662

 نیا خاطر هب یالتیتشک کی اگر .میباش مصداق نیا از یدرصد کی ما باالخره که دهدیم احتمال کندیم مشاهده را کار

 .بود خواهد یبزرگ گناه خب باشد نیا کارها جهینت و ندیبب بیآس تفکرات

 یمیعظ یهاتیشخص از امام میاکرده صحبت امام خدمت ما است بحث قابل نیا که هست امام ذهن در هم یگرید زیچ 

 شانیهاحرف از معموالً و هستند محکم رشانیتدب در ،دارند اتشانیروح و افکار در که یصالبت همه با که هستند

 بکند انعق بتواند را شانیا و برساند شانیا سمع به را هابحث و شانیا خدمت برود و کند جرأت آدم اگر ،گردندیبرنم

  .(بدهد شانیبرا نیا از ریغ ،استدالل اگر) برگردند اندزده که یحرف از صالبت همان با حاضرند شانیا

 ایدن اباحز نوعاً که دهدیم نشان احزاب خیتار که دارد وجود یخیتار تجربه با یامسئله نیچن کی ذهنشان تو االن امام

 آن نجایا قدرت و بشود بزرگ یلیخ ،یحزب کی که میبده اجازه ما که ستندین معتقد شانیا لذا اندنبوده ریخ به عاقبت

 حضرت را بمطل نیا .ردیبگ دست در را کشور کی سرنوشت و میکن کنترل را حزب نیا مینتوان که بشود بزرگ قدر

 به سبتن امام ذهن که داشتم اطالعات شیپ ماه شش پنج از من البته .فرمودند ما به حاًیصر رمانیاخ بحث انیجر در امام

 یوقت حاله ب تا چندبار و شده مکدر (دهیرس شانیا خدمت کردم اشاره هاآن به که یگزارشات نیهم خاطر به) حزب

 کنندیم فتنه ددارن هانیا و است شده فتنه منشأ حزب نیا که اندفرموده امام اندداده امام خدمت هاشهر یبعض از گزارش

 را یالبمط شما خدمت مییآینم ما اگر که میبده حیتوض و میبرس امام خدمت که بود هم بنا .(بود آمده امام ذهن در نیا)

 نیهم فردشانمنحصربه مسئله هاآن میکن فراهم را شما تیاذ و یناراحت اسباب میخواهینم که است علت نیا به مییبگو

 یاهفته یوقت هک میدار مسئله هزار ما اما ندیگویم را مطلب نیهم کنند دایپ یدسترس شما به که یوقت و است حزب مسئله

 فالن که مییبگو مییایب حاال ،میکن مطرح را مملکت مسائل میخواهیم میرسیم شما خدمت که بار کی یاهفته دو ای

 از مه دفاع و میدهینم شما به را خبرها نیا اصالً ما که خبرها لیقب نیا از و است کرده ظلم حزب به جا فالن در کس

  .میکنینم خودمان



34 
 

 کی نیا بگو که هستند هاحرف نیا از رتریبص امام اما گفتندیم امام خدمت دائماً را هاحرف نیا گرانید حالیایعل

 اسم اهمخوینم حاال من البته است تیواقع کی نیا که) دندیدیم را فتنه شانیا چراکه اندکرده مطرح را هیقض هطرف

 میدبو دهیشن را نیا ما خب .ه(بود فتنه آنجاها در که کنم ذکر را شهر پانزده ده نام توانمیم حاال نیهم لکن ببرم را شهرها

 که بود ابن) گفتند را مطالب و امام خدمت رفتند یاخامنه یآقا جناب و فرمودند جمعه ائمه به امام را حرف نیا که یوقت

 رخصوصد امام (ستین دسترس در حاال لکن کنم بازگو شما یبرا را آن از ییهاقسمت که بدهند من به را هاصحبت زیر

 اشتد وجود یادیز یهازهیانگ البته کردم مطرح یمرکز یشورا در را بحث نیا من .بودند فرموده یمطالب موضوع نیا

 .گفتم را همه که

 ما کهنیا آن و باشد امام میتصم مهم عوامل جزو تواندیم عامل آن که دارد وجود هم یگرید بزرگ عامل من نظر به 

 و داشت را خودش انسجام و وحدت و کردیم حفظ را خودش ابهت اگر حزب .میانداخت ابهت از را حزب هم خودمان

