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  :متن مناظره تلویزیونی

  حزب جمهوری اسالمیاز     بهشتیمحمد حسينی اله  آیت

  حزب توده ایراناز        نورالدین کيانوری

  جنبش مسلمانان مبارزاز        اله پيمان دکتر حبيب

از سازمان فدایيان خلق ایران         مهدی فتاپور
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 ١٣٦٠ اول خرداد  :جلسه اول

ج و زورمداري با حضوردآترمحمد حسيني بهشتي ، دآترحبيب اهللا پيمان ، ميزگرد تلويزيوني آزادي،هرج و مر
 مهدي فتاح پور، دآترنورالدين آيانوري 

 بسم اهللا الرحمان الرحيم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران پس ازاستقرارمديريت مجري
و آشنا آردن ملت قهرمان جديدتوفيق يافته آه برنامه هايي تهيه آنند درجهت روشنگري مسايل سياسي 

تواند درجريان جنگ تحميلي تاحد زيادي فشاربارپشت جبهه راآاهش  ايران با مسايل مبتال به جامعه، آه مي
 شود ، جلوگيري آند دهد و از تشنجي آه گه گاه براي انحراف افكار جامعه آفريده مي

شود ، انگيزه هاي سازمان صدا و   عرضه ميدرباره اين برنامه ، آه به صورت بحث آزاد به حضوربينندگان عزيز
سيماي جمهوري اسالمي ايران ، دردرجه اول ، روشن آردن بعضي مبهمات درباره مسائل ايدئولوژيك ، 

آوشد تادرجهت  مسايل سياسي ، و مسائل اقتصادي درجامعه انقالبي ايران امروز است اين برنامه ها مي
 و آشنايي افكار با اصول اسالم گام بردارد با شنيدن و دانستن تحقق بخشيدن هرچه بيشتربه اصول اسالمي

نقطه نظرهاي مكاتب مختلف دراين راه ، سعي داريم هرچه بهتر درسالم سازي جامعه قدم برداريم و با 
گروههايي آه با مسائل برخورد صادقانهدارند، برخوردآنيمبهمصداقآيه فبشرعباد الذين يستمعون القول، 

 ، سعي داريم آه به بهترين نحو و صادقانه ، تمام نقطه نظرهاي گروههاي مختلفي را آه فيتبعون احسنه
 درآارشان صداقت و امانت دارند ،به حضوربينندگان عزيز عرضه داريم 

درجلسات مقدماتي آه تشكيل شد ، براي دانستن نقطه نظرات گروهها و احزاب مختلف ، تقريبًا تمامي آنها 
وقعي آه آارضبط اين برنامه ها آغازشد، متاسفانه خيلي ازآنها نيامدند وشرآت نكردند شرآت آردند ؛ ولي م

البته سازمان راديو و تلويزيون موظف بود تمام سازمانهاي سياسي راآه عليه دولت جمهوري اسالمي ايران 
شرآت دربحثهاي اعالم مبارزه مسلحانه نكرده اند دراين بحثها شرآت بدهد ولي اآثرآنها خودشان ، به رغم 

، ز سازمان مجاهدين خلق ، جبهه مليا اند مقدماتي ، درضبط برناه شرآت نكردند برخي ازاين سازمانهاعبارت
مردم با آقاي رئيس جمهور، جاما ، نهضت آزادي ، وسازمان مجاهدين انقالب } همكاريهاي {دفترهماهنگي 

د تذآربدهم آه آنها عالقه داشتند دراين بحثها اسالمي البته درباره سازمان مجاهدين انقالب اسالمي باي
آنان  شرآت آنند، منتها صحبتشان اين بود آه بايد سازمانهاي جبهه ملي، نهضت آزادي و گروههايي آه با

آنها هم شرآت داشته باشند اما چون آن سازمانها نبودند، درنتيجه  اختالف نظر دارند نيزحتمًا شرآت بكنند تا
 قالب اسالمي هم شرآت نكردسازمان مجاهدين ان

شود ، آماده است و ديگر، گروهها و احزاب مختلف  به هرحال اين برنامه آه به صورت بحث آزاد ارائه مي
حرفهايمان را بزنيم حتي سازماني  گذارد ما آسي نمي اي ندارند آه بگويند درمملكت اختناق است و بهانه

گذارند ما به تلويزيون بياييم و مساله  ذآر داده بود آه نميت اي خدمت امام نوشته و بود آه نامه سرگشاده
داري را مطرح آنيم اصوًال تيتر برنامه امروز ما همين مساله است، منتها با عنوان آزادي، هرج و مرج و  چماق

تمام مسائلي آه آنها عالقه دارند مطرح آنند، عينًا در همين برنامه مطرح خواهد شد و   زورمداري يعني،
گذارند ما  اي براي آن گروهها نگذارد تا مطرح بكنند آه نمي يدوارم آه پخش اين برنامه، ديگر بهانهام

 حرفهايمان را در تلويزيون بيان آنيم

تواند به  البته، اين بحث ممكن است در اين برنامه به اتمام نرسد، ولي اشكال ندارد، چون اين برنامه مي
 اي برسيم هها بيايند و آن را ادامه بدهند تا به نتيجهصورت سريال ادامه پيدا آند و گرو

گيري دارد، ولي در بحثي  سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران يااينكه خودش دربارة مسائل موضع
 آند طرف است و به هيچ وجه از هيچ حزب و گروهي طرفداري نمي گيرد آامًال بي مي آه در اينجا در

 به ترتيب  ي، هرج و مرج و زورمداري است آساني را آه در اين بحث شرآت دارند،موضوع بحث امروز ما آزاد
 آقاي سيدمحمد حسيني  از جنبش مسلمانان مبارز؛ آنيم آقاي حبيب اهللا پيمان، خدمتتان معرفي مي

، ازسازمان فتاپور  آقاي مهدي  از حزب توده؛ بهشتي، از حزب جمهوري اسالمي، آقاي نورالدين آيانوري،
 دائيان خلقف

آنم از ايشان  شود مساوي است ابتدا از آقاي بهشتي شروع مي فرصتي آه براي صحبت به آقايان داده مي
نظرهاي خودشان را درباره آزادي بفرمايند، واصوًال بفرمايند آه اين بحث آزاد چگونه  آنم نقطه خواهش مي

 تواند راهي براي آشنايي با مفهوم آزادي به ما عرضه آند مي
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شك در يك جامعة زنده، برخورد سالم و سازندة   بسم اهللا الرحمن الرحيم بيسيد محمد حسيني بهشتي
اي آه در رابطه با اسالم  شرط زنده ماندن و پيشرفت آردن است ما در طول مدت چندين دهساله آراء و افكار،

ايم، هميشه براين نكته  ا بحث آردهي ايم، ايم، يا نوشته و مبارزة مسلمانان برضد هر گونه جباريت ، سخن گفته
برآزادي انسان تاآيد دارد  بيني و ايدئولوژي، از نظر نظام عقيده و رفتاري، ايم آه اسالم از نظر جهان تكيه آرده

منتشر  اش منتشر شد از همان آغاز تاسيس حزب، حزب جمهوري اسالمي هم از آغاز آه آليات مرامنامه
 ايم شتر بيان آردهشده، اين مطلب را با تفصيل بي

وقتي دعوت شد آه اين برنامه در صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجرا بشود، و گفته شد آه 
اي  آنند، شوراي حزب تصميم گرفت نماينده گروههاي گوناگوني آه اطراف اين بحث هستند شرآت مي

شرآت فعال و خالق و روشنگر بفرستد اين نماينده در جلسات مقدماتي شرآت آرد و آمادگي حزب را براي 
در اين بحث اعالم آرد موضوعات انتخاب و به حزب اعالم شد حزب در مورد موضوعات تصميم گرفت و بناشد 
بر همين منوال در بحث شرآت آند ولي بعد گفتند آه از آن جمعيتهاي متعدد، آه خيلي هم در نشريات و 

اند البته  اي پاي عمل آه پيش آمده شرآت نكرده عده زنند، سخنرانيها و بحثهايشان دم از ضرورت بحث آزاد مي
شود تا گروهها شرآت  اي آماده مي ايم هر وقت براي بحث آزاد زمينه اي است آه ما مكرر داشته اين تجربه

بكنند، آساني آه معموًال مساله آزادي و بحث آزاد را بيشتر به صورت يك شعار و يك پرچم خاص براي 
آيند اين دومين بار در همين مقطع اخير است آه  زنند و نمي آنند، عقب مي ان مطرح ميخودشان و گروهش

 شود چنين مي

خواستيم بدانيم آه بالخره در اين بحث و گفتگو، نظرهاي آامَال متقابل حضور دارد يا  ما فقط مي به هر حال،
بيني و زيربناي فكريشان  ًا جهاننه، وقتي گفتند آه در بحث، دوگروه مارآسيستي هم حضور دارد، آه طبيعت

 و  طبيعي بود آه حزب جمهوري اسالمي اين موقعيت را ميداني براي برخورد آراء مقابل اسالم است،
بينيهاي مختلف و متقابل بيابد و اين بحث را پربار بشناسد البته، اگر گروههايي آه  هايي از جهان انديشه

آنند، يا بينشهاي التقاطي   و حرآت مي گويند ز آن ميسر سخن مياحيانًا زيربناهاي ديگر دارند و بيشتر ا
آردند، آنگاه اين   آنها هم شرآت مي دارند، بين اسالم و مارآسيسم، اسالم و لبيراسيم، و نظايري اينها،

و  توانست جامعتر باشد به عقيدة ما اين برنامه بايد حتمًا در جامعه آغاز شود و پيش برود و مردم ما، بحث مي
شود حرفها را بدون ظاهرسازيها و بدون مانورهاي  بخصوص نسل جوان و نوجوان ما، ببينند و بيابندآه مي

ها مطرح آرد هر قدراين بحثها زير بناهايش متفاوت باشد و از  بيجا، صرفًا در شكل برخورد سالم آراء و انديشه
اشكالي نيست اين هماني است آه ما  ،بيني صدو هشتاد درجه هم با هم متقابل و متفاوت باشند نظرجهان

اين جامعه آزادي  گوييم آه در جامعه اسالمي، جامعة محمدي، در جامعة امام جعفرصادق، در  هميشه مي
ها، و اميداوريم  سالم و سازنده بايد باشد و تامين بشود اميداواريم اين آغاز سودمندي باشد براي اين برنامه

 ها شرآت داشته باشيم و سالمي در اين برنامهآه ما بتوانيم به شكل سودمند 

در اين جلسه، نقطه نظر اين است آه ديدگاههاي اصلي بيان بشود من براي اينكه دقيقًا ديدگاههاي 
 آه حزب جمهوري اسالمي به عنوان يك سازمان و تشكيالت اسالمي دارد، براي ببيندگان و  اسالمي را،

دهم آه عين مطالب مواضع را  بحث شرآت دارند، بيان آنم، ترجيح ميشنوندگان عزيز وبراي آقاياني آه در 
 بخوانيم تا با دقت بيشتري مطرح شده باشد

 انتخابگر و خودساز ما  انسان شدني است مستمر و پويشي است خودآگاه، آزادي در جهان بيني اسالم،
ني است مستمر، همواره يك بيني اسالم، انسان شدن است؛ شد براين چهار عنوان تاآيد داريم در جهان

شدن است؛ و پويش است؛ تالش است پويشي است خودآگاه و انتخابگر انتخاب آننده، و خوساز در نهاد و 
دارد و او  هايي آفريده شده آه او را به اين حرآت و پويش خود سازوا مي خواستها و انگيزه نهانش، آششها،

شود، و با قدرت گزينشي آزاد  در پرتو تجزيه وعمل، بارور ميبراساس آگاهيهايي آه در فطرتش زمينه دارد، و 
گزيند و در جهتي آه خود انتخاب و  آه به او داده شده، جهت اين پويش سازنده را آگاهانه و آزادانه برمي

شود ويژگي اساسي انسان همين خودسازي و  رود و ساخته مي آند، جلو مي اختيار آرده است، رشد مي
تواند آزادانه به راه خير و فضيلت درآيد، يا  نه و آزادانة اوست ارزش او در همين است آه ميسازي آگاها محيط

آزادانه به راه زشتي و شرو پستي و ناپاآي فرو غلتد و اين است آزمون بزرگي آه در آن شرآت دارد به بيان 
ديناه السبيل، اما شاآرَا و اما آفورَا قرآن، انا خلقنا االنسان من نطفه امشاج نبليه فجعلناه سمعيًا بصيرا، انا ه

اي به هم تافته و در هم آميخته آفريديم، تا وي را بيازماييم او را شنوا و بينا ساختيم ما  ما انسان را از چكيده
 قل ٢٨آيه   و در سورة آهف،٢آيه  راه را به او نشان داديم تا يا خواستار نعمت شود يا ناسپاس سورة دهر،

خواهد   فمن شاء فليومن و من شاء فليكفر بگو حق از جانب خداوندگارتان است؛ هر آس ميالحق من ربكم،
و اين آزادي  اصل در زندگي اين انسان اين است آه آزاد بماند، خواهد باور نكند بنابراين، باور آند و هرآس مي

 يا به آزادي ديگران لطمه زند او محدودنگردد، مگر محدوديتهايي آه اگر رعايت نشود، به آزادي واقعي خود او،
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بند و باري و آزادي عقيده و   آزادي است در ادامه بحث، پيرامون آزادي و بي اين بيان آلي و فشردة ما در زمينه
 آزاديهاي سياسي صحبت خواهيم آرد

آنم نقطه   صحبت شما دقيقَا ده دقيقه و پانزده ثانيه طول آشيد من از آقاي آيانوري خواهش ميمجري
  بفرمايند رات خود را دربارة آزادي و اصوًال همين بحث آزاد بياننظ

 ما به نام حزب تودة ايران به اين ابتكار صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران جدًا تبريك نورالدين آيانوري
گوييم حزب تودة ايران جزو آن سازمانهاي سياسي است آه در دوران چهل سالة موجوديت خود خيلي  مي

چنين امكاني برخوردار بوده، و شايد اصَال از چنين امكاني برخوردار نبوده است، اين آه به وسيله آم از 
هاي زحمتكش و مردم  اي مثل صدا و سيماي جمهوري بتواند نظريات خود را با توده دستگاه تبليغاتي گسترده

بسيار بجايي است، براي اينكه در جامعة گوييم ابتكار  به اين ترتيب ما به اين ابتكار تبريك مي ايران مطرح بكند،
بحثهاي خيلي زيادي در اين باره انجام گرفته است آه آيا آنچه در قانون اساسي  به ويژه در ماههاي اخير،  ما،

جمهوري اسالمي ايران در مورد تامين آزادي فكر و انديشه و اظهار عقيده مطرح شده و تثبيت شده، آيا در 
اگر اين بحث آه در صدا و سيماي  ا خواهند داشت آه عملي بشوند يا خير به نظرما،واقعيت هم امكان اين ر

 براي اينكه اين -جمهوري اسالمي ايران شروع شده، با تمام آن وسعتي آه درنظرگرفته شده دنبال شود
مسائلي آه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تثبيت شده، به طور جدي از طرف مقامات حاآميت 

شود ما خيلي متاسف هستيم از اينكه گروههايي آه  شود و به آن احترام گزارده مي وني ايران دنبال ميآن
گردند و  گروههايي آه از مدتها پيش اين مسايل را مطرح مي خيلي الزم بود در چنين بحثي شرآت بكنند، 

اسي و اقتصادي و گفتند آه چنين بحثي براي روشنگري در ميان تودة مردم نسبت به مسايل سي مي
گيري نكردند و در اين بحث، به داليلي آه به نظر ما بنياني و  از چنين امكاني بهره اجتماعي ايران ضرورت دارد،

اساسي نيست، شرآت نكردند اميدوار هستيم آه در بحثهاي آينده با نتيجه گرفتن از پخشهاي اوليه اين 
و ديگري هم انجام خواهد گرفت، آنها  گري در حال انجام است،بحثهايي آه االن يكي از آنها انجام گرفته و دي

تواند بسيار مفيد باشد بحث  هم به اين نتيجه برسند آه شرآت در اين بحثها نه تنها ضروري ندارد، بلكه مي
هيچ وقت  در صورتي آه هدف عبارت نباشد از گمراه آردن مردم، بين نظريات گوناگون در يك جامعة آزاد،

آنند، و در اين   مضر باشد و حتمًا مفيد است، براي اينكه نظريات مختلف با همديگر برخورد پيدا ميتواند نمي
  توانند به همديگرآمك بكنند، توانند يكديگر را تكميل بكنند؛ مي توانند صيقل پيدا بكنند و حتي مي برخورد مي

مومي مردم راهنماي بهتري باشند با اين توانند نقاط ضعف همديگر را آم بكنند و در نتيجه براي افكار ع مي
آنندگان از آنچه آه امروز  ترتيب ما، همانطور آه گفتيم، اميدوار هستيم آه در بحثهاي آينده، اين جرگة بحث

در اين بحثها  تر بشود و تمام آنهايي آه عالقمند هستند نظرياتشان را با مردم مطرح بكنند،  هست وسيع
حث خود ما، يعني بحث آزادي، هرج ومرج و زورمداري، مربوط است، بحث شرآت بكنند ولي آنچه به ب

ترين مسائل   با اهميتي است واقعيت اين است آه اين بحث در مورد يكي از مهمترين واساسي العاده فوق
 حقوق مردم، حقوق اقشار مختلف جامعة ما، در اين جامعه  گيرد، آه حقوق انسانها، اجتماعي ما انجام مي

آنم آافي   گمان مي گيري اساسي حزب تودة ايران در مورد مساله آزادي در جامعه، در مورد موضعچيست 
در مورد تحكيم مباني آزادي و  خواهد بود آه بخشي از برنامة جديد حزب تودة ايران را آه آوتاه هم هست،

 را نسبت به آزادي به طور تامين امنيت اجتماعي به اطالع شنوندگان گرامي برسانم در اين بحث، ما نظر خود
 ايم دقيق مطرح آرده

شكوفايي جمهوري اسالمي نوبنياد ايران، تنها در صورت شرآت آزاد و فعال همه نيروهاي خلق، يعني 
وران و روشنفكران زحمتكش، در تعيين سرنوشت آشور  هاي دهها ميليوني آارگردان و دهقانان و پيشه توده
حرآت جامعه را به سوي  نظرانه،  اي تحميل نظريات قشري و تنگپذير است هر گونه آوشش بر امكا

 شكوفايي تا حد فلج آردن آن آند خواهد آرد

تامين حقوق و آزاديهاي مردمي وقتي ميسر است آه همه سازمانهاي اجتماعي و سياسي و صنفي  -1
ي نشر و تبليغ نظريات خود گونه محدوديت و تبعيض، امكان فعاليت آزادو برابر برا مردمي و مترقي، بدون هيچ

داشته باشند، و به هيچ گونه انحصارطلبي و اعمال فشارو تحميل نظريات و تبعيض از سوي هيچ مقامي و 
فردي راه داده نشود،و هرگونه تجاوز به حقوق فردي و اجتماعي افرادوسازمانها، از سوي هر مقام، 

 موردپيگيرد قانوني قرار گيرد

 آه يكي از دستاوردهاي بزرگ انقالب شكوهمند ميهن ما است و از همين رو قانون اساسي جمهوري، -2
مورد تائيد حزب تودة ايران قرار گرفته، چهارچوب مناسبي را براي تامين و تضمين اين آزاديها به وجود آورده 

د اين قانون است ولي اين قانون خالي از برخي نارساييها و آمبودها نيست براي از بين بردن اين آمبودها باي
هاي محروم ، در جهت غير ممكن ساختن هرگونه  در جهت تامين حقوق سياسي و اجتماعي و اقتصادي توده

 دستبرد به اين حقوق، تكميل گردد
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در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي و تكميل آن، بايد آزادي عقيده، آزادي دين، بيان ، قلم  -3
هاي صنفي، سكونت، مسافرت، انتخاب شغل، حق اعتصاب براي  ديهاتحا ومطبوعات، اجتماعات، احزاب،

ناپذير تامين گردد و هرگونه دستبرد به  زحمتكشان، و آزادي دفاع در محاآم و مصونيتهاي فردي، به طور خدشه
اين آزاديها مورد پيگرد قانوني قرارگيرد مواد قانون اساسي در مورد تشكيل شوراها به عنوان ارگانهاي اعمال 
حاآميت محلي، از روستا تا استان، بايد بدون خدشه به مورد اجرا درايد زنان ميهن ما آه سهم عظيمي در 

آفرينند، با آمال تاسف  اآنون برابر با مردان در پاسداري از انقالب حماسه مي اند و هم پيروزي انقالب داشته
فرساي يك رشته محروميتهاي  ر طاقتعالوه بر محروميتهايي آه بر همه محرومان جامعه تحميل شده، فشا

آشند با آنكه در قانون اساسي جمهوري اسالمي مقام زن  اجتماعي اضافي را به عنوان زن به دوش مي
مورد ستايش قرار گرفته است، ولي در عمل، اين محروميتها نه تنها از بين نرفته ، بلكه بر اثر عمل قشريون و 

عيت اين است آه زنان آشورما، هنوز هم نيمة محرومتر جامعه ما را واپسگرايان برآن افزوده شده است واق
شكوفايي ميهن ما، در تامين برابري آامل زنان با مردان در همة ميدانهاي زندگي } رمز{دهند تشكيل مي

 اجتماعي است

 داريم ترين اصولي است آه ما، دربارة تحكيم مباني آزادي در جمهوري اسالمي ايران به آن اعتقاد اين آلي
ناپذيري در جامعه  ما براي اينكه اين مباني به واقعيت خدشه اين مباني منطبق است با اصول قانون اساسي،

تبديل بشود، تمام تالش و آوشش خود را همراه با تالش ساير نيروهايي آه هوادار آزاديهاي فردي و 
نيم و در جهت تمرآز اين نيروها، براي آ بيني آه باشند، همراه مي اجتماعي هستند، با هر طرز تفكر و جهان

دقيقه اول خودم، با يك دقيقه آمتر، استفاده   من از ده آسانتر رسيدن به اين هدفهاي مشترك، گام برميداريم
 آردم

آنيم  اهللا پيمان از جنبش مسلمانان مبارز خواهش مي  خيلي ممنون در دنبالة بحث، از اقاي حبيبمجري
 باره آزادي، و اصوَال بحث آزاد بفرمايندنقطه نظرات خودشان را در

 بسم اهللا الرحمن الرحيم طبيعي است آه در جهان خلقت همه چيز نسبي است اين اهللا پيمان حبيب
تواند مطلق باشد اينك آه  امكاني هم آه براي طرح نقطه نظرهاي مختلف به وجود آمده، خود به خود نمي

وري اسالمي ايران داده شده تا جريانات مختلف و تغيير مثبتي در سياستهاي صدا وسيماي جمه
نظرهاي مختلف بتوانند آزادانه در مقابل هم مطرح بشوند و ابهاماتي آه در اثر برخوردهاي نادرست و  نقطه

غيرمنطقي يا فقدان فضاي آزاد الزم براي طرح آنها به وجود آمده، تاحدودي از بين برود، بايد اين فرصت مورد 
هاي انقالبي محروم جامعه است؛ متعلق به انقالب و   چرا آه اين سنگر متعلق به توده گيرد،استقبال قرار 

توانيم به آن به مثابه سنگري در اختيار دشمن نگاه آنيم اگر موانع و  حرآت انقالبي ايران است و ما نمي
گر به طور آامل در شده آه اين سن تگناهايي وجود داشته ومحدوديتها يا تنگ نظريهايي مانع از اين مي

آيد اين فرصت مغتنم  خدمت انقالب و رشد حرآت انقالبي قرار بگيرد، نبايد وقتي آه يك فرصتي به وجود مي
توانيم در اين گرايشها به آلي انكار بكنيم به همين  شمرده نشود؛ بخصوص آه عنصر حسن نيت را نمي

 بحث بودند، حضور داشته باشند البته جهت، انتظار بود آه ساير دوستاني هم آه داوطلب شرآت در
ها و ايرادهايي آه مسئوالن صدا و سيما داشتند بهتر است آه مردم مطرح شود و موانعي آه وجود  خواسته

دارد دقيقًا تبيين بشود و اگر اشكاالتي هست آه قابل رفع است، خود به خود رفع بشود و در فرصتهاي بعدي 
 محيط برادرانه نقطه نظرها طرح بشود و مردم مستقيمًا با اين مسائل آشنا تا دريك همه بتوانند شرآت آنند،

داري و زورمداري ومسائل   آن هم تحت عنوان آزادي و اختناق و چماق بشوند بخصوص وقتي بحث سياسي،
ترين مسايلي  عنوان شد، اين را به فال نيك گرفته و قدم مثبتي تلقي آرديم آه حساس حول و حوش اينها،

ها  شود طرح شده است به هرحال، اميدواريم آه اين برنامه از هر جهت به انقالب و آينده آن مربوط ميآه 
ادامه پيدا آند و در تمام ابعاد ساري و جاري بشودو صرفًا اين گرايش مثبت صدا و سيما منحصر به ايجاد 

صحيح مكتبي، در آلية چنين فرصتي براي طرح نقطه نظرها نباشد، بلكه اين تمايل مثبت و برخورد 
هاي صدا وسيما و راديو و تلويزيون تسري پيداآند و اعتمادي را آه تاحدودي متاسفانه درگذشته، به  برنامه

اين اعتماد مجددًا جلب بشود و مردم  دانيم، دذر بين اقشاري از جامعه از دست داده بوده، داليلي آه همه مي
 انهاي انقالبي خودشان بداننداين سنگر را از آن خودشان و در مسير آرم

تواند آزاد باشد آزادي مطلق فقط  اي در جهان خلقت به طور مطلق نمي ما آزادي مطلق اصَال نداريم هيچ پديده
 ما بايد روشن آنيم آزادي از ديد مكتب ما چيست آيادر مقابل آزادي  در قلمرو اهللا و وجود مطلق است بنابراين،

 قبول اين واقعيت است  شود، ؟ چون، وقتي آه آزادي به عنوان يك مساله مطرح ميموانعي وجود دارد يا ندارد
 موانعي در برابر آزادي وجود دارد اين موانع بايد شناخته بشود تا بتوانيم   انساني به طور اخص، آه در جهان،

 شرايط تحقق آزادي را تعيين آنيم
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پيام انقالب درمورد آزادي و  آه يران باشد بايد روشن آنيمبحث دوم بايد به طور ويژه در مورد انقاللب اسالمي ا
 در قسمت سوم، بايد شرايط عيني فعلي آه موجب تشنجات و  پيوندي آه با اين اصل دارد چيست و بعد،

هاي اين  نارضايتيها و برخوردارهاي غيراصولي در سطح نيروهاي مردمي شده، باز بشود و ببينيم ريشه
 تيها و برخوردهاي غير اصولي آجاستنابسامانيها و نارضاي

آيد ما همه جهان را حرآتي  دهد، از همان ماهيت انسان درمي تعريفي آه اسالم در مورد آزادي ارائه مي
صادق {ها  ه دانيم از جبر و آزادي و اين جوهر تكامل صيرورت به طرف آزادي است اين در مورد همه پديد مي

دانيم، در   آن است، چرا آه خداوند را آه ما مبدا و غايت هستي مياست و به طور ويژه انسان هم شامل}
همه چيز مطلق است، از جمله درآزادي يعني مقيد به هيچ چيز نيست مطلق آزادي در وجود خدا متجلي 

گوييم الي اهللا تسيراالمور، و انسان هم به طرف خدا در حال صيرورت و شدن است، يك  است وقتي آه مي
ها از محدوديت مطلق به طرف  اش اين است آه انسان هم مثل بقية پديده  جوهر اصليمفهوم اساسي و

آند و اگر قرار است آه قرب به سوي خدا معنا بشود، معناي اساسي آن آزادتر شدن  آزادي مطلق سير مي
 از  ادي،آز} اسالم{انسان است از محدوديتهايي آه مانع از حرآت او به طرف آمال است لذا، درديدگاه مكتب 

 و از قرب به طرف اهللا، جدا نيست از رسالت انسان و رستگاري  صيرورت به طرف خدا، از حرآت به طرف خدا،
دانيم  آند، چون مي او هم جدا نيست اما خوب؛ آزادي را به همين شكل طرح آردن، باز مشكل ما را حل نمي

داق عيني در آل تاريخ دارد تمام آنهايي آه  مص شود، آه به نام آزادي به نام تو چه جنايتهايي مرتكب مي
اند شيطان ، آه ما معتقديم مظهر بزرگترين مانع در راه  اند، همه مدعي آزادي بوده بازدارندة حرآت انسان بوده

 خدا تو را محدود آرده از  اي آدم، تكامل و آزادي انسان است، با شعار آزادي انسان را به بند آشاند او گفت،
  اند؛ برو به آن مرزي آه تو را مانع شده!  و به اين درخت نزديك شوي بيا اين محدوديت را از بين ببراينكه بروي

يعني شيطان هم آزادي را براي انسان آوردو در پوشش و پرچم آزادي بود آه انسانيت را به ! خودت را آزاد آن
م آه عوامل پيش برنده به سوي آزادي بند آشاند و از حرآت به طرف خدا بازداشت پس بايد دقيقَا روشن آني

اند اصوَال ما   چه در جامعة انساني چه عواملي مانع راه حرآت انسان اند؛ چه در وجود انسان، چه عواملي
تواند آزاد مطلق باشد طرح آزادي به خاطر واقعيت وجود موانع است اين  توانيم تصور آنيم آه انسان مي نمي

 آه سد سبيل خدا سبيل  ناميم، مورد انسان، شيطان يا نيروهاي شيطاني ميموانع را در بينش مكتبي، در 
 آنند اين يك ضرورت تحقق آزادي است اهللا مي

آنم نقطه نظراتشان را دربارة آزادي و  خواهش ميفتاپور گرديم از آقاي  مجري دوباره به بحث شما برمي
  عنوان بنمايند همين مطلب بحث آزاد،

 به زحمتكشان ميهنم و آلية رزمندگان دفاع جنگ تحميلي عراق، و به همة آوارگان با درودفتاپور مهدي 
 جنگ

همانطور آه در مقدمة قانون اساسي تصريح شده، راديو و تلويزيون جمهوري اسالمي ايران بايد در روند 
نند خيلي نظرهاي متفاوت بتوانند با همديگر برخورد بك تكامل انقالب شرايطي را به وجود آورد آه نقطه

 آنيم خوشحالم از اينكه ما امروز اولين جلسة بحث سياسي را شروع مي

از نظر سازمان ما، اين گام مثبتي آه امروز برداشته شده، يك پيروزي براي انقالب است؛ يك گام در جهت 
ا براي آيند و مواضع خود ر پيشرفت انقالب است نه فقط از اين نقطه نظر آه سازمانها وگروههاي مختلف مي

بلكه از اين نظر آه طرح  شوند، آنند ومردم با مبادي آنها آشنا مي تر مي آنند و مردم را روشن مردم مطرح مي
نكته نظرات مختلف، و اصًال وجود چنين مباحثي ، بتواند فضاي جديدي را به وجود بياورد آه تفاهم و همكاري 

ن ترتيب فضاي جديدي به وجود بيايد آه وحدت مردم ما نيروهاي مردمي در اين فضا گسترش پيدا آند، تا به اي
تواند  مي{  اين بحثها{در مقابل متجاوزين عراقي، در مقابل امپرياليسم امريكا، استحكام بيشتري پيداآند 

هر چند براي مردم افشا  برند، شرايطي را به وجود آورد آه گروههايي آه خط سازش با آمريكا را پيش مي
تر بتوانند مواضعي آنها را درك بكنند و اينها اين مكان را پيدا نكنند آه  دم باز هم خيلي روشناند، ولي مر شده

ما اين مناظره و بحثها را يك پيروزي براي  به انقالب ما ضربه بزنند و وحدت مردم ما را متزلزل بكنند از اين نظر،
م آه همة مردم ما، همة مردمي آه به بينيم من االن مطمئن انقالب و يك گام در جهت پيشرفت انقالب مي

اند از اينكه براي سازمانها و  اند خوشحال از تشكيل اين جلسه خوشحال آنند،  استقالل جامعة ما فكر مي
گروههايي آه هر آدام در سطوح مختلف ميان مردم نفوذ اجتماعي دارند، اين مكان به وجود آمده تا آنها 

همكاري خودشان را گسترش بدهند و مطمئنم از اينكه ضد انقالب ،  تفاهم و  بتوانند در شرايط جديد،
نيروهايي آه مخالف پيشرفت انقالب هستند، از اين فضاي جديد ناراحت هستند و قطعًا تالش خواهند آرد  

آه جلو گام را بگيرند و اجازة تداوم و پيشرفت اين گام جديدي را آه برداشته شده ندهند به همين دليل، 
ه راديو و تلويزيون و مطرح آرد آه جلسات بحث آزاد در دستورآار قرار گرفته، ما از گام استقبال آرديم زماني آ

و مطرح آرديم آه هر چند معتقديم امروز، در شرايط بحراني آنوني، بايد مباحثي باشد آه سازمانها و گروهها 
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ي مسائل مجرد، امروز چندان به سود به طور عمده راجع به آنها بحث بكنند، و بحث مسائل ايدئولوژيك رو
آنيم و تالش خواهيم آرد در جهت اينكه اين گام  انقالب نيست، با وجود اين، در آلية اين مباحث شرآت مي

ريزي اين  تر بشودو تداوم پيدا بكند در اين بحثها شرآت ندارد در روز اولي آه ما براي برنامه جديد مستحكم
و ماخيلي از حضور نماينده  اي از سازمان مجاهدين خلق هم شرآت داشت،  نماينده بحثها شرآت آرديم،

سازمان مجاهدين خوشحال شديم؛ بخصوص در شرايط آنوني آه درگيريهاست اميدوار بوديم آه انجام اين 
مباحثات بتواند به تخفيف اين تشنجات آمك بكند بتواند آمك بكند به گسترش تفاهم و همكاري ولي 

آنند آه  طور آه مطرح مي ن در جلسات بعدي شرآت نكردند دوستان مجاهدمان، هماندوستان مجاهدما
بايست از هرگامي آه در اين  يكي از هدفهاي انقالب ما گسترش دموآراسي و گسترش جو آزادي است، مي

شود استقبال بكنند و در جهت تقويت آن گام آوشش بكنند مسلم است آه براي آزادي و  جهت برداشته مي
آيد هر گامي  بايست مبارزه آرد و آزادي و دموآراسي يكشنبه به دست نمي اي گسترش دموآراسي، ميبر

را در اين جهت بايد تقويت آرد عدم شرآت سازمان مجاهدين در اين بحثها، در جهت تقويت دموآراسي و 
 بكنند آه آزادي نيست ما اميدواريم آه در جلسات بعدي دوستان مجاهدمان هم شرآت بكنند و آوشش

 مشكالتي را آه در امر شرآتشان وجود دارد حل بكنند و حضور داشته باشند

آنند آه مدافع آزادي هستند،  اما راجع به مساله آزادي امروز همه سازمانها و گروههاي مختلف مطرح مي
سازمانهاي خواهند ديكتاتوري و اختناق و استبداد را نابود بكنند  آنند و مي براي دموآراسي مبارزه مي

نيروهاي مردمي، در زمان شاره براي نابودي ديكتاتوري مبارزه آردند آنها موفق شدند، و امروز هم از  انقالبي ،
آنند تا انقالب ما بتواند پيش برود؛ به حاطر اينكه استقالل  گسترش دموآراسي و گسترش آزادي دفاع مي

  بينيم نيروهاي ضد انقالب،  ولي از آن طرف ميجامعه ما به طور همه جانبه به دست بيايد و حفظ بشود
دهند و وانمود  امروز خودشان را مدافع آزاديهاي سياسي جلوه مي اند، نيروهايي آه مخالف پيشرفت انقالب

خواهند عليه فشار و اختناق و  فشار و ديكتاتوري هستند و به اصطالح مي آنند آه مخالف اختناق، مي
گذارد راديوي  آيد اسم راديويش را مي مبارزه بكنند مثًال، بختياري مي  وجود دارد،ديكتاتوريي آه به نظر آنها

مسلم است آه آن آزادي آه ! شد  و خودش را مدافع آزادي و مخالف استبداد و ديكتاتوري مي ايران آزاد،
تواند يك چيز واحد   نمي آنند، با آن آزادي آه نيروهاي ضد انقالبي مطرح مي آنند، نيروهاي يانقالبي مطرح مي

خواهيم آه   بلكه اين دو حتمَا متضاد يكديگر هستند ما دموآراسي را براي اين مي و يك هدف واحد باشد،
   استقالل جامعه به دست بيايد و حفظ بشود، شرايطي به وجود بياوريم تا انقالب بتواند پيش برود؛

شود؛ و عدالت اجتماعي برقرار بشود در حالي  نظامي و فرهنگي ما قطع ب  سياسي، وابستگيهاي اقتصادي،
آنند هدفشان اين است آه شرايطي به وجود بيايد تا  زماني آه آزادي را مطرح مي آه نيروهاي ضد انقالبي،

خواهد  آنها بتوانند مثل گذشته مردم را غارت آنند، آزادنه مردم را چپاول بكنند، و بتوانند هر آاري دلشان مي
  انجام بدهندبا مردم جامعة ما

گرديم به آقاي بهشتي، اگر درست فهميده باشم، اين   شما در حدود دو دقيقه طلبكار هستيد باز ميمجري
طور آه ايشان عنوان فرمودند، محصوالت آزادي در اسالم آزاد آردن انديشه از همة قيود نيست، بلكه رفتن در 

 م دنبالة بحث را بفرماييدآن رسد خواهش مي قيد خداوند است آه انسان به اسارت مي

ها   به طور آلي، وقتي انسان داراي يك نظام بينشي فكري است، همة مسايل از اصول و ريشهبهشتي
ايم، البته حتي به آن معناي  گيرد اينكه ما مسلمانها هميشه در فرهنگمان اصول دين داشته مايه مي
نظام عقيده وانديشه و رفتار است؛ به هم تر، با فروع دين، به همين دليل است آه اسالم يك  گسترده

خواهيم درباره مقررات و قوانين و شكل و فرم آزاديهاي فردي و اجتماعي ، در  پيوسته است طبعًا وقتي مي
 فرهنگي، هنري ، و به طور آلي آزاديهاي رفتاري، بحث بكنيم، اگر بخواهيم از  اقتصادي، شكل سياسي،

ريزي نشده  شود نرويم چون اين بحث يك جلسه برنامه ه ريشه برويم نميبايد ب ديدگاه اسالم حرف بزنيم،
بندي برسيم، به  اي روشن و جمع ريزي شده آه بتواند ادامه داشته باشد تا به نتيجه است بلكه طوري برنامه

آنم يعني اينكه ببينيم انسان از ديدگاه اسالم  اي را آه آغاز آردم دنبال مي همين جهت من همان شيوه
 ازادي است داراي چه بافت وچه ساختي در رابطه با 

ما گفتيم آه از ديدگاه اسالم يكي از بزرگترين امتيازات انسان همين است آه آزاد آفريده شده آن چيزي آه 
در آفرينش، در آن نقطة عطف و نقطة اوج، يعني نقطة پيدايش انسان ، به وجود آمد، اين بود آه يك موجود 

حيط آگاه و آزاد و خودساز پديد آمد خداوند انسان را طوري ساخت و به مواهبي داد آه در پرتو آگاه خودآگاه، م
توانست خداگونه در طبيعت عمل آند بنابراين، اولين مساله اين بود آه او از اسارت و بودگي و  آن مواهب مي

 بندگي طبيعت آزاد شد؛ البته نه آزادي مطلق ، بلكه آزادي نسبي

 اين است آه انسان از بردگي و بندگي طبيعت آزاد است يعني قوانين طبيعت بر موجودات ديگر اولين مساله
رسد، انسان آن توان  دارد ولي وقتي نوبت به انسان مي حاآميت مطلق ، يا چيزي نزديك به حاآميت مطلق،
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تواند در اين گسترة  را دارد آه طبيعت را هم رام ومهار آند؛ قوانين طبيعت را بشناسد، و ببيند چگونه مي
تواند قوانين طبيعت را عوض آند  طبيعت حرآت آند تا هميشه محكوم ااين قوانين نباشد البته انسان نمي

شوند اما انسان  اينها قوانين خداوندي هستند؟ اينها قوانين الهي هستند، به دست انسان عوض نمي
ه اسير و برده و محكوم اين قوانين نباشد در تواند در ميدان بسيار وسيعي چنان حرآت بكند آه هموار مي

حقيقت خداوند به انسان آزادي را داده آه در پرتو آگاهي و در پرتو اعمال آزادي بتواند خودش را، محيط زندگي 
مورد تمايل و خواست خودش را، از قلمرو يك قانون بيرون بياورد و به قلمرو آن قانوني آه دلخواه اوست ببرد 

او  انسان هرجا باشد ، نيروي جاذبة زمين است به طور طبيعي، ن به طور طبيعي محكوم قوة جاذبةمثًال ، انسا
آشاند، پس قانون جاذبه حاآم است بر اينكه انسان آجا باشد اما، درحالت عادي  را به سوي مرآز زمين مي

آه اين هم  اري پرش آند،تواند از سطح زمين مقد اش را اعمال نكرده باشد، مي آه انسان آن آگاهي و آزادي
تواندمثًال دومتر يا دو و نيم متر بپرد ولي همين انسان، وقتي آه  خودش اعمال قدرت است، ولي فقط مي

و توانست به آمك خالقيت و ابتكار، آه آن هم يكي ديگر  قانون طبيعت را شناخت، اش را به آار انداخت، آگاهي
وندي است، دستگاههايي بسازد و با به آار انداختن قانونهاي از شرايط اعمال آازدي است و از مواهب خدا

تواند آيلومترها در فضا باال  گريز از مرآز، در برابر قانونهاي مربوط به جاذبه، خودش را بر مرآبي سوار بكند، مي
 دارم پرواز گويد، من از تو آزادم؛ رويد از قلمرو من، مي برود و هرچه آه قانون چادبة زمني به او بگويد آجا مي

 رود آه اصَال از جو بيرون برود و ديگر در قلمر حاآميت جاذبة خاص آرة زمين نباشد تا آنجا جلو مي! آنم مي

تواند  يكي اين است آه مي آن چيزي آه خداوند در جوهرة انسان و در گوهر انسان به او عنايت آرده ، بنابراين،
آنيم ، اين انسان آه  اين شكل آزاد آند باز هم تكرار ميخودش را از حاآميت طبيعت و قوانين طبيعي به 

آند، يا سوار فضاپيما  رود، با هواپيما پرواز مي از سطح چهار، پنج يا شش آيلومتر باالتر مي آند، پرواز مي
ر دا وحتي قدرت جاذبة زمين را از بين نبرده و آن را خدشه جاذبه قانون رود، شود واصَال ازجو زمين بيرون مي مي

نكرده، بلكه در حقيقت خودش هجرت آرده است در واقع اين هم يك نوع هجرت است؛ هجرت از قلمرو 
اي است از قانون آلي جاذبة عمومي البته، وقتي آنجا رفت، باز در ميدان يك  آه جلوه حاآميت جاذبة زمين،
باز شكل ديگري است از شود  گيرد يا حتي همان حرآت مداري آه دور زمين پيدا مي جاذبة ديگر قرار مي

آن حالت مصور بودن را آه يك  بينيم آه آن زندان، حاآميت قانون جاذبة زمين يا قانون جاذبة عمومي اما مي
تواند يك مقدار بپرد يا  يا يك آهو دارد و فوقش مي تواند تا صد متر يا دويست متر پرواز آمند، مرغ دارد و فقط مي

ودن را آه انسان در آغاز داشت، حاال ندارد بنابراين، يكي از مسايل ، آزادي از جايي باال برود، اين محدود ب
 انسان است در برابر حاآميت مطلق قوانين طبيعت

مثل اينكه مابايد بخش بخش مطالب را بگوييم، اما ايمنكه ذهن شما شنوندگان و  خوب، با رعايت وقت،
! اي است گيري بكند، خودش مساله بدهد تا از آن نتيجهبينندگان عزيز چطور بايد اين مسالب را به هم پيوند 

توانيم  اي است آه با دريافت نظريات شما بينندگان و شنوندگان عزيزمان مي اين مساله در بحث آزاد ما تجربه
به طوري آه مطالب  اصالح آنيم، مورد استفاده قرار بدهيم وشكل ادامة بحث را، يا شكل تقسيم بحث را،

 گيري برسيد بندي و نتيجه مي در ذهنيت شما قرار بگيرد و شما واقعًا به يك نوع جمعبتواند ضمن نظ

 حدود هشت دقيقه استفاده آرديد آقاي آيانوري در اول بحثشان آزادي را در انطبق با قانون اساسي مجري
هش جمهوري اسالمي ايران منحصر آردند، و البته مسلمَا نقطه نظرات بسياري خواهند داشت آه خوا

 آنم ادامه بدهند مي

 ماهواداران و پيروان سوسياليزم غلمي، مفهوم آزادي را در رابطة آامل با واقعيت جامعة   ببينيد،آيانوري
ايم معتقد هستيم آزادي يكي از مسايل و مفاهيمي است آه اوَال مطلق  بشري هميشه مورد بحث قرارداده

