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 اله بیگدلی رحمتپاسخ 

 نیوز منتشره در مشرق نیا رسول منتجب ها و افتراهای دروغ به 

 

 نیا به مناظره از رسول منتجباله بیگدلی  رحمتدعوت 

 حزب جمهوریتوی در  اظهاراتدر باره 

 

 کودتا چیست و کودتاچی کیست؟

 

ات مدیرمسؤول و  قحضر م مشر  نیوز رسدبیر محیر

م  ام و آرزوی توفیق روزافزون برای آن جناب و همکاران محتر  با سالم و احتر

قما شاهد انتشار مطلبی در آن ۱۱:۳۲ ساعت ۱۳۹۹بهمن  ۲۵در تاری    خ متأسفانه  تحت این  نیوز  مشر

 «تیدر حزب جمهور  بر یطلبان و جاسوسان امن از حضور سلطنت ا ین منتجب یافشاگر » عنوان بودیم: 

 ادعای سخیف آمده بود: و در توضیح این 

ق، مقاومت   به» محفل  یها میو تصم ی  گرا جانبه کیدر برابر  یمیطلبان قد از اصالح یکیگزارش مشر

 از کار برکنار کردند.  نشست جنجایل کیاو را در  تیحزب جمهور  یکار دستش داده و اعضا  خاتیم

مخالفانش را کنار بزند. عضو سابق  ؛ اما او توانستهاو کودتا شده هیعل د یگو  حاال یم ا ین منتجب رسول

 نیاما ا ،شده  خنب   اسالیم رانیا تیتوطئه مخالفان در جمهور  کهنیا انیب با اعتماد میل کالیحزب راد

نشود  هیچند نفر تسو  وجود کرد که اگر حزب از   د یتأک ا ین منتجب .دارد از ین اسایس شیپاال کیحزب به 

 دوام داشته باشد!  تواند  نیم تیجمهور 

به دنبال حذف او  وی  ت  ب عوامیل یبا همکار  یدر حزب او باند کهنیا انیباب تیکل حزب جمهور ت  دب

به  ت   ن گر ید و برخ   اند  خورده بیسالم و فر  حضور دارند بعض   باند افراد مختلف   نیهستند گفت: در ا

ای   دنبال پست و شهرت هستند. حبر  ما گذاشتند  یها وهشاه را در گر  فیانور سادات در تعر  آمدند سخت 

بود را  مای  یقاسم سل د یترور شه یبرا کا یمجد که جاسوس آمر  یخانواده موسو  هیها دفاع از گروه یکیو در 

ض شدم و گفتم گروه منتشر کردند؛ من به معاند   یها را مثل رسانه تیحزب جمهور  یها شدت معتر

 .دیکرد

چه  دانم هم جمع شدند و نیم باند دور نیمجموعه ناهمگون و نامناسب در ا کیادامه داد:  ا ین منتجب

 ت  . اخکنند  و توطئه یم گذارند  جلسه یم گر یکدیمختلف با  یها دگاهیآنان وجود دارد که با د یبرا منفعبر 
 
 ا



2 
 

از  یکی شانیکردند؛ ا  ذبشکست خورد و برکنار شد را ج باشگاه فوتبایل کیکه در   انیاز آقا یکیهم 

 داران است.  دانیم

 نیا از شیکه پ آن ژهیو  توجه است؛ به جالب ؛به خاتیم کینزد کالیطلبان راد از اصالح ا ین منتجب یافشاگر 

 .«گفته است  ت   ها ن از مسلح شدن آن انیحجار  د یسع

ات مدیرمسؤول و  قحضر م مشر  نیوز رسدبیر محیر

ای است که به علت  از مخمصه یشنیا کذب محض و برای نجات خو  اظهارات آقای رسول منتجب

ده در حزب جمهوریت ایران اسالیم برای خو   رقم زده است.  دتخلفات گستر

وهای متعهد،  خدوم و دشمن سلطنت و دیکتاتوری قاطبه اعضای حزب جمهوریت ایران اسالیم از نت 

 آید.   از یک ذهن معیوب بریم فقط های  به آنان چنی   تهمت ایراد گونه اظهارات و  هستند و این

روز مجت   آقای خاتیم را  نیا این روزها شبانه برخالف آنچه که در تحلیل این ختی آمده است آقای منتجب

د.  تا جای  در جبهه اصالحات برای خود دست و پا کند، اما کیس او را تحویل نیم گوید  یم آقای گت 

ا هم درخواست عضویت در شورای  نیا  منتجب  احزاب اصالحاخت 
ی

طلب را داشت که به دلیل  هماهنیک

ده وی   درخواست او به اتفاق آرا کنار گذاشته شده است. در حزب جمهوریت تخلفات گستر

ده آقای رسول منتجب از آن یت اعضای شورای مرکزی  جای  که تخلفات گستر اض شدید اکت  نیا مورد اعتر

 کند.  سخیف  یمو اتهامات نی   سخنان است، او برای تحمیل خود بر حزب اقدام به ایراد چ

این ادعا اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت شدیدا مخالف سلطنت و دیکتاتوری اتفاقا برخالف 

های آقای  رسکار خانم فاطمه قاسیم در قبال دیکتاتوریبه نام هستند و یک بار ییک از خواهران ارجمند 

قالب نکردیم که شاه را کنار بگذاریم و شما را بر خود ای خطاب به ایشان گفت: ما ان نیا در جلسه منتجب

 مسلط کنیم. دیکتاتوری، دیکتاتوری است چه توسط شاه باشد و چه توسط شما. 

