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چرا شهید آیتاهلل بهشتی الگوی مناسبی برای عمل سیاسی است

استاد تشکیالت سیاسی

نقش مؤثر در شورای انقالب ،حضور جدی و تاثیرگذار در
محمدرضا کردلو :عمل سیاس��ی س��خت است .پیچیده است.
درباره رفتار سیاسی سادهانگار نمیتوان بود .صرف داشتن برخی کادرسازیهای پس از انقالب ،نقش موثر در مجلس خبرگان
ویژگیه��ای روحی یا رویکردهای اجرای��ی ،نمیتوان فردی را قانون اساس��ی در حضور بزرگان انق�لاب و بزرگان طیفها و
واجد تخصص در سیاست دانست .سختی رفتار سیاسی البته جریانهای مختل��ف ،از آیتاهلل طالقانی تا مهندس بازرگان،
دالیل متع��دد دارد؛ یکی آنکه تصمیم سیاس��ی صرفا فرد یا هدای��ت فک��ری و نگاه باز سیاس��ی در مس��ائل روز جامعه،
افرادی محدود را متاثر نمیکند و ممکن است گاهی یک جامعه بزرگمنشی در مواجهه با تهمتها و توهینها ،ایجاد سازوکار
برای یک تصمیم سیاسی در مسیر نادرست بیفتد .گاه نیز یک حزبی و س��اختارهای تشکیالتی نوین در س��الهای پس از
تصمیم سیاسی مقدمه رستگاری یک ملت میشود .همزمان انقالب ،تفکیک جایگاههای اجرایی و سیاسی ،مدیریت گفتاری
با افزایش مسؤولیتهای فرد در جامعه ،ویژگیهای رفتاری او و رفتاری در مواجهه با ش��ایعهها و برچس��بها و ویژگیهای
متعدد سیاس��ی در رفتارشناسی آیتاهلل بهشتی قابل تامل و
مهمتر تلقی شده و قابل مطالعه میشود.
در سختی عمل سیاس��ی و اجتماعی ،در میان خاطرات بررسی است.
دق��ت در اظهارنظ��ر در برهههای مختل��ف و ظرافت در
یکی از چهرههای سیاسی به خطبهای از نهجالبالغه برخوردم.
خطب��ه  54نهجالبالغه که به ماجرای بیعت و بیعتش��کنی تصمیمگیری را میتوان از س��خن و عمل شهید بهشتی در
عدهای و تصمیم امیرالمومنین(ع) در مواجهه با آنان اش��اره مدت کوتاه حیات پس از انق�لاب وی فهمید .در موضوعات
میکند .در بخش��ی از خطبه ( 54ترجمه دشتی -خطبه  53مختلف نیز این دقت و ظرافت وجود دارد که تالش میشود به
ترجمه فیضاالس�لام) آمده استَ :ق ْد َقلَّ ْب ُت َه َذا أْالَ ْم َر ب َ ْط َن ُه َو برخی از آنها اشاره شود.
َظ ْه َر ُه َحتَّى َم َن َعنِي ال َّن ْو َم[ :چون بعد از آن دستهاى مانند طلحه
پیش از انتخابات ریاس��ت جمهوری اول ،کاندیدای حزب
و زبير نقض عهد كرده و پيمان شكستند] من ظاهر و باطن جمهوری اسالمی امکان حضور در انتخابات را پیدا نمیکند.
اين امر را زير و رو کردم به حدى كه [انديشه در اين باب] مرا آیتاهلل بهش��تی مس��اله مه��م در انتخ��اب رئیسجمهور را
از خواب باز داشت.
