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 دیخواه  یاند/ که اگر م  کرده  حّجت با ما تمام نیبانان/ ا / قلعه ،ی/ بارست،یمان ن رفتن یپا گرید اگر

 !دیببند ی/ قرارسیبا ابل دیبا  ی/ مدینیاقامت گز ارید نیدر ا

فرسوده اّما اعتقاد  اهیس یسالها نیا یبر ما گذشت. جسم و جان ما ط ریسالها اختناق و َوهن و تحق   

و سر  میاّما زانو نزد م،یو درهم شکست میشد ری. پمییانسان نگذاشت که از پا درآ یواال یما به ارزشها

 سیاّما به ابل م،یراندرا ازسر گذ یدیو نوم یلحظات شوربخت نیتر کی. تارمیاوردیفرو ن میبه تسل

. مینداشت یدیام زیآفتاب ن دنی. به دوباره دمیخواست  ینم یزیخود چ یچرا که ما برا م،ی" نگفتی"آر

 م،یریم  یم أسیو  ییکه اگر در تنها میغرور بود نی. گرِم ادیتاب  یآفتاب ما از درون به جانمان م

 روزی. دمیانداز  یبر خاِک راه افکنده شود، به خاک نم دیبا یرا که نزد ماست و نم یبار امانت ،یبار

از آن که روزگار ما به سر  شیشد، پ گریاست. زمانه به ناگاه د نیالُمحاله چن زیبود، امروز ن نیچن

 #.فرعون را در هم نوشت یسیتوفان به غّرش درآمد و بساط ابل د،یآ

به گور رفت،  یزده به رقص درآمدند و گفتند شاِه خودکامگ جانیکه ه یاریاز دوستان ما، بودند بس    

 گرید یبحث یاّما به گورسپردن خودکامگ ،یبه گوررفتن شاه، آر می" باشد. گفتیتواند "شاد  یاکنون م

به  ابندیرا اگر ن قاهرکه معشوق  یاند؛ پرستندگان  مردم، فردپرسِت بالفطره نیعمده از ا یاست. بخش

بر آغل  دیبدهد با یاگر نتواند درس سالها و قرنها ۀ. گفتند تجربرفتندیتراشند. نپذ  یچوب و سنگ م

چوب اعتماد  م؛یهامان را خورده ا یها و فردپرست ینیدراز چوب خوشب انیگوسفندان گذشته باشد! سال

 دیبا یکه اکنون شاد دیبه دورش افکن است، ینیبدب ن،ی. امیجا و اعتقاد نادرست مان را خورده ا یب

ما بشکفد و رو  دهیتواند از قعر جاِن ظلمت کش  یم دیباشد. اکنون ام دیبا یباشد، اکنون سرود و آزاد

 #.جهان را چشم به راه باشد یفردا نیباتریطلوع ز د،یبه خورش

اند.  بسته  قیحقا نیزتریکور چشم بر خوف انگ یجانیه زیدوستان، در اوج غم انگ نیبود که ا دایپ    

گوش به زنگ باشند، به رقص و  یگریر لحظه داز ه شیب ستیبا  یم که یآنان درست به هنگام

بمانند  داریو ب اریهش یگریاز هر زمان د شیب ستیبا  یم که یبرخاستند، و درست به هنگام یکوبیپا

صدا  یروزیو َهلَهله پ وینشان دهند، به غر تیّ بدگمان باشند و حساس یزیو به هر صدا و حرکت ناچ

خواب آلود  یتروا"»"گذشت و به  خیتار ۀاز درواز گرید کباری بیانداختند تا اسب فر به صدا در

آنان  نداشتند؛به کف  ریبار، آنان که در شکم اسب نهان بودند شمش نیا رمیدرآمد. گ الیخوش خ

 با خود یزهر



داد؛ قهرمانان جان بر کف و پاکباز   یآورده بودند که دوست را دشمن و دشمن را دوست جلوه م 

