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  : پیشگفتار

حزب جمهوری  هایپایه انقالب، پیروزی از قبل» 

 اول ریختیم؛ ما خود را بود فعالبسیار  که اسالمی

 تأیید هم امام دادیم، تشکیل را حزب این هم انقالب

 «...بودیم مشغول جدیت با هم سال چند کردند،

 ( 1390/07/24 کرمانشاه دانشجویان دیدار در بیانات) 

لسله ب سقصد داریم تا با بررسی احزاب و گروه های سیاسی قبل و بعد از انقال

 را هرچه غنی تر نماییم .پژوهش های حزب همدلی مردم تهران 

 

 یاسیپس از انقالب اسالمی یکی از تشکل های بسیار تاثیر گذار در فضای س

ب نقالاکشور حزب جمهوری اسالمی ایران بود که تنها چند ماه پس از پیروزی 

کی اسالمی شکل گرفت ، شورای مرکزی کامال سیاسی و تشکیالتی این حزب ی

و  یافت گسترشران تشکیالت بود که در سراسر ایرعت انتشار ساختار از دالیل س

 تمام انقالبیون بنوعی در آن حضور یافتند .

شهید بهشتی به عنوان اولین دبیر کل حزب جمهوری اسالمی ایران با کاریزمای 

ساله  15ویژه خود نقش بسزائی در تحول این حزب داشت ، مبارزات انقالبی 

دوران  رمز موفقیت آن ه بود وآغاز شد  1342  سال ازبرخی از اعضای حزب که 
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کار تشکیالتی ، تئوریک و آموزش گروه های مختلف مبارز بود دست مایه  مبارزه

 . قرار گرفتاصلی تشکیالت حزب جمهوری اسالمی ایران 

یته جلسات منظم شورای مرکزی ، کمیته های مختلف حزب و از همه مهمتر کم

 ایفا تازه نقالب شده رایع در کشور آموزش حزب کار مهمی در کادر سازی سر

 نمود .

ز ازرگی بن حزب نوع انحالل آن بود که بخش یکی از اتفاقات مرموز در ایشاید 

ه بتا  نسل های پس از انقالب از آن اطالع ندارند ، این پژوهش سعی می کند

 د .این حوزه پاسخ ده درتمامی سواالت عالقه مندان و به خصوص جوان ها 

 

 

 د نبویسید احم

 دبیر کل حزب همدلی مردم تهران

 )همت(
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 :مقدمه 

 

پکس از پیکروزی   یکک هفتکه     حزب جمهوری اسالمی

اعالم موجودیت ککرد.   1357اسفند  29انقالب اسالمی، در 

محمککد حسککینی   بنیککان گککذاران آن روحککانیونی چککون   

سککید علککی ،اکبککر هاشککمی رفسنجانی ،عبککدالکریم موسککوی اردبیلککی  ،بهشککتی

اسداهلل  ،حسن آیت بودند. پنج تن یادشده به همراه هنرمحمد جواد با و ایخامنه

اهلل حبیککب ،روبککیمهککدی ک ،میرحسککین موسککوی ،عبککداهلل جاسککبی ،بادامچیککان

مهکدی   ،(ابوالقاسکم کاشکانی   اهلل)فرزند آیکت محمکود کاشکانی   ، سیدعسگراوالدی

 اسکالمی  جمهکوری  حکزب از اعضای شورای مرکزی اولیکه   علی درخشان و عراقی

 .بودند

وجود تشکیالت سیاسی فراگیر و کارآمکد بعکد از پیکروزی انقکالب و دچکار      

حکزب جمهکوری     فلسکفه تأسکیس   نهضکت مشکروطه   به سرنوشتنشدن انقالب 

ای کرد و بکه  های گستردهمقاصد خود فعالیت اسالمی بود. حزب در جهت نیل به

های مهمی نایل آمد اما بر اثر عواملی از جمله اخکتالف اعضکای شکورای    موفقیت

مرکزی و اشتغال رهبران حزب در اداره امور مهم کشور با موافقت امکام خمینکی   

 تعطیل شد. 1366در سال 

 

 

 

 

 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A2%DB%8C%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A2%DB%8C%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87&action=edit&redlink=1
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 : این حزب کلان دبیر

 (60-57)محمد حسینی بهشتی .1

 (60)محمد جواد باهنر .2

 (66-60)ایعلی خامنه سید .3

 

 (1979) 1357بنیان گذاری سال 

 (1987) 1366انحالل و برچینش سال 

 

روزنامکه جمهکوری   روزنامه این حزب روزنامه جمهوری اسالمی بوده اسکت.  

بود که پس از  حزب این رسمی ، روزنامهمسیح مهاجری به مدیر مسئولی اسالمی

سکید   دهد. اولین مدیر مسئول این روزنامهانحالل حزب نیز به فعالیتش ادامه می

 رود.شمار میای اصولگرا بهبود. و در حال حاضر روزنامه ایعلی خامنه

 

 

 

 

 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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 :اولین دبیرکل حزب  سید محمد حسینی بهشتی

 

در  1307آبککان  2)تولککد   سککید محمککد حسککینی بهشککتی

در تهکران( سیاسکتمدار و    1360تیر  7اصفهان ک شهادت    

فقیه ایرانی و اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از انقکالب  

، اولککین دبیرکککل حککزب جمهککوری  1357ایککران در سککال 

 اسالمی و نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود.

در پیروزی انقالب اسالمی که نقش بسزایی  "سید محمد حسینی بهشتی "

در خکانواده ای روحکانی در    1307داشکت، در سکال    1357ملت ایکران در سکال   

یکه  اصفهان دیده به جهان گشود و پس از طی تحصیالت مرسوم ، وارد حوزه علم

ن راهی حوزه قم شد و از محضر استادانی چو1325سپس ، در سال  اصفهان شد.

 یی، آیککت اهلل حککایری یککزدی و آیککت اهللامککام خمینککی )ره (، آیککت اهلل طباطبککا

 بروجردی کسب فیض کرد.

