
  احمدرضا صدري
شهيد آيت اهلل دكتر س�يدمحمد بهشتي در طول 
حيات اجتماعي خويش، كمت�ر از خود مي گفت و 
بيشتر به تحقق آرمان ها مي انديشيد. تنها اثري 
كه مي ت�وان آن را اتوبيوگرافي آن ب�زرگ ناميد، 
گفت و شنودي است كه وي با ماهنامه شاهد )ارگان 
بنياد شهيد انقاب اس�امي( انجام داد و طي آن 
به بيان ش�مه اي از زندگينامه خوي�ش پرداخت. 
بي ش�ك اين مصاحبه در ش�مار اس�ناد ارجمند 
زندگي شهيد بهشتي است و بازخواني آن مي تواند 
همگان ب�ه خصوص جوان�ان را ب�ا منحني حيات 
يكي از انديش�مندان ش�اخص ديني و فرهنگي 
معاصر آش�نا س�ازد. در آنچه پيش رو داريد، اين 
گفت وگو مورد بازخواني تحليلي قرار گرفته است. 

    
  پ�درم مي گفت ما با جمش�يد ن�ان و دوغي 

مي خوريم و صفا مي كنيم!
بس��تر خانوادگي و صف��ا و صداقتي ك��ه در آن موج 
مي زند، از اولين عوامل شكل گيري و قوام شخصيت 
شهيد آيت اهلل سيدمحمد بهش��تي به شمار مي رود. 
او در آغاز رواي��ت خويش، نظري به حاالت و س��يره 

پدر دارد:
»من محمد حسيني بهشتي، در دوم آبان 1307 در 
ش��هر اصفهان، در محله لومبان متولد شدم. منطقه 
زندگي ما از مناطق بسيار قديمي شهر است. خانواده ام 
يك خانواده روحاني است و پدرم روحاني بود. ايشان 
در هفته چند روز در شهر به كار و فعاليت مي پرداخت 
و هفته اي يك ش��ب، به يكي از روس��تاهاي نزديك 
ش��هر براي امامت جماعت و كارهاي مردم مي رفت 
و سالي چند روز به يكي از روستاهاي دور كه نزديك 
حسين آباد بود و به روستاي دورتر از آن كه حسن آباد 
نام داشت، مي رفت. آمد و شد افرادي كه از آن روستاي 
دور به خانه ما مي آمدند، برايم بسيار خاطره انگيز است. 
پدرم وقتي به آن روستا مي رفت، در منزِل يك پنبه زن 
بسيار فقير سكونت مي كرد. آن پيرمرد اتاقي داشت 
كه پدرم در آن زندگي مي كرد. نام پيرمرد جمش��يد 
بود و داراي محاسن س��فيد، بلند و باريك و چهره اي 

روستايي و نوراني بود. پدرم مي گفت ما با جمشيد نان 
و دوغي مي خوريم و صفا مي كنيم و من سفره ساده 
نان و دوغ اين جمشيد را به هر سفره ديگري ترجيح 
مي دهم... جمشيد هر سال دو بار از روستا به شهر و به 

خانه ما مي آمد و من بسيار با او انس داشتم.«
  در جم�ع خان�واده ب�ه عنوان ي�ك نوجوان 

تيزهوش شناخته شدم
چهره هايي مانند ش��هيد آيت اهلل بهش��تي، از دوران 
كودكي و در احواالت گوناگ��ون خويش و به ويژه در 
مقام تحصيل، از نبوغ و اس��تعدادي وي��ژه برخوردار 
بوده اند و همين امر، آنان را از همگان جدا مي ساخته 
است. شهيد بهشتي درباره تحصيالت دوران كودكي و 