یت اعضای شورای مرکزی به آقای منتجب اض شدید اکت  نیا شده است، تخلفات   آنچه که موجب اعتر

ده ایشان است که به بخیسر از آن ح زیر اشاره گستر   :شود یم ها به رسر

 نیا و افتراهای آقای رسول منتجب اکاذیب بخشی از تخلفات،

 از عنوان  .1
ر

قانون کل حزب»استفاده غیر  «دبیر

مجوز اولیه مجوز موقبر » آمده است: « مجوز اولیه حزب»باره  در« قانون احزاب ۱ماده  ۱۴بند »در 

ایط الزم برای صدور پروانه فعالیت نهای  حزب توسط کمیسیون احزاب صادر  است که جهت تحصیل رسر

 « شود.  یم

پروانه فعالیت » آمده است: « پروانه فعالیت نهای  حزب»باره  در «قانون احزاب یک  ماده ۱۴بند »در 

و در چهارچوب  اساسنامهو  مرامنامهتا بر اساس نهای  مجوزی است که به موجب آن حزب اجازه دارد 

  «قوانی   و مقررات نظام جمهوری اسالیم ایران فعالیت کند. 
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مجوز اولیه تأسیس » آمده است: « مجوز اولیه تأسیس حزب»باره  در« ماده سه قانون احزاب»در  

ایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده  حزب جهت راه این قانون و برگزاری  ۶اندازی آن و تحصیل رسر

 «بوده و اعتبار دیگری ندارد.  اساسنامهو  مرامنامهمجمع عمویم مؤسس جهت تصویب 

یک قانون   ماده ۱۴بند »و « مجوز اولیه حزب» در باره« ماده یک قانون احزاب ۱۴بند »بر اساس 

مجوز اولیه تأسیس »باره  در« ماده سه قانون احزاب»و « پروانه فعالیت نهای  حزب»باره  در« احزاب

ف تاسیس، حق هیچ«تبرصه سه ماده سه قانون احزاب»و « حزب گونه فعالیت حزیی از  ، احزاب در رسر

کل و   ن واحدهای حزب را ندارند. مسؤوالجمله انتخاب دبت 

 فر، مرتض  نوروزپور، افشی    جانب به اتفاق آقایان محسن رفییع ای که این چنی   در دیدارهای جداگانه هم

م شورای مرکزی حزب  تیمور طاهری، اعضای محتر زبردست، محسن ظریفیان، اسفندیار عبداللیه و امت 

م سابق و جناب آقای امرای  دبت  فعیل کمیسیون ماده 
قانون نحوه  ۱۰با جناب آقای مالنوری دبت  محتر

ی مهدی جناب آقای دکتر سپس با و  1399در سوم شهریور  فعالیت احزاب م اصفهای   امت  نماینده محتر

دادستان کل کشور و عضو حقوقدان کمیسیون و آقای دکتر عرف معاون سیایس وزیر کشور و رییس 

م   ترصی    ح کردند که بر اساس قانون نحوه فعالیت همه این بزرگواران کمیسیون ماده ده داشتیم محتر

ف تأسیس فقط پس از  احزاب و گروه مجمع  تصویب صحت برگزاری»های سیایس، احزاب در رسر

و صالحیت اعضای منتخب شورای مرکزی و موافقت با صدور پروانه  مرامنامهو  اساسنامه تأییدعمویم، 

آغاز فعالیت رسیم و انتخاب »، مجاز به «حزب مؤسس هیأتها در کمیسیون و ابالغ آن به  فعالیت آن

کل قانوی  و   باشند.  یم« ن واحدهای حزبمسؤوالدبت 

م ماده ده، نامه محرمانهو به همی   دلیل است که   صحت برگزاری مجمع  تأیید »ابالغ   کمیسیون محتر
صالحیت اعضای شورای مرکزی منتخب و تصویب  تأیید و  مرامنامهو  اساسنامهعمویم تأسیس، تصویب 

 1398دی ماه  26را در تاری    خ  58289/130/98به شماره « مجوز صدور پروانه فعالیت حزب جمهوریت
و اظهارات  های مورد اشاره در قانون احزاب نوشته است؛ زیرا طبق مواد و تبرصه مؤسس هیأتخطاب به 

ات مذکور، کمیسیون ماده ده دانسته  انجام امور حزب یم مسؤولرا  مؤسس هیأت ،تا این تاری    خ حرص 
ف تأسیس حزب و  است پس از تصویب صدور مجوز پروانه جمهوریت همانند دیگر احزاب در رسر

کل و   دبت 
فعالیت مجاز به آغاز فعالیت رسیم و تشکیل شورای مرکزی به صورت رسیم و انتخاب قانوی 

 باشد.  ن واحدهای حزب یممسؤوال
صحت برگزاری مجمع  تأیید و  مرامنامهو  اساسنامهنیا که قبل از تصویب  آقای رسول منتجب ،با این حال
الحیت اعضای منتخب شورای مرکزی و قبل از صدور پروانه فعالیت حزب به صورت ص تأیید عمویم و 

کل انتخاب شده بود  یت اعضای شورای مرکزی به با موقت به عنوان دبت  آگایه از این واقعیت که اکت 
ده وی مخالف او هستند، حدود یک سال است که پس از تصویب صدور مجوز  دلیل تخلفات گستر

شود و با سوءاستفاده از عنوان  جمهوریت مانع تشکیل جلسات شورای مرکزی یم پروانه فعالیت حزب
ده کرده است و یم کیل اقدام به تخلفات گستر  کند.  دبت 

و رسیم و با ارسال رونوشت به   تا کنون سه بار جمیع از اعضای شورای مرکزی به صورت مکتوب
که  نیا مانع شده بود تا این و آقای منتجبخواستار تشکیل شورای مرکزی شده بودند  کمیسیون ماده ده،

ا دو بار تشکیل جلسه  یت این اعضا اخت  در حزب،  نیا  آقای منتجبدادند و بر فاقد سمت بودن رسیم اکت 
 تأکید کردند و مصوبات خود را به کمیسیون ماده ده فرستادند. 

