
  احمدرضا صدري
چهل ويكمين سالروز فاجعه 7 تير 1360 در حالي 
فرا مي رس�د كه ض�رورت ارائه تحليل�ي جامع از 
بسترهاي سياس�ي اين رخداد، براي نسل جوان 
ضروري به نظر مي رس�د. به وي�ژه از آن روي كه 
عامالن اين واقع�ه، همچنان و ب�ه صورتي ديگر، 
در برابر نظام اس�المي به صف آرايي پرداخته اند. 
در مق�ال پي آمده تالش ش�ده اس�ت زمينه هاي 
انفج�ار دفتر مركزي ح�زب جمهوري اس�المي، 
از منظر مس�ئوالن وقت و به وي�ژه جانبازان اين 
فاجعه، م�ورد بازخواني ق�رار گيرد. مس�تندات 
اي�ن مق�ال ب�ر تارنم�اي پژوهش�كده تاري�خ 
معاص�ر اي�ران وج�ود دارد. اميد آنك�ه محققان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

   
  منافقين به مردم عادي هم رحم نمي كردند، 

چه رسد به مسئوالن 
به جرئت مي توان اذعان كرد كه اغلب جداش��دگان 
از نظام اس��امي، در پي احراز عدم كفايت سياس��ي 
بني صدر براي رياس��ت جمهوري و عزل وي از سوي 
امام خمين��ي، به رغم پاره اي از انتق��ادات خويش به 
وي، با او هم داستان شدند. شاخص ترين گروه در اين 
جبهه، سازمان موسوم به مجاهدين خلق ايران بود كه 
جنگ مس��لحانه را آغاز كرد و ماشين ترور مسئوالن 
كشور را به كار انداخت. دكتر علي اكبر واليتي نماينده 
وقت مجلس شوراي اس��امي در توصيف شرايط آن 

دوره آورده است:
»پس از ع��زل ابوالحس��ن بني صدر، كس��اني كه به 
او چش��م اميد داش��تند نااميد ش��دند و ازآنجا كه از 
قبل، خود را براي يك تهاجم همه جانبه آماده كرده 
بودند، بافاصل��ه بعد از عزل او و از ف��ردا صبح آن به 
خيابان ها ريختند و ش��روع به ارعاب م��ردم كردند. 
وضعيت به ش��كلي درآمده بود كه وقتي نماينده اي 
از مجلس بيرون مي رفت، ديگر اميدي به زنده ماندن 
خود نداش��ت! مخصوصاً اگر به تعبي��ر آن روز، جزو 
حزب اللهي ها محس��وب مي ش��د. خود من، چندين 
بار تهديد شدم و ناچار بودم هر شب، خانم و بچه ها را 
بردارم و به خانه يكي از دوس��تان يا اقوام بروم، چون 
به هيچ وجه در امان نبوديم. كار به جايي رس��يد كه 
مرحوم آقاي هاشمي رفسنجاني دستور داد تعدادي 
پت��و و بالش خريدند و ما ش��ب ها را ه��م در مجلس 
مي مانديم! گاهي تحت پوش��ش حفاظتي شديد از 
مجلس بي��رون مي آمديم و به دي��دن خانواده خود 