و در پی انفجار در دفتر حزب جمهکوری   1360محمد بهشتی در هفتم تیر 

 اسالمی که توسط سازمان مجاهدین خلق سازماندهی شده بود، ترور گردید.
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 : نحوۀ تأسیس حزب جمهوری اسالمی 
 

حزب جمهوری اسالمی، یکک هفتکه پکس از پیکروزی     

رسکما  موجودیکت    29/11/1357انقالب اسالمی و در تاریخ 

خود را اعالم کرد. در آن روزها بحث بر سکر ایکن بکود ککه     

کسکبه و  »و « تحصکیل ککرده و دانشکگاهی   »، «روحکانی »مؤسسین از سکه گکروه   

از آنجکا ککه بالفاصکله     انتخاب و موجودیت حزب را رسما  اعالم کنند. اما« بازاری

پس از پیروزی انقالب هنوز چهره هکا ککامال  شکناخته شکده نبودنکد و توقعکات و       

ادعاهای بسیاری از افراد سرشناس ممکن بود، مشکالتی پدید آورد، لکذا تصکمیم   

گرفته شد که پنج نفر از روحانیون شناخته شده که مورد تأیید امام و همۀ اقشار 

ند و تأسیس حزب جمهوری اسالمی را رسکما  اعکالم   ملت بود، هیأت مؤسس باش

االسکالم هاشکمی   حجۀ کنند. بدین ترتیب آیت اهلل بهشتی، آیکت اهلل خامنکه ای،   

االسالم بکاهنر، و آیکت اهلل موسکوی اردبیلکی بکه عنکوان هیکأت        حجۀ رفسنجانی، 

 مؤسس، تأسیس حزب جمهوری اسالمی را به طور رسمی اعالم کردند.
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 : تشکیل حزبفلسفه 
 

ضککرورت ایجککاد تشکککیالت و بککه وجککود آوردن نککوعی  

هماهنگی درونی میان نیروهای سیاسکی و مبکارز مکذهبی، از    

و خصوصا بعد از کودتای  1320اموری بود که بعد از شهریور 

. ککرده بکود  خکود مشکغول  از فعاالن سیاسکی متکدین را بکه   مرداد، ذهن بعضی 28

کشور، دریافته بودنکد ککه   تاریخی و سیاسیمؤسسان حزب با تحلیل اوضاع خاص 

پس از پیروزی انقالب با قرارگرفتن بار سنگین اداره کشور بر دوش انقالبیکان، آن  

های انقالب اسالمی، وجود یکک تشککیالت سیاسکی    هم بر اساس موازین و آرمان

نهضکت   فراگیر و کارآمد، امری حیاتی است وگرنه انقالب اسالمی نیز به سرنوشت

 و موارد مشابه دچار خواهد شد. مشروطه

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87&action=edit&redlink=1
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 : تاریخچه 
 

چند از روحانیکان ککه از    اندیشه حزبی در میان تنی

همفککر و همکراه بودنکد، از     امام خمینکی  با نهضت 1341

به سرعت در حال تحکول    ، که اوضاع سیاسی ایران1356

بود، قوّت گرفت. در پی دستگیری و تبعید بعضکی از افکراد مکؤثر در ایکن امکر، از      

ها، پیگیری این موضکوع بکه مکدت یکک     و با تشدید فشار ایعلی خامنهسید قبیل

 سال متوقف شد.

و پککس از بازگشکککت و   1357در  انقکککالب اسککالمی  در آسککتانه پیککروزی  

فعککاالن سیاسککی مککذهبی از تبعیککد و زنککدان، ضککرورت ایجککاد تشکککیالتی   آزادی

بیشتر احساس شد و امکان همفککری و همککاری   « حزب»منسجم در قالب یک 

 ،1357کاری نیز فراهم گشکت. چنکین بکود ککه در پکاییز و زمسکتان       برای چنین

خمینکی  های روحانی که این اندیشه را از قبل در سر داشتند و با امامرههمان چه

هکای قبکل از پیکروزی    های دیگری که در ماهنیز در ارتباط بودند در کنار فعالیت

انقالب اسالمی بر عهده داشکتند، اندیشکه تأسکیس حکزب را نیکز دنبکال کردنکد.        

، در فاصله دوازدهم تا بیسکت  تهران همزمان با بازگشت امام خمینی از پاریس به

هکای یککی دو سکاله    ، آرزوی چند ده ساله و نتیجه همفککری 1357و دوم بهمن 

بکه  « حزب جمهوری اسکالمی »و مرامنامه حزبی به نام  خود را در قالب اساسنامه

ظهور رساندند. امام خمینی عملکرد منفی و ناموفقی از احزاب را در ایکران دیکده   

http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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بود و نظر مساعدی نیز نسبت به تحزب نداشت، با این حال ایشان به فاصله چند 

پیکروزی انقکالب اسکالمی، خبکر تأسکیس        و پهلوی روز پس از فروپاشی حکومت

 .حزب جمهوری اسالمی را به مردم اعالم کرد

آنان همزمان با تأسیس حزب، در شورای انقالب نیز عضویت داشتند و اکثر 

ای، هاشککمی اصککلی حککزب هماننککد آیککت اهلل بهشککتی، آیککت اهلل خامنککه رهبککران

 .هم بودند جامعه روحانیت مبارز تهران رفسنجانی و ناطق نوری عضو

ای نوشت و نخستین جلسه شورای اعالمیه تأسیس حزب را سیدعلی خامنه

در محل کانون توحید در تهران تشککیل شکد. شکورا     1357بهمن  29مرکزی در 

هکای  لکب شخصکیت  تکن دیگکر غا   25سی تن عضو داشت که افزون بر مؤسسان، 

ه ی نیز بسیدمحمد بهشت. فعال در انقالب، از روحانی و بازاری و دانشگاهی، بودند

 .عنوان نخستین دبیرکل حزب انتخاب شد

 

 

 

 

 

 

http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 : اساسنامه حزب جمهوری اسالمی
 

تکرین حکزب در ایکران    مهکم  حزب جمهوری اسالمی

بکککود. شکککماری از  انقکککالب اسکککالمی پکککس از پیکککروزی

هکای علمکی، مکذهبی و سیاسکی ایکران کککه در      شخصکیت 

بودند. ایکن حکزب بکه خکاطر      امام خمینی پیروزی انقالب نقش داشتند و از یاران

حُسن شهرت مؤسسان روحانی آن، به شدت از سوی جامعه انقالبی ایکران مکورد   

 .استقبال قرار گرفت

 زب جمهوری اسالمی پس از تأسیس حزب، اعکالم و مرامنامه و اساسنامه ح

ۀ در مرامنامک   بعدا  در نخستین کنگرۀ حزب باتغییرات کمکی بکه تصکویب رسکید.    