 
  رسما
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قول کمیسیون ماده قانون از  1398دی ماه  6نیا در تاری    خ  نقل قول کذب آقای رسول منتجب .2

 مصوب مجمع عمویم اساسنامهفعالیت احزاب و خیانت در امانت و دستکاری در 
کیل موقت قبل از صدور پروانه حزب جمهوریت در نشست شورای  آقای منتجب نیا پس از انتخاب به دبت 

وع شده بود  9که از ساعت   1396ماه  دی 6 دوشنبه مرکزی منتخب مجمع عمویم در تاری    خ در  ،صبح رسر
که اعضای نشست در حال ترک جلسه بودند، ناگهان از کیف خود چند برگ کاغذ درآورد و گفت:   18ساعت 

ماه در کمیسیون ماده ده برریس  دی 8قرار است پرونده مجمع عمویم حزب جمهوریت در روز چهارشنبه »
انجام و با امضای اعضای شورای  اساسنامهست که چند اصالح ویراییسر در شود. کمیسیون از ما خواسته ا

خانه کمیسیون بدهیم. دوستان این اوراق را امضا کنند.  شدت  اعضای جلسه به« مرکزی آن را تحویل دبت 
 ا حات ویراییسر را بیینیم  یرا مثل همیشه از قبل به ما ندادید که اصال  اساسنامهچرا »ناراحت شدند و گفتند: 

ی شدید لفظ  « چرا امروز از اول صبح که در جلسه بودیم ندادید که حداقل مروری بکنیم !  در ادامه، درگت 
نیا جوری نشان داد که حالش خراب و قلبش ناراحت است و از سوی دیگر دختر  پیش آمد و آقای منتجب

وع به گریه کرد و با اجرای این نمایش و با واسطه نیا از اعضای  ن، آقای منتجبگری برخ  دوستا ایشان رسر
شده را با خود برد! های امضا و کلیه برگ و با اعتماد به ایشان امضا گرفت اساسنامهجلسه بدون خواندن 

در روزنامه رسیم کشور منتشر شد، متوجه  1399اردیبهشت  28حزب در تاری    خ  اساسنامهمتأسفانه وقبر 
گرفیر  امضا با فریبکاری از اعضای جلسه به منظور تحکیم نیا با اجرای این نمایش و   شدیم که آقای منتجب

ات محتوای  و دادن بخش مهیم از اختیارات  ، اقدام به تغیت 
سلطه خود بر حزب، به جای اصالحات ویراییسر

کل کرده است! البته بعدا معلوم شد که اصل نقل قول آقای منتجب نیا از قول   شورای مرکزی به دبت 
گونه درخواسبر مبب  بر اصالح اساسنامه نداشته  و کمیسیون هیچ محض بودهکمیسیون ماده ده، کذب 
ی  بعد با پیگت 

ای مخفیانه به کمیسیون بدون  خود ایشان با نوشیر  نامه های ما معلوم شد که است. مدیر
ات شده  با شورای مرکزی، خواستار برخ  تغیت 

ی
ا و در نتیجه ب بود جواب نگرفتهاست که از کمیسیون  هماهنیک

اجرای آن نمایش کذای  و نقل قول دروغ از کمیسیون دست به آن خیانت در امانت و دستکاری در اساسنامه 
 !زد
در تاری    خ تحزب ایران  مرامنامهو  اساسنامهین خیانت در امانت و دستکاری در اایان تأمل است که مشابه ش

( اتفاق افتاده و در سازمان مجاهدی ۱۳۵۴فقط یک بار قبل از انقالب اسالیم در سال  ن خلق ایران )منافقی  
 را فراهم آورده است! سازمان زمینه انحراف آن 

 
 : سؤال

از قول   1398ماه  دی 6نیا رصیحا پاسخ دهد که آیا در نشست شورای مرکزی در تاری    خ  آقای منتجب یک. 
 «کمیسیون خواستار اصالحات ویرایشر شده است یا نه؟»کمیسیون ماده ده گفته است که: 

 1398دی ماه  6کمیسیون براساس کدام نامه قبل از تاری    خ »اگر پاسخ وی مثبت است، بگوید:  دو. 
خواستار اصالحات شده است و دقیقا آن موارد را به صورت مستند ارائه کند. آیا فقط همان موارد 

ات دیگری هم انجام شده است؟  «خواسته شده، اصالح گردیده یا تغییر
 پاسخ: 

نیا از کمیسیون ماده ده،   شده، اصل نقل قول آقای منتجب های انجام طبق برریس»گوییم:  ما قاطعانه یم
درخواسبر نداشته و اصالحات انجام شده توسط ایشان هم هیچ کذب محض بوده و کمیسیون در آن تاری    خ 

، اقدام نیا با نقل قول کذب از سوی کمیسیون ماده ده و اج ویراییسر نبوده و آقای منتجب رای آن نمایش کذای 
به منظور تحکیم سلطه مطلق خود بر حزب کرده است. اگر  اساسنامهبه خیانت در امانت و دستکاری در 

 بگوید که در جلسه هوچیگری، نیا به جای  این ادعای ما درست نیست، آقای منتجب
 
، رصیحا ازی  هتایک و افتر
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که مستندات نقل قول خود در  یا این است اده ده نداشتهچنی   نقل قویل را از کمیسیون م 1399دی ماه  6
ات انجام شده را ارائه و منتشر کند.   «خصوص اصالحات مورد درخواست کمیسیون و تطبیق آن با تغیت 

 
اع  ا .3  برخالف  ها و شاخه کمیتهخیر

ر
قانون  و بدون تصویب شورای مرکزی اساسنامههای غیر

. انتخاب و قبول 1» حزب در شماِر اختیارات و وظایف شورای مرکزی آمده است:  اساسنامه 13در ماده 

کل. مسؤولاستعفا و عزل  ح وظایف و 8      ی   واحدها با پیشنهاد دبت  . تشکیل واحدهای مورد نیاز و تدوین رسر

کل.  اختیارت آن  «ها پس از پیشنهاد دبت 
ح وظایف و   اساسنامهرغم رصاحت این دو بند از  عیل که تصویِب تشکیل هر واحِد حزیی و تدوین رسر

ن واحدها، از اختیارات و وظایف شورای مسؤوالچنی   انتخاب و قبول استعفا و عزل  ها و هم اختیارات آن
دانست و در  خود یم ِاعمال دیکتاتورینیا که شورای مرکزی حزب را مانع  است، آقای منتجب شده مرکزی

ی عی   فقدان رأی اع  بدون اطالع شورای مرکزی، ،بود در حزب  مطلقحاکمیت  ت، شیفتهاکت    9اقدام به اختر
یت مسؤولبرای تطمیع و جذب آنان،  و کرد کمیته، دفتر و شاخه مصوب    11کمیته و شاخه جدید عالوه بر 