نيز آغاز تحصيل طلبگي خويش چنين گفته است:
»تحصيالتم را در يك مكتبخانه در سن چهارسالگي 
آغاز كردم. خيلي سريع خواندن و نوشتن و خواندن 
قرآن را ياد گرفتم و در جم��ع خانواده، به عنوان يك 
نوجوان تيزهوش ش��ناخته ش��دم و ش��ايد سرعت 
پيش��رفت در يادگيري، اين برداشت را در خانواده به 
وجود آورده بود. تا اينكه قرار شد به دبستان بروم. به 
دبستان دولتي ثروت در آن موقع كه بعدها 15بهمن 
ناميده ش��د. وقتي آنجا رفتم، از من امتحان ورودي 
گرفتند و گفتند بايد به كالس ششم برود، ولي از نظر 
س��ني نمي تواند! بنابراين در كالس چهارم پذيرفته 
شدم و تحصيالت دبس��تاني را در همان جا به پايان 
رساندم. در آن س��ال در امتحان ششم ابتدايي شهر، 
نفر دوم شدم. آن موقع همه كالس هاي ششم را يكجا 
امتحان مي گرفتند. از آنجا به دبيرستان سعدي رفتم. 
سال اول و دوم را در دبيرستان گذراندم و اوايل سال 
دوم بود كه حوادث شهريور 20 پيش آمد. با حوادث 
ش��هريور 20 در نوجوان ها، ب��راي يادگيري معارف 
اسالمي عالقه و شوري به وجود آمده بود. دبيرستان 
سعدي در نزديكي ميدان شاه آن موقع و ميدان امام 
كنوني قرار دارد و نزديك بازار است، جايي كه مدارس 
بزرگ طالب هم همانجاست؛ مدرسه صدر، مدرسه 
جده و مدارس ديگر. البته به ط��ور طبيعي بين آنجا 
و منزل ما، حدود چهار، پن��ج كيلومتر فاصله بود كه 
معموالً پياده مي آمديم و برمي گش��تيم. اين س��بب 

ش��د با بعضي از نوجوان ها كه درس هاي اسالمي هم 
مي خواندند، آشنا شوم. عالوه بر اين در خانواده خود 
ما هم طالب فاضل جواني بودند... خب اينها بيش��تر 
در من ش��وق به وجود مي آورد كه اين تحصيالت را 
نيمه كاره رها كنم و بروم طلبه بشوم. به اين ترتيب در 
سال 1321، تحصيالت دبيرستاني را رها كردم و براي 
ادامه تحصيل به مدرسه صدر اصفهان رفتم. از سال 
1321 تا 1325 در اصفهان ادبيات عرب، منطق كالم 
و سطح فقه و اصول را با سرعت خواندم كه اين سرعت 
و پيشرفت موجب شده بود حوزه آنجا با لطف فراواني 
با من برخورد كند، به خصوص كه پدِر مادرم مرحوم 
حاج ميرمحمدصادق مدرس خاتون آبادي، از علماي 
برجسته بود و من يكساله بودم كه او فوت شد. به نظر 
اساتيدم - كه شاگردهاي او بودند- من يادگاري بودم 
از استادشان.  طي اين مدت تدريس هم مي كردم. در 
سال 1324 از پدر و مادرم خواستم كه شب ها هم در 
حجره اي كه در مدرسه داش��تم بمانم و به تمام معنا 
طلبه  شبانه روزي باش��م، چون از يك نظر هم فاصله 
منزل تا مدرسه چهار پنج كيلومتري مي شد و به اين 
ترتيب هر روز مقداري از وقتم از بين مي رفت و هم در 
خانه اي كه بوديم پر جمعيت بود و من اتاقي براي خود 

نداشتم و نمي توانستم به كارهايم بپردازم...« 
  پرداخت�ن ب�ه تحصي�ات جدي�د در كنار 

تحصيات قديم
يكي از رهيافت ها به جامعيت شخصيت شهيد آيت اهلل 
بهش��تي، توجه همزمان ب��ه تحصيالت ح��وزوي و 
دانشگاهي است. او در س��طور پي آمده، چند و چون 
تحصيل در حوزه قم و پي جويي تحصيالت دانشگاهي 