 دیبا ارزشمند دحوا نیا که کردیم قانع را گرانید هم و را امام هم داشت کپارچهی حضور یآبرومند طور به جامعه در

 یارک خودمان ،حزب داخل متأسفانه اما ؛بماند یباق اصول نیا که آن خاطر به بشود تحمل دیبا آن انحرافات و بماند

 افراد یگاه یحت و نبود مطرح یرحزبیغ و یحزب فرد شیبرا ریوزنخست دولت ئتیه در .مینبود یواقع حزب که میکرد

 به مجلس یهاندهینما ای یمرکز یشورا یاعضا هم طرف نیا از .بود طورنیهم مجلس داخل .کردیم طرد را یحزب

 نیا از بلکه نداشت یارزش چیه شانیبرا است حزب نیا با و ماست یمرکز یشورا عضو ریوزنخست حاال کهنیا خاطر

  .گذاشتندیم او چرخ یال چوب و دکردنیم دعوا طرف

 ،انددهیشن همه گرید یعنی است رفته در بادش دگر نیا قرآن ریتعب به و ندارد یاهیما حزب نیا که دهدیم نشان نیا خب

 نیچن هک یوقت لذا ،ندفهمیم هایریگموضع از ،فهمندیم هاانتخاب از ،دنفهمیم هاحرکت از ،فهمندیم مجلس بونیتر از

 حزب آن اگر نیبنابرا است حزب خط آن که شودیم معلوم .دشمن نه و کندیم باز حساب آن یرو دوست نه گرید شد

 ؟میگرد یم نیا دنبال ما چرا پس ،است

 ،اعمالش حسنات نیا خود که است نیا ،نندیبب بزرگ را گناه گرانید کهنیا یبرا شود یم مانع که ییزهایچ از یکی 

 دشانخو هانیا که باشد یطور تبادرش و تبارز وش گریکدی از دفاع ،شیهمکار ،مشانسجا ،تشیشخص ،حضورش

 ما کهنیا یبرا میگفت انیآقا به یمرکز یشورا در ما .(کردند یط طورنیا را هیقض هانیا خب) کنند حفظ را گریهمد

 حزب میتوانیم ما صالً ا که مینیبب میبکن یدگیرس مییایب ابتدا میبکن حزب از یجد دفاع کی و امام خدمت میبرو بار کی

 داشته جامع حزب کی میتوانیم که مییبگو و امام خدمت میبرو یروح قدرت نیا با ما میتوانیم اگر .نه ای میباش داشته

 بحث ابلق نیا ستین روشن اش ندهیآ و است یجیتدر حزب که یا مسئله نیا .میکن حفظ را وحدت میتوانیم و میباش

 طور نیمه هم مجلس ،است طورنیهم هم نیهم جامعه اصالً میکن بحث و مینیبنش امام خدمت میبرو میتوانیم یعنی است
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 ؟دشون عوض ندهیآ در شیاعضا است ممکن چون مینده لیتشک یحکومت ما پس ،است طورنیهم هم حکومت ،است

 امعهج کی التیتشک نیهم تواندیم دارد هم یدرست پایه که جا نیترحیصح اتفاقاً !طورنیهم هم مجلس مورد در ای

 توانندیم هانیا ....و شود تیتقو شانیهاتیصالح و شوند ذوب حزب در و شوند انتخاب درست افراد اگر ؛باشد یحزب

 ،مساجد، اشهره ،هابخش ،روستاها در کشور سراسر در ما باشد بنا اگر مثالً باشند انیجر کی سالمت ضامن نیترمحکم

 خوب را ائلمس ،باشند دهید تیترب ،باشند کنواختی هانیا و باشند شده جمع صالح افراد و میباش داشته یاحوزه جا همه

 نیا بخ ،باشند نداشته هانیا ،داشتند روزها نیا هایبعض که را ییها یخودخواه نیا و باشند صاف و نیمتد ،بفهمند

 نیبهتر یسانک نیچن کی و باشند ناظر و کنند انتخاب را افراد نیترصالح انتخاباتشان در که بود خواهد ضامن ینبهتر

 هم بعد دبو خواهند عمر کی التیتشک در صالح عناصر و باشد ترسالم تواندیم حزب .هستند ایدن در حق یاجرا ضامن

 ابلق مطالب نیا لذا کرد خواهند حرکت خیتار در انیجر کی صورتبه بود خواهند هانیا یهاافتهی پرورش و ها بچه