مي رفتيم. يادم اس��ت نمايندگان شهرستان ها واقعاً 
گرفتار ش��ده بودند، چون بايد در ته��ران خانه هايي 
اجاره مي كردند كه حفاظت چنداني نداشت. شرايط 
بس��يار دش��واري بود، چون منافقين حتي به مردم 
عادي هم رحم نمي كردند و مثًا فان كاسب جزء را 
صرفاً به دليل اينكه در مغازه اش، عكس حضرت امام 
را نصب كرده بود يا ظاهر حزب اللهي داش��ت، ترور 
مي كردند! خدا رحمت كند آيت اهلل محمدي گياني 
قاض��ي دادگاه انقاب اس��امي و ش��هيد الجوردي 
دادس��تان انقاب را كه حقيقتاً با تاش��ي مجاهدانه 
اين غائله را ختم كردند، وگرنه خس��ارت هاي ناشي 
از عملي��ات منافقين تمامي نداش��ت. در واقع در آن 
دوره، ما در واق��ع در دو جبهه مي جنگيديم. يكي در 
برابر صدام حسين و حاميان بسيار گسترده و متعدد 
او، از س��ران عرب گرفته تا همه كش��ورهاي غربي و 
در داخل هم در برابر منافقين كه از وحش��يانه ترين 
شيوه ها براي مقابله با مردم استفاده مي كردند و واقعاً 
هيچ كس ايمني نداشت. همان طور كه اشاره كرديد 
در چنين وضعيتي، عده اي جاهل و شايد هم خائن، 
دائماً اين مسئله را مطرح مي كردند كه چرا پس از فتح 
خرمش��هر، جنگ را متوقف نمي كنيد؟ كسي نبود از 
آنها بپرسد مگر با آزادي خرمشهر، سرزمين هايي كه 
در تصرف صدام بودند، آزاد شدند؟ هنوز بخش هاي 
مهمي از ارتفاعات و مناطق كردس��تان و خوزستان، 
در تصرف دش��من بودند. حداقل كاري كه همچنان 
بايد مي كرديم، اين بود كه دشمن را از سرزمين هاي 
اش��غالي ميهن بي��رون مي كرديم. كس��اني كه اين 
حرف ها را مي زدند، در دوران ايس��تادگي بني صدر 
در برابر نظام و سپس عزل او به نوعي همگرايي با وي 
رسيده بودند. اينها هيچ وقت به صراحت جنايت هاي 
منافقي��ن را محكوم نكردند. بخ��ش دردناك قضيه، 
ليبرال ه��اي همراه ب��ا بني صدر بودند ك��ه بعضي از 
آنها در مجلس هم حضور داش��تند. آن روزها طنزي 
بين نماين��دگان رد و بدل مي ش��د كه ه��ر نماينده 
حزب اللهي اي كه مي خواهد زنده بماند، در كنار يكي 
از طرفداران بني صدر يا منافقين بنشيند! نگاهي به 
آمار ترورشده ها بيندازيد، حتي يك نفر از طرفداران 
آن روز بني ص��در بين آنها نيس��ت. غربي ه��ا هم از 
يكس��و تمام امكانات مورد نياز صدام را در اختيارش 
مي گذاش��تند تا بتوان��د بيش از پيش ب��ه جناياتش 
ادامه بدهد و از س��وي ديگر به س��ران اصلي ترورها، 
يعني رجوي و بني صدر پناهندگي مي دادند و از آنها 
حمايت مي كردند. غربي ها حت��ي يك بار هم مقابل 

ترور بي رحمانه و گسترده مردم عادي توسط منافقين 
واكنش نشان ندادند، اما هر وقت يكي از آنها محاكمه 
و مجازات مي ش��د، تمام رس��انه هاي غرب��ي، فرياد 
حقوق بشر سر مي دادند. منافقين خودشان اعاميه 
مي دادند و اعام مي كردند دست به چه جناياتي زده 
و چگونه مردم را ترور مي كردن��د! آن وقت بعضي از 
كشورهاي غربي، آنها را از ليست تروريست ها خارج و 
ايران را � كه خود قرباني تروريسم است � به فهرست 
تروريست ها اضافه مي كردند. اين معناي حقوق بشر 

در دنياي غرب است!...«  
  ترور شخصيت و شخص آيت اهلل دكتر بهشتي 

به عنوان نماد جريان خط امام
برحسب ش��واهد موجود، دش��منان نظام اسامي از 
مدت ها قبل با پي بردن به مرات��ب تدبير، كارداني و 
مديريت شهيد آيت اهلل دكتر بهش��تي به اين نتيجه 
رس��يده بودند كه با وجود وي، طراحي ها و اقدامات 
آنان خنثي خواهد ش��د. از اين روي، جريان سنگين 
ترور ش��خصيت وي را كلي��د زدند. اي��ن فرآيند به 
قدري گس��ترده و همه جانبه بود كه حتي برخي از 
نيروهاي خودي را نيز دچار تردي��د و ضعف تحليل 
كرد. حجت االسام والمسلمين علي اصغر باغاني از 