هدف حزب تکداوم  »حزب، هدف حزب جمهوری اسالمی این گونه بیان شده بود  

عدل  بخشیدن به انقالب اسالمی مردم مسلمان ایران و تالش جهت استقرار نظام

 راسرجهان تحت رهبری ولی فقیه درزمینه های معنکوی، فرهنگکی،  اسالمی در س

 «.اقتصادی، سیاسی و نظامی است

مکادّه و پکنج تبصکره بکود، در نخسکتین       44اساسنامه حزب که مشتمل بکر  

کنگره حزب به تصویب رسید. ارکان حزب مشتمل بکود بکر عضکو، حکوزه، واحکد      

ی، شکورای مرککزی،   آمادگی، شورای بخش و شهرسکتان و اسکتان، هیکات اجرایک    

شورای داوری، شورای ایدئولوژی، شورای افتا و کنگره )عالیترین مرجکع حکزب(.   

ریزی حکزب را برعهکده داشکت. وظیفکه شکورای      ولیت برنامهئشورای مرکزی مس

http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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گیری دربکاره مصکوبات   ایدئولوژی و افتا، نظارت بر مشی حزب و بررسی و تصمیم

د هر گونه تغییر در اساسکنامه، انتخکاب   شورای مرکزی بود. کنگره، تصویب و ایجا

 .اعضای شورای مرکزی و شورای داوری، و بررسی عملکرد حزب را برعهده داشت

 

  هم شامل موارد زیر بود: اصول خط مشی حزب 

 

، تأکید بر تداوم و گسترش انقالب اسالمی وجلوگیری از هکر نکوع تحجکر    -1

عامکل ارتجکاع و   توقف و رکود که برحسب تجربه تاریخی خود بکه خکود   

 انحراف خواهد شد.

ه بک التزام به همبستگی روزافزون همه نیروهای مبارز مسکلمان معتقکد      -2

اد و والیت فقیه که در راه استقرار نظام حق و عدل اسالمی علیکه اسکتبد  

استعمار و استثمار تالش می کنند و جلوگیری از محکدود شکدن تکداوم    

  قشر معین. مبارزه و تالشهای سازنده در یک گروه یا

ند بکا  خودداری از هر نوع وابستگی و گرایش به گروهها ونیروهائی که پیو -3

  آنان به استقالل و اصالت اسالمی انقالب آسیب می رساند.

استفاده از همۀ شیوه های مبارزه و سازندگی که بکا معیارهکای اسکالمی     -4

سازگار باشد، بکابهره گیکری کامکل از آخکرین تجربکه هکای مبکارزاتی و        

ازندگی جوامع بشری و رعایکت ضکرورتهای هریکک از مراحکل تکامکل      س

 انقالب اسالمی جامعه ما.
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 : مواضع حزب
 

بینکی،  محورهای اصلی مواضکع حکزب دربکاره جهکان    

هکای فرهنگکی هنکری، اداره کشکور،     ساخت جامعه و برنامه

سیاست اقتصادی و سیاست خکارجی بکه طکور مشکروح در     

 و اعضای اصلی حزب تبیین شده بود. های مؤسسانها و مصاحبهبیانیه

 عقاید این حزب در سیاست خارجی چنین بود 

  ؛«نه شرقی، نه غربی»اعتقاد به اصل 

 ایجاد مناسبات برادرانه با همه مسلمانان جهان؛ 

  هکای بکزر    قطع هر نوع پیوند اقتصادی که موجب سلطه قکدرت

 شود؛کشور می  بر

  ویککژه ، بککهجککوهککای قککدرتهای بککزر  سککلطه  افشککای توطئککه

 آمریکا؛  حکومت

 بخش یککی از وظکایف دولکت اسکالمی     های آزادیکمک به نهضت

 .شودمحسوب می
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 : اهداف تأسیس
 

هکا اعکالم   بنیانگذاران حکزب جمهکوری اسکالمی بکار    

کردند که هدف از تأسیس حکزب ورود در میکدان جنک     

قدرت و بیرون کردن رقبای سیاسی از صحنه نیست، بلکه 

 غرض 

 تفکرات صحیح دینی؛ انتقال 

 اق جامعه؛های درست سیاسی به اعمتحلیل 

 تبیین انقالب و تشریح چگونگی ایجاد یک نظام اسالمی؛ 

 استمرار بخشیدنِ شور مبارزه در میان مردم و حفظ وحدت آنان؛ 

 آموزش دادن این مفاهیم به جوانان؛ 

 ها برای حضور تشویق جوانان به انضباط حزبی و آماده ساختن آن

 های مختلف مدیریت کشورعرصه در
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 : عضویت دو میلیون نفر در حزب 
 

با اعالم تأسیس حزب، تقاضا برای عضویت در آن در 

سراسر کشور به راه افتاد، تا بدان حد که شمار متقاضکیان  

از  تهکران  در کل کشور اندک زمانی از دو میلیون نفر و در

زمکان، تقاضکا بکرای گشکودن دفکاتر حکزب در       تر شد. همچهارصد هزار نفر افزون

 ها نیز باال گرفت.شهرستان

 

  

http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 : های حزبفعالیت 
 

در دو، سه سال اول پس از پیروزی انقالب اسکالمی،  

مسؤوالن و مدیران حزب ککار دشکواری برعهکده داشکتند.     