 را بر خالف اساسنامه و بدون تصویب شورای مرکزی به آنان داد.  ها  آن
 

 و مغایر های  و نصب  اقدام به عزل .4
ر

قانون  بدون تصویب شورای مرکزی اساسنامهغیر
واحد منتخب و مصوب را به گمان  11ن مسؤوالتصویب شورای مرکزی، اطالع و نیا، بدون  آقای منتجب
ایع جدید را به افرادی خاص داد تا با دادن  9واحد مصوب و این  11آن  یتمسؤولخود عزل و  واحد اختر

قانوی  آنان را تطمیع  د! البته و جذب  یک ِسَمت غت  برخ  از کند و تعداد رأی خود را در شورای مرکزی باال بتی
قانوی   م شورای مرکزی به دلیل غت 

ها را  یتمسؤولاین و مغایر اساسنامه بودن اقدامات مزبور،  اعضای محتر
قانوی  بودن آن را اعالم کردند تند نپذیرف  ! و رسما غت 

 
 نکته: 

، مستندات تشکیل جلسات شورای مرکزی  آقای منتجب ازی  نیا به جای آسمان و ریسمان بافیر  و هتایک و افتر
یابد و تاری    خ تشکیل  نفر( رسمیت یم 30که با حضور دو سوم اعضای شورای مرکزی )  را  با حد نصاب قانوی  
ورت ایجاد  دراعضای شورای مرکزی  و مستندات بحث واحد جدید و تصویِب تشکیل واحدها و  9باره رص 
ح وظایف آن ن مسؤوالانتخاب و ها و استعفاها  تصویب عزل و  ها استعفا ها و  عزلسپس بحث در باره ها و  رسر

 یه روی شود هر که در او ِغش باشد! را ارائه و منتشر کند، تا سواحدها این 
 

ر نامه .5 مخفیانه به کمیسیون ماده ده و ارائه اطالعات کذب به کمیسیون ماده ده بدون های  نوشتر
  اطالع شورای مرکزی و درخواست

ر
قانون  های غیر

به صورت مخفیانه و بدون اطالع شورای مرکزی اقدام به  1398آبان ماه  21نیا در تاری    خ  آقای منتجب یک. 
ات در ای به کمیسیون ماده ده کرده و خواستار  نوشیر  نامه در راستای تمایالت  اساسنامهِاعمال برخ  تغیت 

 جواب مانده است.  خود شده است، اما این درخواست او مورد موافقت کمیسیون قرار نگرفته و نامه او یی 
م کمیسیون ماده ده، آقای منتجب دو.  ای که بدون اطالع شورای  نیا در نامه طبق اظهارات رصی    ح رییس محتر

 13ماده  9وشته، خواستار انحالل حزب جمهوریت شده است، در حایل که در بند مرکزی به کمیسیون ن
 پیشنهاد انحالل حزب، از جمله اختیارات و وظایف شورای مرکزی است.  اساسنامه

 سؤال: 
 «این دو نامه را به کمیسیون ماده ده نوشته است یا نه »نیا رصیحا پاسخ دهد که:  آقای منتجب
  «نوشته است  اساسنامهها را بر اساس کدام ماده از  این نامه»و اگر نوشته، 
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 «ها را مخفیانه و بدون اطالع شورای مرکزی نوشته است  چرا این نامه»و 
 

و  مؤسس هیأتهای کمیسیون ماده ده به حزب جمهوریت از  کاری و مخفر کردن نامه پنهان .6
 اعضای شورای مرکزی

د مقاصد خود  خود یم نیا که حزب را ملک شخض آقای منتجب اقدام به مخف    ،داند به منظور پیشتی
های  که با قصد و غرض خایص  کند. از جمله نامه های کمیسیون ماده ده به حزب کرده است و یم کردن نامه

ی و فشار ا مخف  کرده و بعد از ماه صحت برگزاری  تأیید »محرمانه ابالغ   افشا شد، نامه جانب ینها پیگت 
صالحیت اعضای شورای مرکزی منتخب و  تأیید و  مرامنامهو  اساسنامهمجمع عمویم تأسیس، تصویب 

و تاری    خ  58289/130/98به شماره  مؤسس هیأتبه « تصویب مجوز صدور پروانه فعالیت حزب جمهوریت
 اعالم کرده که طبق مواد  1398دی ماه  26

 
م در آن تلویحا های مورد اشاره  و تبرصه است که کمیسیون محتر

داند و این حزب پس از تصویب  انجام امور حزب یم مسؤولرا  مؤسس هیأتدر قانون احزاب تا این تاری    خ، 
کل و   دبت 

صدور مجوز پروانه فعالیت مجاز به آغاز فعالیت رسیم و تشکیل شورای مرکزی و انتخاب قانوی 
 باشد.  ن واحدهای حزب یممسؤوال

نوشته شده است و بایسبر در جلسه  مؤسس هیأتها این نامه را که خطاب به  اهنیا م آقای منتجب
ی یم مطرح ودر مورد آن تصمیم مؤسس هیأت کیل خود را  گت   بودن دبت 

قانوی  شد، پنهان کرده بود تا هم غت 
 بدارد و هم مانع یی بردن اعضای 

قانوی  وی شود.  مؤسس هیأتمخف   و شورای مرکزی از اقدامات غت 
نوشته شده و  مؤسس هیأتکه این نامه خطاب به جمع  با این»نیا رصیحا توضیح دهد:  آقای منتجب
 «مخف  نگه داشته است !  مؤسس هیأتها آن را از اعضای  ، چرا ماههمخاطب خاص نداشت

 
ر نامه به اعضای شورای مرکزی و زدن اتهامات  .7 یت منتقد خود دهنده  تکاننوشتر  به اعضای اکیر

 های صویر  جانب نوشته و در فایل های  که به اعضای شورای مرکزی از جمله این نیا در نامه بآقای منتج

م ایراد کرده و در برخ  جلسات  که  وی اظهارات شناخته شده شورای مرکزی را و موجود است، اعضای محتر

دارای ضداسالم، ضدانقالب، ضدنظام، ضدامام، ضدروحانیت، »به صورت مکتوب و صویر با عناوین 

، شهرت های سیاه و زشت، شیاد، کذاب، فتنه پرونده ر  …!«طلب، نامتعادل رویح، فاسق، فاجر و  انگیر

در قانون مجازات اسالیم مستوجب مجازات و بعضا  به افراد  گونه عناوین خطاب کرده که نسبت دادن این

یع و ُمسِقِط عدالت و موجب محرومیت از تصدی هرگونه  سیایس و اجتمایع یت مسؤولمستوجب حد رسر

  در نظام اسالیم است. 

