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شهید دین و دانش
تقريباً از همان نخســتين ســال هايي كه مرحوم آيت اهلل 
حائــري يزدي)ره( مبادرت به تأســيس حوزه علميه قم 
ورزيد، بر بسياري روشن بود كه اين حوزه، در كنار حوزه 
علميه نجف اشرف، به قطب ديگري در ترويج، توسعه و 
تبيين معارف اســامي و شيعي تبديل خواهد شد. با ُرخ 
نمودن چهره اي تابناك همچون حضرت امام ســيد روح 
اهلل خمينــي)ره( كه در كوتاه زماني بزرگترين و مهمترين 
چهره قرن نام گرفتند، كم كم شــاگردان، ياران و مريدان 
ايشان نيز وارد عرصه تبليغ و مبارزه شدند. نسلي تازه كه 
بزرگاني همچون حضرت آيت اهلل خامنه اي ـ حفظه اهلل 
تعالي ـ اســتاد شهيد مطهري، شهيد مظلوم دكتر بهشتي، 
آيت اهلل شهيد دكتر مفتح، حجت االسام شهيد دكتر باهنر 
جزو اينان بودند، از يك ســو بر همراهي با پير مرادشان 
خميني كبير تأكيد مي ورزيدند و از ســوي ديگر نسبت 
بــه برهم آميزي زيبنده و شايســته علوم قديمه و آن چه 
زيرمجموعه دانش نوين و پويا قرار مي گرفت. شهيد دكتر 
محمدجواد باهنر با درك عميق اين ضرورت تازه، ضمن 
سال ها تحصيل و ممارست در حوزه هاي علميه، دروس 
دانشگاهي را نيز تا مقطع دكتري در رشته الهيات گذراند و 
به سلك يكي از اميدهاي آينده نهضت و نظامي كه طليعه 
ظهورش از دل آن مبارزات همه  جانبه هويدا بود در آمد.

شهيد باهنر در برآوردن اهداف علمي، ديني و مبارزاتي اش 
وظايف خـــود را در اين سه مسير به خوبي تقسيم كرد. 
از ســويي با نقش آفريني مؤثر در تأليف و تدوين كتاب 
هاي تعليمات ديني مدارس، از طريق نفوذ در آموزش و 
پرورش رژيم، زير نظر شهيدان مطهري و دكتر بهشتي، در 
زمان خود موفق به ارائه بهترين كتب در معرفي دين مبين 
اسام و مكتب تشيع شــد. از سوي ديگر با تبليغ و منبر 
رفتن و تأليف كتب غيردرسي به تكميل اين فعاليت ها و 
انجام وظيفه در لباس مقدس روحانيت مبادرت ورزيد و 
سرانجام از طريق اقتدا بر منش و سيره مبارزاتي پيشواي 
مسلمين جهان، راه، كام و مرام حضرت امام خميني)ره( 
را سرلوحه امور مربوط به مجاهدات خويش قرار داد. در 
اين مســير، بارها ممنوع المنبر و نيز به زندان رژيم ستم 
شاهي اســير شد، اما حتي يك لحظه هم از پا ننشست و 

همواره يكي از ياوران خميني كبير باقي ماند. با پيروزي 
انقاب اســامي، طبيعي بود كه شهيد باهنر با كوله 

باري از تجربه، علم، مبارزه، معنويت و تقوي بتواند 
در قالب نظــام مقدِس برآمده از نهضت، مثمر 

ثمر واقع شــود. اين گونه بود كه به فرموده 
امــام)ره( به عضويت شــوراي  حضرت 
انقاب در آمد و در تصميم ســازي هاي 
مهم آن روزگار مشاركت ورزيد. وقتي 

هم يار ديرينــه و همكار فرهنگي و 
مبارزاتي دكتر باهنرـ  يعني شــهيد 
رجايي ـ به مقام نخست وزيري 
رسيد، طبيعي بود كه از تجربيات 
واالي همسنگرش محمدجواد 
باهنــر در وزارتخانــه كليدي 
آموزش و پرورش بهره ببرد. در 
كنار اين ها شهيد باهنر يكي از 
اركان اصلي و پنج نفر عضو 

مؤســس و برجسته حزب 
جمهوري اسامي )در كنار 
آيت  رهبري،  معظم  مقام 
اهلل دكتر بهشــتي، آيت اهلل 

موســوي اردبيلي،  آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني( نيز بود، 
حزبي كه ثمره خون هزاران 

شهيد و دربردارنده جمعي از 
بهترين ياران انقاب و امام بود. 

با شهادت شهيد بهشتي و 72 تن 
از يارانش در حادثه هفتم تيرماه 1360، 

شهيد باهنر به مقام دبير كلي حزب رسيد. در 
ادامه و پس از انتخاب شــهيد رجايي به رياست 

جمهوري، با موافقت حضرت امام و رأي قاطع مجلس، 

شــهيد باهنر به نخست وزيری رســيد، اما متأسفانه ديري 
نگذشت كه دســتان پليد و شوم منافقين، حادثه 

تلخ و خون بار ديگري را رقم زد و 
در هشتم شهريورماه 1360 اين 

دو يــار ديرينه انقاب را در 
ساختمان  ددمنشانه  انفجار 
فوز  به  وزيري  نخســت 
عظما رساند. در حالي كه 
اين دو همراه و همسنگر 
باهنر(  و  )رجايی  قديمي 
از اميدهاي اسام و نظام 
انقاب  از  برآمده  مقدس 
محســوب مي شدند. به 
ويــژه دكتر باهنــر كه به 
دين  عرصه  شهيد  راستي 

و دانش و مبارزه نام گرفت 
و چهره تابناكــش تا ابد در 
ذهن حق جويان و حق طلبان 

خواهد ماند...

يادشــان گرامي و راه شان 
پررهرو باد

سردبیر
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بسم الّل الرحمن الرحیم

منطق ملت ما، منطق مؤمنين، منطق قـــرآن اســت: 
انا لّل و انا الیه راجعون )سورة بقره، آيه 156: همانا 
ما از آِن خداييم و به سوي او بازمي گرديم(. با اين 
منطق، هيچ قدرتي نمي تواند مقابله كند. جمعيتي ـ 
ملتي كه ـ خود را از خدا مي دانند و همه چيز خود 
را از خــدا مي دانند و رفتن از اين جا را به ســوي 
محبوب خــود، مطلوب خود مي دانند، با اين ملت 
نمي توانند مقابله كنند. آن  كه شهادت را در آغوش، 
هم چون عزيزي مي پذيرد، آن كوردالن نمي توانند 
مقابله كنند. اين ها يك اشــتباه دارند و آن، اين كه 
شــناخت از اسام و شناخت از ايمان و شناخت از 
ملت اســامي ما ندارند. آن ها گمان مي كنند كه با 
ترور شخصيت ها، ترور اشخاص، مي توانند با اين 
ملت مقابله كننــد؛ و نديدند و كور بودند كه ببينند 
كه در هر موقعي كه ما شهيد داديم، ملت ما منسجم 

تر شد.
ملتي كه قيام كرده است، در مقابل همة قدرت هاي 
عالم، ملتي كه براي اســام قيام كرده اســت، براي 
خدا قيام كرده است، براي پيشرفت احكام خدا قيام 
كرده اســت، اين ملت را با ترور نمي شــود عقب 
رانــد. آن ها گمان مي كنند كه افكار مؤمنين و ملت 
به پا خاستة ما هم چون افكار غرب زده ها و غرب 
است كه جز به دنيا فكري نمي كنند و جز متاع دنيا 

را نمي بينند، آن ها هم آن طورند.
ملتي كه از اول، از صدر اســام و پيشوايان آن جان 
خودشان را فدا كردند براي هدف خودشان، كه آن 
خدا و اســام است، به اين مسائل و به اين امور از 

بين نخواهند رفت و سســتي نخواهند داشت. ملت 
مــا، ملت عزيز ما در تاريخ خوانده اســت كه علي 
بن ابي طالب ـ ســام اهلّل عليه ـ با دســت يكي از 
همين منافقين، با دست يكي از همين اشخاصي كه 
به صورت اسام، ]اما[ از اسام جدا بودند، ]اشاره 
اســت به گروه »خوارج« كه به ايشان »مارقين«  نيز 
گفته مي شده است[ فرق مباركش شكافت. ملت ما 
چون علي بن ابي طالب )ع( را فدا كرده اســت از 
براي اســام، فدا كردن امثال اين افرادي كه شهيد 
شــده اند در نظر همة ما عزيز و ارجمندند؛ و آقاي 
رجايــي و آقاي باهنر هر دو شــهيدي كه با هم در 
جبهه هاي نبرد با قدرت هاي فاسد هم جنگ و هم 
رزم بودند. و مرحوم شــهيد رجايي به من گفتند كه 
من بيست سال است كه با آقاي باهنر همراه بوده ام 
و خـــداوند خواست كه با هم از دنيا هجرت كنند 
و به ســوي او هجرت كنند. كسي كه هجرت را به 
سوي خدا مي داند و شهادت را فوز عظيم مي داند، 
و شــهدايي كه در صدر اســام و از صدر، اسام 
تاكنون داده اســت عالي تر و باالتر از تمام افرادي 
هســتند كه در اين قرن موجودند. مثل علي بن ابي 
طالب ـ ســام اهلّل عليه ـ و حسن بن علي ـ سام 
اهلّل عليه ـ و حســين بن علي و اصحاب او ـ سام 
اهلّل عليهم ـ و ســاير ائمه اطهار ـ عليهم الســام ـ 
آن ها همة عمر خودشــان را صرف كردند تا اسام 
را حفظ كنند و ما هــم تمام عمرمان را بايد صرف 
كنيم تا اسام را كه به دست ما سپرده )شده( است، 

حفظ كنيم.
من در عين حال كه شــهادت اين دو بزرگوار براي 
من بسيار مشكل اســت، در عين حال، مي دانم كه 

آن ها به رفيق اعلي متصل شــده اند و براي آن ها 
آرامش هســت و اين طور گرفتــاري هايي كه االن 
براي ما هســت، ديگر براي آن ها نيســت و آن ها 
رســيدند به مطلوب خودشان و از اين جهت، به آن 
ها و به خانواده هاي آن ها و ملت اســامي تبريك 
عرض مي كنم كه چنين شهدايي تقديم مي كنند. در 
عين حالي كه مصائب اين ها مشكل است براي ما، 
لكن كشور ما و ملت ما با تمام قدرت ايستاده اند تا 
هم چو شهدايي تقديم كنند و هيچ راه عقب نشيني 
ندارند و فكر نمي كنند به سســتي. آن كوردالني كه 
گمان كرده اند كه جمهوري اسامي با نبود چند نفر 
از بيــن خواهد رفت و ســقوط خواهد كرد، آن ها 
افكارشان، افكار اســامي نيست و از اسام خبري 

ندارند و از ايمان اطاعي ندارند و افكارشان، افكار 
مادي ]اســت[ و براي دنيا كار مي كنند و به هواي 

دنيا هستند.
انگیزة منافقین از ترورها

بايد ديد كه اين هايي كــه اين طور كارها را انجام 

درآمد

»آقاي رجایي و آقاي باهنر هر دو شهیدي كه با هم در جبهه هـاي نبــرد با 
قدرت هاي فاسد هم جنگ و هم رزم بودند. و مرحوم شهید رجایي به من گفتند 
كه من بیست سال  است كه با آقاي باهنر همراه بوده ام و خداوند خواست كه با 
هم از دنیا هجرت كنند و به سوي او هجرت كنند.« آنچه خواندید گزیده اي بود از 
سخنراني حضرت امام خمیني)ره( كه متن كامل آن از پي مي آید. این سخنراني 
صبح روز 9 شــهریور 1360 )یك روز پس از حادثه انفجار در نخست وزیري( 
در حسینیة جماران با موضوع تجلیل از شخصیت شهیدان رجایي و باهنر و 
استواري ملت در استمرار انقالب به مناسبت شهـادت مظــلومــانه محمدعلي 
رجایي  و حجت االسالم والمسلمین دكتر محمــدجواد باهنر )نخست وزیر و 
رئیس جمهور وقت(، در حضور اقشار مختلف مردم ایراد شده و برگرفته از جلد 
پانزدهم صحیفة امام است، كه با اندكي تلخیص و ویرایش جزئي تقدیم مي شود:

شهيدان رجايي و باهنر، در كالم معطر حضرت امام خميني)ره(

آنها به رفيق اعلي متصل شدند...

با رفتن شــهدایي كه  بسیار ارزشمند 
بودند و هستند، با رفتن شهدا، در عین 
حال كه ما متأثر هستیم، لكن چون ما 
توجهمان به خداست و براي خداست 
و ملت ما براي خدا قیام كرده اســت، 
با رفتن  اشــخاص، هیچ  سستي به 

خودشان راه نمي دهند.
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مــي دهند، انگيزة آن ها چيســت. انگيزة آن ها اين 
اســت كه براي اين ملت، بعد يك دستة ديگري از 

صنف خودشان بيايند و حكومت كنند؟ اين ها مگر 
نشناخته اند اين ملت را كه كسي سركردة تروريست 
هاست، كســاني كه سركردة اين ها هستند و اين ها 
را وادار به خراب كاري مي كنند، در بين ملت جاي 

ندارند؟ 
ما حكومت مــان و افرادي كــه در رأس حكومت 
بودند چون از همين مردم هســتند و از اشــخاصي 
نيستند كه از آن باالها؛ يعني، آن پايين ها آمده باشند 
و حكومت كرده باشــند بر ملت، از اين جهت، ملت 
ما آرام است، دلش مطمئن است به اين كه وقتي كه 
اين شــهدا نباشــند، به جاي آن ها، داوطلباني براي 
شهادت حاضر به صحنه هستند. ما در عين حال كه 
براي اين شهدا متأثر هستيم و اين ها اشخاص ارزنده 
اي براي ملت ما و براي جمهوري ما بودند، لكن ما 
باز در صف هاي دنبال آن ها، افراد داريم و اشخاص 
متعهد داريم و اشخاص مؤمن متعهد به اسام داريم، 
و دنبــال او ملت داريم و ملتــي كه هيچ گونه عقب 

نشيني در اين مسائل نخواهد كرد 
و با اين ترتيب، جمهوري اسامي 

آسيبي نخواهد ديد.
همبستگي دولت و ملت در ايران
در زمان هاي ســابق، زمان رژيم 
هايي كه در ســابق بودند؛ رژيم 
هاي ســلطنتي، وضــع اين طور 
بود كه اگر يك ســلطاني كشــته 
مي شــد يا مي مرد، كشور به هم 
مي خــورد. نكتــة او اين بود كه 
آن ســلطان و عمال آن سلطان به 
قدري ظلم كرده بودند بر مردم و 
بر تــوده هاي ميليوني مردم كه به 
مجرد اين كه او از بين مي رفت، 
خود مردم قيام مي كردند بر ضد 
حكومت. لكن جمهوري اسامي 
ما وضعي دارد كه خود ملت يك 
فردي را مــي آورند و خود ملت 
يك فــردي را كنار مي گذارند و 
خود ملت  ]اگر[ فردي شهيد شد، 
به جاي او باز يكي را انتخاب مي 
كنند و خود را از دولت مي دانند 
و دولــت را از خــود مي دانند و 
خود را از رئيس جمهوري مكتبي 

مــي دانند و رئيس جمهــوري مكتبي را از خود مي 
دانند. از اين جهت، ولو اين كه رئيس جمهور شهيد 
بشود، نخســت وزير شهيد بشود و هر مقامي شهيد 
بشــود ملت ما هيچ خم به ابرو نمي آورند و كسان 

ديگر را به جاي آن ها انتخاب مي كنند.
االن سرتاســر كشور ما را اگر چنانچه ماحظه كنيد، 
تهــران با آن جمعيــت كثيري كــه االن در نزديك 
دانشگاه متمركز هستند و ساير شهرها هم مثل تهران، 
مابين ايــن جمهوري و جمهوري هاي عالم و مابين 
اين دولت و دولت هاي سابق اين كشور، مي توانيد 
]مقايســه[ كنيد كه چه فرق ها هســت؟ اگر صدر 
اعظمي در زمان ســابق كشته مي شد، امكان نداشت 
كه مردم، تودة مردم، بازار مردم هيچ عكس العملي از 
خود نشــان بدهند، اال سرور، اال مسّرت. و امروز كه 
دو نفر شــهيد معّظم از ما رفته است، سرتاسر كشور 
ما به عزا نشسته اســت و سرتاسر كشور ما انسجام 
خودش را حفظ مي كند و حفظ كرده اســت و فردا 
كه اعام مي كنند براي انتخاب رئيس جمهور، همة 

اين مردم براي انتخاب حاضرند.
من مي دانم كه در خارج، االن عنصرهايي كه با اين 
جمهوري اســامي، بلكه با اسام مخالف هستند و 
بــوق هاي خارج و تبليغاتــي خواهند گفت كه اين 
دو نفر كه شــهيد شدند، خوشــحال بودند. و آن ها 
با اين كه مي دانند؛ كوردالنه اين طور انتشــارات و 
تبليغات را انجام مي دهند. االن ببينيد كه سرتاســر 
كشور ما امروز در سوگ هستند و در همة خيابان ها 
و كوچه ها و بازارها در سوگ نشسته اند. و االن كه 
به من اطاع دادند، گفتند: امروز در اطراف دانشگاه 
جمعيت بيشــتر از آن وقتي اســت كه 72 تن شهيد 

شــدند. ملت ما اين طور اســت. اگر بعد از اين هم 
ـ خداي نخواســته ـ اشخاصي شهيد شوند، ملت ما 
همين ملت اســت و نهضت ما همين نهضت. و آن 
عمده اين است كه كاري كه براي خداست، نه براي 
افراد، نه براي اشــخاص، نه براي شخصيت ها، اين 
كار ركود نمي كند با رفتن افراد و با رفتن شخصيت 
ها. كشوري از رفتن شخصيت هاي خود تزلزل پيدا 
مي كند كه ملت او و افراد آن ملت دل به شــخص 
بســته باشند. اما كشــوري كه دل او به خدا پيوسته 
اســت و براي خــدا قيام كرده اســت و از اول، »نه 
شــرقي و نه غربي و جمهوري اسامي« را ندا داده 
اســت و با بانگ »اهلّل اكبر«، صغيــر و كبير و زن و 
مردش در صحنه حاضر شــده اند و اين نهضت را 
و اين انقاب را به پا كرده اند، همين ملت هســتند؛ 
بــراي اين كه خدا هســت. رجايــي و ديگران اگر 

نيستند، خدا هست.
در جنگــي كه در صدر اســام بود، نــدا در دادند 
منافقيــن به اين كه پيغمبر)ص( شــهيد شــد، لكن 
بعضي گفتند: اگر شــما پيغمبر)ص( را مي پرستيد، 
شهيد شد؛ به شهادت او ترتيب اثر بدهيد و اگر خدا 
را مي پرســتيد، خدا هست، ولو پيغمبر)ص( رحلت 
بفرمايند. اميرالمؤمنينـ  سام اهلّل عليهـ  جان خودش 
را فدا كرد براي اســام و شهيد شد و اسام به جاي 
خودش بود. امام حســين ـ سام اهلّل عليه ـ خود و 
تمام فرزندان و اقرباي )نزديكان و خويشان( خودش 
را فدا كرد و پس از شهادت او، اسام قوي تر شد. 