ونمنديهايي است آه در جامعه بشري حكمفرماست  به تمام معني نسبي است و تابع تمام قان نيست؛
جامعة بشري خودش يك پديدة ثابت و مطلق نيست؛ به تمام معني نسبي است و تابع تمام قانونمنديهايي 
است آه در جامعة بشري حكمفرماست جامعة بشري خودش يك پديدة ثابت و مطلق نيست و دائمًا در تغيير 

يم از آزادي صحبت بكنيم، بايد اين مفهوم آلي و عام را محدود بكنيم خواه است به اين جهت، ما هروقت مي
اي عملي از آن نخواهيم گرفت انسان يك موجود زندة  اي آه مورد بحث ماست، واال نتيجه به آن محدوده

بلكه فقط در اجتماع  تواند به زندگي ادامه بدهد،  اجتماعي است اين يك واقعيت است يعني انسان تنها نمي
تواند زندگي خودش را ادامه دهد اگر اين انسان را در طبيعت رها آنيم، محكوم به نابود  اني است آه ميانس

 است آه جامعة انساني را احاطه آرده؛  شدن است اين اجتماع انساني از يك طرف در ارتباط با طبيعي
چون  آقاي دآتر بهشتي گفتند،يعني در ارتباط با قوانين اين طبيعت استو اين قوانين طبيعت ، همانطور آه 

اند، به صورت  برداري قابل تغيير به معني آلي و عام خود نيستند، بلكه قابل درك و قابل استفاده و قابل بهره
آند، وجو دارند اين اولين جبري است  يك جبر، به صورت يك واقعيتي آه خود را به جامعة انساني تحميل مي

شود ولي عالوه بر اين جبر طبيعت آه آزاديهاي  اش محدود مي  و آزاديگيرد آه انسان در مقابلش قرار مي
 آند تاخودرا تاآنجا    آند و انسان در يك مبارزة دسته جمعي آوشش مي انسان را در حدود معيني محدود مي
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 آه ممكن است از اين جبر رها آرده و گام به گام در مقادير محدودي آزاد بكند، قوانين خود جامعه هم به
آند يعني، همين آه انسان مجبور بشود با يك نفر ديگر زندگي بكند و يك  صورت يك جبر، جامعه را محدود مي

اي در زندگي  شود يعني آيفيت تازه اي از اين تغيير آمي پيدا مي خانوداه آوچك درست آند، قوانين تازه
آند؛ حاال،  دي انسان را محدود ميشود آه اين آيفيت خودش را به صورت يك جبر است و آزا انسان پيدا مي

 يا يك واحد آوچك اجتماعي خانوادة بزرگ انساني آه يك جامعه است، با تمام آن  چه در يك خانوادة آوچك،
آند به اين ترتيب، به  جبر بزرگتري است آه انسان را تابع خود مي گيرد، فعل و انفعاالتي آه در آن انجام مي

اش به وسيله جبر طبيعت و جبر قوانين اجتماعي، آه محيط   آه آزادي ار گرفتهطور عام، انسان در شرايطي قر
 گيرد اوست؟ مورد محدوديت قرار مي

  تواند وجود داشته باشد در زندگي روزمره، آزادي مطلق براي يك انسان فقط در خيال وانديشه تاحدودي مي
ين مناسبات او با بقية اهضاي جامعة شود به مسايل مشحص زندگي او؛ يه اين آزادي ترجمه و تبديل مي

انداز مناسبات اجتماعي،  انسانس و مناسبات او با طبيعت اطرافش در جامعة انساني اين مناسبات عبارت
اي و غيره اينها هستند  ه  تير-  مناسبات قومي مناسبات فرهنگي، مناسبات سياسي، مناسبات اقتصادي،
اي آه دور و محيط اوست در  ست انسان در اين مناسبات با جامعهمناسباتي آه انسان در آنها قرار گرفته ا

گيرد، و هميشه آزادي او محدود است به آن قوانيني آه اين جامعه و اين مناسبات به او  رابطه قرار مي
 آند به اين ترتيب، آزادي يك فرد و يك جامعه تابعي است از محتواي مناسبات آلي آن جامعه تحميل مي

ترين و  آه آزادي مطلقًا وجود نداشته باشد در استبدادي  اي آزادي وجود دارد چنين نيست  در هر جامعه
آي؟ براي چي؟ جامعة آريا مهري را  ترين جوامع بشري در تاريخ، آزادي وجود دارد ولي آزادي براي پراختناق

براي خانوادة  شاه مستبد،براي   آزادي به معناي وسيعي براي امپرياليزم، مثال بزنيم در جامعة آريا مهري،
و  سلطنتي، براي وابستگان آنها، براي دستگاه استبدادي ، از ساواك و گردانندگان ارتش و دستگاه دولتي،

داران بزرگ وابسته و مالآان بزرگ، آزادي به معناي وسيعي وجود داشته  براي طبقات رژيم وابسته و سرمايه
ي در غارت ثروتنهايي آه به نسلهاي آيندة جامعة ما هم تعلق است آزادي در غارت دهها ميليون نفر؛ آزاد

توانسته در  دارد؛ آزادي براي از بين بردن حتي جان افراد آن قدر آزادي وجود داشته آه حتي يك ساواآي مي
 اي وجود اي يك نفر ديگر را بكشدو اصًال مورد تعقيب قرار نگيرد پس از آزادي به اين مفهوم در هر جامعه مغازه

آنيم،  هاي زحمتكش به تمام مسائلي آه به جهان بشري مربوط است نگاه مي دارد ما آه از نظر منافع توده
هاي محروم جامعه به اين ترتيب، آزادي  مفهوم آزادي هم براي ما مفهومي نسبي است؛ آزادي از ديدگاه توده

 آساني هم آه از آزادي به اين به طور مطلق براي ما وجود ندارد و آزادي مطلق مفهوم بي مسمايي است
آنند، عاقبتش به آزادي براي طبقات ظالم تمام  معناي مطلق در جامعة بشري مشخص و موجود صحبت مي

 در جامعة طبقاتي، همه چيز داراي مفهوم طبقاتي  شود براي اينكه ما معتقديم در جامعة بشري، مي
  مين قانون است يعني آزادي براي طبقات جابر،ترين قانون حاآم بر جامعه است آزادي هم تابع ه عمده

براي محرومات ، براي  طبقات ستمگر و غارتگر، طبقات محدود آنندة آزادي براي طبقات ستمكش،
به گفتة امام خميني، آزادي وجود ندارد آزادي مستضعفان محدود آننده آزادي جابران، ستمگران،  مستضعفان،

 و غارتگران است

ما عبارت  و تمام تالش آنيم، ست آه ما به آزادي به عنوان مفهوم نسبي اجتماعي نگاه مياز اين نقطه نظر ا
 هاي زحمتكش ؛ براي آن اقشار دهها ميليوني جامعه است از تامين آزادي براي توده

رسيم به آقاي حبيب اهللا پيمان ايشان در صحبتي آه داشتند مقولة آزادي را به سه قسمت   ميمجري
شناسايي آزادي، آزادي در ارتباط با حكومت جمهوري اسالمي ، و دانستن شرايط عيني تقسيم آردند 

فعلي در مورد آزادي و مخصوصًا گفتند آه بايد حتمًا موانع آزادي را شناخت اينها نكات مهمي است  جامعة
 آنم ادامة بحث را بفرماييد خواهش مي

شويم   از آن صحبت شد، ما با دو مقوله آشنا ميآه  عرض آنم آه با توجه به سير حرآت انسان ،  پيمان
گيرند گفتيم آنهايي هم آه   و ديگري نيروهايي آه جلو آزادي را مي رود، يكي نيرويي آه به طرف آزادي مي

 آزاديي آه شيطان تبليغ ١ما دو نوع آزادي داريم  خواهند بنابراين ، گيرندنوعي آزادي را مي جلو آزادي را مي
 تجاوز و انباشتن ثروت و قدرت، محدوديتي وجود  خواهي، روي، فزون ن معنا آه در مقابل زيادهآند؛ به اي مي

اند، آه همة هوسهاي انسان بدون محدوديت  نداشته باشد اين آزاديي است آه نيروهاي شيطاني طالب
خواهد تمام  ارضاء بشود طبيعي است آه الزمة اين آزادي آسب قدرت و سلطة است فردي آه مي

وتامين آند، احتياج به قدرت دارد تا موانع و محدوديتهاي را آه وجود دارد و  هاي خودش را آزادانه ارضاء خواسته
بر سرراه اوست از ميان بردارد در حقيقت، اين آزادي از قيد هرگونه محدوديت نفساني است اين آزادي است 

آزادي جوهر انسان، يعني  2شود  گر مي لوهشود و مظاهرش هم در جامعه به صورت جرياناتي ج آه تبليغ مي
آزادي نيروهاي تكامل پوي انساني است اين دو را بايد از هم جدا آرد برگشت  آزادي روح الهي در انسان، آه
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به ريشة مكتبي از اين جهت اهميت دارد آه ما هميشه با خطري روبرو هستيم آه عبارت است از رجعت به 
اند؛ آزادي را   پيش آمده آه جرياناتي عليه محدوديتها، استبداد و ظلم مبارزه آرده بارها طرف استبداد در تاريخ

اند اين  اند؛ اما خودشان به عامل بازدارنده و محدود آنندة آزادي تبديل شده به طور نسبي به دست آورده
مي داريم، در ماجرا در همة انقالبها سابقه دارد در نمونة انقالب اسالم داريم، در نمونة انقالب اسال

مشروطيت داريم؟ در انقالبات معاصر و خيلي متوقي و حتي سوسياليستي هم داريم حكومتها يا جرياناتي 
آردند، بعدًا  قبل از آسب قدرت، جوهر آزاديخواهي داشتند وعليه محدوديتها مبارزه مي اي از زمان، آه در دوره

هاي مكتبي وجودي آن  شوند اگر به ريشه ل ميخودشان حتي به عنصر بازدارندة آزاديهاي مردمي تبدي
برنگرديم هميشه اين خطر وجود دارد همان آسي آه صميمانه پيرو و عاشق آزادي است، ممكن است در 

گيرد، آه ممكن است امكانات اجتماعي  آورد و امكاناتي را در اختيار مي موضعي آه قدرت را به آه دست مي
هاي خودش به نيرويي بازدارنده تبديل بشود اينجاست آه براساس  واستهگيري باشد، تحت تاثير خ يا تصميم

گردانيم؛ به آن دو نيروي وجود انسان آه ذآر  تبيين اسالم ، اين امر را به واقعيت وجودي نفس انساني برمي
س خواهد نف  خواهد قيد و بندها را در ارضاي هوسهايش بشكند، و نيرويي آه مي آرديميعني، نيرويي آه مي

را آنترل آند براي آنكه ازاد بشود براي تعالي و آمال آف نفس، زنداني آردن شيطان نفس است ما در 
آشند پس ما يك نوع اسارت  شيطان نفسشان را در بند مي روند، مكتب داريم آه آساني آه در راه خدا مي

نيروي شيطاني آزاد باشد در منتها اسارت نيروهاي شيطاني چنين نسيت آه همه چيز آزاد باشد و هر  داريم؟
جامعه هم مظاهر نيروهاي شيطاني بايد به بند آشيده بشود نبايد فكر آنيم آزادي مطلق براي هر نيرويي 

 آه  شيطاني بايد به بند آشيده بشود نبايد فكر آنيم آزادي مطلق براي هر نيرويي وجود دارد با چنين تبييني،
گردانيم، اگر در جامعه هم بخواهيم از اسارت مناسبات  ي نفساني قضيه برم همه چيز را به ريشة

ستم، بردگي، استثمار، استبداد، و هر نوع استكباري به مفهوم آلي آن، آزاد بشويم، بايد توجه  اجتماعي،
آنيم آه اگر شيطان نفس غلبه نكرده باشيم ، دريك مرحله جديد بازممكن است اسير اوبشويم يعني ماآه 

شويم پس اين دو  ه بوده ايم ، چه بسا بعد آه به قدرت مي رسيم خودمان آزادي آش مييك زمان آراديخوا
 نوع آزادي رابايد تبيين آنيم 

شود  شود ، ازجبرطبيعت تدريجًا آزاد مي انسان وقتي آه درمراحل تاريخي تكاملي خودش از جبرغريزه آزاد مي
 اجتماعي چيست ؟ اين است آه نيروهاي  معناي مناسبات- شود ،  ، ازجبرمناسبات اجتماعي آزاد مي

شوند ؛ مناسباتي رابه وجود آورند ؛  متجاوزو زياده طلب و خواهان قدرت و تمرآزقدرت ، برجامعه حاآم مي
هاومستضعفان  آنند آه اين قوانين درجهت حفظ سلطه آنهاست بنابراين ، آزادي توده قوانين راحاآم مي
اي است آه است آه  به وجود آيد جبهه حق و جبهه باطل حق جبههشود اينجا دوجبهه  ومحرومان سلب مي

خواهد انسان را از اين اسارتهاي اجتماعي آزاد آند تا به طرف آمال سيرآند باطل آن است آه القيدي را  مي
خواهد در آزادي هوسهايش آزاد باشد و قدرت طلبي، زومداري و جلب ثروت و  گيرد و مي  به معناي آزادي مي

هاي اين دو را ببينيم  توانيم جلوه شودند و ما مي ند بنابراين، در تبيين اجتماعي ، اين د صت روشت ميپول آ
طاغوتها  جو و بازدارنده، در پيشاپيش جبهة حق، يا در نهضتهاي آزاديبخش، انبياء هستند در نيروهاي سلطه

محرومان و مستضعفان قراردارند هستند پس دو جبهة حق و باطل داريم معموًال در پشت سرانبياء هميشه 
اند اين است آه يك جلوه از  شان محروم شده آه به دليل حاآميت مستكبرين و زورگويان، از همه حقوق اوليه

دانيم، به خالف بحثي  شود اما ما نمي گران ديده مي مبارزه و تضاد حق و باطل در تضاد بين محرومان و سلطه
زامًا اين تضاد را در تضاد طبقاتي محدود آنيم چرا؟ چون اگر ما صرفًا دو وجه آه آقاي آيانوري ارائه دادند، ال

آزادي واستباداد را طبقه بدانيم و ريشة آن را در وجود انسان ناديده بگيريم، از خطر رجعت مصون نخواهيم 
بقه آه يا نمايندگان اين ط رسند، بود؛ چرا آه ممكن است آساني از هميت طبقة محرومي آه به قدرت مي

رسند، اگر برآن تمايالت سرآششان غلبه نكرده باشند، انسان آاملي نشده باشند، شيطان  به قدرت مي
جويي، ميل به قدرت وتمرآز قدرت، مناسباتي  نفس را اسير نكرده باشند، بعد از مدتي به دليل همين سلطه

طر وجود دارد، و عكس آن هم هست ها باشد پس اين خ آنند آه بازدارندة آزادي خلقها و توده را حاآم مي
آنيم بتوانند  يعني، ممكن است آساني آه دقيقًا از طبقة استثمار شده نيستند از نظر فردي بحث مي

ها مبارزه آنند پس آنجا دو چيز است؛ يكي  ه خودشان را از شيطان نفس آزاد آننند و در جهت آزادي تود
وييم هر انساني آه بتواند خودش را از قيد شيطان نفس گ آنيم و مي برخورد انساني و فردي است آه مي

تواند براي آزاديو با دشمنان آزادي مبارزه آند اما مسلم است آه در طبقه بندي جامعه بين  آزاد آند، مي
آنيم؛  آزاديي آه ما در جهت خدا بحث آن را مي مستكبرين و مستعفين، هرگز طبقة مستكبر به خاطر آزادي، 

 بازدارندة آزادي مردم است خواهد و بنابراين، آند اين طبقه آزادي هوسها را مي ان تالش نميآزادي روح انس

توانيم دو قطب مخالف اصلي را تعيين آنيم وقتي جبهه حق و باطل در هر  به اين ترتيب در وهلة اول مي
ن و نيروهاي امپرياليسم بندي درمورد انقالب، بين انقالب ايرا گوييم اين قطب  امروز مي- اي تعيين شد جامعه

آند چون در همان طيفي هم آه در جهت آزادي مردم  جهاني است اما اين سخن همه مساله را حل نمي
اند ازاديدروني يعني چه؟ يعني تسلط بر   انسانها و نيروها به طور نسبي به آزاديدروني رسيده دارد، گام برمي
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عني به نسبتي هنوز اسير تمايالت خودشان هستند، اند، ي شيطان وجودشان و چون به طور نسبي رسيده
 همه صد در صد و صميمانه تا آخرين مرحله براي آزادي مبارزه نخواهند آرد و به آن وفادار نخواهند ماند

آنيم آه وقتي ما   آن وقت تصور مي حق و باطل رعايت بكنيم، اگر در بحث خود اين نسبيت را در هر دو جبهة
ب رااز جبهة امپرياليسم جدا آرديم، همة آساني آه در جبهة مردن قرار مي گيرند به يك جبهة توده ها وانقال

اي  ميزان نسبت به آزادي انسانها و آزادي تكامل انسانها صميمي ووفادار هستند و هيچ نيروي بازدارنده
آه به نسبتي دروجود آنها نخواهدبود اما اين طور نيست ممكن است طيفهايي در همين جبهة مردم باشند 

 بازدارندة حرآت جامعه شوند اين است آه  بيايند، ولي در مراحلي، تحت تاثير همان وابستگيهاي خودشان،
من همان وابستگيهاي خودشان، بازدارندة حرآت جامعه شوند اين است آه من معتقدم حتمًا ما بايد تبيين 

 و تاريخ آه اين مبارزه جلوة همان مبارزة اي آزادي را، بخصوص در صحنة مبارزات اجتماعي مكتبي و ريشه
داشته باشيم تا همان  آيد، درون وجود انسان است آه به صورت طبقات و جريانات و جبهة حق و باطل درمي

اي با موانع آزادي مبارزه آنيم يعني نه فقط سلطة نيروهاي  خواهد، بتوانيم به طور ريشه طور آه اسالم مي
كنيم و جامعة از مناسبات بازدارنده آزاد شود، بلكه بايد جهاداآبر را هم آه مبارزه با متجاوز را در جامعه نفي ب

 مظاهر شيطان در درون است مد نظر داشته تا بتوانيم جلو رجعت به طرف استبداد و سلطه را بگيريم 

نكته اولي آه  آه مخصوصًا فتاپور گرديم به آقاي   خيلي ممنون شما ده دقيقه را استفاده آرديد برميمجري
اي را در  بيان فرمودند، آه اين بحث آزاد يك گام پيروزمندانه براي انقالب است، باعث تشكر است ايشان نكته

آنند، ولي به آلي دو مقوله مجزاست  باب آزادي فمودند آه نيروهاي انقالبي و ضد انقالبي هر دو مطرح مي
 آنم آه دنبالة بحث را ادامه بدهند  خواهش مي

آنم  اي مي آنم فقط اشاره دوستان يك سري مسائل را مطرح آردند آه من از تكرار آنها پرهيز ميور فتاپ
همانطور آه همة دوستان مطرح آردند، آزادي يك مفهوم مطلق نيست، و آزادي افراد و نيروهاي اجتماعي 

 به مصالح طبقاتي خودشان شود درتمام تاريخ، اقشار طبقات براي اينكه بتوانند توسط ساير نيروها محدود مي
برسند و براي اينكه بتوانند از منافع خودشان دفاع بكنند، سعي مي آردند شرايطي را به وجود بياورند آه در 

اند و به  آن شرايط اين امكان برايشان به وجود بيايد بنابراين، هر آدام از آنها آزادي را به يك بيان تعريف آرده
اند مثًال، همانطور آه در قسمت قبلي گفتم، آساني مثل شاه، ساواك  ار گرفتهيك بيان متفاوت ديگري به آ

آنند، آزادي براي آنها همان شرايطي است آه در دوره رژيم  يا نيروهاي ضد انقالب، وقتي از آزادي حبت مي
رد، شاه وجود داشت اينكه بتوانند مردم را غارت و استثمار آنند؛ ساواك هر آه را دلش مي خواهد بگي

شكنجه بدهد، زندان بياندازد و بكشد از نظر آنها شرايطي آه االن در جامعه ما وجود دارد، شرايط ديكتاتوري و 
 اختناق است، چون ديگر آن امكانها برايشان نيست

دوستان آقاي دآتر پيمان مطرح آردند آه ممكن است يك نيرويي يا فردي طرفدار زحمتكشان باشد، طرفدار 
رسد ديگر از آزادي زحمتكشان دفاع نكند خوب ؛ اين امكان  ان باشد، ولي وقتي به قدرت ميآزادي زحمتكش

وجود دارد اين امكان وجود دارد آه در جريان پيشرفت مبارزه، بعضي عناصر و نيروها به آن مصالحي آه 
دار زحمتكشان نيستند آن اند خيانت آنند، يا نتوانند با انقالب پيش بيايندو خوب، آن موقع ديگر آنها طرف داشته

موقع آنها طرفدار نيروهاي استثمارگرند آنها ديگر طرفدار آزادي زحمتكشان نيستند و بايد طردشان آرد اين 
 ماجرا در انقالبات پيش آمده است

دهند  آنند، الگويي آه براي آن ارائه مي طرفداران سرمايه داري همواره وقتي از سرمايه داري صحبت مي
آنند آه  اند، يا آشور آمريكا آنها، چه در دورة شاه و چه امروز، وسيعًا تبليغ مي وآراسي اروپاييآشورهاي دم

ترين شكلي وجود دارد و ما بايد شرايطي را  دموآراسي مثًال در انگلستان يا ساير آشورهاي اروپايي به عالي
ليخوب، از نظر زحمتكشان اين به وجود آوريم آه مثل آن جوامع، مردم حاآم بر سرنوشت خودشان باشند و

چيزي آه در آن آشورها وجود دارد دموآراسي نيست مثًال اينها مطرح مي آنند آه در  آشورها، يا از نظرما،
توانند در انتخابات شرآت بكنند و راي بدهند و هرآس را آه دلشان خواست رئيس  انگلستان همة مردم مي

تواند  اند به نام هايد پارك آه هرآس دلش بخواهد مي درست آردهجمهور بكنند حتي مثًال در انگلستان جايي 
آنند  به آنجا برود و هرچه دلش بخواهد بگويد، و مثًال از دولت انتقاد آند و اين را به عنوان آزادي قلمداد مي

بينيم آه اين طور نيست  معروف شده آه انگلستان مهد دموآراسي است ولي اگر به واقعيت توجه بكنيم مي
هاي گروهي، و تمام  دانند آه احزاب دموآرات وجمهوري خواه، تمام رسانه همه مردم مي فرض آنيم در آمريكا،

تواند در آن  خوار انحصارات بزرگ امپرياليستي هستند هيچ آس نمي  مزدور و جيره روزنامه ها در اين آشورها،
دارهاي بزرگ باشد   وابسته به اين سرمايهآشورها وارد آنگره بشود يا رئيس جمهور بشود، مگر اينكه آامًال

آند آه دموآراسي يا آزادي سرمايه  افتد، آامًال روشن مي امروز حوادثي آه دارد اتفاق مي يا در انگلستان،
آه مردم او را به عنوان نمايندة مجلس انتخاب  داري چه جوز آزاديي است يك انقالبي را، يعني بابي ساندرز،

دادند تا برود از حقوقشان دفاع بكند، دولت انگلستان آه مدافع دموآراسي جلوه داده آردند و به او راي 
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شود، گرفته و او را به زندان انداخته و حتي حاضر نيست او را به عنوان زنداني سياسي قبول بكند اين  مي
بابي }دان چطور او آرد وباالخره ديديم آه در زن يعني همان برخوردي آه شاه با زندانيان سياسي آن موقع مي

داري قرار  را به شهادت رساندند در اين آشورها وقتي آه مبارزه مردم در مقابل سيستم سرمايه} ساندرز
شود آه آزادي در اين آشورها چه محتوايي دارد درست است آه در اينكشورها به  گيرد، آامًال معلوم مي مي

يي آرده و مجبور شده بعضي از حقوق مردم را داري يك سري عقب نشينيها دليل مبارزات مردم سرمايه
داري حاآم است آنچه در اين آشورها وجود دارد آزاي براي  ولي تا زماني آه سرمايه باالجبار رعايت بكند،
شان را  خواهد سرمايه دارهاست تا بتوانند هرجور آه دلشان مي بلكه آزادي براي سرمايه زحمتكشان نيست،

 را غارت آنند تا زماني آه سرمايه داري در اين آشورها حاآم است، چه به شكل به آار بياندازند و مردم
ديكتاتوري شاه، وچه به شكل دموآراسيهاي اروپائي، چه به شكل ديكتاتوريهايي مثل ديكتاتوري شاه، و چه 
به شكل ديكتاتوري فاشيستي مثل فاشيسم هيتلري، چيزي آه در اين آشورها وجود دارد، در تمام 

داري است تا بتوانند مردم را غارت آنند اين نوعي ديكتاتوري براي  لش، آزادي براي يك مشت سرمايهاشكا
دارها مقاومت آنند برعكس آن، در آشورهاي  توانند در مقابل سرمايه هاي مردم است آه نمي توده

 مردم است؛ و در ها هاي مردم است؛ دموآراسي براي توده سوسياليستي، آنچه وجود دارد آزادي براي توده
مقابلش، محدوديت و ديكتاتوري براي طبقات استثمارگر است به همين دليل آنها آشورهاي سوسياليستي 

آنند تبليغ بكنند آه جوامعي مثل انگليس و امريكا،  نمامند و هميشه سعي مي را استبداد و اختناق مي
 اند جهان آزاد است و جوامع سوسياليستي آشورهاي ديكتاتوري

حتمًا بايد مطلبي را توضيح بدهيم مفهومي آه دموآراسي دارد  آنيم،  وقتي از دموآراسي صحبت ميما
آنيم بايد د  ها صحبت مي تر از آزادي سياسي است وقتي از دموآراسي و حقوق دموآراتيك توده خيلي وسيع

ي از اجزاءحقوق دموآراتيك آزادي اجتماعات ، فقط يك آزادي قلم، آزادي بيان، رنظر بگيريم آه آزادي سياسي،
هاست،وفقط يكي از ملزومات آن است ولي به دموآراسي بايد در تمام ابعادش توجه بكنيم مثًال اينكه  توده

بتوانند سنديكا به وجود بياورند؛ شورا به  آارگرها حق داشته باشند تشكلهاي خودشان را به وجود بياورند؛
رويه بكند، دهقانان زميني را آه  ه سرمايه دار نتواند آنها را استثمار و بيمبارزه بكنند براي اينك وجود بياورند، 
 تشكلهايي به وجود بياورند آه در مقابل زمينداران بزرگ مقاومت بكنند؛  آنند از آن خودشان باشد؛ آشت مي

ابري زن و حق مليتها، حق اديان مختلف در مقابل قانون، حق بر اين يكي از حقوق آنهاست به همين ترتيب ،
 مرد، تامين حق بهداشت رايگان يا تحصيل رايگانو

ها در تمام ابعاد مورد  ها در دموآراتيك توده تواند تامين بشود آه حقوق دموآراتيك توده دموآراسي موقعي مي
ماند  توجه قرار بگيرد آزادي سياسي بدون توجه به اين حقوق دموآراتيك ناقص است و تنهايك فرم باقي مي

ن بيان مثًال اگر بياييم در جامعة خودمان يكي از نمايندگان مجلس چند روز پيش مطرح آرد آه در سال در اي
اند  دارها و تجار بزرگ توانسته  ميليارد تومان سود ببرند از نظر ما اين سرمايه١٢٠داران ايران  گذشته ، سرمايه

يد محدود بشوند و امكاناتي براي مردم به وجود دارها با  ميليارد تومان سود ببرند از نظر ما اين سرمايه١٢٠
محدود بشود در اين صورت انقالب ما يك گام به پيش  بيايد آه اين پولي آه از دسترنج مردم به جيب آنها رفته،

از  داري، از نظر ليبرالها، رفته ؛ يعني دموآراسي در جامعة ما گسترش پيدا آرده است از نظر طرفداران سرمايه
 ميليارد تومان نيست ٥٠٠ ميليارد تومان سود، ١٢٠الب ، اختناق و ديكتاتوري اين است آه چرا اين نظر ضدانق

! تواند توليد بكند چرا آزادانه نمي! تواند آزادانه به هر شكلي آه دلش بخواهد به آار بيافتد چرا سرمايه نمي! 
اين ترتيب، توليد باال برود بعد هم دولت تحت اين عنوان آه سرمايه بايد آزاد باشد و آزاد آار بكند تا به 

داري مطرح است اگر اين چنين باشد،  اي آه در تمام آشورهاي سرمايه تواند از آن ماليات بگيرد مساله مي
 ميليارد ١٢٠ها را استثمار بكند از نظر آنها ديكتاتوري اين است آه چرا  تواند توده دار به راحتي مي سرمايه

 ميليارد تومان ١٢٠ارد تومان سود نشده است از نظر ما دموآراسي اين است آه اين ميلي 500تومان سود، 
 محدود بشود

گرديم  شود برمي  شما حدودًا هشت دقيقه از وقتتان را استفاده آرديد اشكال ندارد؛ بعدَا حساب ميمجري
 الهي شد آقاي بهشتي آند مساله زميني و آم اختالفات مكتبي دارد بروز مي به اقاي بهشتي مثل اينكه آم

 توانداز مواهب الهي براي خداگونه شدن استفاده بكند ضوابطي را آه انسان مي

استنباط ما هم همين بود آه هرچند شرآت آنندگان در  همانطور آه در آغاز بحث عرض آردم، بله،  بهشتي
سائل سياسي و اجتماعي  در م  در اصول، بيني ، اين بحث محدودند، ولي به اندازة آافي فاصله در جهان

تواند باور آند اگر آقايان همان  وجود داردآه بتواند اين بحث را باور آند چون، واقعًا مقابلة نظرهاست آه مي
رويم به  خوب ، شايد آن خاصيت بحث آزاد را در حد مطلوب نداشت اما حاال داريم مي گفتند؛ نظري را مي

توانند خود را با نظرگاههاي  ها مي ها و شنوده د و بينندهشو همان سمت آه نقطه نظرات دارد مشخص مي
 مختلف روبرو ببينند و آزادانه انتخاب آنند
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ما در بحثمان اين خط را دنبال آرديم آه از ديدگاه اسالم، انسان يك موجود ممتاز و برجسته است، و بزرگترين 
 انتخابگري است آه آزادانه و آگاهانه ويژگي و برجستگي او همين است آه آگاه آزاد است آزادگاه است او

آند به همين بحث، ما بايد روي اين ويژگي انسان تكيه آنيم بحثمان را در همين راستا، ياري خدا،  انتخاب مي
 بريم  جلو مي

در قسمت دوم گفتيم آه انسان در برابر جبر طبيعت ازاد است خيلي از چيزها را آه طبيعت محدود آرده، 
آيد؟ از اين راه به دست  آند در طبيعت، به طور معمول، جوجة مرغ چگونه به دست مي ر ميت انسان گسترده

آيد آه مرغ برود روي تخم مرغها، براي مدتي  آيد؟ از اين راه به دست مي آيد؟ از اين راه به دست مي مي
صي از گرما، گرم تخم مرغها را در يك درجة مشخ اي مشخص، به دايت غريزه بخوابد بخوابد، با شيوه مشخص،

مرغ است فرصت رشد پيداآند، و در زمان معيني تبديل به جوجه بشود  اي آه داخل تخم نگه دارد ؛ آن نطفه
رفتند سراغ   بايد مي خواستند براي تغذية خودشان به اين به اين مقدار جوجه اآتفا آنند، ولي انسانها اگر مي

آشف اين  آبد با شناخت اين روش،  ن تگنا خالص آند؛ ميخواهد خودش را از اي همان نظام حاال انسان مي
توانست با  آندو آن آاري را آه يك مرغ، حداآثر مي تر مي قانون طبيعي، دايرة آاربرد اين قانون را گسترده

مرغ براي تكثير مرغ انجام بدهد، با ماشينهاي جوجه آشي، با وسعت و اندازة دلخواه خود انجام   تخم٥،٦،١٠
تواند صد برابر، هزاربرابر يا صدهزار برابر باشد بنابراين ، انسان يا  بينيد آه توليد مرغ در دنيا مي  ميدهد و مي

بست را بشكند و خود را  چيره شدن بر طبيعت و با اين آزادي آه براي حرآت در طبيعت دارد، توانست يك بن
 از يك محدوديت آزاد آند

برآن تاآيد   و تا حدودي آقاي پيمان،  قاي آيانوري و آقاي فتاح پور،مساله دوم مساله جبر اجتماعي است آه ا
از ديدگاه اسالم، اين است آه انسان محكوم جبر   تعليم اسالم،  البته ايشان آمتر، ولي آقايان بيشتر،-آردند

 و اجتماعي هم نيست انسان در برابر حاآميت آن قوانيني آه به نام قوانين اجتماعي و سنتهاي اجتماعي
شود، از ديدگاه  مكانيزم اجتماع و ماترياليسم تاريخي و جبر تاريخي و جبر اجتماعي و جبر اقتصادي مطرح مي

نظر بسيار ظريفي دارد آه اگر بنده در  اسالم، انسان دقيقًا در برابراين جبرها آزاد است در اينجا، اسالم نقطه
توانم آن را  ست بعدًا هم آمتر صحبت آنم، مياين بخش بحثم يكي دو دقيقه اضافه صحبت آردم و ممكن ا

 براي آقاياني آه تشريف داريد، و براي تمام بينندگان و شنوندگان عزيزمان، باز آنم

ببينيد؛ از نظر اسالم، همانطور آه در طبيعت قوانيني وجود دارد، در جامعه هم قوانيني وجود دارد يعني 
 - نظم باشد هايي دارد و چنان نيست آه اصًال بي ا و شيوهحرآت اجتماع و حرآت انسان در تاريخ ، روشه

گاه محكوم اين قوانين نيست انسان  همچنان آه طبيعت هم نظم دارد ولي مهم اين است آه انسان هيچ
ها و برتنگناهايي آه در پرتو حاآميت همين قوانين به وجود آمده، بشورد و در برابر آنها  تواند بر پديده مي

ها را برهم بزنند ببينيد، خود انقالب ما چه بود؟ انقالب ايران نه براي آن  ها و محاسبه لهبايستد و معاد
شناسان غربي از قوانين و سنتهاي حاآم براجتماع و تاريخ دارند قابل پذيرش بود، و نه  شناختي آه جامعه

تماعي اقتصادي براي آساني آه پيرو مارآسيسم، ماترياليسم تاريخي و پيرو حاآميت جبر تاريخي اج
 قابل باور بود اين انقالب يك جلوه بود از اينكه انسان محكوم اين قوانين نيست البته آسي  برانسان هستند،
اي را دربارة روند تكاملي  طور بگويد آه با هر انقالبي، جامعه شناسي علمي قانونمندي تازه ممكن است اين

را بدهند خوب، اگر اين پاسخ را بدهند حرفي نيست آند ممكن است اين پاسخ  انسان در جامعة آشف مي
آنم، و همچنين از نظر مطالعاتي آه در اين مكتبها و  ولي بنده آه در اينجا دارم از نظر اسالم صحبت مي

خواهم اينطور  آنم، مي آنم و نظر تشكيالت را بيان مي ام، نظرم را عرض مي مقايسه و مقارنة مكتبها داشته
قانونهاي تازه و  مساله باالتر از اين است اين صحيح است آه ما در پيشرفت زندگي بشر،!  بگويم آه نه، اصَال

آنيم، اما آنچه روي  اش و براي جامعة و تاريخ آشف مي اي را براي انسان و زندگي اجتماعي هاي تازه شيوه
نين نيست انسان هرقدراين محكوم اين قوا دهد بر اين مبنا قابل تبيين است آه واقعًا انسان اجتماعي ،  مي

تر و  قوانين را بهتر بشناسد و خودش را بهتر بشناسد و آن تواني را آه خدا به او داده، بيشتر بشتاسد و آگاه
 بيشتر عمل بكند، خودش را از ميدان حاآميت و سلطة اين قوانين آزادتر آرده است بنابراين، انسان  باايمان

هاي اجتماعي و پيروزيهاي اجتماعي جديدي را خواهد  ن خواهد بود او حادثههمواره در راستاي تاريخ ، نوآفري
اي را خواهد سرود آه براساس هيچ يك از قوانين شناخته شدة قبلي قابل تبيين  هاي تازه آفريد و حماسه

 -2هيچ انساني محكوم هيچ جبر اجتماعي نيست -١يگويد  نيستند بيان قرآن در اين زمينه اين است آه مي
لي، آيفيت و روابط و مناسبات اجتماعي و اقتصادي ، روز انتخاب او را آسان تر آنند يا دشوارتر، رفتن او را به و

تر آنند يا دشوارتر، بنابراين، نقش محيط اجتماعي و نقش عوامل اجتماعي روي  اين سو، يا آنسو، آسان
 شدن است اين نكته آنقدر ظريف و آنقدر انتخاب انسان، در حد جبر نيست ، بلكه در حد دشوار شدن يا آسان

مهم است آه ما در فلسفة تاريخمان بايد براين محورگسترده بحث آنيم براين اساس، انسان به صورت يك 
آل، هميشه سازنده تاريخ است، هرچند آمابيش ساخته شدة تاريخ و محيط اجتماعي نيز هست اما اين 

نسان در برابر عوامل اجتماعي، در حدي است آه به او شكل اين اثرپذيري، اين آارپذيري ا ساخته شدن،
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بندد اين فرمول ظريف  دهد؛ شكل دادني آه راه انتخاب آزاد را هرگز به روي او نمي دهد؛ شكل خاص مي مي
 آنيم بنابراين، آنچه آقاي آيانوري گفتند به عنوان تر بحث مي را انشاء اهللا در ادامه بحث، فراوان

شود، از نظر  انسان بازيچة يك جبر ، جبرتاريخ، جبر طبقاتي، يا جبر مادي مي به مقتضاي آن،تضاد طبقاتي آه 
گويد در روز قيامت، در روز پاداش و آيفر، در آن روز  اسالم مردود است قرآن در اين زمينه اين طور سخن مي

نفس ما عملت و هم ال در آن بعث الهي، يوم تاتي آل نفس تجادل عن نفسها، و توفي آل  رستاخيزالهي ،
اش را توجيه  آيد تا از گذشتة خود دفاع آند و گذشته ، سورة نحل روزي آه هر انساني مي111يظلمون آية 

آند احيانًا اين توجهات ممكن است همين توجهات جبر اجتماعي و جبر طبقاتي و نظاير اينها باشد قرآن 
آنند اما هر انساني تمام و آمال به پاداش يا  دشان را ميگويد، بله، اينها در آن دادگاه الهي دفاعيات خو مي

تر در آيات ديگري از  آنكه ستمي براو برود اين جريان را به طور مفصل آيفر آنچه آرده است خواهد رسيد، بي
بينيم قال ادخلو في امم قد خلت من   از سورة اعراف ، سورة هفتم مي٣٩ و ٣٨سورة اعراف در آيات 

 االنس في النار ، آلما دخلت امه لعنت اختها حتي اذا ادارآوا فيها جمعيًا ، قالت اخراهم قبلكممن الجن و
الء اصولنا فاتهم عذابًا شعفا من النار قال لكل ضعف ولكن التعلمون قالت اولهم الخرهم فمن  االولهم ربنا هوء

ت اين است آه به تبهكاران، به آان علينا من فضل فذوقوا العذاب بماآنتم تكسبون فرمان الهي در روز قيام
 به همة   به فاسدها و به ائمه آفر و فساد، به ستمگران و به تجاوزگران، منحرفان، به آژانديشان و آجروان ،

تان به آتش دوزخ برويد آه  شود آه همراه با آن فاسدان و تبهكاران و ستمكاران پيشگام گذشته آنها، گفته مي
تش جاودانه و پرلهيبي آه به دست خود انسانها ساخته شده است، هر در اين آ! فرجام شما آنجاست

وقتي ! آند خدا لعنتشان آند، اينها اين بال را به سرما آوردند شود به گروه ديگر لعنت مي گروهي وارد مي
آنند به همديگر پرخاش آردن آن گروه بعدي به آن گروه قبلي  شوند آن وقت شروع مي همه با هم جمع مي

گويد، خدايا، اينها ما را گمراه آردند، اقًال عذاب داريد؛ خبر نداريد ستمگران براستي  آند و بعد مي رو مي
پذيري از ديدگاه اسالم همان اندازه گناه است آه ستمگري اي  گنهكاران بزرگند اما ستم پذيران چه؟ ستم

لمون آن گروه اول هم به اين گروه پذير شدي خود را مالمت آن لكل ضعف ولكن التع اگر ستم انسان توآزادي،
به آيفر آنچه  بنابراين، شما هم بچشيد عذاب را،! گويند، حاال ديديد آه هر دو سهممان يك جور است بعد مي
 ايد خود آرده

آنيد آه در اين آيات، و آيات متعدد ديگر با مضامين مشابه در قرآن ، قرآن تاآيد دارد براينكه هيچ  مالحظه مي
تحت تاثير جبر اقتصادي، جبر  اين بيان قرآن نيست در هيچ شرايط اجتماعي ،! يچ انسانيانساني ، ه

 بيان اسالم  شود پس، اجتماعي ، جبر تاريخي، به آفر و فساد و محروميت و اينها، به تبهكاري آشانده نمي
 آيا واقعًا همة محيط  تو از نظر اجتماعي، از حاآميت هرگونه جبر اجتماعي آزادي اما اين است آه اي انسان،

هايي هستند آه باروري و رشد نيكخواهي،  محيط !  نه ها براي شكوفايي و باروري انسان يكسان است؟
هايي هستند آه بعد  آنند ميدانها ميدانها و محيط خيرخواهي، و خداخواهي انسان را آسانتر مي

آنند اينجاست آه  نسان را آسانتر ميگرايي ا گرايي و تباهي هواپرستي، خود پرستي، تبه پرستي، شيطان
گذارد براينكه ضرورت دارد محيط اجتماعي اصالح بشود اسالم نسبت به صالح و فساد  اسالم انگشت مي
شود واما در ادامة بحث به توضيح  تفاوت نيست اينجاست آه اسالم از ليبراليسم جدا مي محيط اجتماعي بي

 اين نكته خواهيم پرداخت

 آه چون فرموديد قطع نكنيد، من جسارت نكردم شما - ي هجده دقيقه صحبت آردند،  آقاي بهشتمجري
گرديم به آقاي آيانوري آقاي پيمان   و شش دقيقه اضافه صحبت آرديد برمي البته دو دقيقه طلبكار بوديد،

بيافتد وگرنه همان تابع تضاد طبقاتي دانستند، ولي گفتند حتمًا بايد شيطان نفس را دربند  آزادي را تقريبَا
شاهد مثالش را از انقالب ايران، و آن ماجراي معروف لنين، يك گام به فتاپور خطرناك است بالفاصله آقاي 

 آنم آه شما با اين نظريات موافق هستيد  آوردند حاال فكرمي  دو گام به پس، پيش،

، و  مبارزان پيرو مكاتب مذهبيشود ما بارها در صحبتهايي آه با   ببينيد، صحبت خيلي دارد جالب ميآيانوري
ايم دربارة آن مسايلي آه به زندگي انسان در جامعة و   گفته ايم،  داشته به ويژه با مبارزان پيرو اسالم در ايران،

شود، بين نظريات اسالم و نظريات سوسياليزم علمي نزديكيهاي قابل توجه و زيادي  در اجتماع مربوط مي
گويم گاهي اوقات ما يك مساله را به  ها را مي ي دآتر بهشتي يكي از اين نمونهوجود دارد من از همين بحثها
 و بعد نظر خودمان را آه مطابق آن نيست به عنوان  دهيم آه دقيق نيست، آسي يا مكتبي نسبت مي
 گويم انسان ساختة تاريخ  مي عينَا اي را آه آقاي بهشتي گفتند، آنيم من جمله متضاد با آن نظر مطرح مي

است، انسان سازندة تاريخ است اين نكتة اساسي، آن چيزي است آه ما به عنوان ماترياليسم تاريخي به 
اي آه اصَال  آن معتقديم ماترياليسم تاريخي به هيچ وجه عقيده نداردآه انسان عبارت است از يك پيچ و مهره

آند و انسانها هم تابع او  ودش تغيير ميگونه تاثيري در تغيير تاريخ نداردو تاريخ ، چيزي است مجرد آه خ هيچ
تواند مبتذل باشد، واقعيت ندارد بلكه اصل اين است آه انسان هم  هستند هرگز چنين نظري، آه واقعَا مي
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اند يكي از مهمترين جمالت   تاريخ ها سازندة تاريخ است و هم سازندة تاريخ است اينكه توده ساختة
 وجه وجود ندارد  به هيچها است پس در اينجا تضاد مارآسيست

 برو و  گفت راهت را ببين، بشنو، پيدابكن، آقاي بهشتي فرمودند آه خداوند به انسان چشم داد، گوش داد،
جان بكن و خودت راهت را پيدا بكن آه چه جور بايد زندگي بكني اين واقعيتي است آه ماهم همان را 

