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در زندگی نامه رهبر معظم انقالب که دقت می کنی به چند کتاب برمی خوری 
که هرچقدر در بازار نشر یا فضای مجازی بیشتر بجویی کمتر می یابی! یکی از 

این کتب »گفتاری در وحدت و تحزب« است.
همان طور که از نام کتاب پیداســت، شامل گفتار و متن مکتوب دو سخنرانی 
اســت: اولی در 15 خرداد 58 در اهواز و در جمع »انجمن های اســالمی«؛ و 
دیگری در همان ایام و هفت هشت ماه پس از تأسیس حزب جمهوری در دفتر 

مرکزی حزب در جمع اعضا و مسئوالن شهرستان های حزب.
کتاب »گفتاری در وحدت و تحزب« ازجمله کتِب »حزب جمهوری اسالمی« 

اســت. ما هــم همین گونه پیدایــش کردیم: در 
کتابخانه شخصی یکی از اعضای عادی حزب؛ چاپ 
سوم، اردیبهشــت 59، مجموع شمارگان در سه 
چاپ: هفتاد هزار نسخه! هفتاد هزار نسخه که در 
کمتر از یک سال )از مرداد 58 تا اردیبهشت 59( با 
بهای 14 ریال با شبکه مویرگی حزب جمهوری در 

سراسر کشور توزیع شده است.
حیرت انگیز اســت! کتابی که هفتاد هزار نســخه 
چاپ شده، پس از ســی سال ناپدید می شود، و ما 
در تشکل های مان توهم می کنیم که با کتاب هایی 
با شمار سه هزار نسخه سیر تکامل جهان را تغییر 
می دهیم. حیرت انگیزتر آن که کتاب، متن سخنرانی 
رهبر انقالب بوده و پاسخگوی سؤال ها و نیازهای 

فعلی فعاالن فرهنگی است.
»حزب عبارت است از یک گروه متشکل و منظم و 
هامهنگ در حرکت، در جهت گیری، در عمل و در 
ذهنیت« این تعریفی است که استاد سید علی 
خامنه ای در صفحــه 21 از حزب ارائــه داده اند؛ 
تعریفی که به شــدت مناســب تعریــف هیأت و 
تشکل های فرهنگی است؛ و با مصطلح رایج و دارج 
در کتب و اذهان از »حزب« خیلی متفاوت است؛ 
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تفاوتی ذاتی که در میدان عمل هم در حزب جمهوری اســالمی با سایر 
احزاب وجود داشته و دارد. حقیقت آن است که »حزب جمهوری اسالمی« 
به خصوص در سال های آغازین، برخالف حزب های مرسوم بیش از آن که 
محمل سیاسی بازی و رفیق بازی و محل تجمع قدرت و ثروت باشد، تشکِل 

فراگیِر فرهنگی و آموزشی بود...
نگاه سیاسیـ  تاریخی به حزب جمهوری موجب شده تا کمتر به فرایندها، 
محصوالت و دســتاوردهای خوب آن حزب پرداخته شود. کاش مجموعه 
گران قدر آثار و محصوالت حزب جمهوری اسالمی هرچه زودتر گردآوری 
شود. و از آن مهم تر کاش تجربیات ناب و کم نظیر واحدهای مختلف حزب، 
چه در دفتر مرکزی و چه در سراسر کشور، در قالب »تاریخ شفاهی« ثبت و 
ضبط و ارائه شود؛ که بی شک چراغ راه همه فعاالن و تشکل های مردمی و 
غیر مردمی فرهنگی خواهد بود. همچنان »نشریه شماره 1 حزب جمهوری 

اسالمی« این گونه است.
کتابچه  »گفتاری در وحدت و تحزب« در 40 صفحه با زیرتیتر »نشــریه 
شماره 1 حزب جمهوری اسالمی« منتشرشده و به دو گفتار مزین است. 
ما در »آفتاب 5« ســخنرانی اول را کامل ارائه می دهیم و از سخنرانی دوم 
فقط بخش ابتدایی را که با هدف »بررسی نقش تشکل در تداوم انقالب« به 
بررسی »وظایف و اهداف تشکل« می پردازد، ارائه کرده ایم. هر دو سخنرانی 
روشن کننده مســیر، هدف و وظایف تشکل های فرهنگی است و کارهای 

نکرده و فعالیت های مغفول مان را به ما یادآور می شود.
معاونت تولیدات رسانه ای

جامعه ایمانی مشعر
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
یک نکته ضروری و توجه کردنی را به شما عزیزان تذکر دهم و آن اینکه در همه 
کارها برنامه ریزی و آمادگی قبلی نیمی از مسئله است و من احساس می کنم 
که بــرادران و خواهران امروز خیلی با آمادگی قبلی کار را شــروع نکرده اند و 
برنامه ریزی صورت نگرفته است ولی به هر حال صحبت کوتاهی را من در اینجا 

مطرح می کنم که می تواند بخشی از برنامه باشد.
همان طوری که به ما گفته شده و شما هم یقیناً می دانید جلسه امروز عصر قرار 
بود فقط از انجمن های اســالمی شهر اهواز تشکیل شده باشد خود این کلمه، 

قدری ســؤال انگیز اســت! انجمن های اسالمی و 
گروه های مسلمان! مگر چند گروه مسلمان داریم؟ 
و این ها بر اساس چه معیارهایی چند تا شده اند؟ و 
در زمان پیغمبر، در آغاز طلوع اسالم مسلمانان چند 
گروه بودند؟ و چرا ضابطه ها و مالک های مسلم و 
اصیل نتواند این چندهــا را به یک تبدیل بکند؟ 
این یک مسئله ای است که درهرحال برای ما قابل 

بحث و مذاکره است.
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امام دیوارها را برداشت
این مطلب را به شما بگویم: ُحسن بزرگ و ویژگی بسیار 
مهمی که جنبش اسالمی ما داشت، این بود که دیوارها 
و فاصله ها از میان گروه ها برداشته شد. یعنی امام و رهبر 
این ملت، این هنر بزرگ را کرد و داشت که توانست همه 
این دیوارهایی را که منطقه زیســت ذهنی و سیاسی ما 
را به مناطق کوچک تقســیم کرده بــود از میان بردارد؛ 
یک صحنه وســیعی، یک پهنه گســترده ای به وجود 
بیــاورد. حاال ما آمده ایم این پهنه وســیع را از نو داریم 
تقسیم بندی و دیوارکشی می کنیم! این کار چه فایده ای 
دارد؟ و چه ضرورتی هســت که ما یک فضای وسیع را 
که هم از نور برخوردار است و هم از گرمای مطبوع و هم 
از نسیم حیات بخش، تقسیم کنیم به حفره ها و خانه ها 
و منطقه های کوچک و محدود که نه روشــنایی دارد و 
نه گرما و نه نســیم فرح افزا؟ ما ضابطه ای برای وحدت و 
ضابطه ای برای جدایی داریم این ضابطه ها را پیدا کنیم و 

با برادران متحد بشویم.