 دایپ نانیطما شودینم هم مجلس به ،کرد دایپ نانیاطم توانینم زیچ چیه به اال و کرد دایپ نانیاطم شود یم ،است لیتحل

 افتاد جلو یار کی با یکس کی که دینیبیم وقتآن دیبده یرا ندیگو یم یطور نیهم مجلس انتخابات در چراکه کرد

 نخودما اول دیبا لکن باشد ترشدهحساب تواندیم ما حرکت لذا .ستین شدهحساب حزب آراء اندازه به هم مردم آراء

  ؟میتوانیم ایآ ،میکن چکار میخواهیم خودمان مینیبب میشو مطمئن

 هم هنوز میکن مطرح را آن که مینداشت آن ندهیآ به یدیام البته میکن مطرح یجد طوربه میخواستیم ما که بود یبحث نیا

 مثالً  که دیینگو ما به هم طورنیا .نشد اما میکن حل را مسئله نیا که میکرد تالش بار سه دو عمالً ،نشده بحث درست

 یجار یکارها از و انقالب از میتوانستیم که یوقت و میباش داشته میتوانستیم که یقدرت اندازه به ما چون .دیمسئول شماها

 و اتمباحث ،یخصوص یهابحث ،یخصوص جلسات ؛میاداده را وقت نیا میبده اختصاص حزب به و میریبگ کشور

 و میازده را مانیهاحرف ،میکرد کار میتوانست که جا هر ...و یحزب یهامالقات ،یمرکز یشورا ،یخصوص حینصا

 .میاکرده را مانیکارها

 میبده جواب ار سوال عالمت نیا ما ؛دارد وجود سوال عالمت نیا واقعاً االن و میریبگ یمطلوب جهینت مینتوانست ما متأسفانه 

 که ییهاآن میگوینم را هایامام خط ریغ) باشد هایامام خط جامعه بتواند که یاسالم منسجم حزب کی میتوانیم ایآ

 میتوانیم گرا ؟نه ای میباش داشته (کنند کار اجتهاد یارهایمع با حاضرند و دارند قبول را یاسالم اخالق ،دارند قبول را فقه

 قول و شانیا خدمت بروند صالح آدم نفر چند ؛کرد دفاع و امام خدمت رفت شودیم ،میتوانیم که میده نشان را نیا و

 تیتقو بارهدو را حزب و بکنند قبول که رسدیم نظر به هم شانیا و بزنند را شانیهاحرف ،ندیبگو را مشاهداتشان بدهند

 گول را ماما نه (امدهین شیپ هاانشعاب نیا یگرید عوامل زور به و مینتوانست هم حالتابه که) میتوانینم اگر اما .کنند

 میذاربگ (کنند یم مطرح هم یمرکز یشورا در و هست هایبعض مغز تو) کهنیا فکر .را خودمان نه و را مردم نه ،میبزن

 باشد خوب رگید سال ده مثالً است ممکن البته .است یخطرناک اریبس فکر نیا باشد حزب کی خودش یبرا یانیجر هر
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 ،باشند ردهک دایپ رشد هم ملت ،بکنند هم دعوا هم با باشد مملکت در هم حزب چند شد تیتثب زیچ همه که یوقت یعنی

 ضورح است درست یزیچ نیچن کی امروز که (محال فرض بر) میریبپذ هم اگر .کرد تحمل شودینم را نیا اآلن لکن

  .ستین درست آن در هاما

 جمهور سیرئ اسم به خواهندیم و دنیبب وحدت سمبل عنوان به خواهدیم را شانیا ای جامعه که یاخامنه یآقا جناب

 باشد جامعه وحدت و محور و (را یاساس یهایرا آن) باشد داشته خودش سر پشت را مردم درصد نود آراء حداقل

 به ستم است، گناه نیا .فتدیب یانیجر کی داخل که دهدیم حق شانیا به یکس چه ،دهد اجازه خودش به تواندیم چطور

 .(نمیبینم خودم یراب یاقتیل نیچن بنده) دیباش داشته یتوقعات نیچن یستینبا هم شماها و است انقالببه  ستم است، جامعه

 رمحو تواندیم که یاسیس موجه تیشخص کی ،یروحان تیشخص کی ،شهر کی جمعهامام خودش حد در یکس هر

 ریمس نیا دیاهخویم و دیپسندیم را تفکر طرز نیا اگر بوخ یلیخ ؛میکن زهیکانال طرف کی به را هانیا دینبا ما ،باشد