جانبازان فاجعه 7 تير در اين باره مي گويد:
»شهيد بزرگوار آيت اهلل دكتر بهشتي پس از حضرت 
امام، تأثيرگذارترين ش��خصيت جمهوري اس��امي 
بودند. ايش��ان همزمان با دبيركلي حزب جمهوري 
اسامي به فرمان امام در رأس قوه قضائيه قرار گرفته 
و از نف��وذ و جاي��گاه فراواني برخوردار ش��ده بودند. 
بني ص��در مي دانس��ت  در برابر ش��خصيت مقتدر، 
مدير، مدبر و كارآمد شهيد بهش��تي جلوه اي ندارد، 
اما از آنجا كه آدم متكبر و ضعيف النفس��ي بود، عليه 
ايشان شروع به سمپاش��ي كرد! او در روزنامه انقاب 
اس��امي � كه صاحب امتي��از آن ب��ود � از زدن هيچ 
افترايي به شهيد بهشتي خودداري نمي كرد و آشكارا 
با ايشان، دش��مني مي كرد. روزنامه ميزان وابسته به 
نهضت آزادي و روزنامه ها و شب نامه هاي گروه هايي 
چون: منافقين، چريك هاي فدايي خلق و تا حدودي 
حزب خلق مس��لمان نيز لحظه اي دست از تخريب 
و ترور ش��خصيت ايش��ان و مدافعان نظام و انقاب 
برنمي داشتند. شهيد آيت اهلل بهشتي، بايد همزمان 
در جبهه هاي مختلف با مخالفان انقاب و نظام مقابله 
مي كردند. مديريت مجلس خبرگان قانون اساس��ي، 
عمًا به عهده ايشان بود و در تدوين قوانين مختلف، 
به ويژه اصل واليت فقيه با مخالفت هاي روشنفكران 

گذري بر بسترهاي سياسي فاجعه 7 تير 1360 
در آيينه روايت ها و تحليل ها

بايد مراقب باشيم كه دشمن
 بار ديگر براي ما مهره سازي نكند!

غربزده كه تاش مي كردند اين اصول به تصويب 
نرس��ند، مواجه بودن��د. اين دراي��ت و مديريت 
شهيد بهشتي بود كه سبب شد قانون اساسي در 
كوتاه ترين زمان ممكن تدوين و تصويب شود. از 
سوي ديگر، ايش��ان به عنوان رئيس ديوان عالي 
كشور، بايد با گروه هاي مسلح منحرف، از قبيل: 
فرقان، مجاهدين خلق و چپ ها مقابله مي كردند 
و نيز با قلم به مزدهايي كه عليه اس��ام و انقاب، 
مشغول فريب جوانان بي تجربه بودند. در جبهه 
مخالف، تمام ضدانقاب ها و گروهك هاي معاند 
به ويژه منافقين  اطراف بني صدر جمع شده و به 
تخريب شخصيت هاي انقابي مشغول بودند. اوج 
اي��ن مخالفت ها هم غائله 14 اس��فند 1359 در 
دانشگاه تهران بود كه در آن عده زيادي از جوانان 
مؤمن و انقابي، مجروح و مصدوم شدند. از آن سو 
دشمن بعثي، بخشي از خاك كشور را اشغال كرده 
بود و كشور  بايد تمام وقت، انرژي و درآمدش را 
صرف مقابله با متجاوزي مي ك��رد كه همه دنيا 
از او حمايت مي كردند. حض��رت امام براي حل 
اين مش��كات، يك هيئ��ت داوري س��ه نفره را 
تعيين كردند تا ب��ا طرفين صحب��ت كنند و به 
خاطر مصلحت نظام، نزاع ها و درگيري ها را كنار 
بگذارند و به فكر جبهه ها باشند، اما بني صدر به 
هشدارهاي اين هيئت توجه نمي كرد و همچنان 
به رفتارهاي قبلي خ��ود ادامه مي داد و مصوبات 
و ش��روط هيئت داوري هم از نظ��ر او بي ارزش 