رود  دهد او به سوي آن هدفي مي  آه تاريخ را تغيير ميگوييم باالخره انسان به طور عام آن نيرويي است مي
از بين ببرد و  آنيد، آه عبارت است از انسانيت، تاچيزي را آه شما تمام ظواهر شيطاني را در آن جمع مي

 مظاهر انسان را در جامعه تكامل ببخشد

م آه در توضيح بايد به آن آن چيز ديگري آه در بحث گفته شد و ما با آن اختالف نظر نداريم، و من خيال مي
گويد تو از همة قيود و جبر اجتماعي  توجه آرد، اين است آه آقاي دآتر بهشتي گفتند اسالم به انسان مي

تواد آزاد  بلكه مي آنم آه ما بايد بگوييم در واقعيت، انسان از اينها آزاد نيست ، آزادي در اينجا من خيال مي
تابع يك جبر  آند، د انساني آه در جنوب شهر تهران در زاغه زندگي ميباشد حق آزادي از اين قيود را دار

 در عين حال آه هزاران اتاق مجلل  جامعة ماست شرايط جامعة ما او را مجبور آرده آه در زاغه زندگي بكند،
گوييم اين است آه انسان در   با آب گرم و آب سرد، در شمال تهران خالي است آنچه ما مي  تميز، قشنگ،

خواهد تن دهد او دلش  آند به آن چيزي آه نمي شرايط جبر قرار گرفته است جامعه او را مجبور مي
خواهد حق داشته باشد برود آنجا در آن اتاق تميز و گرم زندگي بكند، ولي جبر جامعة آنوني ما، حتي در  مي

مًال اسالم اين حق را به او گذارداو برود در آنجا زندگي بكند او حق آزادي دارد آا جمهوري اسالمي، نمي
دهد واي همين جمهوري اسالمي، اين حق را براي او تامين نكرده آه او برود وبتواند در آنجا زندگي آندو  مي

 از داخل آن آثافت و آشغال، درآيد به اين ترتيب، در اينجا هم موافقم آه انسان حق آزادي از تمام  از آن زاغه،
تواند اين قيود را از بين ببرد و آن جبر جامعه را   بايد مبارزه بكند تا مبارزه نكند نميقيود رادارد او براي اين حق

آنم سه نفر ما در زندان  ايم، فكر مي از بين ببرد ولي انسان تابع اين جبر است از پنج نفري آه اينجا نشسته
است جبر جامعه ما را مجبور آرده ما را گرفته و به زندان انداخته است اين جبر  ايم اين جبر اجتماعي ، بوده

آرديم ولي تا اين   مايل به آزادي بوديم؛ و براي آزادي مبارزه مي بود در زندان باشيم ما حق آزادي داشتيم،
شود اين جبر  اآثريت جامعه را نگيرد، اقليت تابع اين جبراست و اين جبر به اوتحميل مي مبارزه براي آزادي،

اش را گفتيم جبر فرهنگي است جبر ملي است تمام اين  ي است، آه نمونهسياسي است اين جبر اقتصاد
 جبرهاواقعيت جامعة ماست

به اين ترتيب، بايد بيان آنيم آه انسان، واقعيت حق آزاد بودن را دارد و حق آزار بودن در زمينة سياسي و در 
ها حق آزادي آامل از جبر  ر همه زمينهزمينه اجتماعي را دارد حق آزاد بودن در زمينة اقتصادي و ملي را دارد د
اين حق  اگر پويا نباشد، اگر آوشا نباشد، اجتماعي را دارد بايستي براي اين حق مبارزه بكند اگر مبارزه نكند،

را از او بگيرند، براي اينكه اين حق براي انسان وسيع، به نفع آن حق براي انسانها محدود، يعني طبقات 
خواهند از آن استفاده بكنند، در  هاي وسيع مي طبقات غارتگر، نيست حقي آه تودهستمگر، طبقات جابر، و 

بايستي با  اي هميشه متضاد است با آاست اقشار حاآم و طبقات حاآم به اين جهت، انسان مي هر زمينه
آه  سال ١٤٠٠دهد آه در دوران تاريخ  مبارزة خودش اين حق خودش را بگيرد اما واقعيت اجتماعي نشان مي

از پيدايش اسالم گذشته است، اين حق آزاد بودن تا به حال در عمل واقعًا خيلي آم در جامعة ظاهر شده 
اند آه به وسيلة   سال دربند همان جبر اجتماعي بوده١٤٠٠هاي وسيع با اعتماد آامل به اسالم، اين  توده

د آن فرد، به آنهاتحميل شده است چيزي آه و مستكبران، و در اثر ناآگاهي خو پولداران، مالآان ، طبقات حاآم ،
ها تا وقتي آه ناآگاه هستند خودشان  من با آقاي دآتر بهشتي موافق هستم مساله ناآگاهي است توده

اندازند خودشان عامل زنجير انداختن استبداد به پاي خودشان هستند تالش تمام  زنجير به پاي خودشان مي
نيروهاي مترقي انساني همين بوده آه  وهاي مترقي مذهبي؛ يا بگوييم،نيروهاي مترقي در تمام تاريخ، نير

هاي وسيع را از اين حقي آه دارند آگاه آنند و آنان را جهت مبارزه براي گرفتن آن حق تجهيزآنند  اين توده
 طبقاتي   جامعة  در دوران بسياربسيار طوالني، تر بوده است و تا به حال، بينيم آه تاريخ خيلي قوي ولي ما مي

اند يك پيروزي نسبي براي گرفتن اين  ها موفق شده هميشه مانع شده است در دورانهايي آه گاهي توده
اي نبوده و نتوانسته شرايط اجتماعي و اقتصادي را از بنياد  باز هم به علت اينكه اين آار ريشه حق پيدا بكنند،

 دومرتبه حكومت جابرانة خودشان را برقرار بكنند در اند  پس از دوران آوتاهي طبقات حاآم توانسته عوض بكند،
هايي داريم آه   ما بارها نمونه صدر اسالم، معاويه است عليه جنبش علي و پيروانش؛ و در تاريخهاي بعدي،

اند تغييرات  توانسته  ولي باز هم براي اينكه نمي  قهرمانيهاي بزرگ نشان دادند؛ مسلمانان مبارز قيام آردند،
در نظام اقتصادي اجتماعي جامعه به وجود بياورند، پس از مدتي دوباره همان اوضاع قبلي حاآم شد بنيادي 

اين فقط به اين مربوط نيست آه افرادي آه در رهبري انقالبي قرار گرفتند در نتيجه قدرت فاسد شدند يا 
 از آن جبر اجتماعي اين خودش تابعي است! چيزهاي نادرست و استبدادي را به ديگران تحميل آردند نه

تواند در صورتي آه نيروي آافي براي تغيير آامل آن  موجود اين تابعي استاز آن جبر اجتماعي موجود آه مي
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اند وجود نداشته باشد ونتواند در عمل وارد بشود، خود را حتي به آن افراد  شرايطي آه آن جبر را ايجاد آرده
  اين ماجرا در طول تاريخ زياد ديده شده است انقالبي تحميل آند و آنها را هم فاسد آند

بينيم آه بين نظرياتي آه در اسالم انقالبي در توجيه تاريخ وجود دارد، با ما آه  به اين ترتيب،ما در اينجا مي
تضادي وجود ندارد، بلكه نكات مشترآي در برخورد  طرفدار سوسياليسم علمي و ماترياليسم تاريخي هستيم،

در برخورد بااينكه جبر هست، وجود دارد   در برخورد با اينكه راه گرفتن اين حقوق چيست،با حقوق انساني،
ما  شود منكر آن شد ولي اين جبر مطلق و غيرقابل شكستن نيست برعكس ، اين واقعيتي است آه نمي

 شود برآن غلبه آرد آن جبر طبيعت است آه امكان غلبه معتقد هستيم جبر اجتماعي چيزي است آه مي
آردن برآن محدود و خيلي آم است قدرت توده در برابر قدرت طبيعت خيلي آوچك است اما در جبر اجتماعي 
انسان امكانات بيشتري دارد و در صورتي آه بتواند تمام نيروهاي خودش را براي تغيير جامعه بسيج آند پيروز 

  تواند شورش و قيام بكند، د او ميشود البته اين آار فقط منحصر به اين نيست آه شورش و طغيان بكن مي
توليد جامعه، به نظام تسلط جامعه و به قوانين  ولي تغيير شرايط اجتماعي به عمل عمومي جامعه و اقتصاد ،

دهد آه در  طبيعت مربوط است اين مجموعه عوامل يك مجموعة فوق العاده بفرنج و وسيعي را تشكيل مي
 اگر اآثريتشان هم در يك جامعه يك چيز را بخواهند و بتوانند آن آن فقط خواست انسانها آافي نيست، حتي

را بالفاصله انجام بدهند اين امر مشروط است به تمام آن شرايطي آه در يك جامعه، هم از لحاظ درون 
شود انسان  خودش وجود دارد و هم از لحاظ مناسباتي آه با مجموعة جرياني جهاني دارد و براو تحميل مي

 عليه اين تحصيالت مبارزه بكند وقدم به قدم به آن هدفي آه عبارت است از ايجاد يك جامعه بايستي مي
نزديك شود اميد و آرزوي انسان به اين است آه به جامعة انساني بي عيب  تر، عيب تر و آم انساني آم نقص

 و بي نقصي برسد اين است آه برداشتي آه ما در اين مجموعه داريم

اي آه االن در   آه ما يواش يواش بايد به مسائل مربوط به آزادي در شرايط مشخص جامعهآنم امامن فكر مي
آن وجود داريم بپردازيم بحثي آه االن در جامعة ما وجود دارد بحث مشخصي است بحث تئوريك ما دربارة 

ثي آه توانيم به آن برسيم فقط يك طرف مساله است آن بح هايش چيست و چگونه مي اينكه آزادي ريشه
االن در جامعه ما وجود دارد اين است آه ما يك جامعة استبدادي را سرنگون آرديم يك نظام استبدادي خشن 
را سرنگون آرديم، يك نظام نوين به دست مردم ايران جانشين آن شده است ، همانطور آه امام بارها تكرار 

اي  هاي ايران، نظام تازه شينان و پابرهنههاي وسيع زحمتكشان و مستضعفان و آوخ ن اند، به دست توده آرده
مستقر شده است خوب، بايد ديد آه در اين نظام سازي مساله آزادي چگونه مطرح است در تغيير مباني 

آريامهري، آزاديهاي طبقات حاآمه، آزادي  آزادي چقدر پيشرفت شده؟ يعني، ما آزاديهاي موجود در جامعة
هاي زحمتكش، آزادي آارگران و  ايم؟ آزادي آوخ نشينان، آزادي توده  آردهمستبدان و زورمندان را چقدر محدود

ايم؟ اينجا ديگر مساله آزادي سياسي مطرح  هاي اجتماعي، چقدر تامين آرده  در همة زمينه دهقانان را،
نيست، بلكه آزادي به مفهوم عام آن مطرح است؛ يعني حقوق سياسي، اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگي 

اي است  آنم آه بايد يواش يواش به اين بحث منتقل بشويم، آه بحث زنده هاي زحمتكش خيال مي هبراي تود
 مند هستند و شنوندگان ما حتمَا بيشتر به آن عالقه

 بهتر است اين بحث به قسمت چهارم بيايد يعني اين قسمت سوم به همه برسد و دوباره برگرديم مجري
اش همان انكار وجود  بي آه آقاي آيانوري گفتند، يكي از اشكاالت عمدهآنم اين مطال آقاي پيمان، من فكرمي

خداست وقتي ما خداوند را قبول بكنيم ديگر آن اشكاالتي آه آقاي آيانوري مطرح آردند زياد اهميت پيدا 
آند همانطور آه شما دقيقَا به مساله نسبيت اشاره آرديد، وقتي يك جامعه اي نسبيت داشته باشد،  نمي
 دهد لطفًا دنبالة بحث خود را ادامه بدهيد نفس و مقيدآردن شيطان، اين مسائل رخ ميآف 

 ضمن اينكه من هم عالقمندم، همانطور آه عالقة همه مردم است، آه بحث بيايد روي مسائل خيلي پيمان
وانيم ت مشخص روز، اما مكتب را هم اگر به صورت آليدي، به عنوان راهنماي عمل مطرح بكنيم، آنگاه مي

تر و آزادتر با مسائل روز برخورد بكنيم يعني طرح مسائل هم بايد به نحوي باشد آه در عمل  خيلي صحيح
 اجتماعي و در واقعيت ، راهنما باشد؛ آلي و ذهني نباشد

آنم يكي مفهوم جبراست، آه بحث شد، و اينكه انسان چقدر  من در اين فرصت آوتاه دونكته را روشن مي
آزاد شدن از قيد و بند جبر اجتماعي تاثيرگذار باشد ما در بينش توحيدي، موانع خارجي را داند براي  مي

دار،  شود، اگر طبقة سرمايه گوييم اگر مستبدي در جامعه حاآم مي دانيم مي انعكاس موانع داخلي مي
جويي و  ل سلطهشوند، اين انعكاسي است از تماي دار، مالكان، خانها، فئودالها و نظاير آن حاآم مي برده
طلبي دروجود انسان هر انساني اين تمايل را به طور عادي دارد دو تمايل است آه خيلي محوري است  زياده

خواهي در قدرت  و در قرآن روي آن تكيه اساسي شده است، يكي فزون خواهي در مال است، و ديگري فزون
جريان در مقابل انبياء و حق، در طول تاريخ، قرآن اين دو قشر را به عنوان يك  و آسب سلطه، به همين جهت،

خواهند قدرت را تمرآز بدهند و برمردم  مًال در مترفين مًال چه آساني هستند؟ آنهايي آه مي دهند قرار مي
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شوند  آنند و در عيش و نوش غرق مي تسلط به وجود بياورند مترفين هم يعني آنهايي آه انباشت ثروت مي
گذارند خوب، پس اين جامعه انعكاس درون است اما اينكه مي گوييم انسان  مييعني هوسهايشان را آزاد 

تواند آزاد باشد در اين ترديدي نيست بحث در   بالقوه انسان مي  بله؛- اسيرتمايالت اجتماعي است يا نسيت
 اورد و راهش چيست راه آسب آزادي مبارزه با اين است آه اين انسان چگونه اين آزادي را به دست مي

از قيد اسارت اجتماعي هم آزاد  موانع آن است اول آزادي دروني اهميت دارد اگر ما از درون آزاد نشويم،
شويم آزادي درون چيست؟ اين است آه من اسير تمايالت غريزي يا نفسانيم نباشم چون اگر اسير آنها  نمي

شود در  گر آارگري آه استثمار ميمانم ا باشم، حتي اگر در ميان طبقة محروم هم قرار بگيرم در اسارت مي
آافي است آه آارفرما به او ده تومان يا سي تومان اضافي  اش باشد، وابستگي به هوسهاي پست مادي

طلبي وابسته آند و به اين  بدهد و او را بخرد و در خدمت خود بگيرد يعني او را به مال ، به طمع، و به زياده
افتد،  خيانت به زحمتكشان به آار گيرد اين ماجرا فراوان اتفاق مياو را در خدمت خودش و در جهت  نحو ،

گرچه طبقةآن آارگر همان طبقة محرومان است اينجا دو عامل براي آزادي درون الزم است يعني معرفت 
اش در چيست اين يعني خود آگاهي اگر ما خودآگاه  است؛ يعني آگاهي از اينكه انسان منابع و مصالح واقعي

تواند به  بندي طبقاتي به اين معنا نمي گوييم طبقه مانيم اينكه ما مي اسير مي  به معرفت نرسيم،نباشيم و
براي اين است آه صرف مستضعف بودن، موضع گيري اجتماعي فرد را تعيين  طور مطلق اعتبار داشته باشد،

ي خودش آگاه آند فردي ممكن است به دليل نداشتن معرفت مستضعف باشد يعني از مصالح واقع نمي
نباشد يا به دليل وابسته بودن به همين خانة خيلي محقر يا اضافه دستمزد، يعني وابسته بودن به مال 
مستضعف باشد يا پيرو مستكبر باشد چنين فردي ممكن است به خدمت مستكبر درآيد و برايش مبارزه آند، 

گويد،  تند آه خداوند در آخرت به آنها ميبرايش شمشير بزند، برايش تفنگ بزند و بجنگد اينها همانهايي هس
فهميديم اينجاست  گويند ما مستضعف بوديم؛ نمي شما مستضعفان چرا از مستكبرين تبعيت آرديد؟ آنها مي

 آنيم آه ما با جبر طبقاتي به آن معنا مرزبندي مي

د مي گوئيم شو خوب، پس مساله اساسي اينجاست آه ما وقتي آه آزادي درون را اهميت ندهيم، چه مي
هايي مثل، فرض آنيد،  وقتي آه طبقة محرومين به قدرت برسد آار تمام است اما در اين صورت پديده
توانيم تبيين آنيم؟ او آه  استبداد يا ديكتاتوري زمان استالين را در يك آشور سوسياليستي چگونه مي

د بياورد اما ميل به قدرت ، في داري به وجو خواست مناسبات سرمايه دار بود و نه مي خودش نه سرمايه
آورد اما اگر نخواهيم به اين عامل دروني بها بدهيم، در  جويي را به وجود مي نفسه، عاملي است آه سلطه

شويم درست است؛ ديد قرآن اين است آه در طول تاريخ، مستضعفان  تبيين اين جريانات دچار اشكال مي
د در اين ترديدي نيست وراثت و امامت هم از آن آنهاست آنن هستند آه براي آسب آزادي و حق قيام مي

آنند اما مستكبرين،  چرا؟ چون اينها وابسته به مال نيستند و همين اندازه آه آگاهي پيدا آنند قيام مي
پوشانند و آافر  آنهايي آه وابسته به مال و قدرت هستند، حتي اگر آگاه به حق هم بشوند اين حق را مي

ن وابسته به مال هستند؛ چون زبون هستند اما انسان محروم ، چون وابسته به مال شوند چرا؟ چو مي
آند اين است آه معموًال مستضعفان، به اضافه  آند و قيام مي نيست، همين آه آگاه بشود، حق را درك مي

ياء راه آنند، به دنبال انب اند ولي خودشان را از طبقه و جامعه انديشان جدا مي آساني آه از مستكبرين
افتند اما مال و مترفين ، همانطور آه مضمون صريح آيات قرآن است، دشمنان اصلي انبياء هستند علتش  مي

آنند بنابراين، اينجا  حق انكار مي شوند، اما چون وابسته به مال و قدرتند، هم اين است آه آنان آگاه مي
مناسبات   با مانع خارجي نيز مبارزه آنيميعني عوامل دروني، اهميت دارد، ضمن اينكه بايد سلطه جويي،

آند و آنان را خود  هاي محروم را از حق آگاه شدن محروم مي چون توده داري؛ ظالمانة جامعه، مناسبات سرمايه
دارد و امكان رشد فكري و رشد اخالقي به آنها نمي دهد محروميت مادي موجب  به خود در اسارت نگه مي

آيد بنابراين جزئ از طريق مبارزه با مناسبات  روميت فكري هم به دنبال آن ميشود و مح فساد اخالق هم مي
تواند برود در غار، در معبد، در  رسد يعني انسان نمي ظالمانة خارجي، انسان حتي به آزادي دروني هم نمي

اد آند اين محراب ، به تنهايي ،بدون برخورد با جامعه و با مشكالت اجتماعي، بنشيند و بخواهد خودش را آز
امكان ندارد اين فريب است اين زهد و آن رهبانيت فريبي بيش نيست فقط از طريق مبارزه با موانع آزادي در 

با خان ، با فئودال، با تمام موانع آزادي است آه انسان  دار، با مستبد، با مستكبر، جامعه مبارزه با سرمايه
آند بنابراين، اگر ميل به سلطه در فردي   را هم پاره ميآند و بندهاي جلوي آزادي جامعه خودش را آزاد مي

وجود داشته باشد، ممكن است االن مال نداشته باشد به طبقة سرمايه دار هم وابسته نباشد، ولي مبل به 
داري هم  اي آه انقالب آرده مثل جامعة ما و حتي از مناسبات سرمايه جويي در او هست اگر در جامعه سلطه

ردي يك مسئوليت مشخص اجتماعي بدهيم، چنانچه اين فردي آه مسئوليتي را گرفتهو خود آزادشده، به ف
دهد، تمايل داشته باشد آه از اين قدرت براي تسلط بيشتر بر  اين مسئوليت مقداري قدرت و امكان به او مي

اين  خودش بكند،ديگران استفاده آند و قدرتش را توسعه بدهدو اختيارات ديگران را محدود در تسلط و قدرت 
آندچرا؟ چون براي حفظ قدرت احتياج دارد آه نيروي  آارش زمينة يك تسلط جديد اجتماعي را فراهم مي

بندي اجتماعي نادرست دوباره به  خود به خود طبقه بيشتر و پول و امكانات بيشتري جذب آند در اين حالت،
 ظالمانة اجتماعي اآتفا بكنيم البته بايد آن را از توانيم صرفًا به مرحله نفي مناسبات آيد پس ما نمي وجودمي
ولي وقتي مجاهدي از  آردند، ولي اين شرط اوليه است انبياء هم با ستمگر و با ظالم مبارزه مي بين ببريم،
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 چون همين مبارزضد ظلم ، ضد ستم،  چرا؟! حاال جهاداآبر گفت، گشت، پيامبر به او مي مبارزه برمي
روابستگيهاي خودش غلبه نكند، يعني وابسته باشد و آزادي درون نداشته باشد، اين اگر ب دار، ضدسرمايه

آن را  دهند، دهند، يا حاآميتي و اختياراتي مي خودش ممكن است در اولين فرصت آه به او حكومتي مي
آزادي گوئيم مناسبات اجتماعي جلوي  عليه منافع مردم به آار بگيرد اينجا جبر اجتماعي معنا ندارد مامي

گيرد و بدون ترديد با اجازه ندادن به آگاه شدن مردم و با تحميل آن فرهنگ خاص خودش ،  انسانها را مي
تواند مستضعفان را در اسارت نگه دارد، و حتي آنها را از مبارزه و قيام بازبدارد اين يك واقعيت است و ما  مي
 بجنگيم؟ حرف من با آقاي آيانوري اين است وقتي توانيم با اين توانيم آن را نفي آنيم اما چگونه مي نمي
 رسد گويند آن آس هم آه به قدرت مي مي

توانم آزاد بشوم؟ اين حلقه  پس آي مي بعد از اينكه انقالب آردم ممكن است باز استكبار به خرج بدهم خوب،
آند و خودش از بين  م ميشود آه خود اين انسان ، عليه اين مناسبات قيا  آنجا پاره مي آجا بايد پاره بشود؟

 همين استكباري آه مفهومي عالي و جامع براي همة مسايل - برد جاه طلبي، قدرت طلبي، استكبار،  مي
برتر باشم؛ استعالء برتري جويي اين ممكن است هيچ  خواهم باالتر از همه باشم ، است؛ اينكه من مي

التر از همه باشد؛ به همه دستور بدهد وقتي خواهد با ارتباطي هم به ثروت اندوزي نداشته باشد او مي
دهد شما  چنين باشد، اين عامل انحرافي است، و بعد خودش مناسبات اجتماعي را هم تحت تاثير قرار مي

ممكن است طبقات را از لحاظ استثماري نفي آنيد، طبقات استثمارگر را از بين ببريد اما يك مستكبر به قدرت 
ئنبالش هم طبقات اجتماعي به  وجود بياورد، يا استبداد فكري به وجود بياورد،برسد و استبداد سياسي به 

گوييم بايد با آزادي درون، آه در ارتباط است  آيد پس ما به اين معنا مي استثمار هم به وجود مي آيد، وجود مي
 آزاد نشودقيام با حرآت به طرف اهللا، انسان بتواند بر مناسبات ظالمانة جامعه هم قيام بكند تا انساني

آند آارگر اگر در درونش آزادنشود و به آگاهي و عدم وابستگي به همان بخور و نمير نرسد، قيام  نمي
آند؛ چون او ممكن است به همان دستمزدآمش هم اسير باشد و بترسد آه اگر اعتصاب و قيام آند اين  نمي

ت آه اين چه نوع زندگي است؛ به فرض آه پولش را هم قطع آنند ولي وقتي از اين وابستگي آزاد شد و گف
يعني وابسته به اين دستمزد حقير نباشد، آنگاه قيام ! پولم را هم قطع آردند، من را اخراج آردند، چه باك

 آند، پس آزادي از وابستگي و آگاهي دو شرط الزم براي قيام است مي

مستضعفان ، اي  گوييم،  است ميگيري اسالم متوجه مستضعفان اينجا نكته اساسي همين است آه موضع
آند آه شما آزادي را به  شما هستيد آه بايد قيام بكنيد اسالم هيچ وقت به مستكبرين خطاب نمي اسيران،

جويي و ثروت اندوزي خودشان هستند و به آسي آزادي  داند آنها اسير سلطه مردم بدهيد چون مي
ويد، التكن عبد غيرك، فقد جعلك اهللا حرًا اين خطاب به بنده و گ دهند آزادي را بايد از آنها به زور گرفت مي نمي

گيري مقابلش اين است آه ما بگوييم  موضع! براي اينكه خدا تورا آزاد آفريده گويد تو نبايد برده باشي، برده مي
ه در تاريخ گيري است آ اين يك موضع! آنيد دار، خداوند مردم را آزاد آفريده، چرا شما آنها را اسير مي اي برده
گيري اسالم در درجه اول خطاب به مستضعفان است البته نه اينكه خطاب قرآن به عالميان  ايم موضع هم ديده

نباشد خطاب به عالميان هم هست حتي به مستكبرين هم خطاب دارد آه شما بايد دست از اين ظلم و 
ا آند و اگر هم امكان رهايي و آمدن به سمت گويدبراي اينكه آنها را در حامعه افش استكبار برداريد اين را مي

خواهد   آزاد بشوند برخورد اسالم عام است ولي آن نيروي اصلي اجتماعي آه اسالم مي حق در آنان هست،
تواند آليد راهنماي عمل باشد يكي اينكه ما  آزاد آند همين محرومين هستند و اين دو نكته در اين بخش مي

تواند به صورت يك  طلبي را آه در انسان هست و مي وزي، يعني زيادهجويي و ثروت اند عامل سلطه
تواند موجب  اجتماعي استثمارگر نيز دريابند بايد در نظر بگيريم اين عامل حتي بعد از نفي طبقات نيز مي طبقة

زادي و توانند برضد آ توانيم در جبهة حق هم عواملي را آه مي تجديد طبقات استثمارگر در جامعه بشود ما مي
جامعة توحيدي عمل بكنند، از پيش بشناسيم و از طريق جهاد اآبر با آنها مبارزه آنيم واال اگر ما همه چيز را 
مطلق آرديم و به شكل طبقاتي برخورد آرديم و طبقة انقالبي را اصالت مطلق آرديم و به شكل طبقاتي 

مل بالقوة ضدآزادي را در درون آن ، و سلطه برخورد آرديم و طبقه انقالبي را اصالت مطلق داديم، اين عوا
ايم آه اين عوامل در نهضتهاي آزاديبخش چه اثرات  بينيم ديده طلبي آن را نمي جويي و برتري جويي و جاه؟

اين نكته آه در برخورد با  ها از بين برده است و دوم، طلبي سوئي داشته است چه نهضتهايي را همين جاه
نيست آه انسان چنان محكوم جبر باشد آه نتواند برآن غلبه آند انسان از طريق جبر اجتماعي هم اين طور 

 رسد، و آزادي درون، همانطور آه گفتيم، شرط مبارزه با موانع آزادي است  به آزادي درون مي مبارزه با آن جبر،

مطرح فرمودند  آه فتاپور رسيم به آقاي  شما سيزده دقيقه صحبت آرديد، تا بعدًا حساب آنيم مي  مجري
قادر به اين آار نخواهد  اي رسيد و خواست در خالف جهت آن آرزو داشته حرآت بكند،  اگر آسي به مرحله

 آقاي پيمان  بود ولي آيا معتقد نيستيد آه براي آنكه آن يك گام به پيش و دو گام به پس پيش نيايد، پيشنهاد
 عه به وجود بيايد؟خوب است، آه بايد آزادي و آزادي از وابستگي در جام
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 دوستان مطالبي را مطرح آردند من هم مايل هستم آه هرچه زودتر بحثمان وارد مقوالت مشخصي فتاپور 
هاي قبل  شود من دفعه بشود آه به مسالة آزادي در جامعه خودمات و مشكالتي آه امروز داريم مربوط مي

يك   چون دربارة رد آن بحث بشويم در هر صورت،هم آه آمتر صحبت آردم، بيشتر از اين نظر بود آه زودتر وا
 آنم  سري مسائل صحبت شده من هم مختصر صحبتي مي

آقاي بهشتي فرمودند آه انسان آزاد است در مقابله با ستم؛ انسان نورآور است ؛ انسان تاريخ را تكامل 
 و جزو شعارهايمان  ديم،دهد اينها همه مواردي است آه مورد تائيد ماست حتي بيش از اين، ما مطرح آر مي

ها ساخته  ها به وجود آورده و چقدر حماسه ايم آه انسان چقدر افسانه ها بدهد در اين راه ديده است، آه توده
در همين جنبش خودمان؛ در انقالب خودمان ديديم آه مردم ما براي اينكه شرايط را تغيير بدهند چه 

اندازد، يا آن مردم ما  اي آه با نارنجك خودش را زير تانك مي ساله هايي به وجود آوردند آودك چهارده حماسه
! هايي را به وجود آوردند براي اينكه بتوانند آزاد بشوند هاي رژيم شاه، چه افسانه رفتند جلوي گلوله آه مي

اي آه مطرح است اين است آه براي اين تغيير شرايط يك سري قانونمندي الزم است آه ما را  ولي مساله
توانيم تالش بكنيم براي اينكه شرايط را عوض  توانيم بكنيم مي ه آرده، ماهر آاري دلمان بخواهد نمياحاط

خواست ستم و استثمار را به طور آامل از  اگر آسي مي بكنيم مثًال هزار سال پيش ،يا دوهزار سال پيش،
تواند تالش بكند در جهت اينكه  آه ميتوانست در آن لحظه اين آار را بكند بايد اين را درك بكند  بين ببرد، نمي

داد آن  اي به يك آدم نمي شرايط بهتري به وجود بياورد، ولي قانون و وضعيت اجتماعي آن موقع يك چنين اجازه
فهميدند آه براي اينكه ستم  خواستند به نفع منافع مردم در آن مرحله آار بكنند، بايد مي آساني آه مي

 همانطور - يد چه آاري بكنند، چه اقداماتي بكنند تا يك قدم جامعه را پيش ببرندآمتري به مردم بشود آنان با
توانست مهم اين بود آه آن موقع  خواست يك راآتور اتمي درست بكند، نمي آه آن موقع يك دانشمند اگر مي

ه تواند بسازد و در چ بفهمد آه چه چيزهايي را مي تشخيص بدهد بايد براي پيشرفت علم آوشش بكند؛
توانست در آن زمان يك راآتور اتمي بسازد و مساله مهم است آه اين  جهتي حرآت بكند او نمي

قانونمنديهايي را آه اجتماع ما را محيط آرده، درك بكنيم و با درك اين قانونمنديها، براي تغيير شرائط و براي 
يك سري قوانيني وجود  ودند،آزاد شدن تالش آنيم مثًال انقالب ما، برخالف صحبتي آه آقاي بهشتي فرم

توانند وقتي به  ها اين قدرت را دارند آه مي اين آه توده داشته آه انقالب ما هم آنها را تاييد آرده است مثًال ،
ها در مقابله با  ترين نيروها قرار بگيرند آنها را شكست بدهند يا اينكه اگر توده طور متحد در مقابل با عظيم

توانند آن را شكست بدهند قبل از ما انقالب ويتنام اين امر را  حد و يكپارچه مبارزه بكنند ميامپرياليزم امريكا مت
ثابت آرد، بعد در انقالب ما باز هم اين امر اثبات شد حاال امروز تمام تجربيات انقالبات اين امر را ثابت آرده آه 

ها متحد و يكپارچه بمانند و وحد بين  تودهتواند تداوم پيدا آند و به پيروزي برسد آه  انقالب در صورتي مي
تواند فكر  مي !مردم حفظ بشود اين يك قانونمندي است اگر آسي دلش نخواهد، آزاد است آه دلش نخواهد

توانند با هم متحد نباشند ولي خوب، اگر حرآتش در جهتي باشد آه به وحدت مردم  آند آه نه، مردم مي
آشاند آقاي دآتر پيمان گفتند آه ممكن است   را به شكست ميخورد و انقالب ضربه بزند، شكست مي

آنيم آه دموآراسي  بعدها يك نفر بيايد خيانت بكندو بسيار خوب؛ اما چه آار آرد؟ وفتي ما صحبت از اين مي
دهند يك آسي بيايد و   به خاطر اين است آه ديگر مردم اجازه نمي هاي گونناگون بايد تامين بشود، در عرصه

ها ستم بكند موقعي آه مثًال تشكلهاي آارگري وجود داشته باشند، سنديكاها و شوراها وجود داشته به آن
باشند، حق آموزش رايگان براي همة مردم تامين بشود، مردم آگاه باشند، در اين صورتا اگر آسي هم 

 مردم به او اجازه نخواهند خواست به مردم خيانت بكند و آزادي مردم را محدود بكند، يا ستم برآنها روا بدارد،
آشند براي مثال، يكي از   آگاهي دارند، و او را پايين مي امكان دارند، داد مردم آن موقع ارگان دارند،

اي آرده بود ديده همة مردم  خبرنگارهاي غربي به ويتنام رفته بود و بايكي از افرادي آه در آنجا بود مصاحبه
ترسد از   پرسيده بود اين همه شما مسلح هستيد، دولت شما نمياند خيلي تعجب آرده بود آنجا مسلح

ما هر موقع ! اينكه يك موقعي شما عليه او بشوريد؟ به او گفته بودند، دولت چيه؟ ما خودمان دولت هستيم
توانيم از طريق ارگانهايي آه داريم دولت را پايين بكشيم در يك چنين شرايطي چنانچه  آه اراده بكنيم مي

 با اجازة - ٠آند خواهد در جهت مصالح مردم حرآت نكند، اگر مردم آگاه باشند، اين امكان را پيدا نميفردي ب
 پردازم شما من مقداري به بحثهاي مشخص جامعة خودمان مي

آرده، و خواست مقدم مردم ما در اين مرحله آسب اسقالل است  هدف مقدمي آه انقالب ما تعقيب مي
 برقرار بشود، قبل از هر چيز ما بايد بتوانيم استقالل همه جانبة خودمان را آسب براي اينكه عدالت اجتماعي

بكنيم و همة وابستگيهاي اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگيمان را به امپرياليسم قطع آنيم اين خواست 
تمام مردمي است آه در انقالب شرآت آردند خواست تمام مردمي است آه به سرنوشت انقالب فكر 

اند بنابراين، زماني آه ما از دموآراسي و آزادي صحبت  آنند در اين هدف، همة مردم با هم مشترك مي
خواهيم شرايطي را به وجود بياوريم آه اين امكان براي مردم بايد به طور وسيع در مبارزه شرآت  آنيم مي مي

ه خود را عليه امپرياليسم ادامه داشته باشند؛ در صحنه حضور داشته باشند؛ متحد و يكپارچه باشند، و مبارز
تمام تالششان را به آار  دارهاي بزرگ، زمينداران بزرگ، سرمايه دهند نيروهاي ضد انقالب ، امپرياليسم،
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گيرند تا اين هدف مردم را نتواند جامعة عمل به خود بپوشد و مبارزه مردم ما نتواند به پيروزي برسد ما  مي
 نيم اين توطئه را در هم بشكنيم و استقالل جامعه را آسب و حفظ بكنيمتوا فقط با نيروي متحد مردم مي

باشند، و براي اينكه وحدت مردم به هم  حاال، براي اينكه مردم در صحنه باقي بمانند و فعاالنه حضورداشته
هند نخورد، ما بايد چه شرايطي را به وجود بياوريم؟ مردم در صورتي به صورت فعال در صحنة حضور پيدا خوا

ها ايستادگي خواهند آرد همين طور آه در دوسال و نيمة بعد از  آرد و به طور فعال در مقابل همة توطئه
آند  هايشان را برآورده مي انقالب در مقابل اين همه فشار مقاومت و استقامت آردندآه ببينند انقالب خواسته

 و اين امكان برايشان به وجود آمده آه  ده،تشكلهايي به وجود آمده، دموآراسي به وجود آم برفرض، ببينند،
شان را از آنها بگيرند يعني تنها در شرايطي آه حقوق  بتوانند در مقابل دشمنانشان مقاومت بكنند و خواسته

اند مثًال مردم ما  دموآراسي مردم تامين بشود، اين امكان وجود دارد آه مردم جامعة ما داراي عقايد گوناگوني
اند ولي در عين حال اديان ديگري هم در جامعه وجود دارد پيروان اهل تسنن وجود دارد ولي  اآثرًا مسلمان

اند؛ و آن هم مبارزه با امپرياليزم و مبارزه براي آسب استقالل است اگر ما فكر  همة اينها در يك امر مشترك
همة مردن بايد همان آنيم آه اين امكان هست آه همة مردم بيايند عين ما فكر آنند، يا من فكر آنم 

عقايدي را بپذيرندآه من دارم، يا شما فكر آنيد يك چنين امكاني هست، اين امكان ذهني است يك چنين 
شود اين عقايد مختلف وجود دارد بايد درك بكنيم آه مردم با عقايد متفاوت يك هدف واحد را  چيزي نمي
يا نيرويي  تواند مبارزه بكند، د آه تنها خودش ميآنند آسب استقالل حاال، اگر يك نيرويي فكربكن تعقيب مي

تواند با امپرياليزم مبارزه بكند آه عين او فكر آند، اين اعتقاد مسلمًا منجر به اين  فكر آند آه فقط آسي مي
شود آه تضادهاي بين مردم را  شود آه او در مقابل ساير نيروها قرار بگيرد اين مسلمًا منجر به اين مي مي

شان را حفظ بكنند  شود آه مردم نتوانند وحدت و يكپارچگي هد اين مسلمًا منجر به اين ميگسترش بد
متاسفانه در ا نقالب ما اين عقيده وجود داشته، و قوي هم وجود داشته و هنوز هم هست آيت اهللا طالقاني 

ين دشمني و هاي نماز جمعه مطرح آرده بودند ايشان گفتند، تفاوت است ب مطلبي را در يكي از خطبه
توانيم با هم اختالف داشته باشيم، ولي نبايد اين اختالف را  اختالف اين دو را نبايد با هم اشتباه آرد ما مي

به دشمني تبديل بكنيم دشمن ما امپرياليزم است ما روي اين امر تاآيد داريم دشمن ما امپرياليزم آمريكا و 
توانيم با همديگر اختالف   در مقابل آن دشمن قرارداريم ميعوامل و ايادي او هستند در عين حال آه همة ما

نيز داشته باشيم البته بايد تالش بكنيم براي اينكه اختالفاتمان را حل بكنيم تالش بكنيم براي اينكه بهترين 
ما ، مردم  ها را در مقابله با آن دشمن به آار بگيريم مثال بزنيم تا زماني آه عراق به ايران حمله آرد شيوه

خواستند متجاوزين عراقي را بيرون برانند؛ ولي برخي نيروها، آه تعدادشان محدود بود ولي باالخره  همه مي
اين يك چيز روشني  آورند خوب، وجود داشتند، اين ديد را داشتند آه جنگ با عراق محدوديت به وجود مي

خورد و آل انقالب را به  مياست آه اگر آسي فكر آند فقط خودش بايد برود با عراق بجنگد، شكست 
آشاند متاسفانه در اين دو سال و نيم اين عقيده ضربات خيلي جدي بر انقالب و برما وارد آرده  شكست مي

است البته در مورد جنگ عراق، ساير نيروها، با وجود محدوديتهايي آه وجود داشت، تالششان را آردند؛ در 
نشدند و به همين دليل هم مردم را بطور يكپارچه در جنگ جنگ شرآت آردند و در مقابل فشارها تسليم 

شرآت آردند، و ديديم آه مردم توانستند جلوي تجاوز عراق را، با تمام امكاناتي آه داشت و با تمام 
بينيم آه راديوهاي امپرياليستي، يا ضد انقالب، تبليغات   سد بكنند يا مثال ديگر امروز مي حمايتهاي آه بود،

آند، انقالب ما را به عنوان اختناق و ديكتاتوري  اندازد شايعه پراآني مي  انقالب ايران به راه ميعظيمي عليه
 به آن ، جزو صف ضد انقالب قرار بدهد حاال اگر  آند انقالب ما را با نانيدن واژة ارتجاع آوشش مي جلوه بدهد،

هايي آه وجود دارد، فقط آارخودشان  ين توطئهبرخي از نيروها فكر بكنند مقابله با اين تبليغات و مقابله با ا
توانند از نيروي بقية  توانند با اين تبليغات مقالبه بكنند، خوب، مسلم است آه نمي است و فقط خودشان مي

بينيم  برداري داشته باشند فرض آنيم در يك سال اخير مي و بقيه مردن در اين جهت بهره گروهها، سازمانها،
يلي از نيروها محدوديت به وجود آمده در رابطه با فعاليت خيلي از نيروها محدوديت به در عرصة تبليغاتي خ
شود  تري فراهم مي براي ضد انقالب فرصت خيلي وسيع  وقتي اين محدوديت به وجود بيايد، وجود آمده، خوب،

مردمي ديگر را آه بيايد تبليغات آنها را خنثي بكنند بدتر از اين موقعي است آه اين بخشي از نيروها 
آيند  گذارند تبليغات آنها را خنثي بكنند بدتر از اين موقعي است آه اين بخشي از نيروها مي گيرند و نمي مي

آنند آنها را سرآوب  گيرند، بلكه سعي مي آنند يعني نه تنها جلوي فعاليت آنها را مي با آن نيروها تقابل مي
 هم بكنند

هاي امپرياليسم  بايست در مقابل توطئه هاي مردم ما هستند آه مي تودهاگر اين را قبول داشته باشيم آه 
خواهيم مردم به  اگر مي اگر اين را قبول داشته باشيم آه اين مردم عقايد متفاوتي هم دارند؛ ايستادگي بكنند،

الب ما طور متحد در اين مبارزه شرآت بكنند، چنانچه قبول داريم آه اگر به وحدت مردم لطمه واردشود انق
رود و ضربات خيلي جدي به آن وارد خواهدشد، بايد اين را هم درك بكنيم آه براي حفظ وحدت بايد  پيش نمي

عقايد ديگران را هم رعايت آرد بايد به عقايد ديگران احترام نهاده بشود اين امكان ندارد آه آسي بگويد بقية 
ان را بگيرند و بعد بگويند بياييد با همديگر وحدت طرز فكرها و جريانات حرفشان را نزنند؛ يعني جلوي دهنش

 انجامد اين آار حتمًا به تقابل و درگيري مي! داشته باشيم
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مساله مهمي آه امروز در مقابل انقالب ما و در مقابل پيشرفت انقالب ما قرار دارد، اين است آه ما  بنابراين،
زند و نسبت به منافع  به منافع خودش لطمه ميبا اين گرايش مبارزه بكنيم، با گرايشي آه بيش از همه 

فهمد آه منافع خودش براي آسب استقالل در مقابل دشمن اصلي متوقف براين  خودش ناآگاه است و نمي
است آه تمام اختالفات ، تمام اختالفات نظري آه وجود دارد، همه بايد با هم متحد باشند، و با دشمن 

آشد و هميشه هم در اين پروسه خواهد بود هر اختالفي   سايرنيروها ميبجنگند او آارخودش را به تقابل با
شود تاآخر به زانو در بيايد البته  ترو الغرتر مي شود و دائمَا ضعيف با نيرويي پيدا بكند به تقابل با آن آشيده مي

 گرايش تمكين در صورتي آه به اين اين خيلي مهم است آه تاآيد بكنيم آه ساير نيروها، نيروهاي انقالبي،
شود، آنها هم بيايند مقابله به مثل بكنند، مثًال  آنند و در صورتي آه در مقابل فشارهايي آه به آنها وارد مي

اند اين يعني تسليم  در جنگ شرآت نكنند، يا تبليغات عليه امپرياليسم را آنار بگذارند، آار اشتباهي آرده
كه است اين آار هم به نوبة خود ضربات خيلي جدي به شدن در مقابل اين گرايش اين روي ديگر اين س

آند نيروهاي ديگر به جاي اينكه مقابله بكنند ، بايد شيوه هاي اصولي پيدا آنند تا مبارزه با  انقالب وارد مي
را امپرياليسم پيش برود اگر بيايند تقابل اصليشان را با اين طرز تفكر قرار بدهند، اين آار خود به خود انقالب ما 