را چنين روايت كرده است:
»در س��ال 1325 به قم آمدم. حدود شش ماه در قم 
بقيه سطح از جمله مكاسب و كفايه را تكميل و از اول 
سال 1326، درس خارج را شروع كردم. براي درس 
خارج فقه و اصول، نزد استاد عزيزمان مرحوم آيت اهلل 
محقق داماد، همچنين اس��تاد و مرب��ي بزرگوارم و 
رهبرمان امام خميني و بعد مرحوم آيت اهلل بروجردي 
و مدت كمي هم نزد مرحوم آيت اهلل سيدمحمدتقي 
خوانس��اري و مرح��وم آيت اهلل حج��ت كوه كمره اي 

ش�هيد آيت اهلل بهش�تي: »در سال 42 
به تهران آم�دم و در ادام�ه كارهايم، با 
گروه هاي مبارز از نزديك رابطه برقرار 
ك�ردم. ب�ا هيئت ه�اي مؤتلف�ه رابطه 
فعال و س�ازمان يافته اي داش�تم و در 
همين جمعيت ه�ا بود كه به پيش�نهاد 
ش�وراي مركزي، امام يك گ�روه چهار 
نفري به عنوان شوراي فقهي و سياسي 
تعيين كردن�د: مرحوم آق�اي مطهري، 
بن�ده، آق�اي ان�واري ، آق�اي مواليي« 
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نظري بر فراز و فرودهاي حيات علمي و عملي 
شهيد آيت اهلل دكتر سيدمحمد بهشتي در آيينه روايت او

يك تجربه پرتوفيق

مي رفتم. در آن ش��ش ماهي كه بقيه س��طح را 
مي خواندم، كفايه و مكاس��ب را هم مقداري نزد 
آيت اهلل حاج شيخ مرتضي حائري يزدي و مقداري 
از كفايه را نزد آيت اهلل داماد خواندم كه بعد همان 
را به خ��ارج تبديل كردي��م. در اصفهان منظومه 
منطق و كالم را خوانده بودم كه در قم ادامه ندادم، 
چون استاد فلسفه در آن موقع كم بود و من بيشتر 
به فقه و اصول و مطالعات گوناگون مي پرداختم و 
تدريس مي كردم. معموالً در حوزه ها طلبه هايي 
كه بتوانند تدريس كنند، هم تحصيل مي كنند و 
هم تدريس. من ه��م در اصفهان و در قم تدريس 
مي كردم... در سال 1327 به فكر افتادم تحصيالت 
جديد را هم ادامه بدهم، بنابراين با گرفتن ديپلم 
ادبي به ص��ورت متفرق��ه، در دانش��كده معقول 
و منقول آن موق��ع - كه حاال الهي��ات و معارف 
اس��المي ن��ام دارد- دوره ليس��انس را در فاصله 
سال هاي 27 تا 30 گذراندم. سال سوم به تهران 
آمدم، براي اينكه هم بيش��تر از درس هاي جديد 
استفاده و هم زبان انگليسي را اينجا كامل تر كنم 
و با يك استاد خارجي كه مسلط تر باشد، مقداري 
پيش ببرم. در سال هاي 1329 و 1330 در تهران 
بودم و براي تأمين مخارجم تدريس هم مي كردم 
و خودكفا بودم. هم كار مي كردم و هم تحصيل. در 
سال 1330 ليسانس گرفتم و براي ادامه تحصيل 
و تدريس در دبيرستان ها به قم بازگشتم. به عنوان 
دبير زبان انگليسي، در دبيرستان حكيم نظامي 
قم مشغول شدم و آن موقع به طور متوسط، روزي 
سه ساعت كافي بود كه صرف تدريس كنم و بقيه 
وقت را صرف تحصيل مي كردم. از س��ال 1330 
تا 1335، بيش��تر به كار فلس��في پرداختم و نزد 
اس��تاد عالمه طباطبايي براي درس اسفار و شفا 