 سؤال: 

 موجود از وی چنی   نسبت در اسناد مکتوب و فایل»نیا رصیحا بگوید که:  آقای منتجب
های  را  های صویر

م شورای مرکزی حزب جمهوریت داده یا نداده است   «به اعضای محتر

 «ئه کند! های  را داده است، مستندات ادعاهای خود را ارا اگر چنی   نسبت»و 

یت اعضای شورای مرکزی  ی قضای  برای اکت  در صورت ارائه نکردن مستندات برای این عناوین حق پیگت 

 محفوظ است. 

 

ر نامه سوء .8 کیل و رسبرگ و ُمهر حزب و نوشتر  دبیر
ر

قانون های گوناگون به  استفاده از عنوان غیر
مرکزی و تالش برای ایجاد های محل کار اعضای شورای  نهادهای مختلف و ادارات و سازمان

 مشکل سیایس، امنیتر و شغیل برای آنان
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کیل و رسبرگ و ُمهر حزب سوءاستفاده کرده و با نوشیر  نامه آقای منتجب  دبت 
قانوی  های   نیا از عنوان غت 

های محل کار اعضای شورای مرکزی در صدد ایجاد  گوناگون به نهادهای مختلف و ادارات و سازمان

 منیبر و شغیل برای اعضای شورای مرکزی حزب برآمده است. مشکل سیایس، ا

م سیایس وزیر کشور در نشسبر با حضور شش نفر از اعضای شورای مرکزی، ترصی    ح کردند   معاون محتر

را به اعضای شورای مرکزی  ی مذکور ها نیا در نامه به کمیسیون ماده ده نت   نسبت آقای منتجب»که: 

 «حزب داده است! 

 سؤال: 

های  را خطاب به اعضای شورای مرکزی، کمیسیون ماده  چنی   نامه»نیا رصیحا بگوید که:  تجبآقای من

های ناروا و کذب مذکور را به اعضای  نسبتاین های محل کار افراد نوشته و   ها و سازمان ده، وزارتخانه

  «شورای مرکزی حزب جمهوریت داده است یا نه 

اف کرده و گفته است:  به نوشیر  این نامه  در مصاحبه با نیا در کمال وقاحت  آقای منتجبالبته   ها اعتر

های خطرنایک  ها دارای پرونده بارها به کمیسیون و حتر وزیر کشور نامه نوشتم که بعضر از این»

ند.  هستند و باید توسط دستگاه  «های مربوطه تحت تعقیب قرار گیر

یت اعضای شورای مرکزی نت   در ه  می   مصاحبه گفته است: در خصوص مخالفت اکت 

ون هدایت شده»   این فتنه از بیر
ً

 «شود.  دانیم خارج از حزب یا کشور مدیریت یم اما نیم ،قطعا

یت اعضای شورای  ی قضای  برای اکت  در صورت ارائه نکردن مستندات برای این اتهامات بزرگ، حق پیگت 

 مرکزی محفوظ است. 

 

یت اعضای شورای مرکز  ادعای کذب برگزاری مجازی جلسه شورای  .9 مرکزی که با تکذیب اکیر
 کذب بودن آن مسلم شده است

چنی   در گروه تلگرایم شورای مرکزی مدیع برگزاری  نیا در نامه به کمیسیون ماده ده و هم آقای منتجب
یت اعضای شورای مرکزی مواجه   ای هجلس با حد نصاب قانوی  و انتخابات مجازی شده که با تکذیب اکت 

 است.  گردیده
 

 نکته: 

نیا مستندات برگزاری جلسات شورای مرکزی و انتخابات مجازی و کیفیت آن را منتشر کند  آقای منتجب

نیا که در فایل صویر  تا هم حقیقت امر بر همگان مشخص شود و هم معلوم گردد که آقای منتجب

و منتقدان خود و حبر « الیهتایل و همانند انییای »و « ترین مرِد جهان دموکرات»موجود از وی، خود را 

خوانده است، منظورش از « سپاهیان یزید در روز عاشورا»ساکتان در حزب در حمایت از وی را همانند 

 جلسات و انتخابات مجازی چیست 

 
 . ممانعت از برگزاری جلسات شورای مرکزی10
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ن خود در فضای بسته دوستامعدود که هر هفته جلسات گوناگوی  را با حضور  نیا با این آقای منتجب
ل خود برگزار یم کند، اما حدود یک سال است که از برگزاری جلسات شورای مرکزی به صورت  مت  

اعتنای  کامل به  شود و با یی  های بهداشبر مانع یم ترین پروتکل حضوری در فضای باز و با رعایت دقیق
ورت برگزاری جلسه شورای  مرکزی مانع برگزاری جلسه شورای آخرین نامه کمیسیون به حزب مبب  بر رص 

 مرکزی شده است. 
 

ر در مقابل رای شورای مرکزی11  . عدم تمکتر
یت شورای مرکزی بارها به آقای منتجب کل نیم نیا گفته اکت  دانند و ایشان حق  اند که ایشان را دبت 

ندارد با تمسک به استفاده از این عنوان که به صورت موقت قبل از صدور پروانه فعالیت به او داده شده 

 25رو  خود بداند. از اینها این حزب را ملک شخض  با ارتکاب انواع تخلفات و شکسیر  همه حریمو بود 

به صورت حضوری )دو نفر آنالین( با 1399بهمن  17نفر از اعضای اصیل شورای مرکزی در روز شنبه 

،  های بهداشبر در تهران، نارمک، سالن همایش رعایت کامل پروتکل های فدک، خیابان جانبازان غریی

کل نیممیدان هالل احمر، تشکیل جلسه دادند و رسما اعالم کردند که  دانند، اما متأسفانه  ایشان را دبت 