آند در عين حال، اين را بايد باز هم تاآيد بكنيم آه اگر بخواهيم انقالب ما پيش برود و ما بتوانيم  تضعيف مي
آند فقط خودش  در مقابل اين خطرات مقابله بكنيم، بايد با اين گرايش مبارزه بكنيم؛ گرايشي آه فكر مي

 امپرياليسم مبارزه آنند آه عينًا مثل آنها فكر توانندبا آند فقط آساني مي انقالبي است؛ گرايشي آه فكر مي
 آنند

 چون شما سابقًا آم از وقت استفاده آرده بوديد، اشكالي نداشت بيش از حد الزم صحبت آنيد برمي مجري
گرديم به آقاي بهشتي چون قرار شد آه صحبت برسرمسايل روز باشد، و مثل اينكه صحبت قبلي شما تمام 

 آه در مورد آزادي، و مسايل روز، صحبتتان را شروع بفرماييدآنم  شد، حاالخواهش مي

 خوب، نزديك به دو ساعت و نيم است اين بحث را آغاز آرده ايم ما حوصله داريم و آماده هستيم آه بهشتي
بلكه بيشتر ، اينجا بنشينيم و بحث آنيم؛ چون ما بحثهاي شش ساعته، هفت  تا يكي دو ساعت ديگر،

ايم و عادت داريم اما بحث اين است آه اين برنامه براي بينندگان و  ت فراوان داشتهساعته، در اجتماعا
شنوندگان هم فرصت و حوصله دارند؟ و آيا در چهارچوب راديو و تلويزيون و صدا و سيماي جمهوري اسالمي 

ط به زيربناي آزادي  عالوه براين ، در رابطه با مسائلي آه هنوز مربو ايران، چقدر مجال براي اين برنامه هست؟
در مكتب و آيين مقدس اسالم است، ما مطالبي داريم آه آنها را هم بايد بيان آنيم همانطور آه آقاي پيمان 

شوديك  تاآيد داشتند، من هم تاآيد دارم آه در يك جامعه متكي به يك نظام عقيده و عمل، هيچ وقت نمي
يجه رساند مابايد آن حداقل الزم از توضيحات مربوط به اي مطرح آرد و به نت مساله را جدا از مسايل ريشه

مباني آزادي انسان در اسالم را اينجا مطرح آنيم بعد، در آن آخر آار آنها را به صورت يك اصول استنتاج شده 
ها بگوييم آه بسيار خوب، نوبت ديگر براساس اين  ها و شنونده براساس ديد خودمان تنظيم بكنيم و به ببيننده

رويم سراغ تجزيه و تحليل مسائل روز ما هم عالقه داريم آه  صل، اين چهار اصل ،اين ده اصل ، ميسه ا
هرچه زودتر بحثها به مسائل روز برسد ما هم عالقه داريم آه هر جه زودتر بحثها به مسائل روز برسد اما اگر 

ائل را به صورت پراآنده مطرح عجلة بيجا به خرج بدهيم و زيربناي تحليل را روشن نكنيم، چه بسا اين مس
بكنيم و به جايي نرسيم اين بودآه بسا اين مسائل را به صورت پراآنده مطرح بكنيم و به جايي نرسيم اين 

آه هنوز مانده  برحسب نظر خودم، شيوة بحث را اين گونه انتخاب آردم آه اصول موضوعه را  بود آه بنده،
اند در  علي القاعده هر يك از آقاياني هم آه در بحث شرآت آردهمطرح آنم و بعد اين اصول را رديف آنيم 

دانست آه نظرات ما در آجا با هم يكي نيست، و  آردند آنگاه شنونده و بيننده مي پايان اين اصول را رديف مي
معنايش اين  گوييم چند نفر يا چند گروه با هم اختالف نظر دارند، شك وقتي مي در آجا نظرها يكي است بي

ايم و بحث  يست آه برسرهر چيزي اختالف دارند ما آه اينك در برابر اين پروژآتورها و اين دوربينها نشستهن
آنيم اتفاق نظري داريم اين معلوم است در اينجا حتمًا نقطه نظرهاي آه يكي باشد وجود دارد مهم اين  مي

بحث، در تجزيه و تحليل مسائل و آنند، آنها مشخص بشود و در ادامه  است آه نقطه نظرهايي آه فرق مي
در تبيين مسائل جاري، بگوييم اينجا تفاوت وجود دارد مااالن در اين بحثمان به اينجا رسيديم آه آقاي آيانوري 

گوييم جبر اجتماعي وجود دارد   گفتند آه بلي، ما هم جبر اجتماعي راقبول نداريم و نميفتاپور و آقاي 
 اين است آه مارآسيسم در يكي از اصولي آه از ابتدا برآن تاآيد داشته و امادقت آنيد آه معناي اين سخن

آارش را با آن شروع آرده، تجديد نظر آرده و آن را آنار گذاشته البته در حرفهاي خود مارآس هم هست اگر 
جاهاي دادم در  اوريم و نشان مي خواستيم بحث اصولي و گسترده بكنيم، بنده عين منتهاي آاپيتال را مي مي

مختلف با هم تناقض دارد با عين منتهاي مربوط به بعد از آاپيتال ، از انگليس و ديگران را هم در اختيار داريم، 
خواهيم بگوييم آه چه آسي چه گفته ؛  گفتيم اينها با هم تناقض دارد اما ما نمي اورديم و مي آنها را هم مي

به عنوان فتاپور قاي آيانوري به عنوان حزب توده و آقاي ما مي خواهيم بگوييم از اين پس چه بگوييم اگر آ
بسيار خوب  گويند آه قبول دارند جبر تاريخي وجود ندارد و تضاد طبقاتي تعيين آننده نيست، فدائيان خلق مي

اينهابايد روشن بشود و جلو برويم چون شما گفتيد آه خيلي مسائل هست آه بين اسالم و سوسياليزم 
آرديد آه حاال آه قرار است مسائل بنيادي   به عنوان مدير جلسه ، از آقايان خواهش مييكي است اگر شما
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اول برسيم  توانستيم به آن نتيجة شايد اين جلسه مي مطرح بشود فقط در مورد مسائل بنيادي بحث آنيم،
دشان بحث نظر خو  آقايان براساس آزاديي آه دارند روي نقطه شد ولي خوب، يعني دور اول بحث تمام مي

 آردند

اند خود آقايان هم  هاي زيادي را يادداشت آرديم حتمَا آقاي پيمان هم يادداشت آرده بسيار خوب، ما نكته
اند اينها را بايد بعد روشن آنيم ولي آنچه بنده به عنوان يك شرآت آننده  هاي زيادي را يادداشت آرده نكته

 يكي دو مساله ديگر را هم حداقل روشن آنيم و آنها را اين است آه مجالي باشد آه پسندم، براي خودم مي
به صورت اصول درآورديم و براي بينندگان و شنوندگان مشخص آنيم آه درباره اين چهار يا پنج نقطه نظر، 

اين حرآت و اين بحث  ديدگاه هرآدام و موضع هر آداممان چيست بعد براساس مواضع مشخص تعيين شده،
 امه بدهيم اين سليقه بنده استسازنده و روشنگر را اد

 مثل اينكه اطالع دادند آه ديگر نوار نيست و بايد جلسه را ختم -خواهم همين را بگويم  بنده هم ميمجري
 بكنيم دنبالة بحث بماند براي جلسة بعد

 گيري خيلي فشرده از صحبت خود بكند  به نظرم الزم است آه هر آدام يك نتيجهپيمان

 آنم يقه خواهش مي هر آدام دو دقمجري

  آنم بايد در عين حال از اينكه بحث به مسائل صرفَا ايدئولوژيك وارد بشود پرهيز بكنيم؛ من فكر مي  پيمان
 ضمن اينكه رابطة مكتب را بايد با - اند آه بحث ايدئولوژيك هم خواهيم داشت،  چون پيش بيني آرده

آنيم، بالفاصله بايد مصداق خارجي آن را هم  ي ميواقعيتهاي عيني حفظ بكنيم در هر مورد آه بحث مبناي
طلبي و استبداد فكري وجود دارد، بالفاصله مصداق  جويي و برتري عرضه بكنيم، وقتي مامي گوييم سلطه

گويد فكر من   مي شود، و خود محور آه شد، طلب است، خودمحور مي آند فردي آه برتري خارجي پيدا مي
گويد آه  آند و مي شود جزميت را حاآم مي گرا مي برد و جزم انديشي را از بين ميآزاد  برتر است، و بنابراين،
انديشد نبايد چيزي به وجود بيايد اين جزميت خودش استبداد دارد و جلوي آزادي فكرؤ  جز آنچه خودش مي

طة گيرد ممكن است خود اين جزميت هيچ ارتباطي با سل جلوي برخورد عقايد و رشد و تعالي فكر را مي
داري يا مالكيتهاي خاص پيدا نكند ممكن است آه منشاء آن چيزي ديگري باشد جريانات  طبقات سرمايه

 در هر موردي بايد مصداق عيني خارجي آن را  گيرد بنابراين، نظر و قشري و دگماتيزم از اينجا منشاء مي تنگ
 نقطه نظرهايي آه ما نسبت به مسائل  از هم عرضه بكنيم تا بينندگاني هم آه آالن ناظر اين بحثها هستند،

اش خيلي خيلي   بالفاصله بتوانند استفاده بكنند و اال چون بحث صرفًا ايدئولوژيك دامنه جاري و عيني داريم،
هاي اين  وسيع است، من نگران هستم آه از آن محور اصلي آه برخورد با مسائل جاري و درآوردن ريشه

 برداشتهاي صحيح و ناصحيح از آزادي در انقالب و جمهوري اسالمي تناقضات غيراصولي در جبهة مردم و
است، خارج شويم، و به آن نرسيم، خواهشم اين است آه دوستاني آه جمع هستند اين نكته را رعايت 

تش برخورد بشود، تا از  آنند آه حتمَا الزم است با مصاديق اجتماعي و عيني آنند آه وقتي بحث مبنايي مي
 شني از جريانات روز در بياوريمآن تحليل رو

 من در خاتمة بحث دور قبلم گفتم آه اگر به بحث مشخص دربارة آزادي در شرايط مشخص آنوني آيانوري
جامعة اسالمي آه همان مسائلي آه االن مورد عالقه مردم است، بپردازيم ، به نظرم براي تودة مردم بهتر 

به طور آلي، بحثهاي مجرد، انتزاعي و به لحاظ فكري بغرنج، قابل فهم خواهد بود چون براي تودة مردم ، 
دشوارتر خواهد بود از بحثهايي آه در ارتباط مستقيم با زندگي روزمرة خودشان و باتجربه روزمرة اجتماعي 

 نظرها را منعكس بكنيم تاريخي خودشان است در آن چهارچوب ما بهتر خواهيم توانست همين نقطه

 اين است آه اگر به گفته اين يا آن دوست شرآت  همة بحث آنندگان تقاضا دارم ،چيز ديگري آه من از 
شود، به جملة دقيقي آه او گفته است استناد بشود چون اگر استناد طوري باشد آه با آن  آننده استناد مي

ا مقصود انجامد آه ما مجبور شويم توضيح بدهيم آه آق چيزي آه گفته شده تطبيق نكند، آن وقت به اين مي
من اين نبوده من در دو مورد آه به سخن آقاي دآتر بهشتي استناد آردم، جملة دقيق خودشان را يادداشت 

 آردو و استناد آرد، براي اينكه مبادا يك آلمه در آن يا در تفسير آن اشتباه بكنم

ماعي موجود مي تابعي است از جبر اجت  من اين جمله شما را يادداشت آردم آه فاسد شدن افراد،بهشتي
 خواستمن عين جمله را بخوانم، ولي وارد بحث نشدم

 ! خوب، اين خيلي تفاوت دارد با اينكه من گفته باشم اصَال با جبر مخالفمآيانوري
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تواند برجبر اجتماعي مسلط شود، آه اگر  ايد آه انسان مي اي ديگر گفته و بعد جمله!  اجازه بدهيدبهشتي
 فاسد

 واند برجبرمسلط شود اين دو تا را بايد با هم بتوانيد بيان آنيدت بنابراين انسان مي

اين بياني آه آقاي دآتر پيمان   هر آدام از اين حرفها در جاي خودش ودر چهارچوب خودشاست مثًال،آيانوري
آردند آه ممكن است يك انقالب اقتصادي يا انقالب سياسي انجام بگيرد ولي زورگويي و قدرت طلبي آن 

 ما اعتقادمان به هيچ وجه به انقالب اقتصادي و سياسي تنهانيست آنچه ما   ببينيد؛- را فاسد بكندانقالب 
طرفدارش هستيم انقالب آامل اجتماعي است انقالب آامل اجتماعي داراي عناصر مختلفي است، آه سه 

 و انتقال اين عنصرش عبارت است از انقالب سياسي، يعني گرفتن قدرت از طبقات حاآم موجود و واگذاري
هاي مادي آن قدرت  شود انقالب دوم، انقالب اقتصادي ، يعني از بين بردن پايه قدرت به طبقات محروم اين مي

 طبقات حاآم و سوم، انقالب فرهنگي

خواستيد  خواهم، بحث مقداري منحرف شد، چون اصًال بحث چيز ديگري بود شما مي  معذرت ميمجري
  آزادي بيان آنيدنتايجي را راجع به آن مسائل

تامين آزادي  پذير هست يعني، همين است ديگر مامعتقد هستيم آه آزادي در آن شرايط امكان  خوب؛آيانوري
 شامل انقالب  هاي محروم در يك جامعة طبقاتي، فقط با انجام يك انقالب آامل اجتماعي، براي توده
ست فقط در اين صورت است آه اين آزادي به انقالب اقتصادي و انقالب فرهنگي است، امكانپذير ا سياسي،

شود و بدون اين غيرممكن است و اال اگر ما فقط بخواهيم  هاي مردم تامين مي معناي آاملش براي توده
به عاملي مهم و تعيين آننده قائل  شرايط اقتصادي را عوض بكنيم، آافي نيست البته ما بين اين سه عامل،

  را به دنبال خودش بكشاند اين را در بحث آينده دنبال خواهيم آردتواند آنهاي ديگر هستيم، آه مي

 اي بفرماييد آنم چند دقيقه آنند وقت آم است شما هم خواهش مي  اشاره ميمجري

تواند خيلي مفيد باشد، وليكن بحثهاي مجرد تئوريك نياز به وقت خيلي طوالني دارد،   بحث امروز ميفتاپور 
گنجد وقتي آن بحثها را به عرصة نظريات مشخص اجتماعي  صلة بينندگان نميآه آن هم به نظر ما در حو

بينند آه هر آس چه نظري دارد، آن بحثهاخيلي  بياوريم، يعني در آنجايي آه مردم به طور مشخص مي
شوند اين به اين معني نيست آه اين بحثها را نخواهيم در وجه تئوريكش ادامه  تر مي مفيدتر و خيلي سازنده

هيم يا اصَال آنها را مفيد ندانيم، وليكن از طريق تلويزيون، آن هم به اين شكل، در آن حدي آه بحثهاي بد
تواند مفيد باشد به همين دليل هم تاآيد داشتيم  تواند مورد استفاده قرار بگيرد، اين بحثها نمي مشخص مي

ئلي از اين نوع آه اصَال آزادي را آه هر چه سريعتر برويم سراغ مسائل مشخص انقالب ايران راجع به مسا
 توانيم در جلسات بعد مفصل صحبت بكنيم آنيم، مي چگونه تعريف مي

تواند يك  آس نمي آنم هيچ دهيم به طور آلي فكر مي  خوب، بحثمان رادر همين جا خاتمه ميمجري
 من هر نتيجه گيري آلي از اين بحثي آه امروز داشتيم بكند، چون خيلي مشكل است بندي و نتيجه جمع

 چون بحث اصوًال ناتمام مانده است ولي علي االصول در  گيري بكنم باز ممكن است مورد اعتراض قرار بگيرم،
اين ميان آانالي پيداشد آه در دوجهت انشعاب پيداآرده و جلو رفت و فهميديم آه اين قيود اجتماعي در نظر 

آقايان دست راست من  اند تفاوت داشته باشد خوب،تو آقايان دست راست بنده و آقايان دست چپ بنده مي
 دست چپي هستند و اين طرف

 ! شرقي و نه غربي اندنه  چپ اندونه   و آقايان دست چپي شما هم دست راستي نيستند نه راستبهشتي

آنم چه  گيري آلي را بگذاريم براي جلسات بعد؛ چون من هر چه فكر مي  اجازه بفرمائيد آه نتيجه مجري
اقدام صدا وسيماي  رسد ولي، به هرحال،  توانيم از اين جلسه بگيريم چيزي به فكرم نمي اي مي هنتيج

جمهوري اسالمي ايران در تحقق اين خواستة اجتماع امروز ما براي بحث آزاد و آشنا آردن مردم با مواضع 
اي  طالعية ده مادهشود بخصوص آن ا آم آغاز مي مختلف سياسي ايدئولوژيك احزاب و گروههاي مختلف آم

دادستان آل انقالب اسالمي راهگشايي است براي تمام احزاب و گروههايي آه خودشان را معاند و دشمن 
دانند ، آه بدون ترس و بدون اينكه امنيتشان به خطر بيافتد، همانطور آه   انقالب جمهوري اسالمي ايران نمي

د و با گروه ايدئولوژيك صدا وسيماي جمهوري اسالمي تامين شده، با آمال آزادي در اين بحثها شرآت بكنن
 مكاتبه بكنند و از اين موقعيت واقعَا استفاده آنند
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 ١٣٦٠ خرداد ٤: جلسه دوم 

 دومين قسمت   به نام خدا وبا عرض سالم خدمت ملت مبارز ايران در اين جلسه، به لطف حق تعالي،مجري
آنيم اگر به اولين قسمت برنامه ما توجه  رج و زورمداري را آغاز مياز برنامة بحث آزاد پيرامون آزادي، هرج و م

آرده باشيد، اطالع داريد در آن جلسه، به دعوت سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران فقط چهار 
 آه عبارت بودند از جنبش  حزب و سازمان سياسي جواب مثبت داده بودند و براي بحث آزاد شرآت آردند،

 ولي متاسفانه بقية  حزب توده، و سازمان فدائيان خلقاآثريت   حزب جمهوري اسالمي، بارز،مسلمانان م
احزاب و سازمانها و گروهها، با وجود اينكه پيوسته انجام بحثهاي آزاد راآمال ايدئال براي پيشرفت و تعالي 

مًا به ملت ايران عرضه آنند، از دانند ، در برنامة ما شرآت نكردند و به داليلي آه بايد حت افكار در جامعه مي
اين آار سرباز زدند اينجا تريبون آزاد است، و به گواهي تمام آساني آه شاهد اولين قسمت برنامه بحث آزاد 

گذارد به  نماينده هر حزب و سازماني، در آمال آزادي نظرات خودشان را مستقيمًا با ملت در ميان مي بودند،
 براي متهم آردن حكومت يا سازمان راديو و تلويزيون در مورد سانسور يا اختناق جويي اين ترتيب هرگونه بهانه

  از دست افزاد و سازمانها و احزاب مختلف گرفته ميشود ،

 از همة آساني آه به روش بحث  من در اينجا ، به نمايندگي از طرف صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران،
گونه محظوري از اين تريبون استفاده آنند ودر جمع  توانند بدون هيچ آنم آه مي دعوت مي آزاد اعتقاد دارند،

ديگران به تشريح نظرات خود بپردازند مخصوصًا آه صدا و سيماي جمهوري اسالمي، در جهت تحقق اطالعية 
داند آه امكان شرآت در اين بحثها را به همة  اي دادستاني آل انقالب اسالمي، خود را موظف مي ده ماده
رويم به سراغ اصل برنامه، يعني قسمت دوم بحث آزاد  سازمانها و احزاب بدهد بعد از اين مقدمه مي ها ،گروه

شود  هرج و مرج و زورمداري ، آه با شرآت نمايندگان چهارحزب و سازمان سياسي برگزار مي درباره آزادي،
از جنبش   آقاي حبيب اهللا پيمان،آنم من به ترتيب نمايندگان اين گروهها و احزاب و سازمانها رامعرفي مي

مسلمانان مبارز؛ آقاي سيد محمد حسيني بهشتي، از حزب جمهوري اسالمي ، آقاي نورالدين آيانوري، از 
اي را از آنچه در جلسة اول  حزب توده، و آقاي فتاح پور، از سازمان فدائيان خلقاآثريت براي ادامه بحث خالصه

 رسانم گذشت به اطالع ببنندگان عزيز مي

پس از مقدماتي، بحث ما به اينجا آشيد آه آقاي آيانوري گفتند، آزادي واصوًال هر مقولة  در جلسة گذشته،
سياسي يا اجتماعي ، جز در چهارچوب تضاد طبقاتي معنا ندارد يعني، به عقيدة ايشان ، آزادي براي 

 به اين مساله معتقد بودند و آزادي را تابع دار و رنجبر از هم مجزا است آقاي پيمان هم تقريبًا به نوعي سرمايه
تضاد طبقاتي دانستند، ولي جنبة روحاني و معنوي قضيه بودند و آزادي را تابع تضاد طبقاتي دانستند، ولي 

داشتند ، ايشان مساله دربند آشيدن شيطان نفس را به  جنبة روحاني و معنوي قضيه را هم از نظر دور نمي
 هم نظرياتي تقريبًا مشابه آقاي آيانوري داشتند ومساله فتاپور ي مطرح آردند اقاي عنوان آنترل آنندة ازاد

تواند آزادي را از قيود اجتماعي مجزا  ازادي سياسي را از دموآراسي جدا آردند و موانعي را آه مي
جتماعي وجه مقيد به جبرهاي تاريخي و ا برشمردند ولي آقاي بهشتي معتقد بودند آه انسان به هيچ بكند،

تواند در مقابل آن قيد بشورد و تمام ضوابط را به هم بزند مثال بارزي آه ايشان زدند همان  نيست، بلكه مي
اي فرمودند آه انسان در راستاي تاريخ هميشه نوآفرين  پيروزي انقالب اسالمي ايران بود مخصوصًا جمله

ل آقاي آيانوري ، در تبعيت جبري است يعني در حقيقت همان مشكلي را آه سوسياليزم علمي، به قو
انسان از جبر جامعه با آن مواجه است، آقاي بهشتي با عنوان آردن تقيد انسان به خدا حل آردند ، و گفتند 

تواند به معناي واقعي آزاد باشد آقاي  آه اگر انسان خودش را اسير و برده و محكوم قوايني زميني نكند مي
 قائل شدند، آه اولي داشتن معرفت و آگاهي است و دومي مبارزه با موانع پيمان براي آزادي انسان دو قيد

 خارجي يا ازادي از وابستگيهاي ظالمانة خارجي 

 آزادي براي  آنم، ايشان فرمودند، تعريفي را آه آقاي بهشتي از آزادي انسان آردند، من يك بار ديگر تكرار مي
ني است مستمر و پويشي است خودآگاه انتخابگر و خود انسان بايد براين اساس تعريف شود آه انسان شد

خواهيم مختصات آزادي را در ايدئولوژي اسالم و مارآسيسم تعيين آنيم تا پس از  ساز، ما در اين جلسه مي
آن به مصداقهاي سياسي آزادي در اين دو جريان ايدئولوژيك برسيم سؤال اين است آه آيا در فلسفة تضاد 

اصوًال فارغ از اين  اترياليسم تاريخي، يعني در مارآسيسم يا از طرف ديگر در اسالم،طبقاتي و در روند م
مقدماتي آه عرض شد، آزادي به معني ملموس وجود دارد يا خير؟ من اولين سوال را به همين عنوان از آقاي 

 پرسم بهشتي مي

ان برنامه سوالي را آقاي  بسم اهللا الرحمن الرحيم با درود و سالم برهمه بينندگان و شنوندگبهشتي
اي آه در بحث در رابطه با مطالبي آه  ابوترابي مطرح آردند آه براي پاسخ به آن، ناچار هستم برطبق شيوه
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بيني اسالمي و نظام عقيده  خودم بيان آنها را به عهده گرفته ام بار ديگر اصول زيربنايي اصل آزادي را در جهان
 خوانم آن بتوانم به پاسخ سوال برسم من به طور خالصه اين اصول را ميو اسالم مطرح بكنم، تا به دنبال 

 محيط آگاه، خودساز، و  يك انسان شدني است، صيرورتي است، پويشي است، حرآتي است خودآگاه ،
سازد و هم در تغيير ساخت محيط طبيعي  اش هم خود را مي انتخابگر، آه براساس انتخاب آگاهانه و آزادانه

 سازد آند و محيط اجتماعي خود را مي گسترده ميخود دخالت 

دو محيط اجتماعي هم ساخته شده انسان است وهم در ساخت او نقش دارد ولي در اين ساختن متقابل ، 
 اصل انسان و خودسازي دروني اوست

آورد قدرت  سه بنابراين، انسان نه محكوم جبر طبيعي است ، نه محكوم جبر اجتماعي برايش به وجود مي
حرآت مخالف دارد، بدين ترتيب يكي از بزرگترين ويژگيهاي انسان اين است يكه براستي آزاد است و 

  بلكه يك واقعيت هم هست، آه انسان هر چه بيشتر به آن بپردازد، آننده، و اين صرفًا يك حق نيست، انتخاب
 شود تر مي تر و پيشرفته گسترده

عه و اصالت فرد واصالت جامعه، ما معتقد به نقش متقابل فرد و يعني فرد و جام چهار در رابطه با انسان ،
جامعه هستيم، اما با تاآيد بر نقش فرد به عنوان مبداؤ پيشتازاني آه حرآتها را آغاز مي آنند و قدرت درك 

نها توانند آنها را به حرآت درآورند و با آمك آ ها را دارند، مي هاي حرآت توده درد و رنج و آرمانها و زمينه
شوند و به  جريانهاي اجتماعي نويي را به وجود آورند آه اين جريانها روي بسياري از افرادي آه ديرتر آگاه مي

آنند اين نقش فرد، نقش افراد پيشتاز، السابقون  گذارند و آنها را با خود همراه مي آيند اثرمي حرآت درمي
آگاهي خودشان را بيشتر و باالتر ببرند، در ايجاد اند با خودسازي،  السابقون ، و نقش آنهايي آه توانسته

ها ، از مسايل مهمي است آه ما در فهم مساله آزادي خلي  تر آردن توده حرآتها و به حرآت درآوردن و آگاه
ها را به عنوان  آيد وباز توده ها به وجود مي اي آه بعد ميان اينها و توده روي آن تكيه داريم همچنين بر رابطه

آشد، تكيه داريم روي اين هم تكيه داريم  گاه و شيفتة يك جريان به ميدان نبرد سازندة اجتماعي ميافراد آ
آه به هر حال در اين جريان آنچه خيلي مهم است اين است آه افراد از روي آآاهي و خصلتهايي آه براي 

ند حرآت داشته باشند، حرآت توان دهند، مي آورندو در آنها زمينه دارد و به آن رشد مي خودشان به وجود مي
آيند تا  فارغ از مسايل گفته شده در زمينةتضادهاي طبقاتي، اينها مي آزاد آگاه، فارغ از وابستگيهاي طبقاتي ،

شود، پديد  تضادها را از بين ببرند و جامعه اسالمي توحيدي را آه بر محورهاي ارزشهاي الهي، يگانه مي
ك و اين انبعاث آنها را با مسائل طبقاتي و تضادهاي طبقاتي توجيه آرد توان اين نقش واين تحر  آورند نمي

 در هدايت  بنابراين، محيط اجتماعي نقش دارد؛ نقش آسان آننده تغييرات دروني يا دشوار آنندة آن از اين رو،
 را شود به وضع محيط اجتماعي به آلي اعتنا بود و گفت هر فردي خود آلي يك جامعة به سوي فالح ، نمي

 تمامن اسالمي نيست، هر فردي خود را  بسازد تا جامعه ساخته شود، شعارهاي نيمه اسالمي است؟
بسازد و در ساختن محيط نيز نقش خود را ايفا آند تا جامعه ساخته شود اين شعار اسالمي است به اين 

 شود ترتيب مساله امربه معروف و نهي از منكر به عنوان يك مساله بسيار مهم مطرح مي

شود پرسيديد آيا در نظام اجتماعي اسالمي آزاديها تا چه  پنج اينجاست آه آزادي افراد در زندگي محدود مي
يعني  شود ديگر از آزادي مطلق، گوييم ، آزاديهاي اجتماعي خود به خود محدو مي اندازه وجود دارد مي

 در نظام اسالمي آزاديهاي توان در اسالم و نظام اسالمي سخن گفت آنارشيسم و هرج و مرج، نمي
 آند اين محدوديتها چه هستند؟ اجتماعي حدودي دارد و محدوديتهايي پيدا مي

 اينكه آزادي يك فرد تا آنجا ١آيند دو ريشه دارند  شش محدوديتهاي قانوني آه در نظام اسالمي به وجود مي
ندارد، ولي در آزادي اسالمي وجود اعمال شود آه به آزادي ديگران ضربه نزند اين قيد در آنارشيسم وجود 

دارد اين قيد حتي در آزادي ليبراليستي هم وجود ندارد، ولي در آزادي اسالمي وجود دارد اين قيد در 
آنارشيسم وجود ندارد، ولي درآزادي اسالمي وجود دارد اين قيد حتي درآزادي ليبراليستي هم وجود دارد 

گويند، ما معتقديم آه آزادي فرد در يك جامعه ليبرال بايد تا حدي باشد  گويند آنان مي ليبرالها هم همين را مي
آنند عمل آردن بحث ديگري است؛ ولي در  گويند ولي عمل نمي آه به آزادي ديگران لطمه نزند البته مي

ر ها رابراي رشد فساد د آند و زمينه  آزاديهايي آه محيط را فاسد مي٢گويند  مقام گفتن و در مقام بينش مي
اين  آند، ها را براي رشد فساد در جامعه آماده مي آند و زمينه آند، اين محيط را فاسد مي جامعه آماده مي

شود آه مطابق ميل و هوا  شود يعني به انسانها اجازه داده نمي آزاديها هم در نظام اسالمي گرفته مي
  ند در خيابان ، يك ترانةخواهد زندگي آنند مثًال بياي وهوس خودشان و هرجورو هرجوردلشان مي

آند بخوانند بگويند آقاي، ما اين  اي را آه انسانها را به سوي ابتذال تحريك مي آور فاسد آننده بسيارچندش
نه؛ اينجا در نظام جمهوري ! خواهيم گوش آنيم، بزنيم و برقصيم؛ آزادي است مي گذاريم، ترانه را در خيابان مي
توانيد پيش برويد اينجا برايتان مرز معين  ل آزادي مشخص خود تا اينجا نميشود آه در اعما اسالمي گفته مي
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 اجتماعي را براي آسانتر شدن نفوذ فساد در انسانهاي ديگر و  آنند چرا؟ براي اينكه اين نوع آزادي زمينة مي
ماعي و در سازد، و اسالم و نظام اسالمي بايد در هدايت اجت به بيراهه آشاندن انسانهاي ديگر آماده مي

 ادارة جامعه مواظب اين انحراف باشد 

 آه امشب به طور فشرده بيان آردم تا زودتر برسيم به بحثهاي بعدي  چيزي آه بنده به دنبال اين اصول،
مي خواهيم با آقايان آه از مبناي مارآسيستي، آه آقايان درصدد به وجود آوردن آن هستيد، به افراد  خودمان،

دهيد؟ ايا در يك جامعة  ي آه در بحث جلسة گذشته مطرح آرديد چقدر آزادي ميدر رابطه با مسائل
مارآسيستي مذهب آزاد است ؟ تبليغ مذهب آزاد است؟ تبليغ افكار ضدمارآسيستي مذهب آزاد است؟ 

اي مارآسيستي به آزادي معتقديد؟  تشكيل احزاب ضد مارآسيستي آزاد است ؟ تا چه اندازه شما در جامعه
آنيد، اولين مساله مهم اين است آه هرفردي براستي و صادقانه  نشينيد و صحبت مي ي اينجا ميچون وقت

آند،  اش حرف بزند يعني بايد ببينيم واقعًا آن نظام اجتماعي آه او دارد آن را تبليغ مي طبق آن مبادي فكري
آند، چون آقايان اصرار  قق پيدا ميشود تح اگر روي آار بيايد تا چه اندازه اين آزاديهايي آه از آنها صحبت مي

خواستم بيان آنم  داشتند ما زودتر از بحثهاي آلي به سوي بحثهاي عيني برويم، بنده آن اصولي را آه مي
 توانيم وارد بحثهاي عيني اجتماعي بشويم برشمردم از اين طريق مي

بهشتي مطرح فرمودند شما  آقاي بهشتي يازده دقيقه صحبت آردند آقاي آيانوري ، سوال را آقاي مجري
 آنم توانيد جواب بهيد خواهش مي هم مستقيمًا مي

 البته به من اجازه خواهيد داد آه اول صحبت خودم را بكنم و بعد هم در جاي خود به آن سوال جواب آيانوري
 با اين بدهم چيزي آه براي ما مطرح است عبارت است از مساله آزادي در جامعة آنوني ايران ما از چه بنايي

آنيم؟ هر حزب سياسي بايد اين را روش آند و صادقانه مسائل و نظريات خودش را مطرح  مساله برخورد مي
دهد و ما هم ظاهرًا دراينباره آمبودي نداريم ولي درباره آن اعالم اصول و  بكند اين را جريان تاريخ نشان مي

 زندگي خودش با دو جريان و با دو پديدة خارج از نظريات، نظريات ما اين است آه انسان به طور آلي در محيط
 جامعة انساني آه دور اوست و او در آن ٢  طبيعتي آه او را دوره مي آند،١شخص خودش مواجه است 

داراي يك رشته مناسبات است منظورم مناسبات فرد با طبيعتي و مناسباتش با  آند، جامعه زندگي مي
 آقاي بهشتي تا حدودي مطالبي آه ما معتقد هستيم، در همان جامعه انساني است و در اين صحبتهاي

جهتي آه ما به آن معتقد هستيم گفته شد مثًال اينكه محيط اجتماعي ساختة انسان است و انسان را 
در اينجا انسان تك فرد نيست به عقيده ما اين انسان  سازد، ما آامًال با اين سخن موافقيم ولي انسان، مي

سازد هم هست انسان تك هم درهمين شرايط قرار مي گيرد، منتها  محيط اجتماعي را ميتاريخي است آه 
ما معتقد هستيم آه انسان به طور دسته جمعي،  تواند يك نفري محيط اجتماعي را بسازد برخالف  او نمي

شته باشند آنها توانند تاثير دا سازند البته قهرمانان مي يعني توده و تمام آن خلقها، هستند آه تاريخ را مي
توانند در موارد مثبتي اثر مثبتي در جريان در جريان داشته باشند ولي قهرمانان خودشان ساختة جامعه  مي

هستند آنها ساخته حرآت جامعه هستند همين قهرمانها ممكن است در يك دورة تاريخي هزار سال هم 
گويم چه بسا شرايط براي   موجود نباشند؛ مياي بگذرد و به وجود نيايند منظورم اين نيست آه افراد برجسته

اي در حرآتي بشوند مهيا نباشد در تمام تاريخهاي جوامع و آشورهاي مخالف  افرادي قهرمان يك جامعه
اش صحبت  توانيم درباره شود براي اين پيدا آرد در جامعه خود ما همين االن مي هاي بسيار زيادي مي نمونه

 ي وجود داردبكنيم آه اين امر به چه شكل

تر از تك تك انسانها  اي است عام بنابراين، آنچه ما معتقد هستيم اين است آه جامعة انساني يك پديده
جامعه جمع حسابي انسانها نيست جامعه انساني يك سلسله قوانين تكامل خاص خود دارد آه اين قوانين 

در آن نيست مثًال آزادي از استثمار را در تكامل مصل قوانين طبيعت قانونمندانه است و هرج و مرج آن شكلي 
نظر بگيريد االن هزاران سال است آه اصل استثمار در جامعة بشري حكمفرماست در اين هزاران سال 

اند آنها خواستند عدالت اجتماعي را به وجود بياورند و  قائدهاي بسيار بزرگي پيدا شدند، آه انبياء از آن دسته
بينيم آه اين امر در طول  ر طبقات ستمگر را به ستمكشان از بين ببرند ولي ما مياين غارت و زورگوئي و فشا

 خيلي موقت  هاي مردم توانستند موفقيت آوچكي پيدا بكنند، تاريخ امكانپذير نشد اگرهم در اينجا و آنجا توده
پس از مدت بود يعني، چون نظام اتماعي عوض نشد و چون آن خاصيت طبقاتي جامعه تغييري پيدا نكرد، 

گوييم چطور شد آه پس از هزاران  خيلي آوتاهي همان روابط دو مرتبه برقرار شد بدين ترتيب است آه ما مي
سال تازه در جامعة بشري اين امكان پيدا مي شود آه اصل استثمارفرد از فرد واقعًا از بين برود ؟ چه چيز 

 سال پس از ظهورحضرت محمد ، ١٤٠٠باعث شده است آه بعد از دو هزارسال ازحضورحضرت عيسي و 
صلي اهللا ، آه هر دو طرفدار جدي عدالت اجتماعي و از بين بردن استثماربودند ، تازه درجهان يك چنين 
امكاناتي دراين شصت يا هفتاد سال پيدا شود؟ به نظرمايك دوران تكامل تاريخي ضرورت داشته است اين 

دهد و قبل از اين تاريخ ، امكان ازبين  ح مي آند و توضيح ميهمان چيزي است آه ماترياليسم تاريخي تشري
هاي زيادي داريم ؛ قيامهاي دهقاني درتاريخ شرق و غرب  رفتن استثمار فرد از فرد وجود نداشته است ماقيام
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آه عليه مالكيت فئودالي بوده ، ولي پس از مدت آوتاهي با شكست روبرو شدند و مالكيت فئودالي دو مرتبه 
ماده نبود اين وضعيت بود تاوقتي آه   شد چرا ؟ براي اينكه شرايط براي از بين بردن مالكيت فئودالي آتثبيت

مناسبات اجتماعي جديدي درجامعه پيدا شد درنتيجه تالش بشر براي مبارزه با طبيعت و براي زندگي بهتر ، 
 طبقات جديدي درجامعه بوجود شكل توليد صنعتي بوجود آمد بشر شيوه توليدي جديدي را به وجود آورد ؛

 آمدند ، و اين طبقات جامعه گورفئوداليسم را آندند 

 خواهم ، يك مقداري منحرف شد  آقاي آيانوري ، معذرت ميمجري

 !  عين همان صحبت بودآيانوري

  مضمون اصلي بحث ما آزادي بودمجري

 شرايط جبر اجتماعي قرار گرفت يعني گوييم آه انسان در اين تاريخ در خوب ، ما هم همين را مي  آيانوري
خواهد برسد امام خميني در صحبتي   به چيزي آه دلش مي دهد تا با قيام، شرايط اجتماعي به او اجازه نمي

آه روز تولد امام دوازدهم فرمودند چيزي را گفتند آه بسيار مهم است ايشان گفتند آه انبياء نتوانستند در 
تالش خود را براي رسيدن به آن آفاز آردند برسند آن هدفها هنوز در جوامع دوران خودشان به هدفهايي آه 

 اسالمي و جوامع مذهبي تحقق نيافته

ها در جامعة   سال معاويه١٢٠٠اين شد آه باالخره معاويه در جامعه مستقر شد براي چندسال؟ براي 
 را دور رختند هنوز هم بقاياي ها  سال اين امكان پيدا شد آه معاويه١٤٠٠اسالمي حكومت داشتند پس از 

ناپذير نشده است  معاويه در جامعة ما هست هنوز هم از بين نرفته است هنوز به طور قطع ولي بازگشت
 سالة تاريخ بشري ضروري بوده است ١٤٠٠ سال ممكن شد چرا؟ چون اين تحول ١٤٠٠ولي اين آار پس از 

 آمدن آن عدالت اجتماعي و آن شيوه، پيدا بشود، به اين براي اينكه اين امكان پيدا بشود آه شرايط به وجود
 آنيم ترتيب ما، با همين روشني، اصولي را آه به آن معتقد هستين تكرار مي

خواهد آزاد باشد انسان حق آزاد بودن دارد ولي انسان در جامعة طبقاتي ، زير جبر قوانين جامعة  انسان مي
اين جبر آه آزادي او و  معة طبقاتي و طبقات ستمگر را از بين نبرد،طبقاتي قرار گرفته است و تا وقتي آه جا

ماند به اين ترتيب الزمة آزاد  آند، به عنوان عامل تعيين آننده در جامعه باقي مي ها را محدود مي آزادي توده
الب هاي محروم عبارت است از انقالب اجتماعي سه عنصر دارد، آه عنصر اولش عبارت است از انق شدن توده

آنچه ما با انقالب آشور خودمان  -سياسي ؛ يعني انقالب براي سرنگون آردن قدرت دولتي طبقات ستمگر
انجام داديم و رژيم طاغوتي شاه را سرنگون آرديم ولي اين آافي نيست انقالب سياسي بارها در تاريخ رخ 

ام گذشته تكرار شده است پاية آن اي بدهد، و لذت پس از مدت آوتاهي دومرتبه نظ داده ولي نتوانسته نتيجه
آنها   مالكيت بر وسايلي آه انسان به وسيلة نظام ستمگر، اقتصادي است، يعني مالكيت بر وسايل توليد ،

 انقالب اقتصادي بشود اگر  تواند زندگي خودش را تامين بكند لذا بايستي در پي آن انقالب سياسي، مي
رود و بعدش هم انقالب   سياسي نيايد، انقالب سياسي از بين ميانقالب اقتصادي بالفاصله بعد از انقالب

در جلسة گذشته، دربارة  شود به آن چيزي آه آقاي پيمان هفتة گذشته، فرهنگي است اين مربوط مي
ساختن انسانها و لزوم ساختن معنوي انسانها گفتند آن انقالب فرهنگي است آه پس از انقالب سياسي و 

ود و دورانش هم طوالني است، چون بيرون آشيدن اين اثر فوق العاده قوي هزاران ش انقالب اقتصادي مي
 سالة جامعة طبقاتي آارآسان و آار امروز و فردا نيست اين آن خطوط آلي بحث است آه ما اعتقاد داريم

ن  خيلي ممنون شما هم در حدود ده دقيقه و چهل و پنج ثانيه صحبت آرديد جالب اين آه براي اوليمجري
 !بار بود آه از قول آقاي آيانوري نام حضرت محمدص را شنيديم

مابراي مذهب احترام قائليم براي شخصيتهاي !  اين به آن مربوط نيست از اين شوخي ها نكنيدآيانوري
دانيم انقالب محمد را همة  بزرگ مذهبي احترام قائليم ما حضرت محمد را يك انقالبي بزرگ مي

 اند هها تائيد آرد مارآسيست

اند  در طول تاريخ چندان ميسر نشده و آنها نتوانسته ما فرموديد رسالت انبياءش ولي آقاي آيانوري،  مجري
گئيد آه جنبش  روابط قبلي را به هم بزنيد، بلكه بايستي حتمًا آن جبر تاريخ حكمفرما باشد مثًال مارآس مي

م اخيرًا بود آه ديديم جنبش پرولتاريا جنبش اآثريت پرولتاريا جنبش اآثريت است ما اين را هيچ جا نديده بودي
است ما اين را هيچ جا نديده بوديم اخيرًا بود آه ديديم جنبش پرولتاريا جنبش بود، و آنهم در آشور لهستان 

يعني آن روند جبري ! ولي ديدم آه اين جنبش پرولتاريا، آه اآثريت هم بود، عليه نظام سوسياليستي بود
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فرمائيد اين  توان براساس آن جبريتي آه شما براي تاريخ معتقديد و مي زد اين را تا حدودي نميتاريخ را بهم 
  توجيه آرد روند بايد ادامه پيدا آنند،

شود آه شما سوالي را وسط هوا   بايد دقت داده شود آه من جواب اين سؤال را دهم اين نميآيانوري
 مطرح بكنيد ولي ما وقت جواب نداشته باشيم

رسد و شما جواب خواهيد داد نوبت آقاي دآتر پيمان است چون فعًال سوالي مطرح   حتمًا به شما ميجريم
 نيست، چنانچه نظري داريد مطرح بفرماييد

  من فقط يك اعتراض دارم ، و آن را جزء وقت من حساب نكنيد به شما اعتراض دارمپيمان

 !  به بنده مجري

دهيد آه  گويم، تفسيري ارائه مي نظرهاي افراد الاقل من در مورد خودم مي  بله شما در بيان نقطهپيمان
 دقيقًا با سخن آنها منطبق نيست

 !فرموديد  در ذآر خالصة بحث؟ خوب بود آهمجري

طرفي  بنديها هم تا حدودي از جادة بي  خوب، من آه نمي توانم حرف شما را قطع آنم شما در جمعپيمان
 برداشتي آه از صحبتهاي ما  ارج شديد، به طوري آه اگر بينندگان صحبتهاي قبلي ما را نشنيده باشند،خ

آنند انحرافي است اين است آه اجازه بدهيد صحبتها را خودشان مستقيًا بشنوند اگر هم قراراست آه  مي
 منوناي ارائه بدهيد، الاقل عين جمالت ما و دقيقًا همان باشد خيلي م شما خالصه

