
  احمدرضا صدري
در نكوداش�ت چهل و يكمين س�الروز فاجعه 7 
تير 1360، بهن�گام ديديم كه رواي�ت جانبازان 
اين رويداد تاريخي را م�ورد بازخواني تحليلي 
قرار دهيم. چ�ه اينكه وق�وع چنين ت�روري با 
اي�ن ابع�اد گس�ترده، غري�ب و ك�م بدي�ل 
مي نماي�د. مس�تندات اين مق�ال، ب�ر تارنماي 
پژوهش�كده تاريخ معاص�ر ايران آمده اس�ت. 
اميد آنكه عالقه من�دان را مفي�د و مقبول  آيد. 

   
  زمزمه دعا و قرآن، زير آوار

حجت االسالم والمسلمين علي اصغر باغاني، نماينده 
مردم سبزوار در اولين دوره مجلس شوراي اسالمي 
و از اعضاي حزب جمهوري اسالمي است. اين جانباز 
فاجعه 7 تير، شرايط حاكم بر جلسه »شب واقعه« 
و چگونگي انفج��ار را به ترتيب پ��ي آمده توصيف 

كرده است:
»جلسه آن شب، از آنجا آغاز ش��د كه شهيد مظلوم 
آيت اهلل دكتر بهش��تي )رضوان اهلل تعالي عليه(، نماز 
جماعت مغرب و عشاء را در حياط حزب برگزار كردند 
و سپس به سالن اجتماعات حزب رفتند و در رديف 
اول نشستند. دستور كار جلسه، بحث درباره مهار تورم 
بود. وزير بازرگاني كم��ي دراين باره صحبت كرد، اما 
يكي از حضار پيشنهاد داد با توجه به اينكه بني صدر 
عزل شده و انتخابات رياست جمهوري در پيش است، 
بهتر اس��ت دراين باره بحث شود و بحث درباره تورم، 
به جلسه ديگري موكول شود. يادم نيست چه كسي 
اين پيش��نهاد را داد، ولي با اكثري��ت آرا مورد قبول 
قرار گرفت و وزير بازرگاني، از پش��ت تريبون پايين 
آمد و نشست. چند نفر پيش��نهاد كردند خوِد آقاي 
بهشتي بحث را آغاز كند. ايشان با همان وقار و متانت 
هميش��گي اش، پش��ت تريبون قرار گرفت و ضمن 
سخنان خود گفت: برادران! پست رياست جمهوري، 
پست واقعاً مهمي است و رئيس جمهور پس از رهبري، 
مهم ترين مقام و اولين مقام اجرايي كش��ور اس��ت، 
مراقب باش��يد دوباره فردي مثل بني صدر را در آب 
نمك نگه نداش��ته باش��ند... ناگهان صداي انفجاري 
مهيب بلند شد و شعله زردي همه فضا را پر كرد. من 
به صورت، روي كف سالن افتادم و همه جا تاريك شد. 
بعد از چند دقيقه با صداي ناله دوستان ديگري كه زير 
آوار بودند و خدا را صدا مي زدند و آيات قرآن را تالوت 
مي كردند، به هوش آمدم. من شهادتين را گفتم و بار 
ديگر از هوش رفتم. كاماًل آماده رفتن بودم، ولي خدا 

نخواست و زنده ماندم... .« 
  ناگهان زنجير جرثقيل پاره ش�دو عده اي 

ديگر شهيد شدند
دكتر مرتض��ي محمدخان وزير پيش��ين اقتصاد و 

دارايي نيز در زمره آنان اس��ت كه با تالش مأموران 
امدادي، از آوار فاجعه 7 تي��ر نجات يافت. او نيز كه 
در عداد فعاالن حزب جمهوري اسالمي بود، بعدها 
و طي گفت وشنودي، آنچه را كه در آن شب رخ داد 