هکای حکزب و   آنان ناگزیر بودند از یک سو به تحکیم پایکه 

های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و توسعه کمّی ها و تنظیم برنامهتدوین دیدگاه

انی مکورد نظکر امکام    های مردم را براساس مبک دیگر توده حزب بپردازند و از سوی

خمینی و در مسیر همکاری با حکومتِ پدید آمده از انقالب هدایت و سازماندهی 

ای های گسکترده ها، حزب در جهت نیل به مقاصد خود فعالیتکنند. در این سال

 های مهمی نایل آمد. از جمله کرد و به موفقیت

 سی جمهوری اسالمی در دهکم فکروردین   پرکمک به برگزاری همه

 ؛1358

     مجلکس  معرفی نامزدهای واجد صکالحیت بکه مکردم در انتخابکات 

بررسی و تصویب قانون اساسی با تأکید بر اصکل یکصکد و    خبرگانِ

 (؛ولی فقیه های، اختیارات و مسؤولیتوالیت فقیهدهم آن )

 پرسی قانون اساسی؛کمک به برگزاری همه 

     مجلکس   شرکت فعال در انتخابکات ریاسکت جمهکوری و انتخابکات

 ؛شورای اسالمی

 های جن  تحمیلی.  مقابله با ضد انقالب و شرکت در جبهه 

http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
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   شکور، خکدمات   حزب همچنین با توجه به وضع خکاص تکاریخی ک

 عمرانی نیز داشت؛ از جمله 

 تأسیس کتابخانه؛ 

 اندازی کارخانه؛راه 

 سازی؛خانه 

 ها و مناطق محروم. ستاکشی آب در رولوله 
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 : نشریات رسمی 
 

حزب جمهکوری اسکالمی پکس از تشککیل، درصکدد      

ای به عنکوان ترجمکان رسکمی خکود برآمکد.      انتشار نشریه

ای ثبت شد و شکماره  سیدعلی خامنهامتیاز روزنامه به نام 

منتشککر  روزنامککه جمهککوری اسککالمی  بککا نککام  1358خککرداد  9نخسککت آن در 

، مدیرمسکؤول و سکردبیر آن، در سکر مقالکه افتتکاحی،      میرحسین موسوی گردید.

 برخی اهداف روزنامه را چنین بیان کرد 

 ها؛دریافت صحیح رویداد 

 ها؛کشف روابط منطقی میان رویداد 

    ر بک   استفاده از این رابطه برای نفوذ به عمق مطلکب و انتشکار واقعیکت

 اساس معیارهایی در چهارچوب اعتقادی.

    اسکالم، حمایکت از مستضکعفان    محور مباحث روزنامکه، مسکائل جهکان

 جهان و توجه به نیازمندان جهان اسالم بود.

هایی به صورت مسلسکل  از آغاز فعالیت روزنامه، در صفحه سیاسی، پانوشت

گکزارش حرککت    بود ککه در آن « گام به گام با انقالب»چاپ شد که نخستین آن 

انقالبی مردم درج شده است. مسؤوالن روزنامه سه ویژگی برای عملککرد روزنامکه   

هکا و رعایکت   سرعت عمل در تهیه اخبار، صداقت در تهیکه گکزارش  »اند  برشمرده

 «.گیری درست در اخبارموضع

http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
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پس از تعطیل حزب، روزنامه جمهوری اسکالمی بکه طکور مسکتقل و بکدون      

بکه فعالیکت ادامکه داد. وی از     مسکیح مهکاجری   ا سردبیریتغییر در مشی خود، ب

وی وزیر خارجکه شکد، مسکؤولیت روزنامکه را بکر      ، پس از آنکه موس1359اواسط 

 کرد.نیز منتشر می« عروۀالوثقی»نام آموزی بهای دانشعهده داشت. حزب، نشریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 : گذاری در دفتر حزب جمهوری اسالمیبمب
 

ترین تشکل ایجاد شده حزب جمهوری اسالمی، مهم

هکای  توسط حاکمیت و روحانیکت در برابکر دیگکر تشککل    

و  حککزب تککوده  ،نهضککت آزادی ایککران  سیاسککی ماننککد 

 نخست جمهوری اسالمی بود.  در دهه گراملی یا چپگرا هایگروه

 بکه  منجکر  ،1360 تیکر  7 در اسکالمی  جمهوری حزب دفتر در انفجارحادثه 

 جمهکوری  حزب دبیرکل. شد حزب این اصلی اعضای از زیادی تعداد شدن کشته

هکا تکن از اعضکای ایکن     بود که در این حادثه به همراه ده محمد بهشتی اسالمی،

 حزب کشته شد.  

جایگزین وی گشت، اما در هشکت شکهریور همکان     محمد جواد باهنر سپس

، رئیس جمهکوری در  محمد علی رجایی وزیر به همراهسال، او نیز در مقام نخست

وزیکری جکان باخکت. از آن هنگکام تکا زمکان تعطیلکی        حادثه انفجار دفتر نخست

رهبر کنونی جمهوری اسالمی، دبیرکلی ایکن حکزب را    ایسید علی خامنه حزب،

 به عهده داشت.

عبککککداهلل  بککککا تأییککککد اعضککککای شککککورای مرکککککزی 1363در سککککال 

مقام دبیرکل شروع بکه فعالیکت ککرد. بکا توجکه بکه حضکور        قائم  عنوانبه جاسبی

اجرایکی حکزب توسکط جاسکبی     رهبران حزب در دولت عمکال  اداره امکور اداری و   

  پذیرفت.صورت می

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
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https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Ettelaat_13600407.jpg
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 1360تیر  8روزنامه اطالعات 

، حکزب جمهکوری اسکالمی ایکران     سکالن اجتماعکات دفتکر مرککزی    جایگاه  

 سرچشمه تهران

  30 20اعت س 1360تیر  7تاریخ  

 گونه حمله  بمب گذاری

 بمب 2سالح  

 نفر 74تا  72کشته ها  

 نفر 26زخمی  

  (محمدرضا کالهی) سازمان مجاهدین خلقمرتکب  

 

 : شرح ماجرای انفجار بمب
 

، تعکدادی از نماینکدگان مجلکس    1360تیکر   7روز یکشنبه  20   30ساعت 

 مرککزی  دفتکر  اجتماعکات  سکالن  به تدریج به …شورای اسالمی، هیأت دولت و 

 نکوای . شکدند  وارد تهکران  ی سرچشکمه  در واقکع  ایکران  اسالمی جمهوری حزب

 تحقکق  بشارت را صالحان و بود انداخته طنین سالن فضای در کریم قرآن ملکوتی

. پس از پایان قرائت قکرآن ککریم و اعکالم برنامکه، آیکت اهلل      داد می الهی ی وعده

بهشتی آغاز سخن نمود. بحث درباره ی تورم بود، امکا عکده ای از اعضکا خواسکته     

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C
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بودند که راجع به انتخابات ریاست جمهکوری نیکز صکحبت شکود. دکتکر بهشکتی       

 سخنانش را با این جمالت آغاز کرد 

ننکد و  ر نباید اجازه دهیم، استعمارگران برای ما مهکره سکازی ک  ما بار دیگ»

کتکب  مسرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تالش کنیم کسانی را که متعهد بکه  

که از  این کلمات« هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند.

