
 مهرماه  15آنچه در پي مي آيد ابتدا متن سخنراني مهندس مهدي بازرگان است در مجلس شوراي اسالمي به تاريخ                   
 ، به اعدام هاي بي رويه و         شهرت يافت  " نطق نيمه تمام   "مهندس بازرگان در اين نطق پيش از دستور كه به           . 1360

مـرگ بـر    " سخنراني او كـه بـا شـعارهاي          .مش شد اعتراض كرد و خواهان برقراري آرا     كشتارهاي بي حساب و كتاب      
  : عده اي از نمايندگان مكررا قطع مي شد  سرانجام به اين جمله رسيد"بازرگان

كننـدگان از     ها و انتقامخواهان و برگشت      ها افزوده شدن ناراضي     رحمي  ها و بي    بارتر از همه و حاصل خشونت        مصيبت "
  "...كند دار مي  كه در دنيا لكهانقالب و دين است و حيثيت و حقانيت اسالم

در همين حين بودكه حجت االسالم خلخالي و شماري ديگر از نمايندگان به تريبـون هجـوم آوردنـد و او را بـه زيـر                          
نطق بدين سان نيمه تمام ماند، اما متن كامل آن كه قرار بود خوانده شـود بعـدها در اسـناد نهـضت آزادي       . كشيدند

 مقاله سيد محمد خاتمي،سرپرسـت وقـت روزنامـه كيهـان  را در پاسـخ بـه                 3اين متن،   پس از   .  منتشر شد  60سال  
در آخر پاسخ مهندس .  آمده است60 مهرماه 19 و 18و16مهندس بازرگان  ميبينيد كه به ترتيب در روزنامه كيهان      

  . بازرگان را به آقاي خاتمي مالحظه مي فرماييد
57ناگفته هاي انقالب   
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  تمام قبل از دستور مهندس بازرگان در مجلس شوراي اسالمي نطق نيمه
  اهللا والحمداهللا والسالم عليكم بسم

 بيش  حمد بي پايان براي قادر منان و سپاس فراوان از رزمندگان دالور خودمان با درود رحمت بر شهيدان فداكار كه                   
هاي جنوب و غرب كشور در برابر دشمن نابكار بزرگترين افتخار را به رهبري امـام خمينـي بـراي                     از يكسال در جبهه   

هـاي    هـاي خـارجي بـه پيـروزي         هاي داخلـي و دسيـسه       ملت بپا خواسته ايران فراهم كردند و اخيراً عليرغم گرفتاري         
  .اند اميدآفرين نائل شده

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
  ن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يديلَئ

  )1(اليك ال قتلك اني اخاف اهللا رب العالمين 
اي دفاعيـه، درد دلـي اسـت از             آنچه در چند دقيقه آينده خواهيد شنيد نه سخني است سياستمدارانه و نـه اليحـه               
راز و نـشيب خـود را در آرزوي   قلبهاي سوخته و استغاثه از جانب كسي كه قبول داريد سالهاي طـوالني از عمـر پرفـ               

هـا و    آزادي و استقالل ملت عزيز ايران و عدالت و اسالم و به جاي اختناق و اسارت و جور و كفر به سـر بـرده تـالش                          
ها چشيده و در آستانه انقالب لبيك اجابت به رهبران گفته، صادقانه و فداكارانه همكـاري                  ها داشته، محروميت    توفيق

له كرده است، حاال هم كه به آخرين روزهاي زندگي رسيده و در اشتياق   ا بنا به دعوت معضم    و سپس قبول مسئوليته   
ها و تهديدها را كه پاداش انقالبي خدمت و صراحت يا اغواي مغرضـين اسـت،                  لقاءاهللا است با صبر و سربلندي تهمت      

  .نمايد تحمل مي
ده اين عرايض را هـم بـه همـان حـساب بپذيريـد و بـا                 ام در سي، چهل سال گذشته مال و مقام و ريا بو               اگر انگيزه 