قرآن نمی گوید تک تک با خدا باشید
قُوا1ْ( اعتصام،  قرآن به ما درس می دهد )َواْعتَِصُمواْ ِبَحبِْل اللِّه َجِميًعا َوالَ تََفرَّ
یعنی خود را نگه داشــتن در یک جاده لغزنده باریک حرکت می کنید، در 
کوهنوردی ها البد دیده اید از یک جاده کوهســتانی دشواری باال می روید 
جایی هست که بدون دست نمی شود باال رفت، دستگیره ای پیدا می کنید 
و خودتان را می کشید باال، دستگیره ای پیدا می کنید و خودتان را از افتادن 
و لغزیدن و با مغز به زمین خــوردن مصون و محفوظ نگه می دارید؛ این 
اعتصام اســت. قرآن می گوید به ریسمان خدایی معتصم بشوید، به وسیله 
اهلل خودتان را نگهدارید که نلغزید، که با مغز به زمین نخورید، که منحرف 
نشوید، که بتوانید خودتان را باال بکشید. اعتصام خود را نگه داشتن به وسیله 
اهلل است. اما این، همة مفهوم آیه نیست، قرآن نمی گوید بروید تک تک به 
ریســمان خدایی چنگ بزنید و خودتان را نگهدارید؛ می گوید: )َواْعتَِصُمواْ 
ِبَحبْــِل اللِّه َجِميًعا( همــه با هم! این عنصر »همه با هم« بودن چیز مهمی 
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اســت. اگر ما تک تک به ریســمان الهی، به دستاویز اهلل، معتصم بشویم فایدة 
مطلوب به دست نخواهد آمد. باید با هم معتصم بشویم، اگر با هم بودیم درست 
است. تکیه در این آیه بر روی »اعتصام بحبل الله« نیست؛ تکیه بر روی »جمیعاً« 
اســت. »اعتصام بحبل الله« در عرف قرآن دارای مفهوم آشکار و واضحی است. 
معلوم است که همه باید به ریسمان اهلل چنگ بزنند. این آیه این را نمی خواهد 
بگوید. می خواهد بگوید که »همه با هم« چنگ بزنید، روی »جمیعاً« تکیه دارد. 

قُواْ( جدا نشوید، و  دلیل، جمله بعد اســت: )َوالَ تََفرَّ
باز به دنبالش: )َواذْكُُرواْ نِْعَمَة اللِّه َعلَيُْكْم إِذْ كُنتُْم 
أَْعَداء فَأَلََّف بَْيَ قُلُوِبُكْم( نعمت خدا را به یاد بیاورید 
آنگاه که با یکدیگر دشــمن بودید و خدا شما را با 
هم آشــنا کرد، دل های شــما را به هم پیوند داد 
)فَأَلََّف(. و واقعاً همین طور است، ما تحت تأثیر 
فرهنگ رژیم خودکامه شاهنشــاهی هرکداممان 
یک شــاه بودیم و همه از هم جدا، و هرکدام پیله 
بــه دور خود تنیده و هرکدام در پیله خود خفته و 
در حال مــرگ و احتضار دل های ما با هم نزدیک 
شــد، لباس ها، مزرعه ها، شغل ها، رنگ ها، زبان ها، 
این دیوارهای گوناگون از وسط برداشته شد و همه 
با هم آشنا شدیم. خواهر و برادرها در کنار هم گام 
برداشتند، سخن واحدی را شنیدند، در راه واحدی 
حرکت کردند، این یک نعمت بزرگ است، یک چیز 

وصف ناپذیر است. این را نگه دارید و قدر بدانید.

به  تک تک  بروید  نمی گوید  آیه 
ریسمان خدایی چنگ بزنید و خودتان 

را نگهدارید؛ می گوید: )َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل الّل 
َجِمیًعا( همه با هم! این عنصر »همه با هم« بودن 

چیز مهمی است. اگر ما تک تک به ریسمان الهی، 
به دستاویز الل، معتصم بشویم فایدة مطلوب به 
دست نخواهد آمد. باید با هم معتصم بشویم، اگر 

با هم بودیم درست است. تکیه در این آیه بر 
روی »اعتصام بحبل الل« نیست؛ تکیه بر 

روی »جمیعاً« است.
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وحدت و حزب جمهوری اسالمی
حاال شــما حق دارید از بنده بپرسید که خوب شما که 
این قــدر دم از وحدت می زنید چــرا حزب جمهوری 
اســالمی را درست کردید؟ آیا تشکیل حزب به معنای 
انتخاب کردن یک عده از مردم و دیگران را کنار گذاردن، 
کســانی را زیر یک نام گردآوردن و کســان دیگری را 
بیگانه شــمردن، نیست؟ بنده به شما حق می دهم که 
این ســؤال را بکنید؛ شما هم به من حق بدهید که به 
این سؤال پاســخ بدهم. یک توده انبوه از نیروی فعال 
بدون تشکل و سازمان دهی سیاسی امکان ندارد بتواند 
کارش را انجــام بدهد. نقیصه بزرگ مبارزه ما تا قبل از 
پیروزی همین بود. رهبری قاطع و پیامبرانه امام بود که 
توانست مردم را در یک خط حرکت بدهد، و مشخص 
بودن دشمن. و همیشه وضع چنین نیست. همین امروز 
دشــمن برای همه مشخص نیست، ممکن است برای 
جمع ما مشخص باشد، برای خیلی ها مشخص نیست، 