 یاخامنه یقاآ و بنده گرید البته نباشند حزب در هاجمعه امام که است امام حرف همان یعنی شود گفته دیبا حیصر باشد

 نظر از ناال را حزب انحالل امام چون است انقالب مصالح خاطر به میهست اءمستثن اگر هم االن ،میشو اءمستثن دینبا هم

 عنوانبه را نیا ما یرونیب دشمنان میکن اعالن منحل االن را حزب ما اگر که بودند فرموده شانیا ؛دندانینم حیصح سیایس

 الیخ هم هنوز و گرداندیم را حکومت دستگاه حزب که کنندیم الیخ چون کنندیم یتلق یاسالم یجمهور انحالل

 هیقض عالوهبه ،کندیم دایپ نشاط شتریب فشار یبرا دلشان بیترت نیا به لذا است یحزب حکومت حکومت نیا که کنندیم

 دارند حزب هب ازین ما از شتریب یاسالم گرید یکشورها کهنیا به مضافاً .کنندیم ناراحت را ما دوستان و کرده بزرگ را

 لذا ؛ستین گرید یکشورها در ،دارد وجود خاصمان طیشرا خاطر به و تیروحان خاطر به ،امام خاطر به که یوحدت نیا

 تیکو در ،باشد دینبا افغانستان در ،باشد داشته وجود حزب تواندینم هم پاکستان در امروز مثالً که مییبگو میتوانینم ما

 نیرت یپوالد .دارند حزب دشمنانشان چون ناچارند هاآن ،باشد حزب دیبا آنجاها که چرا ،نباشد هم لبنان در ،نباشد هم

 .است جانآ انیعیش به ظلم نیا ؟باشند نداشته حزب اجآن انیعیش که مییبگو ما حال است لبنان در هاحزب

 زده یرفح نیا رینظ ای و شده لمنح یاسالم یجمهور حزب که شود گفته یطور کی کهنیا حاضر حال در امام نیبنابرا 

 باشند آزاد انیآقا کهنیا یبرا) رونیب میبرو هم یاخامنه یآقا و بنده شد شنهادیپ که یوقت لذا دانندینم صالح را نیا شود

 نیا نه دفرمودن میکن منحل را حزب پس که میکرد شنهادیپ .فرمودند ینه شانیا (بروند خواهندیم که طرف هر به که

 هم ما .کردند ینه کار نیا از را ما و دینده انجام است حزب انحالل شیمعنا که را یکار هر گفتند .دینکن هم را کار

 به ام کردندینم یمال کمک امام اگر اواسط آن .میدادینم لیتشک را حزب اصالً دادندینم اجازه امام اگر .یمامام عیمط

 از کهنیا ای و (میستین جدا شما از که ما چون) میبرگرد که دییبگو و دینفرست حزب به را یا ما که میکردیم عرض شانیا

 عمل که میگفت و میگذاشت چشممان یرو را شانیا حرف باشد یطور نیا کردند اشاره که هم حاال .دییبفرما تیحما ما

  .میکنیم
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 حزب شانیا کردم عرض) نکند دایپ توسعه ،دارد االن که یطیشرا نیا با حزب که دندید مصلحت نیچن نیا شانیا راًیاخ

 داشته حزب میبخواه اگر است تحزب فلسفه با ریمغا نیا و (دباش مطرح جامعه در که ندارند قبول قدرت کی عنوانبه را

 باشد تهداش تز ،...و کشور اصالح ،کشور یعموم یها کار خاطر به که باشد نیا اهدافش دیبا حزب نیا باالخره میباش

 جودو یقدرت اگر .کند اجرا جامعه در را هاآن بتواند و (...و یهنر و یفرهنگ ه،خارج استیس ،یاقتصاد ،یاسیس تز)

 .ندارد یادهیفا حزب در کردن مصرف وقت گرید باشد نداشته

 کردم که یلیتحل نیا من البته) نمانده یباق مانیبرا یراه چیه ما ندیفرمایم نیچننیا امام که یطیشرا نیا در حالیایعل 

 حرف حیصح واقعاً دید با شانیا ،زنندینم یحرف گزاف به شانیا که دیبفهم خوب را امام حرف شما که بود نیا یبرا