گويم گفتم  اي را در تعريف آزادي مي بندي آرده باشم، نكته من براي اينكه فقط صحبتهاي دفعة قبل را جمع
آزادي جوهر وجود انسان است و حرآت تكاملي انسان هم حرآتي است به طرف آزادي؛ چون به طرف اهللا  آه

 مناسبات جامعه و تاريخ ازاد بشود، پس رويم؛ چون انسان بايد دائمًا از بندهاي اسارت غريزه، طبيعت و مي 
انسان ازاد باشد، منتها براي اين آار بايد مبارزه آند و بايد بندها و موانع آزادي را از پيش پا بردارد ما 

 چون برخوردهايي آه آقاي بهشتي در مورد مسائل اجتماعي آردند و شما بخصوص روي - توانيم اينجا نمي
توانيم تضاد بين نفس شيطاني،  تراق انگشت گذاشتيد ما چگونه ميمساله تضاد به عنوان وجه اف

شود چنين چيزي ؟ چه چيز است  هاي شيطاني ، در درون فرد، و آن روح الهي را نديده بگيريم؟ مي وسوسه
 آشد؟ چطور آه ما را به طرف تجاوز و زياده طلبي مي

  است ديگر؟} مجري{ منظورتان آقاي ابوترابي بهشتي

توانيم اين تمايل و وسوسه به طرف تجاوز و  ايشان برداشت آرده بودند بله ما چطور مي ، بلهپيمان
بتواند جلوي آن را }انسان فقط وقتي موفق ميشود آه{جويي و زياده طلبي را در وجود انسان نبينيم؟  سلطه

عاون و اشتراك با بگيرد و برخودش مسلط بشود يعني به تقوا برسد و در عين حال، تمايل به طرف تعالي و ت
انسانهاي ديگر وهمدردي و برابري يعني به طرف خدا رفتن ، و تعالي جويي داشته باشند اين دو امر واقعيت 

خورد انعكاس  دارند پس اين آشمكش درما هست و در همة متون و فرهنگ اسالمي ، سراسر به چشم مي
قدرت و ابزار توليد و تصميم گيري را شود،  اين درجامعه هم هست وقي آه يك نيروي متجاوز مسلط مي

اش را حاآم مي آند در اين حالت، جامعه، جامعة استثماري  جويانه گيرد و تمايالت تسلط بدست مي
شود اگر، برعكس، آساني بيايند قدرت را در اختيار بگيرند آه  شود؛ طبقاتي مي شود، استبدادي مي مي

رت را در اختيار بگيرند آه معتقد به برابري انساني باشند شود اگر، برعكس ،آساني بيايند قد طبقاتي مي
تقوا داشته باشند ، يعني بر نفسشان مسلط باشند، به همدردي و اشتراك و به حاآميت اهللا معتقد باشند 
نه به حاآميت افراد، در اين صورت مسلمًا جامعه، برابر و آزاد و توحيدي مي شود پس، در جامعه هم آن تضاد 

اما به چه شكل ؟ به شكل تضاد بين  د دارد، اما به چه شكل؟ به شكل تضاد درون وجود دارد،درون وجو
خواهند جامعه را آزاد  جويند، استثمارگرند، به دنبال تمرآز قدرت و زورند، و آساني آه مي آساني آه سلطه

بينيم؛ در  د را در تاريخ هم ميآنند، برابري و عدالت را برقرار آنند، تا فقط ارادة اهللا حاآم باشد ما اين تضا
خواهيم بحث تاريخي بكنيم، چون بحث مفصلي  بينيم يك واقعيتي است ، اما اآنون نمي جامعه هم مي

است، ما معتقديم براي اينكه آزادي انسان تحقق پيدا بكند، بايد با دو مانع مبارزه آند ما مبنا را درون انسان 
ضعيت دروني انسان است؛ وضعيت دروني انسانهايي آه حاآم مي بينيم مناسبات اجتماعي هم تجلي و

هاي خود مبارزه آنيم و برآنها مسلط شويم اگر من  شوند مبناي داخلي يعني اينكه ما بتوانيم با وسوسه مي
فزون خواهي و برتري جويي داشته باشم هرجا موقعيت مناسبي پيش بيايد آن را اعمال  طلبي، تمايل به زياده
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جو و متجاوزي باشم، وقتي  مبنا درون است و شرط بيرون يعني چه؟ يعني اگر من انسان سلطهآنم پس  مي
انحصار به وجود مي  گيرم، اي در اختيار بگيرم، فورًا مي توانم زمين اضافه بينم اوضاع جوري است آه مي آم مي

نزنند اين آار را انجام توانم ديگران را خفه بكنم تا حرف  آورم اگر ديدم صاحب قدرت سياسي هستم و مي
 خواهم داد

آنيم بنابراين ،  من و آن گروهي آه مي توانند به قدرت برسند، چنانچه زمينة خارجي فراهم باشد، چنين مي
روم پس جامعه به صورت تسلط طبقات قدرتمند و  هم در ثروت و هم در قدرت به طرف تمرآزو انحصار مي

شود شرط خارجي؛ يعني ، شرايط خارجي براي بروز تمايالت  ن ميآيد اي دار يا صاحب ثروت در مي سرمايه
تجاوزگر نفس، تمايالت شيطاني مناسب است اگر شرايط براي بروز تمايالت تجاوزگر نفس، تمايالت شيطاني 

تواند ظهور يابد فرض آنيد آه اصًال پول اضافي  مناسباست اگر شرايط خارجي مساعد نباشد، اين تمايل نمي
اشد و من جز به اندازة شكمم نتوانم پول در بياورم در اين در اين صورت من اگر هم آدم متجاوزي در آار نب

توانم تجاوز بكنم، گرچه متجاوزم و تا فرصت پيدا بكنم اين آار را خواهم آرد پس، يكي شرط  باشم، نمي
 شود سيستي روشن مي و يكي مبناي دروني انسان اينجاست آه اختالف ما با برداشت مارآ بيروني است ،

  آقاي پيمان، بنده هم غير از اين عرض نكردممجري

گوييم براي مبارزه  شود ما مي دهم اختالف ما با مارآسيستها از اينجا شروع مي  به هر حال توضيح ميپيمان
، با موانع آزادي، بايد با روابط و مناسبات استثماري و سلطه جويانه هم مبارزه شود ولي اين آافي نيست

داران و قدرت طلبان  چون مبنا در درون انسان است اگر ما يك بار هم جامعه را از سلطه آزاد بكنيم و سرمايه
يعني اگر آساني آه خودشان حتي  -آنار بروند و جامعه برابرشود، ولي مبناي دروني را اصالح نكرده باشيم، 

نظري  استكبار باشند و خصلتهاي با تنگآنند، به نحوي اسير برتري جويي و با اين مناسبات مبارزه مي
 دورابه آن مناسبات احياء - آند،  معرفتي داشته باشندو فكر آنند جز خودشان آسي درست فكر نمي

شود دقت آنيد آه حتمًا الزم نيست آه انسان وابسته به مال باشد انسان ممكن است به قدرت وابسته  مي
اهد به اندازة شكمش هم بيشتر نخواهد، ولي از اينكه باشد آسي ممكن است پول اضافه نخواهد ، نخو

آرد بلكه خودش  اي آه با قدرت حمايتش مي بردنيا حكومت بكند، لذت ببرد شايد هيتلر، نه به عنوان آن طبقه
اند ممكن است  طلبي يا بينش معرفتي حاآم شده  ولي قدرت شخصًا، صاحب ثروت و سرماية خصوص نبود،

گويم  آنم مطلقًا صحيح است يعني خود مطلق بيني و خود محوري لذا مي  فكر ميمن فكر آنم آنچه خودم
آورد و جزميت در فكر  همه بايد از من تبعيت آنند اين آار يك تنگ نظري به وجود مي همه بايد ساآت باشند،

 باشم يا رو آند آه چپ شود دراين ماجرا فرق نمي ايجاد مي آند همين جزميت فكري مجددًا پاية اختناق مي
آورد، و اگر در مارآسيست باشدجزميت  رو اين امر اگر در مذهب باشد استبداد مذهبي به وجود مي راست

گويد جز تفكر من هيچ تفكر  آورد، مي  آورد؛ جزميت دگماتيسم مارآسيستي به وجود مي حزبي به وجود مي
شدند و بايد محكوم  ذاري مي تفكر من حقيقت مطلق است هرگونه نقضش هم بدعتگ صحيحي وجود ندارد؛

شدند در زمينة مذهب هم همينطور است در قرون وسطاي مسيحيت شاهد همين ماجرا بوديم در تاريخ  مي
تواند وجود  شد هميشه اين خطر استبداد فكري مي اسالم هم در ادوار زيادي بودآه اين جزميت حاآم مي
خصلتهاست و ديگري معرفت انسان است خصلتي آه داشته باشد بنابراين دو مبناي دروني وجود دارد يكي 

نظري اصًال يك نوع خصلت است، آه  انسان وابسته به مال و قدرت و جاه طلبي از هم جدا نيست ولي تنگ
شود و حقيقت را  به اعتقاد ما خصلت غيرتوحيد است اگر انسان به تقوا برسد هم از نظر بينش آزاد مي

شود و بنابراين، دنبال زياده طلبي  از لحاظ وابستگي به مال آزاد ميبيند، و هم  همانگونه آه هست مي
توانيم دشمنان آزادي و دوستان آزادي را دسته بندي آنيم دشمنان آزادي چه  نيست اينجاست آه ما مي

آساني هستند؟ اگر بخواهيم در جامعه امروز بخصوص مصاديقش را پيدا بكنيم، سه دستة عمده را 
جو آنهايي  هيم يكي سردمداران استكبار، استكبار جهاني يا امپرياليسم و قدرتهاي سلطهتوانيم نشان د مي

دانيم  سياسي و فرهنگي است، آه مي آه اصوًال همه منافعشان و موجوديتشان در ادامة سلطة اقتصادي،
 هدفشان آنند و در راسش قدرتهاي امپرياليستي جهاني است اينها در حال حاضر با انقالب ما مبارزه مي

حاآميت يك نظام استبدادي، سرآوبگر و خشن است اين يك دشمن اصلي آزادي ملت ايران است دشمن 
خواهند اما  شان، آزادي را مي بعدي گروهها، افراد و طبقاتي هستند ه به دليل وابستگي به مال وسرمايه

خواهد هر روز سود اضافه   آه ميآردن بيشتر ثروت آن تاجري براي چه؟ براي تجاوز، براي استثمار، براي جمع
اما آزادي استثمار دهقان را اينها را  خواهد، خواهد ، اما آزادي استثمار آنمالك ، آزادي را مي آزادي مي بياورد،

آزادي هر نوع ارضاي  ناميم؛ همان آزادي آه به عنوان آزادي ليبرالي هم معروف است  آزاديخواهان دروغين مي
تواند هوسهاي خود را ارضاء آند  قدرت ارتباط دارد هرآه قدرتش بيشترباشد ،بهترميهوسهاي نفساني آه با 

شوند ، چون قدرت و ثروت و ابزارتوليد   زاد شمرده مي درآزادي به اصطالح ريبرالي ، همه مطابق قانون آ
ارد ، سرمايه درجامعه به طورنابرابرتوزيع شده ، يعني شرط خارجي نابرابراست آن آسي آه قدرت دراختيار د

دارد ، ابزارآاردارد ، حاآميت سياسي دارد ،و مسئوليت تصميم گيري دارد ، مسلمًا از آزادي اش بهره مند 
توانند از آزادي قانوني استفاده آنند پس ،  شود ؛ ولي مطابق محروم ، آارگر، دهقان ، مستضعفان ، نمي مي
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ري ، نظامي آه سلطه وجود دارد و تصميم ثروت نابرابر دربينش ليبرالي آه آزادي را براي درنظام سرمايه دا
گوييم براي تحقق آزادي حتمًا بايد توزيع  آند اينجاست آه ما مي است ، اين آزادي واقعيت عيني پيدا نمي

ثروت و قدرت به صورت برابر انجام بگيرد يعني درشرايط خارجي ، موانع خارجي از پيش پا برداشته شوند و 
شويم تفاوتي آه دراينجا وجوددارد من دراينجا به بحث آقاي  شود اما ما اينجا متوقف نميشرايط مساعد ب

آيانوري معترضم دراين زمينه است آه آساني آه حتي براي نفي استثمارو براي آزادي محرومان مبارزه 
ه تقوا نرسيده آنند ، اگردردرون خود به آزادي نرسيده باشند ، يعني به آزادي درون نرسيده باشند ، ب مي

آنند و قدرت را به دست آورند ، حتي درتوزيع قدرت هم بخل به خرج  باشند ، وقتي آه نهضت را هدايت مي
دهند  آورند حاآميت را به توده ها نمي گويند شوراها ، ولي وقتي شورا ها را به دست مي خواهند داد مي

ستگي به اين دارد آه تا چه اندازه به ممكن است شكلي هم به آارگران بدهند ، ولي واقعي نباشد ب
حرفشان صادق باشند يعني دراينجا انقالب فرهنگي برخالف گفته آقاي آيانوري به خصوص درنيروي پيشتاز ، 

خواهد  مقدم برانقالب اقتصادي سياسي است ان اهللا ال يغيرمابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم اگرنيرويي آه مي
 خودش به تقوا نرسيده باشد ، حتي وقتي هم آه قدرت اقتصادي را از طبقات نهضت و انقالبي را رهبري آند

جويي به وجود بيايد  گيرد ، بازممكن است آن را به انحصارخودش درآورد و دوباره سلطه استثمارگر مي
ودردرازمدت به سلطه اقتصادي ، وحتي استثماراقتصادي هم برسد مزدوري بماند، تمرآزقدرت باشد ، و فقط 

 مي از دموآراسي و نظام شوراها وجود داشته باشد اس

 درحدود دوازده دقيقه صحبت آرديد آقاي فتاح پور، شما درجلسه قبل قانونمنديهايي را براي جامعه مجري
آنيد آه اين قانونمنديها را بتواند درجامعه اعمال آند ؟  ذآرآرديد شما چه روشهاي ملموسي را پيشنهاد مي

 تواند به جامعه اعطا آند ، ازچه تيپ آزاديهايي است ؟  آه مارآسيسم ميو اصوًال اين آزادي

 ب درود بيكران به زحمتكشان ميهنم ، آليه رزمندگان جبهه هاي جنگ تحميلي عراق ، و همه آوارگان فتاپور
د ، بنديهاي شما اعتراض آردن جنگ من قبل از اينكه صحبت بكنم ، همان طورآه آقاي دآترپيمان راجع به جمع

يك اعتراض آوچكي به شما داشتم جمع بنديي آه شما از صحبت من ارائه داديد اين بود آه من آزادي و 
دموآراسي را به عنوان دو چيز مجزا از هم مطرح آردم ، درحالي آه صحبتي آه من درجلسه قبل مطرح 

آراسي است اينها چيزجدايي آردم اين بود آه آزادي البته آزادي سياسي يكي از اجزا و يكي از ملزومات دمو
آنيم يكي از  نيستند دموآراسي ابعاد خيلي وسيعتري دارد وقتي از حقوق دموآراسي توده ها صحبت مي

ملزومات اصلي اش آزادي سياسي است ، ودرعين حالي ، وجوه ديگري مثل حق تشكل آارگرها ؛ قائل 
ند ؛ آه دهقانان بتوانند روي زميني آه شدن اين حق آه آارگرها بتوانند سنديكا شورا به وجود بياور

آنند ، آشت بكنند و متعلق به خودشان باشد ؛ بتوانند تشكل بوجود بياورند ؛ شورا بوجود بياورند ؛  آارمي
اينكه اديان مختلف درمقابل قانون داراي حقوق مساوي باشند ؛ حق تساوي بين زن و مرد برقرارباشد ؛ 

 حق داشته باشند از آموزش رايگان بهره مند شوند ؛ بهداشت رايگان وجود آموزش رايگان باشد و تمام مردم
 داشته باشد ؛ وازاين قبيل حقوق اين ها دو چيز مجزا از هم نيستند 

دهم آه جلسة قبل به طورپراآنده چند بار دربارة آن صحبت  اي را تدآر مي پيش از اينكه وارد بحث شوم، نكته
ي بعدي هم مرتب ادامه پيداآند آن مطلب اين است آه اصالًَ بحث ما بايد راجع آنم در بحثها آرديم و فكر مي

 باره صحبت  ريزي هم دراين به چه مسائلي باشد ما قلب از اينكه اين بحث شروع شود، در جلسات برنامه
د روي مسائل مشخص مردم ، با بحثهاي مجرد باي داشتيم آه آيا اين مباحث بايد بيايد روي مسائل مشخص،

گيري رسيديم آه ما مباحث را به سه قسمت تقسيم  مقدم باشد بعد از بحثهايي آه آرديم به اين نتيجه
بكنيم بحثهاي سياسي، ايدئولوژي و اقتصادي قرار شد دربارة بحثهاي مجرد در بحث ايدئولوژي بطور مفصل و 

ث آنيم چون ممكن با فرصت آافي صحبت بشود و در بحثهاي سياسي در مورد مسايل مشخص مردم بح
است اين بحث بعدها هم تكرار شود من الزم دانستم آه مقداري راجع به اينكه چرا ما اين اعتقاد را داريم؟ 

 حتي ما آنجا پيشنهاد داديم آه خود تعيين مساله را در دستور بحث قرار دهيم و -اي صحبت بكنم، چند دقيقه
 ر دهيم روي آن بحث شودبه عنوان يكي از مباحثي آه بايد در مورد آن نظ

خواهيم مختصات ايدئولوژيها را تعيين بكنيم   در بخش اول عرضم شما شنيديد آه من گفتن اول ما ميمجري
 شوند و ببينيم آزادي چيست؛ بعد مصداقها خيلي راحت روشن مي

رسيديم آه در گيري  بندي آرديد ولي ما در بحثي آه داشتيم به اين نتيجه بله ، شما اين جوري جمعفتاپور 
اي  آنيم بحثي آه مااالن داريم، دقيقًا مقوله بحث ايدئولوژي، از مجرد در وجه توليد به طور مفصل صحبت مي

گرددبه رابطه آزادي و اختيار ما با ادامة اين بحث موافقيم ، وليكن ديدگاه ما اين است  فلسفي است و برمي
ر شود بايد تاآدي اولويت را براي آن مشكالتي قائل شويم آه اگر مي خواهيم اين بحثها به نتايج مثبتي منج

دانم آه يك بار ديگر دليل اين مساله را براي مردم توضيح دهم آه چرا ما به  آه در جامعه وجود دارد الزم مي



31 

 

اين معتقديم و چرا هم آن جلسه و هم اين جلسه براين امر اصرار داشته و داريم ممكن است در جلسات بعد 
 اين مساله طرح شود؛ بنابراين الزم است آه مقداري دربارة آن توضيح بدهيمهم باز 

برد ما در يك شرايط بحراني و انقالبي به سر  واقعيت اين است آه جامعه ما در يك شرايط عادي به سر نمي
ل بينيم آه بخشي از نقاط مرزي ما در اشغا بريم اگر وضعيتي را آه در جامعه هست، بررسي آنيم؟ مي مي

تجاوزگران عراقي است؛ حدود يك ميليون ونيم آوارة جنگي داريم؛ در آردستان دار و دسته ضد انقالبي 
قاسملو توانستند بخشي از مردم را فريب بدهند و عليه انقالب مبارزة مسلحانه بكنند؛ بخشي ديگري از 

گرة چهار را تاييد مي آنند، در آنند يا حزب دموآرات آردستان، آن مردم آردستان آه سازمان ما را تاييد مي
آنند تا در آنجا صلح برقرار شود؛ نزديك به دو ميليون بيكار داريم،  اند و آوشش مي مقابل آنها ايستادگي آرده

البته شايد آمارم دقيق نباشد؛ مشكالت اقتصادي در ابعاد خيلي وسيعي وجوددارد، تشنج و درگيري در اآثر 
آمريكا مرتب دارد براي  بينيد از آن طرف، همة مردم بطور روزمره ميشهرها هست مسائلي هم هست آه 

اند؛  رو را روي آار آورده آند تا آن را با شكست مواجه آند از اين طرف ، دولتي ميانه انقالب ما توطئه چيني مي
آند تا  يك دولت معتدل وميانه رو آه طرحي را به عنوان يك طرح تاآتيكي دردستور آار قرارداده وآوشش مي

رو منظورش چه جور دولتي است دولتي آه  آن را اجرا آند خوب، مسلم وروشن است آه دولت معتدل وميانه
بتواند خط سازش با آمريكا را پيش ببرد تمام دولتهاي مرتجع منطه، از مصر گرفته تا پاآستان ، در حال توطئه 

اند و  هاي مردمي آه االن نشسته بريم توده ياند ما در يك چنين شرايطي به سر م چيني عليه انقالب ايران
آنند، انتظار دارند آه نمايندگان سازمانها بيايند راجع به اين آشالت راجع به مسائل ،  اين برنامه را تماشا مي

ها مقابله آرد، صحبت شود، بحثهاي مجرد مفيد است، ولي در  شود با اين توطئه راجع به اينكه چگونه مي
 بحثهاي مجرد بخواهد اين چنين بحثهايي را تحت سعاع قرار بدهد، به نتيجة مثبت منجر چنين شرايطي اگر

ما مشخصًا تاآيد  شد، شود به همين دليل هماز همان روز اولي آه براي اين بحثها برنامه ريزي مي نمي
د، ما داشتيم آه بايد روي بحثهاي جاري وعيني متمرگز شويم هر چند گفتيم بحثهاي مجرد هم اگر باش

آنيم ، ولي معتقديم آنچنان سودمنديي آهاين بحثها دارند، آنها ندارند واقعيت اين است آه االن  شرآت مي
خواهند آه ما موضع خود را راجع  آنند، اآثرًا مي نشينند اين برنامه را تماشا مي اي آه مي چند ميليون بيننده

 به اين قبيل مسائل روشن بكنيم

خواهيد صحبت بكنيد ما مي خواهيم ببنيم در موضع  ما از موضع مارآسيستي مي آقاي فتاح پور، شمجري
 مارآسيستي آزادي به چند شكلي وجود خواهد داشت

  بله، من راجع به همين مساله هم توضيح خواهم دادفتاپور 

ب زنم فرض بفرماييد آه انقالب ايران يك انقال  مثًال مالحظه بفرماييد، من براي شما مثال ميمجري
افتاد؟  آردند در اين صورت آيا اين اتفاقات هم مي مارآسيستي بود و هيات حاآمه از اين ايدئولوژي پيروي مي

دادند آه مثًال انجمن اسالمي يا نهضت مسلمانان  آرد؟ آيا اجازه مي آرد؟ آيا عراق حمله مي آمريكا حمله مي
خواهند ببينند آيا امور اين  ني ملت ما ميخواهم متوجه شوم يع در تلويزيون بحث بكنند؟ من اين را مي

 آرد؟ مصداق پيدا مي

وقتي ما بخواهيم درمورد اين مسائل ! خواهم همين مساله را توضيح بدهم اگر اجازه بفرماييد من ميفتاپور 
صحبت بكنيم ، مسلم است آه با ديدگاههاي متفاوتي با آنها برخورد خواهيم آرد، ولي با هدف مشترآي آه 

توانند تشخيص بدهند موقعي آه فرض آنيد   مشكالت است در آن بحثهاي مشخص ، مردم ميحل اين
تواند به سود انقالب  شود آدام مي شود، از اين نظرات متفاوتي آه مطرح مي مساله آردستان مطرح مي

ا اعتقاد باشد اين نظريات البته ممكن است تفاوت داشته باشند؛ آما اينكه مثًال درمورد مساله آردستان م
داريم سياست دولت جمهوري اسالمي غلط بوده وهنوز هم غلط است بنابراين ، در آن بحثهاي مشخص هم 

شود وليكن اآر اين بحثها فقط به مسائل مجرد اختصاص پيدا آند، اوًال محدودة  مطمئنًا اين مسالئ طرخ مي
ين بحثهاي تئوري و مجرد را تا آخر تماشا محدودتري را در بر مي گيرد وهمة مردم اين حوصله را آه بنشينند ا

مندتر هستند و آساني آه اطالعات بيشتري  بكنند ، ندارند البته آساني آه به اين قبيل حثها عالقه
اين بحثها را تعقيب مي آنند و خيلي هم براي آنها مفيد است اعتقاد ما اين بوده واين است ما اين  دارند،

آنيم در اولين جلسه، آه ضبط شد، بحث راجع به  ايدئولوژيك از پايه شروع ميبحثهاي مجرد را در آن بحثهاي 
آند مساله آزادي و اختيار هم يكي از مقوالت فلسفي است قطعًا بعد از  ديالتيك شروع شد، وادامه پيدا مي

ن بحث  آن دوستان ، يا دوستاني آه در همين جلسه هستند و آنجا هم شرآت دارند، بايد وارد آ چند جلسه،
شود آهدر آن مباحث ، ما مباحث ايدئولوژيك و مجرد را از پايه شروع مي آنيم و  بشوند يعني نتيجه اين مي

آييم در اين جلسه هم از وسط شروع آرديم و راجع به مساله آزادي و اختيار ، آه يكي از مقوالت  پيش مي
آنيم، ولي تاآيد داريم  آنيم و طرح مي آنيم البته مااينجا نظرياتمان را روشن مي فلسفي است، بحث مي

براينكه هر چه سريعتر وارد بحثهاي مشخص شويم و اين بحثهاي مجرد را بگذاريم براي جلسة ايدئولوژي آه 
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بيني آه داريم، ارائه  شود مسلم است آه ما ديدگاههاي خود را برمبناي آن جهان به طور جداگانه برگزار مي
شود و يكسري از سازمانها و گروهها  ر رابطه با مسئله آزادي اينطور مطرح ميدهيم فرض بكنيد آه االن د مي

اين اعتقاد را دارند آه مثًال حزب جمهوري اسالمي ايراني اعتقادي به مسئله آزادي سياسي در جامعه ما 
 ها شود حزب جمهوري اسالمي يكسري از اين گروههايي را آه به ميتينگها و مجالس ندارد حتي گفته مي

 آنند آنند سازماندهي مي حمله مي

  فرض است البتهمجري

  بله؟فتاپور 

 آنيد مجري داريد فرض مي

خواهند بدانند آه آقاي بهشتي چه موضعي نسبت به  شود؛ مردم مي گفتم آه اين مسئله مطرح ميفتاپور 
آنند، و اصًال نظرشان  اين مسئله دارند يعني اينجا توضيح بدهند آه آيا اين آارها را قبول دارند يا رد مي
 چند -آنند يا فرض آنيد چيست نمايندگان سازمانها و گروهها هم هريك مواضع خود را در اين مورد طرح مي

خواهند آه چه  شود، مردم ما مي زنم براي اينكه روشن شود آه وقتي مسئله آزادي مطرح مي مثال مي
به ميتينگ ما در ميدان آزادي حمله شد همه هم از مباحث مشخصي را در دستور آار قرار دهيد در هفته قبل 

اين واقعه اطالع دارند براي مردم اين مسئله مطرح است آه آنكسي آه به اسم دفاع از اسالم يا دفاع از 
زند، يا آن آسي آه در ميان مردم  جمهوري اسالمي ، با ميلة آهني يا با قمه به شكن يك زن حامله مي

آند، موضع گروههاي مختلف نسبت به اين وقايع  هشت نه ساله را تكه و پاره مياندازد و بچة  نارنجك مي
خواهند چه ادقاماتي براي جلوگيري از اين هرج ومرج به آار بگيرند؟ از اين قبيل مسائل به طور  چيست مي

 مواضع را وسيع در جامعه وجود دارد مابايد هر چه زودتر به اين مسائل بپردازيم ودربارة آنها بحث بكنيم و
بندي بكنيم و هر چه سريعتر ، برمبناي  آنم دنبالة بحث را جمع روشن بكنيم به همين دليل من فكر مي

تعريفي آه از آزادي داديم، به سرغ بحث مشخص آزادي سياسي در جامعة خودمان برويم اين را آه بخواهيم 
 طور مفصلتر بكنيم، بگذاريمن براي بحث ايدئولوژيك به  آن تعاريف را دقيق

  آه بنده خدمتتان ارائه دادم، مثل اينكه جواب را لطف نفرموديدمجري

  من پنج شش دقيقه از جلسة قبل وقت طلب دارمآيانوري

 ام  بله؛ من همه را حساب آردهمجري

  همان پنج شش دقيقه را به ما بدهيد تا من جواب سوال شما را بدهم آيانوري

 بكاريد از اين جلسه هم دودقيقه و پانزده ثانيه شمازا جلسة قبل دو دقيقه طلمجري

خواستم دريك وقت مناسب پاسخ   چون اين سؤال راآقاي بهشتي آردند و شما هم آرديد، مي آيانوري
داده شود ما مارآسيستها معتقد هستيم آه آزادترين جوامعي آه ممكن است به وجود بيايد جامعة 

همانطور آه گفتيم ، اول بايدمفهوم  آيد، ولي ، ه وجود ميسوسياليستي است، آه براساس حاآميت خلق ب
ازادي را روشن آنيم آزادي براي آي؟ آزادي براي چي؟ آزادي در چه شرايطي ؟ آقاي بهشتي دو تا حكم 
دادند دربارة محدوديتهاي آزادي در جمهوري اسالمي آزادي فرد تا آنجا اعمال شود آه به آزادي ديگران زيان 

شود  سازد محدود مي آند و براي رشد فساد و غيره آماده مي يهايي آه محيط را فاسد مينزند، و آزاد
سوسياليستها و مارآسيستها اين دو محدوديت را به معني آامل قبول دارند ولي در اينجا فقط در تعريف اين 

مي گوييم آه آزادي زند ، يعني چه؟ امروز ما در جامعة اسالمي  آزادي سوال دارم به آزادي ديگران صدمه مي
تبليغ براي سلطنت و عمل براي آن محكوم و محدود است ، براي اينكه قانون اساسي جمهوري اسالمي 

گويد سلطنت محكوم است وآساني آه براي بازگرداندن سلطنت فعاليت سياسي ميكنند قانونًا  ايران مي
جامعة سيوسياليستي هم مناسبات شوند، تا حد اعدام براي  گيرند و مجازات مي مورد تعقيب قرار مي

داري ثل سلطنت است آن يك جامعة عقب اقتاده است؛ يم جامعة آهنه است ؛ يك جامعة سرنگون  سرمايه
داري همان قدر در يك جامعة سوسياليستي محكوم  شده است تالش براي بازگرداندن مناسبات سرمايه

ايران استبداد سلطنتي درهمان موضعي قرار است آه تالش براي بازگرداندن سلطنت در جمهوري اسالمي 
هاست بدين ترتيب  گيرد آه حاآميت سرمايه يعني عارت بي بند و بار استثمارگران از استثمار شده مي

اي مساله آزادي ومحدوديت را بيان  گردد آه ما در چه شرايطي و در چه جامعه مساله به اين بحث بر مي
 آنيم مي
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شود؟ به نظر ما  آزادي براي ديگر انديشان در جامعة سوسياليستي پذيرفته ميسوال مشخص ديگر اينكه آيا 
براي همه آساني آه در چهار چوب قانون اساي آن آشورها فعاليت بكنند، آزادي ديگرانديشي آامًال مراعات 

ان غير شود آن نمونة خيلي نزديك است براي آنترل چون رفتن به اتحاد شوروي االن تقريبًا براي ايراني مي
دهيم  ايم و به هيچ آسي اجازه نمي برند، فعًال ما اينجا آشيده ممكن است ديوار آهنين را آه دائمًا اسم مي

 آه به اتحاد شوروي برود به هيچ آس هم اجازه نمي دهيم بيايد

 ! جنگ است آيا آيانوريمجري

  قبل از جنگ هم ديوار آهنين بودآيانوري

  بنده خودم رفتممجري

دهند قبل از جنگ هم  ولي به ديگران اجازه نمي! مسلم است ! دهند برويد شما را اجازه مي! بله  آيانوري
 بطور قاطع در دوران آقاي قطب زاده تمام توريسم را فطع آردند

  بنده بدون هيچ نوع ماموريت دولتي رفتم از ادارة گذرنامه پاسپورت گرفتممجري

زاده  ا قبل از تاريخ قدغن آردن توريسم در ايران در دوران قطببنديم آه سفر شم  با شما شرط ميآيانوري
جنگ با روي آار آمدن آقاي رجايي شروع شده است يعني آقاي قطب زاده ديگر نبودند قطب زاده ! بوده است

 !بنديم چهار ماه قبل از جنگ اين دستو رعدم مسافرت به اتحاد شوروي راداد با شما شرط مي

 زاده آشنايي داشتم؟ من با آقاي قطب مجري

آوريم همين آلمان؛  اش را مي شود ما نمونه تا هفتة بعد هم معلوم مي! بنديم خوب، شرط مي  آيانوري
جمهوري دموآراتيك آلمان در جمهوري دموآراتيك آلمان االن شش حزب در اتحاد ميهني هستند يكي از اين 

 دارد؛ اين حزب تشكيالت دارد؛ اين حزب احزاب حزب دموآرات مسيحي است اين حزب در مجلس فراآسيون
روزنامه دارد؛ اين حزب داراي ارگان وسيع است؛ رئيس اين حزب تا چند سال پيش رئيس مجلس آلمان 

 دموتراتيك بود و حاال هم يكي از معاونين رئيس جمهور آلمان دموآراتيك است

  اين شباهتي با آن دموآرات مسيحي آلمان غربي دارد؟مجري

  مسيحي هستند- بله، دموآرات آيانوري

  مسيحي است-  خوب ، دموآراتمجري

داري است؛ بااين دموآرات مسيحي خلق است، مردم   آن دموآرات مسيحي، مسيحي سرمايهآيانوري
 ! مال آقاي شوارتس است است، آارگر مسيحي است آن دموآرات مسيحي مال آروپ است ،

  يعني به خر حال وابسته به جكومت استمجري

 مسيحي يكي از - نه ، هيچ وابستگي درآار نسيت حزبي است آزاد دبيرحزب دموآرات  انوريآي
مسيحي تمام آلمان بود حتي  -ترين مسيحيان آلمان بوده آقاي دآتر بيكمن، رئيس آل حزب دموآرات برجسته

 تي بوده استاي يك چنين شخصي احترامي بكنند وبگويند تو وابسته توانستند به او بي در آالن غربي نمي

 توانست  آقاي ويلي برانت هم در آلمان غربي نميمجري

 ويلي برانت يك سوسياليست است ما ديگر يواش يواش داريم!  به ويلي برانت چه آار داريد آيانوري

 !خواهم معذرت مي! خواهم  من عذر ميمجري

بحث، بين چهار نمايندة ديگر  نه ؛ اينجا حساب معذرت نيست شما يك گرداننده بحث، اداره آنندة آيانوري
 هستيد
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 خواهم  درست است معذرت مي  مجري

 اگر شما هم يك طرف بحث هستيد بايد يك عالمت هم جلو گذاشته بشود آه مثًال نمايندة حزب آيانوري
! بعد شما هم بحث بكنيد؛ و بعد هم مسلمًا بحث ما را شلوغ بكنيد! يا حزب مستقلي هستيد بي طرف ،
 !دشو اصًال نمي

آنم   ببخشيد ، من اين پنج دقيقه اي را آه صحبت شد فقط همان يك دقيقه و پانزده ثانيه حساب ميمجري
 تا شما ناراحت نشويد

  بله آيانوري

 رسد به آقاي بهشتي به هرحال نوبت مي  مجري

دداشت  بله، من هم توصيه مي آنم آه شما وارد بحث نشويد فقط بحث را اداره آنيد و نوبت را يابهشتي
 آنيد

خوب ، باالخره آقايان وارداصول شدند و بعد هم تاآيد آردند آه ما به مسائل عيني برسيم آنچه را آنان دربارة 
خواهيم به مسائل عيني برسيم فقط يك نكته را به  چون ما هم زودتر مي آنم، اصول گفتند ديگر تكرار نمي

گوييد بعد از  آنم شما مي ري آه هستند يادآوري ميو همه مارآسيستهاي ديگفتاپور آقاي آيانوري و آقاي 
پرسم آه مگر در  پيغمبر اسالم، آن اسالم راستين حاآم نشد و نوبت به معاويه رسيد من از شما مي

شوروي نوبت به استالين نرسيد و نوبه به خروشچف نرسيد؟ اينها آدامشان معاويه هستند؟ با استالين 
شود هم استالين معاويه نباشد و هم خروشچف معاويه نباشد  خره نميمعاويه است، يا خروشچف چون باال

اي هم آه امام فرمودند اين است آه تالشي آه انسانهاي برگزيده مي آنند، چنان نيست آه صد در  مساله
صد موفق باشد اين تالشها آغازگر يك حرآت صالح و رشدياب است و ميتواند با تالش انسانها به جلو برودو 

 گذريم مسائل زيادي هست آه ما از آنها مي بطه با مساله انقالب و اين حرفها،در را

آنم اگر ما در اين بحث بنيادي به يك  يك نكته را هم به آقاي دآتر پيمان يادآوري مي آنيم، و آن اينكه فكر مي
يست، هاي تفاوت چ شد آه نقطه هاي مشترك اين اصول چيست، و نقطه رسيديم و معلوم مي نتيجه مي

توانم از شما سوال بكنم آه اينهايي آه به عنوان مبنا در رابطه با درون  خيلي خوب بود مثًال من حاال مي
انسان و برون انسان و اينكه مبدا در درون است و شرط و آنچه در بيرون است شرايط است، مطرح شد و 

آند باالخره بيننده ها و  ارتها آمي فرق ميشما پذيرفتيد، آيا اين را از آنچه من ذآرآردم جدا بافتيد؟ فقط عب
ايم، در چه چيزهايي مشترك فكر مي آنيم و آجا مشترك فكر  ها واقعًا بايد بدانند ما آه اينجا نشسته شنونده
 آنيم نمي

 من در بحث خودم چيزي گفتم آه بتواند واقعيت اجتماعي را خوب و روشن تفسير آند و تضاد طبقاتي پيمان
آنيم؟ آيا به آنها، آه امر  مكتبي اسالمي به طور روشن نشان بدهد ما به طبقات چگونه نگاه ميرا در مفهوم 

دانيم؟ بنابراين، مبارزه با آنها، بدون  دهيم، يا آنا را انعكاسي از تضاد دروني انسان مي  اصالت مي اند، خارجي
 رسد مبارزه با اين، هيچ وقت به نتيجة نهايي نمي

گويي يك تضاد دروني در انسان بين گرايش به خير و گرايش به شر، گرايش به يزدان   يعني شما ميبهشتي
وگرايش به اهريمن، گرايش به خدا و گرايش به شيطان وجود دارد؟ و اين مبدااست، و يك چيزي هم بيرون 

د طبقاتي وجود دارد به نام تضاد طبقاتي؟ سوال من اين است آيا شما مي گوييد آنچه انعكاس اين است، تضا
 است يا تضاد جناح بي تقواست؟

هاي اساسي اش به صورت مناسبات اقتصادي در   عرض آردم آه حق و باطل است؛ و يكي از جلوهپيمان
آيد؛ طبقات مسلط و طبقات زير سلطه واالجبهة حق و باطلي است آه به هرحال باطل، مستكبر است،  مي

بال هواي شيطاني و نفساني است و به جمع مال و جوست آسي است آه به دن چون زياده طلب و سطله
 آورد تجاوز و زورگويي رو مي

گويم باطل مستكبر است ومستكبر باطل است يك سؤال ديگر تبهكار بي بندوبارچه؟آيا او   من ميبهشتي
 هم باطل است يا نه؟
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  بله او هم باطل استپيمان

ينش اسالمي است اين است آه در  پس فقط مساله طبقات را نگوييم بگوييم آنچه در ببهشتي
مقابله بين مومنين و متقين است؛ بين آافرين و فاسقين بگذاريد همان اصطالحات اصيل اسالم را حفظ  بيرون،

 ظالمين، مستكبرين، اينها اصطالحات اسالمي است آنيم؛ فاسقين ،

  بله بله پيمان

ينها اصطالحات اسالمي است ما تاآيد داريم  دراين طرف هم مومنين ، متقين ، عباداهللا ، صالحين ابهشتي
روي اينه به جاي اينكه بياييم بگوييم آقابلة طبقاتي آه فورًا لغزشگاهي براي لغزيدن اسالم در يك گوشة 
مارآسيسم، يا در يك گوشة ماتريالسيم تاريخي ، يا در يك گوشة جبر طبقاتي اجتماعي و جبر تاريخي پيدا 

عمل صالح است ، اخالق است؛ اخالق متعالي  در درون انسان است؛ ايمان است،بشود، بگوييم مبدًا صالح 
اش جنگ ميان طاغوتيان واالهيان است همانطور آه در درون  ؛ به سوي خدا حرآت آردن است بازتاب بيروني

، جنگ ميان گرايش به خدا وميل به خدا وگرايش به شيطان و هواي نفس است، در برون هم جنگ ميان 
تواند اشكال گوناگوني داشته باشد يكي از   است آه هواپرستند و خداپرستند اين هواپرستي ميآساني

گري است؛ يكي از شكلهايش تبهگاري و باده  شكلهايش استثمارگري است؛ يكي از شكلهايش سلطه
ه و هر فساد ديگري ما بياييم همة اين فاسدها را در يك جبهه بياوريم؛ هم= گساري و زن بارگي است

صالحها را هم در يك جبهه بگوييم صالحين، فاسقين، مومنين ، آافرين، عبادهللا، عباد الشيطان اگر اينطور 
 آرديم، فكر مي آنم به يك نتيجه مطلوب مي رسيم

  به هر حال ،چون نمي خواهيم وارد بحث بشويم، من هم توضيحاتي ندادمپيمان

م آه ما طوري بكنيم آه واقعًا بيننده ها و شنونده  من هم وارد نمي شوم، فقط مي خواستم بگويبهشتي
 ها بتوانند بينش روشني پيدا بكنند؛ خوب حاال برويم سراغ آن بحث

آقاي آيانوري گفتند در جامعه شوروي ـ گفتيد به دنبال انقالب اسالمي، آزادي براي سلطنت طلبان مردود 
و فتاپور طبق آن مباني آه خود شما و آقاي ما يك سوال مي آنيم مي گوئيم، بر ! است چرا مردود است؟

ديگر مارآسيستها به آن معتقديد، آيا در جامعه اسالمي فقط بايد براي سلطنت طلبها آزادي نباشد ، يا بريا 
 آساني هم آه تبليغ مارآسيست مي آنند نبايد آزادي باشد؟ اين سوال من است

 ق هستيم عين همان آه ما گفتيم براي آن يكي ما موافآيانوري

 !بهشتي يعني چه؟

  تبليغ مذهب در جامعه سوسياليستي آزاد استآيانوري 

؛ يعني چهار ١٩٧٧اين قانون اساسي شوري است ، متعلق به سال !  اجازه بدهيد؛ اجازه بدهيدبهشتي
سال پيش بنده آن را اينجا مي خوانم؛ ببينيد آه در يان اتفاق مارآسيستهاي جناح شما چنين چيزي نيست 

 ط براي شهروندان ١٩٧٧آخرين قانون اساسي است متعلق به سال - ، از قانون اساسي شوروي٥٢اده م
اتحاد شوروي، آزادي وجدان يعني حق پيروي از هر مذهب يا پيروي نكردن از هيچ مذهب، حق انجام مراسم 

 !نيدوفرايض مذهبي يا تبليغ آته ئيستي، يعني تبليغ آفر و ضد خدايي تضمين است خوب دقت آ

 آيانوري

وقتي نوبت به تبليغ مي رسد مي گويد تبليغ آئته ئيستي آزاد !  اجازه بدهيد؛ اجازه بدهيددآتر بهشتي
 است

 آيانوري

قرار ما اينست آه در اينجا راست بگوييم ما مي گيودئيم طبق اين قانون !  اجازه بدهيددآتر بهشتي
زادي انديشه، يعني اينكه انسان در درونش آزاد آ اساسي بنده يك بار ديگر قانون اساسي را مي خوانم
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بينديشد، در شوروي تامين است آزادي عقيده دروني هم تامين است آزادي فرائض هم تامين است اما 
 آزادي تبليغ فقط براي آته ئيستها آزاد است

  اجازه بدهيد توضيح بدهيمآيانوري

 ساله از اين هم روشنتر است و اما در قانون اساسي چين در قانون اساسي چين مبهشتي

  چين آه مذهب ندارد واقعًا در چين مذهب نيستآيانوري

 از قانون اساسي چين شهروندان از آزرادي داشتن مذهب و نداشتن مذهب و تبليغ ٦٤ ببينيد، اصل بهشتي
 ئيستي را خدايي برخوردارند حاال به عقيده من، چيني ها از روس ها صريح ترند، براي اينكه آنها ديگر آته

مستقيمًا گفته اند بي خدايي اگر آنها هم مي گفتند بي خدايي ! نياورده اند تا فارسي زبانها خوب بفهمند
خيلي راحت تر بودند ولي هر دو آنها بر ضد آزادي تبليغ خدا پرستي هستند، چون هر دو مي گويند بي 