فرآیندی میداند که انتخاب از سوی مردم انجام شود و نکاتی
دقیق ش��دن در این خطبه و حالتی که حضرت علی(ع) را خاطرنش��ان میکند :مردم ما باید در انتخاب رئیسجمهور
به توصیف آن میپردازد ،به خودی خود به ما نش��ان میدهد هم دقیق باش��ند و هم در ش��ناخت رئیسجمهور از هر نوع
مس��اله س��ختی و پیچیدگی تصمیم و عمل سیاسی تا چه مبالغ��ه ،گزافهگویی و س��اده اندیش��ی پرهیز کنن��د .هم در
اندازه است .وقتی به سالهای اول پس انقالب اسالمی ایران تبلیغ برای رئیسجمهور مورد عالقهش��ان از هر گونه دروغ و
نگاه��ی دوباره میاندازیم و «تصمیمهای مهم در س��الهای خالف واقعگویی و مبالغهگویی پرهیز کنند و هم اینکه درباره
سرنوشتس��از» را از نظ��ر میگذرانیم،
نامزده��ای مورد عالقه اف��راد و گروههای
ظرافت و دقت برخی رفتارهای سیاس��ی
دیگ��ر ،منصفان��ه داوری و موضعگیری
و بوی��ژه دوراندیش��ی آنها م��ا را به تامل
کنند ،تا نوع انتخاب و تبلیغات ریاس��ت
وام��یدارد .یکی از چهرهه��ای تاثیرگذار
جمه��وری در جامعه اس�لامی -انقالبی
در تصمیمسازی سالهای نخست انقالب
ما ،نوعی اس�لامی باش��د و دور باش��د از
شهید آیتاهلل دکتر بهشتی بود .تعبیری
آن آلودگیهایی که در انتخاب ریاس��ت
که امام برای ایشان بعد از شهادت به کار نقش مؤثر در ش�ورای انقالب ،حضور جمهوری یا انتخاب نمایندگان مجلس در
برد ،تعبیر عجیبی است .بهشتی یک ملت جدی و تاثیرگ�ذار در کادرس�ازیها ،جامعهای غیراسالمی و جامعههای منحط
بود .در تفس��یر «یک ملت» از بسیاری از نقش موثر در مجل�س خبرگان قانون پیش میآید( .روزنامه جمهوری اسالمی،
چهرههای سرشناس سیاسی و اجتماعی اساس�ی در حضور ب�زرگان طیفها و )58/11/4
تالش آیتاهلل بهش��تی برای تفکیک
گزارهه��ای فراوانی ش��نیدهام .یکی اما از جریانهای مختلف ،از آیتاهلل طالقانی
میان آنها انگار کارکردیتر است .باری از تا مهن�دس ب�ازرگان ،هدایت فکری و رفتار حزبی از رفتارهای مدعی طرفداری
استادی این تعبیر را شنیدم که در تفسیر نگاه باز سیاسی در مسائل روز جامعه ،از ش��ورای انق�لاب یا ح��زب جمهوری
«یک ملت بودن بهشتی» میگفت :یک ایجاد س�ازوکار حزبی و س�اختارهای اسالمی از مسائلی است که در طول دوره
ملت؛ یعنی ما آدمهای خوب در کش��ور تشکیالتی نوین ،تفکیک جایگاههای فعالیت این ح��زب زیاد پیش میآمد .به
زی��اد داریم .در ادارهه��ا و نهادها ،در بین اجرای�ی و سیاس�ی ،مدیریت گفتاری عنوان مثال ،دانشجویان دست به اقداماتی
آدمهایی که میآیند کارت میزنند ،روز و رفت�اری در مواجه�ه با ش�ایعهها و میزدن��د ک��ه ممکن بود به پ��ای حزب
میگذرانن��د و میرون��د آدمهای خوبی برچسبهاوویژگیهایمتعددسیاسی جمهوری اس�لامی تمام شود ،یا فردی از
هم هس��تند اما از می��ان همه آنها «یک در رفتارشناسی آیتاهلل بهشتی قابل اعضای حزب نظرات ش��خصیای داشت
که ممکن بود نظرات حزب نباشد .سرعت
نفر»هایی هستند که «یک نفری» کلی تامل و بررسی است
کار پی��ش میبرند .گاهی آنق��در بزرگ
آیتاهلل بهشتی در واکنش و فاصلهگذاری