با رفتن شــهدايي با اين كه بســيار ارزشمند، بسيار 
ارزشــمند بودند و هســتند، با رفتن شهدا، در عين 
حال كه ما متأثر هســتيم، لكن چــون ما توجه مان 

ملت اگر فردي شــهید شد، به جاي او 
باز یكي را انتخاب مي كنند و خود را از 
دولت مي دانند و دولـت را از خــود 
مي دانند و خود را از رئیس جمــهوري 
مكتبي مي داننــد و رئیس جمهوري 

مكتبي را از خود مي دانند.
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به خداســت و براي خداست و ملت ما براي خدا 
قيام كرده اســت، با رفتن اشخاص، هيچ سستي به 
خودشــان راه نمي دهند و گرفتار اين خطا نيستند 

كه افراد يك مسأله اي را ايجاد مي كنند.
خداي تبارك و تعالي از اول با شــما بوده اســت 
و مادامي كه شــما در صحنه باشــيد و ان شاءاهلّل، 
هســتيد و خواهيد بود، خداي تبارك و تعالي شما 
را پشتيباني مي كند و شما قوي خواهيد بود. قواي 
مسلحة ما در جبهه هاي جنگ، بايد توجه كنند كه 
آن ها براي خدا مي جنگند، نه براي رئيس جمهور 
و براي نخســت وزير و براي ديگــران؛ آن ها دل 
را قوي تر كنند و هر چه اشــخاص فاســد به اين 
كشور صدمه وارد مي كنند، آن ها قوي تر در مركز 

خودشان مشغول به مجاهده و مبارزه باشند.
اقدامات رذيالنه و نامردي هاي منافقین

و گمــان نكنيد كه اين هــا از روي قدرت يك هم 
چو كارهايي را انجام مي دهند، يك بمب در يكجا 
منفجر كردن، يك بچه دوازده ساله هم مي تواند او 
را ]در دســت[ بگيرد، يك جايي بگذارد و خود او 
منفجر بشــود. اين قدرتي نيست، اين كمال ضعف 
اســت. َمن ابن ملجم ]عبدالرحمن بن ملجم، قاتل 
حضرت اميرالمؤمنين علي )ع([ را از اين ها مردتر 
مــي دانم؛ براي اين كه او آمد در حضور مردم، كار 
خودش را كرد و خداوند او را لعنت كند. و اين ها 
آن مردانگي آن نامرد را هم ندارند و به طور دزدي 

يك كاري انجام مي دهند و خودشان را اصًا ظاهر 
نمي كنند. من آن عباس آقــا كه صدر اعظم ايران 
]اشاره اســت به حادثة ترور علي اصغرخان اتابك 
ـ امين السلطان صدر اعظم محمدعلي شاه قاجار ـ 
به وسيلة عباس آقا تبريزي در تهران[ را در نزديك 
مجلس با هفت تيــر زد در حضور همه و خودش 
را بعد هم ديد گرفتار مي شــود كشــت، او را مرد 
مــي دانم و اين ها را نامرد. اين هايي كه از اين جا 
فرار كردند و از خارج دستور مي دهند كه مردم را 
اغتيال ]ترور[ كنند و به طور دزدكي بكشند، اين ها 

تز نامردهاست.
من اميدوارم كه كشــور ما بــه همان طوري كه در 
مقابل همة قدرت ها ايستاد و ايستادگي كرد و زن 
و مــردش و جوان و پيرمــردش و بچه و بزرگش 
در مقابل، مشــت ها را گره كرد و ايستاد و قدرت 
هاي بزرگ را از مملكت راند و به جهنم فرســتاد، 
ان شاءاهلّل، االن هم در صحنه هستند. و همة اين ها 
ايستاده اند در مقابل اين طور گرفتاري ها صبر مي 
كنند. و منطق اين ها اين است كه از خدا هستيم و 
به سوي خدا مي رويم. ما كه از خدا هستيم و همه 
چيز ما از خداست، در راه خدا داريم ]عمرمان را[ 
صرف مي كنيم و با كي نداريم و اين طور نيســت 
كــه گمان كنيم كه از اين جا كه رفتيم، ديگر خبري 
نيست. آن ها بايد بترسند كه قيامت را هم در همين 
جا خيال مي كنند كه هست، بعثت را هم در همين 

جــا خيال مي كنند و آن را بعثت امت مي دانند، نه 
بعثت انبيا)ع( و قيامت را هم منكر هســتند. آن ها 
بايد بترســند كه مرگ حيواني را بر مرگ انســاني 
ترجيح مي دهند. و اما جوان هاي ما و سردمداران 
ما، كه براي شــهادت حاضر و آغوش بازكرده اند 
براي شــهادت، اين ها باكي از شــهادت ندارند. و 
ملت ما از اين شــهادت ها بسيار ديده است و در 
اين چند اخير، صدها شــهيد داده و هزاران شهيد 
و هزاران معلول و پايدار ايســتاده اســت و امثال 
اين آقايان كه شــهيد شده اند، در عين حال كه در 
نظر ما بسيار ارجمند هستند، لكن آن ها پيش خدا 
رفتند و ما به جاي آن ها، اشــخاصي داريم مكتبي؛ 
انسان هايي كه به شهادت فكر مي كنند و داوطلب 
شهادت هستند. و من اميدوارم كه ملت ما انسجام 
خودش را بيشــتر كند و در صحنه بيشتر از سابق 
حاضر باشد و امثال اين تفاله هايي كه مانده اند از 
رژيم سابق و از اشخاصي كه فرار كرده اند، اين ها 
را ان شاءاهلّل، با نظارت خودشان و با نظر خودشان، 
هرجا ديدند معرفي كنند و قواي انتظامي و نظامي و 
خصوصَا شهرباني، بيشتر قيام كند به امر انتظامات و 
نظام و ساير چيزها. و اميدوارم كه شما پيروز باشيد 

و شما پيروز هستيد. 
والسام عليكم و رحمت اهلّل و بركاته
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حضرت آيت  الل خامنه ای چگونه از شــهادت 
باهنر و رجايی باخبر شدند؟

من بيمار بودم، تازه از بيمارستان خارج شده بودم، 
در منزلی ... استراحت می كردم و در جريان اوضاع 
و احوال هم قرار می گرفتم؛ مرحوم شهيد رجايی و 
شهيد باهنر و برادران ديگر )می آمدند و( مسائل را 
با من در ميان می گذاشتند. ليكن خود من شركت 

فعالی در جريانات نمی توانستم داشته باشم. 
در اين اواخر تدريجًا حالم بهتر شــده بود، گاهی 
در جلسات شــركت می كردم، كمااين كه در شب 
قبل از حادثه؛ در جلســه ای در اتاق خودِ مرحوم 
رجايی شركت كردم و راجع به مسائل مهم مملكتی 
صحبت می كرديــم. بنابراين دور بــودم از محل 
حادثــه )انفجار( و بعدازظهر هم بود، من هم بيمار 
بودم و خوابيده بودم، از خواب كه بيدار شــدم از 
بچه های پاســدار، برادرهايی كه پهلوی من بودند 
يك زمزمه هايی شــنيدم. گفتم چه شده؟ گفتند كه 
يك بمب در نخســت  وزيری منفجر شده است. 
گفتم كه كی آن جا بوده؟ گفتند كه رجايی و باهنر 
هم بودند، مــن فوق  العاده نگران شــدم، با حال 
بسيار ضعيف و ناتوانی كه داشتم خودم را رساندم 
پای تلفن، نشســتم، بنا كردم ايــن جا آن جا تلفن 
كــردن، اما خبرها همه متناقض و نگران كننده بود. 
يكی می گفت كه حال شان خوب است، يكی می 

گفت زنده بيرون آمدند، يكی می گفت جسدشــان 
پيدا نشده، يكی می گفت توی بيمارستان اند و من 
تا اوايل شب كه خبر درستی به من نرسيده بود در 
حالت فوق العاده بد و نگرانی به ســر می بردم، تا 

باالخره مطلب برايم روشن شد. 

احساســات من در آن موقع طبيعی اســت كه چه 
احساســاتی بود. دو دوســت عزيز و قديمی، دو 
انقابی، دو عنصر طراز اول جمهوری اســامی را 
از دست داده بوديم و من شديداً احساس خسارت 
می كردم، احســاس ضايعه می كردم، احساس غم 
می كردم و از طرفی احســاس خشم نسبت به آن 

كســانی كه عاملين اين حادثه بودنــد می كردم و 
هميــن بود كه فردا صبح زود بــا اين كه خيلی بی 
حال بودم پا شدم، ســوار ماشين شدم، آمدم برای 
تشــييع جنازه به مجلس، و با اين كه اطبا همه من 
را منــع می كردند كه من شــركت نكنم و دخالت 
نكنم، ديدم طاقت نمی آورم كه شــركت در مراسم 
نكنم، آمدم آن جا روی ايوان جلوی مجلس و يك 
سخنرانی ای هم با كمال هيجان كردم كه دور و بر 
من را دوســتان گرفته بودند كه مبادا من بيفتم، از 
بس هيجان داشتم. به هرحال برای من بسيار حادثه 
تلخی بود، يعنی شايد بتوانم بگويم تلخ ترين حادثه 
ای بــود كه تا آن روز من ديده بــودم، زيرا حادثه 
هفت تير كه می توانســت برای من تلخ تر باشد، 
هنگامــی اتفاق افتاده بود كه مــن آن روز بيهوش 
بــودم و نمی فهميدم، بعد تدريجًا با اين حادثه ذره 
ذره آشــنا شــدم و اطاع پيدا كردم، اما اين حادثه 
ناگهانی، به خصوص بعد از حادثه هفت تير، برای 
من شايد تلخ ترين حادثه ای بود كه تا آن روز برای 

من پيش آمده بود.
جلسه مخفیانه در منزل شهید باهنر

 اول از شهيد باهنر شروع كنم كه خاطرات من با او 
ديرين تر و بيشتر است. 

من در ســال 1336 با مرحوم باهنر آشــنا شدم و 
اين آشــنايی بعد از گذشــت مدتی در سال 133۸ 

شهيد باهنر در آيينه كالم مقام معظم رهبري

عنصر فراموش نشدنی...

ـ كه می دید ما در حضور او داریم یك كاری، یك  » این دوست قدیمی و عزیز ما 
حرفی می خواهیم بزنیم كه او می خواهیم نباشد و مطلـقاً نـگران و ناراحــت 
نمی شد، چون می فهمید مسأله مهمی است؛ از یادم نمی رود. خیلی صریح 
به ایشــان گفتیم كه ما یك صحبتی داریم می خواهیم شما نباشید، او هم با 
خوشرویی به نظرم چای و میوه و اینها برای ما فراهم كرد و خودش هم از خانه 
گذاشــت رفت بیرون، كه ما حرفهایمان را آنجا بزنیم...« این، فقط بخشي از 
خاطرات و بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره شهید باهنر است. با مرور 
تاریخ هاي مربوط به ایراد هر یك از این فرمایش ها، مي بینیم كه مقام معظم 
ـ در هر فرصت و مناسبتي یاد آن عزیز را زنده نگاه  ـ حفظه اهلل تعالي  رهبري 

داشته اند. 
كل فرمایش ها و خاطره ها برگرفته از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای است كه با در نظر گرفتن رسم الخط ماهنامه 

شاهد یاران تقدیم مي شود: 

درآمد

از خواب كه بیدار شدم از بچه های 
من  پهلوی  كه  برادرهایی  پاسدار، 
بودند یك زمزمه هایی شــنیدم. 
گفتم چه شــده؟ گفتند كه یك 
بمب در نخست وزیری منفجر شده 
است. گفتم كه كی آنجا بوده؟ گفتند 
كه رجایی و باهنر هم بـودند، من 

فوق العاده نگران شدم...
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ظاهراً يا 133۹ به يك رفاقت نزديك تبديل شــد 
و در جريان مبارزات هم كه وارد شــديم، ايشــان 
يــك عنصر فعال بود و در ســال های13۴۴به بعد 
ما ارتباط مان ارتباِط به صورت يك پيوند كاری و 

مبارزاتی درآمد.
در سال 13۴۴ يا 13۴5 در تهران چندين جلسه به 
طور مخفيانه تشــكيل می شد كه نظم اين جلسات 
و اداره كلــی آن ها به عهده شــهيد باهنر بود. اين 
جلسات تشكيل می شد از يك عده عناصر انقابی 
و مبارز، عمدتًا از بازاری های بســيار مؤمن و چند 
نفری هم دانشجو و شــايد هم يكی دو نفر اداری 

كه اين ها ـ يكی دو نفر هم شــايد بيشتر ـ دو سه 
نفر اداری وليكن بيشتر كسبه بودند، از بازماندگان 
مؤتلفه بودند ـ ســازمان مؤتلفه اســامی ـ اين ها 
جلسات مخفی تشــكيل می دادند و مرحوم باهنر 
مسئول هماهنگی اين جلسات و تعيين سخنران ها 

و ُمَدّرسينی برای اين جلسات بود.
يكــی دو تا از اين جلســات را خــودش تدريس 
مــی كرد، يكی دو تايــش را من تدريس می كردم 
ـ كه ايشــان به من محول كرده بودـ  بعضی اش را 
هم بعضی از برادران ديگرمان مثل آقای هاشــمی 
رفسنجانی و بعضی ديگر اداره می كردند و تدريس 
می كردند. اين، كار مشترك ما بود كه آن 
جا شروع شد و همين طور كار مشترك 
ما ادامه پيدا كرد تا ســال های 13۴۸ - 
13۴۹ كه گفتم آن مسأله جهان بينی پيش 
آمد و از آن جا ارتبــاط ما نزديك تر و 

ارتباطات كاری مان بسيار بيشتر شد.
خاطــرات زيادی من در ايــن دوران از 
شهيد باهنر دارم كه يكی از اين خاطرات، 
خاطرات زندان سال 13۴2 ايشان است، 
كه آن ســال من هم زندان بودم در قزل 
قلعه و بافاصلــه بعد از من يا اندكی با 
دوران زندانی من مشترْك دوران زندانی 
ايشان بود، مدتی زندان بودند، آزاد شدند 
و باز بعد از چند ســال مجدداً ايشــان 
زندان افتادند. يادم است در سال 13۴۴ 
من از مشــهد آمده بودم تهران، پرونده 
ای در مشهد داشتم كه من را تعقيب می 
كردند، به خاطر آن مجبور بودم برنگردم 
مشهد و تهران بمانم. در همين حينی كه 
تهران آزادانه می گشتم و فكر می كردم 
كه مســأله ای برای من ايــن جا وجود 
ندارد، به وسيلة آقای هاشمی رفسنجانی 
اطاع پيدا كردم كه به مناســبت پرونده 
ديگری در او من و آقای هاشمی و نُه نفر 

ديگر از برادران مان، از روحانيون 
قم تحت تعقيب هستيم.

يك روز عصــری ـ اين خاطره را 
فراموش نمــی كنم، خاطره جالبی 
اســتـ  يك روز عصری من توی 
رفتم،  می  كنونــی  انقاب  خيابان 
آقای هاشــمی رسيد به من، گفت 
من توی اتوبوس بودم تو را ديدم 
و فــوراً در اولين ايســتگاه پياده 
شدم. گفت: آمدم به تو بگويم كه 
تــو آزادانه داری راه می روی ولی 

تحت تعقيب هستی.
قــرار ماقاتی گذاشــتيم با آقای 
هاشمی و دوســتان. قرارمان كجا 
بــود؟ قراری كه آقای هاشــمی با 
آن ها گذاشــته بود ـ چون جا كه 
نداشــتيم در تهران ـ اتــاق انتظار 
انتهــای كوچه  دكتر واعظــی در 
از دوســتان  واعظی  دكتر  روحی. 
آقای منتظری بود، مرد مؤمنی بود، 
عاقه مند به مبارزين بود و ما می دانستيم كه توی 
اتاق انتظار او اگر برويم بفهمد، ما را بيرون نخواهد 

كرد.
اما خب، شــما ببينيد اتاق انتظار يك طبيب چقدر 
جای ناامنی اســت برای ماقات، امــا از بس جا 
نداشــتيم در تهران مجبور شده بوديم كه برويم آن 
جــا. رفتيم توی اتاق انتظار آقــای دكتر واعظی به 
عنوان مريض هايی كه آمدند آن جا منتظر وقت و 
نوبت هســتند نشستيم كه حرف های مان را بزنيم، 
بعد ديديم يك زن آن جا نشســته، يك مرد آن جا 
نشســته و نمی شــود اين جا صحبت كرد. مانديم 
متحير چه بكنيم، يك دفعه يكی از دوســتان گفت 
برويم خانه آقای باهنر. آقای باهنر آن وقت كوچه 
شــترداران آن جا ميدان شاه سابق كه اسمش امروز 
ميدان قيام اســت، آن جا خانــه اش بود و نزديك 

بود به آن محلی كه ما قرار داشــتيم. گفتيم برويم 
خانه آقای باهنر و همه خوشحال رفتيم طرف منزل 
ايشــان، ايشــان دو تا اتاق در يك منزلی طبقه باال 

اجاره كرده بود.
خوشبختانه خانم ايشان هم خانه نبود و ما توانستيم 
خود ايشــان را هم از خانه بيرون كنيم و بنشــينيم 
حرف های مان را بزنيم و خاطره چهره نجيب اين 
دوست قديمی و عزيز ماـ  كه می ديد ما در حضور 

دو دوســت عزیــز و قدیمی، دو 
انقالبی، دو عنصر طراز اول جمهوری 
اسالمی را از دست داده بودیم و من 
شدیداً احساس خسارت می كردم، 
احساس ضایعه می كردم، احساس 
غم میكردم و از طرفی احســاس 
خشم نســبت به آن كسانی كه 
عاملین این حادثه بودند می كردم...
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او داريم يك كاری، يك حرفی می 
خواهيم بزنيم كــه او می خواهيم 
نباشــد و مطلقًا نگــران و ناراحت 
نمی شــد، چون می فهميد مسأله 
مهمی اســت؛ از يــادم نمی رود. 
خيلــی صريح به ايشــان گفتيم كه 
ما يــك صحبتی داريم می خواهيم 
شما نباشيد، او هم با خوش رويی 
به نظرم چای و ميوه و اين ها برای 
ما فراهم كرد و خودش هم از خانه 
گذاشــت رفت بيرون، كه ما حرف 

های مان را آن جا بزنيم.
بخش هايي از مصاحبه مطبوعاتی 
هشــتم  حادثه  پیرامون  له  معظٌم 

شهريور؛ 1361/5/26 
***

حوزه هــا علی رغــم وجود يك 
چنين مشــعلداراِن روشنگری ها و 
روشــنفكری های اســامی، در آن 

سطحی و حّدی كه مناسب زمان بود در زمينه های 
روشــنفكری واقعًا نبودند. يك عده ای بودند افراد 
فاضل، مؤمن، روشن بين، آگاه، جوان، فعال، نترس، 
با محروميت های خاص حوزه بســاز و از خيلی 
چيزها پرهيز نكن كه خيلی ها پرهيز می كردند. و 
اين ها در حقيقت، پيشروان حقيقی حركت فكری 
جديد حوزه اند. اين شــهدای عزيزی كه ما از اّول 
انقاب تا حاال داريم جزو اين هايند. مرحوم شهيد 
مطهری از اين جمله اســت، مرحوم شهيد بهشتی، 

مرحوم شــهيد مفتح، مرحوم شهيد باهنر، و شگفتا 
كه پيشروترين عناصر روشنفكری انقابی حوزه ها 
اولين شــهدای هنگام به ثمر رسيدن اين انقاب را 
هم تشكيل دادند و اين نشانه صداقت اين دل ها و 

زبان ها و حقانيت اين راه است.
بیانات در مراسم ســالگرد شهادت دکتر مفتح؛ 

 1364/9/26
***

اين دو عنصر خدمتگزار، شــهيد رجايی و شــهيد 
باهنر، بايد هميشه به عنوان عناصر فراموش نشدنی 
در تاريــخ دولت خدمتگزار جمهوری اســامی و 

انقاب اسامی در خاطره ها زنده بمانند.
بیانات در ديدار اعضــای هیأت دولت با رهبر 

انقالب در هفته دولت؛ 1370/6/3 

***
باالتر از اين ها...

ســال 1356 به اتفاق جمعی از دوســـتان بنا بود 
جهان بينی اسـامی را بنـويـسـيم. بـعـد بـا تبـعيد 
بـنـده و بعضی ديگر از دوستان به ايران شهر، جمع 
تقريبًا متاشــی شد؛ ليكن بنا گذاشتيم كار را انجام 
دهيم. از جمله افراد اين مجموعه، مرحوم شــهيد 
باهنر بود... سال 1357 كه در ايرانشهر تبعيد بودم؛ 

يك روز مرحوم باهنر به ديدن من آمد.
در دورة تبعيد، دنبالة كارها را به ايرانشهر برده بودم 
تــا از فراغت زمان تبعيد اســتفاده كنم. آقای باهنر 
كه به ديدن من آمد، به عنوان ســوغاتی، چند جلد 
از ايــن كتاب های تعليمات دينــی ـ كه آن وقت 
تــازه درآمده بود ـ برای من آورد. در آن موقع اين 
كتاب ها را شــهيد باهنر و شهيد بهشتی )رحمت 
اهلل  عليهما( و آقای جال  الدين فارســی و امثال 
اين ها می نوشتند. در حقيقت مرحوم آقای بهشتی 
برنامه ريزی و عنوان بندی می كرد و سپس مرحوم 
باهنر و آقای فارســی تدوين می كردند؛ كار عمده 
هــم بر دوش مرحــوم دكتر باهنر بود. ايشــان آن 
كتاب ها را آورد و به من داد و گفت شــما اين ها 
را ببينيد؛ ما ســطح معارفی كــه داريم به بچه های 
دبيرســتان می دهيم، اين هاســت؛ اگر شما چيزی 
می خواهيد بدهيد، بايد باالتر از اين ها باشد. آقای 
بهشتی نشســته بود و تمام محتوای ذهن خودش 
را كه می توانســت از مطالب اسامی خارج كند، 
به زبان جوان پســند درآورده بود و در اين كتاب 
تعليمات دينی ريخته بــود و مرحوم باهنر هم كار 
را ادامه داده بود؛ اين سطح كمی نيست؛ اين سطح 

خيلی بااليی است.
ديدار بــا اعضای گروه ويــژه و گروه معارف 
اســالمی صدای جمهــوری اســالمی ايران؛ 
1370/12/13 و ديدار با علما و روحانیون استان 

همدان؛ 1383/4/15
***

خاطرات زندان قزل  قلعه

شماها واقعًا يادتان نيست، چون در آن زمان نبوديد؛ 
اما افرادی كه بودند، می دانند اختناق چه بود؛ اصًا 
قابل تصوير نيســت. ســال 13۴2 بنده را به زندان 
قزل قلعه بردند. در همان زمان، چند جوان تهرانی 

را هم آوردند.
من از پشت درِ سلول شــنيدم كه دارند حرف می 
زننــد؛ فهميدم ايــن ها را تازه دســتگير كرده اند. 
قدری خوشحال شدم؛ گفتم چند روزی كه بگذرد 
و بازجويی ها تمام شود، داخل زنداِن انفرادی هم 
گشايشــی پيش می آيد؛ با اين ها تماس می گيريم 
و حرفی می زنيــم و باالخره يك هم صحبتی پيدا 

می كنيم.
شب شد؛ ديديم يكی  يكی آن ها را صدا كردند و 
بردند. يك ساعت بعد من در همان سلول مشغول 
نماز مغرب و عشاء شدم. بعد از نماز ديدم يك نفر 
دريچه ی روی درِ سلول را كنار زد و گفت: »حاج 
آقا؛ ما برگشتيم.« ديدم يكی از همان تهرانی هاست. 
گفتم در را باز كن، بيا تو. در را باز كرد و آمد داخل 
سلول. گفتم چرا زود برگشتی؟ معلوم شد آن ها را 
پای منبر مرحوم شــهيد باهنر گرفته بودند. شــهيد 
باهنر ماه رمضان ســال 13۴2 در شبســتان مسجد 
جـامـع تـــهران منبر رفته بود؛ ساواكی ها هجـوم 
مــی آورند و عده ای را هميــن طوری می گيرند؛ 
اين پنج شش نفر هم جزو آن ها بودند. خود شهيد 
باهنــر را هم همان وقت گرفتنــد و به زندان قزل 

قلعه بردند.
از اين افـراد بازجـــويی مــی كنند، مـی بينند نه، 
اين ها كـاره ای نيستنـد و فعاليت مهمی ندارند؛ لذا 
آن ها را رها می كـــنند. وقـــتی وســايل جـيب 
آن هـا را می گردند، تقويمی از اين شخصی كه او 
را بازگردانــده بودند، پيدا مــی كنند كه در يكی از 
صفحات آن با خط بدی يك بيت شعر غلِط عوامانه 

نوشته شده بود:
جمله بگوييد از برنا و پير لعنت اهلَلّ رضا شــاه كبير 
او نه شعار داده بود، نه اين شعر را چاپ كرده بود، 
نه جـايـی آن را نــــقل كرده بود؛ فقط در تقويم 

سال 13۴۴ یا 13۴۵ چندین جلسه به 
طور مخفیانه تشكیل می شد كه نظم 
این جلسات و اداره كلی آنها به عهده 
شهید باهنر بود. این جلسات تشكیل 
می شد از یك عده عناصر انقالبی و 
مبارز، عمدتاً از بازاری های بسیار مؤمن 
و چند نفری هم دانشجو و اداری ولیكن 

بیشتر كسبه بودند
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جيبی اش اين شعر عوامانه را نوشته بود. به هـمين 
جرم، او را شش ماه به زندان محكوم كردند!

