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 ************************************************ 

 شروع برنامه 

مسائل    مجری: درباره  مبهمات  برخی  کردن  روشن  راستای  ایران در  اسالمی  و سیمای جمهوری  سازمان صدا 

ای بی طرفانه بین  مسائل اقتصادی در جامعه انقالبی ایران اقدام به برگزاری مناظره ایدئولوژیک، مسائل سیاسی و  

احزا فعال سیاسی کشور کرده است. در این مناظرات تالش بر این بود که همه احزابی که اقدام مسلحانه غلیه نظام  

م ضبط برنامه در مناظره شرکت  اند حضور پیدا کنند و در جلسات مقدماتی خیلی از احزاب بودند اما در هنگانکرده 

 نکردند.

 دور اول: 

 درخواست از شهید بهشتی برای بیان نکته نظرها درمورد آزادی و نقض بحث آزاد در آزادی  مجری:

بی شک در یک جامعه زنده، برخورد سالم و سازنده آراء و افکار، شرط زنده ماندن و پیشرفت  شهید بهشتی:  

حزب  نی و ایدوئولوژی، از نظر نظام عقیده و رفتاری، بر آزادی انسان تأکید دارد.  کردن است. اسالم از نظر جهان بی

لی همناطور که دیدیم خیل از احزابی که بحث آزاد را به  جمهوری اسالمی با آغوش باز وارد این مناظرات شد و

کردند مناظره  ی دانستند خودشان در این مناظرات شرکت نکردند. که اگر شرکت مصورت شعاری نیاز جامعه می

 شد. اما نظر جمهوری اسالمی درباره مسئله آزادی:  تر می جامع

در جهان بینی اسالم، انسان شدنی است مستمر و پویشی است خودآگاه، انتخابگر و خودساز، ما بر این   ❖

 چهار عنوان تأکید داریم.  

 دهد. های فطری به انسان در این چهار مسئله جهت می ها و کشش امیال و درخواست  ❖

هایی که  نگردد، مگر محدودیت   اما اصل در زندگی انسان این است که آزاد بماند، و این آزادی او محدود  ❖

 زند.اگر رعایت نشود، به آزادی واقعی خود او، یا به آزادی دیگران لطمه می 

ما از این مناظرات و ابتکار صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران خوشحالیم؛ و ای کاش بقیه احزاب  کیانوری:  

دهد و  ها را رشد میستند. این مناظرات اندیشهدانکردند و این مناظرات را قدر می هم در این مناظرات شرکت می



شود. اما درمورد آزادی حزب توده در برنامه خود آن را دقیق  در فضای سیاسی اجتماعی جامعه باعث پیشرفت می 

 بیان کرده است:

نیروهای خلق در تعیین    اد و فعال همه زشکوفایی جمهوری اسالمی نو بنیاد ایران، تنها در صورت شرکت آ  ❖

امکان پذیر است. هرگونه کوشش برای تحمیل نظریات قشری و تنگ نظرانه، حرکت  سرنوش  ت کشوذ 

 جامعه را به سوی شکوفایی تا حد فلج کردن آن کند خواهد کرد. 

 های مردمی فقط در راستای رعایت همین مسئله حضور حداکثری امکان پذیر است. تأمین حقوق و آزادی  ❖

ها و  هرچند از دستاوردهای انقالب است اما خالی از برخی نارسائیقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   ❖

و متأسفانه    کمبودها نیست. و در چهارچوب قانون اساسی باید آزادی در همه شئون خودش تأمین شود.

 آزادی زنان در این قانون خیلی محدود شده است.

بحث آزاد و این فرصتی که پیش آمده است یک سنگری است متعلق به مردم ایران و احزاب    حبیب اهلل پیمان:

مردم باید از این فرصت به خوبی استفاده کنند و این مناظرات و مباحث در حل کردن مشکالت جامعه تأثیر به  

یه احزاب هم در آن شرکت  دار باشد و مشکالتش حل شود تا بق ها ادامه سزایی دارد. البته امیدواریم این برنامه 

 بحث درمورد آزادی در سه حیطه باید مطرح شود:  کنند.

کند. چون آزادی  یعنی اسالم و جهان بینی توحیدی به آزادی چگونه فکر می مبانی مکتبی آزادی:   ❖

 مطلق وجود ندارد و باید موانع آزادی شناخته شود و شرایط آزادی تبیین شود. 