میشوند که یک نفری به اندازه یک ملت تاثیرگذار میشوند .از اقدامات و رفتارهای اش��تباه قابل تامل است .به این سوال
شهید بهشتی نیز از این جنس آدمها بود؛ کارهایی را بهعنوان و ج��واب روزنامه کیهان در تاریخ  58/11/18توجه کنید-« :
ریلگذاری و سیستمسازی در جمهوری اسالمی انجام داده که چندی قبل دانشجویان مسلمان پیرو خط امام مدارکی علیه
هن��وز میتوان به آنها اتکا کرد .گرچه اگر خودش بود بارها و روزنامه بامداد افشا کردند و روزنامه چند روزی است که منتشر
بارها آنها را تغییر میداد ،چون اس��تاد تغییر بود و واجد همه نمیشود؛ علت عدم انتشار این روزنامه چیست؟
آن چیزی بود که برای تغییر الزم و اساسی است .یک بار در
یادداشتی البته به تفصیل یادآور شدم انقالب کمتر کسی در
طول تاریخ دارد که به اندازه بهشتی مولد و منشا تغییر بوده
باشد اما چه تغییری در چه بستری و با کدام استراتژی .شهید
بهش��تی دارای  4ویژگی برجسته در ایجاد تغییر بود .دانش
تغییر ،جرات تغییر ،قدرت تغییر و از همه مهمتر و بااهمیتتر
«تقوای تغییر» از مولفههایی بود که از بهشتی یک شخصیت
فع��ال و پویا برای نهادس��ازی و اداره تش��کیالت ،مواجهه با
مخالفان و تعامل با همفکران ساخته بود.

روزنامه به سبب تصمیمات قانونی بسته نشده است؛ آنها
خودشان روزنامه را بستهاند ،چون نگران عکسالعمل جامعه
هستند.
 آیا شورای انقالب به دانشجویان مسلمان پیرو خط امامدرباره کارهایی که انجام میدهند توصیههایی میکند یا خیر؟
ش��ورای انقالب به آنها توصیههایی میکند ،ولی نه در هر
مورد و نه به این صورت که شورای انقالب مسؤول تصمیمات
آنها باشد .توجه داشته باشید که ما در حد وظیفهای که داریم
عمل میکنیم و ما باید آزادی مردم کش��ورمان را تا حدودی
تأمین کنیم .شورای انقالب باید به تنهایی تصمیم بگیرد و باید

این تصمیمها را مورد بررس��ی قرار دهد؛ ما دوست نداریم که
تصمیم ما به شخص یا گروه دیگری وابسته باشد».
در مس��اله نواری که ادعا میشد از سخنان شهید حسن
آیت ،عضو حزب جمهوری اس�لامی و توسط روزنامه انقالب
اس�لامی(ارگان بنیص��در -رئیسجمهور وقت) پیاده ش��ده
اس��ت نیز پاسخی مشابه میدهد که حزب ،مسؤول اظهارات
شخصی نیست .البته همیشه اولویتها را نیز متذکر میشود:
این نوار و این مطالب اگر صحت داشته باشد چیزی است که
منحصرا به آقای آیت مربوط میشود و هیچ ارتباطی با حزب
جمهوری اس�لامی بهعنوان یک تشکیالت ندارد و همچنین
ارتباطی با من و دوس��تانم بهعنوان اعضای موس��س حزب و
اعضای ش��ورای مرکزی حزب ندارد ،بنابراین هر توضیحی را
باید آقای آیت در این زمینه بدهد که آیا اساسا چنین مطلبی و
چنین نواری صحت دارد یا خیر و اگر واقعیت دارد توضیح آن
چیست؟ از اینها گذشته با عالقه جدی که من و دوستانم در
شورای انقالب برای ایجاد جو تفاهم و هماهنگ کردن نیروها و
مسؤوالن کنونی کشور داریم ،تصور میکنم این مسائل را توی
بوق کردن صحیح نباشد .بر فرض که آقای آیت چنین چیزی
گفته باشد ،اظهارنظری است که فردی در مسالهای کرده است.
این را علم کردن و آن همه دربارهاش سر و صدا به راه انداختن،
به هیچ وجه با مصلحت انقالب سازگار نیست و ما با دوستان
این مساله را رسیدگی خواهیم کرد که ببینیم به چه داعیه و

چه انگیزهای روزنامه انقالب اس�لامی بهعنوان پرده برداشتن جمهوری اسالمی به دست آوردن قدرت نیست ،بلکه حمایت
از مس��ائل پشت پرده و امثال اینها چنین جوی را میخواهد از انقالب اس��ت و بنابراین کاندیداه��ای ما از انقالب حمایت
در جامعه ایجاد کند( .روزنامه جمهوری اسالمی )59/03/23 ،خواهند کرد ،در این صورت ما به هدفهایمان رس��یدهایم.
در س��خنرانیای به مناس��بت  15خرداد سال  59در جمع (روزنامه کیهان)58/11/18 ،
مساله اسناد مرتبط به شهید بهشتی در النه جاسوسی که
مردم ش��یراز حتی برای حزب جمهوری اسالمی نیز خط قرمز
میگذارد :گروهگرایی به هیچ عنوان نباید باش��د ،بلکه ارزشها ،توام با ش��ایعه و دروغ در جو آن روز مطرح ش��ده بود ،مساله
دیگری اس��ت که میتوان نوعی از رفتار
ضوابط و لیاقتها باید مورد توجه قرار بگیرد
اسالمی صحیح را در نسبت واکنش به آن
و در تعیین انتصاب بیغرضانه ارزشها مورد
از شهید بهشتی دید.
نظر قرار بگیرد ،ح��اال فرد مورد نظر عضو
تشکیالت باشد یا نباشد ،بنابراین اگر این
«م��ن در خاطرات��ی که به مناس��بت
تشکیالت از این اصل منحرف شود مخالفت
سالگرد انقالب ،چند ش��ب قبل در رادیو
خودم را با آن اعالم میکنم.
تلویزیون گفتم ،یادآوری کردم که در یکی
حزب جمهوری اسالمی کاندیدایی برای تالش آیتاهلل بهشتی برای تفکیک از این تقاضای مالقاتها که یک آمریکایی
ریاس��ت جمهوری ندارد و ش��هید بهشتی رفت�ار حزب�ی از رفتاره�ای مدعی بهعنوان ایرانشناس و عالقهمند به ایران و
رهبر این حزب است .پاسخش را به سوالی طرفداری از ش�ورای انقالب یا حزب مل��ت ایران ،ولی واقعا عالقهمند به آمریکا
در همین رابطه ببینید که از جمیع جهات جمهوری اسلامی از مسائلی است تقاضای مالقات کرده بود ،با اینکه شخص
پاسخی واقعنگرانه است :من فکر نمیکنم که در ط�ول دوره فعالیت این حزب وقتگیرنده مدعی بود این مردی است که
که وضعیت حزب جمهوری اسالمی لطمه زیاد پیش میآمد .ب�ه عنوان مثال ،مطالعات زیادی درباره ایران دارد ،وقتی از
زیادی خورده باش��د چون کاندیدای ما به دانش�جویان دس�ت ب�ه اقدامات�ی من پرسید« :ما درباره امام اطالعاتی داریم
دلی��ل دیگری در انتخابات ش��رکت نکرد ،میزدند که ممکن بود به پای حزب که ایشان مرجعی هستند ،مقلدینی دارند و
بنابراین با نتیجه انتخابات نمیتوانیم میزان جمهوری اسالمی تمام شود ،یا فردی اختالفات هم هست که آیا مقلدین ایشان
از اعضای حزب نظرات ش�خصیای از مراجع دیگر در ایران بیشترند ،ولی چون
نفوذ حزب را اندازهگیری کنیم.
شکس��ت ظاهری در انتخاب��ات او را داش�ت که ممکن بود نظرات حزب میگویند شما بیش از  30سال است که با
از دوراندیش��ی و نگاه به انتخابات آینده نباشد .س�رعت آیتاهلل بهشتی در امام در رابطه هستید ،میخواهیم از شما
بازنمیدارد و در پاس��خ به این سوال که واکنش و فاصلهگذاری از اقدامات و درباره شرح اوصاف امام چیزهایی بشنویم».
و وقت��ی من اوصاف ام��ام را در نقش یک
«آیا ش��ما فکر میکنید نفوذت��ان را در رفتارهای اشتباه قابل تامل است
رهبر و تأثیر ایشان را در این انقالب و اینکه
مجلس آینده خواهید داشت؟» میگوید:
ش��اید و از این طریق ما وظیفهمان را بهتر انجام خواهیم داد .با هیچ فرد دیگری قابل مقایسه نیست ،بیان میکردم ،این فرد
حزب ما سعی خواهد کرد بهترین افراد را کاندیدا کند بدون با همه سیاس��تمداری و آب زیرکاه��ی در چهرهاش کامال آثار
توجه به عضویت آنها در حزب ،نه تنها برای امروز ،بلکه برای تعجب دیده میشد .توی دلم گفتم این آقا خیلی درباره ایران
همیشه؛ حزب ما در میان گروههای اسالمی بهترین فرد را در مطالعات داشته! برای اینکه آن مسائلی را که من درباره نقش
نظر خواهد گرفت .من بارها توضیح دادهام هدف اصلی حزب امام گفتهام ،مس��ائلی بود که خیلی از مردم ایران میدانستند
و آن اینکه امام نقش��ش حتی با همه مراجع دیگر نقش جدا
و ویژهای اس��ت .درباره این مالقاتها و دیدارها علىالقاعده در
آنجا اوراقی هست و من قبال به دلیل اینکه بعضی گروهها حتی
بعضی از چهرهها ادعاهایی در این زمینه داش��تند ،چندین بار
اعالم کردهام که این اوراق را منتشر کنید؛ البته امانت به خرج
داده ،هر چه هست منتشر کنید؛ مردم هم با حوصله و بردباری
و نه با هوچیگری یا تحت تأثیر هوچیگری ،همه را بخوانند و بعد
جمعبندی  -جمعبندی ،نش��اندهنده آن است که ما چه کار
میخواستیم بکنیم»( .روزنامه جمهوری اسالمی)58/11/23 ،

از تحزب تا حکمرانی ،در نگاه و عمل شهید بهشتی

یکی از وجوه مهم ش��خصیتی ش��هید آیتاهلل بهشتی که
مصادی��ق فراوانی در رفتار سیاس��ی ایش��ان دارد ،عدم ایجاد
هزینه برای سیستم و هزینه نکردن از سیستم برای خود است.
در میان سیاس��یون بسیارند کس��انی که تا از سوی گروهها یا
جریانها مورد هجمه قرار میگیرند (که ممکن است بحق یا
ناحق باشد) ،نخستین کاری که میکنند این است که خود را
به جایگاههای ارزشی و مورد احترام نظام متصل کنند تا شاید
از این رهگذر خود را مصون بدارند .حتما زیاد دیدهاید افرادی را
که حتی در مقابل خواستهها و مطالبات قانونی به جای تبعیت،
از گذش��ته و سابقه سیاسی و اتصال به شخصیتها و جایگاه
سیاسی خود استفاده میکنند تا مگر به قانون تن ندهند .در
این میان ش��هید آیتاهلل بهشتی که با بیسابقهترین حمالت
مواجه بود ،به هیچ وجه سیس��تم را هزین��ه خود نمیکرد .از
اختیارات فراوانی برخوردار بود اما هیچگاه برای اهداف شخصی
از آنه��ا اس��تفاده نمیکرد .نقل اس��ت بنیص��در در یکی از
سخنرانیها ،در یکی از شهرها حمالت تندی به آیتاهلل بهشتی
که رئیس دیوان عالی کشور بود صورت میدهد .مسؤول رادیو و
تلویزیون که گویا یکی از اعضای حزب جمهوری اسالمی بوده،
با شهید بهشتی تماس میگیرد و به او میگوید به خاطر شهید
بهشتی قصد مخابره کامل صحبتها را ندارد .شهید بهشتی به
او میگوید :تو چه حقیداری این کار را بکنی؟ آقای بنیصدر
رئیسجمهور است و نباید سانسور شود.
همچنین شهید بهشتی تا آخرین لحظه حیاتش هزینهای به
سیستم تحمیل نکرد؛ چه اینکه با نبوغی که در سیستمسازی
داشت ،توانست در همان سالهای ابتدایی انقالب دستگاهها و

ما به حکومت کردن بهای یک بال مگس هم ندادیم
سازوکارهایی را پایهگذاری کند و منشا تحوالت گسترده شد .شد ،تذکر میدهیم ،انتقاد میکنیم ،اگر پافشاری کرد جلویش
در مس��ائل گوناگون نیز با اظهار نظرهای مفید در تالش برای میایستیم .تکلیف ما را اسالم روشن کرده است».
درب��اره اتهامی ک��ه همواره از س��وی بنیصدر ،س��ازمان
زدودن شبهات از چهره انقالب بود و تقریبا یکی از پرکارترین
روحانیون سالهای اول انقالب در سفر به شهرهای مختلف و مجاهدین و چهرههایی مانند علی تهرانی به شهید بهشتی و
دیدار با مردم و رفع مشکالت آنها و گشودن گرههای طبیعی حزب جمهوریزده میشد نیز اینطور میگوید« :حزب برای ما
شریک خدا نیست ،ما به حکومت کردن بهای یک بال مگس
سالهای اول از مشکالت جاری کشور بود.
شهید بهش��تی اما خودش را هزینه سیستم کرد .در واقع هم ندادیم ،در این مدت ما حقارتی در خود نمییافتیم و دچار
فدایی سیستم شد .وقتی سران سازمان مجاهدین بعد از فاجعه عقده حقارت و خودکمبین��ی نبودیم که بخواهیم با قدرت و
هفتم تیر اینط��ور مطرح کردند که ما جمهوری اس�لامی را ریاست آن را جبران کنیم»)58/11/8(.
در ج��ای دیگر به صراحت از فعالیتهای سیاس��ی حزب
«ب��ی آینده» کردی��م ،یعنی یکی از چهرهه��ای مقوم حیات
جمهوری اس�لامی ،در پاسخ به اتهاماتی
جمهوری اس�لامی هزینه راهی شد که
به آن اعتقاد داش��ت .عدم تحمیل هزینه ش�هید بهش�تی درب�اره اتهامی که که شیخ علی تهرانی وارد کرده ،میگوید:
به سیس��تم ،هزینه نکردن سیستم برای همواره از س�وی بنیصدر ،س�ازمان «در جای دیگر مینویس��ند ،به توطئهای
خ��ود و هزینه ش��دن در راه سیس��تم  3مجاهدی�ن و چهرههای�ی مانند علی ک��ه معروف ش��ده ک��ه در زیر پوش��ش
ویژگی ش��اخص شهید بهشتی است که تهرانی ب�ه وی و حزب جمهوریزده [جالل الدین] فارسی  3نفر آقایان بهشتی،
دیگر صفات و ویژگیهای ایش��ان را ذیل میش�د اینطور میگوید :حزب برای رفسنجانی و خامنهای میخواهند کارهای
همین س��ه مولفه میت��وان توضیح داد .ما شریک خدا نیست ،ما به حکومت اجرای��ی را به دس��ت بگیرن��د و قهرا در
نوع مواجهه با چهرههایی مانند بنیصدر کردن بهای یک بال مگس هم ندادیم ،انتخابات مجلس شورا برنده شوند ،اعتراض
شاهد روش��نی بر رعایت این مولفهها از در ای�ن م�دت م�ا حقارت�ی در خود دارند .اوال بنده و آقای رفسنجانی و آقای
سوی شهید بهشتی است .اینها البته هیچ نمییافتی�م و دچار عق�ده حقارت و خامن��های که فعالیت مس��تقل  3نفری
ک��دام به معنای محافظ��هکاری و انفعال خودکمبینی نبودیم ک�ه بخواهیم با نداری��م .ما در رابطه با جامعه مدرس��ین،
در رابط��ه با روحانیت و در رابطه با حزب،
نیس��ت .چه اینکه در یک سخنرانی بعد قدرت و ریاست آن را جبران کنیم
فعالیتهای��ی داری��م که الب��د در اینجا
از انتخاب بنیصدر به ریاس��تجمهوری
اینط��ور مطرح میکند« :تا جایی ک��ه رئیسجمهور در خط منظورشان فعالیتی است که ما در رابطه با حزب داریم .حزبی
انقالب اسالمی باشد ،او را تایید میکنیم ،هرجا از این منحرف اگر فعالیت بکند برای اینکه در کارهای اجرایی مسؤولیت قبول

بکند ،فعالیت بکند که نمایندگان بیشتری در مجلس داشته
باشد ،این توطئه است؟ بنابراین این هم باید خوانندگان داوری
کنند که آیا فعالیت یک حزب برای اینکه رئیسجمهوری معین
کند و برای اینکه نمایندگانی که صالح بداند اینها را به مجلس
بفرستد ،اینها توطئه است؟» (روزنامه کیهان)59/11/01 ،
و در گفت وگویی دیگر درباره تعدد جمعیتها و احزاب و
ادعاهایی که برای قدرت گرفتن احزاب مطرح میشود اینطور
به تشریح موضوع تحزب میپردازد« :اصوال باید ببینیم حزب
در یک نظام اسالمی چه مفهومی میتواند داشته باشد .حزب
در نظام اسالمی یعنی گردهم آمدن ،سازمان یافتن و سازمان
پذیرفتن افرادی که همه همدیگر را میشناسند و به همدیگر
اعتماد دارند و به اس�لام معتقد هستند به عنوان یک دین،
یک نظام اجتماعی ،اقتصادی و معنوی و میخواهند بر پایه
حاکمیت اسالم جامعه اسالمی را اداره کنند یا در آن جامعه
اس�لامی سهیم گردند؛ این معنی حزب اس��ت ...اگر افرادی
گفتند ما  50نفر همدیگر را میشناس��یم و یک حزب را به
وجود آوردیم ،فقط باید ما کشور را اداره کنیم ،فقط ما هستیم
که آدمهای خوبی هس��تیم ،فقط ما هس��تیم ک��ه آدمهای
باایمانی هس��تیم ،فقط ما هستیم که کار میدانیم و دیگران
نه مومن هستند نه کار میدانند و نه صادق ،این حزب حزب
ضداسالمی اس��ت ،این حزب طاغوتی است؛ برای اینکه هر
نوع منپرستی و خودپرستی ضد خداپرستی است .میخواهد
این من ،من یک نفر باشد ،میخواهد من ،من  50نفر باشد...
حزب باید انحصارطلب نباشد؛ یعنی این عقیده را نداشته باشد
که فقط ما خوبیم».