سخنرانی در ديدار دانشجويان و اساتید دانشگاه 
های استان کرمان؛ 1384/2/19

***
...حقًا شــهيد رجايی و شهيد باهنر هم همين جور 
بودنــد؛ مظهر كار و تاش مؤمنانــه و پايبندِی بی 
اغماض به اصول. آن ها در هر نقشــی كه حضور 
داشــتند، همين پايبندِی بدون اغماض به مبانی و 
ارزش ها را در جريان كار كشــور اعمال و اجراء 

كردند.
بیانات در جمع هیأت دولت؛ 1389/6/8 

***
در طول دوران مبــارزه، بعد از پيروزی و در طول 
دوران انقــاب و جنگ تحميلی، كرمان توانســت 
شــخصيت بارز خود را در ميــدان های گوناگون 
نشــان دهد. ســرداران بزرگ، فدائيان راه اسام و 
شــهيدان عالی مقام و نام آور و پُرافتخار، برجسته 
ترين چهره های اين استان شده اند؛ جوان هايی كه 
از خاك برآمدند و در افاك درخشيدند؛ نام هايی 
كه هرگز از ياد مردم ايران نخواهد رفت. در صحنه 
علم و تدبير و سياست، شــهيد عزيزمان، مرحوم 

باهنر، چهرة فراموش نشدنِی اين استان است. 
بیانات در ديدار مردم کرمان؛ 1384/2/11  

***
...ياد شــهيدان عزيز ايــن روزـ  رجايی و باهنرـ  
را گرامی می داريم. البته اين دو نفر، دو شــخص 
بودند؛ ليكن فضايــل انقابی و دينی و تقوايی در 
آن ها آن قدر بارز بود كه خوشــبختانه در جامعه 
ما يك جريان محســوب می شوند. وقتی كه هفته 
دولت می شود و اسم شهيد رجايی و شهيد باهنر 
می آيد، مردم در ذهن شــان نيست كه فقط از دو 
شــهيد تجليل می كنيم؛ می فهمند كه يك جريان 
فكــری و عملی و انقابی اســت كه مورد تجليل 

قرار می گيرد. 
بیانات در ديدار رئیس جمهور و اعضای هیأت 

دولت؛ 1376/6/2 
***

شايد بشود گفت كه خود اين مناسبت هفته دولت 
ما، يكی از تصادف های پُرمعناســت. هفته دولِت 
يك كشور، يادبود شــهادت دو شخصيت دولتی 
برجسته اســت. عزيزان؛ هر كشته  شدنی شهادت 
نيســت. آن كشته شدنی كه در راه خدا با اخاص 

و رشادت و تاش همراه باشد، اسمش شهادت در 
راه خداســت. شهيد آن كسی است كه مجاهدت ـ 
يعنی تاشـ  می كند و رشــادت به خرج می دهد 
و بــرای خدا حركت می كند؛ چون اگر رشــادت 
به خـرج ندهـد، اصًا در مـعرض شــهادت قرار 
نمی گيرد. همه شما احتماالً از نزديك با اين دو نفر 
)مقصود، رئيس جمهور شهيد »محمدعلی رجايی« 
و نخســت وزير شــهيد »دكتر محّمدجواد باهنر« 
است( آشــنا بوده ايد و خيلی از شما با آن ها كار 
كرده ايد. ما اين دو شخصيت را مصداق كامل اين 
خصوصيات می بينيم. يادبود شهادت اين ها، هفته 

دولت است.
در كشــور ما، هفتــه دولت، هفتــه والدِت دولت 
نيســت. جاهای ديگر، اگــر بخواهند چنين روزی 
و چنين مناســبتی بگذارند، قاعدتًا والدِت دولت يا 
مثًا كار برجســته ای را كه دولــت انجام داده، در 
نظر مــی گيرند و هفته دولت معيّــن می كنند؛ اما 
ما آمديم و هفته دولت مان را يادبود شــهادت قرار 
داديم. اين، چيِز خيلی پُرمعنا و مهّمی اســت؛ اين 
معنايش آن است كه راه ما، راه همين خصوصيات 
اســت. اين كه آيا ما شانِس گرفتِن پاداش شهادت 
را داشته باشــيم يا نه، بحث ديگری است. بنده كه 
به خودم اميد چندانی ندارم. حاال شايد ان  شاءاهلل 
در بين شما كسانی باشند كه پايان كارشان شهادت 
در راه خدا باشــد كه اين افتخار بزرگی است. حاال 
اين پاداش نصيب ما بشــود يا نشــود، راه مان اين 
اســت؛ راهِ كار برای خدا، با اخــاص و همراه با 
رشادت و شجاعت و دليری و بی باكی در مواجهه 

با مشكات. 
بیانات در ديدار رئیس جمهور و اعضای هیأت 

دولت؛ 1378/6/2 

***
ياد شــهيد رجايی عزيز و شهيد باهنر عزيز را ـ كه 
در همان مدت كوتاه مســئوليت شان، طوری عمل 
كردند كه از خودشــان برای ما الگو باقی گذاشتند 
ـ گرامی مــی دارم و حقيقتًا با تاش ســختی كه 
كردنــد، با تحملی كه به خرج دادند و با تمســكی 
كه به عقيده و ايمان خودشــان در عمل ورزيدند، 
موجب شدند كه ما امروز بتوانيم برای تعريف مدل 
موردنظر خودمان، اسم و ياد اين ها را مطرح كنيم. 
در يــك جمله كوتاه، كتابی از معنا را از نام اين ها 

بفهميم، اين خيلی ارزش دارد. يادشان گرامی باد.
بیانات در ديدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت 

دولت؛ 1385/6/6 
***

...الزم مــی دانم ضمن تجليــل و تكريم از ياد دو 
شــهيد بزرگوار، رجايی و باهنر ـ كه هرگز خاطره 
مسئوليت كوتاه  مّدِت درخشان اين دو عزيز از ياد 
ما و ملت بيرون نخواهد رفت ـ و همچنين تجليل 
از همه شهدای دولت - كه جزو عزيزترين شهدای 
اين ملتند كه بعضــی در مقامات عالی بودند و در 
عين حال خــود را در معرض فداكاری قرار دادند 

و شهيد شدند...
بیانات در ديدار رئیس جمهور و اعضای هیأت 

دولت؛ 1382/6/5  
***

شهيد رجايی و شــهيد باهنر هم حقيقتًا از كسانی 
بودنــد كه امروز بــرای ما، دو نقطــه برای همين 
مفاهيم واال و باارزش محســوب می شوند؛ يعنی 
حقيقتًا آن چه آن ها را به حركت وامی داشت ـ كه 
ما از نزديك می ديديم ـ عشق به عدالت و عشق به 

در دورة تبعید، آقای باهنر كه به دیدن 
من آمد، به عنوان سوغاتی، چند جلد از 
ـ كه آنوقت  این كتابهای تعلیمات دینی 
ـ برای من آورد. در آن  تازه درآمده بود 
موقع این كتابها را شهید باهنر و شهید 
بهشـتی و آقــای جالل الدین فارسی و 

امثال اینــها می نوشتند
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ارزش های انقاب و اين ها بود...
بیانات در ديدار رئیس جمهور و اعضای هیأت 

دولت؛ 1386/6/4 
***

از ياد شــهيدان عزيزمان، مرحوم شــهيد رجايی و 
شــهيد باهنر و همچنين شهيد عراقی غفلت نكنيم؛ 
اين ها در واقع سرسپرده و دلسپرده به ارزش های 
انقــاب بودند. علت اين كه خدای متعال نام و ياد 
اين ها را باقی گذاشته، شايد همين است. اين، نوعی 
شكِر الهی و شــكر پروردگار عالم است از بندگان 
خودش؛ »اّن اهلل شاكر عليم«. با اين كه ما هيچ طلبی 
نداريم، خدا هم شكرگزاری می كند. خدای متعال 
از بندگانی كه با اخاص كار كردند و همه سرمايه 
خودشــان را آوردند وسط، شــكرگزاری می كند. 
يكی از بخش های شكرگزاری هم همين است كه 
اين نام نيك در سال های متمادی برای اين ها باقی 
می ماند. اميدواريم كه ان  شــاءاهلل اين چهره های 
نورانی، در جامعه ما همچنان زنده باشند؛ چون اين 

ها نماد ارزش ها هستند. زنده بودن اسم اين ها به 
معنای زنده بودن ارزش هاست، يا بايد به اين شكل 

ان شاءاهلل جريان پيدا كند.
بیانات در ديدار رئیس جمهور و اعضای هیأت 

دولت؛ 1389/6/8 
***

...بعضی ها را با تهمت از ميدان خارج می كردند؛ 
بعضی ها را بــا تضعيف و اهانت از رو می بردند؛ 
ليكن بعضی مثل شهيد بهشــتی را نمی شد با اين 
چيزها از ميدان خارج كرد؛ آن وقت به اين شــيوة 
ترور متوسل شدند و شهيد بهشتی و ديگران را در 
آن حادثه به شهادت رساندند. بعد هم مرحوم شهيد 
باهنر و شهيد رجايی و امثال اين ها را شهيد كردند. 
اين ها شهدای هويّت اصلِی اسامِی نظامند؛ چون 
در مقابل دشمنان ايستادند. خون مطهر آن ها خيلی 
هم اثر كرد؛ انصافًا سال های متمادی مردم را بيدار 

و آگاه كرد؛ امروز هم الهام خودش را دارد.
مســئوالن دســتگاه قضايی؛  ديدار  در  بیانات 

 1378/4/7
***

کالس درس سیصد نفره
قبــل از انقاب، بعضی از روحانيون، از جمله بنده 
حقير با دانشجوها ارتباطاتی داشتيم. اين ارتباطات، 
ارتباطات سازمانی نبود، ارتباطات تشكياتی نبود، 
ارتباطات در مســائل مبارزاتِی تند نبــود؛ ارتباط 
فكری و تبيينی بود؛ يعنی جلســاتی داشــته باشيم 
كه دانشجوها در آن جا شــركت كنند، يا ما احيانًا 
در جلســه ای از جلسات دانشــجويی در دانشگاه 

شركت كنيم.
در آن اوقات، بنده در مشــهد جلسه 
ای داشتم كه بين نماز مغرب و عشاء 
برگزار می شد. پای تخته می ايستادم 
و به قدر بيســت دقيقه يا نيم ساعت 
صحبت می كردم. مســتمعين هم نود 
درصْد جــوان بودند؛ جــوان ها هم 
غالبًا دانشجو و بعضًا دبيرستانی. يك 
شب مرحوم شهيد باهنر )رحمت اهلل 
عليه( مشــهد بود، با من آمد مســجد 
ما. وضعيت را كه ديد، شــگفت زده 
شد. حاال آقای باهنر كسی بود كه در 
تهران با مجامع جوان و دانشــجويی 
هم مرتبط بود. ايشان گفت كه من به 
عمرم اين قدر جمعيت دانشجويی و 
جوان در يك مســجد نديده ام. حاال 
توی مسجد ما مگر چقدر جوان بود؟ 
حداكثــر مثًا ســيصد و چهل پنجاه 
نفر. در عيــن حال برای يك روحانِی 
روشنفكِر مرتبط با جوان ها، مثل آقای 
باهنر، كه خودش هم دانشــگاهی بود 
و دوره های دانشگاهی را ديده بود و 
محيط های دانشجويی را می شناخت 
و از فعاليت هـــای مذهـبِی بـه روز 
و مـتـجـددانـــه هم مطلع بود، جمع 
شدن حدود سيصد يا سيصد و پنجاه 

نفر جوان ـ كه شــايد از اين تعداد، مثًا دويســت 
نفرش دانشــجو بودند ـ چيز عجيبی بود و ايشان 
را دهشــت زده و تعجب زده كرده بود: دويست تا 
دانشــجو يك جا جمع بشوند و يك روحانی برای 

شان صحبت كند؟!
حاال اين را مقايســه كنيد با وضعيتی كه امروز شما 
توی دانشگاه داريد. دسترسی روحانی فاضل جوان 
ـ مثل شما ـ به محيط دانشــگاهی، به دانشجو، به 
استاد؛ اين را مقايسه كنيد، ببينيد چه فرصت عظيم 
و گرانبهايی اســت. اين فرصت را بايد نگه داريد، 

اين فرصت را بايد خيلی مغتنم بشمريد.
بیانات در ديدار اعضــای نمايندگی رهبری در 

دانشگاه ها؛ 1389/4/2  
***

...فقط »علم «نيست؛ »تربيت« كنار علم حتمًا هست، 
لذا شــما آموزش و پرورش ايد. امور تربيتی ها كه 
از اّول انقاب مطرح بود و بنده هم به وزير محترم 
سفارش كردم و حاال هم عرض می كنم، بايد جدی 
گرفته شود. خدا رحمت كند شهيد رجايی و شهيد 
باهنر را كه عالمانه اين بخـــش را فعـال كـردند. 
نمی شود در همه سطوح اين بخش را از آموزش و 
پرورش حذف كرد؛ بايد به آن توجه نمود. حّداقل 
نيمــی از كار آموزش و پرورش، پرورش و تربيت 

است.
بیانــات در ديدار جمعی از مســئوالن وزارت 

آموزش و پرورش؛ 1381/4/26 
***

شــهيد رجايی و شــهيد باهنر... عمرشان را عمدتًا 
در آموزش و پرورش گذراندند؛ دو انســان مجاهد 
و پارســا و خالص، در خدمت آموزش و پرورش 
كشــور، كه ما از نزديك شاهد تاش اين دو عزيز 
در اين زمينه ها، در طول ســال های متمادی و در 

مّدت كوتاه پس از انقاب بوديم.
بیانــات در ديدار معلمان و فرهنگیان سراســر 

کشور؛ 1393/2/17 

از یاد شهیدان عزیزمان، مرحوم شهید 
رجایی و شهید باهنر و همچنین شهید 
عراقی غفلت نكنیــم؛ اینها در واقع 
ارزشهای  به  دلســپرده  و  سرسپرده 
انقالب بودند. علت اینكه خدای متعال 
نام و یاد اینها را باقی گذاشــته، شاید 
همین اســت. این، نوعی شكِر الهی و 

شكر پروردگار عالم است.
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شهيد باهنر در آيينه كالم رييس جمهور؛ دكتر حسن روحاني

شاگرد و رهرِو حضرت امام بود...

»شهید باهنر و شهید رجایي معلماني بودند كه هیچگاه وظیفه معلمي خود را 
فراموش نكردند و حتي هنگامي كه در جایگاه نمایندگي مجلس و سپس نخست 
وزیري و رییس جمهوري قرار گرفتند، تفاوتي در رفتار و اخالقشان مشاهده 
نشد.« این، شمه اي است از گزیده بیانات حضرت حجت االسالم والمسلمین 
دكتر حسن روحاني برگرفته از وبسایت رییس جمهوري كه با اندكي تلخیص و 

ویرایش تقدیم مي شود:

درآمد

امام )ره( حق بزرگي به مردم ايران، مردم جهان، 
آزادي خواهان و مســلمانان و به گردن دولت و 
حكومت اسامي دارند ]و[ همه بايد راه امام )ره( 
را ادامه داده و همانند شاگردان و راهروانش چون 
رجايي، باهنر و بهشتي، لحظه اي از راه امام )ره( 

و اجراي دستوراتش غفلت نورزيم. 
]بخشي از بیانات در آيین تجديد میثاق ريیس 
جمهوري و اعضاي هیأت دولت با آرمان هاي 

امام خمیني )ره( در مرقد مطهر امام، 
]1393 / 06 /1

***
درس بزرگي كه اين شــهيدان شــهيد رجايي و 
شــهيد باهنر به ما، تاريخ و ملــت دادند اين بود 
كه دولت مردان در ايران پس از انقاب اســامي 
هيچ گاه از ملت فاصله نداشته و همواره در كنار 

مردم بودند. 
شــهيد رجايي و شــهيد باهنر معلماني بودند كه 
هيچ گاه وظيفــه معلمي خود را فراموش نكردند 
و حتــي هنگامي كه در جايگاه نمايندگي مجلس 
و ســپس نخست وزيري و رييس جمهوري قرار 
گرفتند، تفاوتي در رفتار و اخاق شــان مشاهده 

نشد.
مردم ما شاهد بودند كه در همه سال هاي پس از 
انقاب، چهره هاي مسئول در جامعه نظير وزراء 
و نمايندگان در دفاع از كيان نظام تاش كردند و 
در اين مســير به درجه رفيع شهادت، جانبازي و 

آزادگي دست يافتند.
]بخشــي از بیانات در ديدار خانواده شهداي 

دولت، 05/ 06/ 1393[
***

ويژگــي هاي اخاقــي، تواضع، مــردم داري و 
فداكاري شــهيدان رجايي و شهيد باهنر در همه 
ابعاد زندگي زبان زد بود... شهيدان رجايي و باهنر 
از دولت مردان نمونه نــه تنها در دوران انقاب 

بلكه در تاريخ اين سرزمين هستند.
اهداف و آرمان هاي اين شهيدان هم سو با اهداف 
و آرمــان هاي مردم ارزيابي بود...  راه ما بايد راه 
شهيد رجايي و شــهيد باهنر و حتي باالتر از آن 
ها راه اميرالمؤمنين)ع( و سيره پيامبر عظيم الشأن 

اسام)ص( در خدمت به مردم باشد.
]بخشــي از بیانات در جشنواره شهید رجايي، 

]1393 /06 /08

درس بزرگي كه این شــهیدان 
به  باهنر  و شهید  رجایي  شهید 
ما، تاریخ و ملت دادند این بود كه 
دولتمردان در ایران پس از انقالب 
فاصله  ملت  از  هیچگاه  اسالمي 
نداشــته و همواره در كنار مردم 

بودند.
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هم سنگر  قديمم...
آيا آن  هم حجره اي قديمي را مي توان از ياد برد؟ 
مي توان هم سلولي آرام و تنها و انقابي سنه  هاي دور 
را به طاق نســيان ســپرد؟ آيا مي توان سال هاي زجر 
و صبر و خون دل خوردن هــا را فراموش كرد؟ ...آن 
روزهايي كه با هــم از يك واليت به قم آمده بودند و 
طلبه هاي كوچكي كه صادقانه آمده بودند تا ســربازي 
امام زمان)عج( را بكننــد. آن روزهايي را كه با هم در 
يك حجره قديمي و نمور و تاريك به ســر مي بردند، 

مي توان از خاطر زدود؟
سال ها زير يك سقف در غم تنهايي و غربت مسلمين، 
سال هاي تصميم، سال هاي اراده، سال هاي پرخروش 
مبارزه، ســال هاي تبعيد را با هم پشــت سر گذاشتن، 
تا آســتانه پيروزي انقاب بزرگ اسام رسيدن و پس 
از آن پيوســته با هم بودن را مي توان از خاطر سترد؟ 

هرگز! هرگز! 
با هاشمي رفسنجاني به گفتگـويي طوالني مي نشينيم 
تــا براي مان از هم ســنگر قديمــي اش بگويد. او از 

برادرش » باهنر« چنين حكايت مي كند:
لطفًا درباره سوابق و زمینه هاي آشنايي تان با مرحوم 

شهید باهنر مقداري توضیح دهید. 
سابقه آشــنايي ما به حدود سي سال پيش برمي گردد 
]زمان اين مصاحبه حدود ســال 1361 بوده است[. از 
حدود ســال هاي 1332 به بعد من با ايشان در قم آشنا 
شدم، ســا ل هاي اول آشنايي ما در ضمن درس و در 
حوزه و مدرســه بود و آشــنايي بيشتر در جريان عمل 

پيش آمد.
لطفًا نقش شهید باهنر را در اداره مجله مكتب تشیع 

توضیح بفرمايید.
ايشــان در اداره مجله مكتب تشيع نقش درجه اول را 
داشــت. در ســال 1337 يا 1336 من و ايشــان وعده 
ديگري از دوستان كه حدوداً  چهار پنج نفر مي شديم 
تصميم گرفتيم يك مجله منتشــر كنيم. اين مجله، اول 
به صورت ســالنامه اي براي حوزه علميه بود و سپس 
به يك مجله ســه ماه ]يكبار[ تبديل شد كه در حقيقت 
فصلي بود. در همان شــروع كار، عمده مسئوليت هاي 
فرهنگــي مانند چاپ و رســيدگي به مقاالت بر دوش 
آقــاي باهنر افتاد. البته ما هــم همكاري مي كرديم. اما 
چون اين بزرگوار قلمــش از ما بهتر بود و يك مقدار 
ســابقه كار مطبوعاتي داشت آمادگي بيشتري در ايشان 
وجود داشت. و در عين حال بسيار هم خوب عمل شد 
و فكر مي كنم مقاالت اين سالنامه امروز هم مي تواند 
به عنوان مســائل روز مطرح شــود. چون آن مقاالت، 
بيشتر در شناساندن ابعاد معارف اسامي ]نوشته شده[ 
بود و ســبك آن هم بديع بود و بــه اين ترتيب كه ما 
به نويســندگان مي داديم كه به صورت تحقيقي مطلب 
بنويسند، براي شــان صفحات محدود و زمان كم قرار 
نمي داديم. بلكه مي گفتيم در مدت زمان نسبتًا زيادي 
به اين مطلب رســيدگي كنيد و آن ها هم ]سر فرصت[ 
كار مي كردند. شخصيت هايي را هم كه انتخاب كرده 
بوديم نوعًا صاحيت داشــتند، لــذا در كل، مجموعه 
بســيار خوبي درآمد و در آن روزها كه تيراژ ده هزار و 
پانزده هزار خيلي مهم بــود، اولين چاپ ما با تيراژ ده 
هزار بود كه بافاصله تمام شد، چون پيش فروش كرده 

بوديم. ناچار دوباره پنج هزار جلد چاپ كرديم اما باز 
هم خيلي زود تمام شــد. ما خيال مــي كنيم از موفق 
تريــن كتاب هاي آن زمان بــود و به همين دليل مردم 
استقبال كردند و خواستند كه ما مجله اي داشته باشيم. 
ما بــه خاطر اين كه محصل بوديم و نمي رســيديم... 
و امكانــات مادي هم نداشــتيم مجله را فصلي كرديم 
و البته يك ســال هم بيشتر منتشــر نكرديم كه چهار 

شماره مي شد، چون ديگر نمي رسيديم و رژيم هم 
خوشــش نمي آمد كه مطبوعات مستقل چاپ شود 
و وجود داشــته باشد. اين بود كه مجله را نتوانستيم 
ادامه دهيم. اما ســالنامه را تا هفت هشت سال ادامه 
داديم و تا اين اواخر هــم آقاي باهنر همكاري مي 
كرد. منتها دو سه سال اول، مسئوليت عمل به دوش 
ايشان بود. اما بعد كه دكتر باهنر به تهران آمدند اين 

مسئوليت به دوش من افتاد.
با اين که شما با آقاي باهنر خیلي نزديك بوديد، 
چه طور اسم ايشــان در رأس مبارزين تند علیه 
رژيم شاه شنیده نمي شود يا کم شنیده مي شود.

