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شهید بهشتی از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

مرحوم شهید بهشتی یکی از آن شخصیت
هایی بود که یک حالت استثنایی در آنها
مشاهده می شود .می دانید آدمها دو
جور هستند ،یکی آدمهایی هستند که
هیچ ویژگی استثنایی در آنها نیست ،با
استعدادند ،با فکرند ،ارزشمندند ،اما
عادی و معمولی اند  ...لکن بعضی هستند
که از معمول انسان ها یک چیزی بیشتر
دارند ،یک برجستگی در اینها وجود دارد،
این برجستگی خیلی هم زود فهمیده
نمی شود ،در گذشت زمان مشهود
می شود و بهشتی از این قبیل بود .او
دارای فکر بلندی بود ،مغز قوی و فعالی
داشت ،عالوه بر این دارای اراده و روحیه
ممتازی بود ،بر خود و احساسات خویش
شدیدا غالب بود ،یک فرد بیشتر متفکر
بود تا احساساتی ،اگر چه گاهی اوقات

احساسات او هم یک جمعیت میلیونی را
به جوش می آورد ،یعنی اینجور احساساتی
هم گاهی می شد ،اما در همان وقت هم
می توانست مطمئن باشد که دارد منطقی
حرف می زند ،از آن قبیل آدم هایی نبود
که احساساتشان آنها را سوار بر یک اسب
سرکشی بکند که مهارش در دستشان
نیست ،بلکه از آن قبیل انسان هایی بود
که در اوج احساساتشان هم آدم می
دانست که دارد منطقی و متین و محاسبه
شده حرف می زند… این مرد ،مردی
شدیداً متعبد بود ،یعنی دین و شریعت را
به درستی و از بن دندان قبول داشت ،با
کمال خلوص و صمیمیت عامل به شرع و
معتقد به دین بود .از تظاهر ،از ریاکاری،
از کارهایی که برخالف صمیمیت و
خلوص هست شدیدا بیزار و روگردان بود،

خودش نداشت و از هر کسی که دارای
این صفات بود بدش می آمد ...از جمله
خصوصیات آقای بهشتی این بود که
کارها را از بنیان شروع می کرد ،با رژیم
هم که مبارزه می کرد ،مبارزه ای بنیانی
بود  ...بهشتی مظلوم زیست و مظلوم
مرد ،به خاطر اینکه در دوران زندگیش
کسی به عمق و واالیی شخصیت این
مرد پی نبرد .شهید بهشتی واقعاً انسان
برجسته ای بود در همه ابعاد .اشخاص
درباره شهید بهشتی خیلی صحبت کرده
اند خیلی چیزها گفته شده و گفتنی ها
گفته شده؛ آنچه که ما کم داریم شناخته
شدن شخصیت این عزیز هست .در آثار
علمی او ،در آثار وجودی او ،در مشخص
شدن مفاهیم کلمات او در طول زمان.
همه چیز را می شد روی دوش او گذاشت
و در همه مشکالت می شد به فکر او متکی
شد.وقتی که انسان یک فکر و شورایی را

می کرد و یک کاری را می خواست اقدام
بکند و می ترسید که مبادا گوشه ای از
آن عیب پیدا بکند وقتی در جلسه بهشتی
بود آدم خاطرش آسوده بود .به دلیل اینکه
شهید مظلوم بهشتی ،دارای شخصیت
ممتازی بود همواره مورد حمله لیبرالها و
منافقین واقع می شد به قول شاعر« :اول
بال به مرغ بلند آشیان رسید» آنکس که
آشیانش و پروازش بلندتر و شخصیت اش
برجسته تر است بیشتر از همه مورد تهاجم
دشمنان قرار می گیرد .دشمنی با کسی
که تأثیر در روند این مبارزه ندارد کاری
ندارد .شهید بهشتی بزرگترین تأثیر را
داشت ،یعنی از شخص امام که بگذریم،
در میان مردم دیگری که در کار مبارزه،
رهبری این مبارزه و اداره این انقالب نقش
داشتند ،از همه مهمتر و موثرتر مرحوم
شهید بهشتی بود .طبیعی بود که او را
بیشتر مورد تهاجم قرار بدهند.

پیام ریاست دانشگاه و معاون دانشجوییفرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به
مناسبت برگزاری سومین یادواره راست قامتان جاودانه تاریخ و بزرگداشت شهید دکتر بهشتی

بسم اللّه الرحمن الرحیم
«این پیشامد برای همه ملت ما ناگوار بود و یك اشخاصی كه برای خدمت
خودشان را حاضر كرده بودند و خدمتگزار این كشور بودند ،اشخاصی بودند كه
آن قدری كه من از آنها میشناسم از ابرار بودهاند ،از اشخاص متعهد بودهاند كه
در رأس آنها مرحوم شهید بهشتی است».
امام خمینی(ره)

شهید بزرگوار مرحوم آیت ا ...دکتر سید محمد حسینی بهشتی
از دانشمندان فرزانهای بودند که این انقالب تا همیشه تاریخ خود
را مدیون و مرهون وجود ایشان میداند .شهید دکتر بهشتی به
فرموده مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نه فقط یک شخصیت
سیاست مدار ،بلکه دارای ابعاد شخصیتی متنوع ،باالخص در حوزه
علم ،اندیشه و فرهنگ بودند .تفکرات گرانسنگ ایشان ،نه تنها در
سالهای ابتدایی انقالب اسالمی مایه نسج و قوام فرهنگ غنی ایران
اسالمی شد ،بلکه هنوز هم پس از گذشت سالها ،مطالعهکردن و
آشنایی با آثار ایشان مایه مباهات است.
اینجانب نیز به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی که به نام بلند آوازه این شهید بزرگوار مزین شده
است؛ بر خود واجب می دانم که در جهت اشاعه نام و یاد این عالم
ربانی در محیطی فرهنگی و علمی کوشا باشم و از همه دانشگاهیان
می خواهم که آنان نیز در گسترش این مهم یاری گر ما باشند.
بدون شک تدارک چنین یادواره هایی که امسال ،در سومین دوره
خود برگزار می شود ،کمکی هرچند کوچک در پاسداشت ارزشهای این
اندیشههای ناب و رایحههای بهشتی است .امید که جوانان فرهیخته
این دانشگاه ،رهروان حقیقی و شایسته این عالم دانشمند باشند.
ان شاءاللّه
دکتر محمد آقاجانی
رییس دانشگاه
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به نام حضرت عشق
«برادرها ،خواهرها عاشق شوید! زندگی به عشق است ...عقـل به آدم زندگی
نمیده! عقل به آدم حساب میده چه جور بهتر بخوره ،چه جور بهتر بخوابه ،چه
جور بهتر پالسیده بشه ،چه جور بهتر دل مرده باشه ...عشق است که در درون
انسان آتش زندگی و شعله ی زندگی را بر می فروزاند ...سلمان عاشق است...
عاشق خداست ،عاشق حق است ،عاشق عدل است ،عاشق انسان شدن است،
ً
عاشق ملکوت است ،و دنیا با همهی زیبندگی ها و فریبندگی هاش صرفا میدان
ساخته شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است».
شهید مظلوم آیت ا ...دکتر بهشتی

کافر اگر عاشق شود بی پرده مومن می شود
چیزی شبیه معجزه با عشق ممکن می شود
فرهیختگان عزیز :دانشمند فرزانه شهید دکتر بهشتی سال ها
پیش مسلمانی را در عاشقی و عشق به پروردگار و عدل و ملکوت
و انسان دانست ...چه زیبائی در جهان بهتر و برتر از عاشق شدن؟
چه نگاهی ژرفتر از عشق ورزیدن؟ دنیا مجالی برای تمام این
زیبائیهاست و ما در این فرصت اندک زندگی با تکیه بر عقل از
زیبائی های اطرافمان غافلیم!
در عصر امروز و در قرن بیست و یک ،تنها راه برون رفت از این
دنیای خاکستری و غرق در مادیات ،عاشقشدن است و این نگاه
عاشقانه ماست که می تواند مسیر رو به فردای میهن عزیزمان را
پرامید و پرحرکت رقم بزند.
یوهفتمین عروج ملکوتی شهید دکتر بهشتی از
در سالروز س 
تمامی شما دانشگاهیان فرهیخته می خواهم که به فرموده این استاد
عشق و اخالق ،به زندگیتان ،علمتان ،دینتان و دنیایتان عشق بورزید
و راه عاشقی را در پیش بگیرید.
و له الحمد
دکتر مهدی کدخدازاده
معاون دانشجوییفرهنگی دانشگاه