 آزادیرابطه انقالب ایران و  ❖

 بررسی آزادی به صورت عینی در شرایط فعلی ایران  ❖

دانیم از جبر به  آید. ما همه جهان را حرکتی می ست که از ماهیت انسان در می از آزادی مفهومیتعریف اسالم  

آزادی. و این صیرورت و تکامل در انسان به اوج خودش رسیده است و انسان از جبر مطلق به آزادی مطلق یعنی  

هایی کند چون بسیاری از ظلم کند. اما این تعریف مشکالتی که درباره آزادی هست را حل نمی حرکت می خداوند  

که در جهان صورت گرفته به نام همین آزادی بوده. پس باید دقیقا روشن کنیم که عوامل پیش برنده به سوی  

اند. اصوال ما  لی مانع حرکت انسانچه در وجود انسان و چه در جامعه انسانی. چه عواماند و  آزادی چه عواملی 

تواند آزاد مطلق باشد. طرح ازادی به خاطر واقعیت وجود موانع است. که باید  توانیم تصور کنیم که انسان می نمی

 رفع شوند 

ایجاد  مهدی فتاپور:   این مباحث در جامعه  با  بر روشنگری که  زیرا عالوه  بسیار خوشحالیم  این جلسات  از  ما 

شود. و گسترش این فضا  ضای مناظره باعث همکاری و تضارب آراء در بین آحاد مختلف مردم می شود، این فمی 



به آزادی و استقالل جامعه در مقابل اجنبی کمک خواهد کرد. و دوست داشتیم نماینده بقیه احزاب خصوصا حزب  

سیاسی اجتماعی در ظاهر   هایآزادی، همه گروه کردند. اما درباره  مجاهدین خلق هم در این مناظرات شرکت می 

مدافع آزادی و شعارشان آزادی است. اما باید تشخیص داد که کدام یک از آنها حرفشان در مقام عمل واقعی است  

 و کدام یک به بهانه آزادی دنبال چپاول مردم هستند.  

 دوردوم: 

 دور اول و شروع دور دوم مباحث از شهید بهشتیاتمام مجری: 

ها نشأت مسائل از اصول و ریشه کنیم طبیعتا تمامی ای صحبت میوقتی درباره یک نظام اندیشه شهید بهشتی: 

که  ها را بررسی کرد و سپس به مسائل جزئی پرداخت. در ادامه گفتار قبل  گیرد، بنابراین الزم است ابتداء ریشهمی 

بزرگ  انسگفتیم  یعنی  اوست.  آزادی  انسان  خلقت  امتیاز  آزاد  ترین  و  آگاه،  محیط  خودآگاه،  آگاه،  موجودی  ان 

توانست  خودساز، و محیط ساز است. خداوند انسان را طوری ساخت و به او مواهبی داد که در پرتو آن مواهب می 

خداگونه در طبیعت عمل کند. بنابراین، اولین مسئله این بود که او از اسارت و بردگی و بندگی طبیعت آزد شد.  

تواند از  ی مطلق بلکه آزادی نسبی. یعنی قوانین طبیعت بر انسان حاکمیت مطلق ندارد و انسان می البته نه آزاد 

 بند این قوانین خارج شود البته نمیتواند آن ها را تغییر دهد. بر خالف سایر حیوانات و موجودات.

همیشه نسبی بوده و در    آزادی مطلق را فقط در قوه خیال شاید بتوان تصور کرد و آزادی در واقعیتکیانوری:  

قوانین برخی  این  قوانین مختلف است.  بهره  بند  و  استفاده  قابل شناخت،  قوانین طبیعت است که هرچند  شان 

کند. و دسته دوم قوانین نوشته و نانوشته اجتماعی است که از  برداری است اما بالخره آزادی انسان را محدود می 

کنند.  محدود می شری بزرگ دارای قوانینی هستند و آزادی انسان را  یک جامعه کوچک مثل خانواده تا جوامع ب

البته از بعد دیگر همیشه در جامعه یک نوعی از آزادی بوده اما این آزادی معموال به صورت عادالنه در بین اعضای  

در جوامع   جامعه تقسیم نشده و آرمان ما تقسیم آزادی به صورت عادالنه در بین مردم جامعه است. و این مسئله 

 طبقاتی امکان پذیر نیست. 

موانع آزادی دو دسته است یکی موانع خارجی و دیگری موانع داخلی. نفس انسان گاهی آزادی    حبیب اهلل پیمان: 

شود به سلطه گری و استبداد و گاهی آزادی به معنای انچه که  کند که ختم می به معنای مطلق آن را طلب می 

ست. اگر انسان نتواند در نفس  وجدان انسان و جواهر انسان نیاز دارد را طلب میکند که این نوع آزادی طلبی الهی ا

خودش آزادی را درست و الهی برای خودش تبیین کند حتی اگر بتواند موانع آزادی خارجی را بردارد در آینده  

در جامعه باید دو  خودشش تبدیل خواهد شد به یک مانع آزادی در جامعه. بنابراین ما برای رسیدن به آزادی  



بتدا آزادی طلبی شیطانی درونی و دومی موانع آزادی بیرونی اعم از استبداد و  دسته مانع را از پیش رو برداریم. ا

 جامعه طبقاتی و... . 