 وره کننکده  لبان حقگوی ایشان بیرون تراوید. ناگهان برقکی جهیکد و نکوری خیک    

ر صدایی مهیب برخاست. زمین تکان سختی خورد و دیوارها بکه شکدّت لرزیکد. د   

ز اتاد تکن  کمتر از ثانیه ای از سالن جز تلی از خاک چیزی باقی نماند. بیش از هف

ید بهترین عزیزان انقالب، زیر خروارها خاک مکدفون شکدند و روح فرزنکدان رشک    

مگکان  ر ملکوت اعلی بکه پکرواز درآمکد. ه   اسالم و معلمان بزر  شهادت و ایثار د

ی ککه  ذکر خدا بر لب به سوی وعده گاه الهی رهسپار شدند و بدین ترتیب جنایت

وقکوع   تاریخ بشری شبیه بدان را در صفحات خود ثبت نکرده و به یاد نداشت، به

 پیوست .

بهشکت   24شدگان ایکن واقعکه در بخشکی از قطعکه     مدفن تعدادی از کشته

محکل انفجکار     در آن بنا گردیکد.  آرامگاه شهدای هفتم تیر قرار دارد که بعدا  زهرا

نیز بعدها تبدیل به مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه و سازمان سبک زنکدگی  

 طیبه شد.

گوید که سعید شاهسوندی عضو سابق کمیته مرکزی سازمان مجاهدین می

اسکت و او و گکروه   شکده   طراحی و اجرا سازمان مجاهدین خلق انفجار توسطاین 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82


 حزب جمهوری اسالمی ایران از تاسیس تا انحالل               حزب همدلی مردم تهران )همت(

 

 
25 

سیم سپاه را اند در آن شب بیجام این عملیات قرار داشتهدیگری که در جریان ان

کردند تا از میزان موفقیت عملیات مطلکع شکوند. اجکرای ایکن عملیکات      شنود می

شکمار  به عهده داشت که خود از نیروهای خدماتی حکزب بکه   محمدرضا کالهی را

امروز با   شد و فرانسه آمد. او پس از انفجار توانست فرار کند و بعد از آن راهیمی

اش امکان زندگی علنی را نداشکت  بود ولی به دلیل سابقهاز مجاهدین بریدهاینکه 

 .کشته شد 1394تا سرانجام به احتمال زیاد در یک ترور در سال 

 

 : انفجار به گفته یکی از نجات یافتگان
 

را   اسکت ایکن واقعکه   که از این انفجار جکان بکه در بکرده    مرتضی محمدخان

مدت کوتکاهی   بهشتی هم پشت همین میز نشسته بودند و»دهد  چنین شرح می

از شروع جلسه نگذشته بود که بمب عمکل ککرد و دفتکر حکزب منفجکر شکد، در       

ر اطکراف مکن   نشسته بود، باغانی و قندی هکم د  محمد منتظری ردیف جلوی من

 یکک  مکا  شکد  منفجکر  بمب وقتی …، در ردیف پشت من بودجواد سرافراز بودند.

 همکه  شکرایط  آن در …انفجکار  و شد زرد که دیدم من را دیوار و دیدیم ایزردی

 و خواندنکد مکی  قکرآن  همکه  بیشتر ولی شدمی شنیده هم ناله و خواندندمی قرآن

 اینککه  مثکل  بکاال  از هم بعد و شد،می کمتر تدریج به صداها گفتند،می شهادتین

تکه را بردارند. جرثقیکل نتوانسکت سکقف را    که این طاق یک آوردند جرثقیل یک

بلند کند و زنجیرش پاره شد و دوبکاره ایکن طکاق افتکاد روی آوار، البتکه در ایکن       

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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ها قرار گرفته بودند. عبدالکریمی نماینده لنگکرود،  الی صندلیشرایط افراد در البه

ن مجدد طکاق، شکهید   که در حال قرائت قرآن بود، در همین شرایط شاید با افتاد

شکدم ککه تقریبکا      آمد، بعدا  متوجکه شد. از بعضی دوستان دیگر هم صداهایی می

رفت. صداها، سرم روی سینه آقای باغانی بود و این بنده خدا داشت به لقاءاهلل می

شد، که هیچ کاری هم بام ایستاده بودند شنیده میاز هزاران نفری که روی پشت

هکا بکا   گویا در فضای روی طکاق گکرد و خکاک بکوده، ایکن     آمد. از دستشان برنمی

پاشیدن آب، قصد رفع کردن گرد و خاک را داشتند، غافل از اینکه این کار تمکام  

سکاعت،   4ککرد. بکا حکدود    منافذی که برای تنفس ما وجود داشکت مسکدود مکی   

احساس کردم که مقداری راه تنفس ایجاد شد و دست چپم را از زیر خاک بکردم  

 «  دست مرا پیدا کردند. باال و

 

 : فاجعه هفتم تیر از نگاه دیگر

 

همزمان با تصویب طرح عدم کفایت سیاسکی بنکی صکدر از سکوی مجلکس      

شورای اسالمی، سازمان مجاهدین خلق یکک بکار دیگکر بکا حمایکت از وی، طکی       

اعالمیه ای تهدید آمیز، نمایندگان را از شرکت در جلسه بررسی عکدم صکالحیت   

سکازمان مجاهکدین   »... رحذر داشت. در این اطالعیه آمکده بکود    رئیس جمهور ب

خلق ایران به تمامی نمایندگان که در مجلس حضور می یابند، نسکبت بکه کلیکه    

عواقب گسترده عزل رئیس جمهور در فضای هیسکتریک ارتجکاعی حکاکم، زنهکار     
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معاصکر  می دهد. از این رو با یاد آوری مجالس و ادوار قانون گذاری که در تکاریخ  