تجدید میثاق با شهدای
هفتم تیر در نخستین
یادواره راست قامتان
جاودانه تاریخ در سال 95
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بررسی اندیشههای شهید
دکتر بهشتی در دومین
یادواره راستقامتان جاودانه
تاریخ در سال 96
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گوشهای از زندگینامه شهید دکتر بهشتی

اندیشهای که پایانی ندارد

آیت الله دكتر سید محمد حسینی بهشتی در
دوم آبان سال  1307در محله لومبان اصفهان
به دنیا آمد .شهید بهشتی تحصیالت خود را
تا پایان سال دوم دبیرستان در آن شهر گذراند
و سپس به خاطر عالقه شدیدی كه به علوم
اسالمی داشت به حوزه علمیه اصفهان وارد
شد .دروس علمی را تا اواخر سطوح عالیه
در همان حوزه خواند و در سال  1325راهی
حوزه علمیه قم گردید .ایشان پس از
طی یك سلسله آموزش ها و كسب
فیض از محضر اساتید و مراجع،
به خصوص امام خمینی(ره) با
عده ای از فضالی حوزه ،درس
اصول و فقه آیت الله داماد را
كه مورد عالقه طالب جوان بود
بنیانگذاری كرد .همچنین به همراه
دوستان دیگرچون آیت الله شهید مطهری و
فقهای دیگر در درس خارج امام خمینی (ره)
حاضر شدند.
شهید بهشتی پس از اخذ دیپلم در سال
 1330دوره لیسانس دانشكده الهیات و
معارف اسالمی و همچنین در سال  1338دوره
دكترای این دانشكده را به پایان رسانید .وی
از سال  1330تدریس در دبیرستان های قم
را آغاز كرد و در سال  1333دبیرستان دین و
دانش قم را تأسیس نمود .از جمله خدمات
فرهنگی ارزنده شهید بهشتی ،می توان ایجاد
امكانات آموزش زبان و علوم روز را برای
فضالی حوزه علمیه قم نام برد؛ وی درهمین
رابطه كانون اسالمی دانش آموزان و فرهنگیان
قم را پایه گذاری كرد .شهید بهشتی در سال
 1342مدرسه علمیه حقانی را تأسیس كرد و
به كمك جمعی از فضالی حوزه علمیه اقدام
به تشكیل گروه تحقیقاتی پیرامون حكومت
در اسالم نمود .در همان اوقات توسط سازمان
امنیت «ساواك» از قم به تهران انتقال یافت و
در سال  1343در تهیه برنامه جدید تعلیمات

دینی مدارس شركت كرد و یك سال بعد یعنی
در سال  1344به آلمان عزیمت كرد .در آنجا
عالوه بر یك سلسله آموزش ها و حركت ها
كه به طور طبیعی ناشی از اصالت فكری و
عمق مغز ایدئولوژیك وی بود به بنیانگذاری
گروه فارسی زبان در انجمن های اسالمی
دانشجویان در اروپا اقدام كرد.
طی سال های  1329تا  1332در دفاع از
حكومت ملی دكتر مصدق به همراه
روحانیت مبارز از چهره های فعال و
بود
كارسازی
كه در به راه

ا ند ا ختن
تظاهرات ضد رژیم در اصفهان نقش
مهمی داشت .شهید بهشتی در سال 1349
به تهران بازگشت و جلسات تفسیر قرآن ایجاد
نمود .در همین رابطه با همكاری شهید دكتر
باهنر و دیگران در آموزش و پرورش مشغول
تهیه كتاب تعلیمات دینی مدارس شدند .در
آذرماه  ،1357ضمن تالش گسترده ای جهت
ایجاد گروه روحانیت مبارز تهران به اتفاق
شهیدان استاد مطهری و دكتر مفتح و آیات
عظام مهدوی كنی و امامی كاشانی كوشید و
جمعی دیگراز علمای مبارز درسراسر ایران به
عنوان یك هسته اساسی از آن حمایت كرده و
به آن پیوستند.
دکتر بهشتی تنها ،مرد علم و بیان و
قلم نبود بلكه در میدان مبارزه نیز مردانه
جنگید .به ویژه ازآغاز قیام امام خمینی(ره)
در سال  ،1341به همكاری با جمعیت های

مؤتلفه اسالمی برخاست و به عضویت شورای
روحانیت آن انتخاب گردید.
او در برگزاری راه پیمایی های عظیم
چهارم شوال و تاسوعا و عاشورای  57نقشی
مؤثر داشت .سخنرانی های پرشور شهید
مخصوصاً در روز  16شهریور در مسجد صاحب
الزمان«عج» تحرك فراوانی به مردم داد.
هنگامی كه امام (ره) در پاریس بودند ،برای
تبادل نظر با امام(ره) به آن جا رفت و سپس
به فرمان امام(ره) به عضویت شورای انقالب
اسالمی ایران برگزیده شد .نقش موثر و رهبری
ال محسوس بود.
كننده ایشان در آن زمان كام ً
شهید بهشتی هنگام شهادت عالوه بر رهبری
حزب جمهوری اسالمی و عضویت شورای
انقالب ،رئیس دیوان عالی كشور نیز بود.
با پیروزی انقالب اسالمی
در سال  ،۱۳۵۷این شهید
بزرگوار به عنوان دبیر شورای
انقالب منصوب شد .به دلیل
باور نیرومند به کار حزبی در
 ۲۹اسفند  ۱۳۵۷حزب جمهوری
اسالمی را به همراه مقام معظم رهبری ،آیت
الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ،آیت
الله  اکبر هاشمی رفسنجانی و شهید محمد
جواد باهنر بنیان گذارد که به زودی به مخالفان
سرسخت رئیسجمهور وقت ابوالحسن
بنی صدر تبدیل شد .در  ۴اسفند  ۱۳۵۸به
دستور امام خمینی(ره) ریاست دیوان عالی
کشور یعنی بلندپایهترین مقام قضایی در
آن زمان را بر عهده گرفت و تا زمان شهادت
در این سمت بود .وی در شامگاه  ۷تیر سال
 ۱۳۶۰در حادثه بمبگذاری در دفتر حزب
جمهوری اسالمی توسط سازمان مجاهدین
خلق ایران در حین سخنرانی ،به همراه  72تن
از یاران صدیق خود در تاالر حزب جمهوری
اسالمی شهید شد .یادش گرامی و راهش
پررهرو باد.
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حدود ساعت  21و 7دقیقه
هفتم تیرماه  ،1360دفتر مرکزی
حزب جمهوری اسالمی ،در
حالی که جمعی از بلندپایه ترین
و دل سوزترین مسؤوالن نظام،
هم چون آیت اللّه بهشتی رئیس دیوان عالی کشور،
چهار وزیر ،دوازده معاون وزیر و حدود سی نماینده
مجلس در آن جلسه حضور داشتند ،با بغض منافقان
منفجر شد و  72یار وفادار انقالب و امام ،با ذکر خدا
بر لب و بدن های پاره پاره ،به دیدار حق شتافتند.
در پی این حادثه ،مردم انقالبی ایران ،در سراسر
کشور مجالس عزاداری باشکوهی برگزار کردند و با این
کار ،نفرت عمیق خود را از دشمنان انقالب و به ویژه
منافقان نشان دادند .حضرت امام خمینی(ره) درباره
این حادثه جان سوز فرمودند« :ملت ایران در این فاجعه
بزرگ 72،تنبیگناه،بهعددشهدایکربالازدستداد»