بودند!...« 
  ترور آيت اهلل خامنه اي در مس�جد ابوذر 

تهران، به مثابه مقدمه اي بر فاجعه 7 تير
همانگونه كه پيش تر اشارت رفت، سازمان موسوم 
به مجاهدي��ن خلق از خ��رداد 1360، ترور همه 
جانبه مس��ئوالن و م��ردم را كلي��د زد. در روز 6 
خرداد 1360، آيت اهلل س��يدعلي خامنه اي امام 
جمعه تهران و نماينده امام خميني در ش��وراي 
عالي دفاع، در مس��جد ابوذر تهران مورد س��وء 
قصد ق��رار گرفت، ت��روري كه به اعتق��اد برخي 
آگاهان، مقدمه اي براي انفجار دفتر مركزي حزب 
جمهوري اسامي به شمار مي رفت. اين فقره در 
خاطرات دكتر مرتضي محمدخ��ان از جانبازان 

فاجعه 7 تير، اينگونه بازتاب يافته است:
»بني صدر، آدم خ��ودرأي و متكبري بود. غير از 
آنكه فرماندهان س��پاه و ارت��ش از عملكرد او در 
جبهه ها ناراضي بودند و ط��رح زمين مي دهيم، 
فرصت مي خريم او به نظرش��ان طرح خائنانه اي 
قلمداد مي ش��د مدام هم اين ط��رف و آن طرف 
مي رفت و مخصوصاً عليه شهيد آيت اهلل بهشتي 
سخنراني مي كرد. يك بار در پادگاني در اصفهان، 
اين كار را كرد و آيت اهلل طاهري اصفهاني، همان 
روز نوار س��خنراني او را به دس��ت حضرت امام 
رس��اند. امام وقتي اين نوار را ش��نيدند، در 20 
خرداد سال 1360، او را از فرماندهي كل قوا عزل 
كردند. ضدانقاب و به وي��ژه منافقين كه مقدار 
زيادي اسلحه و مهمات جمع آوري كرده بودند، 
از همان تاريخ وارد جنگ مسلحانه شدند و خون 
بس��ياري از مردم بي گناه را بر زمين ريختند. از 
سوي ديگر آيت اهلل بهش��تي و پيروان خط امام 
سعي مي كردند تا جايي كه امكان دارد، در برابر 
رفتارهاي بني صدر صبوري كنند. شهيد بهشتي 
همواره در سخنراني ها و مصاحبه هايش مردم را 
به س��كوت و صبر دعوت مي كرد و تأكيد داشت 
كسي حق ندارد عليه ديگري حرف بزند!... ايشان 
مي گفت حتي در جلس��ات خصوص��ي هم حق 
نداريد عليه امث��ال بني صدر ح��رف بزنيد... اما 
بني صدر درس��ت رفتاري خاف اين شيوه را در 
پيش گرفت و نهايتاً هم ب��ا كمك منافقين - كه 
درواقع به بازوي نظامي او تبديل ش��ده بودند- 
چنان فجايع��ي را آفريد كه در تاريخ بي س��ابقه 
اس��ت! س��رانجام مجلس رأي به عدم صاحيت 
بني صدر داد و او را از مقام رياست جمهوري خلع 
كرد. من اينجا شهادت مي دهم كه شهيد بهشتي، 
انس��اني ش��جاع و تيزبين و در عين حال، بسيار 
مهربان و صميمي بود. جهان بيني عميقي داشت 
و با تمام مكاتب فكري، سياسي و عقيدتي آشنايي 
داشت. بس��يار دقيق، منظم و وقت شناس بود. با 
اينكه مي توانس��ت زندگي مرفهي داشته باشد، 
بسيار ساده زيست بود. براي انتقاد از خود، ارزش 
زيادي قائل بود و گاهي جلس��اتي مي گذاشت و 
ابتدا انتقاد را از خود ش��روع مي كرد و مي گفت 
انتقاد، موجب پيش��رفت فرد و جامعه مي شود... 
به رعايت اصول تش��كياتي، فوق الع��اده مقيد 
بود و اگر كس��ي از خبرنگاران خارج��ي، ابتدا با 
من هماهنگ نمي كرد، از قب��ول مصاحبه با آنها 
خودداري مي كرد. بس��يار انس��ان قانع��ي بود و 