مي رفتم.« 
  اقامت اجباري در تهران

شهيد آيت اهلل بهشتي پس از آغاز نهضت اسالمي، 
در عداد ياران نزديك و مب��ارز امام خميني قرار 
گرفت و عالوه بر پرداختن به فعاليت هاي سياسي 
متعارف، همت خويش را متوجه تأمين نيازهاي 
بنيادين و اساس��ي نظامي ك��رد كه بن��ا بود در 

آينده اي نزديك تأسيس شود:
   »در س��ال 1341، انقالب اس��المي با رهبري 
امام و رهبري روحانيت و همچنين شركت فعال 
اين قش��ر، نقطه عطفي در تالش ه��اي انقالبي 
مردم مسلمان ايران به وجود آورد. من نيز در اين 
جريان ها حضور داشتم تا اينكه در همان سال ها 
ما در قم به مناس��بت تقويت پيوند دانش آموز و 
دانشجو و طلبه، به ايجاد كانون دانش آموزان قم 
دست زديم و مسئوليت مستقيم اين كار را برادر و 
همكار و دوست عزيزم مرحوم شهيد دكتر مفتح 
به عهده گرفتند. بسيار جلسات جالبي بود. در هر 
هفته، يكي از ما سخنراني  مي كرديم و دوستاني از 
تهران مي آمدند و گاهي مرحوم مطهري و گاهي 
برخي از مدرس��ين قم مي آمدند. در يك مسجد، 
طلبه و دانش آموز و دانشجو و فرهنگي، همه دور 
هم مي نشستند و اين در حقيقت نمونه ديگري از 
تالش براي پيوند دانشجو و روحاني بود و اين بار 
در مورد مبارزات و براي رشد و گسترش فرهنگ 
مبارزه و اسالم. اين تالش ها و كوشش ها بر رژيم 
گران آمد و در زمستان سال 42 مرا ناچار كردند 
از قم خارج شوم و به تهران بيايم. در سال 42 به 
تهران آمدم و در ادامه كارهايم با گروه هاي مبارز 
از نزديك رابطه برقرار كردم. با هيئت هاي مؤتلفه 
رابطه فعال و سازمان يافته اي داشتم و در همين 
جمعيت ها بود كه به پيش��نهاد شوراي مركزي، 
امام يك گروه چهار نفري به عنوان شوراي فقهي 
و سياس��ي تعيين كردند: مرحوم آقاي مطهري، 
بنده، آقاي ان��واري و آقاي مواليي. اين فعاليت ها 
ادامه داشتند. در همان سال ها به اين فكر افتاديم 
كه با دوستان، كتب تعليمات ديني مدارس را - كه 
امكاني ب��راي تغييرش فراهم آمده ب��ود- تغيير 
دهيم. به دور از دخالت دستگاه هاي جهنمي رژيم، 
در جلساتي توانستيم اين كار را پايه گذاري كنيم. 
پايه برنام��ه جديد و كتاب ه��اي جديد تعليمات 
ديني، با همكاري آق��اي دكتر باهنر و آقاي دكتر 
غفوري و آقاي برقعي و بعضي از دوستان از جمله 
آقاي س��يدرضي ش��يرازي - كه مدت كمي با ما 
همكاري داش��تند- و برخي ديگر مانند مرحوم 
آقاي روزب��ه - كه نقش مؤثري داش��تند- فراهم 
شد. اگر اشتباه نكرده باشم، سال 41 يا اوايل 42، 
در جشن مبعثي كه دانشجويان دانشگاه تهران در 
اميرآباد در س��الن غذاخوري برگزار كرده بودند، 
از من دعوت كردند تا س��خنراني كن��م. در اين 
سخنراني موضوعي را به عنوان مبارزه با تحريف 
- كه يكي از هدف هاي بعثت است- مطرح كردم. 
در اين سخنراني طرح يك كار تحقيقاتي اسالمي 
را ارائه كردم. آن سخنراني بعدها در مكتب تشيع 