نگاهی به
واقعهی
جانسوز
عاملبمبگذاری،منافقنفوذیبهنام«محمدرضا
کالهی» بود که خود جزء نیروهای اداری حزب به
حساب میآمد و پس از انفجار از کشور گریخت.
روزنامه کیهان فردای آن روز در گزارشی نوشت:
«حدود ساعت  21دیشب دو بمب بسیار قوی در
محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی منفجر
شد که بر اثر شدت انفجار قسمتهایی از ساختمان
فروریخت و موجب شهادت دهها تن از مقامات
مملکتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی
و چند تن از وزرا گردید».
این روزنامه سپس ماجرای انفجار را به نقل از
خبرنگار کشیک خود که نیم ساعت پس از انفجار
به محل حادثه رسیده بود ،چنین روایت کرده
است« :بیش از نیم ساعت از انفجار گذشته بود که
دواندوان خودم را به محل حادثه رساندم .صدها نفر
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از مردم تهران خود در خیابانهای اطراف دفتر مرکزی
حزب اجتماع کرده بودند و آمبوالنسها بیامان در
رفت و آمد بودند .وقتی به چند قدمی محل انفجار
رسیدم امدادگران نخستین افرادی را که زیرآوار مانده
بودند به آمبوالنسها انتقال داده بودند .سقف بتونی
دفتر مرکزی حزب بر اثر انفجار فروریخته بود و دهها
نفر در زیر آوار مدفون شده بودند .اکثر مجروحین و
شهدا که با آمبوالنسها حمل میشدند غرق در خون
بودند و به هیچ وجه شناخته نمیشدند».
روزنامه اطالعات نیز در تیتری اعالم کرد:
«شهادت مظلومانه خدمتگزاران اسالم و مردم بر امام
و امت مبارک باد»

تشییع باشکوه شهدای هفتم تیر

پس از حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی در
هفتم تیرماه سال  1360و شهادت جمعی از نمایندگان

دست های پاک مردم به محل دفنشان انتقال یافت و
پیکرآنان ـ که پاک تر از گُ ل بود ـ به خاک سپرده شد.

پیام امام خمینی (ره) در مورد شهدای
هفتم تیر

امام خمینی(ره) در بخشی از پیام خود درباره شهدای
هفتم تیر ،در مورد خیانتهای منافقین می فرماید:
«می خواهید با شهادت رساندن عزیزان ما ،این ملت
فداکار را از صحنه بیرون کنید .شما تا توانستید به
فرزندان اسالم ،چون شهید بهشتی و شهدای عزیز
مجلس و کابینه با حربه ناسزا و تهمت های ناجوان
مردانه حمله کردید که آن ها را از ملت جدا کنید و
اکنون که آن حربه از کار افتاده و کوس رسوایی همه
تان بر س ِر بازارها زده شد ،در سوراخ ها خزیده و دست
به جنایاتی ابلهانه زده اید که به خیال خام خود ،ملت
شهید پرور و فداکار را با این اعمال وحشیانه بترسانید و

هفتم تیر
1360
مجلس شورای اسالمی ،نخستین جلسه علنی مجلس،
سه روز بعد ،یعنی چهارشنبه دهم تیرماه برگزار شد.
درآن روز ،به یادبود آن شهیدان ،دسته گل هایی ،بر
روی صندلی های مجلس قرار داده بودند.
دو روز بعد از فاجعه هفت تیر ،مردم برای تشییع
شهدا ،در میدان حسن آباد جمع شدند و به سوی
بهشت زهرا به حرکت درآمدند .شهدای پاک باخته
در راه حق ،یکی پس از دیگری بر روی دست های گرم
و توان مند مردم به خاک سپرده می شدند و تا عصر
آن روزفراموش نشدنی 28 ،تن از شهیدان دفن شدند
و تشییع بقیه ،از جمله شهید مظلوم دکتر بهشتی،
به وقت دیگری موکول شد .بامداد روز بعد با این که
دفن شهدا اعالم نشده بود ،اما سیل مردم به سوی
بهشت زهرا سرازیر شد و سرانجام در آن موقع ،پیکر
پاک آن شهید مظلوم و تنی چند از هم سنگرانش ،روی

نمی دانید که در واژه شهادت ،واژه وحشت نیست».

سخنان مقام معظم رهبری در مورد
شهدای هفتم تیر

مقام معظم رهبری در مورد حادثه هفتم تیر سال 1360
می فرماید« :یک جمله درباره حادثه هفتم تیر عرض
کنیم و آن این است که شاید از همه ابعاد متعددی
که این حادثه داشت ،این ُبعد جالب تر باشد که
این حادثه ،نشان داد که ضربههای سهمگینی از این
قبیل هم ح ّتی نمی تواند به استحکام بنای جمهوری
اسالمی که به ایمان و حضور مردم تکیه کرده است،
خللی وارد کند .این حادثه ،حادثه کوچکی نبود .چنین
حادثه ای در هر نقطه دنیا کافی است برای فرو ریختن
یک نظام .این همه اشخاص مؤثر ،مهم ،خوش فکرو
مبارز به دست جنایت کار تروریست ها در یک لحظه

از بین بروند و نظام آن را تحمل کند و از آن ،وسیله ای
برای استحکام هر چه بیش تر خود به وجود بیاورد .این
چیز شگفت آوری بود .این برکت حضور و ایمان مردم،
به برکت استحکام ساخت درونی نظام اسالمی بود
و به فضل پروردگار ،همیشه همین طور خواهد بود»
پس از این واقعه تلخ ،به پاس رشادت و ارج نهادن
به اندیشه های شهید بزرگوار دکتر بهشتی ،در سال
 ،1362دانشگاه ملی ایران ،مزین به نام این شهید
فرهیختهشد.

2121حسن طیبی  -نماینده اسفراین در مجلس
2222سیفاللهعبدالکریمی -نماینده لنگرود درمجلس
2323عبدالوهاب قاسمی  -نماینده ساری درمجلس
2424عمادالدین کریمی بیژنینژاد  -نماینده نوشهر درمجلس
2525محمد منتظری  -نماینده نجف آباد در مجلس
2626عباسعلی ناطق نوری  -نماینده نور در مجلس
2727مهدی نصیری الری  -نماینده الرستان در مجلس
2828علی هاشمی سنجانی  -نماینده اراک در مجلس
2929حسن عباسپور  -وزیر نیرو
3030محمدعلی فیاضبخش  -وزیر مشاور و سرپرست سازمان
بهزیستیکشور
3131محمود قندی  -وزیر پست و تلگراف و تلفن
3232موسی کالنتری  -وزیر راه و ترابری
3333جواد اسدالله زاده  -معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی
3434عباس ارشاد  -معاون دفتر آموزش سازمان بهزیستی
3535مهدی امین زاده  -معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی
3636محمدصادق اسالمی  -معاون پارلمانی و هماهنگی وزارت

5050محمود باالگر  -عضو حزب جمهوری اسالمی
5151حسن بخشایش  -عضو حزب جمهوری اسالمی
5252محمد پور ولی  -عضو حزب جمهوری اسالمی
5353رضا ترابی  -عضو حزب جمهوری اسالمی
5454مهدی حاجیان مقدم  -مسئول آموزش واحد مهندسی حزب
جمهوری اسالمی
5555محمد خوش زبان  -عضو حزب جمهوری اسالمی
5656علی درخشان  -عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی
5757جواد سرافراز  -عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی
5858حسین سعادتی  -مسئول آموزش شهرستانهای حزب
جمهوری اسالمی
5959حبیبالله مهدیزاده طالعی  -عضو حزب جمهوری اسالمی
6060سید محمد موسوی فر  -عضو حزب جمهوری اسالمی
6161محسن موالئی  -عضو حزب جمهوری اسالمی
6262جواد مالکی  -عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی
6363عبدالحسین اکبری مازندرانی ساوی  -عضو هیئت پنج نفره
کشاورزی منطقه مازندران