غذايش را � كه بسيار ساده بود � از منزل مي آورد! 
به نظر من ايشان هنوز هم شخصيت ناشناخته اي 
است و كسي او را درست نشناخته است. منافقين 
كه از عزل بني صدر به شدت عصباني بودند، ترور 
سران انقاب را در دس��تور كار خود قرار دادند و 
براساس اين رويكرد، در روز 6 تير 1360، زماني 
كه حضرت آقا در مس��جد ابوذر تهران سخنراني 
مي كردند، با بمبي كه در ضبط صوت تعبيه كرده 
و آن را روي تريبون سخنراني قرار داده بودند، به 
جان ايشان س��وءقصد كردند! شدت جراحات به 
قدري زياد بود كه پزشكان از زنده ماندن ايشان 
قطع اميد كرده بودند، اما خداي متعال ايش��ان 
را براي روزهاي دش��وار آينده و ملت ايران حفظ 
كرد. من موقعي كه خبر را شنيدم، همراه برخي  
همكاران در حزب، خود را به بيمارستان رساندم. 
جمعيت زي��ادي جل��وي در بيمارس��تان جمع 
شده بودند، به طوري كه امكان انتقال ايشان به 
بيمارستان ديگر، براي انجام عمل جراحي نبود. 
نهايتاً آقاي رفيق دوست در برانكاردي دراز كشيد 
و ايشان را وارد آمبوالنس كردند. مردم به تصور 
اينكه حضرت آقا با آمبوالن��س به مركز ديگري 
منتقل شده اند، پراكنده شدند و پس از آن بود كه 
ما توانستيم، ايش��ان را به بيمارستان مجهزتري 

منتقل كنيم تا جراحي شوند...« 
  صداي انفجار شديد و نور بنفشي كه همه 

فضا را پر كرد 
در پي ماه ه��ا مواجهه ميان جريان خ��ط امام با 
ضدانقاب، س��رانجام ش��امگاه 7 تير 1360 فرا 
رس��يد. جلس��ه دفتر مركزي ح��زب جمهوري 
اسامي، با حضور شهيد آيت اهلل بهشتي، عده اي 
از وزرا، نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي و 
مسئوالن رده هاي پائين تر تشكيل شد. دبيركل 
حزب س��خن آغاز كرد و لحظاتي بعد، دست كم 
دو بمب قوي منفجر شد! محمدحسن اصغرنيا از 
جانبازان فاجعه 7 تير، ماجرا را به شرح پي آمده 