آزادی مفهوم مطلقی نیست و همانطور که گفته شد در قید و بند مسائل مختلف است. در کشورهای  فتاپور:  

است و ادعای الگوی آزادی بودن  شان برای همه اقشار جامعه  لیبرالیسم هر چند ادعایشان بر این است که آزادی 

کنند و آزادی واقعی وجود ندارد. اما  دارند. اما دوراقع آنها آزادی را صرفا برای اقشار مستبد و مستکبر تأمین می 

اقشار زحمتکش جامعه است و اقشار مستکبر جامعه محدود هستند.  و ما  در کشورهای سوسیالیستی آزادی برای  

 آزادی هستیم. در جامعه به دنبال همچین 

 دورسوم:

ما ابتدا گفتیم انسان در اسالم یک موجود ممتاز برجسته است و بزرگترین ویژگی و برجستگی    شهید بهشتی:

او همین است که آگاه و آزاد است. سپس گفتیم انسان در برابر جبر طبیعت آزاد است. و االن میخواهیم اضافه  

ر اجتماعی و تاریخی هم آزاد است. از نظر اسالم هر چند برای نظم  کنیم بر خالف بیان دوستان انسان دربرابر جب

شوند اما هیچ گاه انسان محکوم  در جوامع باید قانون داشت و این قوانین روز به روز دارند عمیق تر و پخته تر می 

دگی  این قوانین نیست. همنطور که محکوم قوانین طبیعی نیست. البته این قوانین ممکن است روی کیفیت زن

انسان تأثیر بگذارد اما نه در حد جبر. در یک جمله انسان ساخته شده تاریخ و سازنده تاریخ است. و درواقع اینکه  

انسان را تاریخ ساخته است در حدی نیست که ابتکار عمل و خالقیت و نوآوری را از انسان بگیرد که اگر اینگونه  

تی انقالب ما بر اساس قوانین جامعه شناختی و قوانین علوم  بود هیچ گاه هیچ نوآوری در جهان رخ نمیداد. و ح

سیاسی غرب و شرق یک نوآوری بود. تضاد طبقاتی که به مقتضای آن، انسان بازیچه جبر، جبر تاریخ، جبر طبقاتی،  

شود از نظر اسالم مردود است. و سند این سخن این است که در قیامت عالوه بر ستمگران ستم  یا جبر مادی می 

شوند که چرا علیه ستمگران اقدامی نکردند. پس بیان اسالم این است  یران نیز به دلیل ستم پذیری محاکمه می پذ 

توجه داشت محیط  باید  اما  آزادی.  اجتماعی  از حاکمیت هر گونه جبر  اجتماعی،  نظر  ز  تو  انسان،  ای  هایی  که 

انسان ر باروری و رشد نیکخواهی، خیرخواهی، و خداخواهی  هایی ا آسانتر میکنند. میدانها و محیط هستند که 

کنند اینجاست  هستند که بعد شیطان پرستی، هواپرستی، خودپرستی، تبه گرایی و تباهی گرایی انسان را آسانتر می 

گذارد بر اینکه ضرورت دارد محیط اجتماعی صالح شود. اسالم نسبت به صالح و فساد محیط  که اسالم انگشت می 

 شود. ست. اینجاست که اسالم از لیبرالیسم جدا می اجتماعی بی تفاوت نی

ما در اندیشه سوسیالیستی خودمان اشتراکات زیادی با اندیشه مسلمانان داریم. مثال بخشی از اینها که  کیانوری: 

 در سخنان آقای بهشتی هم بود این موارد است:  



 انسان ساخته تاریخ و سازنده تاریخ است •

 جامعه آرمانی تالش کند در هر شرایطی انسان باید برای ساختن  •

انسان از هر جبر اجتماعی آزاد است: البته دقیق این جمله این است که بگویم انسان باید از جبر اجتماعی   •

وگرنه   باشد  نبود تالش کند.آزاد  آزادی الزم  برای  بود که اصال  آزاد  انسان  اجتماعی    اگر  اساسا جبر  و 