ت بگذاريد ولي اگر هميـشه روي عقيـده و وظيفـه و الاقـل بـا                   استماع و سكوت كوتاهي كه خواهيد داشت بر من من         
  .نمايم دارم و قبالً از عنايتتان تشكر مي ام حاال هم خارج از آن خط قدم برنمي نموده حسن نيت عمل مي

  :ايندگي مردم تهران و مراجعات و انتظارات جمع كثيري از هموطنان به مصداق فرمان  بنا به وظيفه نم
، احـساس   )2(» يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رساله و اليه يعصمك مـن النـاس                      «

ادرت به رساندن آنچه در زبان      ام و با توكل به پروردگار عليم حكيم مب          مسئوليت و رسالتي از جانب بندگان خدا كرده       
اميدوارم در پيامم حق و حقايقي وجود داشته و با خـواهران و بـرادران ايمـاني در                  . نمايم  و دل و حقوق آنها است مي      

  .تحقق مطلوب پيدا كند) 3(وذكر فان الذكري تنفع المؤمنين «مجلس و در خارج روبرو كنم كه دستورِ 



نها در برابر موكلين و هموطنان است بلكه در برابر انقالب و جمهوري اسـالمي                 اين احساس مسئوليت و وظيفه نه ت      
ايران كه با عشق فراوان سهم ناچيزي در بنيانگذاري و پيروزي اولي و اعالم و استقرار دومي داشته و سوگندي كه به                      

 به ثمر رساندن صحيح و      همچنين براي حيثيت و توفيق رهبري انقالب در       . باشد  ام نيز مي    حفظ قانون اساسي خورده   
  .كامل آن به سود ايران و اسالم

  با كمال تأثر و با توسل به درگاه ذوالجالل بايد اقرار كنيم كه آتشي هولناك در كشور عزيزمان شعله كشيده، خرمن   
شند كو  بعضي مي . ت و دولت و دين را مورد تهديد قرار داده، كمتر كسي است كه در صدد خاموش كردن آن برآيد                     ام

هاي سرسبدٍ  هاي علميه از گل  شوند، حوزه   همه بلعيده مي  ... تر ساخته بر خرمن طرف مقابل بيندازند          آتش را افروخته  
، برادران ارزنده و غيرقابل جبرانـي از        )4(» االسالم ثلمه ال يسدها شيئ      اذا مات العالم ثلم في    «شود كه     خود خالي مي  

المـال و از      ها از بيت    ها اثاث و دارائي     رسند، به همراه جان     ميته به شهادت مي   مسئولين دولتي و لشگري و از سپاه و ك        
شوند و همچنـين نونهـاالن دختـر و پـسر و              گناه در معابر و منازل كشته و معلول مي          رود، افرادي بي    ملت به هدر مي   

ني التقـاط و انحـراف يـا انتقـام          كسان وابسته و هوادار يا بركنار كه در درگيريهاي خياباني و دادگاههاي انقالبي قربـا              
وار،   وار يـا ديوانـه      يافتگان اميدِ ايـن مملكـت بـوده عاشـق           نونهاالني كه هر چه باشد جگرگوشگان و پرورش       . گردند  مي

  .اند اي افتاده فداكار يا گناهكار در طاس لغزنده
خوانـد، نـه روحـانيون        سم مـي    در حالي كه هر طرف گروه مقابل را منافق يا مرتجع و ضد اسـالم و عامـل امپرياليـ                   

هاي امريكايي زائيـده و بـزرگ    اند و نه جوانان جانباز در خانواده   هاي غيرتمندمان از امريكا وارد شده       ارجمند و مكتبي  
  !شمارند؟ سان ريختن خون يكديگر را مباح و بلكه واجب مي پس چرا اين! اند كه بتوان مزدورشان خواند گشته

كننـدگان از     ها و انتقامخواهان و برگشت      ها افزوده شدن ناراضي     رحمي  ها و بي    حاصل خشونت بارتر از همه و         مصيبت
  . شود دار مي انقالب و دين است و حيثيت و حقانيت اسالم كه در دنيا لكه

  ).تا اينجا در جلسه علني خوانده شد و پس از آن جنجال و حمله بعضي از نمايندگان باعث قطع آن شد(
پرسم آيا ما و شما با هر اختالف كه در سن و سابقه داريم به مبارزه پرداختيم و به رهبري                        صميمانه و خودماني مي   

امام به انقالب برخاستيم كه دست آخر سر از جنگ خانگي و برادر و فرزندكشي در آوريم؟ مـردم بيـشمار شـهرها و                        
و سپاهيان جانباز و ساير داوطلبـان جـان بركـف بـا يـك سـال                 دهات اين همه كشته و آواره دادند يا ارتشيان دالور           

مـان خـراب و سـوخته و     شهامت و شهادت ما را به پيروزي نهايي و دفع دشمن خـارجي نزديـك كردنـد كـه داخلـه          
زده گردد؟ آيا خدا ما را براي چنين برنامه آفريده است؟ آيا اسالمِ رحمت و وحدت تعليم ويراني و وحشت به مـا                         ماتم
اسرائيل شود كه بر خود ستم كـرده، راه كبـر و شـرك و                 خدايا روا مدار كه سرنوشتمان چون قوم بني       ! ...  است؟ داده

  !گشتند) 5(» فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم«: قساوت پيش گرفتند و مستحق تأديب الهي
دانيـد و در جبـين كـشتي نـورِ            ت مـي  شود خوب و درس     اگر آنچه هست و آنچه را كه مي       !   نمايندگان محترمِ متعهد  

خواهم ولي مسلماً ز هر طرف كه شود كشته سـود             كنيد من حرفي ندارم و از گستاخي عذر مي          رستگاري تضمين مي  
  .كفار است و زيان مرگبار براي ايران و اسالم حتي براي جهانيان

رت و استعفاي از شخـصيت و مـسئوليت         هاي حقا   شود كه عقده    تر از اين مي       براي بيگانة دشمن آيا شرايطي مطلوب     
و ) 6(» ان اهللا ال يغيرُ ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم         «چنان بر ما مسلط شده باشد كه با فراموش كردن اصل قرآني             

تقـصير و خـارجي را همـه          خود را بيكاره و بـي     ) 7(» دائك منك و دوائك فيك    «پشت كردن به كالم پرمعناي علوي       
هـا   هـا و شـور در علـل و چـاره     انيم و آن وقت به جاي آن كه به تجزيه و تحليل صـحيح جريـان      كاره و تنها مقصر بد    

ها را از مرام شيطاني به مرام رحماني تغيير دهيم تالفي ناكاميهـا را بـا تهمـت و تفرقـه و                        ها و رويه    بنشينيم و روحيه  
  !تضعيف خود درآوريم

ها جاده صافكن براي بازگشت مجـدد اسـتبداد و اسـتيالي شـرق و      تنها و برانداخ  ايد كه اين درافتادن       آيا فكر كرده  
خواهند از يك طرف عناصر مصمم مقاوم ما يكديگر را قبالً نابود كنند و عامـه مـردم از نـاامني و                 غرب باشد؟ آنها مي   

  .كشتار و قحطي به ستوه آمده با آغوش باز به استقبال هر كودتاگر خائن قهار بروند



جـويم نجـات مملكـت، پيـروزي جمهـوري اسـالمي ايـران و                  به هر دو طرف دعوا است و آنچه مي           البته خطاب من  
  .اعتالي اسالم است

دانيد كه همواره و از سالها پيش از پيروزي انقالب، التقاط و نفاق را از هر كس و هر جا باشد با قاطعيـت و                             همه مي 
خواهـد كـه بـه يـاران      انـصافي مـي   خبري و بـي     م و خيلي بي   روشني رد كرده، مدافع وفادار اصالت اسالم بوده و هست         

مبـارزه  ! زده و امريكـايي بدهنـد       طالقاني و مطهري و به دوستان نهضت آزادي نسبت ليبراليست و سازشكار يا غـرب              
كـنم، ضـمن آنكـه     مسلحانه و محاربه با جمهوري اسالمي نوپاي ايران به جاي مبارزه پارلماني و قانوني را محكوم مي                