آقاي باهـــنر بيــــشتر به كـــارهاي فرهـنگي و 

ســازندگي هاي فكري، تربيتي عاقمند بود و معموالً 
هم وقتي كه مي خواســتيم تقسيم كار كنيم، اين  گونه 
كارها را به ايشــان واگذار مي كرديــم. ضمن اين كه 
از لحــاظ فكــري در مخالفت با حكومت شــاه، همه 
ما مســاوي يا شــبيه به هم بوديم و اين طور نبود كه 
يكي كم تر يا يكي بيشــتر باشد. ولي اصوالً در انتخاب 
كارهاي مختلف، روحيه ها و خصلت هاي انسان مؤثر 

»آقاي باهنر بیشــتر به كارهاي فرهنگي و سازندگي هاي فكري، تربیتي 
عالقمند بود و معموالً هم وقتي كه مي خواستیم تقسیم كار كنیم، اینگونه 
كارها را به ایشان واگذار مي كردیم. ضمن اینكه از لحاظ فكري در مخالفت 
با حكومت شاه، همه ما مساوي یا شبیه به هم بودیم و اینطور نبود كه یكي 
كمتر یا یكي بیشتر باشد. ولي اصوالً در انتخاب كارهاي مختلف، روحیه ها و 
خصلت هاي انسان مؤثر است. در شروع كار، ما همه با هم بودیم. اعالمیه چاپ 
میكردیم...« آیت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني، هم اُستاني، هـم حـجـره اي، 
هم سلولي و همرزم شهید از خاطرات سالهاي دورش با ایشان مي گوید. این 
گفت و گو برگرفته از جلد دوم كتاب »شهید باهنر؛ الگوي هنر مقاومت« با 

اندكي تلخیص، ویرایش تقــدیم مي شود.

درآمد

خاطراتي درباره شهيد باهنر از زبان آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني

از هر جهت شايسته بود

ایشان در اداره مجله مكتب تشیع نقش 
درجه اول را داشت. سال 1337 یا 1336 
من و ایشان وعده دیگري از دوستان كه 
حدوداً چهار پنج نفر مي شــدیم تصمیم 
گرفتیم یك مجله منتشر كنیم. این مجله، 
اول به صورت سالنامه اي براي حوزه بود و 
سپس به یك مجله سه ماه یكبار تبدیل 

شد
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است. در شروع كار، ما همه با هم بوديم. اعاميه چاپ 
مي كرديم و اســم هم از كســي نبود. امام و بعضي از 
شــخصيت ها اعاميه مي دادند و ما هم چاپ و پخش 
مــي كرديم. اگر اعاميه هاي ديگري از حوزه مي دادند 
بي امضاء بود يا امضاهاي ديگري داشــت كه ديگر در 

آن، شخصيت ها نمي درخشيدند.
آقاي باهنر هم در اولين مصاحبه با مجله مكتب تشــيع 
بــود كه به عنوان يك چهره فرهنگــي مورد توجه قرار 
گرفت و قطب هاي فرهنگــي و تبليغاتي آرام هم زياد 
به ســراغ ايشــان مي آمدند. البته اين بزرگوار اوايل در 
مبارزات تند هم بود چون قبل از من در تهران بازداشت 
شد و جزو اولين كساني بود كه محاكمه و محكوم شد. 
آن موقع ما هنوز ]حتي[ بازداشت هم نشده بوديم. يكي 
دوســال بعد كه من بازداشت شدم، ]از حوادث[ پانزده 
خرداد گذشته بود و شــرايط ايجاب مي كرد كه مبارزه 
به شكل ديگري باشــد، اما حتي وقتي فهميديم كه مي 
خواستند هيأت هاي مؤتلفه را بازسازي كنند آقاي باهنر 
محور بودند و در جريان كارهاي تند بودند و بعد از اين 
كه هيأت هاي مؤتلفــه در جريان ترورِ ]منصور[ تقريبًا 
متاشي شــد، ايشــان براي نجات هيأت هاي مؤتلفه 

تاش زيادي كردند.
ارتباط شهید باهنر و نقش ايشان در هیأت هاي مؤتلفه 

اسالمي چه بود؟
در مؤتلفه اول، همكاري ايشــان و بنده و بســياري از 
همراهان مــان در حد ســخنراني و اعاميه و كارهاي 
مخفــي بود. در مؤتلفه دوم، تــا آن جايي كه من اطاع 
دارم ايشان عده اي از نيروهاي كشف نشده هيأت هاي 
مؤتلفه را گرد هم آوردند و سازمان را دوباره تجديد بنا 

كردند و كارهاي شان را شروع كردند.
 گويــا اولين اعاميه اي را كه تهيه كــرده بودند و مي 
خواستند پخش كنند، شايد عوامل نفوذي در بين ايشان 
بودند كه ]باعث شدند تا اين عزيزان[ كشف و بازداشت 
شــوند، فكر مي كنم در همين رابطه آقاي ناطق نوري و 
اين ها هم بازداشــت شدند. من در جريانات 15 خرداد 
در ســربازخانه بودم، يعني ما را به زور به سربازي برده 
بودند و در پادگان الهوتي فعلي و باغ شــاه سابق بودم 
و عمًا در جريان پانزده خــرداد نبودم. فقط اطاعاتي 
داشــتم و اين قــدر مي دانم كه آقاي باهنر و دوســتان 
ديگرمان از فعاالن پشت پرده جريان بودند و من بعد از 
15 خرداد كه فرار كردم و بيرون آمدم، متوجه شــدم كه 
يكي از كســاني كه بيرون مانده بود و فعاليت مي كرد و 
درست هم ]فعاليت هايش[ كشف نشده بود ايشان بود.

راجع به مسافرت آقاي باهنر به ژاپن و تالش ايشان 
توضیح دهید.

گفتم كه؛ آقاي باهنر بيشــتر به كارهــاي تبليغاتي آرام 
تمايل داشــتند و از طرفي بيشتر از ما زبان انگليسي مي 
دانست. اين بود كه قرار بود ايشان به عنوان يك كارمند 
در يك شركت ژاپني كار كنند و در حقيقت يك پايگاه 
تبليغاتي اسامي ايجاد كنند. مدتي هم وقت شان صرف 
يادگيري زبان انگليسي شد اما وقتي مبارزات شروع شد 
ترجيح دادند به ژاپن نروند و همين جا فعاليت اجتماعي 
انجام دهند. اين دوره گذشــت تا 10 - 15 ســال بعد، 
حدود ســال هاي 5۴ - 1353 بود، كه از طرف دولت 
هاي آسيايي در ژاپن يك كنگره اخاقي و تربيتي برگزار 
شــد و آقاي باهنر هم چون در آمــوزش و پرورش به 
عنوان مركز كارهاي فكري و اخاقي و اسامي شناخته 
شــده بودند كانديدا شدند تا به ژاپن بروند. ما با ايشان 
قرار همكاري گذاشــتيم، چــون آن موقع حدود يك 
ســالي بود كه من روي اخاق اسامي كار مي كردم و 

يادداشت هايي برداشته بودم كه هنوز هم دارم. 
به هر حال قرار شد كه ايشــان از اين كار من استفاده 
كنند. البته مي بايســت خودشــان تنها مي رفتند و من 
هم خودم تنها مي رفتم. چون اگر مي خواستم با آقاي 
باهنــر بروم دولت نمي گذاشــت. من بــراي رفتن به 
مشكات زيادي برخورد كردم. اين كنفرانس يك ماهه 
بود كه من 15 روز يا بيشــتر از اين مدت را نتوانستم 

شركت كنم. مشكل را حل كردم و رفتم ولي به روزهاي 
آخر كنفرانس رســيدم. در آن جا با هم بيشتر همكاري 
كرديم و خاطره مهمي هم از آن جا ندارم. فقط از يكي 
دو محل بازديد كرديم و از جاهاي حساس و مهم ژاپن 
هم عكس هايي برداشتيم كه من فكر مي كنم اين عكس 
ها را هم ايشــان داشــتند و هم من. يك عكس از كاخ 
پادشاه ژاپن اســت كه اكنون ديگر رونقي ندارد، چون 
فقط اسمي از سلطنت باقي مانده و عكس ديگر هم در 
كوه فوجي اســت كه در تابستان برف مي آمد؛ ما با هم 

آن جا عكس گرفتيم.
نفوذ ايشان در قسمت برنامه ريزي آموزش و پرورش 
براساس برنامه ريزي خاصي بود يا نه؟ و ـ ديگر اين 
که ـ باالخره برخورد رژيم با اين جريان چگونه بود؟
بله، از طرف ما برنامــه خاصي بود. مي دانيد كه برنامه 
هاي اسامي دورة ابتدايي و متوسطة آموزش و پرورش 
در گذشته بســيار بد بود و هيچ تناســبي با اين سطح 
افتخار فكري دوره ما نداشت. مطالبي ارتجاعي، مسخره 
و بي  توجيه و بي تفســير و بي توضيح بود كه شايد در 
كاس هاي ما مورد تمســخر واقع مي شــد و معلمان 
درس هاي اسامي معموالً احساس حقارت مي كردند 
و رژيم هم همين را مي خواست. ولي از يك جهت هم 
تحت فشــار بود و مي بايست كار مي شد. چون خيلي 
مبتذل بــود، به هر حال به فكر افتادنــد كه يك برنامه 
ريزي جديد شــود. آقايان شهيد دكتر بهشتي و شهيد 
باهنر جزو كساني بودند كه دنبال اين كار رفتند. چون 
هر دوي آن ها فرهنگي بودند. آقاي بهشتي دبير بودند 
و در محيط فرهنگي شاغل بودند. آقاي باهنر هم ديپلم 
گرفته بودند و به دانشگاه مي رفتند. البته هنوز ]مدرك[ 
دكتري نگرفته بودند اما ارتباط شــان با اين محيط ها 
بيشــتر از ما بود. ايــن ها به دنبال بــه وجود آوردن 
گروهــي رفتند كه كار برنامه ريزي را ادامه بدهد. البته 
مقداري هم مشــكل بود و مي بايســت افرادي داشته 
باشــند كه ضربه شكن باشــند. به هر ترتيب اين كار 

را هم كردند و گاهي هم مشــكات پيش مي آمد ولي 
بهانه به دســت رژيم نمي دادند و ما هم نوعًا اصـــرار 
مي كرديم كه كارهاي مبارزاتــي تند را ما انجام بدهيم 
و آن ها زياد خودشــان را آفتابي نكنند و كار را به پايان 
برسانند. خوشــبختانه كار موفقي بود و كتاب هايي كه 
ايشان نوشــتند هنوز هم مي تواند براي اين زمان مفيد 
باشــد. خيلي از افكاري را كه مي بايســت در تعليمات 
ديني داخل كنند با لطافتي داخل كردند، منتها با تعبيراتي 
كه رژيم را خيلي حساس و تحريك نكند، ولي مطالب 
مهم اجتماعــي را وارد كردند كه به نظر من با توجه به 
شــرايط آن زمان بســيار مهم بود و از كارهاي مادر به 

شمار مي رفت.

نقش شهید باهنر در تشكیل ]مدرسه[ رفاه و دفتر نشر 
فرهنگ اسالمي و کانون توحید و غیره چه بود؟

معموالً در نهادهايي كه در زمان رژيم گذشــته توســط 
مسلمانان انقابي تشكيل مي شد يك عدة معيني بودند 
كه به صورت هاي مختلف، به عنوان مشاور يا به عنوان 
كمك يا بــه عنوان عضو، در اين كارها نقش داشــتند. 
در مؤسســه رفاه چون يك مؤسســه فرهنگي و رفاهي 
و خدماتي و هم چنيــن انقابي بارزي بود، آقاي باهنر 
از اول عضــو بودند و عضو هيــأت امنا و هيأت مديره 
هم بودند و بيشــتر كارهاي فرهنگي را به ايشان و آقاي 
رجايي ســپرده بوديم. در كارهاي جنبي مانند سخنراني 
ها و اردوها و جلسات و كارهاي ديگري هم كه داشتيم، 
آقاي باهنر جزو افراد اساسي بودند و در حقيقت بايد از 
ايشــان به عنوان يك عضو نيرومند مهم رفاه و به عنوان 
يكي از مؤسســين نام برد. در دفتر نشر فرهنگ اسامي 
بنده نبودم. و ايشان از ما اثر ]براي چاپ[ داشت. كارها 
تقريبًا در اختيار ايشــان و يكــي دو نفر ديگر بود و در 
كانون توحيد هم باز من نبودم، فقط در مشــورت قرار 
مي گرفتم. مسأله از اين قرار بود كه جمعي مي خواستند 
چيزي شبيه حسينيه ارشاد درست كنند و سعي مي كردند 
رژيم را حســاس نكنند، تا بتوانند كار كنند. قيافه هايي 
مانند ما كه تا پيدا مي شــديم دســتگاه ساواك تحريك 
مي شد و به دنبال مان مي آمد و مي خواست همه ابعاد 
مسائل را بفهمد سعي مي كرديم به آن  صورت آن جاها 
زياد نزديك نشــويم. دفتر كانون هم همين وضعيت را 
داشــت. فلذا دكتر باهنر كه رژيم كم تر به او حســاس 
بود، بيشتر در آن جا ظاهر مي شد و مديريت قسمت را 

هم به عهدة ايشان گذاشته بودند. 
در جهت تربیت معلمین مســلمان، همراهي شــهید 

مظلوم آيت الل بهشتي و ديگران چگونه بود؟
آقــاي رجايي كه قبل از انقاب چهار پنج ســال زندان 
بودند و نمي توانستند با آن ها همكاري كنند. مخصوصًا 
]در طي[ يكي دو ســال از زندان شــان سخت محدود 

آيت اهلل هاشمی رفسنجانی و شهيد باهنر در سفر به ژاپن

جامعـه به نـــدرت چـنین افرادي را مي 
تواند تربیت كند، البته منحصر به ایشان 
نیست. االن هم تعداد زیادي از نیروهاي 
انقالبِي دوران مبارزه، داراي خصوصیات و 
صفات شهید دكتر باهنر هستند اما خالء 

آن عزیزان را حضور جامعه پر مي كند
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بودند و هيچ ارتباطي با خارج نداشــتند. بنابراين كار 
عملي به دوش همان دو نفر يعني شهيد بهشتي و شهيد 
باهنر بود و من هم چون مستقيمًا در جريان كار آن ها 

نبودم، فقط اطاعاتي داشتم. 
اگر خاطره اي از فعالیت هاي اجتماعي و سیاســي 
با ايشان در حوزه و خدمات شهید باهنر در تشكیل 
جامعــه روحانیت مبــارز و راه پیمايــي ها داريد 

بفرمايید.
مــا از همان هنگامي كه با هم آشــنا شــديم تقريبًا در 
تمام كارها با هم بوديــم. آن هنگام كه فقط درس مي 
خوانديم بــا هم بوديم، در كارهــاي مطبوعاتي نيز با 
هم بوديم. در كارهاي فرهنگي، سياســي و  اجتماعي 
باز با هم بوديم در اين اواخر كه من دو ســه ســال در 
زندان بودم نيز همچنان با ايشــان در ارتباط بودم. بعد 
از پيروزي انقاب هم كه در شــوراي انقاب و حزب 
و مجلس و جاهاي ديگــر با هم بوديم و طبعًا خاطره 
خيلــي زياد دارم. در آن دوره كه درس مي خوانديم و 
كار مطبوعاتــي هم داشــتيم،  در قم 7 - ۸  نفر بوديم 
كه در يك حجرة كوچِك ســه در چهــار زندگي مي 
كرديــم و با اين كه جا تنگ بود اما به خاطر صميميت 
و رفاقت و همراهي و هم فكري خوش مي گذشت و 
بسيار موفق بوديم. بعد ايشان به تهران آمدند و من هم 
كه سه چهار ســالي بود به تهران نرفته بودم، به تهران 
مــي آمدم، يا اين كه آقاي باهنر به قم مي آمدند. نقش 
ايشــان در جامعه روحانيت هم مانند ما بود؛ ما ۴ - 5  
نفر كه عبارت بوديم از آقاي بهشــتي و آقاي موسوي 
اردبيلي و ايشــان ) آقاي باهنر( و بنده و آقاي مطهري 
كه تقريبًا هم نقش بوديم. اصوالً ]بين ما[ تقســيم كار 
وجود داشــت و كارها را هر كس به تناسب استعداد و 
روحيه و تمايل خودش يا دســتوري كه جلسه و جمع 

مي داد عمل مي كرد.
دومین روحاني اي که قبــل از پیروزي انقالب از 
طرف امام به مســئولیتي گمارده شد، ايشان بودند. 

فكر مي کنید علت اين انتخاب چه بود؟
من اين انتخاب را انتخاب بسيار خوبي مي دانم و حتي 
اگر اولين هم بودند بسيار خوب و به جا بود، چون از 
هر جهت صاحب واليت و شايســته بودند. البته امام 
مشــورت مي كردند و البد شــناخت داشتند و بعد از 

مشورت ]بود[ كه قرار شــد برنامه اعتصاب ها تنظيم 
شــود. چون همان طور كه مي دانيد اعتصاب ها خيلي 
گسترده شده بود. بسياري از وسايل زندگي مردم يافت 
نمي شــد و مي رفت كه جامعه فلج شــود و احتمال 
داشت مردم خسته شوند. رژيم سياسي منتظر بود همه 
چيز ]دچار[ قحطي شود و مردم خسته شوند و دست از 
مبارزه بردارند. از طرفي واقعًا مسأله خطرناك شده بود. 
به خصوص مسأله سوخت در زمستان بسيار خطرناك 
بــود كه من به همراهي يك جمعــي به دنبالش رفتيم. 
مسائل ديگر هم بود كه  بايستي هماهنگ مي شد، مثًا 
كاميون دارها در يك ســطحي مي بايست اعتصاب مي 
كردند و در يك ســطحي نمي كردند. بعضي از ادارات 
كه الزم بود كار كننــد، مانند ادارات آب و برق باز در 
يك ســطحي مي بايســت كار مي كردند و در بعضي 
جاها مي بايست تعطيل مي شدند. كارخانه ذوب آهن 
نقطه اي داشــت كه اگر تعطيل مي شد، بعد از پيروزي 
به آســاني نمي شــد راهش بيندازيم، و امثال اين طور 
مســائل كه آينده انقاب را هم بــه خطر مي انداخت. 
از طرفــي تمايل به اعتصاب و شــركت در مبارزه در 
مردم بســيار شــديد بود كه مي بايست كنترل مي شد 
و آن جاهايــي كه الزم بود اعتصــاب مي كردند و آن 
جاهايــي كه الزم نبود اعتصاب نمــي كردند. اين بود 
كه اين جمع تشكيل شــد و اشخاص مناسبي انتخاب 
شــدند، مخصوصًا ايشان عضو بسيار مناسبي براي اين 
جمع بود و ســمت سرپرســتي اين جمع را داشت كه 
موفق هم بود و خطر مهمي را از سر مبارزات دور كرد.

چطور شد که ايشان در شوراي انقالب عضو شدند؟ 
در اوليــن مرحله امام پنج نفــر را معيّن كرده بودند كه 
آقاي باهنر بودند و بنده و شهيد مطهري و آقاي موسوي 
اردبيلي، البته شايد امام ما پنج نفر را تعيين كرده بودند 
تا با اتفاق نظر، ســاير اعضاء را پيــدا و معرفي كنيم. 
خب، ايشــان ) آقاي باهنر( جزو چهره هايي بودند كه 
مورد اعتماد بودند و به همان دليلي كه براي مسئوليت 
قبلي انتخاب شده بودند، در اين مسئوليت هم انتخاب 
شــدند. و اصوالً اگر بنا بود در اين مملكت عده اي در 
تصميم گيري ها شــركت كنند، مي بايست هم فكر و 

هم نظر مي بودند كه ايشان جزو بهترين ها بود.
از چگونگي پیوســتن شهید باهنر به صف مؤسسین 

حزب جمهوري اســالمي و نقش ايشان در تشكیل 
حزب صحبت کنید.