ی اقتصادی و... را دارد اما اینکه  ای غیر قابل انکار است. بنابراین انسان حق آزادی سیاسی اجتماعمسئله 

سال است از ظهور   1400و مثال مشخصش اسالم است که با اینکه    عل تحقق دارد یا نه معلوم نیست.فبال

آن گذشته اما هنوز نتوانسته عوامل استکبار و استبداد را از بین ببرد و دلیلش همین جبر اجتماعی و  

تاریخی را غیر قابل شکستن نمی دانیم بلکه اتفاقا معتقدیم  جبر تاریخی است. البته ما جبر اجتماعی و  

های اجتماعی به  البته شکستن چارچوب   باید شکسته شود و یکی از عوامل آن آگاهی توده مردم است.

اش یک  و الزمه  راحتی نیست و سخت تر از جبر طبیعت است اما قطعا امکان دارد و باید این اتفاق بیفتد 

 امعه است.  خواست جمعی از طرف ج

از اینجا به بعد ما باید درباره واقعیت جامعه خودمان صحبت کنیم؛ ما یک جامعه مستبد را نابود کردیم و یک  

جامعه جدید را تأسیس کردیم و باید ببینیم تا چه حد توانستیم  آزادی به معنای  عام کلمه را در جامعه جدید 

 برای توده مردم فراهم کنیم. 

آقای کیانوری مطرح کردند ناشی از انکار وجود خداوند است و اگر این نبود خیلی از این    اشکاالتی که  مجری:

 اشکاالت مطرح نمیشد. بپردازیم به ادامه صحبت های آقای پیمان 

هرچند من موافقم که وارد مسائل مصداقی و مشخص جامعه شویم اما قبل از آن مباحث    حبیب اهلل پیمان:

 و دو نکته تئوری الزم به ذکر است:تئوری باید کامال مشخص شوند. 

در بینش اسالمی موانع خارجی آزادی انعکاس موانع داخلی است. و در درون انسان دو نوع شهوت باعث   -

قدرت. البته این دو نوع شهوت بین انسانی که االن در قدرت و  شود: یکی شهوت مال یکی شهوت  می 

و    .. و انسان ابتداء باید خود را از این دو مورد آزاد کند ثروت است با کسی که در قدرت و ثروت نیست

عه نیز همین طور است برای  مجادر    آزادی درونی کامال در ارتباط است با حرکت به سمت اهلل. و همچنین

باید   ابتداء  اجتماعی  از جبر  کنیم  رهایی  را کسب  درونی  برای کسبآزادی  درون آ  و  و  زادی  ی معرفت 

و تا زمانی که آزادی درونی محقق نشود آزادی فردی و  الزم است.  نسبت به مصالح و مفاسد  خودآگاهی  

برای کسب  برای تحقق آزادی عالوه بر کسب آزادی درونی باید  و    اجتماعی برونی محقق نخواهد شد.

باتی که مانع آزادی هستند تالش کنیم. هرچند که که آزادی  ، یعنی بر هم زدن مناس اعیاجتمآزادی  

 باقی نخواهد ماند. اجتماعی بدون آزادی درونی  



رونی را رقم بزند در درجه اول مستضعفین  بیدرونی و  نکته دوم این است که کسی که قرار است ازادی   -

 ن هستند.زند مستضعفیها را رقم می ی این آزادی یعنی نیروی محرک جامعه که همه هستند. 

 نکاتی کوتاه را عرض میکنم تا زودتر وارد مسائل روز جامعه بشویم.   فتاپور:

آزاد است - با ستم  انسان  ؛انسان در مقابله  نوآور است؛  تت  انسان  ها سازندگان  توده   .دهد کامل می اریخ را 

ها باید توجه  ط را تغییر بدهد. اما در کنار همه اینبرای اینکه تالش بکند و شرایاند. انسان آزاد است تاریخ

اری  ک  ما هررا احاطه کرده است.    که ما  دی الزم استمنشرایط یکی سری قانوناین  تغییر    کرد که برای

. و بر  یمرایط را عوض بکنش   ینکهتوانیم تالش بکنیم برای امی هرچند    .توانیم بکنیملمان بخواهد نمی که د

ها این قدرت  ه دتوتایید کرده است. مثال اینکه  جتماعی را  ف صحبت آقای بهشتی انقالب ما قوانین اخال

و این  دهند. و انها را شکست ب  ترین نیروها قرار بگیرند در مقابل عظیم توانند به طور متحد  را دارند که می 

 صورتی تداوم پیدا خواهد کرد که این اتحاد پایدار بماند.انقالب در 

تواند به جامعه  اشته باشند هیچ یک از مردم یا دولت نمی... وجود د، تشکالت مردمی، سندیکاها واگر شورا -