 منسجمِ  جامعِ حزبِ  کی االن میتوانینم ما که داد نشان ما عمل وضع و ما جامعه وضع ،ما حزب وضع ،ما وضع .(زنندیم

 که یریتعب ،دیکن خاموش را حزب یسروصدا که رفتندیپذ را تز نیهم امام خب .میباش داشته را مان جامعه وحدت محور

 رد،ینم زبح ،نییپا دیاوریب را اشلهیفت را حزب چراغ نیا ،را مشعل نیا که بود نیا بدهد نشان را مطلب کهنیا یبرا شد

 .دباش نداشته هم یادیز یسروصدا لکن

 را خودش راه ما جامعه ،نباشد ما جامعه در هم حزب اگر االن .است مسئله کی ما یبرا هم ردینم حزب که حرف نیا 

 حزب دوش بر یلیخ کارها مجموعاً و کندیم کار خوب هم تیروحان هست، وحدت که دینیبیم یعنی دهد یم ادامه

 قانون .میدانینم که ما ؟است یطورنیا هیقض هم فردا ایآ اما (،نه حزب عنوانبه لکن ،چرا یحزب افراد دوش بر) نیست

 یعاد اوضاع و شود بهتر وضع یقدر کی و نباشد جنگ طیشرا اگر فردا ،است دانسته زیجا را احزاب تعدد ما یاساس

 .کنند شروع را تشانیفعال و کنند نامثبت ندیایب احزاب که شود اعالن است ممکن کند دایپ میتحک ما یرونیب روابط و شود

 ماش حضور با وقتآن ؛شود یم روشن یاسالم یجمهور حزب ارزش دوباره بکنند تیفعال احزاب نیا که یوقت روز آن

 یاسیس یفضا که یکوچک یها انیجر نیا مقابل در) هستند کشور سراسر در که متحزبی یروهاین و ها یالله حزب

 بتواند که باشد روز آن حزب نیا لذا شودیم روشن روز آن یاسالم یجمهور حزب ارزش (کنندیم آلوده را مملکت

 یماسال یجمهور حزب اسم از ،ترسندیم هم یاسالم یجمهور حزب الشه از کوچک یهاانیجر قاًیتحق و کنند بلند سر

 ودشیم نیا از مانع نیهم بردارد نیزم از سر دوباره است ممکن یاسالم یجمهور حزب بدانند که نیهم و .ترسندیم هم

 .ندازندیب راه دوباره را خودشان کوچک یهاانیجر که

( و است تمملک یهاتیشخص و انقالب به ضربه نیست، مصلحت حزب انحالل که) یاسیس مسائل خاطر به هم نیبنابرا

 حلمن را حزب نیا امروز ما اگر و میکن دایپ یاسالمهم به خاطر آینده که ممکن است ما دوباره نیاز به حزب جمهوری 

 یتلق ارزش ضد جامعه در و شودینم ایاح یزود نیا به گرید که سوخت خواهد یاسالم تحزب شهیر چنانآن میکن

 را زبح اعتبار که میکن سوکم را نور نیا و میکن خاموش را چراغ نیا یشکل کی به که میدار فهیوظ ما ،شد خواهد
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 را هانیا دارد ما جامعه یبرا حزب اسم به ها تفاهم عدم نیا االن که یمضرات و مینبر نیب از را حزب ندهیآ و میکن حفظ

  .میبکن را نکاریا میخواهیم ما .میکن راحت هم را امام الیخ و میببر نیب از

 برادران رگید به مرا یهاحرف نیا و خود یهاشهرستان به دیبرو دیتوانیم شما و گفتم لیتحل را با هاحرف صریح من

 یاخامنه یاآق جناب اگر لذا دیبده حیتوض خوب دینتوان را هاحرف یبعض شما است ممکن البته ،دیکن منتقل یحزب

 پخش ورتص آن به یمنته ردیبگ قرار واحدها دسترس در هایسخنران نیا کنند موافقت هم یمرکز یشورا و باشند موافق

 نیا هک میگوینم هم من کنند لیتحل بدهند گوش بار چند ،باشد واحد اریاخت در یگروهدرون اسناد عنوان به ،نشود

 دیتوانیم ،دیبده جواب کردم من که یسواالت نیا به دیتوانیم ،دیبده نظر دیتوانیم شما است آخر حرف من یهاحرف

 .میکن کار میبتوان ندهیآ در تا دیکن باز راه ما یبرا شما دیبده نظر و دیکن لیتحل تانیهاحوزه در