 یِ قدرت نشانده شدند. شاد کهیدشمنان خلق بر ار نیرست نام گرفتند و رسواترپ گانهیخلق، منافق و ب

بار  ،یآزاد. دیکش یبه خاموش رتیبازمانده از ح ی. سرود، در دهنهادیینپا شیب یدو روز نانیخوش ب

 .ناشکفته فرومرد د،یبازگشت و ام فکندهین

 ۀ" است. برنامتیسخن از "تسل نخست سخن از "هشدار" بود، امروز یمتأّسفم، دوستان روزها    

 !لغو شده است یبه کلّ  دیطلوع خورش

انقالب" چه  ی"شورا یاعضا میدان  یاند. نم پنهان شده  ی" پشت پرده گمنامی"رهبران انقالب میگفت   

اند،   دهیرا به ثمر رسان یانقالب شکوهمند نیچن که یمردم یآنان برا تیهستند. سوابق و صالح یکسان

خود را  دیجد آمرانمردم حق ندارند  ایاست؟ آ ستهیشا یرفتار نیمردم چن نیبا ا ای. آستیآشکار ن

که  یشوند؟ پاسخ  یرا به دست دارند و به کجا رانده م شانیسرنوشت ا یبشناسند و بدانند چه کسان

 .بود زیَسفسطه آم میدیشن

اند، نه   شده لینقالب به مردم تحما یکه به عنوان تنها دستاوردها ییسه چهارگانه  انیآقا نیا میگفت   

به  نانیا یمانند. پاسخ ها  یکودکان م یبه دهن کج شتریندارند بلکه ب یریچشم گ تیفقط شخص

از نوع "تا جان شان درآد" و "تا چشم  یعبارت یرودرواس یگذرد، ب  یکه در ذهن مردم م یسؤاالت

 کهوی بیو غر بیعج یتحفه ها نیشود. ا  یکه آدم باورش نم یراست یشان کور بشود" است. راست

 رونیب روزیپ نیکه از آن انقالب خون ییشده است؟ آخر چطور ممکن است جامعه  شانیدایاز کجا پ

 ستندیرا بلد ن شانحرف روزمّره  نهایا رد؟یرا به عنوان سازندگان نهاد نو خود بپذ نهایآمده است ا

 بزنند و دهن

و  نندیتوانند بب  ینوک دماغ شان را نم نهایبرود. ا نیزم ریز خجالت زخواهد ا  یآدم م کنند یکه وا م 

" بدهند و درباره ی"علم حیزن توض یمو یدگیاست که راجع به پوش نیشان ا ینیحداکثر جهان ب

که  نیدر باب ا ایبه هم ببافند،  یابسیَرطب و  کنند یزنان پخش م یکه مو یامواج ۀتشعشع قلقک دهند

با آن همه سر و  ی. آخر چطور ممکن است کار انقالبندیبگو فی" است اراجزیآم کیزن "تحر یصدا

که  فتدیب ینخبگان نیبه آن عمق و عظمت به دست چن یبکشد و سرنوشت انقالب یچارگیب نیصدا به ا

که فکر و ذکرشان را  ییمسأله  نیقابل تصّور است و بزرگتر ریشان غ یتیکبر یقوط یایحقارت دن

از  ال،یآن هاست؟ و تازه، واو یوانیح یعقده ها نیپست تر یخوردگ یکرده توسر به خود مشغول

هستند.  یاصل یانقالب" هم جزء چهره ها یدر "شورا یواردات ونیانقالب نیکه ا میشنو  یهمه طرف م

 باورکرد؟ یشود به آسان  یرا م یزیچ نیآخر مگر چن

"ضد  ستیکه اسم مان را در ل میگوش مان گفتند مواظب باش ریبه ما نداد. فقط ز یکس پاسخ چیه    

 هیپ ست،یمهم ن می. گفتسندینو  ی" با خدا و امام زمان منیاالرض" و "محارب یف نیانقالب" و "مفسد