 ِپست و مقام 
ی

یت شده است گرفته و مانع تمکی   وی نیا   آقای منتجببینای  را از شیفتیک در برابر رأی اکت 

قانوی  را برای خود حفظ کند.  و خود را به آب و آتش یم  زند تا این عنوان غت 

 

 پردازی . دروغ12

 این کمیسیون،های کذب به  از کمیسیون ماده ده و ارائه گزارش کذبل  نیا عالوه بر نقل قو  آقای منتجب

های مختلف علیه  ها و سازمان وزارتخانه ، معاون سیایس و مدیرکل سیایس وزیر کشور، نهادها،وزیر کشور 

به دروغ گفته هم   در همی   مصاحبه با  ،منتقدان خود و اعالم اسایم کذب افراد در حمایت از خودش

 است: 

قانوی  تشکیل دادند و وزارت کشور به شدت با جلسه آنان مخالف بود » جمعه گذشته جلسه غت 

قانوی  خواند. در دعوت  آن را غت 
 
نامه به دروغ اعالم کردند که با نماینده وزارت کشور تشکیل  و رسما

کت کردند که دو نفر از آنان رد صالحیت شده 23نفر  45دهیم؛ از  جلسه یم دو نفر دیگر نت    اند و  نفر رسر

کل بودند که خوشبختانه با پاسخ قاطع  مستعف  هستند، اما با غوغای رسانه ای به دنبال انتخاب دبت 

 «اجرای  مواجه شدند.  هیأت

 

 توضیح: 

و وزارت کشور هیچ مخالفبر با بود  یک. تشکیل این جلسه طبق نامه رسیم به وزارت کشور اعالم شده

 نیا کذب محض است!  شت و این ادعای آقای منتجبتشکیل جلسه شورای مرکزی ندا

یت اعضای شورای مرکزی )دو.  نفر  2نفر به صورت حضوری و  23 (نفر از اعضای اصیل 25تعداد اکت 

کت کردند که اسایم آنان تقدیم یماین هم با تصویب اجمایع حضار به صورت آنالین در  گردد  جلسه رسر

 شود:  نیا مشخص تا نادرسبر سخنان آقای منتجب

ضا رفعتر 5پناه  . مهدی رسول4. سیدمهدی دلجو 3اله بیگدیل  . رحمت2. محمدعیل بابادی 1 . علیر

ر زبردست 7فر  . محسن رفییع6 . محمد 10الدین سیدزاده  . سیدجمال9. محمدتفر ساغری 8. افشتر
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تیمور طاهری 11صدیفر  . 15. اسفندیار عبداللیه 14. محسن ظریفیان 13. زهرا ططری 12. امیر

. نیما کشوری 19. ایرج کاظیم 18سایه  . مهدی کارگر گران17. فاطمه قاسیم 16سیده آرزو فاطیم 

20 
ر

ر مسلمان 22اله محتی  . رحمت21. محمدمهدی مازن پور 23. حستر . مرتضر 24. مجید نصیر

 « پناه . حسام یزدان25نوروزپور 

 سؤال: 

 غیا از این درو  ،«اند؟ مذکور ردصالحیت شدهیک از اعضای  کدام»بگوید: یا نیا  آقای منتجب یک. 

 به درگاه خدا توبه کند!  عذرخوایه و  های دیگرش مانند دروغ خود  بزرگ

  «دو نفر مستعفر هستند. »نیا گفته است:  آقای منتجب دو. 

، فقط مجمع عمویم صالحیت پذیرش استعفای اعضای شورای مرکزی را دارد و در اساسنامهاوال طبق 

از استعفا، قضیه سالبه به انتفای موضوع است و قابل طرح در مجمع عمویم نخواهد صورت انرصاف 

اض به عملکرد آقای منکه ثانیا این دو نفر   .بود هاست   نیا اعالم استعفا کرده بودند، ماه جبتبه دلیل اعتر

 استعفای خود را پس گرفته
ً
 .اند که با فعال شدن در حزب عمال

 در جلسه مذکور نت   ب
 
  .اند ه صورت رسیم و مکتوب اعالم کردند که استعفای خود را پس گرفتهثالثا

 
رابعا

ها پیش این دو نفر را که از استعفای خود برگشته بودند در گروه تلگرایم  نیا خود شخصا ماه آقای منتجب

 ی عضو کرد و آنان نت   فعال شدند. شورای مرکز 

 آقای منتجب
 
ی   اعضا متوسل شد تا با جذب او تعداد همز نیا برای حل مشکل خود به ییک ا خامسا

ش به سنگ خورد. حامیان خود را با د، اما تت   ال بتی

ییک از اعضای مستعف  را با دادن یک پست موهوم به خود جذب و نام او را در نیا  سادسا آقای منتجب

 های ارسایل به وزارت کشور نوشت.  زیر نامه

یت اعضای حارص  در جلسه اخت  ب نیا، با استعفای آن  رخالف یک بام و دو هوای آقای منتجبالبته اکت 

 نیا هم مخالفت و آن را رد کرد.  بشده توسط آقای منتج فرد جذب

 

یت ِمنتقد ِتخلفات ِخود. 13  ایراد تهمت به اکیر

های موجود از وی اعضای  ها و فایل نیا در نامه طور که در بندهای قبیل عرض شد، آقای منتجب همان

ح نواخته است:  منتقد خود را با تهمت ضداسالم، ضدانقالب، ضدنظام، »های  عجیب بدین رسر

، شهرت های سیاه و زشت، شیاد، کذاب، فتنه ضدامام، ضدروحانیت، دارای پرونده ر طلب،  انگیر

 …!«عادل رویح، فاسق، فاجر و نامت

بارها به کمیسیون و حتر وزیر  » هم گفته است:   نیا در کمال وقاحت در مصاحبه با  البته آقای منتجب

های  های خطرنایک هستند و باید توسط دستگاه ها دارای پرونده کشور نامه نوشتم که بعضر از این

ند.   « مربوطه تحت تعقیب قرار گیر
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یت اعضای شورای مرکزی در همی   مصاحبه گفته است: و در خصوص مخالفت   این فتنه از »  اکت 
ً

قطعا

ون هدایت شده، اما نیم  «شود.  دانیم خارج از حزب یا کشور مدیریت یم بیر

 سؤال: 