 میتصم یبرا دارم شنهادیپ کی من کهنیا براساس حال ،گفتم بود روشن من یبرا که ییآنجا تا را مطالب نجایا تا 

 هنوز دیبرو حزب جنازه عییتش به دیخواهیم شما که نیچننیا یطیشرا در متأسفانه .یمرکز یشورا مورد در امروزمان

 یکس چه هک هستند یباندباز مشغول یافراد جلسه نیا در که مینیبیم هم هنوز ،اندبرنداشته دست یباز گروه نیا از هم

 میفتیب دوباره حاال میاسوزانده را خودمان حاال تا ؟میبرد یودس چه یباز خط نیا از حاال .نشود یکس چه بشود انتخاب

 که وشدبک دیبا ،دارد فرق گرید یجاها با حزب ؟دیدار شماها که است یفکر چه نیا .دیایب نیا که مسئله نیا دنبال

 زحمت از ریغ که نجایا ،دارد نگهش ،بسازد را او ،نجایا اوردشیب و بدهد ازیامت یکس کی به کند دایپ افراد یکییکی

 زحمت از ریغ او یبرا ردیگیم تیمسئول حزب در که یکس کی ستین که ییایدن، گرید بصمنا مثل کهنیا ،ندارد یزیچ

 .ندارد یگرید زیچ

 ادشنهیپ کی یمرکز یشورا در من هستم شانیا عیمط من و کردند رد یاخامنه یآقا جناب را من یهاحرف اول قسمت 

 دوران نیا هاآن و (هستند یباق مؤسس ئتیه از که ییهاآن) مؤسس أتیه به برگردد اول دوره مثل اراتیاخت که داشتم

 جناب کنل .شود شروع نو از کار دیرس یمناسب زمان اگر تا کنند حفظ دانندیم صالح خودشان که یطور کی را فترت

 قانع شانیا حرف به من االن و رفتمیپذ را شانیا استدالل عمده قسمت هم من ،نبودند موافق شنهادیپ نیا با یاخامنه یآقا

 یاامنهخ یآقا و بنده باشد شنهادیپ نیا موافق تانیرأ هم شماها اگر حال کردم نظرصرف هم من .دارم قبول را آن و هستم

 قسمت البته) ستما رفتنیپذ، وکالت نیا شرط چون (شود محول ما به است قرار اگر یعنی) ،میریبپذ میستین حاضر گرید

 .(دارم قبول را شانیا نظر منطقاً هم یحدود تا لکن است، شانیا از متابعت من میتصم نیا عمده

 حاال میرفتیپذ یاخامنه یآقا جناب هم و من هم را شنهادیپ نیا که شد مطرح یمرکز یشورا در هم گرید شنهادیپ کی 

 که میندار ولقب دیگفت انتخابات یبرا که هم را یانامهنیآئ آن گرید و) کنمیم مطرح قاطع شنهادیپ عنوان به را نیا من

 کی یرو را آن میکن خاموش را حزب میخواهیم که االن ما کهنیا آن و (میگویم نظر و یرا کی عنوانبه را نیا البته
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 گرید زبح دیکرد انتخاب را (انندیجر کی به معروف که یچندنفر) انیجر کی دیآمد شما اگر یعنی ،میندازین هبدن

 در را نیا دیبا یعنی .دیکن جامع را حزب نیا دیتوانینم گرید لذا و است انیجر نیا به وابسته که خوردیم را نیا انگ

 یبعض ،اشدب هم یانیجر کی ،باشد یسالم حزب است ممکن البته ،دیبخوان را اش فاتحه ،جامع حزب کی عنوانبه ندهیآ

 مخالف من ،لیتحل در البته) میندار قبول را نیا ما لکن ،باشد طورنیا دیبگذار ندیگو یم و است نیا نظرشان هم رفقا از

 گرید یاسالم حزب ده ،آمد وجوده ب یاسالم حزب نیا اگر ،کند تحمل را حزب چند تواندینم ما کشور االن که مبود

 وانعنبه یاخامنه یآقا جهت از قاًیتحق دیبکن را کار نیا که هست شماها مصلحت اگر (،دیآ یم بوجود کنارش در

 دینبا شانیا یعنی ستین هرفتیپذ ،باشد مردم وحدت محور دیبا که یکس عنوانبه و جمهور سیرئ عنوانبه تهران جمعهامام