چاپ شد...« 
  ايجاد و تقويت مركز اس�امي هامبورگ 

براي جذب مسلمانان اروپا
عزيم��ت ش��هيد آي��ت اهلل بهش��تي و مديريت 
فعاليت هاي مركز اسالمي هامبورگ، در عداد ادوار 
پربار و در خور مطالعه حيات اجتماعي اوست. او 
در اين دوره به تقويت بنيه علمي دانشجويان و در 
نگاه كلي تر مسلمانان اروپا پرداخت و ايشان را در 
برابر هجوم فكري مكات��ب رقيب از جمله چپ ها 

بيمه ساخت:
»در سال 1343 كه تهران بودم و سخت مشغول 
اين برنامه هاي گوناگون، مسلمان هاي هامبورگ 
به مناس��بت تأسيس مس��جد هامبورگ - كه به 
دس��ت مرحوم آيت اهلل بروجردي صورت گرفته 
بود- به مراجع فشار آورده بودند كه چون مرحوم 
محققي به ايران آمده بودند، بايد يك روحاني ديگر 
به آنجا برود. اين فشارها متوجه آيت اهلل ميالني و 
آيت اهلل خوانساري ش��ده بود و آيت اهلل حائري و 
آيت اهلل ميالني به بنده اص��رار كردند بايد به آنجا 

برويد. آقايان ديگر ه��م اصرار مي كردند. از طرف 
ديگر، ش��اخه نظامي هيئت هاي مؤتلفه تصويب 
كرده بودند كه منصور را اعدام كنند و بعد از اعدام 
انقالبي منصور، پرونده دنبال شد و اسم بنده هم 
در آن پرونده بود، لذا دوس��تان فكر مي كردند به 
صورتي من را از اي��ران خارج كنند ت��ا در خارج 
از كشور، مش��غول فعاليت هايي باشم. وقتي اين 
دعوت پيش آمد، به نظر دوس��تان رسيد كه اين 
زمينه خوبي اس��ت كه بنده بروم و آنجا مشغول 
فعاليت بش��وم. البته خودم ترجي��ح مي دادم كه 
در ايران بمانم. مي گفتم هر مشكلي پيش بيايد، 
اشكالي ندارد، ولي دوس��تان عقيده داشتند كه 
بروم خارج، بهتر است. مش��كل گذرنامه بود كه 
به من نمي دادند، ولي دوس��تان گفتند از طريق 
آيت اهلل خوانساري مي شود گذرنامه را گرفت و در 
آن موقع اينگونه كارها از طريق ايشان حل مي شد 
و آيت اهلل خوانس��اري اقدام كردن��د و گذرنامه را 
گرفتند. به اين طريق، مش��كل گذرنامه حل شد 
و پيرو دس��تور آقايان مراجع به خصوص آيت اهلل 
ميالني به هامبورگ رفتم. دشواري كار من اين بود 
كه از فعاليت هايي كه اينجا داشتم، دور مي شدم و 
اين براي من سنگين بود. تصميم من اين بود كه 
مدت كوتاهي آنجا بمانم و كارها كه سامان گرفت، 
برگردم، ولي آنجا احساس كردم كه دانشجويان 
واقعاً به يك نوع تشكيالت مثِل تشكيالت اسالمي 
محتاج هستند، چون جوان هاي عزيز ما در ايران 
با عالقه به اسالم مي گرويدند، ولي كنفدراسيون 
و سازمان هاي الحادي چپ و راست، اين جوان ها 
را منح��رف و اغوا مي كردن��د! تا اينك��ه با همت 
چند نفر از جوان هاي مسلماني - كه در اتحاديه 
دانشجويان مس��لمان در اروپا بودند و با برادران 
عرب، پاكس��تاني، هندي ، آفريقاي��ي و غيره كار 
مي كردند و بعضي از آنها هم در اين سازمان هاي 
دانشجويي هم بودند- هسته اتحاديه انجمن هاي 
اسالمي دانش��جويان گروه فارسي زبان آنجا را به 
وجود آورديم و مركز اس��المي هامبورگ سامان 
گرفت. فعاليت هايي براي شناس��اندن اسالم به 
اروپايي ها و فعاليت هايي براي شناساندن اسالم 
انقالبي به نس��ل جوانمان داش��تيم. بيش از پنج 
سال آنجا بودم و طي اين پنج سال، يك بار به حج 