6 .6غالمحسینحقانی -نماینده بندرعباس درمجلس
7 .7محمدعلی حیدری  -نماینده نهاوند درمجلس
8 .8سیدمحمدتقیحسینیطباطبائی -نماینده زابل درمجلس
9 .9عباس حیدری  -نماینده بوشهر در مجلس
1010سیدشمس الدین حسینی نائینی  -نماینده نائین در مجلس
1111سید محمد کاظم دانش  -نماینده شوش و اندیمشک در
مجلس
1212علی اکبر دهقان  -نماینده تربت جام در مجلس
1313عبدالحمیددیالمه -نماینده مشهد درمجلس
1414غالمرضا دانش آشتیانی  -نماینده تفرش و آشتیان درمجلس
1515سید فخر الدین رحیمی  -نماینده مالوی لرستان در مجلس
1616جواد شرافت  -نماینده شوشتر در مجلس
1717میربهزاد شهریاری  -نماینده رودباران درمجلس
1818محمدحسین صادقی  -نماینده دورود و ازنا درمجلس
1919قاسم صادقی  -نماینده مشهد در مجلس
2020سید نورالله طباطبایی نژاد  -نماینده اردستان در مجلس

بازرگانی
3737محمود تفویضی زواره  -معاون وزارت راه و ترابری
3838هاشم جعفری معبری  -معاون امور مالی وزارت بهداری
3939ایرج شهواری  -معاون وزارت آموزش و پرورش
4040عباس شاهوی  -معاون وزارت بازرگانی
4141حسن عضدی  -معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی
4242علی اکبر فالح شورشانی  -معاون اداری و مالی وزارت
آموزش و پرورش
4343حبیبالله مهمانچی  -معاون امور پارلمانی و هماهنگ
وزارت کار
4444غالمعلی معتمدی  -معاون رفاه تعاون وزارت کار
4545سید کاظم موسوی  -معاون وزارت آموزش و پرورش
4646حسن اجارهدار  -سردبیر نشریه عروة الوثقی
4747عباس ابراهیمیان  -عضو حزب جمهوری اسالمی
4848علی اکبر اژهای  -عضو دفتر سیاسی حزب جمهوری اسالمی
4949علی اصغر آقازمانی  -عضو حزب جمهوری اسالمی

6464حسین اکبری  -مدیر عامل بانک کشاورزی
6565هادی امینی  -عضو واحد مهندسین حزب جمهوری اسالمی
6666سید محمد پاک نژاد  -عضو هیئت مدیره شرکت چوب و
کاغذ
6767محمد رواقی  -مدیرعامل شرکت فرش ایران
6868توحید رزمجومین  -عضو هیئت مدیره گروه صنعتی ملی
6969علی اکبر سلیمی جهرمی  -دبیرکل سازمان امور اداری و
استخدامی
7070جواد سرحدی  -مدیر عامل سازمان تعاون مصرف شهر و
روستا
7171محمد حسن محمد عینی  -عضو حزب جمهوری اسالمی
7272حبیبمالکی  -فرماندار ایرانشهر
7373محمد علی مجیدی  -مشاور عمرانی وزارت کشور

اسامی شهدای این واقعه

.1
.2
.3
.4
.5

1سید محمد حسینی بهشتی  -رئیس دیوان عالی کشور
2رحمان استکی  -نماینده شهرکرد در مجلس
3سیدمحمدباقرحسینی لواسانی  -نماینده تهران درمجلس
4سید رضا پاک نژاد  -نماینده یزد در مجلس
5علیرضا چراغزاده دزفولی  -نماینده رامهرمز در مجلس

یادشان گرامی باد
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اشاره :در آستانه سی و هفتمین سالگرد واقعه جانسوز هفتم تیرماه و به مناسبت برگزاری «سومین یادواره راست قامتان جاودانه
تاریخ» ،فراخوانی با موضوع ارسال دلنوشته هایی برای شهید دکتر بهشتی از نگاه دانشجویان نسل سوم انقالب اعالم شد .در ادامه
نظر شما را به مطالب ارسالی دانشجویانی که به بهترین شکل ممکن از این شهید پرآوازه یاد نمودند ،جلب می کنیم.
آزادیهای اجتماعی و
سیاسی در نگاه شهید بهشتی
زهرا عاشوری

آنچه گذشت ...
عطیه معماریان

هفتمین روز از تابستان 1360
شقایق سیفی

دانشجوی مهندسی بهداشت حرفهای

دانشجوی رادیولوژی

دانشجوی علوم آزمایشگاهی

از جملــه برجســتهترین نگاههــای شــهید دکتــر
بهشــتی در بعــد فرهنگــی ،نــگاه علمــی -دینــی بــه
مقولــه ی آزادی مخصوص ـاً آزادی هــای اجتماعــی
اســت .در ایــن میــان چــون تربیــت یافتــه مکتــب
اســام و معتقــد بــه قــوه اختیــار و آزادی فطــری
انســان بودنــد ،عرصــه تحقــق ســعادت را در
گزینــش آزادانــه بشــر و جامعــه فرهنگــی بــاز و
قانــون منــد مــی دانســتند .یکــی از مصادیــق ایــن
اندیشــه آزادی بیــان ،اندیشــه و قلــم بــود کــه در
ایــن راســتا وی بــر ایــن بــاور بــود کــه تبلــور هویــت
و متانــت نفــس انســان ،در تبــادل افــکار و اندیشــه
هــای اوســت .انســان بــدون گفتگــو ،اســتدالل،
مفاهمــه و تنــوع اندیشــه ،هیچــگاه راه بــه فکــر
صــواب نخواهــد بــرد .لــذا زبــان ،اندیشــه و قلــم
بایــد مجـرای تبــادل ،نقــد و تثبیــت نظــام سیاســی،
اجتماعــی ،ارزشــی و فــردی باشــد .ایــن تفکــر در
قالــب مظاهــری چــون آزادی در بیــان خواســته هــای
اجتماعــی ،بــارش افــکار ،جهــت انتخــاب ســلیقه و
فکــر ایــده آل و آزادی مطبوعــات و فرهیختــگان
در چهارچــوب قانــون بــه شــدت هویداســت .از
دیــدگاه شــهید دکتــر بهشــتی در بحــث آزادی
هــای سیاســی موضــع مــا بایــد :آزادی در بیــان آراء،
عقایــد و افــکار ،آزادی بیــان افــکار و اندیشــه بــه
منظــور بیــان شــبهات و اشــکاالت دربــاره ی اصــول
عقایــد اســامی در جامعــه ی جمهــوری اســامی
بــه شــرط آنکــه بــا پاســخ روشــنگر بــه ایــن شــبهات
همـراه باشــد .ایشــان در ایــن بــاره مــی گویــد« :اگــر
کســی آمــد در جامعــه میکــروب پخــش کــرد ،بــه
شــرطی کــه از قبــل واکســن پخــش شــده باشــد،
عیبــی نــدارد .بیــان اندیشــه هــا اگــر در چهارچــوب
اســام باشــد بــه طــور کلــی آزاد اســت ،ولــی اگــر
صــد در صــد اســامی نباشــد ،بایــد در فضایــی آزاد
نقــد و بررســی شــود تا مــردم آزادانــه گــوش دهنــد
و انتخــاب نماینــد».