روايت كرده است:
»حادثه بين س��اعت 8:20 تا 8:30 روي داد. زير 
تريبوِن محل س��خنراني شهيد بهش��تي، بمب 
جاس��ازي كرده و به ديوارها و س��قف هم خمير 
انفجاري زده بودند! همه ما با آگاهي و اراده وارد 
جلسه شده بوديم. آن شب قرار نبود شهيد بهشتي 
صحبت كند، بلكه عده اي از واردات بازرگاني آمده 
بودند و قرار بود درباره تورم و مس��ائل اقتصادي 
صحبت شود. هميشه جلسات ناظم داشت. ناظم 
آن شب، شهيد رحمان استكي نماينده شهركرد 
بود. طبيعتاً اگر شهيد بهشتي به عنوان دبيركل 
حزب مي خواست صحبت كند، كسي اعتراض كه 
نمي كرد هيچ، خيلي هم اس��باب مسرت بود. با 
وجود اين شهيد بهشتي به قدري منظم و مبادي 
آداب بود كه به ناظم جلسه گفت اعام كند ايشان 
مي خواهد مطلب مهمي را به اطاع حضار برساند 
و اگر آنها موافق باشند، اين كار را خواهد كرد. قرار 
شد رأي بگيرند و طبيعتاً ايشان رأي آورد و پشت 
تريبون رفت و اعام كرد وضعيت خاصي بر كشور 
حاكم است، رئيس جمهور با رأي مجلس بركنار 
ش��ده و بايد به زودي انتخاب��ات را برگزار كنيم، 
بايد مراقب باش��يم كه دش��من براي ما بار ديگر 
مهره س��ازي نكند، در اينجا وظيف��ه نمايندگان 
مجلس بس��يار سنگين اس��ت، آنها بايد به حوزه 
انتخابيه خود بروند و كانديداي حزب، يعني آقاي 
محمدعلي رجايي را معرفي كنند، ايشان با اينكه 
عضو حزب نيست، اما چون فرد شايسته اي است، 
از او حماي��ت مي كنيم، بني ص��در خيلي افتخار 
مي كرد كه 11ميليون رأي آورده است، ايشان بايد 
بيشتر رأي بياورد... هنوز جمله شهيد بهشتي تمام 
نشده بود كه صداي انفجار شديد و نور بنفشي را 
� كه همه فضا را پر كرد � شنيدم و ديدم و سقف 
روي سر ما آوار شد! زير آوار بودم كه حس كردم 
آقاي مرتض��ي محمودي نماينده قصر ش��يرين، 
زير پاي من اس��ت. ايشان داش��ت آيت الكرسي 
مي خواند. صداي آقاي اس��ماعيل فردوسي پور را 
ش��نيدم كه مي    گفت داري غلط مي خواني! آقاي 
محمودي گفت اينج��ا هم دس��ت از معلم بازي 
برنمي داري؟ س��اعت ها زير آوار بوديم تا باالخره 
آتش نش��ان ها آمدند و با لوله، هوا را زير آوار وارد 
كردند و توانستيم كمي نفس بكشيم. آن شرايط 
و وضعيت را نمي ش��ود وصف كرد. همه شهداي 
هفتم تير را معموالً به ياد مي آورم، اما به چند تن 
اشاره مي كنم كه مش��تي از خروارند و با توجه به 
جايگاه و خدمت آنها كامًا مشخص مي شود كه 
چه گنجينه ارزشمندي را از دست داده ايم. غير از 
دكتر بهشتي و شهيد محمد منتظري، بايد از دكتر 
پاك نژاد ياد كنم كه قبل از انقاب، 30 جلد كتاب 
ارزش��مند، از جمله »اولين دانشگاه« و »آخرين 
پيامبر« را نوشت. دكتر قندي در 19 سالگي اجازه 
اجتهاد گرفت! دكتر عضدي از دانش��گاه داالس، 
دكت��راي مديريت گرفت��ه بود. دكتر عباس��پور، 
دكتر فياض بخش، مهن��دس كانتري، علي اكبر 
اژه   اي و... همگي از شخصيت هاي برجسته علمي 
و ديني كشور بودند. نسل جوان ما چقدر اينها را 
مي شناسد؟ اينها كساني بودند كه مي توانستند 
از سياس��ت خارجي، اقتصاد، قانونگذاري و امور 
مهم كشور حراست كنند. امروز وقتي به گذشته 
نگاه مي كنم، آرزو مي كنم كه كاش اين بزرگان را 
نشناخته بودم! آموزش و پرورش در آن فاجعه، سه 
انسان بزرگ را از دست داد. حجت االسام موسوي 
كه همدرس و هم مباحثه مرحوم روزبه بود، شهيد 
شرافت و شهيد شهس��واري، اما براي شناساندن 
آنها در آموزش و پرورش چه تاش��ي ش��د؟! 27 
نماينده مجلس در آن فاجعه از دست رفتند. االن 
چند تن از نمايندگان مجلس آنها را مي شناسند؟ 
جامعه بدون الگو هاي ارزنده به بيراهه مي رود، اما 