اين شــهيد عزيز از همان 25 سال پيش با دوستان هم 
فكرشــان معتقد به ضرورت ]وجود[ تشكيات بودند. 
و به هميــن دليل هم در تجديد ســازمان دهي هيأت 
هاي مؤتلفه وارد شــدند و در همان رابطه هم گرفتار 
شــدند و بعد هم هر وقت با ايشان صحبت مي كرديم 
همگي به ضرورت ]وجود[ تشكيات معتقد بوديم. در 
ســال 1357 وقتي كه از زندان بيرون آمدند، ايشــان و 
دوستان ديگر از جمله شهيد مظلوم آقاي بهشتي طرح 
تشكيات را ريخته بودند و مرامنامه و اساسنامه آن را 
هم نوشــته بودند و افراد مؤسس را هم در نظر گرفته 
بودند كه بنده هم جزو آن ها در نظر گرفته شده بودم. 
بنابراين مي بينيد كه فكر مال ايشان و امثال ايشان بود و 
از خودشان جوشيده بود. اما در مورد نقش شهيد باهنر 
در حزب، طبعًا نقش اصلي و اساســي داشتند. در همه 
كارها با ايشان مشورت مي شد و كارهاي زيادي هم به 
عهده شان گذاشته مي شد كه شهيد عزيز هم به عنوان 

يك وظيفه مهم آن ها را مي پذيرفتند.
نقش آقاي باهنر در نهضت ســوادآموزي و ســتاد 

انقالب فرهنگي چه بود؟
همــان طور كه عرض كردم اصوالً در جمع ما كارهاي 
فرهنگي به اين دو سه نفر واگذار مي شد. در درجه اول 
آقاي بهشــتي، بعد شهيد باهنر و سپس آقاي رجايي، و 
البته ديگر دوستان هم بودند؛ اما به طور طبيعي كارهاي 
فرهنگي به اين سه نفر محول مي شد. وقتي كه ]بحث 
تشكيل[ نهضت سوادآموزي در شوراي انقاب مطرح 
شــد، طبعًا مناســب ترين فرد را آقاي باهنر تشخيص 
دادند و همين طور در مورد ســتاد انقاب فرهنگي هم 
همه نظرها به ســوي ايشــان متوجه بود. و البته آقاي 
باهنر هم آماده بود و از مســئوليت فــرار نمي كرد و 
مي پذيرفت و نقش خوبــي را ادا مي كرد. اصوالً بعد 
از پيروزي انقــاب بنده و حضرت آيت اهلل خامنه اي 
و آقاي موســوي اردبيلي در كار آموزش و پرورش و 
دانشگاه ها دخالت نمي كرديم و اين بخش را به عهده 
افرادي مثل آقاي بهشــتي و آقاي باهنر و آقاي رجايي 
گذاشــته بوديم، هر وقت هم در رابطــه با آموزش و 
پرورش و دانشگاه ها مسأله اي مطرح مي شد به خود 
اين آقايان واگذار مي كرديم. آن ها هم به اندازه اي كه 
فرصت داشتند، مسئوليت مي پذيرفتند و كار مي كردند، 
انصافــًا هم خوب كار مي كردنــد. آموزش و پرورش 
را از آن وضــع مفتضحي كه داشــت بــه اين صورت 
درآوردند كه االن جزو بهترين ارگان هاي كشــور شده 
است. در حالي كه قبًا فكر مي شد اگر دشمنان داخلي 
مخصوصًا اين گروهك ها بخواهند مملكت را شــلوغ 

تنديس آيت ا... هاشمی در کنار شهيدان بهشتی و مطهری و باهنر

آقاي باهنر هم در اولین مصاحبه با مجله 
مكتب تشیع بود كه به عنوان یك چهره 
فرهنگي مورد توجه قرار گرفت و قطبهاي 
فرهنگي و تبلیغاتي آرام هم زیاد به سراغ 
ایشان مي آمدند. البته این بزرگوار اوایل 
در مبارزات تند هم بود چون قبل از من 

در تهران بازداشت شد
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آقــاي باهنر چون بیشــتر به كارهاي 
تبلیغاتي آرام تمایل داشتند و از طرفي 
بیشتر از ما زبان انگلیسي مي دانست. 
این بود كه قرار بود ایشان به عنوان یك 
كارمند در یك شركت ژاپني كار كنند و 
در حقیقت یك پایگاه تبلیغاتي اسالمي 

ایجاد  كنند

كنند از آموزش و پرورش شــروع خواهند كرد، چون 
چند ميليون بچه احساســاتي و تحت تأثير با شعارهاي 
غيرمسئوالنه اي كه مطرح مي كردند به راحتي مي شد 
آن جا را شــلوغ كنند. البته از اين طرف هم اين آقايان 
برنامه داشتند و بايد گفت رياست و حسن اداره همين 
آقايان بود كه اين زمينه را از دست گروهك ها گرفت 
و اين نيروي عظيم را در مســير انقاب آورد كه انصافًا 
خدمت عظيمي بود و بايــد به آن ها تبريك گفت. ان 

شاءاهلل خداوند اجرشان دهد.
برخورد دکتر باهنر با فاجعه هفتم تیرماه چه بود؟

برخورد ايشــان مانند برخورد ســاير دوستان تأسف 
همراه با تاش بود كه جــاي خالي آن ها را پركنيم و 
جلوي اهداف شوم ضد انقاب را بگيريم. خوشبختانه 
دســت تقدير ايشان را براي مدت كوتاهي ـ حدود دو 
ماه ـ براي ما نگه داشت چرا كه در آن مرحله حساس، 
حضور آقاي باهنر بسيار اهميت داشت. همان طور كه 
مي دانيد ايشــان همان شب در حزب بودند و قرار بود 
در جلسه شــركت كنند كه تا كنار درِ ]محل برگزارِي[ 
جلســه مي روند اما به خاطر كسالت فوق العاده اي كه 
داشــتند در جلسه شــركت نمي كنند. اين شهيد عزيز 
معموالً آن قدر كار مي كردند كه گاهي به جلســات كه 
مي آمدند، مي ديديم به زور چشــمان شان را باز نگه 
مي دارند و خودشان را به ســختي مي توانستند بيدار 
نگه دارند. ساعت هاي متوالي كار مي كردند و آن روز 
هم از همان روزهايي بود كه در جلســه خسته به نظر 
مي رسيدند ولي باز مي خواستند به جلسه بروند. بنده 
قبــًا به ماقات حضرت آيــت اهلل خامنه اي كه ]روز 
قبلش[ به ايشان سوء قصد شده بود و حال شان خوب 
نبود رفته بودم. من را در بيمارستان خواسته بودند اين 
بــود كــه زود از حزب رفتم ولي آقــاي باهنر را گويا 
شهيد درخشــان كه از چهره هاي خيلي خوب حزب 
جمهوري اسامي و از دوستان قديمي بازاري ما بود و 
صفا و معنويت و خلوص خاصي داشت، ديده بود كه 
ايشان بسيار خسته است. شهيد درخشان گفته بود شما 
به جلســه نياييد، برويد اســتراحت كنيد. و آقاي باهنر 
را وادار كــرده بود كه به خانه برود. ايشــان تا نزديك 
در ورودي حــزب هــم آمده بود كه بعــد آن طور كه 
خودشان به من تلفن كردند و گفتند به يك باره صدايي 
بلند مي شـود و شـــعله اي از مـحل جــــلسه همه 
فضــاي حياط را دربرمي گيرد. طبــق گفته آقاي باهنر 
شــعله تا كنار در هم آمده بود و ايشان داغ شده بودند 
البته بافاصله دوســتان ايشــان را از آن محوطه بيرون 
آورده بودنــد چرا كه معلوم بود كه دشــمن در اطراف 
كمين كرده بود تا اگر جمعي از حادثه جان ســالم بدر 
بــرده اند آن ها را هم از بين ببرد. اين بود كه اين عزيز 
را به يك نقطه امني برده بودند و ايشــان از همان جا با 

من تماس گرفت و خودشــان هم در يكي از ستادهاي 
نجات آســيب ديدگان و مصدومين كار مي كردند. آن 
شب تا ساعت 2 بعد از نصف شب مرتب با هم تماس 
داشــتيم و مشــورت مي كرديم و باز همان جا بود كه 
تصميــم گرفتيم صبح زود به نخســت وزيري برويم. 
آقاي باهنر صبح زود به نخســت وزيري آمدند، شهيد 
رجايي و ساير دوســتان هم آمدند، حضرت آيت اهلل 

خامنه اي هم كه در بيمارستان بستري بودند. 
ما نشســتيم و بر اعصاب مان مســلط شديم و به اين 
نتيجه رســيديم كه اكنون بايد محكم بايستيم و ارگان 
هايي كه نيروهاي شان را از دست داده اند فوراً ترميم 
كنيم و همه ارگان ها به كارشــان ادامــه دهند. ]بايد[ 
مــردم را هم آرام كنيم و به آن ها بگوييم كه با حضور 
آن ها انقاب آســيب ناپذير است. اين بود كه فوراً به 
نزد امام رفتيم و حضرت امام بسيار كمك و راهنمايي 
هاي مؤثري كردند، با ارشاد ايشان و هم فكري دوستان 
توانســتيم انقاب را حفظ كنيم روســياهي هم براي 

دشمن ماند.
علت انتخاب دکتر باهنر به ســمت دبیر کلي حزب 

جمهوري اسالمي چه بود؟
ايشــان شايســته ترين فرد بودند، همه مــا به روحيه 
تشــكياتي و خــوش فكــري و اعتقادشــان به كار 
تشــكياتي واقف بوديم و تشــخيص مان اين بود كه 

مؤثرترين فرد اين بزرگوار هستند.
علــت آمدن آقاي باهنر به مجلس و قبول نمايندگي 

در مجلس شوراي اسالمي چه بود؟
همان طور كه مي دانيد در انتخابات رياست جمهوري، 
]كانديداي[ خط امام شكســت خــورد و بني صدر با 
فريب و اغواي مردم پيروز شــد. اين بود كه ما به فكر 
افتاديــم مجلس را حفظ كنيم و امام هم همين هدايت 
را كردند. قرار شــد بنده و آقاي باهنر و حـضـــرت 
آيــت اهلل خامنــه اي و در حقيقت مؤسســين حزب 
جمهوري اسامي، به مجلس برويم و حتي االمكان آن 
جــا را در خط امام نگه داريم. البته انتخابات را خوب 
انجام داديم، حزب جمهوري اســامي خوب كار كرد 

و اكثريت مجلس را نيروهاي خط امام تشــكيل دادند؛ 
حضــور ]جمع[ ما هم براي شــكل دادن به آن جريان 
مؤثر بود. آقاي باهنر هم بســيار مؤثــر بودند. و وقتي 
هم ديديم دولت به ايشان نياز دارد، موافقت كرديم كه 
ايشان به آموزش و پرورش برود كه بعد از رفتن آقاي 
رجايي ]براي در دســت گرفتن پست نخست وزيري[ 

خالي شده بود.
دانش آموزان و محصلین ما بايد چگونه باشــند تا 
خالء چنین مردان بزرگي را براي انســان هاي آينده 

پر کنند؟
جامعه به ندرت چنين افرادي را مي تواند تربيت كند، 
البته منحصر به ايشــان نيست. االن هم تعداد زيادي از 
نيروهاي انقابــِي دوران مبارزه، داراي خصوصيات و 
صفات شــهيد دكتر باهنر هستند اما خاء آن ]عزيزان[  
را حضــور جامعه پر مي كند. يعنــي همين كه جامعه 
بــه راه اين گونه افراد وفادار باشــد رفتن افراد صدمه 
چندانــي نمي تواند بزند، بلكه روح آن ها و حماســه 
تاريخ زندگي آن ها هميشــه انسان ساز خواهد بود و 
جاي شان را پر خواهد كرد، مخصوصًا وقتي كه شهيد 
مي شــوند. ما هم مي توانيم با يــاد و خاطره آن ها و 
ســخنراني ها و درس ها و راهنمايي هاي آن ها انسان 
بســازيم. ولي باز آن نقطه مهم در ساختن افرادي مانند 
اين ها اوالً اســتعداد اســت كه خيلي ها اين استعداد 
را دارند، تربيت خانوادگي هم مهم اســت كه البته باز 
خانواده هاي ســالم مانند خانواده ايشــان وجود دارد، 
معلــم خوب هم تأثير دارد. خلــوص و پاكي و تقواي 
خودشــان هم مؤثر است و باز طبيعي است كه منحصر 
به اين عزيزان نيســت و خيلــي از افراد مي توانند اين 
درجه از تقوا را داشــته باشــند و يك مقدار هم كار و 
مرارت تحصيل و مشقت مبارزه و رياضِت رفتن به راه 
خدا و مبارزه با ضد خدا مطرح است كه اين ها همگي 
سازنده اســت و از درونش اين گونه انسان ها آفريده 
مي شوند كه الحمدهلل جامعه امروز ما اين گونه افراد را 

كم ندارد. خداوند روح ايشان را شاد کند.

شهيد باهنر در کنار آقای هاشمی رفسنجانی
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نقش شهید باهنر در انقالب و تداوم آن 
نقش نقش بسیار مؤثري بود چه در سطح 
فرهنگ، چه در ســطح معلمها، چه در 
سطح كتابها، چه در سطح مجامع عمومي 
و سخنرانیها؛ جز نیروهاي بسیار صالح و 
اصیل و ســالمي بودند كه هیچ لحظه اي 

انحراف نداشت.

»شهید باهنر از آن وقتي كه خود را شناختند، جامعه را شناختند و قدرت 
فعالیت قلمي و فكري و عملي را در ابعاد مختلف در خود یافتند، یكي از 
كارهاي اصیل و كارهاي معتبرشان كار مبارزاتي بود، چه از راه قلم، چه از 
راه زبان، چه از راه فكر و چه از راه عمل و در این راه، این عزیز، جزو آن 
پیشگاماني هستند كه در مبارزه اسالمي ما این افراد تا اندازهاي محدود 

و شمرده شده هستند.« 
»از باهنر و رجایي مي گویم تا كوهها استواري 
بیاموزند«؛ عنوان گفت و گویي است با آیت اهلّل 
سیدعبدالكریم موسوي اردبیلي، برگرفته از جلد 
دوم كتاب »شهید باهنر؛ الگوي هنر مقاومت« كه 
بخشهاي مربوط به شهید باهنر از این گفت و گو، 

البته با اندكي تلخیص، ویرایش تقدیم مي شود.

شهيد باهنر در آيينه خاطرات آيت اهلّل سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

جزِو پيشگامان بود

درآمد

حجت االسام والمسلمين دكتر محمدجواد باهنر، آيت 
اهلل دكتر ســيدمحمد حسيني بهشتي، آيت اهلل سيدعلي 
خامنه اي، آيت اهلل ســيدعبدالكريم موســوي اردبيلي، 
آيت اهلل اكبر هاشــمي رفسنجاني؛ به ترتيب پنج اسمي 
بودند كه در يكي از اولين روزهاي پيروزي انقاب بر 

آخرين سطر يك اعاميه مهم به چشم مي خوردند.
در آن روزها چه كســي تصور مي كــرد كه اين چند 
چهــره انقابي صادق و از معتبرترين شــخصيت ها و 
فقهاي مدبّر حوزه هاي علميه، در صحنه هاي سياسي، 
آن چنان بدرخشــيد و آن چنــان صداقت و درايت و 
خلوص و ايثار نشــان دهند كه امروز در قلب تك تك 
مسلمانان انقابي ايران و حتي جهان، جاي داشته باشند 
و بعدها نيز كه در كارهاي اجرائي چهره اي دانا و سليم 
و حليــم و خالص به نام محمدعلــي رجائي  به جمع 
شــان پيوســت، به يك گروه كامل تبديل شوند و در 
سخت ترين و مصيبت بارترين روزهاي بعد از پيروزي 
انقــاب در تمام ناهمواري هايي كه براي انقاب پيش 

مي آمد متهورانه و سخت كوشانه، فعاليت كنند.
امــا امروز 3 تن از اينان از بين مان رفته اند و اكنون به 
پاي سخنان يار ديگري مي نشينيم، ما مي پرسيم و آيت 

اهلّل موسوي اردبيلي پاسخ مي گويند:
لطفًا در مورد ســابقه مبارزاتي شهید حجت االسالم 
دکتر باهنر و هم چنین نحوة آشــنايي با آن شــهید 

توضیح دهید.
آشنايي من با آقاي باهنر به زمان نسبتًا دوري مي رسد، 
يعني روزهايي كه ايشــان در قم درس مي خواندند و 
من هم آن وقــت قم بودم، آن وقــت همديگر را مي 
شــناختيم اما همكاري نزديك با هم نداشتيم. مقداري 
آشنايي داشــتيم و من در جريان كارهاي ايشان بودم، 
يعني همديگر را مي ديديم و با هم صحبت مي كرديم 
و آقــاي باهنر هم در جريان كارهــاي من كم و بيش 
بودند تا اين كه آمدند تهران. در حســينية ارشاد تهران، 

گاهي حضور مختصري در بعضي از كارها داشــتم و 
چون شــهيد باهنر حضور مفصلي در حســينية ارشاد 
داشــت طبعًا در آن كارها با ايشان معاشرت مي كرديم 
اما خيلي زود اين آشنايي تبديل به يك همكاري بسيار 
نزديك شــد، به دليل كارهاي تحقيقي، شــغل ايشان 
مستقيمًا كار فرهنگي بود و من با تأسيس مدرسه دورة 
راهنمايي مفيد آن كار فرهنگي را كه شروع كردم، طبعًا 
سراغ دوستاني رفتم كه  سابقه كارهاي فرهنگي داشتند؛ 
از قبيل شهيد دكتر بهشتي ـ رحمت اهلل عليه ـ و شهيد 

باهنر و ديگران. 
در »مفيد« ما كار فرهنگي داشــتيم، بعد يك مؤسســه  
خيريه به نام »مكتب اميرالمؤمنين)ع(« به وجود آورديم 
كه در آنجا نيز از ايشــان دعوت كردم و در آن مؤسسه 
هم با ما بودند. از آن مؤسســه يك مؤسسه ديگر متولد 
شــد كه كانون توحيد از آن جا ســر چشمه گرفت و 
شــهيد باهنر در آن جا جزو هيأت مؤسس قرار گرفتند 
و همكاري بســيار نزديكي با همديگر داشتيم، بعد هم 
يك مدرســه در خيابان زنجان درســت شد كه آن هم 
متولدشــدة همين مؤسســات بود، يعنــي همه اين ها 
مؤسســه مادرشــان مكتب اميرالمؤمنين)ع( بود كه در 
جوار مسجد اميرالمؤمنين)ع( در خيابان نصرت تأسيس 
شده بود. ايشان در آن مكتب بود در آن خانه و مدرسه 
و در آن دبيرستان با هم همكاري بسيار نزديكي داشتيم، 
طوري كه كمتر روزي بــود كه يكديگر را در رابطه با 

اين كارها نبينيم و اين يك رابطه كاري بود. 
رابطه كاري دوم، فعاليت مشترك مان بود در روحانيت 
مبارز، كه آن جا هم ايشــان حضور داشــتند و هم من. 
بعد هم خدمت برادران بوديم؛ من جمله شهيد مطهري 
و شــهيد مفتح و ساير برادراني كه االن الحمدهلّل بعضي 
از آن هــا زنــده هســتند. در آن جا هــم رابطه كاري 
مشترك داشــتيم، به عاوه كارهاي مبارزاتي و انقابي 
كه خصوصي تر و محرمانه تر و با يكســري افراد كم 

تر بود، در آن جا هم باز هم فكري نزديك و همكاري 
داشــتيم. بنابراين آقاي باهنر را مي شــود يكي از افراد 
بســيار نزديك در ابعاد مختلف و در كارهاي مشتركي 
كه با هم داشــتيم به شــمار آورد و من شناسايي بسيار 
نزديكي از ايشــان داشتم. ســابقه مبارزاتي شهيد باهنر 
را همه مي دانند و چيزي نيســت كــه از همه مخفي 
بماند. ايشان از آن وقتي كه خود را شناختند، جامعه را 
شناختند و قدرت فعاليت قلمي و فكري و عملي را در 
ابعــاد مختلف در خود يافتند، يكي از كارهاي اصيل و 
كارهاي معتبرشان كار مبارزاتي بود، چه از راه قلم، چه 
از راه زبــان، چه از راه فكر و چه از راه عمل و در اين 
راه، اين عزيز، جزو آن پيشگاماني هستند كه در مبارزه 
اسامي ما اين افراد تا اندازه اي محدود و شمرده شده 
هستند. ]در اين راه[ تنها خود شهيد باهنر نبود، ]بلكه[ 

خانواده، همســر، خواهر و ديگر افراد خانوادة ايشــان 
در اين باره با اين بزرگوار همكاري داشــتند. شايد اين 
انــدازه بگويم كه كمتر كار مبارزاتــي در ايران بود كه 
اين شــهيد عزيز مستقيم و يا غير مستقيم در آن كار در 
جريان قرار نگيرد و يا دخالت در آن كار نداشته باشد، 
مگر كارها و مبارزاتي كه انحرافي بود كه پيدا بود ايشان 

موضعش چيز ديگر بود.
نقش شهید باهنر در انقالب و تداوم آن چه بود؟
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آقاي باهنر بسیار پركار بود، حتي وقتي 
مریض مي شد، به قدري كه بستري شده 
و دكترها گفته بودند كه نباید چند روزي 
از منزل خارج شود، همین وقت جلسات 
در خانه ایشان تشكیل میشد یعني آقاي 
باهنر خوابیده و دیگران نشسته، كارها را 

انجام مي دادند.