 شتریب ماما تیرضا عدم خاطر به من و ستندین یراض امام که دانمیم یعنی بود نخواهم هم بنده .باشند التیتشک نیا در

 و دیکن خابانت را ینیمع عده کی دییایب شما که بود مینخواه یراض کار نیا به ما یتهمن کنمیم فکر مسئله نیا یرو

 یآقا با) که مینیبیم نیا به منحصر را راه اما ستمین یراض چیه سابق یمرکز یشورا از من البته .باشد انیجر نیا دییبگو

 دانمینم من ندباش یباق یرا نیا بر تابحال شانیا اگر البته شد نیا مانیرأ صبح امروز نفر دو ما میکرد تفاهم هم یاخامنه

 ،یبعد کنگره تا اشدب یباق یمرکز یشورا که مییبگو (دیباش موافق اگر) یرا کی با مییایب ما (ندیفرمایم را نظرشان البد

 نیا ،اندنکرده شرکت کنگره نیا در هم یاعده کرد نخواهند شرکت یا عده ،بود نخواهد فعال یمرکز یشورا نیا البته

 حزب دادن سامان یبرا هستند عالقمند که ییهاآن بماند یباق شورا نیا که میندار نیا از ریغ یاچاره لکن دانمیم من را

  .میذرانگیم را سخت مرحله نیا و میکنیم نظارت گذشته مثل هم یاخامنه یآقا و بنده خب .کنندیم شرکت ندیآیم

 در یاهگ ،شود تیتقو دیبا حوزه کی ،دشو لیتعط دیبا حوزه کی دائماً و دارد یمسائل ،دارد یدفاتر ،دارد یاموال حزب

 ظهور ،دهدب هیاعالم دینبا هم یگاه ،بدهد هیاعالم دیبا گرید مسائل ای و یجمهور استیر انتخابات مثل مهم یمسائل مورد

 کنندیم کار یمرکز یشورا در که یکسان را هانیا حالیایعل ،ستین جاها یبعض در و هست جاها یبعض در بروزش و

 دعوت نگرهک کی به را اعضا دوباره یمرکز یشورا ،آمد وجوده ب مناسب طیشرا یروز کی اگر ندهیآ تا کنندیم کنترل

( شد یمنته که امام نظر و یزمان طیشرا به و میدیرس که جا هر به حاال) دیجد یتحول با موقع آن کهنیا یبرا کندیم

  .میکن حرکت میبتوان

 ندهینما که یراداف از یاعده کی دیباش داشته کوچک انتخابات اگر یحت دیکن انتخابات دییایب شما اگر من نظربه االن

 است ممکن هایبعض کنند شرکت هم اگر ،اندنکرده شرکت هم کنگره در اند ننوشته اسم هانیا اندبوده گرید یهاانیجر

 یمرکز یاشور تیمشروع البته دارد وجود که گونهنیا مسائل و اورندین یرا رم(دا اطالع من و شده داده که یباتیترت با)

 شودیم یرا کی با بدهد اجازه کنگره نیا دیبا باشد داشته یتصرفات و دهد ادامه کارش به بخواهد اگر لذا شده تمام

  .کرد ءابقا را یمرکز یشورا
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 یزمرک یشورا که زمان هر لذا مینیبینم را ندهیآ طیشرا ما چون کرد نییتع االن شودینم هم را یبعد کنگره وقت

 ستورد کی صورتبه من حرف نیا حالنیدرع .کرد خواهد را کار نیا بدهد لیتشک را یبعد کنگره که دید مصلحت

 حق هک خودم درمورد اما کردم ابراز که است هینظر کی صورتبه نیا ؛ستمین یگددهن دستور مقام در من چون ستین

 نخواهم راشو آن در من شود لیتشک یانیجر کی ،یمرکز یشورا کی چنانچه اگر که بود خواهد نیا مدار یریگمیتصم

 .ستین حزب مصلحت به نیا بلکه باشم هاآن مخالف من کهنیا نه البته .امنکرده رپ هم فرم لذا و بود

 نمک تعارف بخواهم که ستمین هم یکار مجامله آدم ،دارم ارادت هستند یمرکز یشورا در که یانیآقا همه به واقعاً من 

 .کنندینم عمل خوب چرا که میدار گله هم طرف دو هر از بخ یمنته دانمیم ینیمتد و خوب یهاآدم را هانیا همه من

 والسالم