همــه چیــز در اصفهــان شــروع مــی شــود .از
چه ــار س ــالگی ش ــروع م ــی ش ــود .ب ــا آموخت ــن
قرائ ــت ق ــرآن در مکت ــب ش ــروع م ــی ش ــود .و
ای ــن ش ــروع معج ــزه م ــی کن ــد .معج ــزه ای ب ــه
نـــام شـــهید ســـید محمدحســـین بهشـــتی .یـــک
ش ــهید ،ت ــا آخری ــن نف ــس ،ب ــرای اس ــام.
بـــا ورود بـــه دبیرســـتان بـــه دلیـــل عالقـــه
ب ــه تحصی ــل عل ــوم دین ــی ،مدرس ــه را ره ــا م ــی
کنـــد و وارد حـــوزه علمیـــه مـــی شـــود.
در ســـال  1327هجـــری خورشـــیدی وارد
دانشـــکده الهیـــات مـــی شـــود .و ســـرانجام
در ســـال هـــای  1335تـــا  1338دوره دکتـــرای
فلســـفه الهیـــات را مـــی گذرانـــد.
عشـــق و عالقـــه بـــه علـــوم دینـــی همچنـــان
ادام ــه دارد و ای ــن ،خاصی ــت عش ــق اس ــت ک ــه
ح ــد و م ــرز نشناس ــد ،بع ــد مس ــافت نشناس ــد،
خســـتگی و تعـــب نشناســـد .
آری! اینـــک بـــه هامبـــورگ عزیمـــت مـــی
کنـــد تـــا سرپرســـتی مســـجد و تشـــکل مذهبـــی
جوانـــان را عهـــده دار شـــود و ایـــن پایـــان
فعالیـــت هـــای دینـــی شـــهید دکتـــر بهشـــتی
نب ــود.
آری! ای ــن ش ــهید بزرگ ــوار ت ــا پ ــای ج ــان ،ب ــه
ن ــام اس ــام مب ــارزه ک ــرد و س ــرانجام ش ــهادتی
ب ــا رن ــگ و ب ــوی کرب ــا رق ــم خ ــورد .در حی ــن
ســـخنرانی در تـــاالر حـــزب جمهـــوری اســـامی
بـــر اثـــر انفجـــار ســـاختمان توســـط منافقیـــن،
بـــه همـــراه کاروان  72نفـــره خـــود بـــه خیـــل
عظیـــم شـــهدای گرانقـــدر کربـــا پیوســـت و
چـــه صادقانـــه فرمـــود امـــام خمینـــی(ره):
بهشـــتی مظلـــوم زیســـت ،مظلـــوم مـــرد و خـــار
چشـــم دشـــمنان اســـام بـــود...

بسم رب المظلومین قلم به دست میگیرم و
مینگارم از نگاری که او را قدر ندانستند در سالهای
طوالنی جهاد و مبارزه چه سختی هایی که روح و جان
این بزرگمرد را نیازرد .روزی میگفتند که اهل تسنن
است و روز دیگر به وهابیت متهمش میکردند ،روزی
برای تحقیرش درازگوشی را ذبح میکردند و روزی
در سخنرانیش ایجاد ولوله و هیاهو میکردند .بیش
از ده سال بود که این توطئهها این شهید بزرگوار را
رنج میداد اما او همه را سپرده بود به پروردگاری که
او را به درستی بینا و شنوا یافته بود و می کوشید
خودش وظیفه ای را که بر عهده دارد به درستی به
انجام رساند .نمونه هم سفر به هامبورگ بود که در آن
سالهای حکومت پهلوی به سختی توانست از کشور
خارج شود ولی سخت کوشید تا امورات دانشجویان
و مسلمانان آنجا را سامان دهد و اتفاقاً اولین نماز
عید قربان با جمعیتی سه هزار نفری به امامت ایشان
برگزار شد .در ایران هم سنگ تمام گذاشتند .یار و
همراه همیشگی امام راحل حتی در زمان تبعید ،حتی
ایشان را از نظریه پردازان والیت فقیه برمیشمارند.
بعد از پیروزی انقالب هم از جمله کسانی بودند
که بی چشمداشت و عین پاکبازی از نهال نورسته
انقالب پاسبانی میکردند تا مبادا تندباد حوادث
آن را واژگون سازد .افسوس که این بزرگوار را آتش
منافقین و جهل جاهلین از مردم رنج دیده ایران
گرفت .هفتمین روز از تابستان  ۱۳۶۰بود که این سید
بزرگوار به خیل یاران عاشورایی خود پیوست و برای
همیشه از خار در چشم و استخوان در گلو رهایی
یافت .هر انسانی اگر از من بپرسد برای چه به دنیا
آمده ام میگویم برای تالش پرنبرد و پر رنج در راه
تکامل خویشتن و انسانیت .باشد که روزی در کنار
اسم شهدا پوینده رسم آنها باشیم.
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دانشگاهی به نام یک شهید
ریحانه یحیی

دانشجوی پزشکی

واحدی با عنوان زندگی
بهشتی
محدثه زلفی

دانشجوی رادیولوژی

من یک دانشجو هستم .نام دانشگاهم از یک شهید
گرانقدر گرفته شده است؛ شهید بهشتی.
مدتی بود با خود فکر می کردم ارتباط این شهید
و دانشگاهم در چه چیز است؛ آیا صرفاً این نام اندکی
عنوان دانشگاه را طوالنی تر کرده است و یا چیزی
فراتر از آن؟
گاه تلنگری برای نجات دادن غرق شدگان در
سطحی نگری باعث اندکی تعمق بیشتر می شود.
اگر دانشگاه را مکتب آن شهید بزرگوار بدانیم،
در پای درس برترین استاد این دانشگاه باید زرنگترین
باشیم .از ایشان نه تنها راه کسب علم و دانش ،بلکه
راه زندگی کردن را بیاموزیم.
شاید بهترین مزیت علم آموزی در دانشگاهی با
نام یک شهید ،سهولت دستیابی به یک اسوه ی بی
نظیراست.
با بررسی سیره ی این شهید و حداقل تالش برای
برداشتن قدم در مسیر ایشان ،بخشی از وظیفه ی
دانشجویی خود را به انجام برسانیم.
یکی از صفات ایشان اعتدال در دو اصل علم و
عمل در زندگی بوده است .شاید همان چیزی که این
روزها کمتر به آن توجه می کنیم.
بهتر نیست و وقتش نرسیده که به دانسته های
آکادمیک خود جامه عمل بپوشانیم و آن ها را در
فضای حافظه ی خود محصور نکنیم؟
به امید اینکه با گذر زمان واحدهای شهامت و
دلیری ،تواضع و فروتنی ،نظم و هزاران اخالق پسندیده
را با تدریس این استاد گرانقدر بگذرانیم و نمره خوبی
کسب کنیم.

یگانه مردی در تاریخ سیاست ایران ،انسانی جامع
و کامل ،شهید بهشتی ،فردی باایمان ،مخلص و ایثارگر
که سراسر از خصایل نیک و بی مانند بود.
ایشان بزرگ مردی بودند که فقط به آموختن اکتفا
نکردند ،بلکه عمل را سرلوحه خودشان قرار دادند و
همگام با دو بال علم وعمل قله های کمال و موفقیت
را فتح کردند .تواضع ایشان به اندازه ای بود که شهید
باهنر درباره ی این خصیصه می گویند :خصلت های
ایشان ممتاز بود و ایشان در عین آن متانت و ابهتی
که داشت به لحاظ آن مقام و شخصیت در عین
حال ،حالت متواضع و برخورد بسیار مودبانه ای پر
از احساس و عاطفه همراه با روانشناسی اصیل ژرف
اسالمی داشتند .جلسات ایشان معموالً همراه با صفا
و نشاط بود و صداقت کاملی در قضاوت ها وا ظهار
نظر ایشان به چشم می خورد که اطمینان می بخشد
و اعتبار می آورد.
شهید بهشتی ،نمونه ْمردی که حق را به جان
می خریدند و آن را می پذیرفتند ،حتی اگر به ضرر
ایشان بود .از خاطرات مرحوم آیت الله ربانی املشی
درباره ی شهید بهشتی؛ روزی یکی از دوستان ایشان
درحضورش درباره ی بنی صدر مطلب انتقاد آمیزی
گفت ،که خالف واقعیت بود و ایشان فوراً اعتراض
کردند ،از اینکه من می دانم مطلب چیست و در واقع
این طور نیست! و اما مهمترین و کلیدی ترین علل
موفقیت ایشان در داشتن نظم است ،نظمی که عامل
جلوبرنده ی این شخصیت واال بود .همسر ایشان در
این باره می گوید :دکتر بهشتی بسیار منظم بودند،
هرچند ایشان یک مرد سیاسی بودند و درجلسات
زیادی شرکت می کردند ،چیزی که من از وی به یاد
می آورم این بود که امکان نداشت دیرتر از موقع
مقرر در جلسهای حاضر شوند وبه هر وسیلهای خود
را به آن جلسه می رسانند .خود ایشان می گویند«:ما
تا در کارهایمان نظم نداشته باشیم ،نمی توانیم
کارهای مملکت را پیش ببریم» .که این خودش از
شاه کلیدهای کار آمدی ایشان در زندگی سیاسی و
شخصی ایشان بود.