ي فهميد؟ يعني مردم آنها تبليغ خدا را هم خدايي آزاد است شما شنونده ها و بيننده ها از اين عبارت چه م
حق دارند؟ خوب، اگر تبليغ خدا را هم حق داشتند چرا فقط گفت تبليغ بي خدايي؟ اگر تبليغ خدا را هم حق 
داشتند چرا فقط گفتند آته ئيستي آزاد است؟ اين قيد معني روشني دارد و هر خواننده و شنونده اي آن را 

 فهمد مي

 قيقه شد، مثل اينكه فقط جواب آقاي آيانوري مانده دقيقًا ده دمجري

  اجازه بدهيد آه اگر اين بحث آزاد است من بحث خودم راآيانوري

 ! محدوديتي نيستمجري

 ببينيد، ما اينجا بحث را رئيس و اداره آننده جلسه نمي بايستي از حدودي آه براي او معين شده آيانوري
شما در اول بحث آن قدر تبليغ آرديد آه وابستگان به نظريات مختلف در تجاوز آند بحث اينجا، بحث آزاد است 

اينجا آزادانه مي توانند نظرات خود را بدون هيچ سانسوري بيان آنند يكي از آزاديها هم اين است آه اگر من 
 از شما سوالي آردم، حق دارم اين سوال را جواب بدهم يا جواب ندهم

  بله ؛ درست استمجري

مار مرا مجبور مي آنيد، بعد من مجبور مي شوم جواب مي دهم ملي شما نمي توانيد مرا  شآيانوري
چون آن وقت تمام اصل آن بحث آزادتان به هوا مي رود به اين ترتيب اصرار نكينيد آه حتمًا به ! مجبور بكنيد

 فالن مساله جواب بدهيم شايد من خواستم نيم ساعت ديگر جواب بدهم

  خودتان واگذار آردم آه اگر مايليد، صحبت آقاي بهشتي را جواب بدهيد نه من به ميلمجري

 بله ولي اين اگر مايليد را حاال مي فرمائيد ؛ آن دفعه نفرموديد داقعيت اين است آه در جامعه آيانوري
سوسياليستي نه هيچ آس را به عنوان تبليغ مذهب تعقيب مي آنند و نه مجازاتي در قانون عمومي براي 

دهيم در پنچ آشور  ما اينجا خيلي صريح نمونه اش را به شما نشان مي! غ مذهب است به هيچ وجهتبلي
سوسياليستي ، احزاب مذهبي در ائتالف دولتي قرار گرفته اند آنها فراآسيون مذهبي خودشان را در مجلس 

هست؛ همين آن آن آشور دارند قانون اساسي جمهوري دمكراتيك آلمان هست قانون اساسي چكسوالكي 
طور در مجارستان، در بلغارستان ، در لهستان اين واقعيتي است؛ اينجاست آه شما فقط، بهعقيده من من 
نمي خواهم اين آلمه را استعمال بكنم آه بگويم شما با يك آلمه بازي مي آنيد؛ ولي وقتي آه درآن قانون 

 ينياز تبليغ اسم مي برد يعني هم تبليغ دينداري و هم تبليغ بي د

  يعني در شوروي تشكيل حزب جمهوري اسالمي آزاد است؟ اين پرسي را جواب بدهيدبهشتي

 اجازه بدهيد بگويم در شوروي يك حزب است؛ آشورهاي سوسياليستي ديگر چند حزبي است آيانوري
ببينيد تاريخ پيدايش سوسياليسم و تاريخ تكامل سوسياليسم فقط شصت و سه يال از عمرش ميس گذرد 

سال از عمرش مي گذرد جامعه مسيحي دو هزار سال از عمرش مي گذرد جامعه ١٤٠٠عه اسالمي جام
 ساله شده يعني هنوز يك نسل انساني، يك سن انساني، از آن نگذشته است ٦٣سوسياليستي تازه 
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درجريان تكامل است شرايط پيدايش جامعه سوسياليستي همشرايطي فوق العاده بغرتجي است جامعه 
ستي در يك دنياي دشمن و خصم و آينه توز، آه همه مشغول خرابكاري بوده اند، توانسته به وجود سوسيالي

بيايد جامعه سوسياليستي هنوز از شرايط زمان جنگ خارج نشده،يعني هنوز بايد دائمًا با تمام نيروي 
 به اين ترتيب خورش، در مقابل دسايسي آه تمام سرمايه داري جهان همواره عليه او مي آند دفاع آند

جامعه هاي سوسياليستي به يكديگر شبيه نيستند اين عدم شباهت به مقتضاي تكامل جامعه است؛ 
تقاضاي خود جامعه است؛ اشكال جامعه است بايد ديد در اين تكامل چه مي شود در چهار پنج آشور 

 هستندسوسياليستي آه در اروپاي شرقي به وجود آمده احزاب مذهبي جزو ائتالف دولتي 

  آيا تكامل اينها ار شوروي بيشتر است؟بهشتي

  اينها شرايطش، شرايطآيانوري

  شما مي گوييد تكاملبهشتي

  همين؛ ما ميگوئيم شرايطش شرايط ديگري يوده است در آنجا شرايط ديگري بودهآيانوري

  اگر بگوئيد اضطرار داشته اند منطقي تر استبهشتي

يغ مذهب از اين باالتر آه سفير ايران بورد در مسجد نماز بخواند و مسلمين  در خود اتحاد شوروي تبلآيانوري
خوب، اين تبليغ براي ! به دنبال او بروند وو او اسالم را در آنجا توضيح دهد و در راديو درباره اسالم صحبت آند

 مذهب اسالم است

  پي لطفًا اين قانون اساسي را شرح بدهيدبهشتي

اساسي اصًال به اين مفهوم چيزي را آه تاآيد مي آند فقط اين است آه آته ئيست  اين اصل قانون آيانوري
 ها هم حق دارند تبليغ بكنند

 ! هم؟بهشتي

 بله تبليغ را براي آنها هم نفي نكرده شما از قانون اساسي شوروي سوال بكنيد؛ از مجلس آيانوري
جلس اتحاد شوروي سوال آنيد اينجا قانون شوروري ايران ، دولت ايران، دولت جمهوري اسالمي ايران از م

اساسي ما را اگر شما با آقاي رئيس جمهور در مورد آن اختالف پيدا آنيد، مي فرستيد به شوراي نگهبان تا 
 آن را تفسير بكنند خوب اين اصل را هم شما براي آنها در شوروي بفرستيد تا آن را تفسير بكنند

ي ما يك سوال آتبي مي آنيم و مي فرستيم، ببينيم آنها چه مي  يك اين پيشنهاد خوبي است يعنبهشتي
 گويند

شما وقتي به آن اصل استناد مي آنيد، هربار آليمه فقط اضافه نفرمائيد آنجا نوشته تبليغ آزاد است فتاپور 
 شما هر بار استناد آنيد مي گوييد فقط

  تبليغ بي خدايي آزاد استبهشتي

 حبت آنيمحاال نوبت ما مي شود صفتاپور 

  مساله در آنجا هست آه اين افكار و عقايد و وجدان فكري انسان آزاده باشدآيانوري

 ! اين آه معلوم استبهشتي

 او ازاد است ،آسي هم نمي تواند با او آاري بكند در وجدان اشخاص هم نمي شود دست برد آيانوري
 خودش را داشته باشد؛ مسجد دارد؛ آسي آزاد است آه فرايضش را هم بجا بياورد آزاد است آه سازمان

وابستگان به مسجد هستند سازمان مرآزي مذهبيون در دو يا سه مرآز مهم وجود دارد مرآز قزاقستان 
استگ مرمكز تاشكند است مرآز آذربايجان در باآو است مرآز مهم مرآزي است يعني اين سازمان اجتماعي 



38 

 

ر خانه هايشان حق داشته باشند نماز بخوانند سازمان در انجاست فقط اين نيست آه افراد به تنهايي د
يعني آنها مي ! مذهبي وجود دارد،سازمان مرزآي است آه بهشتي عذر مي خواهم آه دائم سوال مي آنم

 توانند نظام اسالمي را در شوروي هم به وجود بياورند؟

  نمي توانند چون اآريت ندارندآيانوري

  آار تالش بكنند چطور؟ حاال اگر خواستند براي اينبهشتي

  اگر اآثريت مردم بخواهندآيانوري

  نه اآثريت ،اگر عده خواستند تالش بكنند اجازه دارند؟بهشتي

 !از مردم شوروي بپرسيد!  اين را از من چرا مي پرسيدآيانوري

 ! اجازه ندارندبهشتي

پيتاليسم را نفي مي  قانون اساسي شوروي منع نمي آند قانون اساسي شوروي فقط برگشت آاآيانوري
آند سرمايه داري ديگر به اتحاد شوروي باز نيم گردد جامعه سوسياليستي است مقررات جامعه 
 - سوسياليستي را هم برقرار مي آند هيچ جامعه سوسياليستي هم نگفته آه تعداد نمايندگان حزب دمكرات

ات هست؛به يك چيز مشترآي آه مسيحي در آلمان دمكراتيك چند نفر باشند هيچ محدوديتي نيست انتخاب
 در آنجا معين شده است راي مي دهند احزاب با هم مي آيند و در ائتالف دولتي با همديگر آار مي آنند

  مي شود با شما يك قرار گذاشت؟بهشتي

  اينكه با هم برويم شوروي و واقعيت را ببينيم؟آيانوري

شما به عنوان نخستين جامعه سوسياليستي  نه يك پيشنهاد به دولت شوروي مي آنم مي گويم بهشتي
مارآسيستي، اگر اجازه مي دهيد آه حزب جمهوري اسالمي در شوروي شعبه دائر آند ما هم اجازه مي 
دهيم آه در ايران حزب توده يا حزب فالنك يا هر مارآگسيستي ، اقليت، پيكار ما مي گوئيم در اين مورد با 

روي اجازه مي دهند آه حزب جمهوري اسالمي رسمًا نماينده بفرستد هم تقابل عمل آنيم اگر در جامعه شو
تا براي مردم مسلمان شوروي تبليغ آند و مواضع حزب ما را در آنجا شرح دهد مثًال يك حزب آوچك صد نفري 
به نام جمهوري اسالمي قزاقستان يا تاجيكستان درست بكنيم آن وقت اگر آنها موافقت آردند، مي گوئيم 

وب ؛ معلوم مي شود آارآسيسم با اين آزادي موافق است؛ پس متقابًال ما هم مي توانيم فكر بسيار خ
بكنيم آه در ايران يك حزب مارآسيستي آه در پي تبليغ و بر قراري نظام مارآسيستي است، آزاد باشد ولي 

 هاي ايران هم اگر ديديم نه، آنها گفتند اصول مارآسيست چنين اجازه اي نمي دهد پس اقًال مارآسيست
 صادقانه بگويند بابا ما هم اگر اينجا بوديم اجازه نمي داديم اگر صداقت باشد واقعًا مسائل حل مي شود

  ببينيد با ما بايد اجازه صحبت داشت بحث به آلي از زمان من گذشتآيانوري

 زمان را بدهيد به آقا  عذر مي خواهم آه صحبت آردمبهشتي

 قاي بهشتي صحبت آردند به وقت شما اضافه مي شود دو سه دقيقه اي آه آمجري

 ! اجازه بدهيد آقاي بهشتي البته خيلي سرشناسندآيانوري

 شما اجازه بدهيدمن حساب را نگه داشته ام شما االن از وقت خودتان سه دقيقه استفاده آرده ايد مجري
 هفت دقيقه ديگر وقت داريد

  مربوط آنيد حتمًا آن چند دقيقه را هم به حساب منبهشتي

 بله، اوًال بحث را اگر اين جور مخلوط بكنيم و دائمًا درباره هر آلمه اي يك سوال بياندازيم و يك سوال آيانوري
 طرح آنيم،بحثي نخواهد شد آه مردم از آن استفاده آنند و اما درباره
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موضوع  عذرمي خواهم من مي خواهم پيشنهادي بدهم پيشنهادم اين است آه همه روي يك بهشتي
بحث آنيم و نظر بدهيم براي اينكه وقتي يك نفر درباره ده موضوع حرف مي زند ، اگر آدم بعد بخواهد در مورد 
آن ده موضوع جواب بدهد خيلي مشكل است بسيار خوب اگر يك مساله را آنيم درباره آن بحث آنيم و به 

 مساله را راجع به جمهوري اسالمي مطرح نتيجه برسيم ، بعد به سراغ مساله اي ديگر برويم آقاي قتاح پور
آدرند؛ بنده مساله اي را مطرح آردم؛ اين را هم مطرح مي آنيم خيلي بجاست آه روي اين مساله بحث 
آنيم آه آيا مارآسيست ها در ياران بر طبق مباني ايدئولوژيك خودشان آه ناچارند بدان ملتزم باشند، آيا مي 

مطالبه آنند آه تاسيس حزب مارآسيستي در ايران و تبليغ مارآسيست در توانند از نظام جمهوري اسالمي 
ايران آزاد باشد؟ اين را مطرح مي آنيم اگر ما به اين نتيجه رسيديم آه صرف نظر از اينكه مباني جمهوري 
اسالمي چه مي گويد مارآسيست ها نبايد طلبكاري آنند؛ يعني اگر هم نظام جمهوري اسالمي ايران آمد 

آزاد نيست، بيايند بگويند خيلي خوب، ما هم همينطور فكر مي آرديم، اگر ما هم بوديم آزاد نم گفت 
يگذاشتيم اگر ابين بحث را به ثمر برساتنيم خيل خوب است بعد مي رويم به سراغ بحث بعدي آه آقاي 

 يگردرباره جمهوري اسالمي و اعتقادش به آزادي بحث آردند اينها مسائل عيني است دفتاپور 

 آيا واقعًا اينها مسائل مبتال به جامعه ماست؟ ما واقعًا اگر فكر مي آنيم آه يكي از بزرگترين آيانوري
شخصيتهاي مسئول اجتماع ما، از اين بحث آزادي آه براي بررسي مسائل سياسي جامعه ما مطرح شده 

عه ما بايد روشن بشود و ما است به اين نتيجه رسدند آه اين مساله عمده ترين مساله اي است آه در جام
 ميليون دهقان زحمتكش و آارگر زحمتكش و ٣٥اول به اين جواب بدهيم تابعد به اين برسيم آه آزادي براي 

 روشنفكر زحمتكش وجود ندارد

  آنها دارندبهشتي

از آردند اين بود آه گفتند در ميتينگ ما فتاپور صحبتي آه آقاي !  آقاي آيانوري، معذرت مي خواهممجري
 طرف حزب جمهوري اسالمي البته احتماالًُ آمده اند با ميله زده اند به شكم زن آبستن پس اين مساله است

گفتم در جامعه مطرح شده آه حزب جمهوري اسالمي مدافع آزادي نيست نظر خودم هم درمورد  فتاپور
 اينكه درست است يا

  خوب ، پس اين امر در اين مملكت يك مساله استمجري

و بعد گفتم مردم است در قسمت دوم هم گفتم آه در ميتينگ ميدان آزادي به ميله آمدند ما هم  ورفتاپ
خودمان اعالم آرديم عناصري آه به ميتبنگ ميدان آزادي حمله آرده اند در درجه اول سازماندهان و 

اين را ما اعالم گردانندگان اصلي اش ضد انقالب عناصر ضد حكومت جمهوري اسالمي و مائوئيست ها بودند 
آرديم د رعين حال گفتيم آه به علت گرايشهاي غلطي آه وجود دارد و برخي عناصري آه در حكومت وجود 
دارند از جمله حتي در حزب جمهوري اسالمي آه آقاي بهشتي حضور دارند و مفصل تر توضيح خواهندداد، 

نيامده آه جلوي اين عناصري آه اغتشاش برخورد نادرستي با مساله آزادي مي آنند و اين امكان به وجود 
به وجود مي آورند گرفته بشود در مورد ميتينگ ميان آزادي به طور مشخص ما مواضعمان را اعالم آرديم، بعدًا 
هم مفصل تر صحبت خواهيم آرد ولي گفتم اين مساله در جامعه مطرح است حاال حزب جمهوري اسالمي 

 ح مي دهندآه نماينده اش آقاي بهشتي است توضي

 حاال چرا مطرح است؟ براي اينكه مارآسيست ها مي خواهند آزادي فعاليت داشته باشند حاال آن مجري
آقاي مائوئيست خودش را آارآسيست اصيل مي داند؛ آن يكي خودش را آارآسيست مي داند باالخره همه 

وز هفت دقيقه شما پا خودشان را مارآسيست اصيل مي دانند حاال در اينجا صحبت آقاي آيانوري هن
 برجاست

 چون اداره آننده جلسه بطور عادي بايستي -  من باز هم اعتراض اولم را دارم آه اداره آننده جلسهآيانوري
در موضع بي طرف قرار بگيرد درست است آه خودش از لحاظ اجتماعي در خارج از جلسه طرف دارد و حتمًا 

يرد فقط يبايد صحبت شرآت آنندگان را اداره بكند، وقتشان را  ولي وقتي آه اينجا قرار ميگ- همين طور است
 معين آند، چه آسي اول بايد صحبت آند، چه آسي زياده روي نكند،آسي توهين نكند، از اين حرفها

 ! يعني اداره آننده جلسات آزاد نباشدمجري

 !اينجا آزادي نبايد باشد!  نه آزادي اينجا ندارد نخيرآيانوري
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 ! مجري شما وارد بحث نشويد آقا خطاب بهبهشتي

  خيلي خوبمجري

 اينجا آزاد نيست واقعًا آزاد نيست اصًال اينجا تحث آزاد بين چها رنماينده چهار جريان سياسي آه آيانوري
 بايستي به همديگر و بهمردم پاسخ بدهند جريان دارد

  حاال شما آزاد به اين سوال من پاسخ بدهيدبهشتي

 طور آه گفتم مطرح مي آنم بله من همانآيانوري

  شما هفت دقيقه تان را شروع آنيدمجري

 اگر حزب توده ايران حزب توده ايران برنامه خودش را تعيين آرده است در جامعه ايراني آه اآثريت آيانوري
مردم ايران طرفدار اين شدند آه نظامي آه حزب توده ايران پيشنهاد مي آنهد فعًال همين نظام 

يست ما در مرحله انقالب دمكراتيك ملي قرار گرفته ايم و بايستي خيلي زيمنه سازي بكنيم سوسياليستي ن
براي اينكه جامعه ايران را بشود به جامعه سوسياليستي انتقال پيدا آند ولي حتي اگر نظام سوسياليستي 

آرده ايم محترم مي شماريم در ايران برقرار بشود، به نظر ما تمام آزاديهايي را آه ما در برنامه خودمان تنظيم 
و درهمين چهارچوب هم خواستار اين هستيم آه جامعه اي آه ما در آن زندگي مي آنيم به اينجا برسد ما 
هيچ الگوسازي از هيچ حامعه اي، در هيچ آجاي دنيا، نخواهيم داشت يكي از اصول مارآسيسم عبارت از 

 طرف سوسياليزم خواهد رفت ولي هر آدامشان راه اين گفته معروف انين است آه تمام جوامع انساني به
خودشان را پيدا خواهد آرد آنچه آه درمارآسيسم و درجامعه سوسياليستي مطرح است، عبارت است از آن 
بنيان اساسي آه ديگر سرمايه داري در آن موجود نيست اين قانون اساسي جمهوري سوسياليستي است 

 به تمام معنا آزاد باشند وبقيه اش اين است آه انسانها بايستي 

در تمام جهات وجود دارد، تا آنجا آه مي گويد، جامعه سوسياليستي در انتهاي خودش اصًال دولت را به آن 
شكلي آه امروز وجود دارد و همه بقاي آن را آه تابع اوست، نفي مي آند و به يك سازمان اقتصادي وسيع 

 تبديل مي شود

سرمايه داري در دنيا، سرمايه داري انحصاري در دنيا به عنوان يك مرآز ولي اين فقط در وقتي است آه 
جنايت و مرآز توطئه و مرآز دسيسه دائمي و مرآز فساد دائمي از بين برود براي اينكه بتوان اين شرايط آزاد 

 آه را تامين آرد بايد سرمايه داري جهاني از بين برود ما در خود جمهوري اسالمي ما در آن صحبت اولي
باآقاي دآتر بهشتي درمورد آلوپ حزب توده ايران داشتيم، ايشان به ما گفتند آه بله، قانون اساسي 
آزاديهاي زيادي را در نظر گرفته، ولي هنوز شرايط براي عملي ساختن اين آزاديها آمده نيست شرايط هنوز 

ط را آماده آنيم حاال آه جنگ هم هم آماده نيست اين شرايط بايد آماده شود ما بايستي بتوانيم اين سراي
شروع شده و به دشواريهاي انجام اين آار اضافه شده است اين قابل فهم است ما شرايطي موقتي ، 

 استثنايي را هيچ وقت نمي توانيم اعمال بكنيم

معه آنيم، در جا به اين تريتب جواب سوال آقاي دآتر بهشتي ايم است آه ما توده اي ها، اگر آنچه ما فكر مي
من اجازه   آه-  االن تنظيم آرده ايمهو ما قدرت حكومتي را در دست بگيريم، آن وقت برنامه اي آ مستقر شود

مي خواهم يك نسخه اش را خدمت آقاي دآتر بهشتي تقديم بكنم به عنوان يكي از اسناد ديگري آه نزد 
 !ايشان هست

 ! ما خيل از اين اسناد داريمبهشتي

اين برنامه را ما انجام خوهيم داد و در اين برنامه، تماماين آزادي هايي ! نها مي باشد اين هم جزو آآيانوري
آه ما امرزو مي خواهيم براي ما تامين شود آمده است ما اين آزاديها را نسبت به تمام ديرانديشان مراعات 

 هستند و اجازه مي آنيم، به شرط اينكه مخالف نباشند؛ همانطور آه ساطنت طلبان،مخالف نظام اسالمي
ندارند به شرط اينكه آنها مخالف آن نظام نباشند يعني طرفدار بازگشت سرمايه درار در آشور نباشند اين 
آزاديها محترم است و هيچ محدوديت فكري وجود ندارد ولي در مورد سوال آقاي دآتر بهشتي آه يك نامه 

نيستم نماينده اتحاد شوري هم نيستم هيچ آتبي به مجلس شوروي بنويسيم من اينجا سفير اتحاد شوروي 
رابطه اي هم با دولت شوروي بين ما و حزب آنجاوجود ندارد هيچ رابطه اي اگر رابطه اي وجود داشت 



41 

 

دستگاههاي امنيتي شما تا به حال به اندازه آافي آن را آشف آرده بودند و از ما چيزي در آورده بودند آه در 
 نياورده اند

 !ف آرده اندش خيلي هم آبهشتي

  از ما چيزي در نياورده اندآيانوري

 ! خيلي هم آشف آرده اندبهشتي

 نه هيچ درنياورده اند من خيال مي آنم آه غير از آن هيچ چيز ديگري نيست منتها ما يك تفكر آيانوري
ت متحده اجتمعي جهاني هستيم و به آن اعتقاد داريم ما همانقدر به نظرات حزب آمونيست گواتماال و اياال

آمريكا و آفريقاي جنوب ياحترام مي گذاريم آه به نظرات حزب آمونيست اتحاد شوروي احترام مي گزاريم؛ 
گوييم آه هيچ آشوري االن الگوي آشور ديگر ديگري نيست  براي اينكه در يك جهت هستند باز هم مي

 آشور ايران حتمًا يك جامعه سوسياليسم در هر آشوري داراي ويژگي هايي است؛ به ويژه در يك آشور مثل
سوسياليستي داراي ويژگي هايي خواهد بود امروز اآثريت مطلق جامعه ما داريا گرايشهاي مذهبي 
،بخصوص مذهب شيعه است، آه به نظر ما به آليه گرايشهاي مذهبي دگيري آه حتي در جهان وجود دارد 

و ما براي آن احترام زياد قائل هستيم به داراي يك محتوا و جنبه هاي مترقي و انقالبي خيل جدي است 
توانيم سر آن مسائلي آه  همين جهت هم هست آه دائمًا پيشنهاد مي آنيم آه در يان مرحله تاريخي مي

تري داشته باشيم و با اين  اشتراك داريم، درمقابل دشمن مشترك همكاري خيلي جدي و عميق
اي آه االن در آن زندگي مي آنيم به آار  شرفت جامعههمكاري،نيروهاي مشترك خودمات را بهتر به سوي پي

 بيندازيم

  شما دو دقيقه ديگر مي توانيد صحبت آنيدمجري

 به اين ترتيب خيال مي آنم آه درباره اصول صحبت آرديم پاسخ سوالي را هم جناب آقاي دآتر آيانوري
قد هستم تاي باشد حاضرم ولي معبهشتي مطرح آرده اند من تا آنجا آه الزم است دادم باز هم اگر نكته 

آه شناخت اآثر مسئولين جامعه اسالمي ما از جوامع سوسياليستي،شناخت مستقيم نيست شناخت غير 
قيم است يعني شناختي است آه قسمت اعظمش را تبليغات غرب تامين آرده است تقريبًا به هر آدام تمس

نبع غربي  مورهاي سوسياليستي مي گويند از يكاز نوشته ها آه نگاه آنيم مي بينيم آه آنچه درباره آش
 است آه بيشترين منبع آشورهاي امپرياليستي است، يعني همان امپرياليسم خبري

 اله آه بنوده حداقل در اين دوسمجري

 !  چرا بودهآيانوري

  تمام اخبار؟مجري

 !شما به عنوان يك مجري نبايد مرتب صحبت آنيد فتاپور

 ! شما صحبت نكن آقابهشتي

تمام اخباري آه از طريقراديو و الوزيون ايران ردباره مسائل جهاني مطرح مي  اقًال!  اجازه بدهيدآيانوري
 شود،نود درصدش از آيوشيتدپرس ، از فرانسپرس، از رويتر، و از يونايتد پرس است

ارم به عنوان  فقط يك اجازه به بنده لطف آنيد؛ چون من در اخبار راديو هستم و در آنجا مسئوليتي دمجري
يك مسئول عرض مي آنم معموًال اخبار خبرآازري تاس چهل و هشت ساعت ديرتر مي رسد پس اجبار است 

 تفاده ازخبر گزاري هاي ديگرسدر ا

  يك چهل و هشت ساعته مي رسد ولي دروغآيانوري

 ند يعين هر خبري در دنيا باشد خبرگزاري تاس چهل و هشت ساعت بعد آن را مخابره مي آمجري



42 

 

  در اينمورد هم در يك مرحله ديگر ميتوانيم بحث آنيمآيانوري

پس منبع آن نوشته ها اين است پيشنهاد ما اينست آه طرف جمهوري اسالمي نماسندگان يانتخاب شوند 
براي ديدار از بخصوص آشور اتحاد جماهير شوروي آه يك جمعيت و يك منطقه وسيع مسلمان نشين دران 

ن مراوده فكري بين رهبران جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان آنجا ، و تمام جامعه وجود دارد، تا امكا
 شووري به طور وسيعتري پيدا و بر قرار بشود اين پيشنهاد ماست

پيشنهاد دومم اينست آه از طرف جمهوري اسالمي، هياتهاي براي تحقيق و شناخت آشورهاي 
 شوند و نحوه برخورد آنها با همين مسائلي آه دانستنش سوسياليستي مشرق اروپا، ويتنام، آوبا و اعزام

مورد عالقه آقاي دآتر بهشتي است بررسي وشد و معلوم شود آه آنها نسبت به مساله مذهب چونه 
برخورد مي آنند؛ نسبت به اعتقادات مذهبي و نسبت به تبليغات مذهبي از طرف مردم چگونه برخورد مي 

ك سري احكامي آه با واقعيت تطبيق نمي آند، به اين مي رسد آه ما آنند و واقعيت چيست چون گفتن ي
بگوئيم آقا، اين حرفي آه شما داريد مي زندي نادرست است خوب برويم با همديگر ببينيم اوضاع چطور است 
راه ديگري وجود ندارد البته آن آساني آه به صحبتهاي آقاي بهشتي اعتقاد شخصي و انساني دارند، 

ن را درست تصور مي آنند،حتي منبعش هم اتفاقًا منبع درستي بناشد آن آساني هم آه حرفهاي ايشا
حرف ما را گوش مي آنند به حرفهاي ما اعتقاد پيدا مي آنند به اين ترتيب من خيال مي آنم آه عمل در 

و اينجا راه روشنگري است، يعني مراورده وسعتري بين جامعه اسالمي ايران وآشورهاي سوسياليستي، 
بويژه آشورهاي شوروي آه داراري يك ناحيه بزرگ و يك جمعيت بزرگ مسلمان نشين است اين آار خيل 

 آمك خواهد آرد به روشن آردن مسائل

  آه شما سيزده دقيقه صحبت آرديد نوبت مي رسد يه آقاي پيمانمجري

اآمه مي آشيد و بحث از  بازهم ناچارم اعتراضم را تكرار بكنم؛ چون حقيقتًا شما افراد را به محپيمان
مسيرش منحرف مي شود و مقداري هم وقت تلف مي شود البته شما دلتان مي خواهد مه بحث زنده و 

 فعال شود، اما بهتر است آه

  تا حداقل آالن آخر وقت مردم تلوزيونها را نبندند يك مقداري هيجانمجري

ودتر به مسائل مورد عالقه مردم برسيم البته موافقم آه زفتاپور  به همين جهت باز من با نظر آقاي پيمان
همه اين نحثها مورد عالقه مردم است، اما آنچه عينين بيشتري براي آنها دارد فوريتي است آه نيبت به آنچه 
آه در جامعه مي گذرد چون براي مردم سرنوشت انقالب االن خيلي مهم است؛ اينكه اين انقالب را چگونه 

 همه تهديد هايي آه وجود دارد از آن دفاع آنند بنابريان اجازه بدهيد مه از آزادي هم در بارور آنند درمقابل اين
همين مفهوم عيني اش آه مطرح است بنابريان اجازه دهيد آه از آزادي در همين مفهوم عيني اش آه مطرح 

 مطرح بكنيم، است بحث بكنيم بدون ترديد هر مصداق عيني و هر مشكل اجتماعي آه ما در رابطه با آادي
خواه ناخواه بايد به مبناي مكتبي اش هم اشاره بكنيم يا وجوه افتراقش را به ساير ديدگاهها بگوييم شايد 
اينطور خيلي بهتر باشدو اين است آه من از موانع آزادي و دشمنان آزادي بحث مي آنم و و بخث را اينطور 

 انقالب آه قويًا با ادامه انقالب و تامين آزادي مخالفت ادامه مي دهم آه عالوه بر نيروهاي امپرياليستي و ضد
دارند و تسلط آنها موجب از بين رفتن همين مقدار آزادي و حاآميتي آه به دست آورده ايم مي شوددر عين 
حال درجامعه طبقات سرمايه دار و مناسباتي وجود دارد آه ازدوران گذشته باقي مانده ، و اين هم مانع آزادي 

 ا مي گويم مانع آزادي است؟است، چر

ببينيد، آارگران ما بعد از انقالب، يا حتي در جريان انقالب، خواستند شورا ها را تشكيل بدهند براي اينكه اداره 
آارخانه ها را در اختيار بگيرند از دست سرمايه داران وابسته در بيايند و به استقالل اقتصادي ايران آمك 

برود اما ادامه همان مناسبات استثماري و حاآميت سرمايه داري و مديران و شود، و استثمار هم از بين 
آارفرمايان و يا مقاومتي آه آنخها در راه شوراهاي به وجود آورده اند و مخالفت و آارشكني آنها موجب شد 

 همچنان آن آه اين شوراها متاسفانه پا نگيرد، جز در موارد معدودي و ظاهرَا با شكيت مواجه بشود و االن هم
مناسبات اجتماعي ، آن روابطي آه درآارخانه ها حاآم بوده آم و بيش برقرار بماند در حالي آه اگر شوراها 
تشكيل مي شد يكي از نيرومندترين سنگرهاي مدافع انقالب بودند؛ هم جلوي فرار سرمايه ها را مي گرفتند 

ا آاهش پيدا نكرد بلكه باال رفت ولي اين آارشكني و ديديم درمواردي آه شورا هاي موفق بودند توليد نه تنه
سرمايه داري و آارفرمايان ومديران وابسته نگذاشت يا در زينمه آزادي دهقانان، خوب ما مي دانيم تا زماني 
آه دهقان به صورت يك رعيت ، زيردست و در استثمار خان و مالك است؛ آزادي براي شمفهوم ندارد وقتي به 

خوب انقالب ايران اين ! ، به محصول رنج خودش، تسلط نداشته باشد، چه آزاديي است؟محصول آار خودش 
اميد را بوجود آورد و اين امكان را بوجود آورد آه دهقانان بتوانند به حق خودشان برسند بخصوص آه اين 
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ه بايد انقالب جوهرش اسالمي است و اين حق را براي همه زحتمكشان ؟چه آراگر چه دهقان، قائل است آ
مالك محصول خودشان باشند خوب شروع آردند به اين آار قانون تقسيم اراضي هم در شوراي انقالب روي 
همين ضرورت اسالمي و درخواست مردم و دهقانان تصويب شد اما باز هم همين نيروهاي سرمايه داري و 

قاومتي آردند آه نتيجه اش ايجاد مالكان بزرگ و حاميان آنها چه در بين مذهبيون و چه غير مذهبيون ايجاد م
شرايطي بود آه منجز به توقف بند جيم يعني اجراي قانون شد خوب تا زماني آه اين نيروهاي اجتماعي اين 
سرمايداري ايم مالكتيها و حاميان آنها و اين نوع مناسبات وجود دارد، توده هاي دهقانان وآارگر آزاد نمي شود 

شان را بتمامه در پيشبرد اننقالب ايفا بكنند آارگر ما وقتي مي تواند و به نحوي آه بتواند مسئوليت
مسئوليتش را خوب انجام بدهد ونگذاري مه توليد سقوط آند و مات به خود آفايي برسيم واز وابستگي آزاد 

 شويم آه سلطه روابط استثماري بر سرش نباشد

ليد آند آه سلطه مالكان و خان باالي سرش دهقان ما وقتي مي تواند با خيال راحت و با عشق بيشتري تو
نباشد بنابريان ضرورت اينكه اينها بتوانند انقالب را حفظ آنندآزادي اينها و حاآم شدنشان بر رنوشت خودشان 
است اين در ساير ابعاد آنها هم هست پس نيروهاي هستند آه نمي گذارند و مقاومت مي آنند اتفاقًا 

هستند جالب همين جاست آه يكي از پرچمداران آزادي به اصطالح و مخالفت با همينها ظاهرًا مدافع آزادي 
وضع موجود را همين سرمايه داران و همين عناصر وابسته به رژيم سابق عناصر بي بند و بار وقشرهاي مرفه 

در آنهايي آه از قبل درآمد نفت با آالف و علوف رسيدند در سطح ادارات و در سطح آارسناشان برجسته ، 
همه سيستم اداري حاآم يادر سازمانهاي اقتصادي دابسته تشكيل مي دهند اينها ديدند آه آن آزادي عمل 

 در لذتجويي وبهره مندي آه داشتند از بين رفته اند وبنا براين آالن شعار آزادي مي دهند

خواهند اما دو دسته آنان از اينكه آاباره و شب نشيني از بين رفته است نارحتند آنها اين آزادي را مي 
هستند آه االن آزادي برايشان مطرح است و زير سوال است اينها را ما مي شناسيم بايد چهره اينها به 

ها را خوب به توده ها  خوبي به جامعه معرفي گردد متاسفانه وسايل تبليغاتي ما به اندازه آافي اين چهره
وشش آزاديخواهي بشناسند ولي اينكه ما هر نوع نداي معرفي نكرده اند تامردم دشمنان واقعي خود را در پ

آزادي را در صف اين نوع آزاديخواهان دروغين بگذاريم خطاي خيلي بزرگي است آه االن تا حدودي بعضيها 
مرتكب مي شوند يك آزاديس و خواست آزادي هم از جانب انقالبيون، نيروهاي مسلمانو غير مسلمان و 

ي شود آنهايي آه به سرنوشت انقالب عالقه مندند؛ چه انهايي آه در متن آزاديخواهيان واقعي مطرح م
انقالب بودند و جوهر آتبي اش را هم قبول دارند، و چه آنهايي آه جمهوري اسالمي و مسير انقالب را 
ر پذيرفته اند اگر چه از نظرفكري به ايدئولوژي انقالب اسالمي پايبند نيستند اينها مي خواهند سهمشان را د

پيشبرد انقالب اسالمي وتحكيم آن ايفا آنند مامي دانيم آه پيروزي انقالب ايران مديرون بسيج تمامي مردم 
محروم و جامعه نا به رهبري امام و در راستاي تفكر مذهبي بوده است هيچ شكي در اين نيست اما اين 

ست اين را همه مي دانيم و محدت عمومي و اين نيروي توده هاي ما بود آه مقاومت رژيم را در هم شك
انگيزه واحد و رهبري واحد اسالمي انسجام داد  بارها هم بر آن تاآيد شده است به اين وحدت توده ها هم

ولي ولي همه آساني هم آه حتي برخي از انان مسلمان نبودند به انقالب معتقد بودند ومخالف آن استبداد 
 بحث اين است آه بعضيبينش ها تنگ نظرانه و خود محور مانع از و آن رژيم بودند آنها هم مبارزه آردند حاال

اين است آه همه اقشار ونيروهايي آه مي خواهند دراين مسير حفذ خدمت بكنند بسيج بشوندو اين 
مساله خود به خود موانعي را به وجود مي آورد آه ديگر ناشي از سرمايه داري نيست البته نفوذ عناصري آه 

وابسته اند و از منافع سرمايه داري و تجاز در آل سيتم دفاع مي آنند قابل انكار نيست اينها به سرمايه داري 
هنوز هست و پاك نشده اين را بايد قبول بكنيم به صورت فشار اجتماعي آه به وجود مي آوردند؛ چه از طريق 

طالح ليبرالي اما همه بعضي از روحانيون چه از طريق وسايل ارتباط جمعي، روزنامه هاو گروههاي به اص
اين براي ! آساني آه مشكالتي براي آزادي به وجود آوردند وابسته به سرمايه داري نيستندو به هيچ وجه

بعضي ها يك بينش است بينشي به اين معنا آه فكر مي آنند در آنچه آه خودشان مي انديشند آه مصالح 
آه بايد در يان زمينه فكر بكنند حتي در چهارچوب انقالب در آن است هيچ ايرادي نيست و فقط آنها هستند 

هاي غير سياسي،ناشي از اين  بيشن اسالمياالن يك مقدار از درگيري ها و مشكالتي آه وجود دارد و تصفيه
نوع برخورد جزئي با مساله است يعني اينكه ما يك نوع تنوع تنگ نظري فكري داشته باشيم و فكر مي آنم 

يروزي ملت و يا برداسشت مطلق اسالمي دراختيا رماست در انحصار ماست در آه االن راه حل مطلق پ
حالي آه ما مي دانيم اين امر نسبي است ما حتي هز جهت برداشت اسالمي هم به طرف تكامل سير مي 
 آنيم قرآن يك حقيقت مطلق است اما اسالم پذيرفته است آه بايد برخود آراء و عقايد انجام بگيرد اين را البته

سخنگويان رسمي هيچ وقت انكار نمي آنند اين را فراموش نكيند هيچ آسي اين آزادي را انكا رنكرده است 
هيچ آسي هم رسمًا نگفته آه آسي آه درحزب جمهوري اسالمي نيست يا در فالن سازمان وابسته به 

ايد به جبه جنگ برود اين حزب آمونيست نبايد در جاد سازندآي آار بكند يا نبايد در سپاه خدمت بكند حتي نب
رسمًا اعالم نشده ولي عمًال اينطوري است خوب البته ضد انقالب آه اصًال نبايد راهي داشته باشد، ولي 
آاسني آه عاشقانه و خالصانه مي خاهند براي دفاع از انقالب بجنگند وحتي به جبهه بروند و حتاضرن 

واهد بورد در جهاد و ر روستاها خدمت بكند با محدوديت جانشان را هم بگذارند با محدوديت مواجه اند مي خ
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مواجه است در سپاه خدمت آند ببا محدوديت مواجه است پزسشنامه مي آوردند آه اگر گرايش اسالمي به 
اصطالح غير رسمي داشته باشند قابل قبول نيست مي خواهد در مدرسه درس بدهد و خدمت آند، 

برداشتهايش آمي متفاوت است نمي گذارند در حالي آه ما مي مسلمان هم هست اما به خاطر اينكه 
دانيم آزاد انديشي اسالمي اگر ما در راستاي انقالب باشيم، چنانكه بارها امام خميني اين مساله را تاآيد 
آردند در همين تاآيد آخرشان بود آه حتي افراد غير مسلمان درآن زمينه هاي خدمات اساسي جامعه مي 

 بدهند بايد باشند و هيچ عيبي ندارد، به شرطي آه انقالب و جمهوري اسالمي را پذيرفته باشند توانند انجام
در اين صورت چطور بايد به خودمان اجازه بدهيم آه حتي مسلمانها را به خاطر اينكه برداشت اسالمي يا يك 

نظري   يعني اين تنگآنند از خدمت ممنوع و محروم بكنيم؟ مسئله فلسفي را به صورت ديگري برداشت مي
شود اگر شما  متاسفانه تا اين حد به عنوان يك بيماري و يك جريان جزمي در بعضي موارد دارد حاآم مي

بخواهيد به اين اصالت بدهيد بايد خيلي از شخصيتهاي برجستة اسالمي و فالسفه را هم زير سوال ببريد اگر 
محروم است؛ در حالي آه ما خيلي از فالسفة مسلمان را آورد، اين ديگر ممنوع و  فالن فرد اسم تضاد را مي

داشتيم آه مساله تضاد برايشان مطرح بوده امروز هم هست حاال از مالصدرا بگذريم، حتي مرحوم آقا 
آساني  آورم آه الاقل مورد قبول همة مطهري هم اين مساله را پذيرفته بودند از اين نظر اسم ايشان را مي

 ما آه نبايد - د اين نوع برخورد قشري و شكلي با اين جريانات و تفكرات اسالمينن است آه مخالفت مي
اي از فالن  شكلي برخورد بكنيم و به فالن گروه مارك التقاطي بزنيم به خاطر اينكه فرض آنيد يك برداشت ويژه

اهد بايستد و خو مساله تضاد يا مساله اسالمي دارد، در حالي آه سالها در راستاي انقالب ايستاده و مي
هيچ جا هم انحرافي از مسير انقالبي نشان نداده، بايد محروم باشد از خدمت در جهاد، از مبارزه در سنگر، از 

اين محروميت حتي در مسائل آليدي هم نيست حتي من به آن معنا ! ترين حقوق تعليم در مدرسه، از ساده
ر آردند ما قبول داريم آه بايد رهبري اين جنبش، وزير يك با بندي آه نخست هم موافق نيستم با آن تقسيم

چون جوهرش اسالمي است، با نيروهيا مسلمان باشد چون مردم انقالبي ايران، اآثريت مردم انقالبي 
مسلمان ايران، براي جمهوري اسالمي، براي نظام اسالمي جنگيدند، رهبري آن هم بايد اسالمي باشد در 

صول راهنماي ما باشد ولي ما در اين چهارچوب نبايد نوعي محدوديت به اين ترديدي نيست آه بايد اين ا
وجود بياوريم و نوعي شكل گرايي درآارمان باشد آه اين تضادهاي غير اصولي را هم دامن بزنيم ما با 

داري دشمنيم؛ با ضد انقالب دشمنيم؛ با هر جريان ضد نظام  داري، با ليبراليسم مدافع آزادي سرمايه سرمايه
دهيم آه جمهوري را از بين ببرد و دستاور  مهوري اسالمي مبارزه بايد بكنيم و حق آزادي هم به او نميج

 خواهند در راستاي انقالب مبارزه بكنند محدود بكنيم انقالب با بگيرد اما نبايد آساني را آه مي

  آقاي پيمان، وقت شما تمام استمجري

هاي آشمكشهاي غير  بندي را قائل باشيم، و ببنيم ريشه گيريم اين تقسيم  يك جمله نتيجه ميپيمان
داري و آادي ليبرالي آه جنجال زيادي  اصولي آجاست اينجا دو چيز خيلي عمده است يكي مدافعان سرمايه

آند بايد ريشة حرف آنها و اشكاالتي آه وجود دارد، باز شود يكي هم تضادهاي غير اصولي و  به وجود آورده
ديخواهان است آه وابسته هم نيستند ولي يك حق منطقي و مشروعي دارند اگر اين دو خواست واقعي آزا

 را محور بحث قرار بدهيم شايد عمدة مسائل ان شاء اهللا مطرح بشود و حل بشود

 رسد ادامة بحث را شما پي بگيريد پور نوبت به شما مي  خيلي ممنون آقاي فتامجري

آه شما گفتيد حتمًا توضيح بدهم من راجع به اين امر آه اين مسائل در اي  من فقط بايد راجع به جمله فتاپور
ام به محض اينكه وارد اين بحث شويم آن را  جامعه مطرح است، هنوز موضع سازمان خودمان را طرح نكرده

آنم؛ چون در يك جمله و دو جمله درست نيست آه آدم موضوعي را تشريح آند به محض اينكه وارد  بيان مي
ث شويم به طور مفصل علل اين مسائلي را آه مطرح است طرح خواهم آرد؛ ميتينگ ميدان آزادي، يا آن بح

مسأله آزادي، يا مسأله حزب جمهوري اسالمي، يا غيره ولي چون شما مطرح آرديد، ممكن است اين توهم 
ين حمله را سازمان دادند،  در رابطه با حمله به متينگ ميدان آزادي ما معتقديم آساني آه ا-را به وجود بياورد

و آساني آه اين حمله به سودشان بود، عناصري هستند آه مخالف استقرار قانون اساسي هستند يعني 
آند امسال سال قانون باشد، نتواند اجرا شود آساني آه حمله آردند اين  واهند آن پيام امام آه طرح مي مي

همه به سود ضد انقالب بوده و آنها بيشترين سود را عناصر بودند خوب، مسلم است آه اين حمله بيش از 
بردهاند اين را هم اعالم آرديم اعالم آرديم آه اگر مساله را به اينجا ختم بكنيم، يعني فكر آنيم آه اين 

اي سازمان پيدا  حمله را ضد انقالب آرده و تمام شد و رفت، اشتباه است بايد فكر آنيم آه چطور چنين حمله
خواستند سعي بكنند  دانيم آه مقامات اصلي حكومت جمهوري اسالمي، مي توجه به اينكه ما ميند و با  مي

 چون هر آسي مقداري آگاهي سياسي داشته باشد -اي صورت نگيرد و ميتينگ انجام بشود آه چنين حمله
ا را گرفت؟ شود جلو اينه داند آه اين حمله ضديت با دولت بود؛ در عمل، ضديت با حكومت بود چرا نمي مي

آنند آه اين   در عمل فكر مي ها هستند، چرا برخي از عناصري آه در درون مقامات انتظامي و در درون آميته
آنند اين حمله به  حمله به سود جمهوري اسالمي است؟ چرا هنوز عناصري در جامعه وجود دارند آه فكر مي
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شود  صاري وجوددارند در نتيجه نميسود جمهوري اسالمي است؟ حتي در مقامات دولتي هم چنين عن
ها  شوند تا نگذارند اين هرج و مرج جلوي اين هرج و مرج و تشنج را گرفت، و عناصر ضد انقالبي موفق مي

آند اين مسأله بيش از همه جمهوري اسالميا يران را تضعيف  قانوني ادامه پيدا مي خاتمه پيدا بكند لذا بي
آنيم آه بحث به ديدگاههاي موجودي آه امكان جلوگيري از   صحبت ميآند راجع به اين مساله هنگامي مي

 دهند، برسد وقتي وارد آن بحث شويم مفصل در اين باره صحبت خواهيم آرد اين مسائل را نمي

اي آه آقاي بهشتي از قانون اساسي شوروي و چين خواندند اوًال، در اينجا ممكن است  اما راجع به آن جمله
خدايي  ئيسم و بي لنينسم است آته- شود آن اعتقادي آه ما دايم اسمش مارآسيسمدو مساله مخدوش 

برد،  خدايي و غيره اسم مي ئيسم و بي لنينيسم معتقديم وقتي آن قانون از آته- نيست ما به مارآسيسم
ما  منظورش عناصري است آه اعتقادات ديگري بجز آن اعتقادي آه حزب آمونيست دارد، دارند فلسفة

ما،  نويسند فلسفة لنينيسم است، اسم مشخصيدارد و در تمام قوانين و در تمام احزاب هم مي- سممارآسي
 لنينيسم است عناصري هستند آه به خدا اعتقاد دارند آنها -فلسفة علمي است فلسفة مارآسيسم

تصريح لنينيسم را قبول ندارند در آن قانون - ئيسم هستند به چيزهاي ديگري هم معتقدند مارآسيسم آته
گويند  شده آه همة عناصر حق دارند اعتقادات خود را داشته باشند و آن را تبليغ بكنند آقاي بهشتي مي

لنينيسم هستند - ها هم از نظر اعتقادي مخالف مارآسيسم ئيست ها بوده آته ئيست براي تبليغ فقط براي آته
ور مفصل صحبت خواهد شد آه  لنينيسم يك ايدئولوژي است، و در بحث ايدئولوژي به ط- مارآسيسم 

آورد آه گويا در  اي آه ايشان مطرح آردند چنين توهمي را به وجود مي اعتقادات ما چيست، بنابراين، مساله
قانون اساسي اتحاد شوروي نوشته شده آه آن اعتقاداتي آه اعتقاد رسمي دولت نيست حق تبليغ ندارند، 

ئيسم هم اعتقاد رسمي دولت  تلبيغ د ارد ليكن آتهئيست چون اعتقاد رسمي دولت است حق  ولي آته
توانند وجود داشته باشند اتفاقًا اين قانون اساسي نشان دهندة اين است آه در  نيست آنها همه مي

توانند آزاد باشند يعني اين قانون  شود آه تمام اعتقادات مي آشورهاي سوسياليستي بر اين تاآيد مي
 و تاآيدي است آه در آن آشورها راجع به آزادي عقايد و اينكه هر  آزادي اساسي خودش نشان دهندة

تواند متعرض آنها شود، وجود دارد آنها در  تواند عقايد خودش را داشته باشد و هيچ آسي نمي آسي مي
مورد آزادي، در مورد عقايدي آه دارند، در مورد انجام مراسم مذهبي و غيره و ذالك آزادند در مورد عقايدي آه 

ارند، در مورد انجام مراسم مذهبي و غيره و ذالك آزادند در قسمت اول صحبت فرصت نشد آه من روي د
بندي صحبتهايي آه جلسة قبل راجع به آزادي، راجع به مقولة مجرد آزادي شد، بحث آنم؛ با اينكه  جمع

ل و بحثهايي آه معتقدم هر چه زودتر وارد بحث مشخص شويم الزم است آه من مقداري از بحث مرتبة قب
 بندي ارائه دهم اين مرتبه صحبت شد، جمع

اگر آزادي را اين طور تعريف بكنيم آه آن را تسلط برخود و قوانين حاآم بر جامعه و طبيعت بدانيم، يعني اينكه 
تواند آن قوانين را  انسان هر چه آگاهتر بشودو هر چه قوانين حاآم بر جامعه و طبيعت را بشناسد، مي

خودش بگيرد و آنها را مهار بكند و به اين وسيله، تسلط خودش را بر جامعه و طبيعت افزايش بدهد درخدمت 
 يعني دقيقًا مقولة آزادي با آگاهي و شناخت ارتباط - و اجازه ندهد آه آنها به طور آور بر انسان مسلط شوند

اين همان اعتقادي است آه شود  رود، آزادتر مي آند هر چه آگاهي و شناخت انسان باالتر مي پيدا مي
گذشته، در زماني آه بشر  فلسفة علمي دارد براي اينكه اين مساله روشنتر شود، من چند مثال بزنم مثًال

ماند مثًال،  آرد، انسان عاجز مي وقتي مرضي در جامعه شيوع پيدا مي امراض چيست، دانست ريشة نمي
دانستند  ن و بچه را آشت و مردم اصًال عاجز بودند و نميايم سالي آه و با آمد، تعداد زيادي ز هميشه شنيده

اين مرض در آجاست و توانست بشناسد آه آن را  چه بكنند انسان وقتي آه توانست بشناسد آه ريشة
تواند بيايد و هر  توان مداوا آرد، از مرض و با آزاد شد يعني بر آن تسلط پيدا آرد ديگر اين مرض نمي چگونه مي

واهد با انسان بكند در اينجا انسان يك قدم به سمت آزادي از طبيعت پيش رفت مثال ديگر خ آاري آه مي
ها بپرد و  خواسته خودش را از قوة ثقل زمين آزاد بكند و مثل پرنده اينكه انسان هميشه تمايل داشته و مي

تواند اين امر را صورت  نميپرواز آند اما تا زماني آه نداند قانونمنديهايي آه حاآم بر اين پديده است چيست، 
ششم، دانشمندان اين آار را - شود قبًال، مثًال در قرنهاي پنجم بدهد هر چه هم به هوا بپرد موفق نمي

شد قبًال،  آردند با آنها پرواز بكنند اما نمي بستند و سعي مي آردند آنها بالهاي بزرگي را به دستشان مي مي
بستند و  آردند آنها بالهاي بزرگي را به دستشان مي ن اين آار را مي ششم، دانشمندا-مثًال در قرنهاي پنجم

شد زماني انسان توانست پرواز آند آه تشخيص داد نيروي  آردند با آنها پرواز آبكنند اما نمي سعي مي
و اي وجود دارد و بايد نيرويي به وجود بياورد آه آن را خنثي آند در نتيجه، به وسيلة ساختن هواپيما  جاذبه

هليكوپتر و غيره، توانست خودش را از اين قوه آزاد آند و رواز بكند او يك قدم به سمت آزادي رفت همين 
خواهد از ستم و استثمار خالص  مساله در رابطه با مسائل اجتماعي هم مطرح است انسان هميشه مي

نقدر تكامل پيدا نكرده بود شود، ولي هزار سال پيش، دو هزار سال پيش، به دليل اينكه هنوز جامعة بشري آ
توانست آنقدر تكامل پيدا آند آلية قوانيني را   و در نتيجة شناخت انسان هم نمي آه اين امكان به وجود بيايد،

آن آند  آه حاآم بر اين جامعه است بشناسد، اين امكان وجود نداشت آه استثمار را به طور آامل ريشه
توان  دادآه در جامعه مي بايست تشخيص مي مبارزه آند، ميخواست در جهت آزادي بشريت  آسي آه مي
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آرد يك گام به سمت آزادي  آرد و در اين جهت عمل مي ستم را به اين شكل تخفيف داد اگر اين حرآت را مي
بينيم آه تمام مبارزين در اين جهت حرآت آردند و بشريت را يك گام به آزادي رساندند  پيش رفته بود مي

يخ بشريت، تاريخ مبارزه براي آزادي رساندند بنابراين، تاريخ بشريت، تاريخ مبارزه براي آزادي است بنابراين، تار
شود تاريخ پروسه آزاد شدن بشر است در  بينيم بشر دارد آزاد مي آنيم، مي و اصًال وقتي تاريخ را بررسي مي

دوستان در اينجا مدافع آن نيستند ولي اينجا دو تفكر انحرافي وجود دارد يك تفكر، آه خوشبختانه هيچ يك از 
داري خيلي تبليغ شده است اين تفكر، تفكر تقديرگرايانه  سابق بر اين قوي بود، توسط نمايندگان سرمايه

گويد قوانيني آه حاآم بر جامعه است آامًال بر انسان محيط است و انسان هيچ آاري در  است، آه مي
آورند به اين دليل هم تبليغ شده بود آه هر   بخواهند بر سر انسان ميتواند بكند و هر آنچه مقابل آنها نمي

شود آرد يا مثًال، هميشه دنيا بر همين  افتد زير سر انگليسيهاست و آاري نمي اي در جامعه اتفاق مي پديده
 اوايل شود انداخت در گفتند شاه را اصًال نمي شود آرد يا در دوره شاه مثًال مردم مي وضع است و آاري نمي

 ديديم آه چطور انسان توانست شاه را بيندازد و يك قدم به سمت آزادي پيش برود ما ٤٠ و ٣٠سالهاي 
ايم  پايگي اين تفكر را اثبات آرده ايم و بي ايم و بر عليه آن مبارزه آرده هميشه با اين تفكر مخالف بوده

تا الزم باشد درباره آن صحبت بكنيم ولي طور آه گفتم، خوشبختانه اينجا آسي مدافع اين تفكر نيست  همان
در گذشته اين تفكر خيلي قوي بوده و خيلي هم به پيشرفت ما ضربه زده و بوروژوازي خيلي آن را تبليغ آرده 

 و سعي آرده اين تفكر را در ذهن مردم جاي بدهد

ر پديده است جلوه بدهد خواهد آزادي را خارج از قانونمنديهايي آه حاآم ب شود، مي تفكر ديگري آه مطرح مي
آنيم آه آزادي دقيقًا يعني اينكه ما آشف بكنيم و بفهميم آه چه قانونمنديي حاآم  ما از اين صحبت مي

است، و بر مبناي اين آشف، بتوانيم تغييراتي به وجود بياوريم شناخت اين قانومنديهاست آه انسان را به 
شود، و گرنه، تمايل به اينكه من بايد تغيير به  آزادتر ميرساند هر چه شناخت انسان بيشتر شود،  آزادي مي

وجود بياورم، يا تمايل به اينكه بايد ستم را از بين ببرم، آزادي نيست؛ همان طور آه تمايل آن آسي آه 
تواند  تواند پرواز آند او موقعي مي خواسته پرواز آند، به مفهوم اين نيست آه از ثقل زمين آزاد شده و مي

تواند به آزادي تبديل شود آه بتواند  آزاد شده آه بتواند آن هواپيما را بسازد تمايل او موقعي ميبگويد 
هايي ارائه بدهد براي اينكه بتواند ستم  قانومندياي حاآم بر جامع را آشف آند و در اين رابطه بتواند شيوه

ابطه با انقالب خود ايران بررسي بكنيم ما آن آند اينها دقيقًا اموري قانومند است مثًال، در ر طبقاتي را ريشه
معتقديم بر انقالب ايران يك سري قوانيني حاآم است آه تجربيات انقالبات ديگر آنها اثبات آرده است ما در 

آن بكنيم و  توانيم از يوغ امپرياليسم آزاد باشيم و ستم امپرياليستي را در جامعه خودمان ريشه صورتي مي
را قطع بكنيم، آه اين قانومنديها را تشخيص بدهيم مثًال، اين امر آه بايد دوستان و وابستگيهاي اقتصادي 

دشمنان انقالب را دقيق شناخت بايد خط مرز بين اينها آشيد بايد اين را درك آرد آه اختالفات نظري به 
تبعيت بكند با مفهوم دشمني نيست اينها قانومندي انقالب است هر انقالبي آه نخواهد از اين قانومنديها 

شود ممكن است آه يك نفر اين آار را نكند، وليكن اگر يك نيرويي يا يك سازماني در اين  شكست مواجه مي
شود؛ انقالب  جهت حرآت نكند، اين سازمان و اين نيرو در جهت آزادي حرآت نكرده و آزاد نيست او مچاله مي

تري بزنيم، فرض بكنيم آسي در يك جاده  مشخصدهد براي اينكه يك مثال  آند و شكست مي او را خرد مي
ماند يك نفر آه آگاه است و مكانيك  شود و آنار جاده مي آند ماشين خراب مي با ماشيني حرآت مي

آند تا عيب را آشف آند فرض بكنيد تشخيص دهد آه تسمه پروانه خراب است او تسمه  داند، نگاه مي مي
شود دوباره سوار ماشين  اي آه ماشين نام دارد مسلط مي ين پديدهآند چنين آسي بر ا پروانه را اصالح مي

آند اينجا او آزاد است بر اين ماشين مسلط است ولي آسي آه اين پديده را  شود و حرآت مي مي
شود آه م اشين تحت تسلط او قرار  آند نتيجه اين مي آيد بوق ماشين را باز مي شناسد، فرض آنيد مي نمي
آرديم، با صحبت آقاي بهشتي مقداري تفاوت دارد ما صحبت از اين  ن، صحبتي آه ما مطرح ميگيرد بنابراي نيم
نيم آه آزادي انسان در اين است آه بتواند قوانين حاآم بر پديده را بشناسد و در نتيجه بتواند آن را تغيير  مي

ر تاريخ يعني اينكه نابودي شود، جب بدهد و پيش ببرد تاريخ بشريت همين است وقتي از جبر تاريخ صحبت مي
ناپذيرند  فرهنگي، همگي امري محتوم است اينها اجتناب ستم، نابودي استثمار، نابودي بيكاري، بيسوادر، بي

ناپذير  افتند و مبارزه انسانها هم براي انيكه اينها را نابود بكند اجتناب و قطعًا اين در جامعه بشري اتفاق مي
ناپذير است و حتمًا اين امر  ي بشر از قيد تمام اين صحبتهايي آه آرديم اجتنابگويد آزاد است جبر تاريخ مي

دانم آقاي بهتشي با اين حرف موافق  افتد جبر تاريخ يعني اينكه آزادي حتمي است من نمي اتفاق مي
گوييد  آردند آه شما به جبر تاريخ معتقديد و چيزهاي ديگري مي اند، وقتي صحبت از اين مي هستند يا مخالف

آند تا به اين آزادي نائل شود مسيري قانومند است آه مثل تمام علوم بايد آن را  مسيري آه انسان طي مي
 آند و بر مبناي آن تبعيت، به آزادي نائل شود آيا وقت دارم؟ آشف آرد و فهميد آه از چه قوانيني تبعيت مي

طع آنيد تا طوالني نشود عرض آنم آه  شما حدود سيزده دقيقه صحبت آرديد، ولي بهتر است آه قمجري
گوييد مطابق جبر تاريخ، آزادي محتوم است ولي، البته اگر دخالت نشود، يكي از اصول جبر تاريخ  شما مي

 دانيد؟ ديكتاتوري پرولتاريا است آيا شما ديكتاتوري پرولتاريا را از مراحل آزادي مي
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رولتاريا يعني دموآراسي براي زحمتكشان و ديكتاتوري  بله، من دفعه قبل توضيح دادم ديكتاتوري پپور فتا
طور آه در انقالب ما، زماني آه ديكتاتوري شاه را سرنگون  ها همان داران و براي امپرياليست براي سرمايه

افتد  رانيم آن چيزي آه در جامعه ما اتفاق مي رانيم، ساواك را بيرون مي آنيم، ضد انقالب را بيرون مي مي
افتد دموآراسي  راي همان است اگر درست حرآت بكنيم، آن چيزي آه در جامعه ما دارد اتفاق ميديكتاوري ب

آيد آزادي و دموآراسي براي مردم و  براي مردم است در جوامع سوسياليستي آن چيزي آه به وجود مي
لو آزادي مردم خواهند ج داران و براي آساني آه مي ديكتاتوري براي دشمنان مردم است؛ يعني براي سرمايه

 را بگيرند

 در هر حال، براي تامين آن ديكتاتوري پرولتاريا سازماني به نام چكا در روسيه ايجاد شد؛ در روسيه مجري
 بعد از انقالب

  ما هم االن براي انقالبمانپور فتا

 آنم آقاي بهشتي هم تذآر دادند آه  من به اين شكل از بحث اعتراض ميآيانوري

ر صورت، چون ايشان مطرح آردند الزم است آه من پاسخ بدهم بله، ما هم در انقالبمان  ولي در هپور فتا
براي اينكه جلوي توطئه امپرياليسم را بگيريم، بايد ساواآيها را بگيريم؛ بايد عناصر سيا را آه به جامعه ما 

بكنند اگر ما اين قدر خوش خيال آيند بگيريم؛ بايد از تمام امكاناتمان استفاده بكنيم تا آنها نتوانند توطئه  مي
شويم اگر  آند، قطعًا چهار روز ديگر سرنگون مي باشيم آه فكر آنيم ضد انقالب بر عليه انقالب ما توطئه نمي

جامعه شوروي فكر آند آه سيا يا آمريكا در حال توطئه برعليه او نيست و نبايد سازماني براي مقابله با آنها 
  از منافع مردم دفاع آندتواند به وجود بياورد، نمي

آنم مسائلي را آقاي پيمان فرمودند آه دو رابطه بود با  رسد به آقاي بهشتي، من فكر مي  نوبت ميمجري
حزب جمهوري اسالمي و مسلمًا شما يا پاسخگوي او خواهيد بود يا پاسخگوي مسائلي آه ايشان مطرح 

 آردند

 طوري عمل آنيم آه يك مقطع را دنبال آنيم آقاي خواستيم  خوب، ما در انتخاب مقاطع بحث ميبهشتي
آرديم، گفتند اينها را آنار بگذاريم يك مقدار مسائل زير بنايي را   آن وقت آه ما بحثهاي زير بنايي ميفتاپور 

 مطرح آرديم و ايشان آن موقع راجع به اين مسائل هيچ نگفتند

بندي ارائه ندادم، آه حاال  يد من چون فرصت نبود، جمعبندي ارائه نكن  آقاي بهشتي، از هيمن االن جمعپور فتا
 ارائه دادم

 حاال آه ما به مسائل مشخص و عيني رسيديم، ايشان ده پانزده دقيقه رفتند سراغ مسائل بهشتي
آردم آه در بحث طوري عمل آنيم آه روي يك موضوع مشخص، هر چهار نفر صحبت آنند،  آروز مي! زيربنايي

 ها چيزي دستگيرشان شود ها و شنونده تر شود و هم بيننده روشنتا هم نقطه نظرها 

خواهيم  به هر حال، ما تا اينجا از نظر اسالم و مواضع جمهوري اسالمي، مسائل زير بنائي را گفتيم حاال مي
بر اساس آن مسائل مشخصًا بگوييم آه ما از نظر اجتماعي به چه آزاديهايي معتقديم و حدويد آه اسالم 

ند، چيست بنده مجددًا براي رعايت  اي را آه براي آزاديها مشخص مي ند و شيوه زديها مشخص ميبراي آ
خوانم بر اساس آن  اختصار و براي اينكه دقيق باشد، مطلب را زا روي مواضع حزب جمهوري اسالمي مي

قابل تحميل نيست رسيم آزادي عقيده امري است طبيعي اعتقاد و باوراصوًال  مباني، ما به آزادي عقيده مي
شود اعتقاد و ايمان و باور را به آسي تحمي آرد، يا دين را به آسي  يعني ما معتقديم هيچ وقت نمي

اي را به ديگري منتقل ساخت يا از او سلب آرد الاآراه في  توان عقيده تحميل آرد با زور و اآراه يا تطميع نمي
و يومن باهللا، فقد استمسك بالعروه الوثقي الانفصام لها در الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت 

ترين  دين اآراه راه ندارد راه از بيراهه مشخص شده هر آسي به طاغوت آفر و به خدا ايمان ورزد، محكم
 از سوره بقره فقط بحث، استدالل، تجزيه و ٢٥٧ناپذير است، آيه  دستاويز را به دست آورده است آه گسست

تواند وسيله ايجاد يك عقيده يا سلب يك عقيده باشد اين عقيده و  اء و نظاير اينهاست آه ميتحليل و اغن
رسيم به آزادي بيان اين عقيده و ازايد تبليغ اين عقيده آزادي بيان و  نظرگاه قاطع ماست درباره آزادي بعد مي

گويد  مباني اسالمي ما اين طور ميآنم با دقت توجه شود از نظر آزادي بيان و تبليغ،  تبليغ اينجا خواهش مي
آه نشر يك طرفه عقايد و افكار ضد اسالمي در جامعه اسالمي ممنوع است و از انتشار آتب ظالل و 

شود، مگر آنكه با نشرياتي ديگر همراه باشد آه به خواننده در تجزيه و  نشريات گمراه آننده جلوگيري مي
مي آمك آند اين موضع جمهوري اسالمي است آن چيزي هم تحليل رساي اين گونه عقايد و افكار ضد اسال
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آند، از ديدگاه ما قانون بر طبق موازين  آه در قانون اساسي گفته است آه حدود اينها را قانون معين مي
خوانم نشر يك طرفه عقايد و افكار ضد اسالمي در جامعه  شود اين را بار ديگر مي اسالمي تنظيم مي

شود مگر آنكه با نشرياتي  ز انتشار آتب ضالل و نشريات گمراه آننده جلوگيري مياسالمي ممنوع است و ا
رساي اين گونه عقايد و افكار ضد اسالمي آمك آند اين  ديگر همراه باشد آه به خواننده در تجزيه و تحليل 

قايان بحثهاي راجع به متون آتبي بحثها و سخنرانيها نيز چنين است ااالن اينجا چون بحثها دو طرف است، آ
آنيم اين  الحادي و مارآسيستي ضد اسالمي دارند، ما بحثهاي اسالمي داريم طرفين در اينجا بحث مي

شود بحث آرد بحثها و سخنرانيها نيز چنين  دانيم و به هر مقدار آه بخواهند مي آيفيت را ما آزاد و مجاز مي
رآسيسم است، آه انسانها را در پشت هاي دربسته اردوگاه ما است جامعه اسالمي نه همچون جامعه

ضابطه آراء و  هاي ليبرال غربي است آه بازار مكاره عرضه بي ديوارهاي آهنين نگه دارند، و نه همچون جامعه
ها  وقت افكار باشد، بلكه در اين زمينه هم به راستي نه شرقي است نه غربي آقاي آيانوري گفتند آه آن

يعني حاال هر آسي از شوروي بخواهد به ايران بيايد ! گفتند حاال براي ايران ديوار آهنين را براي شوروري مي
دهد؛ هر آسي از آلمان شرقي بخواهد به آلمان غربي برود، به او  شوروي به او ويزاي مسافرت به ايران مي

غربي به برلين دانيد آه ديوار برلين براي اين نبوده آه از برلين  دهند هنوز آه ديوار برلين هست مي اجازه مي
آنم اينها  شرقي نروند، بلكه براي اين بود آه مردم از آلمان شرقي به آلمان غربي مهاجرت نكنند و فكر نمي

گويم آه من مقيدم مسائل  هاي ديگر گرفته باشيم من به شما با صراحت مي مسائلي باشد آه ما از رسانه
رباره ايدئولوژي و درباره اطالعات معموًال از متون دنياي مارآسيسم را از اسناد اصيل مارآسيستي بگيريم د

آلماني يا انگليسي، و اخيرًا فارسي، آه در شوروي، در آلمان غربي، در چين، و امسال در اينجا تهيه شده 
گويم همين جا  ام از مدتها پيش دارم معموًال از اينها سخن مي آنم، و اينها را هم در آتابخانه استفاده مي

گويد آه  گويد، بايد آزاديها را گرفت لنين در جايي ديگر مي  لنين به زبان آلماين است آهدر آن ميگزيده آثار
دولت در جامعه سوسياليستي براي سرآوبي مخالفان است حتي براي ديگران و براي آارهاي ديگر هم 

 اهللا به موقعش ايم و ان شاء نيست نقش دولت فقط سرآوبي مخالفان است اينها را از متون اصلي گرفته
 خواهيم گفت

گوييم در اين زمينه اسالم به راستي نه شرقي است نه غربي عالوه بر اين، از  حاال، به همين دليل، ما مي
شود؛ زيرا هر جا ايمان هست، عشق و عالقه و  آميز به مقدسات اسالم نيز جلوگيري مي نشر مطالب توهين

هاي مقدس آزاد نيست بسياري از درگيريهايي  ا و عالقهدار آردن اين عشه حساسيت نيز هست، و جريحه
هاي موآد جمهوري  هاي موآد ما، برخالف مراقبتهاي موآد ما، برخالف توصيه آه االن، برخالف توصيه

آيد، به خاطر اين است آه گروههاي  شود، به وجود مي ها داده مي اسالمي، برخالف درسهايي آه در حوزه
آنند آن وقت به  آنند و افراد را تحريك مي به مقدسات انقالب اسالمي توهين ميديگر به مقدسات اسالم و 

قرآن ! آزادي است! رگ باشيد نيم، شما بي ما توهين مي! رگ باشيد؛ تحريك نشويد گويند شما بي اينها مي
ه گويد، ب آن قدر روي مساله رابطه عشق و ايمان با احساس و حساسيت تكيه دارد آه به مسلمانها مي

خدايان و بتهاي آفار فحش و دشنام ندهيد، اين اخالق اسالم است و التسبوا الذين يدعون من دون اهللا 
فيسبوا اهللا عدوًا بغير علم آذلك زينا لكل امه عملهم ثم الي ربهم مرجعهم فينبئهم بما آانوا يعلمون ما در 

نيد در برخورد با اين آقايان ادب اسالمي را بي آنيم، ولي مي عين حالي آه االن از مارآسيسم قويًا انتقاد مي
بريم ادب را رعايت  هاي مارآسيست اسم مي آنيم اين وظيفه ماست حتي وقتي آه از چهره رعايت مي

آنيم اين وظيفه ماست اين اخالق ماست اين ترتبي اسالمي ماست به خداياني جز خداي آيتا آه آنها  مي
دوزي به خدا ناسزا گويند وقتي جو، جو  ا هم از روي ناآگاهي وآينهآنند ناسزا نگويد مبادا آنه نيايش مي

دهند اين ديگر جو  دهند، آنها هم به مقدسات اينها دشنام مي دشنام شد، اينها به مقدسات آنها دشنام مي
است؛ فهميد و فهماندن يا انتخاب آردن نيست اين جو آلرژي و حساسيت است آه نبايد باشد ما بدين گونه 

ايم؛ اما سرانجام بازگشت آنها نزد خدايشان است و به آنها خبر  هر جامعه را در نظرش آراسته نماياندهآار 
 از سوره انعام همچنين نشر دروغ و تهمت و افتراء و شايعه نيز گناه و ١٠٩آردند، آيه  خواهد داد آه چه مي

 ودممنوع اس و درخور آيفر، و بايد طبق ضوابط قانوني از آن جلوگيري ش

اينكه ! آزاد بگذاريد براي تهمت زدن! شود خوب، اينكه نمي! گويند ما را آزاد بگذاريد براي دروغ پراآني مي
اين آزاديها در جمهوري اسالمي نيست و قانون بايد جلويش را ! سازي نه شود آزاد بگذاريد براي شايعه نمي

 بگيرد اين هم در رابطه با آزادي بيان و تبليغ

به بخش سوم آزادي احزاب و جمعيتها يكي از حقوق طبيعي هر انساني اين است آه بتواند با رسيم  بعد مي
انسانهاي ديگري آه با او همفكر و هم هدفمند همكاري نزديك داشته باشد تا با هم به صورت يك گروه 

غ نظرات خود يا سازمان يافته درآيند با رعايت موازيني آه در مورد آزادي بيان و تبليغ گفته شد، به تبلي
فعاليتهاي اجتماعي ديگر بپردازد اين آزادي در زمينه بيان نقطه نظرهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي، با 

درباره همه ! رعايت آامل اصول و احكام اسالمي هيچ گونه محدوديتي ندارد اين موضع حزب است آقاي پيمان
هيا بيان نقطه نظرهاي  آنم، اين آزادي در زمينه ميگروههاي اسالمي و احزاب اسالمي ديگر نيز باز تكرار 
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سياسي و اقتصادي و اجتماعي، با رعايت آامل اصول و احكام اسالم هيچگونه محدوديتي ندارد گروهها 
ها و راههاي عملي مناسب با شرايط زمان و مكان، ولي منطبق با احكام و مقررات  توانند در ابتكار برنامه مي

 جزائي اسالم، در يك مسابقه مثبت سازنده شرآت آنندسياسي و اقتصادي و 

زيرا جامعه اسالمي امت واحده هست، ولي جامعه تك حزبي نيست در جامعه اسالمي احزاب و گروههاي 
توانند مسابقه در راه خدا داشته باشند زيرا احزاب و سازمانها و گروههايي آه به  مختلف اسالمي مي

اي آه برادري و وحد امت  برادرانه و مثبت و سازنده دارند نه رقابتهاي خصمانهراستي مسلمانند، با هم رابطه 
نشاند احزاب و جمعيتهايي آه ملتزم به احكام  توزي و تفرقه را به جاي آن مي زند و رشك و آينه را بر هم مي

 و تلويزيون، توانند به نسبت عادالنه از امكانات عمومي و مردمي، نظير راديو و مقررات اسالم باشند مي
استفاده آنند راديو و تلويزيون هم نبايد در انحصار يك گروه باشد همه گروههاي اسالمي بايد بتوانند از اين 

هاي مستقل داشته باشند برنامه آنها الزم نيست آه مشترك  توانند برنامه وسيله استفاده بكنند آنها مي
هاي مستقل يا مشترك هم  هم داشته باشند؛ برنامههاي مستقل  توانند برنامه باشد گروههاي اسالمي مي

 براي بيان آراء و افكار خود داشته باشد

  در آجا اين طوري است؟ همه اين حرفهاپيمان

دانيد، براي اراي اين امر بايد همگي بتوانند همكاري   خوب، همان طوري آه خودتان هم ميبهشتي
 اگر خطاب به بنده يا به حزب ماست، غلط است بايد به صميمانه داشته باشند تا اينها اجرا شود حرف شما

اين توده عظيم جامعه بگوييد آه اجرا آنيم و راههاي اجرا را هم براي آن باز آنيم تا مردم راههايي براي بيان 
ترين بخشهاي راديو و تلويزيون باشد مثل اينكه  تواند از سازنده آراء و افكار خود داشته باشند اين بخش مي

 من تمام شد، در حالي آه دنباله بحث من ماند احزاب وجمعيتهاي اسالمي، غير اسالمي و ضد وقت
اسالمي، در رابطه با آنها دقيقًا الزم است آه ما باز موضع مشخصي را آه داريم بيان آنيم همچنين براي 

 مشخصي داريم اقليتهاي ديني؛ همچنين براي صاحبان مذهبهاي مختلف اسالمي براي همه اينها ما موضع
دهيم و به ياري خداوند در راه تحقق آن هم تالش هر  آنيم، توضيح همه مي آه اينجا ثبت شده و بيان هم مي

 !چه بيشتري را خواهيم آرد ان شاء اهللا

گذرد چون دور جديد از آقاي بهشتي شروع شد، بايد اجبارًا به   مي  حدود دو ساعت و ربع از برنامهمجري
 !ترسم با اعتراض مواجه شوم آنم، چون مي رسد به آقاي آيانوري من ديگر سوال نمي ميهمه برسد نوبت 

آنم ولي سواالت در خط معيني نباشد من حتي به همان  آنيد، من نفي نمي  اينكه شما سوال ميآيانوري
توري دهم ديكتا آنيد توجيه دارم االن چكا را هم براي شما توضيح مي سواالتي آه در آن وسط مطرح مي
دهم ما از هيچ جوابي وانخواهيم ماند حرف من فقط اين است آه در  پرولتاريا را هم براي شما توضيح مي

اي را نگوييد آه صحبت را قطع آند چون صحبت يك  وسط صحبت ما آه مشغول بحث هستيم، شما يك جمله
 !پرسيد كا ميدنباله منطقي دارد شما وسط صحبت يكمرتبه از ديكتاتوري پرولتاريا يا از چ

اي است يعني  دهم چكا خيلي چيز ساده دانند چكا چيست توضيح مي من براي شنوندگاني آه اصًال نمي
؛ يعني سازماني مثل همين سپاهيان اسالمي آه ما داريم  العاده آميسيون مخصوص؛ آمسيون فوق

 ساوامايي آه اينجا درست آرديم چيز وحشتناآي نيست مدافع انقالب است

 !اواك هم ممكن است باشد سمجري

ها را هم در آن دخالت   مگر ساواماي شما ساواك است؟ البته درست است آه خيلي از ساواآيآيانوري
اند، ولي ساواك نيست هدفش آه هدف ساواك نيست آه استفاده بكند از اين افراد ولي اين مسائل را  داده

 همان چهارچوب هست ولي اين جور مطرح نكنيد اين جوري مطرح نكنيد، چون براي همه اينهاجوابهايي در
خواهيم به جامعه آمك  اش را داشته باشد چون ما مي بگذاريم بحث واقعًا روند سالم و منطقي و سازنده

خواهد مردم را در جهت بهتر مقاومت آردن در مقابل خطراتي آه براي جمهوري اسالمي  آنيم اين بحث مي
 ايران وجود دارد آگاه آند

فرماييد آه معلوم نيست درست باشد  فرماييد آقاي آيانوري ولي شما نكاتي را مطرح مي صحيح مي مجري
دانم آيا چنين سازماني در ايران هست يا تبليغات راديو بختيار و  آيا در ايران ساواما وجود دارد؟ من نمي

 شود ها استفاده مي واآيفرماييد آه در ساواما از سا گويند در ايران ساواما هست مي اويسي است آه مي
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 صحيح است حق هم دارد آه باشد حق دارد آه از مامورين دستگاه سابق استفاده شود مگر در آيانوري
اي از اين ژنرالهايي آه هستند همان ژنرالهاي رژيم سابق نيستند؟ حق  آنيم؟ مگر عده ارتش استفاده نمي

 !دانيم داريد استفاده بكنيد ما اين راه نادرست نمي

گويم آه من وقتي به عنوان يك ايراني عاشق  خواهم از خودم دفاع بكنم مي  نه؛ من در اينجا ميمجري
دانم ساواما هست، و ثانيًا، اگر هم باشد، يك سازمان  گويم اوًال نمي آيم، مي انقالب به ميان صحبت شما مي

ن براي جنگها الزم است ولي امنيتي به هر حال الزم است حضرت علي حتي سازمانهاي اطالعاتي داشت اي
 فرماييد ساواك در آن دخالت داشته، قابل پذيرش نيست اينكه شما مي

 آنند  ما چنين چيزي نگفتيم گفتيم از عناصر ساواك در آنجا استفاده ميآيانوري

  وقت مواجهيم اجازه بدهيد  ما با محدوديتبهشتي

 ما بارها، از همان اول، حتي -  ايران به نظر ما خوب بروم سر اصل بحث آزادي در جمهوري اسالميآيانوري
قبل از پيروزي انقالب، در بررسي آه از جنب انقالب اسالمي آه زير رهبري امام خميني آغاز شد و ادامه پيدا 
آرد، نظر خودمان را نسبت به اين جنبش اسالمي با تمام صراحت بيان آرديم آن وقتي آه هنز هيچ اميد و 

 ١٥ اين جنبش وجود نداشت، يعني در دورنماي نزديك نبود، يعني از همان فرداي شانس موفقيتي براي
خرداد، راديو پيك ايران آه آن وقت امكاناتي در اختيار ما بود، شاهد اين است آه ما چگونه از اين جنبش 

 - هاي ضد امپرياليستي و مردمي بسيار نيرومندي زير شعارهاي اسالمي است جنبشي آه داراي هسته
 ايران، ويژگيهاي خاص خودش را دارد آه شيبه به هيچ  شتيباني آرديم يعني ما معتقد هستيم آه جامعهپ

جامعه ديگري عينًا نيست در اين جا معه اين واقعيت آه بايستي با آن سرو آار داشته باشيم با اين واقعيت 
يت بايستي آوشش بكنيم اگر بايستي زندگي بكنيم اگر نظرياتي هم داريم، اين نظريات را در اين واقع

نظرياتي هم داريم، اين نظريات را در اين واقعيت بايستي آوشش بكنيم آه پياده بكنيم اينجا در وسط 
صحبت، آقاي بهشتي گفتند آه اين نماينده حزب توده ايران و سازمان فدائيان خلق اآثريت آه اينجا از نظريات 

يح بايد بگويم آه حزب توده ايران حزب سياسي است و به هيچ من اينجا به طور صر! آنند الحادي دفاع مي
وجه حزب مذهبي نيست و حزب ضد مذهبي هم نيست ما افراد مسلمان در حزب داريم خود امام يك روزي 

 گفتند آه

 !اند  آه افراد گول خوردهبهشتي

  ممكن استآيانوري

 !هست خيال آردند آه در آن حزب، مسلمان هم هست؛ خط امام هم بهشتي

  ما در صحبتهاي آقاي بهشتي، هيچ وقت صحبتهاي ايشان نرفتيمآيانوري

 !خواهم خيلي عذر مي! خواهم  عذر ميبهشتي

  البته، خوب ، ايشان حق دارندآيانوري

 آنم خواهش مي! خواهم عذر مي!  نه، نهبهشتي

 -ي آه براي ايشان داريم ما هم حاضر هستيم اين حق را به ايشان بدهيم باالخره به خاطر احترامآيانوري
آنيم ولي  آنيم، متقابل است ما هم با ادب رفتار مي چون آن احترامي آه شما گفتيد آه با ادب رفتار مي

واقعيت اين است آه در تمام تاريخ حزب توده ايران، اآثريت مطلق، اآثريت و بيشتر آساني آه هوادار حزب 
اند انقالب اآتبر را اآثريت آساني آه به پيروزي رساندن  ناند؛ آارگران و دهقا توده ايران هستند مذهبي

مذهبيها بودند؛ دهقانهايي بودند آه مذهبي بودند؛ آارگراني بودند آه مذهبي بودند رهبري انقالب اآتبر، 
رهبري مارآسيسم بود، ولي انقالب اآتبر را صد ميليون نفر به پيروزي رساندند؛ انقالب اآتبر را ده هزار نفر 

نيست به پيروزي نرساندند جنگ داخلي شده است آه چند سال طول آشيده است چه آسي اين آمو
داري و تزاريسم و غيره  جنگ را راه انداخته؟ چه آساني عليه ارتجاع جهاني و ارتجاع داخلي و سرمايه

ين را فقط ما هاي وسيع معتقدين به مذهب بودند ا هاي وسيع مسلمانان بودند توده جنگيدند؟ تمام آنها توده
گوييم لنين اين مساله را درباره حزب مطرح آرده است آه تم ام آساني را آه طرفدار برانداختن نظام  نمي
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 - داري باشند و آماده باشند براي اينكه نظام اجتماعي آنوني اجتماعي، نظام جابرانه، تزاريسم و سرمايه
ل حزب باشند يعني خيلي صريح گفته است آه آقاي توانند در داخ اقتصادي سوسياليسم را بسازند، اينها مي

 اقتصادي حزب را - توانيد در داخل حزب باشيد هر آسي حاضر بشود اين برنامه سياسي آشيش، شما مي
بپذيرد و براي انجام اين برنامه عمل بكند، جايش در حزب است به اين ترتيب حزب توده ايران را به عنوان حزب 

مردن، به عقيده ما نادرست است اين راما در برنامه خودمان به طور خيلي ضد مذهب، حزب المذهبها ش
گوييم آه حزب ما سياسي است يعني براي يك دگرگوني سياسي،  صريح گفتيم و به طور صريح هم مي

آند و اصًال هيچ دعوايي هم با مذهب نداريم اين آه ما در اين  اجتماعي، اقتصادي در جامعه ايران مبارزه مي
شرآت آرديم، اول هم گفتيم آه آقا، اين بحث بين نظريات الحادي و نظريات مادي و نظريات الهي بحث 

نيست معنا ندارد آه چنين بحثي بين احزاب بشود اين بحث بين دانشمندان معتقد به چيزهايي مختلف ديگر 
ه موسس هم بوده، ممكن است صورت بگيرد خوب، در اين ترديدي نيست آه رهبر اوليه حزب توده ايران، آ

 با سليمان محسن اسكندري خود امام در يكي از صحبتهايشان در - خود امام گفت آه با همديگر به حج رفتند
 مقابل دانشجويان مسلمان دانشگاه تهران گفتند

آنم ولي منظورتان همين بود آه همان موقع هم   چون از امام اينجا صحبت آرديد، سخن را قطع ميبهشتي
 ج چگونه بود يعني اين راآمدنش به ح

 شود در اعتقاد آقاي سليمان  نه؛ او را واقعًا آدم معتقدي بود نميآيانوري

محسن اسكندري ترديد آرد ما با او واقعًا توافق نظر نداشتيم آدم معتقد عجيبي بود معتقد عميق مذهبي 
 بود

 شناخت؟  مارآسيسم را ميبهشتي

 فقط از نقطه نظر فلسفي معقد بود من آن موقع در آميته  مارآسيسم رانه او به مارآسيسمآيانوري
! گشت خواند و بر مي رفت نمازش را مي آرد و مي مرآزي نبودم، ولي جلسه آميته مرآزي را قطع مي
 سليمان محسن اسكندري معروف است در اين رفتار

  البته اگر اساسنامه حزبتوده را مطالعه بفرماييدمجري

  معلوم است اين يك مساله است و حدودش آامًالآيانوري

آييم سر جمهوري اسالم واقعًا در ايران، برخالف نظر آن آساني آه معتقد هستند انقالبي نشده،  حاال مي
انقالب بزرگي شده است انقالب ايران يكي از رويدادههاي بزرگ دوران اخير جهان است در اين ترديدي نيست 

هاي جهان، بدون استثناء است اين انقالب داراي   تمام مارآسيستاين نه فقط ارزيابي ماست، بلكه ارزيابي
العاده قوي ضد امپرياليستي و مرديم است پس به اين ترتيب ما با اين انقالب ايران  ق محتواي انقالبي فو

آنم  برخورد خيلي مثبتي، در همين چهارچوبي آه انجام گرفته است، داريم من اين نكته را خيلي تكرار مي
در همين چهارچو داراي اين ! شد نه اي بوده آه بعدًا درست مي نكه ما بخواهيم بگوييم اين انقالب مقدمهنه اي

ارزش تاريخي مهم و بزرگ است چرا؟ براي اينكه من در دفعه دوم و در دفعه اول در بحثمان گفتم آه رژيم 
ه آساني آزاد بودند، و چه آساني شاه چه بود در رژيمم شاه چه جرياني و چه نظامي در آشور برقرار بود چ

محروم و در بند بودند اين انقالب، آزادي گروه اول، يعني گروه ستمكاران رژيم آريامهري را، به طور خيلي 
هاي محروم، آزاديهاي گرانبهايي را آورده و تامين آرده  وسيعي محدود آرده است و براي گروه دوم، يعني توده

ها تا حدود زيادي وجود دارد تشابه اينكه جامعه به ايران به اختناق دوران است همين امروز هم اين آزادي
آريامهر تبديل شده است، فقط از طرف دشمنان و يا آورذهنان ممكن است صورت بگيرد چنين چيزهايي را 

بينند آه جامعه جمهوري اسالمي ايران چه تفاوتهايي بنياديني با جامعه  گويند آنها نمي فقط آنها مي
يامهري در زمينه تامين آزاديها دارد اين ديدن يا نشانه دشمني آگاهانه است يا يك آورذهني به معني آامل آر

 است

اما آيا واقعًا اين آزاديهايي آه االن تامين شده، منتهاي آزاديهاي واقعًا ضروري است براي گفتن اينكه جامعه ما 
 و از نقطه نظر محرومان، ايدئال شده است؟ به از نقطه نظر انسانها و بخصوص از نقطه نظر مستضعفان

روي بزرگ است هنوز محروميتهاي بسيار جدي وجود ارد هنوز ما از برقراري عدالت  عقيده ما يك زياده
اجتماعي، حتي در زمينه آزادي، دور هستيم در زمينه سيساين در زمينه اقتصادي، از لحاظ تامين عدالت 

ه مكرر امام را آه ما در آغاز يك تحتول بنيادي تاريخي هستيم و گامهاي اجتماعي دورتر هستيم ما آن گفت
دانيم تمام آوشش ما عبارت است از همكاري با همه نيروهاي  داريم صحيح و درست مي اوليه را بر مي
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هاي محروم جامعه ما حاضريم با آنها همه جور  هوادار تامين آزادي وسيع، آزادي گسترش يافته، براي توده
 اقتصادي، براي تحكيم دستاوردهاي به دست آورده شده و تثبيت آنها و -اري در زمين فعاليت سياسيهمك

بازگشت ناپذير آردن آنها داشته باشيم؛ و براي گسترش دادن آنها در همان جهتي آه قانون اساسي تا 
 اينكه بترسيم و از  نه- حدود قابل توجهي تامين آرده است ما درباره قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

لحاظ تاآتيكي اين طور بگوييم ما چهل سال نشان داديم آه ترس نداريم از آنچه بر سر ما خواهد آمد ولي 
آنيم براي آزادي  واقعًا اعتقاد داريم به اينكه در اين قانون عناصر قابل توجهي در آن جهتي آه ما خيال مي

ار ساله خودشان، الزم است، به طور جدي وجود دارد ما محرومان از اسارت تاريخيشان، اسارت چندين هز
معتقديم آه بايد از اين قانون اساسي با تمام قوا نگهداري آرد و آوشش آرد آه نواقص و آمبودها و 
نارساييهايي آه دارد، در همان جهت هدفهاي اساسي انقالب، درست شود ولي معتقديم آه سه مساله 

جه خيلي زيادي بكنيم اين آزاديهايي آه انقالب تامين آرده است، اين آزاديها هنوز وجود دارد آه بايد به آنها تو
محدود است و ضرورت دارد آه اين آزاديها توسعه پيدا بكند اين آزاديها از طرف دستبردهاي دو گروه تهديد 

ان قائل نيستند و شود يكي آنها آه منكران آزاديهاي مردمي هستند و اصًال به آزادي مردم و آزادي محروم مي
بند باري است؛ آزديخواهي ليبرالهاست گروه دوم  آنند فقط براي آزادي غارت و بي اگر هم ادعاي آزادي مي

قشرهايي از نيروهايي هستند آه در انقالب شرآت آردند، اما آنها مفهوم آزادي را در چهارچوب نظريات 
آنيم اينها براي ديگرانديشان  انحصار طلب تلقي ميآنند ما اين گروه را به عنوان  محدود خودشان تصور مي

هيچ گونه حقي قائل نيستند اگر منكر اين شويم آه در جامعه ما چنين نيروهايي االن به طور فعال وجود 
آنيم، برخورد دوست  اي آه ما زندگي مي اش را همين جا بگويم در خانه ايم نمونه دارند، منكر واقعيتي شده

 محافظين اين خانه، آه حتمًا جزء نيروهاي ارتجاع و ضد انقالب و وابسته به امپرياليسم و ما با چهار نفر از
نارنجكها ! اند آه نارنجكها نوش جانتان شاه نيستند، در راهرو چنين بوده است آه آن چهار نفر دوبار به او گفته

 يعني حتي حق زندگي هم براي ديگرانديشان قائل نيستند! نوش جانتان باشه

 آيا اين صحيح است آه با اينكه آنها اينجا نيستند تا توضيح بدهند، شما! خواهم  عذر ميهشتيب

  عين همين جا بودندآيانوري

  نه، اينجا نيستندبهشتي

 اين را شما تحقيق بكنيد و ببنيد آه آيا واقعًا هست يا نيست ولي اگر واقعًا! خواهم  من معذرت ميآيانوري

 نهايي آه اينجا نيستند يعني ما درباره آبهشتي

  بسيار خوب، ما آه اسم نبرديم فقط گفتيم چهار نفر افراد مثل ليبرالهاستآيانوري

 !چهار نفر محافظ آه در خانه شما هستند؛ اين اسم بردن است!  اسم برديد آقابهشتي

رانديشان حتي حق خواهم بگويم آنها اينقدر نيرومند هستند اين آه براي ديگ من مي!  بله ببنيد؛ نهآيانوري
روند در بسيج اسم  زندگي قائل نيستند؛ حق دفاع از ميهن قائل نيستند واقعيت اين است آه آساني آه مي

خواهم به  آنم، مي آنند آه آقا، من اين نظريان را دارم تقلب هم نمي گويند و معرفي مي نويسند و مي مي
شناسيد؛ در آبادان با آنها تماس  دند؛ خودتان هم ميجبهه بروم؛ اين هم تعداد رفقاي ما آه رفتند و آشته ش

داشتيد؛ ما هم نمونه آ،ها هستيم؛ اجازه بدهيد ما هم زير نظر شماب ه جبه برويم و بنجگيم اما آنها اين حق 
دهند يعني نه تنها براي فعاليت سيساسي محدوديت د ارندح بلكه حتي براي دفاع  را هم به اينها نمي
 ايراني است، و امام روي اين مساله حتي تكيه آردند آه شما اگر اسالمي هم نيستيد ازميهن، آه حق هر

 حتي اين حق - باالخره بيايد براي نتايج بزرگ اين انقالب تالش بكنيد، بياييد آوشش بكنيد، بياييد همكار بكنيد
ن آنچه آقاي آنم آه حزب جمهوري اسالمي گرداننده اين جريان است چو دهند من اعا نمي را هم نمي

بهشتي در برنامه حزب جمهوري اسالمي خواندند البته قسمت بعدش را آه محدوديتهايي را براي 
 ديگري در جلسه آينده اين قسمت را هم  اند، در آن برنامه نخواندند البته حتمًا در وقت ديگرانديشان قائل شده

 قرائت خواهند آرد

 فرماييد ه دقيقه است آه داريد صحبت مي ببخشيد، از وقت تعيين شده حدود پانزدمجري

 گذارم اش را براي دفعه بعد مي آنم و بقيه  بسيار خوب، من مطلب را قطع ميآيانوري
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توانستم صحبتي بكنم در مورد همين مساله نارنجكها  رسد البته باز مي  آقاي پيمان نوبت به شما ميمجري
 آنم آقاي پيمان  ولي فكر مي! نوش جانتان

 حاال شما در حد شايعه بپذيريد فتاپور 

اي بررسي آرد ولي اگر  گوييد ولي بايستي، به قول شما، ماجرا را ريشه مجري مسلمًا شما دروغ نمي
 رسيم آه اصوًال مطرح آردن اين صحبت صحيح نيست اي بررسي آنيم به جاهايي مي ريشه

شود آه غالبًا هم  ئلي مطرح ميپيمان متاسفانه يك اشكالي آه بحث آزاد دارد محدوديت وقت است مسا
ماند خوب، دوستان يك مقدار صحبتهايي در مورد اسالم و مساله آزادي يا مارآسيسم و آزادي  جواب مي بي

آورد آه فرصت اشاره به آنها نيست به طور مثال، فرض آنيد  آردند غالبًا اينها مسائل جديدي را به وجود مي
شني دارد مثًال، اين جدا آردن طرز فكر يا مبناي فلسفي از مباني بگويم آه همه اينها جاي بحث خيلي رو

دهيد و آاري به طرز فكر و مباني  گوييد در حزبتان به اين تفكيك اهميت نيم  اقتصادي آه شما مي-سياسي
 اين يعني قطع ارتباط بين عنصر جهان بيني و ايدئولوژي و مباني اقتصادي سياسي به -فلسفي افراد نداريد

 اين مساله قابل تفسير نيست در چهارچوب مارآسيسم هم قاعدتًا نبايد قابل تفسير بشاد شما چه نظرم
آنيد؟ يا حتي به اين ترتيب، زير بنا و روبنا را چگونه از  آنيد آه آنها را از هم جدا مي تفسيري از اين مساله مي

 ماترياليستي، ي ٠ير مارآسيستپذيريد؟ مذهب در يك تفس آنيد؟ يا يعني چطور مذهب را مي هم جدا مي
گوييد يك مسلمان  گذاريد، و مي اقتصادي است وقتي شما مذهب را آزاد مي -روبنا، يك شرايط ويژه اجتماعي

ـواند در آنار فردي باشد آه ماترياليسم ديالكتيك را قبول دارد، اين آار يعني قطع رابطه زر بنا و روبنا از اين  مي
اند  اي اتهام تجديد نظر طلبي راتا حدودي مطرح آرده دليل نبوده آه عده د بيمسائل خيلي زياد است شاي

اي آه راجع به جامعه اسالم شد به نظر ما و اين يك  يا اشاره! ايد اند شما مارآسيسم را به هم زده البد ديده
آامًال از بين واقعيت تاريخي است در عصر پيغمبر اآرم درمدينه، در دوره آوتاهي همه مناسبات استثماري 

رفت يعني نه استثمار در زمين وجود داشت، نه در پول و تجارت و سرمايه ما البته دوام نياورد بعد از آن باز 
داري شد پس اينكه امكان ندارد استثمار در شرايطي آامًال نفي  رجعتي به يك نظام فئودالي و اشرافي و برده

واهد شد ما هم معتقد به جامعه ولي عصر هستيم آن شود درست نيست بله، در شرايط تاريخي آينده خ
ند علتش در  جامعه آامًال خ الي از هر نوع رابطه سلطه و استثماري خواهد شد و حاآميت اهللا تحقق پيدا مي

چيست؟ علتش اين است آه تا انسانها به طور آاملدر درون آزاد نشوند، هميشه امكان رجعت به استثمار 
باز مساله تقوا و تزآيه است انسانها هم در طول تاريخ بايد تزآيه و ارتقاء پيدا آنند اين هست بنابراين، اينجا 

 شوم مباحثي است آه حاال جاي بحثش نيست و من وارد آن نمي

اما در زمينه خاص بحث امروزمان به جاي خوبي رسيديم مطالبي آه آقاي بهشتي خواندند، آم و بيش 
ست اما اشكال هميشه در چيزهاي مدون نيست؛ اشكال در آ، چيزي مطالبي است آه همه قابل قبول ا

شود يا نه اين سوال اگر اجرا  شود بايد ببنيم آيا، اوًال ، در عمًال همينها اجرا مي است آه در عمل اجرا مي
شود  ها و موانعي آه در راه اجراي آنها هست چيست؟ در اينكه اينها در عمل اجرا نمي شود، ريشه نمي
آند مردم   نيست اگر سند بخواهند خيلي فراوان است ايشان اشاره آردند آه وقتي آساني توهين ميترديد

هاي غير  العمل نشينند اين حرف درستي است ولي واقعيت اين است آه مواردي آه عكس ساآت نمي
 ما از طرف اصولي وجود دارد، محدود به توهينها و افتراها و دروغها نيست به طور مثال، نشريه امت چون

ايم طرح اين مثال اشكال ندارد اين نشريه چيزي است آه اوًال قانوني است و هيچ وقت هم  جنبش آمده
توهيني به هيچ يك از مقدسات انقالبي يا مذهبي مسلمه نداشته در اين ترديدي نيست يك مورد وهين هم 

اند من با  ي افرادي هستند آه غير مسئولتواند پيدا آند اما اينجا دو نوع مقاومت وجود دارد يك هيچ آس نمي
اند و ضابط مقامات قضايي و  نم ولي افرادي هستند آه مسئول آنها خطابي دارم آه جاي خود مطرح مي

ها به طور مشخص يا عناصري آه در يك شهرستان هستند اين چيزها  اجرايي هستند؛ مثًال بعضي از آميته
گيرند  گويند شما حق نداريد اين نشريه را بفروشيد يا او را مي ت ميحتي در مواردي هم در تهران رخ داده اس

پس اين يك ارگاني است آه جدا از اين ! گويند، قانون ماييم پرسيم آيا اين آار قانوني است؟ مي برند مي و مي
رآز اي است آه جدا از يك ارگان رسمي دولت در م آند اعالميه ده ماده ارگان رسمي دولت در مرآز عمل مي

اند بايد باشند و  گويد افراد و سازمانهايي آه درمسير انقالب اي دادستان مي  ده ماده آند اعالميه عمل مي
 آتابها و -آنند آنند مصاره مي زنند پاره مي گيرند، مي آنند؛ مي قانوني هم هستند ولي آنها جلوگيري مي

ت، و تازه اگر هم بود؛ تشخيصش در درجه اول جزواتي را آه در هيچ آدام نه افترايي است، نه ضد اسالم اس
هايي در بعضي از  العمل نبايد فردي و انفرادي باشد، بلكه بايد ارگاني اين را تشخيص بدهد پس، عكس

آيند  شهرها هست آه اصًال رسمًا ممنوع است در آرمانشاه، در سنسندج، در خرم آباد، در خيلي از جاها مي
دهيم؛ با وجود اين قانوني است بنابراني، اينجا يك  ما اجازه نمي! نه خيرگويند  رسمًا، حاآم شرعي، مي

مقاومت وجود دارد بايد ببنيم چرا بعضي از مقامات اجرايي آه بايد از سياست آلي مرآز تبعيت آنند آن را 
ا ما را بينيم، بعضيه نند شما ببنيد، در رهنمودهاي امام هيچ ضعفي در اين آن مصالح انقالب نمي اجرا نمي
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گيريد آه آنها  گوييد در خط امام هستيد ولي در عمل، اشكاالتي به آساني مي آنند آه شما مي متهم مي
اند؛ اما در عمل، خيلي از اين موارد  گوييم امام آنچه را بايد بگويند گفته هم مورد تاييدند چنين نيست ما مي

توانم همه موارد را ذآر بكنم خوب،  ن مي حاال جاي بحثش نيست م- شود؛ در خيلي از موارد اجرا نمي
مصلحت انقالب اين است آه اين اصول رعايت شود ولي چه آسي بايد اجرا آند؟ مسئولين اجرا چه آساني 
هستند؟ ما بايد اين را ارزيابي آنيم اگر اين را بررسي نكنيم و مشكل را تشخيص ندهيم، اين مشكالت باقي 

هاي نابسامانيها و برخوردهاي غير اصولي را درآوريم من  ه بتوانيم ريشهمانند من هم معتقدم آه ما هم مي
هاست و هم افراد غير مسئول؛ آساني آه خودشان آزادانه  خطابم در اينجا، هم به برادران مسئول در آميته

زنند  هم ميزنند اتهاماتي  آنند؛ يا گروهها افراد را مي آنند؛ به دفاتر حمله مي آيند و نشريات را پاره مي مي
اينجا بايد حقيقتًا ببنيم آه آيا مصلحت اسالم و انقالب باالتر از هر چيزي هست يا نيست، و ما با اين آار چقدر 

اي آه هر آسي  آنيم آيا برخورد شكلي، يا هر القايي آه شده و هر وسوسه به انقالب و اسالم آمك مي
ايجاد تفرقه بين صف مردم و حتي نيروهاي مسلمان به شناسيم آه براي   ما جريانات و باندهايي را مي- دارد

آنند اينها برادران صادق و انقالبي و محروم ما هستند و  طور اخص، و نسبت به گروهها، القائات و شبهه مي
آورند الاقل ما در  روي ايمان و صداقت اسالمي و انگيزه پاك اصليشان اين حمالت و درگيريها را به وجود مي

آنيم؛ چون از خودمان اطالع داريم و از مواضع خودمان آگاهي آامل داريم خوب، اين   صحبت ميمورد خودمان
هاي غير اصولي است؟ مارآها و اتهامات و  توانيم تبيين بكنيم؟ اين چيزي جز ايجاد تفرقه را چطور مي

ما ليس لك به علم، ان گويد التقف  طور شكلي بپذيريم اسالم مي وشد ما نبايد همين افتراهايي را آه زده مي
السمع و البصر و الفواد آل اولئك آان عنهم مسئوال برادري آه نشناخته، مطالعه نكرده، آتاب را نديده، شعر 

آيي آ، طور برخورد غير  مي! آني را نخوانده، درباره آن اتهامات تحقيق نكرده، حكمي براي خودت صادر مي
شوي و تفرقه بين صف مردم، نيروهاي انقالبي و  منحرف ميآني و از حكم و دستور اسالم هم  اصولي مي

آنيم بايد در صف، در بخش  اينجا ما در مورد آن موانعي آه نبايد باشند صحبت مي! آوري اسالمي به وجود مي
تواند اعمال قدرت اجرايي قاطعي بكند چرا مقامات قضايي و  مسئولين جستجو بكنيم آه چرا دولت نمي

توانند جلو اين نوع انحرافات و دخالتهاي غير قانوني را بگيرند؟ يعني   آشور و دادستاني، نمياجرايي، از وزارت
مصوبات و فرمانهاي خودشان را در تمام مملكت اجرا بكنند ما معتقديم آه اين قدرت را دارند و بايد اعمال 

گيرد وقتي خود مسئولين  يشود از هرج و مرج جلوگيري آرد هرج و مرج از همين جا پا م بكنند، واال نمي
متجاوز بشوند و قانون را رعايت نكنند، به ضد انقالب و به همه نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي امكان 

دهند تا آنها هم متجاوز بشوند يكي هم برادرهايي هستند آه ظاهرًا مسئوليتي ندارند، ولي بر اساس  مي
يي بايد جلو چنيني مداخالتي را بگيرند وقتي آه شما آند مقامات اجرا اعتقاد و برداشت خودشان عمل مي

آنيد، همين ضوابطي آه االن مدون شده،  آزادي را، مطابق همين اصولي آه خودتان خوانديد، ضمانت مي
آنند، بايد جلو آنها را هم بگيريد  اند ولي غير اصولي و غير منطقي برخورد مي چنانچه عناصري ساده و صادق

 ل ارشاد بكنيد و آنها در وهله او

شود آه مقدورات جلوگيري  آنند پس معلوم مي دانيد آه به دفاتر جمهوري اسالمي حمله مي بهشتي مي
 محدود است

پيمان خوب، به هر حال، يك بار نشده آه شما به اينها بگوييد برادرها، آقايان، اگر شما به جنبش مسلمانان 
بريد،  زنيد، به اين ور و آن ور مي آنيد، افرادش را مي ره ميآنيد و نشرياتش را پا مبارز، به امت، حمله مي

القل ما معتقديم آه از نظر قانون حق نداريد اين آارها را بكنيد حاال از نظر فكري هم لزومي ندارد و نيازي هم 
 نيست آه در اين زمينه بحث شود، ولي از نظر قانوني، آيا يك بار شده آه اعالم بفرماييد آه آقاي حاآم

 الهي، شما نبايد حمله آنيد؛ وظيفه شما اين آار نيست؟ شرع، آقاي مامور آميته، و آقايان برادران حزب

 ايد ام نخوانده اي را آه من آرده بهشتي، شما مصاحبه

گويم مقامات اجرايي  پيمان به هر حال به عنوان مقام اجرايي، نه مقام حزبي من با حزب آاري ندارم مي
 ندمملكت بايد بتوان

 ايم خوانيد آقا؟ ما مكرر اعالم آرده گويم شما مگر نمي بهشتي من به عنوان مقام اجرايي مي

 پيمان يك بار شده آه فردي خاطي را معرفي آنند و شما او را بازداشت آنيد؟

 !بهشتي مسلمًا

ه شود ما فراوان ايم، ولي اين آار را نكردند اگر قرار باشد سند آورد ها بار معرفي آرده ماه ده! پيمان نه
 من به اين نوع برخورد اعتقاد ندارم من واقعًا معتقدم آه ما بايد در اينجا - گوييم آوريم ولي ما اينجا نمي مي
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ها را در بياوريم اينجا مسائل بين جبهه خلق و جبهه انقالبي است ما وقتي با  مسائل را باز آنيم؛ ريشه
آنيم حرفمان روشن است با آنها مصالحه نداريم با  ري برخورد ميدا داري و آزاديهاي سرمايه مدافعين سرمايه

اي نداريم ما با برادران و  بند و بار و القيد مصالحه دار و فئودال و وابسته به رژيم سابق و فاسد و بي سرمايه
ا دانيم صادقانه در انقالب جان دادند و خون دادند و همين محرومان جامعه م دوستاني حرف داريم آه مي

ها و سنگرهاي خياباني، همه  هستند، آه من خودم الاقل شاهد بودم آه درت مام روزهاي انقالب، در آوچه
آنند و نگهدارنده انقالب هم همين  ها از شهادت استقبال مي جا مقاومت با اينها بود و امروز هم همين

يم اگر شما امام را قبول محرومان هستند ولي بحث اين است آه ما بايد مصلحت انقالب را تشخيص بده
داريد، الاقل آن رهنمودهاي اساسي امام را بايد رعايت بكنيد؛ بپذيريد و اجرا بكنيد اگر ما بين خودمان به 

آنند؛ باندهايي آه تفكر قشري   و باندهايي دارند اين آار را مي- هاي غير اصولي دامن بزنيم چنين تفرقه
خواهند و با  اند و اين انقالب را نمي تجعي آه از نظر فكري مرتجعدارند، تنگ نظري دارند حتي باندهاي مر

اند، دشمن  اند، دشمن تفكر اصيل اسالمي اند و دشمن امامند، دشمن دستاوردهاي انقالب انقالب مخالف
اند آنها اصًال مخالف بودند آه  رنسانس و احياي اسالم اصيل هستند و اين دشمني را با رها نشان داده

خواستند همان اسالم مسخ شده و دروغين را نگه دارند خوب، همه اينها وسوسه  ده شود مياسالم زن
خواهند بين ما تفرقه ايجاد بكنند اين برادرها بايد عميق برخورد آنند، نه اينكه شكلي  آنند؛ همه اينها مي مي

لتقاط اگر ضد انقالب بود بايد با برخورد آنند و هر آس مارك التقاط زد بپذيرند تازه، به فرض آه التقاط باشد، ا
 البته اگر عنوان التقاط درست باشد واال، همان طور آه شما خوانديد، در خانواده مسلمان بايد - آن مقابله آرد

اي را  توانيد فرض آنيد به مسئولين جهاد بگوييد آه چرا بايد پرسشنامه برخورد آزاد آراء و عقايد باشد شما مي
در جاهاي ديگر بگذارند آه اين نوع آراء و عقايد در بيايد آه اگرمجري خيلي ممنون، حدود در بسيج يا جهاد يا 

 منتها اگر لطف بفرماييد آه برنامه سر سه ساعت تمام بشود، فتاپور سيزده دقيقه شد نوبت شماست آقاي 
 شويم يعني ده دقيقه صحبت بفرماييد ، متشكرم مي

آتاب دولت و انقالب گفتند گفتند در آنجا مطرح شده آه دولت اصًال براي  آقاي بهشتي يك مطلبي را از فتاپور 
سرآوبي مخالفين درست شده استو البته اگر مخالفين را ترجمة درست بكنيم مخالف و دشمنان در واقع 

گذاريم بين آساني آه با هم اختالف نظر  مامعتقديم آه دولت براي سرآوبي دشمنان است، و تفاوت مي
اي مثل ويتنام ، آه انقالب  ا آنها آه با آنان دشمنيم اين آامًال درست است برفرض، مثًال در جامعهدارند ، ب

داران بزرگ و زمينداران را بيرون  شده، مردم مبارزه آردند تا توانستند عوامل وابسته به امپرياليسم و سرمايه 
ا سرآوب بكند و نگذارد براي انقالب توطئه آنند به خاطر اين است آه آنها ر بريزند دولتي آه آنجا درست مي

آنند و آن را با شكست مواجه آنند اين آامًال درست است و ما به اين اعنقاد داريم امروز هم بايد دولت براي 
سرآوبي مخالفين انقالب تدارك ببيند، و به اين منظور بايد دولت حفظ شود اين آامًال درست است و ما به 

روز هم بايد دولت حفظ شود اين آامًال درست است همانطور آه دوستان توضيح دادند، ما اين اعتقاد داريم ام
يكنيم، مخالف و دشمن آسي است آه با آن برنامة سياسي آه قرار  وقتي صحبت از مخالف يا دشمن مي

شد خواهد جلو آن را بگيرد او اگر عقايد ديگري هم داشته با است در جامعه اجرا شود مخالف است و مي
اي هم آه در آشورهاي سوسياليستي  ولي در خالف جهت آن برنامه مبارزه نكند، مي تواند آزاد باشد برنامه

داري و ستم استثمار را از بين ببرند به آسي آه بخواهد هليه اين برنامه  است اين است آه بتوانند سرمايه
دهند در آشور ما و در انقالب ما ،  فعاليت نميمبارزه بكند، يعني امپرياليستها و امريكا همكاري بكند، اجازة 

خواهد توطئه بكند و با توطئه عليه انقالب تشنج به وجود  ما هم بايد همين آار را بكنيم به آسي آه مي
عامل امريكا باشد، برعليه انقالب ايران اقدام بكند، نبايد اجازه داد اين آامًال درست است سندي آه  بياورد،

نشان  - آه من خيلي متشكرم آه آن سند را آوردند و خواندند و آار ما را راحت آردند- ندآقاي بهشتي آورد
تاآيد دارند بر اينكه  دهد آه در آشورهاي سوسياليستي ما تاآيد داريم همة آشورهاي سوسياليستي  مي

يد رسمي و عقايدي آه با عقا خدايي و آته ئيسم آه مطرح شد، عقايد مختلف ، عقايد مذهبي، عقايد بي
توانند باشند ولي به آساني  خواند، بايد آزاد باشند اين عقايد مي دولت آه مارآسيسم انينيسم است نمي

در اين آشورها اجازه  آه دشمن باشند مخالفت بكنند، برعليه برنامه استقرار سوسياليسم مبارزه بكنند،
 دهند نمي

ن قسمتها خيلي باعث خوشحالي بود اميدوارم آقاي بهشتي يك سري مطالبي از برنامة حزب خواندن آه آ
ام ، ولي  بقية قسمتهايي آه خوانده مي شود نيز به همين شكل باشد من دقيقًا آن برنامه را را نخوانده

ماند مثًال شما خودتان اين  همان طور آه آقاي دآتر پيمان توضيح دادند، به همين برنامه محدود نمي مطلب،
آند يعني خود  آنند آه مردم را تحريك مي آيند مسائلي را مطرح مي  گروهها ميمطلب را مطرح مي آنيد آه

مطرح شدن اين مسايل تحريك آننده است و واقعيتي ندارند ما در همين مدت ديديم آه مقامات جمهوري 
آنند تاقانون اجرا شود ولي از آن طرف، وقتي مساله را جوري تبليغ  اسالمي و مقامات اصلي تالش مي

آنند  آنند آه اين گروه، اين سازمان ، اين نيرو، دشمن ماست و بايد نابودش آرد، اين را ديگر مطرح نمي مي
اي آه درمقابل ما مطرح است ما بايد با هم همكاري بكنيم يا  آه امروز در جامعة ما در برابر دشمن عمده

داقل ما داريم جهت مشترآي را آنند آه خ حداقل اگر هنوز به همكاري معتقد نيستيم، اين را مطرح نمي
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اي است آه در  بريم، آه همان آسب استقالل جامعه و قطع وابستگي است اين عمده مساله پيش مي
شود، خوب، يك  رابطه با مردم ما مطرح است و هدف مشخص همه مردمن است وقتي اين مساله مطرح مي

د آه بايد به آنها حمله آننده شما وقتي آنن شودند آه اينجور برداشت مي سري عنصر ناآگاه هم پيدا مي
آنند، آن عنصر نا  آنند و مردم را تحريك مي آنيد آه اين گروهها تبليغاتي عليه شعائر مردم مي مطرح مي

آنند آه بايد به اين گروهها حمله آند اين ماجرا عمًال  بينند فكر مي آگاهي آه اين برنامه را در تلويزيون مي
خواستند هرج و مرج نشود ولي وقتي به صورتي   مثًال در همين ميتينگ، مقامات ميوجود دارد ما ديديم،

خوب، ممكن است يك عده عنصر پيدا  اند، خواهند ميتينگ برگزار آنند دشمن مطرح بكنند آه اينها آه مي
 ميتينگ بشوند آه ناآگاهنه حمله بكنند و يا اين حمله، برعليه جمهوري اسالمي اقدام بكنند آسي آه به آن

گيرد از نظر ما چنين آسي  آورد و جلو استقرار قانون اساسي را مي آنند هرج و مرج به وجود مي حمله مي
 آند بايد جلو اين افراد گرفته شود بيش از همه بر عليه حكومت جمهوري اسالمي اقدام مي

 آجا مطالبي مطرح آرديم آه  ما و تبليغات ما در يك سال اخير ما در در مورد خود ما و نشرية ما و ميتينگ
تحريك آننده برعليه انقالب ايران باشد؟ مطالب ما در آجا مسائلي را در پي داشته؟ چه در رابطه با مسائل 

هايي آه  چه در رابطه با مقامات حكومتي، چه در رابطه با شعارهايمان، جه در رابطه با برنامه شعائر مذهبي،
است برنامه ما برنامه ما به طور مشخص دفاع از انقالب ايران بوده ما ارائه داديم برنامه ما خيلي روشن 

 تمام نيروهايي آه معتقد به استقالل جامعه مبارزه مي  معتقديم هدف مقدم مردم ما استقالل است مبارزة
آند از نظر ما دوست ماست بايد با همديگر همكاري بكنيم نبايد اجازه بدهيم دشمنان بين اين دوستها 

آنند در مقابل هم قرار  ف به وجود بياورند يا آنها را به تقابل بكشد واگر آنها آه براي استقالل مبارزه مياختال
به نفع مانيست، خوب، در تبليغاتمان هم هيچ وقت آاري نخواهيم آرد آه به اينجا برسد ولي خوب ،  بگيرند،

الل جامعه نباشد البته نه از اين نظر آه يا اقداماتي بشود آه به سود استق ممكن است مسائلي مطرح شود،
خواند، بلكه از اين نظر آه در جهت پيشرفت انقالب نباشد فرضًا در حال حاظر اليحة قصاص  با عقايد مانمي

گوييم ما با اين اليحه ، به  آنيم و مي مطرح شده ما با اين اليحه مخالفيم ما اين را در نشرياتمان مطرح مي
آند، به دليل اينكه به سود انقالب نيست، به دليل اينكه به سود آسب  را تضعيف ميدليل اينكه صف مردم 

خواند، بلكع از اين  استقالل نيست، مخالفيم نه فقط به اين خاطر آه مثًال فالن قسمت آن با عقايد ما نمي
آسازي معلمين آند يا فرض آنيد مثًال مساله پا نظر آه اگر اين اليحه تصويب بشود صف مردم را تضعيف مي

آنيماين را توضيح بدهيم آه اين انتقاد ما از اين جهت است آه  ها ما انتقاد مي آنيم و سعي مي در اين زمينه
آند اصًال خود دولت جمهوري  خود دولت جمهوري اسالمي را هم بيش از همه تضعيف مي اين اقدامات،

آند از اين زاويه  وري اسالمي را تضعيف ميآند اصًال خود دولت جمه اسالمي راهم بيش از همه تضعيف مي
هاي ضد انقالب را  بريم براي اينكه بتوانيم توطئه مسائل خود را مطرح مي آنيم تمام تالشمان را به آار مي

خنثي بكنيم ولي وقتي اين طور مطرح نشود آه در نشريات، يا در سازمانها ، يا در متينگها، مسائل تحريك 
 تواند تحريك آننده باشد شخص نشود آه منظور چيست، خود اين آار ميآننده مطرح مي شود و م

هاي اين حمالت را بررسي آنيم وقتي اين تفكر وجود داشته  آقاي دآتر پيمان توضيح دادند آه بايد ريشه
ها هنوز وجود دارد؛ در برخي از مقامات جمهوري اسالمي و در خيلي از عناصري آه به  باشد و در خيلي

 آه فكر آنند فقط خودشان انقالبي هستند؛ خوب، اين اعتقاد مشكل به -سالمي اعتقاد دارندجمهوري ا
 بايد همة  آورد يعني، وقتي اين را درك نكنند آه ما به خاطر اينكه بتوانيم مثًال عراق را بيرون برانيم، وجود مي

 اگر - ازمانها بايد شرآت بكنندمردم با هم متحد باشند؛ همه مردم بايد در اين مبارزه شرآت آنند؛ همة س
شويم موقعي آه اين مساله را درك نكنند، موقعي آه در  درمقابل همديگر قرار بگيريم خودمان هم تضعيف مي

 شود تبليغاتشان به اين مساله توجه نكنند، خوب، جلوگيري از هرج و مرج با مشكل مواجه مي

سهايمان ، مطرح آرديم آه جلو اين اقدامات را بگيريد آقاي بهشتي گفتند آه ما در سخنرانيهايمان ، در آال
اين خيلي مثبت است ما معتقديم آه استقرار قانون اساسي به سود انقالب ايران است وليكن چطور 

اي آه  در اولين حادثة!شود آه دو سال ونيم از انقالب گذشته ولي باز هم نمي شود جلواينها را گرفت ؟ مي
 رفقاي مابه اسم و نداد ايماني حمله آردند و او را با چاقو آشتند، ما نوشتيم اين آار اتفاق افتاد، به يكي از

توانيد آه جلو آنها را بگيريد  به ضرر انقالب است و بايد از االن جلو اين آارها را گرفت اگر مايل باشيد مي
در  اخير، ياتمان، در پنج شش شمارةدر تشر آند ما در رابطه با اآثر اين باندها، وليكن اين آارها ادامه پيدا مي

ايم اينها عناصري هستند آه اين باندهاي سياه را  خيلي از شهرها رهبران اين باندها را معرفي آرده
اند؛ بعضيهايشان هم عناصر ناآگاهي هستند آه ناآگاهانه دارند به  گردانند بعضيهايشان هم ساواآي مي

ا تحقيقات آرده؟ در لرستان ما گفتيم آه اينها چه عناصري جمهوري اسالمي ايران حداقل در مورد اينه
 اگر پيگيري  هستند، در آرمان گفتيم آيا تحقيقات آرديد؟ پيگيري آرديد؟ اگر اين قاطعيت نشان داده شود،

شود صحبت از اين آرد آه جلو اين برخوردها گرفته بشود؛ ولي اگر فقط گفته شود آه ما  شود، آن موقع مي
ين هستيم آه بايد جلو اين برخوردها گرفته بشود ؟ ولي برخوردي با آنهانشود، معلوم است آه معتقد به ا

گوييد ، پس فردا به حزب جمهوري اسالمي حمله  آند همانطور آه خود شما مي اين مسائل تداوم پيدا مي
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نزديك خانة امام هم دانم  گذارند، در نماز جمعة قم، يا نمي روند در قم بمب مي شود وآن عناصري آه مي مي
آنند آه از اين شرايط استفاده بكنند اين ميتينگ ميدان آزادي براي ما  گذارند، آنها هم امكان پيدا مي بمب مي

خيلي از مسائل را روشمتر آرد مثًال اين ميتينگ برگزار شده؛ يكسري عناصري آه ظاهرًا از آزادي دفاع 
ه خون از دماغ آسي در تظاهرات يا در ميتينگ خودشان آنند ليبرالها به طور مشخص وقتي يك قطر مي
آنند از حمله به چماقداري و دفاع از آزادي و غيره  ريزد، دو صفحه، سه صفحه از روزنامة خود را پر مي مي

افتد  افتد و يك چنين جنايع فجيعي با اين ابعاد اتفاق مي ولي وقتي در ميتينگهاي ديگران يك چنين اتفاقي مي
ها هيچ ننوشتند به نظر من اگر ما همين را بررسي بكنيم مي توانيم مواضع  م از اين روزنامه، هيچكدا

 سازمانها و گروهها را نسبت به مساله آزادي به صورت روشنتر درك بكنيم آقاي مجري ، ادامه بدهم يا

 مجري شما در حدود يك دقيقة ديگر وقت داريد

خواهد قانون اساسي را  ي اسالمي اعتقاد به اين دارد و واقعًا ميبا توجه به اين مطالب، اگر جمهورفتاپور 
پياده آند و جلوي هرج و مرج را بگيرد، در درجة اول بايد خود مقامات جمهوري اسالمي مطابق قانون رفتار 
بكنند مقدم برهمه اين است آه با آن عناصري آه در دستگاههاي انتظامي و در درون حكومت قرار دارند ولي 

آنند، با آنها قاطعانه برخورد شود و جلو آنهاگرفته شود  آنند يا قانون را رعايت نمي  عليه قانون عمل ميبر
برفرض ، مثًال در يك سال اخير به طور مشخص ، خود شما هم اطالع داريد، تا حدي تالش آرديد جلو اين 

هيچ وجه با هيچ آدام از قوانين اتفاقات را بگيريد يك سري محكوميتهايي در دادگاهها صادر شده آه به 
خواند اعدامهايي صادر شده در جايي آه اصَال هيچ جرمي اجرا ندشه بود برفرض يك نفر تبليغ آرده بود،  نمي

مثًال در اروميه، اعدامش آردند معلوم است آه آن آسي آه حكم اعدام را صادر آرده چه آسي بوده اين 
ناصر گرفته نشود، اگر براي مردم توضيح داده نشود آه اين آدمي آه مساله اگر پيگيري نشود، اگر جلو اين ع

ايم شما خودتان بگوييد اين برخورد را آرديم جرمش در اين  اين آه اين اقدام را آرده برخورد قاطعانه آرده
سطح بوده و چون مطابق قانون رفتار نكرده ما فالن مجازات را برايش قائل شديم اگر يك نفر آمده باشدو 
آسي را بدون دليل اعدام آرده باشد، يا با يك جرم خيلي پاييني اعدام آرده باشد، اين برعليه جمهوري 

توانيم  اسالمي اقدام آرده و بايد مجازات شود در سازمان ما اگر آسي برعليه سازمان اقدام بكند، ما آه نمي
باالتر باشد او را به مقامات دولتي آنيم اگر جرمش خيلي  او را به آن شكل مجازات بكنيم فقط اخراجش مي

 آنيم و مي گوييم اين جرم را مرتكب شده معرفي مي

 ايد؟ بهشتي تا به حال آرده

 اخراج؟ بله ، آرديمفتاپور 

 دهيم بهشتي حاال ان شاء اهللا ما در جلسة بعد توضيح مي

 جلسة گذشته داشتند به يك مقداري زيادتر صحبت آردند بع علت طلبي بود آخ ازفتاپور مجري اينكه آقاي 
رسد البته اين بحثها هنوز آامل نشده و  هر حال ديروقت است و قسمت دوم برنامة بحث آزاد به پايان مي

اميد است آه مقامات و مسئول سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ترتيب ادامة بحث را بدهند، 
ادامه پيدا آند تا به جايي برسيم البته معتقديم بهتر است اند آه اين بحث آن قدر  دهند قول داده آه حتمًا مي

 گروهها و سازمانها و احزاب ديگر هر چه زودتر آمادگي خود را براي شرآت در اين بحثها اعالم بكنند

اي وگاه سطحي  آنم در اين بحث مسائلي به صورت پرداآنده مطرح شد آه گاه ريشه بندي آلي مي يك جمع
اي به ظواهر امر آمديم و دربارة حوادث ظاهري گفتگو شد از حوادث رفتيم به مسائل  بود از بحثهاي پايه

عمقي بحث زيادروند خيلي ثابتي نداشت بحثهايي هم بين دو طرف در گرفت، آه از شرآت آنندگان عذر 
اصلي مقايسة آزادي در دو مكتب اسالم  خواهيم و شايد مقصر اصلي هم من بودم ولي مقولة مي

سازد و هم محيط  سم بود در اسالم انسان براساس انتخاب آزادانه و آگاهانه ، هم خود را ميومارآسي
شود يكي اينكه آزادي تا آنجا اعمال  اجتماعي خود را در اسالم آزاديهاي اجتماعي به دو طريق محدود مي

 آنند و زمينه و رشد مي شود آه به آزادي ديگران صدمه نزند، و دوم اينكه آزاديهايي آه محيط را فاسد مي
آنند بايد محدود بشوند مارآسيسم با وجود اينكه معتقد است انسان تاريخي است آه  فساد را آماده مي

داند ولي  سازد ، ولي باز هم انسان را مجبور مي سازد واجتماع است آه انسان را مي محيط اجتماعي را مي
شود آه عليه جريان حاآم نباشد يعني اگر  ه ميبه هر حال ، آزادي در مارآسيسم تا آن حد مجاز شمرد
گويد به شرطي  شود اين در حاليست آه اسالم مي خواست جريان حاآم را به بريزد، سخت با آن مبارزه مي

آه نشر افكار و عقايد يا وجوه ضد اسالمي بودن يكطرفه نباشد و همراه با نشر واظهار عقايد و مطالبي باشد 
مك بكند، اشكالي ندارد، مقداري از بحث هم به مسائل خصوصي آشيده شد آقاي آه در تفهيم خواننده آ
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 پيمان اين مربوط به آل يك جامعه است و آنچه در آن مي گذارد

عة شوروي دفاع آردند ئ مخصوصًا بندي آلي آردم آقاي آيانوري مقداري از مسائل جام مجري من يك جمع
داري آمك بكند شديدًا  تاآيد آردند آه جوامع سوسياليستي هر عاملي آه بخواهد به بازگشت سرمايه

شود ولي معلوم نكردند آه اگر در جامعة اسالمي گروهي خواستند به گذشته بازگردند وافكار  سرآوب مي
شود با  پذيري از امپريالسيم را اعمال بكنند، چگونه مي پليد خودشان ، يا همان سيستم ديكتاتوري و سلطه

اينها مبارزه آرد آيا اگر آنها خودشان را در پشت نقابي مخفي آردند و حتي در رل يك آزاديخواه انقالبي 
 شوند درآمدند با آنها بايستي چه آارآرد؟ در جوامع سوسياليستي تكليف معلوم است؛ شديدًا سرآوب مي

 داديم آه بايد جلوي اينها شديدًا گرفته بشود؛ جلو عنصري آه ضد انقالب است و مي خواهد  ماتوضيحفتاپور 
 برگردد

 يعني شديدًا سرآوب بشوند ديگر! مجري شديدًا 

  بله؛ عنصري آه بخواهد فتاپور 

  من همين را دارم عرض مي؛ آنممجري

آنم توضيح دادم آه در  وضيح ندادند من فكر ميگويم در جامعة ما چون فرموديد اين را ت نه، در ايران مي فتاپور
عنصري ، نيرويي ، گروهي بخواهد دوباره جامعه را به دورة شاه برگرداند و بخواهد  جامعة ما اگر آسي ،

وابستگيهاي سياسي را دوباره آامًال به وجود آورد، بايد جلو فعاليت اين عنصر گرفته شود اين عنصر ، ضد 
 انقالبي است 

  آيا اگر حكومت ايران وليمجري

آنم به آن چيزي آه تا به حال چندين بار گفتيم اداره آنندة جلسه  باز من جدا اعتراض مي!  باز بحثآيانوري
طرف بحث نيست، نه سوال آننده است نه طرف بحث اگر آقاي ابوترابيان يكي از طرفهاي بحث هستند اين 

گيري خوداشن را در يك جهت معيني مورد   نتيجهمساله بايستي دقيقًا روشن بوشد ولي اينكه ايشان
استفاده قرار بدهند، براي يك نظريات معيني آه بخشي از بحث است، خالف آن قراردادي است آه ما 

تواند عين گفتة شرآت  بندي فقط مي بستيم اينجا زا طرف همة شرآت آنندگان تذآر داده شد آه جمع
واال هر گونه توجيه نظر يك نفر مخلوط ! ن آس آن طور گفت همينآنندگان باشد فالن آس اين طور گفت، فال

 آردن آن با يك سلسله نظريات ، به عقيده من خالف تمام قواعدي است آه ما براي بحث قائل شديم

آنم و اميدوارم آه خداوند  گذارم با بينندگان عزيز خداحافظي مي بندي را آنار مي  پس من بقية جمعمجري
 ة ملت رزمنده و انقالبي ايران باشديار و نگهدار هم

 