اينگونه روايت كرد:
»تا قبل از اين فاجعه، ش��ايد هنوز كساني در مورد 
ماهيت ضدانقالب��ي و ضدانس��اني منافقين ترديد 
داشتند، ولي با وقوع اين فاجعه، همگان به ماهيت 
پليد و ضدانساني آنها پي بردند و متوجه شدند اين 
طايفه براي دس��تيابي به ق��درت، از هيچ جنايتي 
روي گردان نيس��تند. طبعاً حادثه مسجد ابوذر در 
6 تير 1360، همه را متأثر و بسيار نگران كرده بود 
و فضا، فوق العاده ملتهب ب��ود. عصر روز 7 تير، قرار 
بود جلسه شوراي مركزي حزب برگزار شود. شهيد 
آيت اهلل بهشتي، فوق العاده دقيق بودند و مخصوصاً 
در رعايت وقت، نظم عجيبي داشتند. آن روز ايشان 
نيم ساعت دير آمدند كه سابقه نداشت و لذا ما بسيار 
نگران شديم. وقتي آمدند، گفتند بنا به توصيه تيم 
حفاظت، اين كار را كرده اند. اذان مغرب كه ش��د، 
به امامت شهيد بهشتي نماز خوانديم. سپس همه 
به سالن جلس��ه رفتيم. ابتدا شهيد صادق اسالمي، 
قرآن تالوت كرد. قرار بود درباره تورم، گراني و آثار 
سوء آن بر زندگي مردم صحبت شود و آقاي حسين 
كاظم پور اردبيلي وزير بازرگاني، در اين مورد توضيح 
بدهد. عده اي از نمايندگان پيشنهاد كردند با توجه 
به عزل بني صدر از قدرت، موضوع جلسه به انتخابات 
رياست جمهوري آينده تغيير كند. رأي گيري شد و 
اين پيشنهاد رأي آورد. شهيد محمد منتظري رديف 
جلوي من و شهيد قندي كنار من نشسته بودند. بعد 
از تالوت قرآن و اعالم دستورجلسه، شهيد بهشتي 
پش��ت تريبون قرار گرفتند، ولي هن��وز پنج دقيقه 
نگذش��ته بود كه ناگهان نور زرد و س��فيدي سالن 
را پر كرد و من ديگ��ر چيزي نفهميدم. حدود چهار 
ساعت زير آوار بودم كه سه ساعت آن را در بيهوشي 
به سر بردم و حتي وقتي به هوش آمدم، صداي ناله 
و دع��ا و نيايش اف��رادي را كه زي��ر آوار زنده مانده 
بودند مي شنيدم. امدادگران سعي كردند آوارها را 
از روي ما بردارند كه زنجير جرثقيل پاره شد و آوار 
فرو ريخت و عده اي از كساني كه هنوز زنده بودند، 
شهيد شدند. سرانجام در اين ميان، مرا هم ديدند و 

بيرون كشيدند... .« 
  س�الن س�خنراني حزب، با خاك يكس�ان 

شده بود
دكتر علي اكب��ر واليتي وزير پيش��ين امورخارجه، 
در ش��امگاه 7 تير1360، در نقطه اي ديگر از حزب 
جمهوري اسالمي، در جلسه اي شركت كرده بود كه 
به ناگاه صداي انفجار برخاس��ت! وي پس از آن به 

امداد آسيب ديدگان شتافت و ابعادي از اين حادثه 
دلخراش را با چشمان خويش مشاهده كرد:

»در آن روز شهيد آيت اهلل بهش��تي، بنده و آقايان 
دكتر عباس شيباني، سيدرضا زواره اي، سيدآقائي 
و شمس��يان را مأمور كردند ك��ه آيين نامه كنگره 
ح��زب را بنويس��يم. م��ن و آقايان به س��اختمان 
سه طبقه اي حزب رفتيم. اين ساختمان از ساختمان 
يك طبقه اي � كه سالن سخنراني  آنجا قرار داشت 
� جدا بود. قرار بود ما  آنجا درباره تدوين آيين نامه 
كنگره بحث كنيم. قرار بود جلسه حزب، ساعت 9 
برگزار ش��ود و ما تصميم گرفتيم س��اعت 9:15 يا 
9:20، به آنجا برويم. هنوز چند دقيقه اي از ساعت 
9 نگذش��ته بود كه ناگهان صداي مهيب انفجاري 
برخاس��ت. از اتاق بيرون آمدي��م. راهروها تاريك 
بودند و ما روي قش��ر ضخيمي از شيشه خرده، راه 
مي رفتيم. سقف سالن سخنراني، كاماًل روي زمين 
ريخته و سالن با خاك يكسان شده بود. كندوكاوها 
شروع شد و عده اي را زنده بيرون آوردند، ولي عده 
زيادي هم به ش��هادت رسيدند. ش��رايط دشوار و 

بسيار تلخي بود... .« 
  تقريبًا نيمي از بدنم سوخته بود و بعد از اين 

واقعه، جانباز 69 درصد شدم
عالم مجاهد و اخالق حجت االس��الم والمس��لمين 
حاج شيخ قدرت اهلل نجفي قمشه اي، نماينده مردم 
شهرضا در اولين دوره از مجلس شوراي اسالمي بود. 
وي در فاجعه 7 تير، به رغم اينكه با تريبون و محل 
انفجار يك��ي از بمب ها فاصله اي اندك داش��ت، به 
گونه اي معجزه آسا نجات يافت. مشاهدات وي نيز از 

اين واقعه به قرار ذيل است:
»البته آن شب همه ما غم زده و غصه دار بوديم، زيرا 
روز گذش��ته، يعني 6 تير 1360، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي را در مس��جد اب��وذر ترور ك��رده بودند. 
منافقين يك بمب مقابل قلب ايشان منفجر كردند 
كه بحمداهلل فقط مجروح شدند و زنده ماندند، لذا 
آن ش��ب بعضي از خواص در جلسه حاضر نشدند، 
چون به عيادت ايش��ان رفته بودند. متأسفانه اين 
منافقان كه چش��م ديدن موفقيت هاي ا نقالب را 
نداشتند، س��عي كردند به انقالب ضربه بزنند و با 
همين اقدامات، بس��ياري از ياران ام��ام)ره( را به 
شهادت رساندند. كالهي از نيروهاي نفوذي بود كه 
همان دم در از لحاظ امنيتي م��ا را كنترل و بعد از 
اين به اصطالح بازرسي، وارد جلسه مي كرد. البته 
او ح��دود 10 دقيقه قبل از انفجار، ب��ه بهانه خريد 
بستني براي زمان تنفس جلس��ه، از دفتر مركزي 
حزب جمهوري اس��المي ايران بيرون رفت. مدير 
جلسه در آن شب، مرحوم ش��هيد استكي نماينده 
مردم ش��هركرد بود و دستور جلس��ه، بررسي علل 

»شب واقعه« در آيينه روايت جانبازان فاجعه 7 تير 1360

و ناگهان آذرخشي كه سفير رستگاري بود

تورم و راهكارهاي كم كردن آن بود. دس��تور 
قرائت شد، اما از گوش��ه و كنار گفته شد آقاي 
بهش��تي بهتر نيست امش��ب راجع به رياست 
جمهوري بحث ش��ود، چون هم��ان ايامي بود 
كه بني صدر خبي��ث فرار كرده بود. از گوش��ه 
مجلس شهيد شهرياري نماينده مردم بوشهر، 
از جا بلند شد و صدا زد آقاي بهشتي، آيا وقت 
آن نشده اس��ت خودتان يا آيت اهلل خامنه اي را 
كانديدا كنيم؟... آقاي بهشتي سه بار سرشان را 
باال بردند و فرمودند خي��ر، خير، خير وقت آن 
نشده است!... هنوز اسم آقاي رجايي را به زبان 
نياورده بودند. هنگام گفتن چه كسي باشد، در 
حالي كه دستش��ان باال بود، داِل باشد را كه ادا 
كردند، يكباره سالن منفجر شد و در آن لحظه 

زبان حال بنده اين بود:
پروانه صفت چشم بر او دوخته بودم 

وقتي شدم آگاه كه خود سوخته بودم
بنده و شهيد حيدري نماينده نهاوند، در رديف 
اول نشسته بوديم. شهيد حيدري روي صندلي 
اول و بنده روي صندلي دوم، روبه روي تريبون 
شهيد بهش��تي نشس��ته بودم و آتش بمب را 
احس��اس كردم. يك لحظه ص��داي انفجار را 
شنيدم و احساس كردم موج آن، مرا از صندلي 
بلند كرد و به زمين كوبيد! هنگام انفجار تكه اي 
از ديوار جدا شده و س��قف هم پايين آمده بود. 
بعد از مدت��ي به هوش آمدم و به بيمارس��تان 
منتقل شدم. چشم راستم براي هميشه نابينا 
و پرده هاي گوشم هم پاره شد. وقتي به هوش 
آمدم، متوجه ش��دم هفت عمل جراحي روي 
من انجام شده است! در آن روزها پسر بزرگم، 
مصطفي - ك��ه بعدها در عملي��ات رمضان 3، 
در كوش��ك به شهادت رسيد- س��خت از من 
پرستاري مي كرد. تقريباً نيمي از بدنم سوخته 
بود و بعد از اين واقعه، جانباز 69 درصد شدم. 
اين خاطره اي است كه با من و تمام زندگي ام 
گره خورده است. وقتي متوجه شهادت بعضي 
از ياران ش��دم نمي توانستم اشك بريزم، چون 
چشمانم س��وخته بود، ولي دلم قرار نداشت و 
از درون مي س��وختم و براي اينكه قدري دلم 
آرام شود، با خودم پيمان بستم اگر بر مزارشان 
شرفياب شدم و س��المتي ام را بازيابم، آن قدر 

گريه كنم تا خون از چشمانم جاري شود!...« 
  حدود 3 ساعت زير آوار بودم

سيدمحمد سجادي از ديگر جانبازان فاجعه 7 
تير به شمار مي رود. وي در آن مقطع، در واحد 
استان هاي حزب جمهوري اسالمي به خدمت 
اش��تغال داش��ت و از اين روي، ه��م از تركيب 
شركت كنندگان در جلس��ه شب واقعه و هم از 

كيفيت آن گفتني هايي خواندني دارد:
»م��ن آن موقع، در ام��ور اس��تان هاي حزب 
مشغول خدمت بودم و طبعاً با وزرا و نمايندگان 
مجلس ارتباط داشتم. به همين دليل آن شب 
در جلس��ه ش��وراي مركزي ح��زب � كه اكثر 
نماينده ها و بعض��ي از وزرا حضور داش��تند � 
شركت كردم. آن شب قرار بود آقاي كاظم پور 
اردبيلي وزير بازرگاني، درب��اره گراني و تورم 
صحبت كند، اما چون بني صدر به تازگي عزل 
شده بود، با رأي گيري از حضار قرار شد درباره 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري پيش روي بحث 
شود. شهيد بهشتي شروع به سخنراني كردند 
كه ناگهان نور شديدي در فضا ايجاد و سپس 
همه جا تاريك شد و من از هوش رفتم. موقعي 
كه به هوش آمدم، ديدم زير آوار هس��تم. من 
حدود س��ه س��اعت زير آوار بودم. به نظر من 
اين حادثه، به دست س��ازمان هاي جاسوسي 
دنيا، يعني سيا، اينتليجنت سرويس و موساد 
طراحي ش��ده بود و منافقين بدون كمك آنها 
قادر به طراحي و اجراي چنين نقشه پيچيده اي 

نبودند... .« 
  كالهي، به تك تك حضار تأكيد كرد هر 

چه سريع تر به سالن برويد
مجيد هدايت زاده از ديگر جانبازان حادثه انفجار 
دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي، براي ارائه 
نمودار تورم وارداتي وقت، نزد ش��هيد آيت اهلل 
بهش��تي رفت و بنا بود پس از جلس��ه اي كه به 
انفجار ختم شد، با وي جلس��ه اي داشته باشد، 

جلسه اي كه هرگز برقرار نشد:
»من در آن روز، داشتم با ش��هيد محمد رواقي 

)كه از دوره دانش��گاه با او آشنا بودم ( در بخش 
بازرگاني � دولتي وزارت بازرگاني كار مي كردم 
كه ايش��ان آمد و گفت قرار اس��ت در حزب، در 
مورد موض��وع مهمي صحبت ش��ود. گفتم من 
دارم نم��ودار تورم واردات��ي را تهيه مي كنم كه 
به دكتر بهش��تي ارائه كنم، كارم كه تمام ش��د 
مي آيم. همين كار را هم ك��ردم و چون قرار بود 
درباره تورم بحث ش��ود، خودم را به دفتر حزب 
رساندم. آن شب فضاي عجيبي بر حزب حاكم 
بود. آنجا متوجه ش��دم محمدرض��ا كالهي، به 
تمام مس��ئوالن رده  باال تلفن زده و اعالم كرده 
است حتماً در جلسه آن شب حزب � كه بسيار 
مهم است � شركت كنند! وقتي به حياط حزب 
وارد شدم، ديدم ش��هيد آيت اهلل دكتر بهشتي، 
نماز مغ��رب را خوانده اند و دارند نماز عش��اء را 
مي خوانن��د. بالفاصله در صف نماز ايس��تادم و 
به ايش��ان اقتدا كردم. بعد از نماز، با چند نفر از 
دوستان درباره ترور حضرت آقا در مسجد ابوذر، 
صحبت و خدا را ش��كر كرديم كه ايشان را براي 
ما حفظ كرد. من به دوس��تان تأكيد كردم بايد 
حفاظت از جان دكتر بهشتي را بيشتر كنيم. در 
اين ميان كالهي، سراغ تك تك حضار رفت و به 
آنها تأكيد كرد هر چه س��ريع تر به سالن برويد، 
چون دكتر بهشتي منتظر هستند. من در سالن، 
كنار ش��هيد س��يدمحمد رواقي و سمت راست 
شهيد قندي نشستم. ش��هيد عباس پور هم در 
رديف پشت س��ر من بود. ش��هيد علي اصغر آقا 
زماني داشت با شهيد بهشتي صحبت مي كرد. 
من رفتم و از ش��هيد بهشتي خواس��تم تا اجازه 
دهن��د نمودار ت��ورم را خدمت ايش��ان بدهم و 
مرخص شوم. ايشان با مهرباني از من خواستند 
منتظر بمانم تا جلسه تمام شود و بعد بيايم و به 
طور مشروح، براي ايشان توضيح بدهم. جلسه 
كه شروع شد، ابتدا به پيشنهاد چند نفر از حضار، 
درباره انتخابات رياست جمهوري پس از بني صدر 
صحبت شد، سپس دكتر بهشتي پشت تريبون 
قرار گرفت. هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه همه 
جا با نور زرد و قرمز وحشتناكي روشن شد و من 
از هوش رفتم. موقعي كه به هوش آمدم، ديدم 
يك صندلي روي من افت��اده و به همين دليل، 
آوار مس��تقيم روي من نيفتاده ب��ود! يادم آمد 
دكتر قندي كنار من بود. پيكرش را تكان دادم و 
صدايش را نشنيدم. تكه تيرآهني به بدنم خورده 
بود كه خيلي درد داش��ت. از ب��االي آوار صداي 
امدادگران را ش��نيدم كه فرياد مي زدند كس��ي 
اينجاس��ت؟ زير آوار دعاهايي را كه مي دانستم 
مي خواندم. سرانجام امدادگران، پيكر نيمه جان 
مرا از زير آوار بيرون كش��يدند و به بيمارس��تان 
شهداي تجريش منتقل كردند. آنجا بود كه خبر 
شهادت دكتر بهشتي، محمد رواقي و... را شنيدم. 
در بيمارستان اصرار كردم به هر شكل ممكن، مرا 
به مراسم شب هفت شهداي سرچشمه برسانند 
و نهايتاً ناچار ش��دند مرا با تخت بيمارستان به 
مراسم ببرند! متأسفانه منافقين توانستند در يك 
شب، عده زيادي از بهترين خدمتگزاران مردم را 

از انقالب بگيرند... .« 
  »بهش�تي« تواناي�ي حيرت انگيزي در 

تشخيص و تفكيك سره از ناسره داشت
بي ترديد هدف اصلي فاجع��ه 7 تير 1360، از 
ميان برداشتن شهيد آيت اهلل دكتر سيدمحمد 
حس��يني بهش��تي ب��ود. در پايان اي��ن مقال، 
جاي اين پرس��ش خالي اس��ت كه بهش��تي از 
چه امتي��ازات و ويژگي هاي��ي بهره مند بود كه 
دشمنان اينگونه با وي سر ستيز داشتند؟ شايد 
آنچه حجت االسالم والمسلمين مسيح مهاجري 
در اين فقره آورده است، بتواند پاسخي براي اين 

استفهام باشد:
»شهيد بهشتي، واقعي زندگي مي كرد! خيلي ها 
ممكن است اينگونه باش��ند، اما اين ويژگي در 
افراد روحاني جلوه بيشتري دارد، چون جامعه 
از اين قش��ر، الگوپذيري و انتظ��ارات متفاوتي 
دارد. ش��هيد بهش��تي چه به لحاظ آراس��تگي 
ظاهري و گفت��ار و رفتار به قاع��ده و زيبا و چه 
از لحاظ تقوا و اعتقادات، انسان بي نظيري بود. 
به همين دليل هم بس��ياري از خ��واص و عوام 
قبولش داشتند. ايش��ان مصداق كامل تفكر و 
عمل هماهنگ بود و كمترين تناقضي بين آنچه 
مي انديش��يد و آنچه مي گفت و عمل مي كرد، 
وجود نداشت. هرگز واكنشي عمل نمي كرد و با 
شتاب تصميم نمي گرفت. احساساتي نمي شد 
و واكنش هاي بي منطق نش��ان نمي داد. عادت 
نداشت فرد يا اثري را يكسره تخطئه و رد كند، 
بلكه هميشه نقاط قوت و ضعف را با هم مي ديد 
و عادت داشت روي نقاط مثبت، تكيه بيشتري 
كن��د. تواناي��ي حيرت انگيزي در تش��خيص و 
تفكيك سره از ناسره داش��ت و همواره توصيه 
مي  كرد حتي االمكان، نقاط مش��ترك را پيدا و 
آنها را تقويت كنيد؛ شيوه اي كه متأسفانه كمتر 
بدان توجه ش��د و از اين بابت، خسارت زيادي 
را متحمل ش��ديم. ايش��ان مطلق نگري را مانع 
بزرگ پيشرفت امور مي دانس��ت و براي اينكه 
همكاري ش��كل بگيرد، به حداقل مش��تركات 
بسنده مي كرد. هيچ وقت نديدم كسي را مطلقاً 
رد يا تأييد كند. هرگز نظري يا فردي را دربست 
قبول نمي كرد و همواره باب انتقاد عالمانه را در 
همه زمينه ها و براي همه افراد باز مي گذاشت. 
قبل از همه هم انتقاد بر خود را مي پذيرفت. سعه 
صدر بي نظيري داشت و همواره به فكر هدايت 
ديگران بود و در اين زمينه تالش مي  كرد. شهيد 
بهشتي هميشه همان كاري را مي كرد كه عميقاً 
به آن اعتقاد داشت و البته در اصول مورد اعتقاد 
خود، اهل مدارا و كنار آمدن يا تحت تأثير قرار 

گرفتن نبود... .« 

 حجت االسالم والمس�لمين علي 
اصغر باغاني: »چند نفر پيش�نهاد 
كردند خ�وِد آقاي بهش�تي بحث 
را آغاز كند. ايش�ان با همان وقار 
و متان�ت هميش�گي اش، پش�ت 
تريب�ون ق�رار گرف�ت و ضم�ن 
سخنان خود گفت: برادران! پست 
رياس�ت جمهوري، پس�ت واقع�ًا 
مهمي اس�ت و رئيس جمهور پس 
از رهبري، مهم ترين مقام و اولين 
مقام اجرايي كش�ور است، مراقب 
باشيد دوباره فردي مثل بني صدر 
را در آب نمك نگه نداشته باشند!... 
ناگهان صداي انفجاري مهيب بلند 
شد و ش�عله زردي همه فضا را پر 
كرد. من به صورت، روي كف سالن 
افت�ادم و همه جا تاريك ش�د...«

پژوهشي در باب خصال فردي و اجتماعي 
زنده ياد استاد سيدعلي اكبر پرورش

در حاالت و مقامات 
»عارفي مجاهد«

حجت االسالم والمسلمين قدرت اهلل نجفي: 
»ش�هيد حيدري روي صندلي اول و بنده 
روي صندلي دوم، روبه روي تريبون شهيد 
بهشتي نشسته بودم و آتش بمب را احساس 
كردم. يك لحظه صداي انفجار را شنيدم و 
احساس كردم موج آن، مرا از صندلي بلند 
كرد و به زمين كوبيد! هنگام انفجار تكه اي از 
ديوار جدا شده و سقف هم پايين آمده بود. 
بعد از مدتي به هوش آمدم و به بيمارستان 
منتقل شدم. چش�م راستم براي هميشه 
نابينا ش�د و پرده هاي گوشم هم پاره شد. 
وقتي به هوش آمدم، متوجه ش�دم هفت 
عمل جراحي رويم انجام ش�ده است... .« 

ي 
الم

 اس
ري

هو
جم

ب 
حز

ي 
كز

 مر
تر

 دف
ني

نرا
سخ

ن 
سال

   
ت

رف
ت گ

ور
 ص

آن
در 

ار 
فج

ه ان
ك

  محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
م��ي رود، يادماني 
است براي زنده ياد 
اس��تاد س��يدعلي 
اكبر پرورش كه به 
قلم استاد مرتضي 
نجفي قدس��ي، از 
ي��اران ديرين وي 
تدوين يافته است. 
مؤلف در ديباچه خويش بر اي��ن يادمان و در باب 

محتواي آن چنين آورده است:
»استاد پرورش، انسان بس��يار بزرگي بود كه ابعاد 
وجودي او به آس��اني قابل تبيين نيست. ايشان از 
پيشگامان نهضت انقالب اسالمي به شمار مي آمد 
و با بس��ياري از بزرگان اين نهضت، همانند شهيد 
آيت اهلل بهش��تي، ش��هيد آيت اهلل مطهري، شهيد 
رجايي، ش��هيد باهنر، رهبر معظم انقالب اسالمي 
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي)مدظله العالي( و 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و بسياري ديگر از اعاظم، 
همچون آيت اهلل مهدوي كن��ي، مرحوم حبيب اهلل 
عس��گراوالدي و ديگران همراه و همگام بود. بحق 
بايد گفت ايشان يكي از استوانه هاي انقالب اسالمي 
بود و به خص��وص در منطقه اصفهان ك��ه زادگاه 
ايشان بود، يكي از س��ه ركن اصلي انقالب، پس از 
مرحوم آيت اهلل سيدحسين خادمي و آيت اهلل سيد 
جالل الدين طاهري محسوب مي شد. شرح مبارزات 
و سخنراني هاي انقالبي و كوبنده و روشنگرانه ايشان 
در طول نهضت انقالب اسالمي، مايه دلگرمي تمام 
انقالبيون اصفهان بود و بسياري از شهداي گرانقدر 
انقالب، از شاگردان و دست پروردگان فكري ايشان 
بودند. ولي همه اينها بيانگر عظمت وجودي ايشان 
نيست و براي ما كه از دوران كودكي ايشان را دريافته 
و تا آخر در بسياري از سفرها و حضرها، خلوت ها و 
جلوت ها ايشان را از نزديك ديده ايم، آنچه برايمان 
بيش��تر از همه جلوه گري مي كند، عظمت معنوي 

ايشان اس��ت كه به حق و انصاف، انس��اني عارف و 
عاشق پروردگار و مَحب اهل بيت)ع( بود. او براي ما 
مي گفت: انسان خوب است معروف باشد، نه مشهور! 
و اضافه مي كرد: معروف براي اهل آسمان شناخته 
شده است و مشهور براي اهل زمين، اهل معرفت را 
آسماني ها مي شناسند... از اين رو از شهرت گريزان 
بود، ولي به عرفان و معرفت بس��يار مش��تاق. ابعاد 
معنوي و عرفاني استاد پرورش، حقيقتاً بسيار فراتر 
از ابعاد انقالبي و مبارزاتي و مسئوليت هاي سياسي 
ايشان است. اگرچه ايش��ان در تمام اين زمينه ها، 
يك الگوي بسيار خوب از انس��ان مسئول و مبارز 
انقالبي ب��ود، ولي هنگامي كه به تبيين مس��ائل و 
نكات دقيق عرفاني مي پرداخت و از آيات و روايات 
برداشت هاي عرفاني ارائه مي كرد و با ادبيات كهن 
ايران - كه مشحون از عرفان و اخالق است- آنها را 
در مي آميخت، بسيار زيباتر و عاشقانه و دلنشين تر 
مي شد، مخصوصاً هنگامي كه در بيان معارف الهي 
اشكش سرازير مي شد تا عمق وجود در دل شاگردان 
نفوذ پيدا مي كرد. او بسياري از اوقات اشعار حافظ را 
با معرفت قرائت مي كرد و عاشقانه اشك مي ريخت 
و حتي خوابي را هم از مرحوم حافظ نقل كردند كه 
حافظ در عالم رؤيا براي ايشان يك بيت شعر خوانده 

و دوباره در جايگاهش آرميده بود: 
كس چو حافظ نگشود از رخ انديشه نقاب 

 تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند
ايشان مي گفتند در فكر بودم كه چرا حافظ از بين 
همه اش��عار خود، اين يك بيت را براي��م خواند؟! 
خوب كه تأمل كردم، ديدم در اين يك بيت تقريباً 
20 صنعت ش��عري به كار رفته اس��ت. به هر حال 
تسلط استاد پرورش بر ادبيات، شعر و سخن، توان 
ايشان را در س��خنوري، قدرتي چند برابر داده بود، 
به طوري كه گاهي برخي سخنراني ها تا سه ساعت 
هم به ط��ول مي انجاميد، ولي دل هاي مش��تاق و 
جوان��ان جوياي عرف��ان و معرفت، با تش��نه كامي 
همچنان به بيانات ايشان گوش فرا مي دادند و سر از 

پا نمي شناختند... .« 

  دهه 60. زنده ياد استاد سيدعلي اكبر پرورش
 در حال ايراد سخنراني
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