در زندگی این شخصیت بزرگ ،نامالیمات و
طوفان هایی به چشم می خورد که اگر صبر و بردباری
شان در برابر آن ها نبود نمی توانستند مسائل را حل
کنند؛ چراکه ایشان کوه صبر و مقاومت بودند.
ِ
شهید همیشه زنده ،بهشتی ،چون باغبانی بیدار
بودند ،در دوره ای که فصل رویش گیاهان هرز بی
اعتمادی بود ،با درایت ،دوراندیشی و احساس
مسئولیت خود ،جویی از معارف را جاری کردند و به
کالبد جامعه روحی دیگر بخشیدند .اندیشه و بینش
سیاسی و اجتماعی شهید مظلوم بهشتی ،ناشی از
ایدئولوژی اسالمی و نحوه ی برداشت ایشان از تعالیم
اسالم بود .ایشان را باید یک اسالم شناس و یک مصلح
روحانی دانست ،که به شیوه صدر درصد اسالمی و
بدون دنباله روی از غرب یاالتقاط میان اسالم و شیوه
ی غربی ،طالب اصالح جامعه بودند .دکتر بهشتی بر
این موضوع تأکید داشتند که مبلغان دینی باید به
فراگیری زبان خارجی بپردازند .بدون شک فراگیری
زبان های خارجی برای روحانیون که عهده دار
رسالتی بزرگند ،امری حیاتی و ضروری است ،بویژه
در این برهه که به تعبیر امام خمینی (ره) ،جهان تشنه
اسالم ناب محمدی است .آموختن زبان های خارجی
کاری الزم و یکی از ابزارهای صدور اسالم و انقالب
به جهان شمرده می شود و از این راه باید اسالم را از
مرزها بیرون برد.
دکتر بهشتی از مبلغان و مدافعان اسالم ناب
بودند و با توجه به فعالیت های فراوانشان به سه زبان
عربی ،انگلیسی و فرانسه مسلط بودند .و اما صالبت
شهید بهشتی که پرچم همیشه باالی ایشان در طول
تاریخ خواهد بود.
ایشان می گویند «:ما زیربار سختی ها ،مشکالت
و دشواری قد خم نمی کنیم .ما راست قامتان جاودان
تاریخ خواهیم ماند ،تنها موقعی سرپا نیستیم که یا
کشته شویم یا زخم بخوریم و بر خاک بیفتیم؛ در غیر
این صورت هیچ قدرتی نمی تواند پشت ما را خم
کند».
به راستی که نام شهید بهشتی ،شایسته ترین
نامی بود که می توانست برای این دانشگاه انتخاب
شود.
همان بهشتی که مطالعه زندگی و خصایل اش،
واحدی جداگانه است ،که به تنهایی زندگی و راه و
روش درستش را به دانشجویان می آموزد.
شماره 74
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ملت بودن را معنا کرد...
محمد محمدیان

دانشجوی بینایی سنجی

مــدت هــا بــود کــه دلــم مــی خواســت دســت بــه
قلــم ببــرم و گوشــه ای از ویژگــی هــای شــخصیت
واالی شــهید بهشــتی را بــر صفحــه ســفید کاغــذ
مرقــوم کنــم امــا هربــار کــه تصمیــم بــر ایــن کار
مــی گرفتــم ،ترســی ســر تــا پــای وجــودم را فــرا
مــی گرفــت .ترســی کــه ناشــی از بزرگــیِ کار بــود.
ترســی کــه ناشــی از ایــن بــود کــه مبــادا دســت بــه
ایــن کار خطیــر بزنــی و دســت آخــر نتوانــی حــق
مطلــب را ادا کنــی .تــا اینکــه بــه هفتــم تیرمــاه
ایــام شــهادت ایــن شــهید واالمقــام نزدیــک شــدیم
و باالخــره دل را بــه دریــا زدم و آنچــه را کــه دلــم
مــی خواســت انجــام دادم.
همیشــه وقتــی دربــاره شــهید بهشــتی مطالعــه
مــی کــردم ،متوجــه مــی شــدم کــه چنــد تــا جملــه
و عبــارت دربــاره ایــن شــهید بزرگــوار وجــود دارد
کــه خیلــی از جاهــا تکــرار شــده اســت.
مــی توانــم بــه جــرأت بگویــم کــه همــه مــا ایــن
چنــد جملــه را دربــاره شــهید بهشــتی خوانــده ایــم
یــا حداقــل شــنیده ایــم کــه:
بهشــتی یــک ملــت بود بــرای ملت ما!
یا
بهشــتی مظلــوم زیســت ،مظلــوم مــرد و خــار
چشــم دشــمنان اســام بــود!
آری؛ مــی تــوان گفــت کــه ایــن دو ســخن امــام
(ره) در مــورد ایشــان را تقریبــاً همــه مــا شــنیده
ایــم امــا آیــا تاکنــون بــه عمــق آنهــا فکــر کــرده
ایــم؟! آیــا تاکنــون بــه ایــن فکــر کــرده ایــم کــه ایــن
ســخنان امــام دربــاره ایشــان چــه فلســفه ای دارد
ا امــام چــرا از ایــن عبــارات بــرای توصیــف
و اص ـ ً
شــهید محمــد بهشــتی اســتفاده کردنــد؟
در اینجــا مــن عالقــه دارم کــه در حــد تــوان
کمــی بــه ایــن «چرا»یــی بپــردازم.
امــام (ره) فرمودنــد کــه :شــهید بهشــتی
مظلــوم زیســت .چــرا ایشــان مظلــوم زیســتند؟
مگــر بقیــه افــراد مظلــوم نیســتند یــا مگــر بقیــه
افــراد ظالــم هســتند؟!
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بــرای پــی بــردن بــه مفهــوم ایــن عبــارت
کافیســت بــه اندرونــی تاریــخ زندگــی ایــن شــهید
ســفر کنیــم.
آنجــا کــه اوایــل دهــه شــصت بــود و غائلــه
منافقیــن و بنــی صــدر بــه اوج رســیده و فضــای
ا آلــوده و مســموم ســاخته بــود .هــر
کشــور را کامـ ً
روز بــر ضــد روحانیــت اصیــل و انقالبــی شــایعاتی
ســاخته ،پرداختــه و پخــش مــی شــد .چــون در
رأس روحانیــت متعهــد و انقالبــی شــهید آیــت
اللــه بهشــتی قــرار داشــت ،بنابرایــن نــوک پیــکان
ایــن شــایعات در مرحلــه نخســت علیــه او نشــانه
مــی رفــت.
طرفــداران منافقیــن و حــزب تــوده ای هــا،
ایــن شــایعات و اتهامــات را اغلــب از طریــق شــب
نامــه هــا ،جــزوات و نشــریات محلــی منعکــس
و در میــان مــردم منتشــر مــی کردنــد .گاهــی
مــی نوشــتند :بهشــتی فئــودال زاده و ســرمایه
دار اســت .گاهــی مــی گفتنــد :او در شــمال
تهــران منزلــی دارد کــه فاصلــه درب ورودی آن
بــا ســاختمان بــه بیســت دقیقــه پیــاده روی نیــاز
دارد .در کنــار اینهــا بــه اصطــاح اســتداللهایی
نیــز ارائــه مــی شــد تــا هیــچ شــک و شــبهه ای بــرای
خواننــدگان و شــنوندگان باقــی نمانــد و حتــی
مذهبــی هــا و انقالبــی هــا نیــز باورشــان شــود .بــر
کســی پوشــیده نیســت کــه بســیاری از متدینیــن
ایــن حــرف هــا را تکــرار مــی کردنــد و از بهشــتی
اعــان انزجــار مــی نمودنــد.
یــا بــرای نمونــه مــی تــوان ایــن خاطــره را هــم
تعریــف کــرد کــه یــک روز شــایع کردنــد :همســر
بهشــتی آلمانــی اســت و فارســی بلــد نیســت
صحبــت بکنــد و بچــه هایــش نیــز همیــن طــور.
ایــن شــایعه در جبهــه هــا میــان رزمنــدگان هــم
کارســاز شــده بــود و حتــی فرماندهــان جبهــه هــا
را نســبت بــه وی بدبیــن ســاخته بــود .در ایــن
میــان بهشــتی چــه مــی توانســت بکنــد؟ او طــی
ســفری بــه جبهــه هــا مجبــور شــد همســرش را نیــز
بــا خــود بــه اهــواز ببــرد تــا او در میــان رزمنــدگان
ســخنرانی کنــد و آنهــا از نزدیــک مشــاهده نماینــد
کــه همســر بهشــتی آلمانــی نیســت و فارســی هــم
خــوب بلــد اســت .همســرش چنــد جلســه در
«زینبیــه اهــواز» بــرای خانــم هــا و بســیجی هــا
صحبــت کــرد ،ولــی تأثیــر چندانــی نداشــت ،چــرا