یت اعضای  یک. آقای منتجب  این اتهامات سنگی   را به اکت 
ر
یع و حقوق نیا براساس کدام مستندات رسر

 زند  یممنتقد خود زده است و 

 و قضای  هیچ اطالیع از این پرونده
های خطرناک ندارند و آقای  دو. چطور است که نهادهای امنیبر

 نیا دارد !  منتجب

 که کیس بخواهد علیه او فتنه و توطئه کند   داند  یمنیا خود را در چه جایگایه  سه. آقای منتجب

قانوی  و مشمت    او خودش با این توهمات سخیف ترین دشمن خویش است و  ، بزرگکنندهو رفتارهای غت 

 و رفتار او  هرکس از این توهمات
 
عقالی  و این توهمات و عملکرد ، مطلع شود قطعا فاقد تقوا او را را غت 

حزیی آقای  تر دوستان سابق حزیی  بیشامروز خواهد دانست و به همی   دلیل است که  و حبر دوستان غت 

 احزاب اصالحاند و درخو  را طرد کردهنیا او  منتجب
ی

طلب هم به  است عضویت وی در شورای هماهنیک

 اتفاق آرا از دستور جلسات این شورا خارج شد! 

 نکته: 

 را به منتقدان گونه تهمت نیا در حزب اعتماد میل نت   این آقای منتجب
ر
اخالق  های ناجوانمردانه و غت 

گر نامید و  ضدانقالب و فتنه، آنان را هرانای به فرمانداری ت زد و حبر در نامه عملکرد خود یم توهمات و 

اض اعضای  ه با واجهکه م  ما به ایشان گفتیمقرار گرفت و  ما خواستار برخورد با آنان شد که مورد اعتر

ا و توطئه!   منتقدان باید جوانمردانه باشد، نه همراه با تهمت و افتر

یت اعضای شورای مرکزی که توسط آقای منتجب اها شده بدون تردید، برای اکت  اند،  نیا متهم به این افتر

ی قضای  محفوظ است.   حق پیگت 

 

14.  
ر

قانون  اقدام به برگزاری مجمع عمویم غیر

نیا در جلسه رسیم  های آقای منتجب در حایل که اکت  اعضای شورای مرکزی با توجه به تخلفات و دروغ

اند که او سمبر در حزب و حق  کردهرسما اعالم  ها  و سپس اکت  شعب حزب در استان 1399بهمن ماه  17

را به عنوان روز برگزاری مجمع عمویم قانوی  1400فروردین ماه  27ا ندارد و روز برگزاری مجمع عمویم ر 

اله بیگدیل را به اتفاق آرا به عنوان رییس ستاد برگزاری مجمع عمویم انتخاب   جانب رحمت اعالم و این

دهد و در تالش برای برگزاری مجمع  ن به تخلفات خود ادامه یمچنا نیا هم اما آقای منتجب ،اند  کرده

قانوی  در عمویم غ  .شود و یم استشده رتکب تخلفات عدیده دیگر م 1399بهمن ماه  24ت 

اند که این مجمع  تشکیالت حزب نت   رسما اعالم کرده مسؤولاز سوی دیگر، دو بازرس اصیل حزب و 

قانوی  است و مجمع عمویم ق  برگزار خواهد شد.  1400فروردین ماه  27انوی  در عمویم غت 

یت اعضای شورای مرکزی،  تأیید شک  یی  و  بازرسان مبب  بر صحت جریان امور حزب تأیید و حضور اکت 

کت تأیید ، حضور آنان در روند برگزاری مجمع تشکیالت و  مسؤولکننده حزیی توسط  اعضای رسر

که برگزاری  ؛ مضاف بر اینیافیر  هر مجمیع الزایم استهای کشور برای رسمیت  چنی   همرایه استان هم
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تر محرز شده است،  شان پیشو تقلب نیا که تخلف مجمع عمویم به صورت مجازی توسط آقای منتجب

 معتتی نیست. 

 

برد اهداف خود با  فرار از مواجهه با اعضای شورای مرکزی و پاسخگونی و تالش برای پیش .15

  روش
ر

قانون  های کودتاگرانه و غیر

نیا در هر جای  که بوده بر این منوال بوده که از مواجهه منطفر و  کاری آقای منتجب  سیاسِت 

ل خود مخف  شود و قانوی  با مخالفان خود فرار کند و  صدد تحکیم اهداف خود از طریق  در در مت  

 باشد. در حزب اعتماد میل نت   میسر او این کودتا و روش
قانوی  نیا در  گونه بود. آقای منتجب های غت 

روی و دیکتاتوری وی انتقاد کردند، از یک  که جمیع از خودمحوری، تک حزب اعتماد میل هم بعد از این

ازی  به آنان کرد، از  وع به توهی   و افتر سوی دیگر کوشید با زدن اتهامات گوناگون و ارسال  سو رسر

هشت ماه مانع برگزاری از سازی کند و از سوی دیگر بیش  های  به برخ  نهادها برای آنان پرونده نامه

که قدرت منتقدان در شورای مرکزی  با توجه این»گفت:  نیا یم جلسات شورای مرکزی شود. آقای منتجب

برسد و با فرا دهیم شورای مرکزی برگزار شود تا زمان برگزاری مجمع عمویم  تر شده است نباید اجازه بیش

کل در حرص است و من قائم مقام و دارای اختیارات تام هستم با  توجه به این یک مجمع برگزاری که دبت 

 «شده منتقدان را حذف کنیم!  عمویم مهندیس

داد و در آستانه برگزاری مجمع عمویم جواب ندر حزب اعتماد میل نیا  اما این برنامه آقای منتجب

 او به سنگ خورد و رفتار و برنامه اختیارات او گرفته و به شورای اجرای  داده شد و تت  بینش 
 
و  حذق

 !خودش حذف شد

ای است و برخ   در حزب جمهوریت نت   به زعم باطل خود در صدد اجرای چنی   برنامه نیا  آقای منتجب

  دوستاناند. برخ  از آنان بارها با ترصی    ح به من و برخ   اطرافیان ایشان رصیحا از این برنامه او سخن گفته

یت ما اجازه برگزاری جلسه شورای مرکزی را نیم»اند:  گفته کل کند. ما  ،دهیم که اکت  اقدام به انتخاب دبت 

و وقبر زمان برگزاری مجمع عمویم شویم  مجمع عمویم مانع برگزاری جلسات شورای مرکزی یمزمان تا 

یت مخالف آقای منتجب د با برگزاری یک مجمع عمویم مهندیسیسر  کنیم تا  یمنیا را حذف  شده اکت 

  !«خیالمان راحت شود. 