نقش ايشــان نقش بســيار مؤثري بود چه در ســطح 
فرهنگ، چه در ســطح معلم ها، چه در ســطح كتاب 
ها، چه در ســطح مجامع عمومي و ســخنراني ها؛ جز 
نيروهاي بســيار صالح و اصيل و سالمي بودند كه هيچ 
لحظه اي انحراف نداشــت. هميشــه در خط مستقيم 
حركت مي كرد و كارهايش هميشــه ســالم و خالص 
انجام مي گرفت، بنابراين اثرش بسيار مهم بود. افرادي 

كــه آقاي باهنر را مي شــناختند ]مــي دانند[ كه حتي 
در اين اواخر ]زندگِي[ ايشــان خاصه شــده بود ]در 
تاش و فعاليـــت[، مثًا اگر يك جلسه اي هم داشت، 
جـلسه اي بــود كه افراد آن هم فكر و هم گام بودند... 
جلسات عادي هم اگر داشت با همين ها بود. اگر يك 
وقتي در يك گوشه اي مثًا به عـــنوان دو ساعــــت 
مي خواست استراحت بكند، باز باالخره يك برنامـــه 

اي بود و برنـامه اي داشت. 
حتي يادم هست وقتي آقاي باهنر مريض بود، به قدري 
كه بستري شده بود و دكترها گفته بودند كه نبايد چند 
روزي از منزل خارج شــود، همين وقت جلســات در 
خانه ايشان تشكيل مي شد ]يعني[ آقاي باهنر خوابيده 
و ديگران نشســته، كار را انجام مي دادند. ايشان بسيار 
فرد پرتاش و پركوشش، ]معتقد و عامل به[ كار سالم، 
فكر آرام، پرمقاومت و با سعي و كوشش بسيار زياد كار 

مي كرد و صادق بود.
مقداري راجع به خصوصیات اخالقي و شــخصیت 

علمي آن بزرگوار توضیح دهید.
در بُعد علمي ايشــان يك انسان متفكر با نظريات مفيد 
و سالم، و انديشه توانا و مبتكر بود و ]در[ خصوصيات 
اخاقي: 1- باخدا بود 2- سعه صدر داشت 3- مقاوم 
بود ۴- خيلي كم تر و ديرتر خسته مي شد 5- مخلص 
بود، كار را به عنوان يك وظيفه و تكليف انجام مي داد. 
]به عاوه[ خصلت هــاي خودخواهي، خودمحوري، 
خودبينــي در او ديده نمي شــد و نبود، يا اگر بود اين 
قدر كم رنگ بود كه در ال به الي عملش خيلي خود را 
نشان نمي داد. خيرخواه بود، مشاوری بسيار خوب بود 
در مواردي كه ديگران با او مشــورت مي كردند، معين 
]ياري دهندة[ بســيار خوبي بود براي آن هايي كه با او 
همكاري مي كردند. در اين بُعد شهيد باهنر، جزء افراد 
معــدودي بود و ]با وجود[ مجموعة اين فضايل، وقتي 
كه شهيد شدند شهادت شــان براي من بسيار سنگين 
بــود. براي اين كه در چندقدمي، من ايســتاده بودم در 
همين ســاختمان و او در آن ســاختمان مي سوخت و 
در ميان شــعله هاي آتش. البته من اين را باور نداشتم 
امــا احتمــال آن را مــي دادم و زن و بچه اش هم در 
چندقدمي ما بودند و هيچ كاري هم از ما ساخته نبود. 

من طبعًا مانند هر انساني كه مصيبتي بر او متوجه شود 
و هيج كاري از او ســاخته نباشد و معموالً تاش مي 
كند از نظر ذهنيت ،خود را طوري وانمود كند كه ايشان 
نيســت ]كه دچار حادثه شده[، اما در اين حالت بوديم 
كه ان شاءاهلّل آن ها ]جزو آسيب ديدگان حادثه[ نباشند 
تا اين كه معلوم شد و فهميديم كه نه خير ايشان ]جزو 
آســيب ديدگان حادثه[ بودند. و چه قدر ســنگين بود 
براي من آن وقت كه در مجلس، جنازة ايشان را آوردند 
و قرار شــد من نماز بخوانم يا پرده اي بر روي جنازه 
ايشان بود كه دوستانش ديدند و من هم پرده را كه كنار 
زدنــد اين بزرگوار را ديــدم و آن لحظه هر وقت يادم 
مي آيد واقعًا بر من سخت مي گذرد؛ رحمت اهلل عليه.

شــهید باهنر در حــزب ]جمهوري اســالمي[ چه 
کارهايي انجام مي دادند؟

ايشــان در حزب جزو افــرادي بودند كه از همان روز 
اول در پي ريزي و در پياده كردن تفكر تشــكيل حزب 
نقش حساس و اساســي داشتند. و جزو افرادي بودند 
كه از روز اول تأســيس حزب كارها و مسئوليت هايي 
را تقبل كردند و خيلي از خصلت هاي ايشان در حزب 
ايــن بود كه آن كار پر مشــقت را قبــول مي كرد. در 
روزهاي اولي كه در كانون توحيد اســم نويســي بود، 
از همــان روزها خالصانه در خدمــت حزب بودند و 
بيشتر كارهاي برنامه ريزي و كارهاي آموزش به عهده 
ايشــان بود؛ تا آن جايي كه من خبر دارم ) البته بعدها 
و در اواخــر من در مجــراي كار نبودم(. خصوصًا بعد 
از شــهادت دكتر بهشتي كه ايشان مسئوليت مستقيم را 
پذيرفتند در جريان كارهاي ايشان به آن صورت نبودم، 
ولي در اول كار كه تقسيم كار شد ايشان كار شهرستان 
ها را پذيرفت كه كار شهرســتان ها كار ســنگيني بود. 
يعني به اضافه كارهاي فرهنگي و آموزشــي كار اصلي 
ايشان كار شهرستان ها بود. و با تاش اين شهيد عزيز 
اكثر شهرستان ها با حزب رابطه برقرار مي كردند، دفاتر 
درست مي كردند، شناســايي مي كردند، شعبه باز مي 
كردند، دســتور مي دادند و به كارهاي آن ها رسيدگي 
مي كردند و از اين قبيل كارها؛ تا آن جا كه من خاطرم 

هست.

نقش شــهید باهنر را در پیوند ]افراد[ دانشــجو و 
روحاني بیان کنید.

اين مربوط مي شود به كار و بعد فرهنگي ايشان، چون 
اين شهيد عزيز فردي فرهنگي بود، طبعًا تماس مستقيم 
با اين قشــر در جامعه زياد داشتند، اين افراد همكاران 
و شاگردان او بودند؛ افرادي كه با آقاي باهنر همكاري 
داشتند. ثانيًا طرز فكر اين بزرگوار، اصوالً از نوع جوان 
و دانشــجويي بود و اين يكي از خصلت هاي ايشــان 
بود. و اين طرز فكر جوان و دانشــجويي پيوند مي داد 
دانشــجو را با قشــر روحانيت. لذا ما مي ديديم وقتي 
ايشان در يك جلسه اي ســخنراني داشتند يك حالتي 
داشــت و وقتي مي رفت يك جلســه دانشجويي يك 
روحيه ديگري داشت. شهيد باهنر مهره اي بسيار اصيل 
بود و در اين رابطه هم شناسايي خوبي داشت، افراد را 
زياد مي شــناخت. و افراد زيادي هم او را مي شناختند 
و هم تفكر خوبي داشــت و روحانيون و دانشــجويان 
مســائل خود را با ايشان در ميان مي گذاشتند. جلسات 
تدريس مي گذاشتند، جلسات توجيهي مي گذاشتند و 
تبادل نظر مي كردند كه خود تأثير بسيار خوبي داشت.

هدف ايادي آمريكا از منفجر کردن ساختمان نخست 
وزيري و به شهادت رســاندن برادر رجائي رئیس 
جمهور و برادر حجت االسالم باهنر چه بود و تا چه 

اندازه در اين راه موفق شدند؟
هــدف آن ها براندازي بود، ايــن يك حلقه از حلقات 
ديگر كارهاي براندازي بود، اين ها تصميم گرفته بودند 
به از بين بردن. يعني اين جوري فكر مي كردند كه اگر 
افــرادي معدود از مجلس و هيأت دولت و قوه قضائي 
را از بين ببرند،  دولت ساقط مي شود. لذا فكر مي كنم 
مسأله حزب و مســأله نخست وزيري و دادستاني سه 
تا مسأله جدا از هم نيستند،  اين ها يك مسأله هستند، 
منتها سه تا بخش دارند. اين ها فكر كرده بودند كه يك 
مقدار را در حزب از بين مي برند و بقيه را در نخست 
وزيري از بين مي برند و چند نفر را هم دادســتاني از 

بين ببرند، مسأله تمام است...
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حجت االسام والمسلمين شهيد دكتر محمدجواد باهنر، 
از ياران و شــاگردان مبرز حضــرت امام خميني)ره( و 
ســومين نخســت وزير نظام مقدس جمهوري اسامي 
ايران، سال 1312 شمسي در خانواده اي مذهبي و فقير 
در محله اي به نام »شــهر« در كرمان متولد شد. خانواده 
اش تعداد نُه فرزند داشــتند و او دومين آن  ها و پســر 
ارشد اين خاندان محسوب مي شد. پدرش مرحوم علي 
اصغر باهنر از كســبه مؤمن و پرهيزگار شــهر بوده و با 
وجود آن كه فقط ســواد قرآني داشت، آن چنان زهد و 
تقوايش در ميان مردم شــهره بود كه »شيخ علي اصغر« 
صدايش مي كردند. ايشان مغازه كوچكي در همين محله 
داشت و از اين طريق امرار معاش مي كرد. شهيد باهنر، 
جايي درباره سال هاي كودكي اش گفته است: »در پنج 
ســالگي به مكتب خانه اي سپرده شدم كه نزديك منزل 
مان بــود، چون اوالً در آن ايام مــدارس چندان زيادي 
]در شــهر[ نبود. اگر هم بود خانواده هايي مثل ما به آن 
دسترسي نداشتند. اتفاقًا پيش آمِد ]تأسيِس[ مكتب خانه 
بســيار ِخير بود. براي آن كه در آن جا بانوي متدينه اي 
بود كه قرآن را نزد ايشــان خواندم. ]اين خانم[ فرزندي 
داشــت به نام آقاي حقيقي كه از تحصيل كرده هاي آن 
روز بود و بعد وارد حوزه علميه كرمان شــد.« شــهيد، 
در همان خانه نزد حجت االســام والمسلمين حقيقي، 
خواندن و نوشــتن و درس هــاي معمول روز را فرامي 
گيرد. در ادامه با راهنمايي همين شــخص به مدرســه 
معصوميه كرمان راه مي يابد و با گذراندن دروس رسمي 
حوزوي، به سلك طاب درمي آيد. مدرسه معصوميه در 
دوران رضاخان ســال ها بسته و فعاليت آن ممنوع بود. 
سرانجام از شهريور 1320 شمسي اين مدرسه بازگشايي 
شــد و نسبت به جذب و پرورش طاب اقدام تازه اش 
را از سر گرفت. ورود شهيد باهنر به اين مدرسه حوالي 
سال هاي 3 - 1322 رخ مي دهد و در كنار اين ها ايشان 

و دوستانش تحصيات جديد آموزش و پرورش را نيز 
بــه صورت داوطلبانه و به شــيوه متفرقه پي مي گيرند. 
ســال 1332 شهيد باهنر بيست ســاله است و موفق به 
كسب مدرك تحصيلي پنجم علمي نظام قديم مي شود. 
در اين زمان، ايشــان دروس حوزوي خود را تا حدود 
سطح ارتقاء داده اســت. در تمام اين مراحل، شهيد، از 
نعمت همراهي، دوســتي و هم درس بودن با پسردايي 
بزرگوارش حجت االسام والمسلمين شهيد علي ايران 
منش برخوردار اســت. اين دو هــم محله بودند و البته 
شهيد ايران منش يك سال از پسرعمه گرامي  اش بزرگ 
تر بود. پدر شــهيد باهنر در اين باره گفته اســت: »علي 
آقــا نزد من آمد و گفت كه مدرســه معصوميه طلبه مي 
پذيرد و من مي خواهم در آن جا درس طلبگي بخوانم. 

پســر من نيز به اين كار تشويق شد و دو نفري تصميم 
به تحصيل گرفتند و آن جا مشــغول شدند. در حين اين 
كه آن دروس را مي گذراندند، به آن ها گفته بودند الزم 
است دروس جديد را هم بخوانند...« اين دو شهيد عزيز 
آن قدر با همديگر مأنوس و همراه بودند كه همگان آن 
ها را دو برادر مي پنداشــتند. اين گونه بود كه وقتي آن 
دو بزرگوار، محيط كرمان را براي پيشرفت و پريدن در 
ارتفاع باال كوچك و محدود ديدند، به شــهر مقدس قم 

مشرف شــدند و دور تازه اي از زندگي و تحصيل علم 
را از ســر گرفتند. البته اين هجرت با مشكات زيادي 
از جمله كمبودهاي مالي دو شــهيد همراه بود. شــهيد 
باهنر در اين باره گفته اســت: »وضــع مالي خانواده ام 
طوري بــود كه به هيچ وجه قادر بــه پرداخت مخارج 
تحصيلي من نبودند. بنابرايـــن با شــهريـه محدودي 
كه حضـرت آيت اهلل العظـــمي بروجـردي)ره( در آن 
زمـان مي دادنـــد )32 تومان در ماه( زندگي مي كردم. 
البته بعد از مدتي 50 تومان هم از حوزه علميه كرمان به 
آن جا حواله مي شد. سال اول اقامتم در قم، در مدرسه 
فيضيه ســكونت داشتم و توانســتم كفايه و مكاسب را 
خدمــت چند تن از اســتادان آن روز، از جمله مرحوم 
آقاي مجاهدي)ره( و آقاي سلطاني و ديگران تمام كنم. 
از ســال 1333 به درس خارج رفتم. اساتيد ما در درس 
خارج، عمدتاً رهبر بزرگوارمـــان حضـــرت آيت اهلل 
العظمــي امام خميني بودند كه مــا اولين درس خارج، 
درس فقه و درس اصول را از محضر ايشــان اســتفاده 
كرديم و تا ســال 13۴1، يعني بيش از هفت ســال، در 
خدمت امام بوديم... هنوز هم بسياري از يادداشت هاي 
درســي آن روز به عنوان يــادگار و ذخيره علمي براي 
ما باقي مانده اســت.« شهيد باهنر و دوستانش همچنين 
ســر كاس هاي دروس فقهي مرحوم آيت اهلل العظمي 
بروجردي)ره( حاضر مي شدند. اين تلمذ تا پايان حيات 
پربركت آن مرجع عاليقدر )13۴0 شمسي( ادامه يافت. 
از ديگر اســاتيد شهيد، مرحوم عامه طباطبايي)ره( بود 
كه آقاي باهنر درس فلسفه اسفار را به مدت شش سال 
نزد ايشــان گذراند. درس تفســير مرحوم عامه نيز در 
نــوع خود زبان زد بود و شــهيد باهنر فرصت را مغتنم 
دانســت و از اين كاس بهره ها بــرد: »اولين روزهايي 
كه عامه، درس تفســير را شروع كردند ابتدا درس مي 
گفتند، ســپس مطالب در جمع طاب مورد بحث قرار 

درآمد

»بین من و شهید باهنر نوعي همزباني وجود داشت. این 
همزباني شاید بین شــهید باهنر و هیچ یك از برادران 
نزدیــك و همكار دیگرمان و بین من و ســایر برادران 
وجود نداشت. یعني خیلي نوشـــتن و گفتـن هـم را 
مي پـسـندیدیم و قبول مي كردیم.  قبالً هم كارهاي 
مشترك با هم داشتیم.« اینها شمه هایي از كــــالم 
ارزنده مقام معظم رهبري حضرت آیـت اهلل خـامنه اي 
اســت كه درباره شهید باهنر فرموده اند. آن شهید عزیز 
به راستي یكي از بزرگان انقالب بود. ویژگي هایی كه در 
جاي جاي این زندگینامه مي توان آن را ردیابي كرد و به 
وضوح دید. نوشته ذیل، مروري دارد 
بر زندگي، تالشــها و مبــارزات 
شهـــید دكتر محمدجواد باهنر، 
به قلــم علي عبد كه با استفاده 
از منابع موجود در دفتر ماهنامه 

شاهد یاران نگاشته شده است:

مروري بر زندگي، تالشها و مبارزات 
شهيد دكتر محمدجواد باهنر

الگوي مجسِم مسلماني

شــهید باهنر دومین آنها و پسر ارشد 
خانواده محسوب مي شد. پدرش مرحوم 
علي اصغر باهنر از كسبه مؤمن و پرهیزگار 
شهر بوده و با وجود آنكه فقط سواد قرآني 
داشت، آنچنان زهد و تقوایش در میان 
مردم شــهره بود كه »شیخ علي اصغر« 

صدایش مي كردند
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مي گرفت. بعد از رفع اشــكاالت، درس را مي نوشتند 
كه بعدها به صورت »الميــزان« يعني همان دوره كتاب 
هاي تفســير عالي بيرون آمد. ما از ابتداي سوره مباركه 
بقره به بعد در محضر استاد بوديم و من يادداشت هاي 
فراوانــي دارم كه خاطره پرباري از آن دوران اســت.« 
شــهيد باهنر همواره از آن ايام و نيز شاگردي در محضر 
مبــارك حضرت امام خميني)ره( به نيكي و با غرور ياد 
مي كرد و بهترين خاطــرات علمي و تحصيلي خود را 
مربوط بــه دوران حضور و تحصيل نُه ســـاله اش در 
شـــهر مقـــدس قـــم مي دانست. در تمام آن مدت، 
ايشــان از پرداختن به دروس علمي و دانشگاهي خارج 
از حوزه هاي علميه نيز غافل نشــد. از جمله در اولين 
سال حضور در قم )1333( كاس دوازدهم )متوسطه( 
را بــه طور متفرقه امتحان داد و توانســت مدرك ديپلم 
كاملش را اخذ كند. ايشــان هيچ گاه از تاش، فعاليت 
و مـــطالعه دسـت برنمي داشت، پدر شهيد در اين باره 
مي گويد: »يكي از نكـــاتي كه همـيشـــه در وجــود 
فــرزنـدم بـه آن برمي خوردم پشتكار زيادش بود. يادم 
است يك روز تعطيل به او گفتم كه امروز جمعه است، 
خوب است شما كمي استراحت كنيد. گفت استراحت 
چيست؟ انســان جمعه ها هم بايد كار بكند، استراحت 
مال كســي اســت كه هيچ احتياجي نــدارد. ما محتاج 
كوشــش و فعاليت هســتيم و جمعه و تعطيلي براي ما 
چيزي ندارد كــه كار و تحصيل را كنار بگذاريم. توجه 
كنيد؛ پســرم زماني اين حرف را زد كه فقط يازده سال 
داشــت.« مدتي پس از اخذ ديپلم، شهيد باهنر با ورود 
به دانشكدة الهيات، تحصيات دانشگاهي را نيز در كنار 
دروس طلبگي، به تعلقات روزمره خود افزود و با عاقه 
و پشــتكاري دو چندان، در هر دو زمينــه به توفيقاتي 
نائل شد. البته ايشــان در آن زمان يك روحاني باسابقه 
و دانشــمند بود و درس هاي دانشكده الهيات، تازگي 
چنداني برايش نداشت. بنابراين بيشتر هم و غّم خود را 
بر سر درس هاي حوزوي گذاشت و فقط هفته اي يك 
يا دو بار ـ بعضًا ـ براي دروس نســبتًا ناشناخته و الزم، 
به تهران عزيمت مي كرد. ســال 1337 دوره ليسانس را 
به پايان رســاند و سپس با اندكي وقفه توانست به دوره 

دكتري راه يابد. در اين ميان يك دوره فوق ليسانس در 
رشــته امور تربيتي را نيز در دانشــكده ادبيات دانشگاه 
تهــران گذراند. اين تاش ها در ادامــه مجاهداتي بود 
كه پيش كســوتاني همچون شــهيدان بزرگوار آيت اهلل 
دكتر سيدمحمد حســيني و آيت اهلل دكتر مفتح ابتدا به 
عنوان شاگرد و ســپس در جايگاه استادي در دانشگاه 
شـــروع كــرده بودنــد و اسـتـــاد شـهيد حـضـرت 
آيت اهلل مرتضـي مطهـري نيز در كسوت مدرس حوزه 
و دانشــگاه از چهره هاي تابناك اين عرصه بود. تمامي 
اين كوشش ها در اثر اشارات بارز و هميشگي حضرت 
امــام خميني)ره( مبني بر وحدت حوزه و دانشــگاه و 
نزديكي پيشاپيِش اين دو عرصه بزرگ فرهنگي و علمي 
صورت مي گرفــت. مرحوم عامه طباطبايي)ره( نيز از 
بزرگ ترين مشوقان اين مسير به شمار مي رفت. جالب 
اين كه شهيد باهنر، موضوع پايان نامه تحصيلي دكتري 
خود را »واليت فقيه« قرار داده بود كه با موافقت استاد 
راهنمايش )آيت اهلل شهيد مطهري( توانست نمره قبولي 
را در اين زمينه كســب كند. دامنه تاش هاي علمي و 
تبليغي شهيد باهنر به عرصه هاي مطبوعاتي نيز گسترش 
يافت و ايشــان در كنار آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني و 
حجت االســام والمســلمين مهدوي كرماني سالنامه 
وزين »مكتب تشــيع« را تأسيس كردند كه پس از مدتي 
به فصلنامه بدل شــد و متأســفانه با گذشت هفت سال 
از انتشاراتش توســط عمال رژيم توقيف شد. استقبال 
از اين نشــريه به حدي باال بود كــه در كوتاه زماني )با 
توجه جمعيت آن روز تهران( شمارگانش از پانزده هزار 
نسخه فزوني گرفت و همين، عوامل رژيم منحط پهلوي 
را به صرافت جلوگيري از تداوم انتشار نشريه انداخت. 
به گفته آقاي هاشمي رفسنجاني، شهيد باهنر، بيشترين 
نقش را در تهيه و رسيدگي به مقاالت و چاپ و انتشار 
نشــريه برعهده داشــت. دارا بودن قلمي توانا و سواد 
علمي حوزوي و دانشــگاهِي باال، به شهيد باهنر توفيق 
رســيدن به چنين جايگاهي را در عين جواني بخشيده 
بود. از ســال 1337 با پيوستن شهيد باهنر به روحانيون 
مبارز و آن دســته از ياران حضرت امــام خميني)ره( 
كه تبليغ آشــكار عليه رژيم ستم شــاهي در سخنراني 
هــا و خطابه ها را ســرلوحه كار خود 
قرار داده بودند، سلســله دســتگيري 
هاي ايشان توســط عوامل نظام منحط 
طاغوت آغاز شــد. در اين سال، در پي 
به رسميت شناخته شدن رژيم غاصب 
و اشــغالگر صهيونيســتي توسط شاه، 
شــهيد باهنر در ســفر تبليغي اش به 
آبادان، سخنراني پرشوري ايراد كرد كه 
متعاقب آن، مأموران شهرباني اين شهر 
ايشان را دستگير كردند. البته مبارزات 
شهيد از سال ها قبل و با توزيع نشريه 
»منشــور برادري« ارگان فدائيان اسام 
در شــهر كرمان آغاز شــده بود. شهيد 
باهنر همواره از جمله دوستداران شهيد 
نســتوه سيدمجتبي  بزرگوار و مجاهد 
نواب صفوي بود و از مجاهدات ايشان 

و يارانش هواداري مي كرد.
ســال 13۴1 به تهران آمــد و در اين 
شــهر رحل اقامت افكند. آن زمان، در 
ادامه تاش هايي كــه براي تبليغ دين 
مبين اســام و مكتب واالي شيعه در 
ممالــك خارجي صــورت مي گرفت 

)مانند حضور شــهيد بهشتي در مركز اسامي هامبورگ 
در آلمان(، قرار بود شهيد باهنر نيز به نمايندگي از طرف 
حوزه علميه قم براي دســتيابي بــه چنين امر مهمي به 
ژاپــن عزيمت كند. با حضور شــهيد در تهران، كم كم 
زمينه چيني هاي الزم در دســتور كار قرار گرفت. ابتدا 
شهيد تصميم گرفت آموختن زبان انگليسي را به عنوان 
زبــان بين  المللي تكميل كنــد. در كنار اين ها تا حدي 
هم به يادگيري زبان ژاپنــي پرداخت. اما آن چه باعث 
تداوم ســكونت و حضور شــهيد در تهران شد، شروع 
جــدي مبارزات و نهضت اســامي به رهبري حضرت 
امام خميني)ره( بود. شــهيد باهنر بهتر آن ديد تا با اين 
كاروان همراه شود و آرزوي ديرينه خود و بقيه مؤمنين 
را در تحقــق حكومت اهلل بر زمين و بر صدر نشــاندن 

مستضعفين و مظلومان در زير لواي پرچم پرافتخار شيعه 
تحقق بخشــد. سال 13۴2، خرداد پرحادثه و تاريخ ساز 
اين ســال تقريبًا با ماه هاي عزاداري شــيعيان هم زمان 
مي شــود و شــهيد باهنر نيز جزو روحانيوني است كه 
از قم به شــهرهاي ديگر اعزام مي شوند، تا پيام قيام و 
نداي رهبر معظم مان را به گوش عزاداران برسانند. روز 
هفتم محرم، عوامل رژيم براي دومين بار شهيد باهنر را 
دســتگير مي كنند اما چون كه هنوز اعتراضات عمومي 
پانزده خرداد رخ نداده است، ايشان و بسياري از مبلغين 
آزاد مي شــوند. تا آن كه پس از به وقوع پيوســتن آن 
حادثه عظيم، شهيد باهنر مجبور مي شود زندگي مخفيانه 
اي اختيار كند. در ســالگرد هجوم وحشيانه عمال رژيم 
به مدرسه فيضيه )آخر سال 13۴2( شهيد باهنر به مدت 
سه شب در مسجد جامع بازار تهران سخنراني پرشوري 
ايراد مي كند. در سومين شب، شهيد دستگير و به زندان 
قزل قلعه منتقل مي شود كه نخستين دستگيري منجر به 
زندان ايشان به شمار مي آيد. كًا محاكمه و زندان شدن 
اين بزرگوار به مدت چهار ماه به طول مي انجامد؛ چرا 
كه جرم شهيد از سوي ســاواك، ايراد مطالب تحريك  
آميز بر باالي منبر و به ميان آوردن قضيه مدرسه فيضيه 
در سال قبل و »اظهارات ناروا« تلقي مي شود. در همين 
ســال ها دكتر باهنر به يكي از مهم ترين ســنن اسامي 
عمل مي كنــد و عقد ازدواج بــا دخترخانمي مؤمنه و 
پرهيــزگار مي بندد. خانم زهرا عينكيان همســر مكرمه 
شــهيد درباره چگونگي بســتن پيوند مقدس ازدواج با 
آن بزرگوار و زندگي شــان در سال هاي بعد چنين مي 
گويد: »من و آقاي باهنر از طريق خواهرم كه از همكاران 
دكتر باهنر بود و جناب آقاي برقعي، با هم آشــنا شديم. 
ابتدا شــناخت كمي از ايشان داشتم. فقط مي دانستم كه 
روحاني، تحصيل كرده و نويسنده است. بعد با مادرشان 
براي خواســتگاري به خانة ما آمدند. تقدير اين شد كه 
در ســال 13۴۴ با هم ازدواج كنيــم. برنامة ازدواج ما، 
بسيار ساده و كم هزينه بود. مهريه ام ده هزار تومان بود 
و جهــت هزينه هاي ازدواج، ايشــان دو هزار و پانصد 
تومان دادند. بعد هم وارد آموزش و پرورش شد. مدتي 

شهید باهنر و شهید ایرانمنش آنقدر 
با همدیگر مأنوس و همراه بودند كه 
همگان آنها را دو برادر مي پنداشتند. 
اینگونه بود كه وقتي آن دو بزرگوار، 
محیــط كرمان را براي پیشــرفت، 
كوچك و محدود دیدند، به شــهر 

مقدس قم مشرف شدند.
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نيز ورامين بود. بعد از رســمي شدن، به قسمت سازمان 
كتاب هاي درسي رفت. در ابتداي ازدواج، بيست روزي 
داخــل همان منزلي بوديم كه با طلبه ها اجاره كرده بود، 
تا اين كه براي ســخنراني به رفسنجان دعوت شد و با 
هم به رفســنجان رفتيم، بعد هم برگشــتيم و يك طبقه 
از منزل حاج آقا آيت اللهي را در خيابان شــترداران در 
ميدان قائم اجاره كرديم، سه اتاق داشت و يك آشپزخانه 
و يك حياط خلوت  خيلي كوچك. يك چراغ والور هم 

داشتيم كه روي آن غذا مي پختيم.
افرادي كه با ايشــان رفت و آمد داشــتند، از فرهنگيان 
و روحانيون و بازاريـــان بودند. بعـــضي مـــواقع از 
صبح مي آمــــدند كه يك ساعـت جـلسه باشـــد، تا 
بعدازظهر مي ماندند و غروب مــي رفتند. البته اين در 

مواقعي بود كه كتاب هاي درسي تعليمات ديني مدارس 
را مي نوشــتند. وسايل خانه نداشــتيم. ده هزار توماني 
پول داشــت، قدري هم وام گرفتيم و وسايل خانه، مثل 
آبگرمكن و چيزهاي ديگر خريداري كرديم. روزي فرد 
ناشناســي به من زنگ زد و گفت از دوستان و آشنايان 
باهنر هستم. گفتم ايشان تشريف ندارند. من هم آدرس 
منزل را دادم. بعداً كه آقاي باهنر آمد، گفت كه از ساواك 
بوده است. شهيد باهنر همواره در تاش و فعاليت بود. 
بيش تر روي كتاب هاي درسي كار مي كرد؛ در خانه و 
اداره. مي گفتم مگر بچه ها متوجه اهداف شما در كتاب  
هاي درســي مي شــوند؟ مي گفت همين قدر كه اسم 

پيامبر)ص( را بدانند كافي است.
در خيابان شــهرآرا بوديم كه دختــر بزرگم به دنيا آمد. 
اســم او را گذاشــت نهضت. منظور آقاي باهنر از اين 
نــام، تحقق انقــاب بود. گفته بود من اســم دخترم را 
نهضت مي گذارم؛ نهضت انقاب اســامي. شش سال 
در شــهرآرا بوديم. سه سال در مسجد هدايت سخنراني 
داشــت. ساواك سخنراني او را ممنوع كرد. يك روز كه 
من منزل نبودم، از ســاواك آمده بودند. خواهر شــهيد 
باهنر در را باز كرده بود. ســاواك خواهرشان را دستگير 
كرده و بــرده بود تا از او ســؤاالتي در خصوص دكتر 
باهنر كنند. بعد او را در خيابان رها كرده بودند. چون با 
خيابان هاي تهران آشنا نبود، به ما تلفن كرد. ما هم رفتيم 
و او را آورديم. نزديك غروب ســاواكي  ها داخل منزل 
ريختند، تا آقا محمدرضا برادر آقاي دكتر باهنر را كه در 
راهپيمايي دانشجويان مشاركت داشت، بگيرند. سرانجام 
او را دســتگير كردند و چهار ماه در زندان انفرادي نگه 
داشــتند. مي گفت شــب و روز را تشخيص نمي دادم، 
حتــي براي نماز هم همين طوري وقتي تعيين مي كردم 
و نماز مي خواندم. بعد از چهار ماه آزاد شــد. از آن به 
بعد، مي آمدند، خواهــــر او را دستگـير مي كـردند و 
مي بردند و در بيابان و جاده هايي كه براي او ناآشنا بود 
رها مي كردنــد. ما نيز فقط منتظر زنگش مي مانديم، تا 
برويم و او را بياوريم. يك دفعه هم ســاواك آقاي باهنر 

و خواهرش را خواســت. گفته بودند اگر با ما همكاري 
كنيد، ديگر كاري با شــما نداريم... شهيد باهنر چندين 
بــار زندان رفت. چهار ماه قبل از ازدواج به زندان افتاده 
بود. يك بار وقتي در مسجد جامع بازار تهران سخنراني 
كرده بود، و بار ديگر در همدان دســتگير و روانة زندان 
شــده بود. البته مدت زندان رفتنشــان كوتاه بود. ايشان 
دربارة نحوة برخورد ســاواك در زندان چـــيزي به من 
نمي گفت. يك دفعه خيلي اصرار كردم، تعريف كرد كه 
يكي از هم ســلولي هايم را براي بازجويي بردند. وقتي 
مي آوردنــدش، پاهاي او ورم كرده و دهنش كف كرده 
بــود. در حالي كه از حال رفته بود، او را توي ســلول 
انداختنــد و رفتند. بعد مقداري شــير برايش آوردند و 
با قاشــق داخل دهانش ريختند. به قدري بي حال شده 
بوده كه شــيرها از گوشة دهانش بيرون مي ريخت. بعد 
يكــي از آن  هــا آمد و به من گفت: حاال خوب شــد! 
شــما هم داريد پرســتاري مي كنيد!« )برگرفته از كتاب 

خورشيد كوير(
***

در نيمه هاي دهه چهل شمسي، شهيد باهنر با آزادي از 
زندان، فعاليت هايش را دست كم در سه زمينه ادامه مي 
دهد: نخست همكاري و مشاركت در مبارزه عليه رژيم، 
دوم تداوم حضور در دانشگاه و سوم تداوم حضور مؤثر 
در حوزه فرهنگ، كه از ســوي بزرگان انقاب و ياران 
حضرت امام بر آن تأكيد بسياري مي شد. در اين زمان، 
شهيد بهشتي وارد آموزش و پرورش شده بود و دوستان 
ديگر شــهيد از جمله مرحومان سيد رضا برقعي و دكتر  
گل زاده غفوري نيز آن جا مشغول بودند. هدف، برنامه 
ريزي بــراي دروس تعليمات ديني در مدارس و تأليف 
كتب درســي مربوطه جداگانه براي هر ســال تحصيلي 
از دوازده ســال دوره متوسطه بود. با همكاري و برنامه 
ريزي زيركانه دوستان شهيد و ياران انقاب، ورود ايشان 
به اداره آموزش و پرورش محقق شد و ايشان در قسمت 
برنامه ريزي تحصيلي به كار اشــتغال پيدا كرد. در كوتاه 
مــدت آقاي باهنر و همراهانش )دكتر غفوري و مرحوم 
برقعي( توانســتند زير نظر شهيد بهشتي نخستين كتاب 
هاي ديني را تأليف كنند و ســپس دامنــه اين تأليفات 
تمامي كتب دينِي دوازده ســال تحصيلي را دربرگرفت. 
شــهيد باهنر همواره از اين امكان و موقعيت، به عنوان 
يك فرصت جالب ياد مي كرد و از شيريني درگيري ها 
و مشكاتي مي گفت كه بر سر تداوم اين راه با دستگاه 

داشت و نتايج پرباري كه به تحمل همه آن مسائل 
و موانــع، مي ارزيد. مطالب اين سلســله كتب به 
قدري پربار و عميق و راه گشا بود كه از يك طرف 
نســلي از مبارزان و رزمندگان آينده انقاب، نظام 
و دفاع مقدس را تربيت كرد و با معارف اســامي 
آشنا ساخت و از طرف ديگر، اين مطالب حتي در 
مخفي گاه هاي مبارزين مذهبي نيز ســينه به سينه 
تدريس مي شــد و گسترش مي يافت. تا آن كه در 
آســتانه بروز و اوج گيري انقاب اســامي، رژيم 
پي به نفــوذ و عمق اين كتاب هــا برد و درصدد 
جلوگيري از تداوم اين مســير برآمد. شهيد باهنر 
در اين بــاره توضيـح داده اســت: »در سال هـاي 
6 - 1355، رژيـــم، ديـــگر احساس كرده بود كه 
مطالب كتاب ها چيست. فلذا سخت جلوگيـــري 
مي كرد و كتاب ها را براي سانســور و تجديد نظر 
به مراكز خود مي فرســتاد. ما توانســتيم به كتاب 
هاي تجديد نظر شــده دست پيدا كنيم. آن ها دور 
شــصت درصد از مطالب كتاب هــاي اول و دوم 

راهنمايي خط كشيده بودند و در حاشيه، اظهار نظرهايي 
كرده بودند، معلوم بود كه آن مطالب براي شــان ناگوار 
بوده اســت. از آن ســال تصميم بر اين گرفته شد كه از 
انتشار اين كتاب ها جلوگيري كنند، منتها در محذورات 
اجتماعي قرار داشتند و دنبال مؤلف جديدي مي گشتند 
تا جايگزين ما كنند؛ مؤلفــي كه بتواند به دلخواه آن ها 
بنويسد. اما چنين مؤلفي يا نبود و اگر هم بود جامعه او 
را نمي پذيرفت. چون مدت ها بود كه معلمين با كتاب 
هاي ما آشــنا شده بودند و مي گفتند زمينة بسيار خوبي 
به ما داده ايد. همچنين مي گفتند ما اگر مي خواســتيم 
عليه رژيم صحبتي بكنيم، در هيچ يك از كتاب ها ممكن 
نبود اما شــما سرنخي به ما داده ايد كه مي توانيم بحث 
هاي خـودمـان را ]مطـــرح[ كـنيم. ساواك هم تاش 
مي كرد كه كتاب هاي ديگري بنويسد و حتي با بعضي 
از نويسندگان - اوقافِي- آن روزها قرار گذاشته بود، ما 
هم مخصوصًا آن ها را مــي ديديم و به صورتي از اين 
كار منصرف شان مي كرديم. در ضمن، معلمين و مردم 
را در جريان مي گذاشــتيم تا اگر احيانًا ]عوامل رژيم[ 
خواستند كار جديدي ]با كتاب ها[ بكنند، آگاه باشند و 
مقاومت كنند. در هر حال، آن سال با شيوه هاي خاصي 
توانســتيم جلوي آن كار را بگيريم. آن ها نيز چاپ اين 
كتاب ها را تا آخرين روزي كه فرصت داشتند به عقب 
انداختند، ولي ديگر نمي توانستند در برابر افكار عمومي 
مقاومت كنند. باالخره در سال 1356 كه مبارزات وسيع 
تر شــد مجبور شدند تسليم ما شوند. ما هنوز هم نسخه 
هايي از آن ها را به يادگار نگه داشــته ايم، نسخه هايي 
كه ]عوامــل رژيم[ دور مطالبش را خط كشــيده اند تا 
سانسور كنند و مشخص اســت كه اين جرح و تعديل 
ها از سه كانال مختلف عبور كرده است تا مطالب مورد 
نظر حذف شوند. همه آن ها را نگه داشته ايم تا روشن 
شود كه رژيم درباره كتاب هاي ما چگونه فكر مي كرده 
اســت. بعضي ها مي پرسند شما چطور موفق شديد در 
آن زمان، اين كتاب ها را بنويســيد؟... در اين كتاب ها 
آيــات فراواني از جهاد و لــزوم كارزار در برابر ظلم و 
بي عدالتي آورده شده است. در اين كتاب هاي درسي، 
ضرورت مبارزه مخفي و حفظ نيروها از دستبرد دشمن 
و ضربة  كاري زدن به دشمن را نيز مطرح كرديم. تاريخ 
ائمه اطهار)ع( را به خصوص از قسمت هاي مبارزاتي و 
انقابي و درگيري هايي كه با خلفا داشــتند بيان كرديم. 
مسئل اقتصادي اي كه در اين كتب آورديم، درباره ملي 

شهید باهنر همواره از آن ایام و نیز 
حضرت  مبارك  محضر  در  شاگردي 
امام خمینــي)ره( به نیكي و با غرور 
یاد میكرد و بهترین خاطرات علمي 
و تحصیلي خــود را مربوط به دوران 
حضور و تحصیل نُه ساله اش در شهر 

مقدس قم مي دانست.

شهيد باهنر در سنين نوجوانی
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كردن صنايع و بســياري از منابع طبيعي بود و همچنين 
براي از بين بردن بســياري از زمينه هاي سرمايه داري 
و استثماري پيشــنهادهايي ارائه كرديم. مسائل انفال به 
خوبــي در آن كتب تبيين شــده و ايــن كه ثروت هاي 
عمومــي، مبارزه با تبعيض، ظلم و طاغوت و اســتبداد 
چيست. به همين دليل، بعضي مّدعي هستند كه بخشي 
از روشن بيني نسل جوان و نوجوان ما به خاطر مطالعه 
اين نوع مســائل بود كه در كتاب هاي ديني مطرح شده 
بــود. در هر حال، اين فرصتي براي ما بود.« نكته جالب 
اين كه در تمام مدتي كه از ســال 1350 به بعد شــهيد 
دكتر باهنر ممنوع المنبر بود و از ايراد ســخنراني توسط 
ايشان جلوگيري مي شد، ايشــان كماكان اين امكان را 
مي يافت تا بتواند به تأليف و تدوين كتب درســي ادامه 
دهد. خداوند سبحان در آيه شريفه و مشهور ۹ از سوره 
مباركه »يس« مي فرمايد: »و جعلنا من بين ايديهم ســّداً 
و من خلفهم ســّداً فاغشيناهم فهم اليبصرون؛ و از پس 
و پيــش )راه( را بر آن ها )دشــمنان( ســد كرديم و بر 
چشم شــان هم پرده افكنديم كه هيچ نبينند.« از طرفي 
شهيد بزرگوار با بهره مندي از درايت و زيركي ذاتي اش 
كماكان در اجتماعــات كوچك و بزرگ معلمان و اهل 
فرهنگ شركت مي جـــست و براي آن ها سخنرانــي 
مـــي كرد. تا پيش از مـــمنوع المنبر شــدن نيز عمده 
سخنراني ها و خطابه هاي شهيد در تشكل هايي موسوم 
به انجمن هاي اسامي پزشـكان و مهندسـان آن سال ها 
ايراد مي شــد. مسجد هدايت )همان مسجد معروفي كه 
مركز عمده فعاليت ها و جايگاه هميشگي حضرت آيت 
اهلل طالقانــيـ  رهـ  به شــمار مي رفت( نيز اصلي ترين 
مأواي شــهيد باهنر بود. دكتر باهنر همچنين در تأسيس 
و راه اندازي مسجد الجواد)ع( نقش آفريني و همكاري 
كرد. در برنامه هاي جاري حســينيه ارشاد نيز مشاركت 
مي ُجســت. ضمن اين كه از ابتداي ورود و اقامت در 
پايتخت، با اعضاي هيأت مؤتلفه آشنا شد و مراوده پيدا 
كرد. »مؤتلفه« مشي مســلحانه و مذهبي پيشه كرده بود 
و پس از اقدام به ترور حسن علي منصور نخست وزير 
وقت، عده اي از آن ها دســتگير، زنداني يا شهيد شدند 
)افرادي نظير شهيدان بخارايي، امامي و صفار هرندي به 
جوخه اعدام سپرده شدند(. در اثر گذراندن اين تجربه، 
شــهيد باهنر تحت راهنمايي هاي دكتر بهشتي و استاد 
مطهري به فكر راه اندازي تشكياتي نيمه علني افتاد كه 
در پوشــش فعاليت هاي اجتماعي و مددكاري از مبارزه 
نيز غافل نباشــد. نام اين تشكل، بنياد رفاه اسامي بود. 
به گفته همسر شهيد: » دكتر باهنر براي پيشرفت نهضت 
هر فعاليتي را كه مفيد مي دانـــست انجـام مـــي داد. 
يكــي از فعاليت هاي او كه در ارتبــاط با نهضت بود، 
راه اندازي مدرسة رفاه بود. فلسفة وجودي اين مدرسه 
كارهاي سياســي اي بود كه با دوستانش انجام مي داد. 
بچه هاي شهدا جهت ثبت نام در اين مدرسه در اولويت 
قرار داشــتند. از افرادي كه آن جا كار مي كردند،  شهيد 
رجائي، آقاي هاشــمي رفسنجاني و عده اي از بازاريان 
بودند. برنامه ريزي فرهنگي اين مدرســه برعهدة شهيد 
باهنر بود... شــهيد باهنر شــصت نفر از دختران تربيت 
معلـــم را انتخـاب كـــرده بود. آن هـا به اين مـدرسه 
مــي آمدند و شهيد مطهري، شهيد بهشتي و شهيد باهنر 
براي آن ها جهان بيني اســامي تدريس مي كردند. يك 
ســري مسائل هم طرح مي شــد. آن هايي كه پيشرفت 
خوبي داشــتند، انتخاب مي شدند. از همين افراد، كادر 
فرهنگي مدرســه شــكل گرفت و اين هستة پربار را به 
وجود آورد. شخصيت شهيد باهنر بيش تر فرهنگي بود 
و در اين زمينه بسيار موفق بود. او هستة كانون توحيد، 