متأسفانه از الگو سازي صحيح غافليم... .« 

برحسب شواهد موجود، دشمنان 
نظ�ام اس�المي از مدت ه�ا قبل با 
پي بردن به مراتب تدبير، كارداني 
و مديريت ش�هيد آي�ت اهلل دكتر 
بهش�تي، به اي�ن نتيجه رس�يده 
بودند كه با وج�ود وي، طراحي ها 
و اقدام�ات آن�ان خنث�ي خواهد 
ش�د. از اين روي، جريان سنگين 
ترور ش�خصيت وي را كليد زدند. 
اي�ن فرآيند به قدري گس�ترده و 
هم�ه جانبه ب�ود كه حت�ي برخي 
از نيروه�اي خ�ودي را ني�ز دچار 
تردي�د و ضع�ف تحلي�ل ك�رد!

روايات آيت اهلل سيدرضي شيرازي
 از فراز و فرودهاي تاريخ معاصر ايران

يادها و يادمان هاي 
فيلسوف معاصر

سازمان موسوم به مجاهدين خلق از خرداد 
1360، ترور همه جانبه مسئوالن و مردم را 
كليد زد. در روز 6 خ�رداد 1360، آيت اهلل 
س�يدعلي خامنه اي امام جمعه تهران و 
نماينده امام خميني در شوراي عالي دفاع، 
در مس�جد ابوذر تهران مورد سوء قصد 
قرار گرفت، تروري كه به اعتقاد برخي از 
آگاهان، مقدمه اي براي انفجار دفتر مركزي 
حزب جمهوري اسالمي به شمار مي رفت

اي
نه 

خام
ي 

عل
يد

 س
هلل

ت ا
 آي

.13
60

اد 
رد

   م
ور

 تر
س از

ت پ
اه

ن نق
ورا

ر د
 د

  محمدرضا كائيني
پ��ي  در  آنچ��ه 
مي آي��د، خاطرات 
و مشاهدات حكيم 
متال��ه، زنده ي��اد 
آيت اهلل سيد رضي 
ش��يرازي است كه 
در طول دهها سال 
به تعلي��م و تربيت 
طاب، دانشجويان 
و جوان��ان اهتمام 
ورزيد. وي مفاد اثر م��ورد معرفي را ب��راي يكي از 
شاگردان خويش بازگفت و پس از چندي، مرتضي 
رس��ولي پور پژوهش��گر تاريخ معاصر آن را تدوين 
كرد. تدوينگر در ديباچه خويش بر اين اثر، در باب 