انقالب چه  فیآخر تکل ی. ولمیندار یانتظار نهایو جز ا میا دهیرا به تن مان مال زهایچ نیا ۀهم

 بود، مگر نبود؟ یدموکراس ی" بود، مگر نبود؟ انقالب برایانقالب "ملّ  شود؟ یم

حضرات را در  ریالّضم یها کردند تا ماف ابانیدر جواب ما، چماق به دست ها را روانه خ        

 .نداشت ریو تعب ریبه تفس اجیفضاحت به ما ابالغ کنند. شعار چماق به دست ها احت تینها

 !هر دو دشمن خلقند ،یو مل کیدموکرات    



" را به عنوان یتوسر ای یروسر ایشرم آور و موِهن " یادهایما، فر ۀزنان و دختران رزمند    

 .گرفتند لیانقالب تحو یدستاوردها نینخست

اند، به   دهیو شکنجه د دهیکش یو روزنامه نگاران ما را که سال ها زندان سندگانینو نیمتعّهدتر    

 گرید یکیآن نشاندند.  یری" را بر مسند سردبزی"رستاخ ییاندند و مبلّغ حرفه از روزنامه ر ییرسوا

 ونیزیپرده تلو یانقالب" رو یمایس یاسیبا عنوان "مفّسر س ،یپرده پوش چیه یب ر،یاز مبلّغان رستاخ

 .ظاهرشد

 ...دیهم بدهکار یزیچ کی دیباش یمحترم انقالب یکه تماشاچ شما

اند، و  و ضد انقالب از آب درآمده یبودند ساواک دهیکه در آن دستگاه با حکومت شاه جنگ ییآنها همه

 !رونیب اند ختهیتمام" از آن دستگاه ر تی"با قاطع دیکه شما باش ییهمه شان را به خاطر خانم و آقا

 ی" در انتهای"آ.اس.پ یشمال شهر )و به عنوان نمونه آپارتمان ها یتومان ونیلیچند م یآپارتمان ها    

باور  دینیداده شده است که تا نب یبه تصرف کسان دهیمصادره گرد نیآباد( که به نام مستضعف وسفی

 یبنزها درو حضرات مستضعف ها را  دیستیآن آپارتمان ها با چیروز صبح سرپ کی. دیکن  ینم

تهمت  گریکه د نی!  ادیریبگ ادیرا  یلغات انقالب نیا یو دست کم معن دیتماشا کن ستمیس نیششصد آخر

 .: دزد حاضر و بز حاضرستیو افترا ن

برده بودند  تهیبه کم تیفشار به جان آمده، شکا ی" که از مزاحمت گروه هازیبه کتابفروشان "تبر    

 دانیجلد آنها وسط م یرو یدو برابر بها افتیرا در برابر در یرمذهبیغ یکردند که کتاب ها شنهادیپ

 !شهر آتش بزنند

 یشده است. صاحب تنها کتابفروش یتلقّ  یضدانقالب یشغل ،یاز شهرستان ها، کتافروش یاریدر بس    

اواخر در "بروجرد" )به عنوان  نی:کازرون" )به عنوان نمونه( از شهر خود آواره شده است و ا

 دهیکه آشکارا از قبل تدارک د یورشیو با  نیساعت مع کیشهر را در  ینمونه( هر پنج کتابفروش

 .دندیشده بود به آتش کش

 را  یبه جان آمده بودند به گلوله بستند و اخ یرا که از گرسنگ یکاریدم انقالب، کارگران ب دهیدر سپ     

تمام امر اعتصاب  یرهبران کارگران نفت را که با شهامت و از خود گدشتگ نیسه تن از سرسخت تر

 .ختنداندا بردند، به زندان شیرا تا فرار شاه مخلوغ پ

 اتیجنا نیبه نفع شاه و حکومتش در مجالس شورا و سنا به بزرگتر که یمسلّم نیمفتخوران و خائن   