آیا غیر از این است؟

فلسفه دور هم جمع شدن در حزب
آن چیــزی که: می تواند همه نیروهــا را در یک جهت حرکت بدهد، و نیز 
می تواند نیروهای خفته و مرده را زنده کند و به نشــاط بیاورد و نیروهای 
بالقوه را بالفعل کند، -توی این کوچه و بازار، توی این خانه ها، حتی توی 
این دانشگاه ها، حتی توی این مدارس دینی، خیلی نیروهای بالقوه خوابیده 
بود، این ها باید بالفعل بشوند یعنی به صحنه کشانده بشوند-، و نیز می تواند 
نیروهای کم کار و راکد را شتابنده کند و فعالیت بدهد، و باألخره می تواند از 
انحراف نیروها جلوگیری کند؛ چیزی که این چهار خاصیت و این چهار هنر 

را دارد چیست؟ یک سازمان و یک تشکل سیاسی!
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خصوصیات یک تشکل
یک بار دیگر این چهار خصوصیت را تکرار می کنم: 
سازمان سیاسی اوالً می تواند نیروها را در یک جهت 
بسیج کند و به همه آن ها جهت بدهد؛ ثانیاً می تواند 
نیروهای بالقوه را نیروهای خفته را بالفعل کند، زنده 
کند، فعال کند؛ ثالثاً می تواند نیروهای کند و بطیء 
را شتابنده کند؛ و رابعاً و باألخره می تواند نیروها را 
از تغییر مسیر دادن و منحرف شدن حفظ و مصون 
کند این چهار خاصیت از آن یک تشکل سیاسی با 
یک فرماندهی و تمرکز رهبری و هدایت جمعی 

است و حزب یعنی این.
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سابقه تشکل اسالمی

ما مدت ها روی این مســئله فکر کردیم. حسن 
مسئله این بود که ما به فضل پروردگار هیچ وقت 
از بیرون گود به مسائل نگاه نکردیم، ماجراها را 
از نزدیک لمس می کردیم. از روزی که این مبارزه 
آغاز شــد، در گیرودار آن بودیم. برادران ما همه 
این چنین بودند. مشــکالت را می فهمیدیم و از 
سال 1342 فکر سازمان دهی به نیروهای اسالمی 
فعال، فکر برادران ما را مشغول می داشت. ما در 
ســال 42 در قم یک تشکیالتی را بنیان گذاری 
کردیم و این تشکیالت با هجوم امنیتی های رژیم 
پیش متوقف مانــد. یازده نفر، از جمله خود من، 
تحت تعقیب قــرار گرفتیم. چهار نفر را از جمله 
آیت الل منتظری و بعضی دیگر از برادران و اساتید 
را گرفتند، مدت ها نگه داشتند، بقیه هم مدت ها 
تحت تعقیب بودند. این فکری بود که از ســال 
1342 یعنی آن وقتی که امام در زندان بودند و بعد 
در قیطریه با همه خانواده شان در خانه ای محصور 

و زندانی بودند، در مغز برادران ما بود.

کار تشکیالتی در دوران مبارزه

منتهی شرایط خفقان را شما خود از نزدیک دیده اید و لمس کرده اید و 
می دانید که شرایط اختناق چگونه است. این فکر در دوره های مختلف، در 
این پانزده شانزده سال، شکل های مختلف پیدا کرد و جلوه گاه های مختلف 
یافت. دوستان ما در جمع های گوناگون شــرکت کردند؛ در گروه های 
گوناگون وارد شدند؛ با عناصر انقالبی همکاری کردند، زندان ها رفتند و 
رنج ها کشیدند تا اینکه این دوران یکی دو ساله اخیر پیش آمد. مجدداً 
این فکر به صورت فراگیری همه نیروها یا بخش مهمی از نیروهای فعال 
در ذهن برادران ما زنده شد؛ و از یک سال و نیم یا نزدیک دو سال پیش 
به این طرف فکر تشکیل یک واحد، یک سازمان سیاسی ایدئولوژیک و 
احیاناً نظامی فراگیر، همه ذهن ما و همه حضور ما را به خودش جلب کرد و 
این کار را شروع کردیم. البته در اثنای کار برادران ما بعضی تبعید شدند، 
بعضی به زندان افتادند، جمع ها متالشی شــد. در دوران دولت نظامی 
ازهاری باز مجدداً شتاب بیشتری پیدا کرد، برادران از تبعیدها و زندان ها 
برگشتند. می دانید حوادث در آن روزها ساعت به ساعت بود، نه روز به روز. 
هر ســاعت یک حادثه بود، هر ساعت یک انگیزه بود، یک تکلیف بود. 
وقِت این که کسانی بنشینند 10 ساعت، 15 ساعت، 20 ساعت یک مسئله 

را تمام کنند باقی نمی ماند.
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حساب روشنفکران حرفه ای جداست

نگاه نکنید به آن روشنفکر حرفه ای غیر متعهد که هیچ کار ندارد، می نشیند 
پشــت میز کارش روزی چند ساعت بیانیه و مقاله و جزوه می نویسد، آن ها 
حسابشان جداست. همان طوری که صبح گفتم روشنفکران حرفه ای در طول 
این مدت مبارزات مردمی، مأیوس کننده ترین گروه ها بودند. این فریادی بود 
که مرحوم آل احمد بارها می کشــید، هر وقت این مرد را دیدیم، همان طور 
که در کتاب هایش هم منعکس است فریاد و فغان و خروشش از روشنفکران 

حرفه ای بلند بود.
یادم نمی رود سال 47 در مشهد، آخرین سال زندگی آل احمد جلسه بسیار 
دوستانه پرسودی داشتیم، و برادران همگام و همفکر ما در مشهد جمع بودند 
و بحث های زیادی می رفت. خیلی از چهره هایی که از مشهدی ها می شناسید 
در آن جلسه حضور داشتند. آل احمد می گفت: از بعد از مشروطیت تا امروز 
یعنی تا سال 47 روشنفکران ما سه کتاب خوب ترجمه نکرده و ننوشته اند، 

این حرف او بود. 