مشرف شدم.« 
  پس از بازگشت به ايران

آيت اهلل بهش��تي پ��س از بازگش��ت ب��ه ايران، 
فعاليت هاي سازنده خويش را تداوم بخشيد و در 
قم و تهران، به رويكرد تبييني و روشنگر خويش 
براي روحانيان و جوانان مبارز ادامه داد. او خود در 

باب كارنامه اين دوره، چنين مي گويد:
»در سال 1349 به ايران آمدم، اما مطمئن بودم با 
اين آمدن، امكان بازگشتم كم است. يك ضرورت 
شخصي ايجاب مي كرد كه حتماً به ايران بيايم. به 
ايران آمدم و همانطور ك��ه پيش بيني مي كردم، 
مانع بازگش��تم ش��دند. در اينجا كارهاي زيادي 
داش��تم و فعاليت هاي گس��ترده اي با همكاري 
آقاي��ان مهدوي كني، موس��وي  اردبيلي، مرحوم 
مفتح و عده اي ديگر از دوس��تان انج��ام داديم. 
مجدداً قرار ش��د كار برنامه ريزي و تهيه كتاب ها 
را دنب��ال كنم و همچني��ن فعاليت هاي علمي را 
در ق��م ادامه دادم، ب��ه ويژه در مدرس��ه حقاني. 
بعد مسئله تش��كيل روحانيت مبارز و همكاري 
با مبارزات، بخش��ي از وقت ما را گرفت. تا اينكه 
در س��ال 1355، هس��ته هايي را ب��راي كارهاي 
تشكيالتي به وجود آورديم و در سال هاي 1357- 
1356، روحانيت مبارز ش��كل گرفت و در همان 
سال ها درصدد ايجاد تشكيالت گسترده مخفي 
يا نيمه مخفي و نيمه علن��ي از قبيل يك حزب و 
يك تشكيالت سياسي بوديم. در اين فعاليت ها، 
دوستان هميشه همكاري مي كردند. در سال 56 
كه مس��ائل مبارزاتي اوج گرفتند، همه نيروها را 
متمركز كرديم. در اين بخش و بحمداهلل با شركت 
فعال هم��ه ب��رادران روحان��ي در راهپيمايي ها، 

مبارزات به پيروزي رسيد.« 
  در روز تاسوعاي 57 مرا دستگير كردند

 شركت فعال نداش��تن ش��هيد آيت اهلل بهشتي 
در فرآيندهاي مبارزاتي، در زمره ش��ايعاتي بود 
كه س��اواك به كمك برخي انقالبيون س��طحي، 
بدان دام��ن مي زد. وي در واپس��ين ف��راز از اين 
زندگينام��ه خودگفته، به برخ��ي از فعاليت هاي 
خويش در فرآيند اوج گيري انقالب اسالمي اشاره 