فرزندان  نیو مبارزتر نیتر فیاند، حال آن که شر اند، مورد بخشش قرار گرفته صّحه گذاشته  خیتار

افراد عنوان  نیکه دست کم اتّهام ا نیا یدر زندانها مورد شکنجه بودند، ب شیچند روز پ نیخلق تا هم

است که بر اثر اعتصاب غذا با مرگ  یمتوال ی" هنوز در زندان است و روزهایبانیبشود. "حماد ش

عمال   قیطر نیاند و از ا  کند. زنان را صاف و پوست کنده از اجتماع رانده  یدست و پنجه نرم م

 .است نمونه خروار یمشت ییزنان کارآموز قضا اند. موضوع جامعه را عاطل و باطل گذاشته  از یمین

رغم همه  یدوستان! عل ،یخواهد. ول  یفقط فرصت م ست،یموارد مشکل ن نیا کیکایبرشمردن      

هنوز بتوان به خوش  دیاز دست نرفته است. شا یزیبود که چ دواریهنوز بتوان ام دیانحرافات، شا نیا

آنها  اناست که به اشتباه صورت گرفته و مقّصر یرفتارهمه، اعمال و  نیپنداشت که ا نیچن یالیخ



نشده است  دیاند که هنوز کامال  نوم  "ضدانقالب" را خورده بیخبر فر یهستند که نادانسته و ب یکسان

از تعّصبات کوِر پاره  یناش یریپذ کیبازگرداندن روزگار گذشته، از تحر یبرا یمفرّ  یو به جستجو

 .کند  یسو استفاده م ستیهم در کارشان ن یتیّ کسان که سوء ن یی

شما متقاعد  یو به برداشتها رمیپذ  یرا م ینیخوشب نیباشد. من ا نیهم واقعا  چن دیخوب. شا   

:  تُّرهات شرم ستیچ گریمسائل د نیشما از ا اتیتلقّ  نمیبب دیشوم. اّما اکنون به من جواب بده  یم

 یی" در روزنامه یقانون اساس سینو شیآن، به عنوان "پ از یرا، نخست، با پنهان کردن مواد یآور

برداشتند  ادیافراد جامعه در برابر آن به مقاومت برخاستند و فر نیمتعهدتر که یکنند. هنگام  یچاپ م

آن  دیگو  یزند و م  یم هیقض ریدولت ز یو انقالب است، سخنگو یبر سر راه آزاد ییتله  نیکه ا

 شیکرده، و پ نخود را عنوا یاست که نظر شخص رمسئولیغ ی" محصول دماغ فردسینو شی"پ

 "یقی"حق سینو

"سخنگو" مطلب  نیسخنان ا تیبعد، پس از آن که به اعتماد رسم یهنوز منتشر نشده است. اّما چند 

 قانون سینو شیپ ی" متن اصلدیکند که "شا  یآقا اعالم م نیهم د،یفراموش شد و سر و صداها خواب

 !(حدود نیدر ا یزیچ ای) دیهمان باشد که به چاپ رس یاساس

اگر کانون حقوقدانان  ،یطرح قانون اساس یبررس یکشور برا یو قانون  یمرجع علم نیصالح تر       

کانون  نیا که یهنگام ست؟یسر قبر آقا که ن یخرج خورها هیکشور نباشد، کجاست؟ دست کم اتّحاد

با  دیبامجلس مؤّسسان بشود  میاز آن که تقد شیکشور پ یقانون اساس یشنهادیاعالم کرد که طرح پ

 رد،یقرار بگ تیّ و اهل تیحقوقدانان و صاحبان صالح یمورد نقد و بررس قا  یعم زیوسواس آم یدقّت

گردد" گرد  دیبا شعار معروف "اعدام با دیچماقداران صاحب سبک جد ر،یطبق معمول چند ماهه اخ

افاضات  نعصر تهرا ۀرقص مرگ خود را آغاز کردند، و ناگهان در روزناممحل تجّمع حقوقدانان 

در آمده بود  یتعارف و رودرواس چیه یکه ب میدیرا د دیجد یدوست داشتن یاز آن همه چهره ها یکی

به دست چند صد تا حقوقدان؟" توجه  میده  یرا م ارمانیاخت یجور نیما هم دیکرده ا الیکه "خ

 .!دهند ی" را به دست حقوقدان ها هم نمارشانی"اخت یحت انیدوستان؟ آقا دیفرمود

 یبررس یروشنفکران و صاحبنظران برا یمسئول جامعه و کانونها یکه گروه ها یناریسم        

داده بودند، در دو نوبت اول  لیآن تشک یبرا یطرح میو تنظ یمسائل مربوط به قانون اساس

. افتیتجّمع ماند و راه به درون ن یشت در بسته تاالرهاخود پ یتالش ها ۀرغم هم یعل ،ییگردهمآ

در  انیکنند. آقا یرا خنث ناریسم نیا تیفعال دندیکوش یآشکار نیقدرت و مملکت، به هم دیجد بانصاح

کنند.   ینم ازیمتخصص هم احساس ن ایمتفکر  یبه کاردانان و مغزها یقدرت" حت ۀ"مبارز نیا

 ...شرط عقل است اطیدهند، چون که احت  یکارهاشان را خودشان شخصا  انجام م

" وجود داشته باشد؛ یجمهور ی( به اسم "قانون اساسیلی)هر چند ناجور تحم یزیکه چ نیبدون ا    

 یکشور نیقوان نیتدو یبرا یحکومت و خط و جهت یبرا ییکه هنوز ضابطه  نیبدون ا یعنی

آوردند که "قانون  یی" جهی"دولت موقت" بدو بدو آمدند و "ال انید، ناگهان آقامشخص شده باش

" ) که گناهش گردن هیحضرت "اسالم کاظم شیهفته پ کی! البته از اللعجبی -" است!اتمطبوع

شده و همان اول کار به  راتیو خ یارشاد مل ریوز یمشاور آقا ایاست که معاون  عیخودش: شا

شود! )نوار شب   یضابطه" نم یدرداده که بله، باالخره مطبوعات که "ب یی( ندادهیخود رس تیمشروط

"ضوابط"  ی"اسالم" که از تلخ یآقا نیهم یگوته" هنوز موجود است، با صدا تویشعر "انست یها



 نیو حزب توده هم که ا ،ی!( بارهیگر ریزند ز  یو بعد قاه قاه م کند یاداره سانسور شاه بعض م

"آقا اسالم"  شاتیکرده، دنبال فرما یخود اجبار یاعضا یو ختنه را برا ختهیه به سر راواخر آب توب

 شود؟  یضابطه" هم م یگرفته بود که آره بابا، نغوذباهلل مگر "مطبوعات ب بانز

چندان  هیکه آقا "اسالم" و حزب توده رها کردند تا قض ی"دولت موقت" پس از ونگ انی. آقامیبگذر   

مطبوعات" آوردند وسط  یقانون حهیتحت عنوان "ال یوحشتناک زیاکن نباشد، ناگهان چهم ابتدا به س

اسالم  آقاشود دستپخت متّهمان دوگانه،   یعرض کنم که گفته م ستیبد ن خیضبط در تار ی)که برا

مملکت را با عبارت  یانتظام که معموال  مسائل جار ریام یو شمس آل احمد است( و آقا هیکاظم

توسط  لیدل نیبه هم دیکرد و شا  یام" حل و فصل م دهیدانم" و "خبر ندارم" و "بنده نشن  ی"نم ینکول

 ۀویبار بر خالف ش نیاشد،  دیقطب شمال تبع یبه حواش ریکب ریامور خارجه با عنوان سف ریوز یآقا

 خیتار نی"ظرف ده روز" از ا حهیال نیکرد که ا حیتصر یریبا صراحت قابل تقد یشگیهم هیمرض

 !"خواهد شد"!  فاتحه بیتصو

قلم و گند و تعفّن قدرت  یالّرحمن آزاد یاز بند بندش بو ،یریگ  یدماغت م ری" را که زحهیال"     

که در هر ماده اش تله  یی حهیداند، بلند است. ال  ی" میکه خود را "برنده باز ییو انحصارجو یطلب

الت کشدار است و به یو تأو راتیاند، و پر از انواع و اقسام نکات مبهم و قابل تفس کار گذاشته  یی

 یانقالب و نگهبان یها راثیحفظ م ینکرده( روزنامه نگاران و اهل قلم را برا یآن مثال  )خدا یجا

به دفاع از  شیشاپیکند، پ یاری یاز تاخت و تاز تشنگان قدرت و خودکامگ یریشگیو پ یاز دموکراس

به حبس  دیایقدرت خوش ن بانرا که به مذاق صاح یهر مطلب سندهیبرخاسته، نو یمواضع قدرت فرد

 .کرده است دیتا سه سال تهد یها

کنم و نشان بدهم که  لیو تحل هیرا تجز حهیال نیمواد ا کیکایکه  ستمیآن ن یمطلقا  در پ نجایمن ا    

پنهان  یآن که بتوانند پشت سپر یو برا رندیبر سر خود بگ یتیآن که چتر مصون یبرا سان،یکاسه ل

از  یکیحال  ردر ه عیّ تش یرغم همه نهادها یاند عل  دهیکوش یزینفرت انگ یشوند، با چه تردست

نکته  نیبا در نظر گرفتن ا رای" برانند. زکتاتوری"د کی یرروحانیو غ ییایرا به مقام دن دیمراجع تقل

 رد،یبه خود بگ یتواند" صورت قانون  ی"نم یی حهیال چیه یقانون اساس بیو تصو ریاز تحر شیکه پ

آن به  شنهادیو پ میتنظ ی( حرف مفت است و حتشیو بد ی)صرف نظر از خوب حهیال نیاصوالً کل ا

و  ستین یریخ تیّ طّراحان آن ن تیّ تواند جرم شناخته شود، به خصوص که ن  یم زیانقالب ن یشورا

با انقالب و سرکوب انقالب برداشته شده  تیّ ضد قیدر طر تیّ است که آگاهانه و از سر سوء ن  یگام

 جادیو به خصوص به قصد ا یانقالب یهمه دستاوردها هیاست که بر عل یاست و توطئه مشهود

 ایکه دولت  است یقدم نیکج تر نی. اردیگ  یصورت م یجمهور یقانون اساس نیاختناق در آستانه تدو

" در کمال یقانون حهیبه اصطالح "ال نیهنگام برداشته است. طّراحان ا نیفرودولت تا بد ایادولت فر

اند کنج طاقچه، و نشان  اند گذاشته   دهیسرا بو ی" همه تعارفات و ظاهرسازیشهامت و "صداقت انقالب

 اند که  داده

 یدارند که هر از چند  یقدم بر م نیمنافع همان مستضعف قیدرست در طر ،یپرده پوش چیه یب 

 :که کشند یگناه عربده م یخبران ب یآن ب یصوت یتارها انیو از م زندیر  یها م ابانیرا به خ یگروه

 «"ی" و "ملکیاند. "دموکرات  دو دشمن خلق هر»



قانون  نیاختناق در آستانه تدو جادیا یمشهود است برا ییتوطئه  حهیال نیا میچنان که گفتم، تنظ     

 نیخواهند کرد ) که بعد ا بیرا "ده روزه" تصو حهیال نیاند که ا  . اعالم فرمودهیجمهور یاساس

را  یاست که قرار است کار قانون اساس یاز موعد شیدر هر حال پ نیمدت را اضافه کردند( و ا

 یکه برا یاند تا در مورد خواب صاف و پوست کنده پوزه بند مطبوعات را آماده کرده  یعنیبسازند. 

کردن  ریخفه گ یخام است. برا الیالبته خ نیکه ا د،یایباال ن یاحد النّاس کیاند ج  دهید یقانون اساس

 یخنده آور یبه سه سال حبس نشانه تنگ نظر دیدانند، تهد  یخود م ۀفیکه سخن گفتن را وظ یکسان

 .است

 متیاند و به هر ق  ذشتهگ زیاخالص از سر جان ن تیکه در نها یکسان ارندیبشارت باد شما را که بس 

. و دینترسان دهیخود را به گوش ها خواهند رساند. ما را از سر بر ادیحرف خود را خواهند گفت و فر

عکس العمل در برابر  نیتوطئه، و به عنوان اول نیا یافشا قیقدم در طر نیمن شخصا  به عنوان نخست

" و هی"اسالم کاظم انیاخراج آقا رانیا سندگانیکانون نو  یجلسه مجمع عموم نیاقدام، در نخست نیا

و مرگ را بر آلودن قلم به  ندیآ  یکه آنجا گرد م ی"شمس آل احمد" را از صف مردان شرافتمند

 .خواهم کرد شنهادیدهند، پ  یم حیخجالت آور ترج نیچن یمنافع

 .مانده است یباق یانقالب یشگردها ۀخصوص، هنوز شاهکار هم نیدر ا   

مجلس مؤّسسان را بگذارند دِر کوزه و  لیفکر تشک دیدولت اعالم فرموده است که مردم با یسخنگو

 سانۀ" چهل نفر کار مجلس مؤسیمشورت أتیاست که همان "ه نیبر ا میآبش را بخورند، چون تصم

 خودشانبرند، خودشان هم بدوزند و   یالواقع بگذار همان ها که قبا را م یف یعنیرا هم انجام بدهد. 

 !انقالب، ضرب در انقالب، ضرب در انقالب یعنی نیهم بپوشند! و ا

 

به ساز  قا  یاست که ملت دق دهینفهم یفرودولت )چون هنوز کس ایفرادولت و  ایدولت  قت،یدر حق      

 اتی"ه کی انیکه احتماال  م ستیمردم قائل ن یاندازه شعور را هم برا  نیا ی( حترقصد یکه م

با  یاهیس سهی)که البته طبق معمول، ک یمشورت أتیمجلس مؤّسسان فرق بگذارد. ه کی" و یمشورت

 تا  یافرادند با منافع مشترک، که نها یچشم، تنها تصّور مردم از آنهاست( مشت یدو تا سوراخ به جا

فرودولت قرار گرفته است.  یباال ایفرادولت و  یباال ایدولت  یهستند که باال یمورد اعتماد شخص

متبلور  ندرنگ موضوع انتخابات به ذه یب دیآ  یم شیکه صحبت مجلس مؤسسان پ یا وقتامّ 

منافع  یمشورت أتیه بیشوند که برخالف ترک  یجلو چشم مجسم م یشود، و بالفاصله افراد  یم

 .اند طبقات گوناگون جامعه  ندگانینما رایندارند، ز یکسانی ایمشترک 

مورد  أتیطبقه خاص را به عنوان ه کیفرد خاص از  کیمورد اعتماد  أتیچگونه ممکن است ه    

توان تصّورکرد که ممکن   یجامعه به کل مردم آن جامعه جا زد؟ چگونه م کیاعتماد تمام طبقات 

ً از پا یأتیه نیکه چن یاست طرح کرده است منافع تمام طبقات را  هیّ خود ته ۀمنافع طبق گاهیلزوما

با غصب عنوان مجلس مؤّسسان، به  ،یأتیه نیتوان به خود اجازه داد چن  یشامل شود؟ و چگونه م

را، که  یی هیرو کیو  هیسو کیجامعه، چنان طرح  کیهمه طبقات  یاز سو یفاقد اعتبار یندگینما

موضوع رفراندوم در  ،ییقرار دهد؟ و تازه، موضوع نها بیخود پرداخته است، خود مورد تصو

آن است که  ریاخ یشعبده باز نیمنظور از ا ایاست؟ آ یی غهیچه ص گرید ،یمورد قانون اساس



جامعه در کار شکل گرفتن است شرکت داده   یکه بر ضد تمام ییدر توطئه  زیخبر ن یب یتیاکثر

 شود؟

 یزیها و خونر یکه پس از آن همه بدبخت یلطمات آشکار نیا  یتمام ییبازرگان! مسئول نها یآقا    

 یخود پا تیثی. اگر به نام و حدییشما دیآ  یو صبور وارد م بیمردم نج نیا یِ انقالب یها به دستاوردها

قابل تحّمل  ریخواهد کرد که تصّورش چندش آور و غ یشما چنان قضاوت ۀدربار خیگمان تار یب دیبند

که  دیدان  یالجرم م دیو اگر به روز جزا معتقد د،یآگاه ینکته شما خود بهتر از هر کس نیاست و بد

 ونیزیاز آن نوع که در تلو ییکنم خطابه ها  ی. تصّور نمدینیب  یخود تدارک م یبرا یچه عاقبت دیدار

 .بار شما بکاهد زا ییسر مو یعدل خداوند شگاهیبتوانند در پ دیکن  یم رادیا

 نیشما بر اداند که   یاّما اگر بندگان خدا ندانند خدا م د؛یندار ییقدرت اجرا دییدلتان خوش است بگو    

که  دیکن  یتصّور م رایز د،یده  یم حیترج یو همان را بر قدرت فاقد کرس دیفاقد قدرت خوشتر یکرس

 انیجنگ م نیدر ا ظاهراً آن که  یب دییشما یینها ۀشمارند، برند  یجوجه ها را م یوقت ز،ییآخر پا

شما  یپا گر،ید یاز سو یبند انقالب مین یسو و دفاع از دستاوردها کیاز  انهیانحصارجو یقدرت طلب

شود،   یشوم شما را که لحظه به لحظه خطرناکتر م یباز استیس نیشده باشد. و خدا ا دهیکش انیبه م

نود و نه  تیآن اکثر دی. شادیکن  یو سکوت م دیشنو  یو م دینیب  یرا م زی. همه چدیبر شما نخواهد بخش

. اّما خدا آگاه است و ستیساخته ن یاز شما کار یتصّور باطل باشند که به راست نیبر ا یدرصد میو ن

  یکه م سندینو  یو آن فرشتگان موّکل بر شما در حساب اعمال تان م ندیب  یشما را م یپوزخندها

 رایز د،یکرد  یو سکوت م دیدیفهم  یکه م سندینو  یشما م مال. آنها در حساب اعدیو نکرد دیتوانست

 .دیدید  یم نیخود را در ا سود

قلمرو را  نیدر راهند تا سراسر ا یاهیس یلغو شده است. کالغ ها ،یبه کلّ  د،یبرنامه طلوع خورش      

 .نخواهند بود یحامل خبر خوش زیشما ن یدر راه است اّما کالغ ها برا یبد یاشغال کنند. خبرها

ارزش  ای. دنستیدر کار ن یآخرت مطبوع استمدارانهیتعلّل س نیبازرگان. با ا یمتأسفم آقا تانیبرا   

 ییایشما دن یکه برا غایندارد. اّما در ینکته سخن نیکس در ا چیآخرت شود. ه یآن را ندارد که فدا

 .ندیگو  یم نیواآلخره به هم ای. َخَسر الّدنمینیب  یهم نم

 

 ۱۳۵۸ ری: جمعه اول تانتسار

 