 

 

 ؟ کودتا چیست و کودتایحی کیست

یت براساس قانون  که آقای منتجب این نیا اعالم فقدان سمت ایشان در حزب جمهوریت توسط اکت 

سوادی سیایس ایشان است؛ زیرا کودتا به رسنگوی  ناگهای  و خشن دولت  احزاب را کودتا نامیده حایک از یی 

صیل یک کودتا نیاز ا شود. پیش یا حکومت وقت یا یک جنبش توسط اقلیت و گرویه کوچک اطالق یم

یت و عده زیادی از مردم  وهای مسلح و نهادهای قاهره است. برخالف انقالب که توسط اکت  توسل به نت 

ات اجتمایع، اقتصادی و سیایس به وقوع یم   و برای تغیت 
 
پیوندد، کودتا تغیت  در قدرت از باال است و رصفا

 انجامد.  های سیایس در حاکمیت یم جای  شخصیت به جابه
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نیا و  زند. این اقلیت مانند آقای منتجب یت نیاز به کودتا ندارد؛ چون با رأی خود اقلیت را کنار یماکت  

سازی برای  کوشند با ممانعت از برگزاری جلسات شورای مرکزی و پرونده معدود حامیان وی هستند که یم

یت و توسل به نهادهای امنیبر و ... و تالش برای برگزاری مجمع عمویم  شده بدون حضور  مهندیساکت 

یت بزنند!  یت دست به کودتا علیه اکت   اکت 

 است که:   وگو با  در گفتنیا  همی   ادبیات آقای منتجب
 
کودتا   »برای پاسخ دادن به این سؤال کاق

 «چیست و کودتایحی کیست؟

یت یم ر در برابر رأی اکیر گوییم، ویل  ما از قانون، اساسنامه، مرامنامه، اخالق سیایس و حزنی و تمکتر

شکتر و تخلفات گوناگون از اساسنامه، مرامنامه، اخالق  نیا که مرتکب انواع قانون آقای منتجب

یت او را فاقد سمت در حزب  یت شده و اکنون اکیر جمهوریت سیایس و حزنی و تخیط از رأی اکیر

 تاریخر گفته است: 
ر

اف بارها به کمیسیون و حتر وزیر کشور »اعالم کرده، در کمال وقاحت و در اعیر

های مربوطه  های خطرنایک هستند و باید توسط دستگاه ها دارای پرونده نامه نوشتم که بعضر از این

ند.   « تحت تعقیب قرار گیر

یت اعضای شورای مرکزی با   این »  وی در همی   مصاحبه گفته است:  و در خصوص مخالفت اکت 
ً

قطعا

ون هدایت شده، اما نیم  «شود.  دانیم خارج از حزب یا کشور مدیریت یم فتنه از بیر

یت مخالف  را با امضا و مشخصات آنان منتشر کردیم، نیا  آقای منتجبما صادقانه و شجاعانه اسایم اکت 

حایم خود را منتشر کند تا شورای مرکزی اصیل اسایم اعضای خواهیم که  نیا یم حال از آقای منتجب

ش   . با مقایسه این دو لیستکنند  چه کسای  از او حمایت یمچند نفر و معلوم شود که جز خودش و دختر

یت و اقلیت و  هم  شود!  یمکودتاخی مشخص   هم اکت 

 ختم کالم: 

که عرض شد نوک کوه   نیا بسیار فراتر از این مسایل است و آنچه ماجرای تخلفات آقای رسول منتجب

ون زده است و ما به خاطر رعایت برخ  حرمت ها سیع کردیم جانب حرمت را فرو  یخ  است که از دریا بت 

 نگذاریم و کاری نکنیم که شخصیت ایشان بیش از این آسیب بییند. 

از:   به قول خواجه شت 

 ما ز یاران چشم یاری داشتیم

 خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

 ی   دروییسر نبودوگو آی گفت

 ور نه با تو ماجراها داشتیم

 ها رفت و شکایت کس نکرد نکته

 جانب حرمت فرونگذاشتیم
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 کنم که اگر رس سوزی  صداقت، شجاعت و منطق دارد  دعوت یمنیا  من از آقای رسول منتجبدر پایان 

اهای ایشان و  بارهجانب در  ای با این مناظره در کت کند تا حقاادعاهای  افتر چنان   یق بر همگان آنمن رسر

 که هست روشن و آشکار شود. 

م مسؤوالاز  قن محتر به جای فرار از نیا بخواهند که  خواهم که از آقای رسول منتجب یمهم  نیوز مشر

ل کت کند  دفتر این پایگاهجانب در  ای با این مناظرهدر  خود  حقیقت و مخف  شدن در مت   و از این  رسر

قتوسط مناظره فیلم تهیه و   !روی شود هرکه در او ِغش باشد سیهتا  شود منتشر  نیوز  مشر

قاین حرکت خداپسندانه بدون تردید،   به تحزب و دموکرایس در ایران خواهد بود!  نیوز  مشر
ی

 خدمت بزرگ

  رفتند شد آن که اهل نظر بر کناره یم

 هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

 ها به صوت چنگ بگوییم آن حکایت

 زد جوش نهفیر  آن دیگ سینه یمکه از 

 ترِس 
ی

اب خانیک  مُ  رسر
َ
 ب خوردهِس حت

 به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش

 بردند ز کوی میکده دوشش به دوش یم

 کشید به دوش امام شهر که سجاده یم

ت کنم به راه نجات  دال داللت خت 

 !مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

 

ام مجدد  با تقدیم احیر

 بیگدیلاله  رحمت

 مدرس حوزه و عضو هیأت علیم دانشگاه

 عضو هیأت مؤسس و عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسالیم


