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های آقای بازرگان نخست وزير، در نطق راديو تلويزيونی چهارشنبه گذشته، در مورد کادر

 ما ديگر کسی را کفگير به ته ديگ خورده و در اين قحط الرجال": مورد نياز کشور گفت که
  ".نداريم که برای اداره امور برگزينيم

. مسئله کادر رهبری کننده، مديران و متخصصان، در هر کشوری مسئله مهمی است  
ه دولتی و پاکسازی در کشور ما، بعد از انقالب و به دنبال ضرورت بی ترديد تصفيه دستگا

حتمی و قاطع پست های حساس از عوامل دار و دسته شاه مخلوع و سرسپردگان به 
امپرياليسم و طرفداران سرمايه داری وابسته و غارتگر، اين مسئله بسی حادتر و حياتی تر 

  .است
 نيافته است که در ميان اين همه مردم نآقای نخست وزير هنوز توان آن را در خويشت  
و روشنفکران تحصيل کرده و ميهن دوست و آزادی  صالحيت و وارد به امور صاحب

خواهی که با نهايت صميميت و ارادت به امر انقالب، حاضر به خدمت به خلق زحمتکش 
عظيم واليق را اين نيروی که هستند، افراد مناسب والزم را بيابد، ايشان هنوز نتوانسته اند 

واين مايه . ، در بين روشنفکران صديق و صالح ما کشف کننددر بين خود مردم انقالبی ايران
  .تاسف است

به دنبال مطلوب  نگايشان در محدوده ای بس ت. وشن استر علت اين ناتوانی و اما  
 خلقی درجه اول و مدير اليق انقالبی می گردند و به ناچار، در ميان اين همه روشنفکر
، به گفته خودشان، کفگيرشان به ته ديگ صادق و وارد، تنها پس از گزينش دويست نفر

 آيا اين توهين نسبت به همه نيروهای صديق و کارآ، شايسته مديريت و اليق !رسيده است
نان، شايسته اداره مورد اطمي اقوام واطرافيان آيا تنها همينبرای خدمت به انقالب نيست؟ 

يون شرکت جستند و  که در انقالب بزرگش ميليون ها و ده ها ميلدامور کشوری هستن
  تظاهرات و اعتصابش در مقياس جهانی کم نظير و خيره کننده بود؟

 را نشان  انحصاریو به کلی گروه ويژه قطب نمای انتخاب ما تنهاالبته اگر قرار باشد که 
 نيروهای اما اگر پايه را بر مشارکت همه. دهد، قدرت گزينش بيش از اين هم نخواهد بود

رياليست قرار دهيم و همه آزاديخواهان و ترقيخواهان را، که با آن د امپمومن به انقالب و ض
همه فداکاری و عالقه در نبرد خلق زحمتکش شرکت نمودند، به حساب آوريم ومالک های 
محدود کننده و غير واقع بينانه ای را که به کار می رود، کنار بگذاريم، با منظره به کلی 



تنها دو مالک را برگزينيم، اول آن که شخص برگزيده، اگر . متفاوتی روبرو خواهيم شد
صرفنظر از عقيده و نظر سياسی و مسلک و تعلق سازمانی اش، معتقد به انقالب و مخالف با 

حيت وارد و کارشناس باشد، امپرياليسم باشد و دوم آن که در رشته مورد نظر صاحب صال
درها گود هست که به قآن وقت خواهيد ديد که ديگ استعداد و توانايی و شايستگی ايرانيان آن

  !به ته آن نرسداين آسانی ها کفگير مسئوالن 
و خاصه  انحصارطلبی چه کسی می تواند چشم بر اين واقعيت ببندد که بر اثر همين  

يار فعال و نارآيی عمال عقيم مانده اند، به هرز می ، عمال نيروهای بسخرجی نوع جديد
کفگير انتخاب استفاده نمی شود، تنها به اين علت که روند، از صالحيت و تخصص آن ها 

  کننده دستگاه دولتی آن ها را کنار می زند، راهشان نمی دهد، دلسردشان می کند؟
و  غيره شديدا مخالفيم ما البته با دلسردی، خانه نشينی، کناره گيری، ترک صحنه و  

 .را در هر شرايط دشواری توصيه می کنيم به سود خلق و انقالب فعاليت صميمانهبرعکس 
ولی در ضمن وقتی با چنين پديده هايی در مورد روشنفکران خلقی و مترقی روبرو می 

می پرسيم، گناه از کيست؟ از مردم و روشنفکران انقالبی، يا از مالک های گزينش؟ شويم، 
، محروم آيا روش دولت نمی تواند در دراز مدت عواقب شومی برای ايران داشته باشد

 آگاه، پرتوان، متخصص، کاربر، نيروی فعال انسانی،کردن کشور ما و انقالب ما از اين همه 
، فقط به ققط به صرف آن که دارای مومن به خلق و مخالف با ضد انقالب و با امپرياليسم

سی و اجتماعی ديگری هستند و همانطور که انقالب ما بود، طيف عقايد و نظريات سيا
  وسيعی از انواع مکاتب و مسلک ها را در برمی گيرند، آيا کار درست و انقالبی است؟

همانطور که انقالب با وحدت همه نيروها پيش رفت، دفاع از انقالب و ايجاد نهادهای   
نيروهای مختلف، ولی متحد امکان پذير مستحکم و کارآی آن نيز تنها با چنين وحدت عمل 

اين مسئله را در واقع بايد در همان جبهه متحد راه حل بنيادی و قاطع و دراز مدت . است
بدون ، در همان همکاری و عمل مشترک کليه نيروهای انقالبی و ضد امپرياليستی خلق

ان خواهد داد که اين راه به يک دولت انقالبی امک.  جستاستثناء و بدون انحصار و تبعيض
از همه اين نيروها وسيعا استفاده کند و برای اجرای يک برنامه مشترک، همه نيروهای 
عظيم انسانی ايران را که به واقع کارا، متخصص، مدير و شايسته هستند، بسيج کند و به کار 

سالح با اين . بکشد و در راه خدمت به امر انقالب و پيشبرد آن به فعاليت ثمر بخش وادارد
برا خواهيد ديد که در مردم ما و روشنفکران ما استعدادها و توانايی ها به قدری زياد است 

شود، بيشتر خواهد بود تا آن که  »دشواری انتخاب«احتمال آن که يک دولت انقالبی دچار که 
 .بنالد» قحط الرجال«از درد 