 کند.خیانت کند چون خود جامعه او را حذف می 

 مسائل روز جامعه: 

کسب استقالل است.  ، در این مرحله  ، و خواست مقدم مردم ماکردهما تعقیب می هدف مقدمی که انقالب   -

نبه خودمان را  ل همه جاهر چیز ما باید بتوانیم استقال قرار بشود، قبل از  برای اینکه عدالت اجتماعی بر

مان را به امپریالیسم قطع کنیم. این  گی های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنو همه وابستگی کسب کنیم  

همه اقشار    و حضور  وقتی از دموکراسی   مردمی است که در انقالب شرکت کردند. و ماخواست تمامی  

در این امر  و اگر همه مردم  استقالل است. کنیم هدفمان کسب صحبت می  های اجتماعیمردم در صحنه 

ببینند  متحد نباشند استقالل ما تحقق پیدا نخواهد کرد. و مردم زمانی پشت انقالب خواهند ایستاد که  

مچنین ما نباید در جامعه  و ه  شود.کند. یعنی حقوق انها تأمین می آنان را برآورده می های  انقالب خواسته 

. و باید درک کنیم  کنیم به یک شکل نگاهو همه اقشار اعتقادی انقالبی را    تفکیک اعتقادی داشته باشیم 

شی به دشمنی ختم  قادی و بینبی، اعتجود دارد. و نباید اختالفات مذهکه بین اختالف و دشمنی تفاوت و

 بشود.  

زه کنیم و راه کسب استقالل و حفظ آن اتحاد مردم انقالبی  الصه صحبت من اینکه ما باید برای استقالل مبارخ

 انحصارطلبان داخلی. و دشمن این اتحاد یکی دشمنان خارجی هستند و دیگری ی  با هر اعتقاد و بینشاست 

 



 :دور چهارم

ته طبیعتا این برنامه برای تلوزین  ما مشکلی با ادامه بحث نداریم الببحث طوالنی شده است اما    شهید بهشتی:

شود و حوصله مخاطبان را هم باید در نظر گرفت. بنده هم مثل آقای پیمان معتقدم بدون پرداختن به  تهیه می 

سائل  کف جامعه را حل کرد. و ابتداء باید اصول مشخص شوند و سپس به ممسائل سطحی و  ریشه مسائل نمیتوان  

 جامعه بپردازیم.  

ند و با ما هم عقیده  اما در بحث ما آقای کیانوری و فتاپور منکر جبر اجتماعی که از اصول مارکسیسم هست شد 

کردند و سپس ما به مسائل روز جامعه  شدند. و ای کاش انها از ابتدا مسائل بنیادین خودشان را کامل بیان می 

 پرداختیم.  می 

 امه را تمام کنیم.باید برن: مجری

تا جمع بندی آن برای  آن در جامعه نیز مطرح شود های ایدوئولوژیک باید بال فاصله نتیجه عینی در بحث پیمان: 

نی ان در جامعه ما افراد  نیم مصداق عی یی و استبداد صحبت میکلطه جومثال وقتی از س مخاطبان آسان باشد  

 و دگماتیزم هستند.    طلب فکریانحصار 

اینکه بنده مخالف بحث   کیانوری: انتهای مجر نکته اول  و  از حوصله مخاطب  عی نیستزاد  اینگونه مباحث  اما  م 

گفته مسی استناد  وز در جامعه بپردازیم.  نکته دوم اینکه اگر به  مصداقی و رحث  ت و بهتر است به مباس خارج ا

. به اعتقاد ما هیچ  عین عبارت آن آورده شود من هیچ گاه نگفتم مخالف جبر اجتماعی هستم  می شود در بحث

انقال تنها نیست  ب سیگاه  اقتصادی  و  از نظر ما  اسی  انقالب کامل اجتماعی است.  انچه ما طرفدارش هستیم  و 

)انتقسیانقالب سه محور دارد:   اقتصادی  ال قدرت( اسی  پایه ،  انقالب  و    های ماد آن قدرت حاکم( )از بین بردن 

 شود. انسان فقط در صورت تحقق این انقالب کامل اجتماعی انجام می و به نظر ما آزادی  فرهنگی.

این شرایط فرصت پرداختن به این مباححث   های تئوریک مفید است اما االن و در به نظر ما هرچند بحثفتاپور: 

 حث روز و ضروری جامعه نیست. به جای مبا

 ت.اتمام برنامه و دعوت از احزاب برای شرکت در این مناظرامجری: 