کــه آن دو هنــوز بــه تهــران نرســیده بودنــد کــه
شــایعه دیگــری بــر شــایعات قبلــی افــزوده شــد و
گفتنــد :ایــن خانــم همســر بهشــتی نبــود و فــرد
دیگــری را آوردنــد بــه جــای او صحبــت کــرد.
بهشــتی بــه هــر شــهر و دیــاری مــی رفــت و در
هــر جلســه ای بــرای ســخنرانی حاضــر مــی شــد،
مــردم نــاآگاه را بــر ضــد او تحریــک مــی کردنــد.
آنهــا مــی آمدنــد مجلــس را بــه هــم مــی زدنــد و
مانــع از ســخنان او مــی شــدند .تأســف بارتــر از
همــه ایــن کــه تعــداد زیــادی از روحانیــون ســاده
اندیــش ،بــازی ایــن شــیطنت هــا را خــورده و بــه
جمــع مخالفــان بهشــتی پیوســته بودنــد و در
برخــی مراحــل جلوتــر از منافقیــن و بنــی صــدری
هــا بــه طبــل تهمــت ،افتــرا و شــایعه مــی کوبیدنــد.
نقــل اســت کــه عــده ای بهشــتی را بــه
«راســپوتین» راهــب دربــاری تشــبیه کــرده
بودنــد( .راســپوتین یــک اســقف مســیحی بودکــه
بــه دربــار تــزار روســیه نیکــوالس رومانــوف نفــوذ
کــرده وهمــه کاره او شــده بــود .او مشــکل اخالقــی
هــم داشــت و مــرد فاســدی بــود .بــه طــوری
کــه بــا اکثــر زنــان درباریــان ارتبــاط نامشــروع
برقــرار کــرده بــود و بــه همیــن ســبب توســط
شــاهزادگان کشــته شــد ).مالحظــه مــی کنیــد ایــن
گونــه تشــبیه هــا چقــدر جــرأت و جســارت مــی
خواهــد ،امــا تندخویــان و بــی تقوایــان ایــن کار
را بــه آســانی انجــام مــی دادنــد .ایــن بــود کــه در
محیــط دانشــگاهی بعضــی دانشــجویان از بــاب
تمســخر و تحقیــر او را «اســقف بهشــتی» خطــاب
مــی کردنــد.
ایــن شــایعات و تهمــت هــا اگــر چــه از
منافقیــن و فداییــان خلــق و نامحرمــان انقــاب
آغــاز شــد ،ولــی در توســعه و تعمیــق آن دوســتان
بــازی خــورده و جفــاکار بســیار تــاش وتکاپــو
کردنــد .بــا پــی بــردن بــه ایــن واقعیــات تاریخــی،
بــرای مــا بــه خوبــی مظلومیــت بهشــتی روشــن
مــی شــود و زیبایــی کالم امــام (ره) را بیــش از
پیــش درک مــی کنیــم.
امــام (ره) در بخــش دیگــری از ســخن خــود
مــی فرماینــد :بهشــتی مظلــوم ُمــرد!
آیــا کســی کــه مشــغول کار و فعالیــت در
زمینــه فرهنــگ و سیاســت بــرای مملکــت خــودش
مــی باشــد و ناگهــان در محــل کار خــودش و در

جمــع یــاران خــودش توســط نااهــان تــرور مــی
شــود ،مرگــش مظلومانــه نیســت؟! آیــا مرگــی
مظلومانــه تــر از شــهادت آن هــم ایــن چنیــن
ناجوانمردانــه وجــود دارد؟!
در بخــش پایانــی ســخن امــام (ره) مــی خوانیــم
کــه :بهشــتی خــار چشــم دشــمنان اســام بــود!
آری؛ بهشــتی خــار چشــم دشــمنان اســام بــود
کــه اگــر نبــود بــرای او آن همــه شــایعات دروغ
نمــی ســاختند! کــه اگــر نبــود انــواع تهمــت هــا
و افتراهــا را بــه او نســبت نمــی دادنــد! کــه اگــر
نبــود بــه هــر دســتاویزی بــرای بیــرون رانــدن او از
صحنــه متوســل نمــی شــدند! آری بهشــتی خــار
چشــم دشــمنان اســام بــود بــه همیــن خاطــر هــم
او را شــهید کردنــد.
امــا توصیــف امــام (ره) از شــهید بهشــتی بــه
همیــن جــا ختــم نمــی شــود و ایشــان در یــک جملــه
مانــدگار مــی فرماینــد کــه :بهشــتی یــک ملــت
بــود بــرای ملــت مــا!
بــرای پــی بــردن بــه مفهــوم واقعــی ایــن
عبــارت ،الزم اســت کــه از داالن هــای زندگــی
ایشــان عبــور کنیــم .بایــد ببینیــم کــه یــک ملــت
چــه ویژگــی هایــی دارد و چطــور مــی شــود کــه یــک
نفــر یــک ملــت باشــد؟!
یــک ملــت نمونــه قطعــاً از نظــر علمــی در
ســطح باالیــی قــرار دارد .ایــن ویژگــی بــه خوبــی
در آیــت اللــه بهشــتی وجــود داشــت .فــردی کــه
از چهارســالگی بــه مکتــب رفــت و در انــدک
زمانــی قرائــت قــرآن و خوانــدن و نوشــتن را
آموخــت .در حــوزه علمیــه بــه تحصیــل پرداخــت.
بــه دانشــگاه وارد شــد و نهایتــاً درجــه دکتــری را
در رشــته فلســفه الهیــات اخــذ کــرد و در دوره ای
بــه شــغل شــریف معلمــی مــی پــردازد.
یــک ملــت در فــراز و نشــیب هــای روزگار
نســبت بــه شــرایط جامعــه خــود احســاس
مســئولیت مــی کنــد ،حساســیت نشــان مــی دهــد
و بــرای تعییــن سرنوشــت خــود تــاش مــی کنــد.
ایــن ویژگــی مگــر در دکتــر بهشــتی وجــود
نداشــت؟! مگــر ایــن بهشــتی نبود کــه در مبارزات
ســال هــای  41و  42شــرکت فعــال داشــت و همیــن
امــر موجــب شــد تــا از ســوی ســاواک مجبــور بــه
عزیمــت از شــهر قــم بــه شــهر تهــران گــردد .مگــر
همیــن بهشــتی نبــود کــه بــه هامبــورگ عزیمــت