تفاوت روشنفکر مذهبی با روشنفکر روحانی

در زمــان خود مــا و در طول ایــن دوران 
مبارزه، روشنفکرها بعد از آنکه جلسه شان 
را می رفتنــد، باشگاهشــان را می رفتند، 
مهمانی شان را می رفتند، بورس تحصیلی شان 
و یا تحقیقی شــان را از دولت شاهنشاهی 
می گرفتنــد و می رفتند و برمی گشــتند، 
کارهای روزمره شــان را انجام می دادند در 
را می کردند،  یا مؤسسه ای کارشــان  اداره 
ســینما و گردش و تفریح عصرشــان را 
می رفتند و خالصه بعد از آنکه همة کارهای 
واجب و مستحب زندگی را انجام می دادند، 
دو سه ســاعتی هم می نشستند پشت میز 
کارشان آقاوار، تمیز، بی دغدغه پای کولر یا 
بخاری قلم می زدند. این خیلی کار آسانی بود، 
این غیر از آن روشنفکر مذهبی و یا بخصوص 
روشنفکر روحانی است که با مردم و در میان 

مردم است و توی برج عاج نیست.
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روشنفکر مذهبی در میان مردم است
اما روشــنفکر مذهبی درست عکس این است نمونه اش دکتر شریعتی یا 
روشــنفکر روحانی، نمونه اش روحانیون مترقی و مبارزی که در طول این 
ســال ها شما در همه جای این مملکت دیده اید، او در میان مردم است، با 
صدها گونه خواســته و توقع مردم روبرو است، برای او با مردم و در میان 
آن ها بودن خودش کاری، و کار مهمی است پس وقت آن را که از سر صبر 
و حوصله به قلم زدن بپردازد ندارد؛ هزار مســئله برایش مطرح است، هزار 
درد، هزار سؤال، هزار نیاز در برابرش قرار می گیرد مشغله های نقد، او را از 
پرداختن به طرح های درازمدت و غیر نقد بازمی دارد، این از جهتی خسارت 

است و در این شک نیست، اما خسارت اجتناب ناپذیری است.

او وقِت آمدن به صحنه را ندارد
روشنفکر یعنی آن کسی که آن چیزهایی را می بیند که 
مردم نمی بینند، کسی که از ســطح باالتری دارد نگاه 
می کند، مشرف بر مسائل است، جهت گیری ها را می بیند، 
دشمن ها را می بیند، دشمنی را می شناسد. او وظیفه دارد 
کــه زودتر از هر کس دیگر فریاد بزنــد، خروش برآورد، 
مردم را بسیج بکند، و خانه ای را که دشمن در آن سنگر 
گرفته تصرف کند2 و دزدها را بیرون بریزد، اما نمی کند! 

او مشغله ها و گرفتاری ها، دردها و انگیزه های دیگر دارد.
روشنفکر حرفه ای ما تا نیمة شب در باشگاه، در کلوپ، 
در کافــه گذرانیــده، قهوه اش را خورده، شــور علی اف 
و ســمفونی پنجم بتهوون را گوش کرده، دربارة مسائل 
افریقا و آمریکای التین گپ فراوانی زده و حاال با وجدان 
آســوده! آمده خانه و می خواهد بخوابد، او وقت آمدن به 
داخــل صحنه را ندارد. اگر در کوچه و در میان مردم و از 
سوی خود مردم سروصدایی نبود، او اکنون در بستر راحت 
لمیده بود و حاال هم که غوغای مردم خواب او را برآشفته، 
انگیــزة او فقط او را تا روی ایوان می آورد، و روی صندلی 
می نشاند، مردم فقط او را می بینند اما حضور او را در میان 

خود حس نمی کنند. این است روشنفکر حرفه ای.
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برای تأسیس حزب جای درنگ نبود
باری، پرداختن به مسائل مقدماتی حزب از آنچه نوشتنی است و آنچه اندیشیدنی 
است و آنچه مشورت کردنی است، همگی با این مشکل روبرو بود و پیوسته به 
تعویق می افتاد. بدین ترتیب بود که در دوران پیش از محرم گذشته5 در روزهای 
ســیاه حکومت ازهاری هم کار ایجاد و اعالم آن ســازمان و تشکیالتی که از 
مدت ها پیش طرح ریزی شده و بعضی مقدماتش فراهم شده بود به تأخیر افتاد 
و همین طور در هفته های بعد تا روزهای ورود امام به ایران و جوشیدن کارهای 
بزرگ و ســنگین از همه طرف. ولی احساس می شد که فرصت کار هرلحظه 
تنگ تر و مجال ها محدودتر می شــود. جای درنگ نبود، برادرانی که از آغاز در 
این اقدام همقدم و همراه بودند غالباً دست اندرکار مشاغل اجتناب ناپذیر شده 
بودند، و بعضی در نقاط دیگری از ایران فعالیت می کردند. باألخره از آن جمعی 
که از پیش با هم همکاری می کردیم، آن چهار پنج نفری که بیشتر همدیگر را 
می دیدیم و بیشــتر با هم بودیم و پیش تر در تنظیم مواد اساسنامه و مرامنامه 
همکاری کرده بودیم و همدیگر را بیشتر در دسترس پیدا می کردیم، گرد آمدیم 

و آخرین مراحل آمادگی را برای اعالم حزب گذراندیم و حزب را اعالم کردیم.

یک توده انبــوه از نیروی فعال 
بدون تشکل و سازمان دهی سیاسی 

امکان ندارد بتوانــد کارش را انجام 
بدهد. نقیصه بزرگ مبارزه ما تا قبل 

از پیروزی همین بود. 
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شــما می آییم. باید صریحاً بگویم کسی اقدامی نکرد، نمی شد بنشینیم تا 
دیگران روزی اقدام بکنند. در آن صورت اشــکال بر ما هم وارد می بود. لذا 
وارد عمل شدیم و بعد هم دیگران پیوستند. گروه های مترقی، دانشجویان، 
دانشــگاهیان، معلمین، کارگران، پیشــه وران دعوت ما را اجابت کردند. از 
خواهران کارآمد کاردان به تعداد زیادی پیوستند. اآلن در داخل دفتر مرکزی 
و شــعبه های حزب، خواهران ما نقش های اساســی و فعالی را دارند و این 
تشکیالت مفصل و معظم روز زن، عمدتاً به وسیله خود خواهرها انجام گرفت 
و این تشکیالت وسیع را خودشان راه انداختند، این کارایی می خواهد، کار 

کوچکی نبود.

هدف از تأسیس حزب جمهوری
حزب به چه منظور اعالم شد؟ به منظور ایجاد آن تشکل 
سیاسی ایدئولوژیک. باألخره یک تشکلی الزم است، و یک 
جمعی باید آن را به وجود بیاورند، یک عده باید پیش قدم 
شوند. آن روزی که ما اقدام می کردیم، نمی گفتیم: فالن 
گروه اقدام نکند، فالن کانون و فالن انجمن دست به کار 
نشود، بقایای فالن حزب قدیمی تجدید سازمان نکنند؛ 
به عکس ما می گفتیم این ها هرکــدام آمادگی و انگیزه 
دارند، اقدام کنند. اگر کسی یا گروهی ایدئولوژی درست، 
با خط فکری و سیاسی درســت، بر روی همان خطی 
که امام مــا روی آن خط می رود -که این برای ما امروز 
از هر چیزی مهم تر و عزیزتر اســت- دست به این مهم 
می زدند به آن ها می پیوستیم. قبالً این را به کسانی که 
گمان داشتیم ممکن است به فکر چنین کاری بیفتند و 
درصدد این کار بربیایند گفتیم. گفتیم بکنید، ما دنبال 

خودخواهی  این  ما 
را نداریم که بگوییم: تمام 

کانون هــا و تمام انجمن ها و 
تمام احــزاب باید بیایند در 

حــزب ما حــل و ادغام 
بشوند. 
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توسعه سازمان سیاسی
باألخره یک واحد سیاسی یک ســازمان سیاسی ایدئولوژیک و در صورت الزم 
نظامی، ضرورت و اجتناب ناپذیر است این را صریحاً به شما می گویم، که عمل 
نظامی هم در صورت تشــخیص ضرورت در برنامه های ما هســت. امروز روزی 
نیست که ما بنشــینیم تا بیایند صاف صاف ما را فرو بدهند. امروز اگر دشمن 
بخواهد اقدام نظامی بکند یا شیوه های خیانت و توطئه را تعقیب نماید، بسیج 
نظامــی یک ضرورت خواهد بود و ما برای ایــن کار آماده ایم. به هرحال ما فعاًل 
دست اندرکار توسعه و هرچه فعال تر کردن این سازمان سیاسی هستیم، یعنی 
حزب جمهوری اسالمی. پس به طور خالصه ضرورتی که ما را به ایجاد این حزب 
و این تشکل سیاسی فراخواند، احساس نیاز شدید به سازمان دهی نیروها و جهت 
دادن آن و شتاب دادن به نیروهای کند و کم کار و به صحنه کشانیدن نیروهای 
خفته و جلوگیری از انحراف ها بود و این تکلیف بزرگی بود که بهر حال باید روزی 
به وسیله جمعی همفکر و همگام تأمین می شد. ما لحظه ای مناسب تر و نیازمندتر 
از نخســتین روزهای پیروزی نیافتیم و با زمینه ذهنی چندین ساله و به دنبال 
تالش عملی یکی دو ســاله به آن اقدام ورزیدیم و راه همکاری را هم برای همه 

همفکران و همگامان و مدعیان و عالقه مندان باز گذاردیم.

ما خودخواهی نداریم
در اینجا نکته هایی اســت که ما مکرر به برادرها و 
خواهرها گفته ایم، اکنون در جمع شما هم می گویم 
و شــما هم از قول من می توانید به همه بگوئید: ما 
این خودخواهی را نداریم که بگوییم: تمام کانون ها 
و تمام انجمن ها و تمام احزاب باید بیایند در حزب 
ما حل و ادغام بشوند. البته این برای ما ایده آل است 
زیرا که این خط و این راهی که ما انتخاب کرده ایم 
از نظر ما بهترین است و اگر ما بهترین را غیر از این 
می دانستیم آن را انتخاب می کردیم این راه ماست 

و این خط ماست.
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به دنبال کاهش اختالف ها هستیم
اما اگر کســی یا گروهــی با وجود 
اشــتراک در اصول، در پــاره ای از 
مســائل با ما اختالف سلیقه داشته 
باشــد و ترجیح دهد که کانونش، 
انجمنش، اتحادیه اش، سازمانش را 
جدا نگاه بدارد، ما به او نمی گوییم 
که حتمــاً بیاید به مــا بپیوندد و 
نمی گوییــم که ما به شــما کمک 
و با شــما همکاری نخواهیم کرد؛ 
به عکس، همه کمــک و همکاری 
خــود را درصورتی کــه آن واحــد 
بخواهد، مبذول خواهیم داشــت. 
آنچه مهم اســت این اســت که ما 
ســعی می کنیم این واحدها را که 
به هر حال به وجود آمده به یکدیگر 
نزدیک بکنیم و از موارد افتراق آن ها 

بکاهیم.
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واحدی قرار بدهید و سعی کنید که به طرف وحدت 
بروید. مرحوم سید شرف الدین جملة جاویدانی دارد 
که باید از آن درس گرفت، می گوید: بنی االســالم 
علی دعامتین: کلمه التوحید، و توحید الکلمه یعنی 
اسالم بر روی دوپایه استوار است یکی کلمه توحید 
)ال الــه اال الله( و یکی توحید کلمه، حرف ها را یکی 
کردن، مواضع را به هم نزدیک کردن و این خالصه 

حرفی است که من می خواستم بزنم.

تکلیف قرآنی با دیگر گروه ها
آیه ای از قرآن تکلیف ما را با گروه های دیگر معین کرده اســت، این آیه به ما 
می گوید: با کســانی که بر سر ایمان و ایدئولوژی با شما جنگیده اند، برای شما 
دسیســه چیده اند با دشمنان شما هم دست شده اند، هرگز والیت و پیوستگی 
ایجاد نکنیم، با آن ها هم پیمان و همدست نشویم. این مالک است این معیار را، 
این ضابطه را در نظر داشته باشید به وسیله این ضابطه، گروه ها و جمعیت های 
روی خط اســالم یا جدا از خط اســالم را بشناسید. با کسی تعارف نداریم، آن 
جمعیتــی، آن گروهی آن جمعی و آن فردی بر روی خط اســالم اســت که 
ضابطه اش برای برادری این باشد. برادری یعنی چیزی بر مبنای ایمان، و جدایی 
یعنی چیزی باز بر مبنای ایمان مسئله این است ما معتقد نیستیم که قشرهای 
اجتماعی باید از هم جدا بشــوند، ما معتقد نیستیم که فقط بر روی یک قشر 

واحدی باید تکیه بشود.
به طرف وحدت بروید

بنابراین توصیه من به برادرها و خواهرها و خواهشم از همه این است: که سعی 
کنید نقاط مشترکتان را زیاد کنید، به هم نزدیک بشوید، فعالیت های تان را در خط 
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ارتباطاتی، با هماهنگی هایی، با وحدت کلمه هایی، حزب جمهوری اسالمی 
است. حزبی در خط انقالب، حزبی در خط امام، حزبی آمیخته از احساس ها 

و رنج ها و دردها و سوزها و همت ها و به هرحال جمعیتی برابر و همگام.
این سمینار را برادران ما برگزار کردند تا این همگامی و همراهی و همفکری 
در آینده این کشــور نقش فعال خــودش را ایفا کند و انقالب را به همان 
اندازه ای که بر عهده یک شبکة وسیع همفکر همگانی هست تداوم بخشد.

موضوعی که برادران برای این فرصت و به وسیله بنده معین کردند که بحث 
بشود، )نقش حزب در تداوم انقالب( یک موضوع بسیار اساسی و مهم است. 
بنده آن را مطرح می کنم و بی گمان در جلسات آینده در طول مدت این 
سمینار، این موضوع و مباحث اصولی دیگر مورد تجزیه وتحلیل مشترک 
همه ما قرار خواهد گرفت و ما باید آن روزی که از یکدیگر جدا می شویم و 
هر کس به شهر و نقطه سکونت و اقامت خودش حرکت می کند؛ بار معنا و 
فرهنگ عمیق اصیل صد درصد هماهنگی را با خودمان به ارمغان ببریم و 

این ضامن تداوم حزب است، ضامن تداوم تحزب ما و جامعه ماست.
دو استنباط از این مفهوم )نقش حزب در تداوم انقالب( می شود کرد، اول 
نقش اصل تحزب و اصل حزب در تداوم انقالب یعنی برای تداوم بخشیدن 
یک انقالب حزب آیا یک ضرورت هست یا نه؟ آیا الزم است که جمعیتی به 
نام حزب جمع بشوند و با هم همکاری و همگامی کنند؟ این یک ضرورت 

)بخش ابتدایی سخنرانی در سمینار اعضاء شهرستان ها 
که در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی تحت عنوان 

وحدت و تحزب ایراد شده است.(
بسم اهلل الرحمن الرحیم

همان طــوری که برادر و اســتاد عزیزمان جناب آقای 
بهشتی فرمودند، این دیدار با هفت یا هشت ماه تأخیر 
انجام گرفت. فلسفه حزب و مفهوم حزبـ  آن طوری که 
در ذهن برادران و خواهران عزیزمان هست، همین طوری 
که تشریح می کنیم و در این سمینار چندروزه بیشتر و 
بهتر ایــن را درمی یابیم،ـ  ایجاب می کرد که ما خیلی 
پیش از این و بیش از این همدیگر را ببینیم و بنده هم 
همان طوری که برادر و اســتادمان فرمودند به نوبه خود 
احساس می کنم عمیقاً مســرتی را که از دیدن چهره 
مهربان نوازشــگر برادران و خواهران همفکری به یک 

انسان دست می دهد.
ما و شــما در کل، در مجموع یک واحدی هستیم که 
در سراســر این پهنه وسیع کشور گسترده ایم؛ و امروز 
عظیم ترین شبکه ای که در سراسر کشور تشکیل شده با 

نقش تشکل در تداوم انقالب اسالمی
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اســت؟ یا نه، آن چنانی که بخصوص در این یک ماه اخیر یا دو ماه اخیر بر سر 
زبان ها بود و هنوز هم هســت و بی شــک در آینده هم شاید با قوت و قدرت 
بیشتری گفته خواهد شد، حزب اساساً یک چیز غلطی است پس مسئله اولی 
که بایستی ما مطرح کنیم این است که آیا حزب داشتن، حزب بودن، تحزب و 
تشکل ضرورت دارد برای تداوم انقالب؟ آیا نقشی دارد یا نه؟ استنباط دوم از این 
تعبیر که آن را هم به قدر فرصت و مجال زمان ســعی می کنم بگویم این است 
که حزب ما در تداوم انقالب تاکنون چه کرده است، چه خطی را پیموده است، 
و در آینده چه خواهد کرد و به کدام جهت و به کدام سمت حرکت خواهد کرد 

و چه نقشی را خواهد داشت این هر دو مسائل الزمی است که ما باید بدانیم.

تشکل و حزب چیست؟
در مورد مسئله اول بنده حزب را باید تعریف کنم، 
حزب اساساً چیست؟ و برای چیست؟ به گمان من 
اگر حزب را ما بشناسیم و بدانیم که هویت و مفهوم 
حزب اساساً چیست و چه وظیفه ای دارد پاسخ سؤال 
خودمان را درخواهیم یافت یعنی خواهیم فهمید که 
آیا برای تداوم انقالب حزب الزم است یا مضر است؟ 
حزب عبارت اســت از یک گروه متشکل و منظم 
و هماهنگ در حرکــت، در جهت گیری، در عمل 
و در ذهنیــت. این معنای حزب، حزب یعنی یک 
ارگانیزم، حزب در مثل یعنی یک پیکر واحد. در آن 
لحظه ای که مغز فرمانی را صادر می کند، تمام اعضاء 
و جوارح به طور هماهنگ آن فرمان را اجرا می کند، 
یا عملی متناسب با اجرای آن فرمان انجام می دهد. 
در آن لحظه ای که مغز مفهومی را تصویر می کند 
که باید بیان بشود، گفته بشود، سلول های مغزی، 
حنجره، زبان، دست، سر، پیکر، هماهنگ، هم جهت 
همکاری می کنند تا این بیان، این سخن این مفهوم 
به بهترین وجهی ادا بشود. حزب یعنی این. تحزب 

یعنی تشکل و سازمان یافتگی یک عده انسان.

بنابراین توصیه من به برادرها و 
خواهرها و خواهشم از همه این است: که 
سعی کنید نقاط مشترکتان را زیاد کنید، 
به هم نزدیک بشوید، فعالیت هایتان را در 
خط واحدی قرار بدهید و سعی کنید که 

به طرف وحدت بروید. 
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وظایف سه گانه تشکل
وظیفه اول: به فعلیت رساندن استعدادها

این تشــکل وظیفه اش چیست؟ سه وظیفه عمده را ما 
برای حزب از اول تصور کردیم و این را بیان کردیم و در 
عمل سعی کردیم این سه وظیفه را انجام دهیم وظیفه 
اول بالقوه ها را بالفعل کردن و به نیروهای کند، شتاب 
دادن. در جامعه ما بســیار بوده اند و هستند و خواهند 
بود عناصری که انگیزه حرکت، حرکت انقالبی، حرکت 
مبارزی در آن ها، آن چنان نیست که آن ها را تنها بدون 
یک محرکه به کار وادارد یا به کاری متناسب و شایسته 
زمــان و موقعیت وادارد. این نیروها باید بالفعل شــود، 
بالقوة دیروز، انسان هایی هستند که حاضرند فداکاری 
کننــد، حاضرند انرژی های خودشــان را مایه بگذارند، 
سرمایه گذاری کنند حزب بایستی این نیروهای در بانک 
مانده را به جریان بیندازد، ذخیره شــده را به مرحله و 
منصة عمل دربیاورد. به تعبیر درست امام در نهج البالغه 
)ليُِثرُيوا لَُهْم َدفَائَِن الُْعُقوِل(4 دفینه ها، گنج ها، ثروت های 
دفن شده و ناپیدا را برشوراند. در اجتماع خودمان همه 
شما دیدید چقدر جوان حاشیه خیابان گرد وجود داشت 

که هیچ امیدی شــما به او نداشتید و انقالب او را کشاند در مجرایی که از 
او شــهیدی نام آور و افتخاربخش ســاخت؟ این یک مثال از بالفعل کردن 
نیروهای بالقوه اســت. چقدر متفکر اندیشمند داشتید که اندیشه هایشان 
در صندوقخانه های خانه شان یا کنج کتابخانه شان به مسائلی متناسب با 
همان مکان و همان زاویه مصروف می شــد؟ و انقالب این ها را به صحنه 
مبارزات سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک کشاند و از آن ها عناصر پیشگام و 
راهگشا ساخت. این مثال دیگری از بالفعل کردن نیروهای بالقوه است این 
اولین وظیفه یک حزب است. یک حزب باید با تدبیری که می اندیشند با 
هماهنگی و یک کاسه کردن نیروهایی که به برکت حزب به وجود می آید، 
بتواند نیروهای بالقوه را بالفعل کند، نیروهای کند را شتاب بدهد این فلسفه 

اول یک حزب است.
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وظیفه دوم: جهت دادن به نیروها
بسیاری از نیروها در جامعه به صورت بالفعل وجود دارد، اما کج حرکت می کند. 
یک حزب باید این مســئولیت را بر دوش داشته باشد که فلش کج این نیروها 
را راســت کند. آن ها را به خط مستقیم هدایت کند. از هرز رفتن و کج رفتن و 
نادرست عمل شدن این نیروها ممانعت کند. دم به دم به آن ها خوراک مغزی بدهد. 
انسان ها را در میدان و در صحنه تنها نگذارد. همه ما در گذشته -ما یعنی آن کسانی 
که در تریبون های گویندگی مذهبی قرار داشــتند از برادران روحانی و بعضی از 
برادران غیرروحانی که البته در مجلس هم حضور دارند بعضی از برادران که سابقه 
فعالیت های تبلیغات مذهبی داشتند- سخنرانی می کردیم، منبر می رفتیم، ده 
شب، پنج شب در فالن مجلس حرف می زدیم، صحنه پرشوری پای منبر به وجود 
می آمد؛ کربالیی بود، قیامتی بر پا می شد. بی تفاوت ها شدیداً احساس مسئولیت 
می کردند. ساکت ها شدیداً به فغان و خروش می آمدند. جوان ها احساس می کردند 
که در وسط صحنه و عرصة جنگ و مبارزه هستند. خیلی از شماها از خیلی از 
برادران روحانی از خود ماها که می شناســید این مناظر را در گذشته دیدید در 
شهرســتان های مختلف، در تهران از منبر می آمدیم پائین، این شور در مجلس 
بود. از مجلس خارج می شدیم، از آن شهر خارج می شدیم، هزارها نفر در داخل 
آن مجلس، با شور، مسئول، شدیداً عازم و مصمم با روحانیون بودند. مِن خامنه ای 
نمی توانســتم بروم سراغ تک تک افرادی که از سخن گرم من آتش گرفته بودند 
هدایتشــان کنم و فاجعه به بار می آمد و تشکل ها و سازمان ها و تدابیر از پیش 
آماده شده، میدانی برای صید انسان های آماده به کار باز می کرد. حزب جلوی این 

هرز رفتن و کج رفتن را خواهد گرفت. حزب یعنی 
آن واحدی که به تک تک افراد باید برســد، نیروها 
را در میدان تنها نگذارد، بالتکلیف نگذارد. به آن ها 
بگوید کدام مطلب پذیرفتنی است باید بپذیرد، کدام 
مطلب کوبیدنی است باید بکوبد. تکلیف آن ها در این 
لحظه چیست؟ حزب این مسئولیت را به عهده دارد 
در سطح وسیع کشور و سپس در سطح وسیع عالم. 
این فلسفه دوم، مسئولیت دوم جهت دادن، تکلیف 
معین کردن، مسئولیت مشخص کردن، راهگشایی 

و راهنمایی.
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وظیفه سوم: ایجاد هماهنگی
مسئولیت سوم که از همه این ها مهم تر است و در حقیقت 
جــان و روحی به این دو وظیفه قبلــی می دهد، ایجاد 
هماهنگی است ممکن است شما راه بیفتید ده نفر، بیست 
نفر، صد نفر را بسازید برایشان تکلیف معین کنید. اما شما 
در اصفهان این کار را بکنید، برادرمان در مشهد به نوبه 
خود صد نفر، دویست نفر، هزار نفر را بسازد، بی اطالع از 
کار شما، و سومی در شیراز همین کار را بکند، بی اطالع 
از کار شما دو نفر و چهارمی و پنجمی و دهمی و صدمی 
در نقــاط مختلف همین کار را بکننــد. بی اطالع از کار 
یکدیگر. نتیجه چه می شود؟! نتیجه عرصه پیکار اندیشه ها 
و عمل ها در حوزه محدود کشور. زیرا دو سلیقه، دو نفر 
بدون ایجاد هماهنگی، بدون یک تدبیر واحد، و لو به کار 
مشابهی دست بزنند، این دو کار ناهماهنگ به بار خواهد 
آمد. اگر در بافتن یک قالی آن ســه نفر، چهار نفری که 
روی آن نیمکت نشسته اند و دارند می بافند، آن کسی را که 
نقشه تنظیم شدة با فکر طرح شده را به صدای بلند، کلمه 
کلمه، جمله جمله می گوید نداشته باشند این قالی هرگز 
یک نقش هماهنگ نخواهد داشت! یک طرفش قفقازی 
است، یک طرفش مشهدی است یک طرفش تبریزی است 

یا قالی نیست.