ایران به استقرار دیکتاتوری منجر شده است، ما به فرد فرد نمایندگان حاضر و به 

ویژه آنها که نسبت به سرنوشت مردم ایران احساس مسئولیت مکی کننکد، تکذکر    

می دهیم که خود را شایسته لعن و نفرین ابدی ملکت ایکران نسکاخته و مرعکوب     

 «نشوند.صحنه های ساختگی چماق داران در برابر مجلس 

 طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر 30/3/1360با وجود این، روز سه شنبه 

و  رای ممتنکع  12رای موافق،  177در مجلس شورای اسالمی بررسی گردید و با 

یک رای مخالف تصویب شد و روز اول تیرماه، حضرت امام خمینکی حککم عکزل    

 بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری صادر کرد.

، اعکالم ککرد   1360خرداد  30سازمان مجاهدین خلق پس از این وقایع، در 

که فعالیت های این سازمان وارد فاز نظامی شده است و اعضکای ایکن گکروه ککه     

مسلح به انواع اسلحه های سرد و گرم بودند به خیابان ها ریخته و به قتل و جرح 

وال عمکومی پرداختنکد.   مردم و پاسداران کمیته و نیروهای انتظامی و تخریب امک 

ترورهای کور یکی دیگر از استراتژی های سازمان در ایکن زمکان بکود. مکوج ایکن      

ترورها به قدری گسترده بود که از مردم عادی در کوچه و خیابکان تکا مسکئولین    

جواد قدیری یکی از عوامکل   1360مملکتی را در بر گرفت. در ششم تیر ماه سال 

ر تهران با بمب گذاری به حضرت آیت اهلل خامنکه  سازمان منافقین در مسجد اباذ

ای سوء قصد نمود که البته این ترور نافرجام ماند. روز بعد یعنکی هفکتم تیرمکاه،    

سازمان توسط عامل نفوذی خود محمد رضا کالهی در حزب جمهوری اسکالمی،  
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دفتر مرکزی حزب واقع در سرچشمه تهران را منفجر کردند که به شهادت آیکت  

 تن از پیروان خط امام منجر شد. 72شتی و اهلل به

 

 : علل فاجعه هفتم تیر
 

بکود.   عامل اصلی وقوع فاجعه هفتم تیر، استکبار جهانی به سرکردگی امریکا

به توطئه  در واقع آنها وقتی نتوانستند از پیروزی انقالب اسالمی جلوگیری کنند،

امی و از جمله حمله نظک علیه جمهوری اسالمی روی آوردند. البته طرح های آنها 

شکست در صحرای طبس، کودتای نکوژه، حملکه نظکامی صکدام حسکین و ... بکا       

شکست مواجه شد. در داخل کشور با تصویب قانون اساسکی جمهکوری اسکالمی،    

 پایه های اصلی نظام مستحکم و مجلس شورای اسالمی به دست نیروهای اصکیل 

ی نیکز  تند و حزب جمهوری اسکالم انقالبی و متدین افتاد. ارتش و سپاه قدرت یاف

صحنه سیاسی کشور حضور فعالی داشت. در چنین شرایطی ککه گروهکک هکای    

جم و داخلی مطرود مردم و مسئولین شده و از بعد خارجی نیز نظام اسالمی منس

ی و مقتدر شده بود، همه نگاه ها و بغض و کینه ها متوجه حزب جمهوری اسکالم 

یشکان و  . بنابراین اجرای برنامه ای برای حکذف ا دبیر کل آن آیت اهلل بهشتی شد

ین ر معانددیگر اعضای حزب که اکثرا  از مجلسیان و سایر قوا بودند، در دستور کا

نکدی  نظام اسالمی قرار گرفت. البته انفجار دفتر حزب جمهوری معلول عوامکل چ 

 بود که از دیگر عوامل این فاجعه می توان به موارد زیر اشاره کرد 
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 ری بنی صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوریبرکنا -1

  حرکت مسلحانه منافقین -2

  بیرخنه و نفوذ منافقین در نهادها، احزاب و ارگان های اسالمی و انقال -3

 کوتاهی در حفاظت از مسئولین و شخصیت های نظام -4

ای هک تاثیر تبلیغات سوء و سانسور فکری بر روی اعضاء و هواداران گروهک   -5

  محارب

 یت، صراحت و سازش ناپذیری مسئولین و شخصیت های خط امامیقاطع -6

  پیروزی های ایران در جن  تحمیلی -7

 موفقیت های خط امام در عرصه سیاسی کشور -8

 

هفتم تیرماه یادآور واقعه ای تلخ، علیه نظام اجتماعی و سیاسی 

 : ایران

 

 منطقه مرکزی تهران معکروف بکه   1360انفجاری که در غروب هفتم تیرماه 

ر و گوش را لرزاند، به مثابه یک زن  خطر بود، اما گویا وجدان بیدا "سرچشمه "

ی شنوایی آن روزها در جهان نبود ککه بکه قضکاوت دربکاره ایکن اقکدام تروریسکت       

 بپردازد.

هفتم تیرماه یکادآور واقعکه ای تلکخ، از یکک اقکدام تروریسکتی علیکه نظکام         

هنکده ، ککه براثکرآن ، ریکیس     اجتماعی و سیاسی ایران است ، حادثه ای تککان د 
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تکن از نماینکدگان مکردم ، چهکره هکای شکاخ  و       72وقت دیوان عالی کشکور و  

 مدیران کشور به شهادت رسیدند.

 

 : گذاریشدگان بمبهای کشتهنام

 

معکاون   12وزیکر و   4نماینده مجلکس،   27تن دربردارنده  73گذاری در این بمب

 وزیر کشته شدند.

 دیوان عالی کشور رئیس - سید محمد حسینی بهشتی .1

 در مجلس شهرکرد نماینده - رحمان استکی .2

 در مجلس تهران نماینده - سیدمحمدباقر حسینی لواسانی .3

 در مجلس یزد نماینده - سید رضا پاک نژاد .4

 در مجلس رامهرمز نماینده - فولیزاده دزعلیرضا چراغ .5

 در مجلس بندرعباس نماینده - غالمحسین حقانی .6

 در مجلس نهاوند نماینده - محمدعلی حیدری .7

 در مجلس زابل نماینده - طباطبائیسیدمحمدتقی حسینی  .8

 در مجلس بوشهر نماینده - عباس حیدری .9

 در مجلس نائین نماینده - سیدشمس الدین حسینی نائینی .10

 در مجلس اندیمشک و شوش نماینده - سید محمد کاظم دانش .11

 در مجلس تربت جام نماینده - علی اکبر دهقان .12

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84
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https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D8%B4_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 : مشکالت حزب 
 

حزب جمهوری اسالمی با همکه گسکترش و قکدرت و    

رو بکود.  موفقیتی که داشت با مشکالت و موانع فراوانی روبه

نفس تأسیس حزب، عمال بکه ایکن معنکا بکود ککه از میکان       

همکان رهبکران و مکدیران     ای، ککه اندرکاران انقالب، عکده فعاالن سیاسی و دست

اند و این امر به خودی ر اولویت و ارجحیت یافتهای دیگارشد حزب بودند، بر عده

شد. طیکف متنکوع مخالفکان    مندی و ابراز مخالفت میخود موجب نارضایی و گله

ها و تهدیدهای خود را بکه سکوی حکزب متوجکه     انقالب نیز همه انتقادات و فشار

کرده بودند. همه کسانی که با شخ  امام خمینی و مبانی او مخکالف بودنکد و از   

س مردم جرأت علنی کردن این مخالفت را نداشتند حمکالت خکود را متوجکه    تر

 حزب و رهبران آن کرده بودند.

سازمان مجاهدین خلق )منافقان( و ابوالحسن بنی صدر و هواداران گوناگون 

او و نیککز فعککاالن حککزب خلککق مسککلمان همککواره حککزب را بککا عنککاوینی از قبیککل  

پراکنکی  هکا از شکایعه  ختند. این مخالفکت ساطلبی متهم میانحصارگرایی و قدرت

هککا کشککیده هککا بککه تککرور شککخ  آنعلیکه رهبککران حککزب و تککرور شخصککیت آن 

مورد سوء قصد اعضای گروه فرقکان قکرار    1358  در بهار رفسنجانیهاشمی  شد.

بر اثر انفجار بمبی که اعضای سازمان مجاهکدین خلکق    ایسیدعلی خامنه گرفت؛

( از ناحیه دسکت  1360تیر  6آن را در محل سخنرانی وی کار گذاشته شده بود )

http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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ای از ، سیدمحمد بهشتی و عکده 1360تیر  7گذاری شدت مجروح شد. در بمببه

نفکر(، در   80اول حزب )حکدود  اعضای شورای مرکزی و مدیران و هواداران درجه

همکان   شکهریور  8رسکیدند. انکدکی بعکد در     شکهادت  تمان مرکزی حزب بهساخ

وزیکر وقکت( همکراه    )دومکین دبیرککل حکزب و نخسکت     محمد جکواد بکاهنر   سال

جمهور وقت( بکر اثکر انفجکار بمکب در دفتکر کارشکان       )رئیس محمدعلی رجائی با

قان بودنکد. دو نفکر از اعضکای    این دو انفجار هم مناف  رسیدند. مسببان شهادت به

 شورای مرکزی نیز در حمالت تروریستی جان خود را از دست دادند.

هکای  هکایی نیکز در فراینکد فعالیکت    ها و توفیقات حزب، ضکعف در کنار قوّت

حزب وجود داشت و حزب با اشکاالت و مشککالتی از بیکرون و درون بکه چکالش     

 ها شد. از جمله ضعفکشیده می

 ّهای ظرفیت  ی حزب در سراسر کشور و غلبه این رشد بررشد سریع کم

 آموزشی و مدیریتی آن بود؛

 د، کشور بکو   ضعف دیگر ناشی از اشتغال رهبران حزب به اداره امور مهم

 که وقت کافی برای حضور در حزب و سازماندهی آن نداشتند؛

 والن باالی حزب نیز ضربه سنگینی بکر ایکن   ئشهادت عناصر اصلی و مس

 تازه تأسیس بودحزب 

مختلکف    هکای پس از تشکیل دولت بر اساس قانون اساسی، مغایرت دیدگاه

ویژه در مسائل و مباحث اقتصادی، به صورتی جدّی آشکار در اداره امور کشور، به

های متعارض اقتصادی در درون شکورای مرککزی حکزب نیکز بکه      شد. این دیدگاه

http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
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گسکترش یکا عکدم گسکترش      ظهور رسید؛ از جمله بحکث بکر سکر امکوری نظیکر     

هکای  های دولتی و تمرکزگرایی در اقتصاد دولتی. بعضکی افکراد و جریکان   مالکیت

 .تأثیر نبودندسیاسی هم از بیرون حزب در ایجاد شکاف و اختالف بی
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 : دالیل تعطیلی 
 

با عمیق شدن اختالفکات در درون شکورای مرککزی و    

میان مسؤوالن حزب و سایر ها اختالفاتی که در بعضی شهر

امکام   مقامات اجرایی پدید آمد و اخبکار آن نیکز بکه اطکالع    

)رئیس جمهور وقت و سکومین دبیرککل حکزب(    ایسیدعلی خامنه رسید، خمینی

ای بکه امکام خمینکی، در تکاریخ     )رئیس مجلس وقت( در نامههاشمی رفسنجانی و

، ضمن اشاره به موجّهکات و موجبکات تأسکیس حکزب در آغکاز      1366خرداد  11

هکای  های نظام و رفع توطئهزب در تحکیم و تثبیت پایهپیروزی انقالب و نقش ح

ای برای دو دستگی و افتراق نیروهای انقکالب  دشمنان، ادامه حیات حزب را بهانه

هکای  دانستند و رأی شورای مرکزی را مبنی بر تعطیل حزب و توقف کلی فعالیت

 .آن به اطالع امام رساندند که با آن موافقت شد

 

  

http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 : جمهوری اسالمیتعطیلی حزب   
 

بککا درخواسککت دو نفککر از  1366خککرداد سککال  11 در

اکبککر هاشککمی  رهبککران اصککلی حککزب جمهککوری اسککالمی،

بکه طرفیکت از شکورای     سید علکی خامنکه ای   و رفسنجانی

هکای  ، بکه سکبب اخکتالف   اهلل خمینیروح مرکزی حزب جمهوری اسالمی و تأیید

شود عامل اصکلی انشکقاق   تعطیل شد. گفته می 1366داخل حزبی در خرداد ماه 

های اعضای حزب پیرامون نوع نگرش اقتصکادی  حزب، تضاد آراء و اندیشه در این

  است.در اداره جامعه بوده

 

به رهبر  ایمتن نامه اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدعلی خامنه

 : انقالب در خصوص تعطیلی حزب

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

محضر مبارک مرجع عالیقکدر و رهبکر کبیکر    

 انقالب

 العالیمدظله -حضرت امام خمینی

طور که آن رهبکر عزیکز اطکالع دارنکد،     همان

از طرف هیئت « حزب جمهوری اسالمی»تأسیس 

مؤسس با مشورت آن مقکام معظکم و در شکرایطی    

انجام شد که نیاز بکه یکک تشککل در برابکر انبکوه      

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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مسائل در آغکاز انقکالب و لکزوم انسکجام و انتظکام      

هککای نیروهککای آگککاه و مککؤمن و گسککترش آگککاهی

قالبی و تربیت کادرهکای فعکال و کارآمکد بکرای     ان

هکا و  اداره کشور و خنثی ککردن توطئکه گروهکک   

عوامل دشکمن خکارجی و ضکدانقالب داخلکی بکه      

شککد. ایککن حککزب در طککول  شککدت احسککاس مککی

های گذشکته در حکد تکوان خکود بکه منظکور       سال

تثبیت نظکام جمهکوری اسکالمی و انجکام تککالیف      

د، از هکیچ  ککر بزرگی که بر دوش خود حکس مکی  

هکای  کوششی فروگذار نککرد؛ و در ککوران توطئکه   

چپ و راست بکا فکداکاری و تقکدیم شکهدایی ککه      

هککای برجسککته و فرامککوش بعضککی از آنککان چهککره

نشدنی انقالبند، از جمله شهدای هفتم تیر، نقکاب  

از روی نفاق برانداخت و مظلومیت و حقانیت خط 

ی، امام را به نمایش گذارد. در طول جنک  تحمیلک  

حزب جمهوری اسالمی در سراسر کشور به وظیفه 

اسالمی خود برای بسیج مردم و شکرکت فعکال در   

های نکور عمکل ککرد، و جمعکی از کادرهکا و      جبهه

اعضای آن در این جهاد مقدس به افتخار شکهادت  

نایل آمدند. تعبد افراد این حزب به اسالم و اعتقاد 

می در راسخ آنان به والیت فقیه، که خود عامل مه

ککرد ککه در   توزی ضدانقالب بود، ایجاب مکی کینه

مراحککل و مقککاطع مختلککف انقککالب، بککا کسککب    
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رهنمودهایی از آن مقام معظکم، حرککت حکزب را    

 ریزی نمایند.های آن را پیتنظیم و سیاست

اکنکون بکه فضککل الهکی نهادهکای جمهککوری     

اسککالمی تثبیککت شککده و سککطح آگککاهی و درک   

از جهککات عدیککده  سیاسککی آحککاد ملککت انقککالب را

بینی و توککل و قکوت   ناپذیر ساخته و روشنآسیب

اراده آن رهبر عالیقدر و فداکاری و آمادگی مکردم  

های ضدانقالب داخلکی و اسکتکبار   اهلل توطئهحزب

است؛ لذا احساس اثر و کم خطر نمودهجهانی را بی

شود که وجود حزب، دیگکر آن منکافع و فوایکد    می

و بلعکس، ممکن است تحکزب  آغاز کار را نداشته، 

ای بکرای ایجکاد اخکتالف و    در شرایط کنونی بهانه

دودستگی و موجب خدشکه در وحکدت و انسکجام    

ملککت گککردد، و حتککی نیروهککا را صککرف مقابلککه بککا 

طور سازی یکدیگر کند؛ لذا، همانیکدیگر و خنثی

که قبال  نیز کرارا  عرض شد، شورای مرکزی پس از 

ستوفا با اکثریت قکاطع  بحث و بررسی مبسوط و م

به این نتیجه رسید که مصلحت کنونی انقکالب در  

تعطیکل و  « حزب جمهوری اسکالمی »آن است که 

 توقف گردد.مهای آن به کلی فعالیت

مراتب برای استحضار و کسب رهنمود عکالی  

 گردد.معروض می
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 واالمر الیکم، و ادام اهلل بقائکم الشریف      

 هاشمی رفسنجانیکبر ا -ایسیدعلی خامنه

 
 

پاسخ بنیانگذار جمهوری اسالمی به نامه مشترک رهبران حزب 

 : جمهوری اسالمی

 
 بسمه تعالی

جنابان حجج االسالم آقای خامنکه ای و آقکای   

 فیقهما.دام تو -هاشمی

شکود. الزم اسکت تکذکر دهکم ککه      موافقت می

حضکرات آقایکان مؤسسکین محتکرم حکزب، مککورد      

ر ایکن  امیدوارم همگکی د باشند. عالقه اینجانب می

موقع حساس با اتفاق و اتحاد در پیشکبرد مقاصکد   

عالیه اسالم و جمهوری اسالمی کوشا باشید. ضمنا  

دهم که اهانت به هر مسلمانی چکه عضکو   تذکر می

انکدازی در  حزب باشد یا نه بر خالف اسالم و تفرقه

تکرین گناهکان اسکت. والسکالم     این موقع از بکزر  

 هلل.علیکما و رحمۀ ا

 66خرداد  11
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