کــرد و سرپرســتی مســجد و تشــکل مذهبــی
جوانــان آن شــهر را برعهــده گرفــت و بــه فعالیــت
هــای عمیــق دینــی و فرهنگــی پرداخــت و پــس از
آن هــم ســفرهایی بــه عربســتان ،ســوریه ،لبنــان،
ترکیــه ،و عــراق انجــام داد .مگــر همیــن شــهید
راســت قامــت تاریــخ نبــود کــه پــس از بازگشــت
بــه ایــران بــه علــت فعالیــت هــای علمــی ،فرهنگــی
و سیاســی چندیــن بــار توســط ســاواک دســتگیر و
روانــه زنــدان شــد.
یــک ملــت دیگــر چگونــه مــی توانــد باشــد؟!
مگــر نــه ایــن اســت کــه یــک ملــت در همــه حــال
بــه فرمــان رهبــر و ولــی خــود گــوش جــان مــی
ســپارد و جــز ســمعاً و طاعت ـاً چیــزی نمــی گویــد؟!
اگــر اینگونــه اســت پــس بیاییــد بهشــتی را ببینیــد
کــه چگونــه بــه فرمــان رهبــر خــود در آذر مــاه
 1357جامــه عمــل مــی پوشــاند و شــورای انقــاب
را تشــکیل مــی دهــد و پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی هــم همــواره بــه عنــوان ایدئولــوگ و
لیــدر در صحنــه هــای سیاســی و اجتماعــی بــه
فعالیــت مــی پــردازد .حــزب جمهــوری اســامی را
بــا هــدف شناســایی نخبــگان سیاســی و فرهنگــی
پایــه گــذاری مــی کنــد ،بــه عنــوان نایــب رییــس
مجلــس خبــرگان در تدویــن قانــون اساســی ایفــای
نقــش مــی کنــد ،مدتــی وزیــر دادگســتری مــی
شــود و ســپس بــه امــر ولــی ،رییــس دیــوان عالــی
کشــور مــی شــود.
بــه ســبب احســاس مســئولیت ،تــا لحظــه
آخــر هــم مشــغول خدمــت بودنــد و ســرانجام
در شــامگاه  7تیــر  1360در حیــن ســخنرانی در
تــاالر حــزب جمهــوری اســامی بــر اثــر انفجــار
ســاختمان حــزب توســط منافقیــن بــه همــراه یــاران
 72نفــره خــود بــه خیــل عظیــم شــهدای کربــا
پیو ســتند .
از ایــن عالــی تــر هــم مگــر مــی شــود «شــیفته
خدمــت بــودن» را نشــان داد؟! از ایــن بهتــر هــم
مگــر مــی شــود «ملــت» بــودن را معنــا کــرد؟!
و ایــن چنیــن اســت کــه بــه ژرفــای کالم
گهربــار امــام(ره) بیــش از پیــش پــی مــی بریــم کــه
«بهشــتی یــک ملــت بــود بــرای ملــت مــا؛ مظلــوم
زیســت ،مظلــوم مــرد و خــار چشــم دشــمنان
اســام بــود» و چقــدر دقیــق و درســت اســت ایــن
کالم.

از نیکو سرشتترین انسانها
مهدی نجفی

دانشجوی رادیوتراپی

در کتاب تاریخ انقالب اسالمی ایران نام مردان و زنان
زیادی مشهود است که در راه آرمان های حقیقی انقالب و
تحت لوای رهبری حضرت امام سالهای مدیدی را به مبارزه
پرداخته و ایثارگری و مجاهدت را برای جهانیان ترجمه کرده
اند .یکی ازنیکوسرشت ترین ودغدغه مندترین این انسانها
شهیددکتربهشتیاستکهنقشپررنگیدرپیروزیانقالب
اسالمی و البته در استحکام پایه های نظام جمهوری بعد
از پیروزی انقالب داشته است .مردی که در همان دوران
جوانی به تحصیل در علوم فقه و تمدن اسالمی توانست زیر
نظرآیتاللهبروجردیبهدرجهاجتهادبرسد.ایشانهمچنین
در جریان خدمات ارزنده اش در راستای ایجاد امکانات
آموزشی برای جوانان در سال  1342مدرسه علمیه حقانی
را تأسیس نمود .اما اوج مجاهدت و خدمات شهید بهشتی
پس از آشنایی با امام و در اوج سالهای مبارزات مردم به
منصهظهوررسید.پسازقیاماماممبارزاترسمیوسازمان
یافته ای را به شیوه خودشان برای تحقق آرمان های امام با
سرمشق گیری از رهنمود های خود امام در پیش گرفتند .تا
آنجایی که امام در مورد شهید بهشتی فرموده اند :بهشتی
خار چشم دشمنان بود .پس از انقالب هم با حضور موثر در
در شورای عالی انقالب و چند مسئولیت دیگر به دستور
امام و ایفای نقش در پیاده کردن ارزشهای راستین انقالب و
نیز به انزوا کشاندن جریانات انحرافی و غرب گرا نام خود را
درصدر یاران امام جاودانه کرد .حضور پررنگ شهید بهشتی
تاجایی پیش رفت که دشمنان انقالب حزب جمهوری
اسالمی ورهبرش را اولین طعمه کینهتوزیهای دگمانه خود
قرار دادند و سرانجام در  7تیر ماه سال  1360بهشتی و یاران
اش را در تاالر حزب جمهوری اسالمی به شهادت رساندند.
از آنجا به بعد نام بهشتی در سپهرسیاسی ایران ماندگار شد
و ایشان نماد آشکار مبارزه بی چشم داشت و فداکاری بی
دریغ درراه اسالم وانقالب بود .فلذا امروزهم دانشگاه بزرگ
شهید بهشتی به سبب مزینشدن به چنین نام بلند آوازه ای
باید در زمینه به ثمر نشاندن ارزش های اسالمی و مبارزه با
استکبار و طاغوت و استبداد ثابت قدم باشد و همواره در
جهت واکاوی و کنکاش خاصه تفکرات نوین اسالمی در
جهت پیشرفت رویکرد انقالبی گری و استکبار ستیزی گام
بردارد ودانشجویانی پیروخط امام ورهبری تربیت کند ودر
جامعه ی پرحاشیه امروزبه کارگیرد.
شماره 74
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آموزش مواضع
از حزب چه میدانیم
اقتصاد اسالمی
اهمیت شیوه تعاون
بانکداری و قوانین مالی اسالم
باید و نبایدها
بررسی و تحلیلی از جهاد ،عدالت ،لیبرالیسم ،امامت
بهداشت و تنظیم خانواده
پنج گفتار
التوحید فی القرآن
توکل از دیدگاه قرآن
حج در قرآن
حق و باطل
خدا از دیدگاه قرآن
دکتر شریعتی ،جستجوگری در مسیر شدن
ربا در اسالم
رسالت دانشگاه و دانشجو
روش برداشت از قرآن
سرود یکتاپرستی
سلسله درسهای اسالمی -مسئله مالکیت
سلسله درسهای اسالمی -شناخت
شناخت از دیدگاه فطرت
شناخت از دیدگاه قرآن
طرح الیحه قصاص
مبارزه پیروز
مبانی نظری قانونی اساسی
محیط پیدایش اسالم
مکتب و تخصص
نقش آزادی در تربیت کودکان
نقش تشکیالت در پیشبرد انقالب اسالمی ایران
نماز چیست؟
وظائف انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا در
برابر جوانان مسلمان
ویژگیهای انقالب اسالمی ایران
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تیرماه 97

آثار شهید بهشتی
در یک نگاه
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