محتواي آن آورده است: 
»اثري كه ب��ه خوانندگان گرامي تقديم مي ش��ود، 
حاصل چند جلسه مصاحبه و تنظيم اوليه از سوي 
محمد رحيمي يكي از شاگردان آيت اهلل سيدرضي 
 شيرازي است كه در سال هاي80- 1379 با ايشان 
انجام داده و ش��امل اطاعاتي در مورد زندگينامه 
خاندان ش��يرازي، فتواي تحريم تنباكو، شاگردان 
ميرزاي بزرگ، تحصيل در حوزه هاي علميه نجف 
و تهران، شرح احوال اس��تادان، تدريس در مدرسه 
مروي، مدرس��ه عالي سپهساالر)ش��هيد مطهري 
كنوني( و دانشكده الهيات دانشگاه تهران، شركت 
در كنگره هاي اسامي خارج از كشور به نمايندگي 
از س��وي آيت اهلل بروج��ردي، اخراج از دانش��گاه و 
اس��تعفا از تدريس در مدرس��ه عالي سپهساالر در 
اثر مداخات ساواك، تدريس علوم فقهي، كامي، 
اصول عقايد، اخاق، تفسير قرآن و فلسفه در مسجد 
ش��فا، فعاليت هاي اجتماعي، سياس��ي، فرهنگي و 
ارش��ادي، ديدار با امام خميني در نجف و پاريس و 
ديدار با مراجع در تهران، قم و نجف، مذاكره علمي 
با استادان، بيان اوضاع فرهنگي كشور در سال هاي 
پيش از پيروزي انقاب اسامي، مبارزه با بهائيت و 
گروه ها و احزاب ماركسيستي و التقاطي، امتناع از 

قبول مشاغل سياسي در س��ال هاي بعد از انقاب، 
ذكر جزئيات ترور خود در23 تير 1358 از س��وي 
گروه فرقان و بستري شدن در بيمارستان هاي ايران 
و امريكا، تربيت و آموزش طاب و مروري بر تأليفات 

نامبرده است. 
خاطراتي از اين دست كه در س��ال هاي خستگي و 
پيري گفته يا نوشته مي ش��ود، مانند يادداشت هاي 
روزانه، دربرگيرنده همه آنچ��ه از حوادث و جزئيات 
ايام زندگي نيست. افزون بر اين همانگونه كه خواننده 
محترم ماحظه خواهد كرد، عادت مصاحبه شونده 
آن بوده ك��ه در نقل حكايات و حوادث گذش��ته، به 
تداعي معاني يا به ضرورت و اقتضا و شايد به منظور 
تأثير و تناس��ب حال، از مطلبي به مطلبي ديگر كه 
طرداللباب به ياد آورده، پرش نم��وده و باز به همان 
مطلب نخست بازگش��ته و ضمن صحبت، شنونده 
خ��ود را از چندين قضيه مطلع كن��د. گاهي مطالب 
جدا جدا گفته ش��ده و هر بار اس��اس سخنگويي، به 
يكي دو موضوع مربوط بوده و به اين ماحظه در بيان 
خاطرات، گاه��ي ترتيب تاريخي را در نظر نداش��ته 
است. اغراق نيست اگر گفته ش��ود از آنجا كه رواي 
روحيه اي علم��ي و ذهني مرتب داش��ته، با حافظه 
قوي و قويم خود، نكته ها در ذهنش ممزوج نشده و 
رشته سخن را از دست نداده و طبعاً به قدرت حافظه، 
اشتباه و خلطي برايش پيش نيامده است. با اين وصف 
در تنظيم و تدوين مصاحبه، بايد تقدم و تأخر كامل 
مطالب برحسب وقوع حوادث، حتي المقدور مرتب 
مي شد و اين كار تا جايي كه به روال كلي صحبت ها 
صدمه اي اساسي نمي زد، اعمال شد. از اين رو براي 
مفهوم شدن عبارات، تدوينگر ناچار بود، گاه كلمه اي 
را افزوده يا كلمه اي را حذف كند و حتي براي روشن 
ش��دن عبارت، چند كلمه را به تناسب پس و پيش 
نمايد يا فعل مناسب بگذارد يا به تطبيق دادن فعل و 
فاعل بپردازد، اما حتي االمكان مقيد بوده كه در الفاظ 
مصطلح رواي، تصرفي حاصل نشود، زيرا وي براي هر 
كلمه حد و مرزي قائل بود و ب��ا دقت طوري كلمه را 
استعمال كرده كه مفهوم معين مورد نظرش در ذهن 

خواننده يا شنونده جا بگيرد... .«

  زنده ياد آيت اهلل سيدرضي شيرازي
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