كرده است: 
»در س��ال 54 به دليل تش��كيل اين جلس��ات و 
همكاري هاي ديگري كه با خارج داشتيم، ساواك 
مرا دس��تگير كرد. چند روزي در كميته مركزي 
بودم، ولي با اقداماتي كه قبالً  كرده بودم، توانستم 
از دست آنها خالص شوم. البته قباًل مكرر ساواك 
من را خواسته بود، چه قبل از مسافرتم و چه بعد 
از آن، ولي در آن موقع، بازداشت ها موقت و چند 
س��اعته بودند. اين بار چند روز در كميته بودم و 
آزاد شدم، ديگر جلسه تفسير قرآن را نتوانستيم 
ادامه بدهيم. تا سال 57، بار ديگر به دليل فعاليت 
و نقشي كه در برنامه هاي مبارزاتي و راهپيمايي ها 
داشتم، در روز تاسوعا مرا دستگير كردند و به اوين 
و بعد به كميته مشترك بردند و باز آزاد شدم و به 
فعاليت هايم ادامه دادم. بعد از رفتن امام به پاريس، 
چند روزي خدمت ايش��ان رفتم و هسته شوراي 
انقالب با نظر ارشادي كه امام داشتند و دستوري 
كه ايشان دادند، تشكيل شد. شوراي انقالب ابتدا 
هس��ته  اصلي اش مركب بود از آقاي��ان مطهري، 
هاشمي رفسنجاني، موسوي اردبيلي، باهنر و بنده. 
بعدها آقايان مهدوي كن��ي، خامنه اي، طالقاني، 
بازرگان، دكتر س��حابي و عده  اي ديگر هم اضافه 
شدند. تا بازگش��ت امام به ايران كه فكر مي كنم 
از بازگش��ت امام به اي��ران به اين ط��رف، فراوان 
در نوشته ها گفته ش��ده كه ديگر حاجتي نباشد 

درباره اش صحبت كنم.« 

  شاهد توحيدي
جانب��ازان  رواي��ت 
بازمان��ده از فاجع��ه 
7تيرم��اه 1360، در 
ع��داد اس��ناد در خور 
اين رويداد تلخ به شمار 
مي رود. خوش��بختانه 
در دو دهه اخير »بنياد 
فرهنگي هفتم تير« به 
ضبط خاطرات اين عده 
دس��ت زد و در مجموعه اي آنه��ا را گرد آورد و 
منتش��ر كرد. زنده ياد احمد قديريان مديريت 
اين بني��اد، در ديباچ��ه خود بر اي��ن اثر آورده 
اس��ت: »يكي از قطعه هاي مه��م تاريخ انقالب 
اسالمي كه نياز به شناخت كامل و جامع دارد 
و اهميت آن امروز به لحاظ دشمني استكبار و 
عوامل داخلي آن بسيار مشهود مي باشد فاجعه 
تروريس��تي هفتم تير اس��ت. فاجعه اي كه به 
دست عناصري پليد و خودفروخته با عقايد پوچ 
و بي اساس ماركسيس��تي به نام منافقين خلق 
رقم خورد كه بر اثر آن حضرت آيت اهلل محمد 
حسيني بهشتي و72  شهيد انقالب اسالمي به 
آسمان ها پر كشيدند. فاجعه تروريستي هفتم 
تير س��ال1360 و ديگر ترورهاي برخاسته از 
انديشه قابيلي منافقين در به شهادت رساندن 
اين عزيزان و نيز رئيس جمهور، نخس��ت وزير 
و ش��هداي محراب و س��رداران بي ادعاي دفاع 
مقدس و مردم عادي از يكس��و چه��ره كريه و 
هويت مش��وش اي��ن گروهك بدطين��ت را به 
نمايش كشيد و نشان داد كه اينان به هيچ قاعده 
و حقوقي پايبند نيس��تند كه البته بايد آن را از 
الطاف خفيه الهي دانست و از سوي ديگر نشان 
داد آنها ب��راي تحميل عقايد پوچ و بي اس��اس 
خود به جامعه و حذف انديشه هاي ناب، حاضر 
هستند به هر قيمتي دس��ت به ايجاد ناامني و 
بحران در جامعه بزنند. اگ��ر نگاهي به حوادث 
سال هاي نخست پس از پيروزي انقالب اسالمي 
بيندازيم، به خوبي در مي يابيم كه فتنه انفجار 

دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي، با هدف 
آشكار نابودي نظام نوپاي جمهوري اسالمي و 
رهبري آن و ايجاد تش��تت آرا و شعله ور شدن 
آتش جنگ داخلي و بازگرداندن قدرت از دست 
رفته گروهك هاي ضد انق��الب و... پس از عزل 
بني صدر از مقام رياست جمهوري شكل گرفت، 
اما به حول و قوه الهي و با مديريت پيامبرگونه 
امام راحل و انقياد م��ردم از فرمان ولي امر، اين 

توطئه خنثي شد.« 
مقدمه اين مجموعه گفت وش��نود ها در ادامه 
خويش، ب��ه چند و چ��ون انجام اي��ن خدمت 
تاريخي و فرهنگي پرداخته و سير اين فرآيند را 
به شرح ذيل گزارش كرده است: »در اين رهگذر 
و با هدف نگاهي دوب��اره به تاريخ و رويداد هاي 
سياسي و اجتماعي سال هاي منتهي به پيروزي 
انقالب اس��المي تا اوايل دهه60 شمس��ي كه 
فاجعه تروريس��تي هفتم تير نيز در اين قطعه 
از تاري��خ روي داد، دفتر پژوه��ش و فرهنگي 
بنياد فرهنگي هفتم تي��ر به گردآوري و تدوين 
خاط��رات جانبازان و ش��اهدان عين��ي حادثه 
هفتم تير مبادرت ورزيد. دو سال گذشته تالش 
مضاعفي براي مصاحبه ب��ا اين عزيزان صورت 
گرفت و ش��مار زيادي از ياران ش��هيد مظلوم 
با نگاه ژرفي كه به موضوع داش��تند با پذيرش 
درخواس��ت همكاران دفتر پژوهش و فرهنگي 
بنياد، ما را در اجراي مأموريت سنگين خويش 
روحيه و اميد بخشيدند و برخي از عزيزان نيز ما 
را از توفيق بهره مندي از خاطرات ارزشمند خود 

بي نصيب فرمودند.
 اينك، پس از انتشار خاطرات جمعي از جانبازان 
اين فاجعه در جلد نخس��ت از كتاب چهارم، از 
نگاه جمع ديگري از همراهان حزب جمهوري 
اسالمي و شهداي زنده قتلگاه سرچشمه تهران 
كه عالقه مند به بررسي ابعاد و زواياي مختلف 
تاريخ انقالب اسالمي بودند به بررسي موضوع 
پرداختي��م. بنياد فرهنگي هفتم تي��ر با اعتقاد 
به تأثير تاريخ ش��فاهي كه برگرفته از ديده ها 
و ش��نيده هاي واقعي اين عزيزان است به اين 
مهم پرداخته و معتقد است بسياري از قضاياي 
تاريخي به گونه اي است كه اگر از ديده ها مغفول 
بماند و ش��خصيت هايي كه در آن واقعه حضور 
داش��ته اند به ايفاي نقش خود در بيان حقايق 
نپردازند، گذر تاريخ مي تواند تا اندازه اي موجب 

فراموشي اصل رويداد شود.« 

زندگي خودگفته »جانبازان فاجعه هفتم 
تير« در آيينه يك اثر 
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     نمايي از مراسم تشييع شهداي فاجعه7 تير 1360

شهيد آيت اهلل بهشتي: »شاخه نظامي 
هيئت ه�اي مؤتلفه تصوي�ب كرده 
بودند منصور را اعدام كنند و بعد از 
اعدام انقابي منصور، پرونده دنبال 
شد و اسم بنده هم در آن پرونده بود، 
لذا دوستان فكر مي كردند به صورتي 
من را از ايران خارج كنند تا در خارج 
از كشور، مشغول فعاليت هايي باشم. 
وقتي اين دعوت پي�ش آمد، به نظر 
دوستان رس�يد كه بنده بروم و آنجا 
مشغول فعاليت بش�وم. البته خودم 
 ترجيح مي دادم در اي�ران بمانم...«
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