دانم و به فرض  آمدها مي هاي حقه و فقدان امنيت الزم براي مبارزه قانوني را يكي از علل اين پيش وگيري از آزاديجل
كه از راههاي مشروع قانوني و امنيت قضايي براي انتقاد و اعتراض و اظهارنظر و به كرسي نشاندن حق محروم باشيم                     

ام تأسـي بـر فرزنـد صـالح پـدرمان آدم را كـه بـه                   عقيده ديرينه باز هم در عالم برادري ملي و ديني بر طبق سنت و             
، بـر   »لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك القتلك انـي اخـاف اهللا رب العـالمين                  «: گفت  برادرش مي 

نفـع آنهـا    هاي ناچارانه يا فرار و تشكيل دولت در كشور بيگانه را كه هر چه باشد به نام و بـه                       تجاوز مسلحانه و تالفي   
  .دهم تمام خواهد شد ترجيح مي

باشد و در طرح اصليِ مقصود، فعالً بحثي          مان مي     با فرصت نطق كوتاه قبل از دستور كه تنها موضع براي ابراز عقيده            
كنم، ضمن آنكـه خـود را خـارج از جمـع مـسئولين و                 ها نمي   حل  ها و راه    راجع به مقصرين و مشكالت و سوءسياست      

  .سمشنا مقصرين نمي
  از اين تريبون از رهبر عاليقدر انقالب و مراجع عظـام، رئـيس جمهـور، هيئـت دولـت و نهادهـاي انقـالب، شـوراي                     
نگهبان، شوراي عالي قضايي و مخصوصـاً از برادران و خـواهران نماينـدگان مجلـس و همـه گروههـا و مـردم ايـران                         

رگ پايان دهند و همگي به قانون اساسي جمهوري اسـالمي  توانند به اين بليه بز   كنم كه از هر راه كه مي        استمداد مي 
ايران و قرآن كريم گردن نهند و با توجه به اوضاع بس خطيـر و عواقـب شـومي كـه هـيچ گروهـي را در آن سـود و                               

  .»ان تنصروا اهللا ينصركم«پيروزي نخواهد بود به توقف جريان و تجديدنظر بپردازند كه 
تي و آئين حقي توانسته اسـت روي اسـلحه دوام بيـاورد و توسـل بـه خـونريزي و                       آخر در كجاي تاريخ ملتي و دول      

تشديد در خشونت وبال روزگارشان نگرديده بدفرجامي ببار نيـاورده باشـد؟ عـدالت غيـر از انتقـام و تعـدي اسـت و                         
  .تواند خالي از حكمت و تقوي و رحمت باشد سياست موفق نمي

  )8(امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين    ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في
  اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمه

  
كنم كه تو را بكشم، مـن از          ـ اگر تو دست خود را به قتل من بگشايي من دستم را به سوي تو دراز نمي                 28مائده  ) 1(

  خداي پروردگار جهانيان بيم دارم
نكردي رسـالت خـود را      ) چنين(ه پروردگارت به تو نازل شده است برسان و اگر           ـ اي پيغمبر آنچه را ك     71مائده  ) 2(

  كند اي و خداوند تو را از مردم حفاظت مي انجام نداده
  رساند ـ و پند ده و بدان كه پند و يادآوري به مؤمنين فايده مي55ذاريات ) 3(
  شود بستن آن نميآيد كه چيزي قادر به  چون عالمي بميرد شكافي در اسالم پديد مي) 4(
  ـ عليه يكديگر جنگ كنيد و بكشيد، اين براي شما نزد آفريدگارتان بهتر است 51بقره ) 5(
  دهد مگر آنكه آنها خود را تغيير دهند ـ همانا كه خداوند وضع قومي را تغيير نمي12رعد ) 6(
  باشد و درمانت در خودت است درد و بيماري تو از خودت مي) 7(
ـ پروردگارا گناهان ما و زياده روي ما را در اداره كارمان بيامرز و قدمهاي مـا را اسـتوار كـن و بـر                         141عمران    آل) 8(

 گروه كافران ياريمان نما
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