نقش تشکل در تداوم انقالب
حزب این ســه مســئولیت را بر دوش دارد. بار دیگر تکرار می کنم این سه 
مسئولیت را. اول: شتاب دادن نیروهای کند و بالفعل کردن نیروهای بالقوه؛ 
دوم: جهت دادن تکلیف دادن، مشخص و معین کردن وظیفه؛ سوم: هماهنگی 
میان این همه فعالیت زندگی ساز. این ســه کار را یک حزب بر عهده دارد 
حاال شما با این برداشت از حزب ببینید که نقش حزب )نه حزب جمهوری 
اسالمی( در تداوم دادن و در تضمین تداوم انقالب چیست؟ آیا یک انقالب 
بدون یک چنین هماهنگِی فعال و سازنده ای اصالً می تواند تداوم پیدا کند؟ 
یک انقالب با شور و با احساس و مبتنی بر یک ایدئولوژی به وجود می آید؛ اما 
شور و احساس که به وسیله رهبری ها هدایت می شود، همواره باقی نمی ماند 
و رهبری ها همیشه در همه زمان ها در همه مکان ها حضور ندارند؛ طعمه ای 
در اختیار بداندیشان و بدخواهان و توطئه گران درخواهد آمد که هرکدام از 

انقالب گوشه ای را ببرند و ببلعند.
یک انقالب دشمن زیاد دارد و دشمن با طرح و تدبیر کار می کند؛ زیرا ضربه 
خورده و لطمه دیده اســت. اگر یک انقالب اداره نشود، هدایت نشود، برای 
آینده خود تضمین درستی فراهم نکند، دشمن ها به آسانی انقالب را از هم 
خواهند پاشــید، نابود خواهند کرد، گاهی انقالب را به ضد انقالب تبدیل 
می کنند. گاهی عناصر ضد انقالب در رأس انقالب قرار می گیرند. شما دیدید 
که در جامعه خودمان کسانی خودشان را کاندیدای ریاست جمهوری کردند 
که پس از چند روزی دستگیر شدند. این نشان یک فرصت برای ضد انقالب 
اســت که بتواند خودش را انقالبی جا بزند و در مسند انقالبی ها قرار بگیرد. 
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شما تاریخ انقالب های جهان را خوانده اید، انقالب کبیر فرانسه را می دانید، انقالب 
هندوستان را می دانید، انقالب اکتبر را می دانید. انحراف انقالب ها را شناختید و 
دیدید. آنچه می تواند یک انقالب را تــداوم بدهد و دوام روحیه انقالبی و جهت 
انقالبی و روح انقالب را تضمین بکند؛ یک تدبیر هماهنگ، یک حرکت هماهنگ، 
یک اندیشه هماهنگ میان یک عده عناصر مؤمن به این انقالب است. بنابراین 

حزب برای تداوم انقالب یک ضرورت است.
البته همان طور که اشاره کردم حرف زیاد بود که حزب بازی یعنی چه؟ چرا یک 
عده را جدا می کنید از مردم؟ هیچ حزبی مورد قبول نیست! شعارهایی که بعضی ها 
در این مدت دادند ما از مدت ها پیش نشسته ایم و تشریح کردیم، روشن کردیم 
که وحدت، وحدت نیروها با تحزب منافاتی ندارد، ضامن وحدت هم تحزب است. 
شما می گویید که حزب درست نشود، تشکیالت به وجود نیاید تا وحدت به هم 
نخورد! اگر تشکیالت به وجود نیاید، تفرقه افکنان بهتر می توانند وحدت را به هم 
بزنند. آنچه می تواند وحدت همه نیروها را حفظ کند، چه نیروهای داخل حزب 
و چه نیروهای خارج حزب، باز یک حزب مؤمن فعال متشکل است. یعنی اگر ما 
یک حزب مؤمن فعال داشته باشیم، بهتر می توانیم وحدت را حفظ کنیم؛ بهتر 
می توانیم یکپارچگی نیروها را حفظ کنیم؛ نه اینکه همه بیایند در حزب ما، نه ولو 
در حزب ما نیایند، ولو خارج باشند. آیا حفظ وحدت با یک اندیشه، با یک صفا، 
با یک بیان گیرا، با یک تدبیر اندیشمندانه نیست؟ وحدت به خودی خود که حفظ 
نمی شود، بایستی یک اخالص فراوان و یک تدبیر عمیق بکار بیفتد تا وحدت را 
حفظ کند این طور نیست؟ این تدبیر عمیق را یک فرد کمتر می تواند بکند تا یک 

جمع. سه نفر آدم غیر متشکل کمتر می توانند بکنند 
تا سه آدم متشکل. پس برای حفظ وحدت هم باز 

یک تشکل الزم است. یک حزب الزم است.
پانویس:

1ـ آل عمران-103.
2ـ این تغییر و تعبیرهایی که در چند سطر بعدی بکار رفته همگی اشاره به ماجرای 

منایشنامة )آی بی کاله و آی با کاله( نوشتة غالمحسین ساعدی است.
3ـ محرم سال 1399 قمری مقارن با آذر 1357.

4ـ خطبه اول نهج البالغه.
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هیأت تراز انقالب اسالمی،
همان قله ای است که باید به سویش حرکت نمود.

همان هیأِت الگویی که گوشه گوشه و لحظه لحظه اش مورد رضایت امام عصر  باشد.

هیأتی است که شایسته برپایی در حضور حضرتش باشد. هیأتی آماده حضور و ظهور...
ترسیم بایسته ها و شایسته های چنین هیأتی، هر چند سخت و دشوار می نماید؛ 

اما الزم است و ضروری...
* * *

در »آفتاب«، درجستجوی ابعاد و شاخصه های »هیأت تراز انقالب اسالمی« پای 
بیانات امام راحل)ره(

و رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( می نشینیم.
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