دفتر نشر و كتب درسي را پايه گذاري كرد. شهيد باهنر 
در طول مبارزاتش سختي هاي زيادي تحمل كرد. شب 
هاي متعددي بود كه وقتي از جلســه مــي  آمد، او را 
افســرده و ناراحت مي ديدم. مي گفتم چه شده است؟ 
مــي گفت روحيه ام گرفته اســت. جريان خواهرش را 
مطرح مي كرد. ســاواك دفعات زيــادي خواهرش را 
دستگير مي كرد و مي برد و توي سردخانه مي گذاشت. 
با اين كار شــهيد باهنر را شــكنجة روحي مي داد. اما 
شهيد باهنر از هدف خود دست برنمي داشت. مقاومت 
مي كرد و به مبارزات خودش ادامه مي داد. امام صادق 
مي فرمودند »صبر شيعتنا اصبر منا؛ ما صابريم و شيعيان 

مــا از صابرانند«. واقعَا شــهيد باهنر تفســير صبر بود. 
او نمونــة اين صبر بود. عمل ايــن بزرگواران خيلي از 
روايــات را كه برايم نامفهوم بود، مفهوم ســاخت... از 
ديگر مراكز فعاليت هاي ايشــان، كانون توحيد بود. آن 
ها با همكاري عــده اي از بازاري ها زميني را خريدند 
و ســاختند و در آن برنامه هاي فرهنگي برگزار كردند. 
كارهاي ســاختماني آنها را يكــي از مبارزين بر عهده 
داشــت. دراين كانون، شــهيد مطهري و شهيد بهشتي 
برنامه داشــتند. مدرسة مفيد را هم با آيت  اهلّل موسوي 
اردبيلي تأســيس كردند. آن جا دبيرســتان و مدرســة 
راهنمايي داشــت. بعد دفتر نشــر را ايجاد كرد. در آن 
جا با آقايان دكتر غفوري، برقعي و هاشــمي رفسنجاني 
همــكاري و فعاليت مي كرد. يك مؤسســه اي هم در 
آلمان راه انداختند. در آن جا مطالبي چاپ مي كردند و 
نشر مي دادند. دفتر نشر فرهنگ اسامي هم كتاب هايي 

را كه موافق رژيم طاغوت نبود، چاپ مي كرد.
هر ســال يك ســمينار براي معلمان دينــي در يكي از 
استان ها داشتند. هفته اي يك بار هم سخنراني داشتند. 

موضوع سخنراني هم چگونگي تدريس كتب ديني بود. 
يك ســمينار در مشــهد بود كه با هم رفتيم. يك طبقه 
اجــاره كرديم. هر روز در منزل مــا برنامه بود. در اين 
برنامه حضرت آيت  اهلّل خامنه اي، شهيد بهشتي و شهيد 
مطهري شــركت داشــتند. من مرتب كار مي كردم. دو 
نفــر از بـــرادرزاده هـايـم كه همـراهان بودنـد مـدام 
مي گفتند اين چه مســافرتي است؟ صاحب خانه طبقة 
پاييــن را هم به ما واگذار كرد. هدف از اين مســافرت 
برنامه هاي انقابي بود. يك بار هم شــهيد به من گفت 
بياييد امشب به كرمان برويم. گفتم من نمي آيم، آن جا 
خسته مي شوم. كرمان كه مي رفتيم، در منزل پدر آقاي 
باهنر ساكن مي شديم. از بس آمد و رفت بود من خسته 
مي شدم. گفت براي اســتراحت مي رويم. به هر حال 
با هم رفتيم. از آن ســاعتي كه ما رسيديم، برنامه هايش 
شــروع شد. يك شب هم كه خواهر شهيد ما را دعوت 
كرد، گفت من مي روم جلسه و برمي گردم. گفتم زودتر 
بياييد. گفت ان شــاءاهلّل. اما هر چه صبر كرديم، نيامد. 
مهمان ها قدري خوابيدند. ســاعت يك ربع به دو بعد 
از نيمه شــب آمد. گفتم امشــب زود آمديد!؟ خنديد و 
گفت عوضش سحري مي خوريم!...« )برگرفته از كتاب 

خورشيد كوير(
تأســيس مدرســه رفاه )همان جايي كه بعدها در بدو 
ورود حضــرت امام خميني)ره( به ميهن اســامي مان 
در 12 بهمــن 1357 به محل ديدارهاي مردمي ايشــان 
با انقابيون بدل شد(، تشــكيل صندوق قرض الحسنه 
و كارهــاي خيريه و امدادي، فعاليت هاي ظاهري »بنياد 
رفاه« را شــكل مي دادند و كارهاي مخفيانه نيز بالطبع، 
شامل مبارزات انقابي و تقويت نهضت مي شد. حضور 
مشترك شــهيدان باهنر و رجايي در قالب فعاليت هاي 
پنهان و آشــكار اين مجموعه، موجب تقويت دوستي و 
روابط اين دو يار ديرينه و مؤثر انقاب شد. شهيد باهنر 
در اين باره گفته اســت: »يادم اســت در همان جريان، 
آقــاي رجايي را به عنوان رابط، بــه بعضي از كانون ها 
معرفي كردم. ايشــان با اسم مســتعار »اميدوار« در آن 
جلســات شركت مي كرد. هيچ كســي آقاي رجايي را 
نمي شــناخت كه كيست و نام واقعي اش چيست؛ اين 
عزيز در آن جلســات، تعليم مي داد. ]ما[ مدرســه رفاه 
را نيز در ادامه هميــن اقدامات علني ايجاد كرديم. البته 
همان طور كه مي دانيد آقايان بهشتي، رفسنجاني و عده 
ديگري از دوستان در قالب اين جريان همكاري داشتند. 

در تمام آن مدت، ایشــان از پرداختن 
به دروس علمي و دانشــگاهي خارج 
از حوزه هاي علمیه نیز غافل نشد. از 
جمله در اولین سال حضور در قم  كالس 
دوازدهم را به طور متفرقه امتحان داد 
و توانست مدرك دیپلم كاملش را اخذ 
كند، هیچگاه از تالش، فعالیت و مطالعه 

دست برنمي داشت

شهيد باهنر )با ضربدر مشخص شده( در سنين نوجوانی در کنار علمای کرمان



www.navideshahed.com
21

www.navideshahed.com

يادمان شهيد دکتر محمدجواد باهنر / شماره  111 / دی ماه 1393

مسأله ديگر، تشــكيل مراكزي نظير »كانون توحيد« بود. 
طرح ساختمان آن جا را يكي از دوستان ديگر ارائه داد، 
چون تخصص اصلي ايشان مهندسي بود و در برابر كار 
عظيمي كــه انجام داد ]هيچ[ پولــي دريافت نكرد. ]آن 
زمان[ كامًا مشــخص بود كه بــرادراِن ]مبارز[ با هدف 
هاي ديگري مشغول به كار مي شدند. اين كانون، كانون 
علمي و تبليغي بسيار جالبي شد. از ديگر همكاري هاي 
ما، تأسيس دفتر نشــر فرهنگ اسامي بود. اين دفتر در 
تهران كارهاي مطبوعاتي مي كرد ـ و هنوز هم كارهايش 
ادامــه دارد ـ تا به حال 200 الي 300 كتاب نشــر كرده 
و هر ســاله ميليون ها نسخه كتاب هاي مفيد منتشر مي 
كند. اين دفتر در چند سال آخر پيش از پيروزي انقاب، 
پناهگاهي شده بود براي كساني كه مراجعه مي كردند و 

مي خواستند كتاب هاي اسامي و مفيد بخوانند.« 
در تمام سال هاي منتهي به پيروزي انقاب، شهيد باهنر 
همچــون عموم ياران حضرت امام، شــديداً تحت نظر 
عمال رژيم ســتم شاهي اســت و مرتبًا به دفاتر ساواك 
احضار، بازجويي و تهديد مي شود. در سال هاي 1357 
و در زمان اوج گيري نهضت نيز ســه بار ديگر دستگير 
مي شــود. اين اتفاق، ابتدا در شيراز مي افتد، زماني كه 
رژيم، اعام حكومت نظامي كرده و هر گونه ســخنراني 
اي از ســوي روحانيون ممنوع اعام شده است. اين بار 
قرار است شهيد باهنر در دانشگاه شيراز براي جمعي از 
انقابيون ســخن بگويد. عوامل رژيم، راه ها را بسته اند 
و ايشــان با لباس مبدل و به لطايف الحيل وارد دانشگاه 
مي شــود و توفيق ســخنراني در ميان تعــداد زيادي از 
دانشــجويان و اساتيدشــان را مي يابد. دستگيري شهيد 
باهنر، هنگام بازگشت از اين سفر در مسير هوايي شيراز 
ـ تهــران و در داخل هواپيما اتفاق مــي افتد، كه براي 
بازجويــي و طي كردن مراحل بعدي به تهران مـــنتقل 
مي شود. همسرش مي گويد: »سال 1356 دكتر باهنر را 
دستگير كردند و به زندان بردند و ممنوع  المنبر كردند. 
او را براي ســخنراني در شــيراز دعوت كرده بودند. از 
تهران لباس شخصي پوشــيد و رفت شيراز و سخنراني 
كرد. همان روز بليط براي تهران داشت كه ساواك او را 
در هواپيما دستگير كرد و به سازمان امنيت تهران تحويل 
داد. مدتي بعد آزاد شــد و به منزل آمــد...« خانم باهنر 
همچنين درباره ســاده زيستي و قناعت و اخاق خوش 
ايشان در اين سال ها چنين مي گويد: »با هر كسي مطابق 
با خودش برخورد مي كرد. به پدر و مادر بســيار احترام 
مي گذاشــت. به برادران و خواهــران، حتي به كارگران 
منزل هم احترام مي گذاشت. او مردي نمونه بـــود. من 
چـنـين مـردي كه اين قـدر به ديـگران احـترام بگذارد، 

نديده ام.
خواهرانــش چند ماهي خانة ما مــي آمدند و مي رفتند. 
برادرش، محمدحسين، يكي دو سال تهران منزل ما بود. 
محمدرضا،  در دانشــگاه علم و صنعت رشــتة معماري 
قبول شــده بود و چند ســال دوران تحصيلش را منزل 
ما بود. وقتي هم كه ســاواك او را دستگير كرد، آدرس 
منزل ما را نمي دانســتند، او را تفتيش كردند. هر چه من 
و همشيره اش به مأموران شهرباني مي گفتيم محمدرضا 

كجاست؟ جواب نمي دادند.
وضع اقتصادي مان خوب نبود. گاهـــي شهـيد بيـرون 
مي رفت و با يك نان ســنگك برمي گشت. مي خنديد 
و مي گفت نان ســنگك داغ با پنج ريال پنير خريده ام، 
بخوريد. اول زندگي برايم مشكل بود، ولي كم كم عادت 
كردم. االن از تشــريفات خيلي خوشم نمي آيد. دوست 

دارم همين طور ساده زندگي كنيم.

برخــوردش با من خيلي خوب بود. مي آمد و مي گفت 
خيلي خســته شده اي. حاال چه كار داري تا من كمكت 
كنم؟ هر وقت مهمان داشتم، ظرف ها را مي شست. در 
برنامة نظافت كمك مي كرد. گاهي نيمه شب ها مي آمد. 
خسته بود و ميثم، پسر سه ساله ام كه بيدار بود، روي سر 
و كولــش مي افتاد. او هم مي خنديد و با ميثم بازي مي 
كرد. برخوردش با بچه ها خيلي خوب بود. هيچ وقت با 
بچه ها دعوا نمي كرد.در زندگي، از او عصبانيتي نديدم. 
بيش تر با رفتارش نصيحت مي كرد. به هر چه مي گفت، 

خودش هم عمل مي كرد.
اوايل انقاب يك ســال مرخصي گرفت. بعد رفت توي 
برنامه هاي راهپيمايي ها. از سال 1355 شروع كردند به 
ساختن ساختمان در جماران. خانة قبلي را خالي كرديم 
و آمديم منزل شــهيد دانش در خيابان دولت. آن جا را 
يك ســال اجاره كرديم؛ دقيقًا يك سال و دو ماه آن جا 
بوديم. بعد از اين كه خانة خودمان ســاخته شد، آمديم 
جماران. در مدتي كه در منزل شهيد دانش بوديم، مرتب 
جلسه داشت. شهيد بهشــتي، آقاي هاشمي رفسنجاني،  
شــهيد مطهري، آيت  اهلّل مشــكيني و افراد ديگري هم 
بودند. جلســات هر هفته در منزل يكــي از اين آقايان 

تشكيل مي شد...«
البته شــهيد باهنر در بطن رخدادهاي سريع آن ايام )در 
ســال 1357 و زمان پيروزي انقاب( باز هم دســتگير 
مي شود اما خوشــبختانه هر بار مجبور به آزاد كردنش 
مي شــوند. آخرين باري كه در رژيم ستم شاهي در بند 
رژيم گرفتار مي شــود، ماه مبارك رمضان همان ســال 
اســت؛ زماني كه به همراه عده اي از علما و روحانيون 
مبارز كه تعدادشــان بالغ بر سي تن مي شد، در خيابان 
درياي نو تهران اجتماع كرده بودند و قصد داشتند براي 
تظاهــرات و راهپيمايي هاي روزهاي آينده برنامه ريزي 
كنند. دســتگيري عده اي از علما و فضا در منزل محل 
قرار و دســتگير شدن بقيه در طول راه رسيدن به آن جا 
اتفاق مي افتد. شــهيد باهنر به همراه آيت اهلل موســوي 
اردبيلي در يك خيابان دســتگير و بــه زندان منتقل مي 
شوند. خوشــبختانه طولي نمي كشد كه آن دو آزاد مي 
شــوند. پس از آزادي، شهيد باهنر از سوي حضرت امام 
خميني)ره( به مسئوليت كميته تنظيم اعتصابات منصوب 

مي شود. كميته اي كه هدف از تشكيل و فعاليتش برنامه 
ريزي دقيق براي اعتصابات فلج كننده عليه رژيم ســتم 
شــاهي بود؛ به نحوي كه به مردم و انقابيون صدمه اي 
وارد نشــود؛ اين گونه اعتصاب ها ـ مثًا ـ  مي بايست 
به صورتي تنظيم و هماهنگ مي شــد تا تأمين رزمرگي 
ها و مايحتاج عامه با مخاطره مواجه نشــود. شهيد باهنر 
در ســال هاي بعد، همواره از خاطــرات مربوط به اين 
كميته با لحن خوب و رضايت منـدانه اي ياد مي كرد و 
ســخن مي گفت. در ادامه نيز به عنصري مهم در كميته 
اســتقبال از حضرت امام بدل مي شود. همسر شـــهيد 
مــي گويد: »دكتر باهنر مي فرمــود من مدتي در پاريس 
با شــهيد حاج مهدي عراقي بودم. بعد از مدتي به ايران 
آمديم تا ســتاد استقبال از امام را تشــكيل بدهيم. ستاد 
شكل گرفت. عناصر فعال اين ســتاد از همان روزهاي 
اول اين مبارزه شهيد مطهري، شهيد باهنر، شهيد بهشتي، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي و آقاي هاشمي بودند. از آن 
جايي كه امكانات مدرسة رفاه بيش تر بود، هستة مركزي 
انقاب را آن جا شــكل داديم. حدود 15 شبانه روز در 
آن جــا متمركز بوديم. مرتب جلســه و برنامه ريزي و 
اجرا داشــتيم. در جريان برنامه ريزي آمدن امام به ايران 
بود كه بختيار چند روزي آن جا را بست، ولي سرانجام 
كنترل آن جا را به دســت گرفتيم. امام تشريف آوردند. 
يك شب هم در مدرسة رفاه بودند. بعد به مدرسة علوي 
انتقال يافتند. ما مشكات فراواني داشتيم تا شب بيست 
و يكم بهمن كه دولت تشـــكيل شد. البته وقـتي امـام 
مي خواستند به ايران بيايد و شهيد باهنر و عده اي ديگر 
ستاد اســتقبال ايجاد كردند، من و بچه هايم 1۸ روز به 

ســال 13۴1 در تهــران رحل اقامت 
افكند. آن زمان، در ادامه تالشهایي كه 
براي تبلیغ دین مبین اسالم و مكتب 
واالي شیعه در ممالك خارجي صورت 
مي گرفت قرار بود شهید باهنر نیز به 
نمایندگي از طرف حوزه علمیه قم براي 
دســتیابي به چنین امر مهمي به ژاپن 

عزیمت كند... 
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خانــة برادرم در خيابان آزادي رفتيم. خبر داده بـــودند 
سـاواك قصـد دارد به خــانه هاي طرفداران امـام بريزد 

و همه را دستگير كند...« 
بــا پيروزي انقاب شــكوهمند اســامي در 22 بهمن 
1357، شــهيد باهنــر دســتخط مبارك حضــرت امام 
خميني)ره( را دريافت كرد و رســمًا مســئوليت تنظيم 
امور مدارس و تشكيل گروهي به همين منظور را عهده 
دار شد. تقريبًا از همان مـــاه هـاي مهر و آبادان )دومين 
ماه ســال تحصيلي ۸ - 1357( معلمين و دانش آموزان 
در همراهي با انقاب اســامي به صــف بلند اعتصاب 
كنندگان پيوسته بودند تا از سويي، هم بتوانند به راحتي 
در تظاهرات مشــاركت بجويند و هم اين كه با توســل 
به حربه اعتصاب، در تضعيــف روزافزون رژيم منحط 
پهلوي كوشــيده باشند. حاال با وجود پيروزي نهضت و 
تشكيل نظام مقدس برآمده از آن، ضروري بود كه هر چه 
زودتر، مدارســي در كنار دانشگاه ها بازگشايي شوند و 
دور تازه اي از امر مقدس تعليم و تربيت، اين بار در زير 
لواي انقاب و فرهنگ مقدس اســام آغاز شود. شهيد 
باهنر در اين باره گفته اســت: »بالطبع مدارس، بايد بعد 
از پيــروزي انقاب باز مي شــدند و ما نگران بوديم كه 
چگونه اين كار را انجام دهيم: آيا مي توانســتيم مدارس 
را بــه راحتي وارد فعاليت كنيم؟ وقتي اين مســأله را با 
حضرت امام در ميان گذاشتم دستور فرمودند كه گروهي 
به همين منظور تشكيل شود. من نيز به سرعت، عده اي 
را دعوت و سازماندهي كردم و توانستم حدود يك هزار 
نفــر از خواهران و برادران را براي ايــن امر آماده كنم. 
روز بازگشايي مدارس، اين افراد در تهران پخش شدند 
تا رهنمودهايي ارائه بدهند و مراقب اوضاع باشــند. اين 
كار به خوبي انجام شد. آقاي رجايي جزو اعضاي اصلي 
مســئوِل ســازماندهي تنظيم امور مدارس بودند. وقتي 
آقاي دكتر شكوهي از طرف دولت موقت به ِسَمِت وزير 
آموزش و پرورش انتخاب شــد، آقاي رجايي و نيز چند 
نفر ديگر در اين وزارتخانه به ِســمت مشاور مشغول به 
كار شدند. اين افراد، نقش بسيار فعالي را در سازماندهي 

جديد وزارت آموزش و پرورش برعهده گرفتند.« 
در واقع مي بايست شهيدان رجايي و باهنر را دو معمار 
بزرگ و مؤثر در تشــكيل آموزش و پــرورش در نظام 
مقدس جمهوري اســامي نام نهــاد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي در اين باره فرموده 
اند: »اين دو انســان بزرگ، خدمات زيادي در كارهاي 
آموزشــي انجام دادند؛ هــم در دوران پيش از انقاب و 
هم در دوران پيروزي انقــاب. از لحظه اي كه انقاب 
پيروز و دولت تشكيل شــد و وزير آموزش و پرورش 
تعيين شــد، اين دو نفر رفتند و در كنار وزير آموزش و 
پرورش قرار گرفتند و خيلي آرام و بدون هيچ هياهويي 
كمك هاي ارزنده و بي دريغ خودشــان را انجام دادند. 
آن وقت ها هنوز شهيد رجايي وزيِر ]آموزش و پروش[ 
نبود. بعد از چند ماه، شــهيد رجايــي كفيل آموزش و 

پرورش و بعد ]هم[ وزير شــد. بــه طوري كه ماحظه 
مي كنيــد، از آغاز پيروزي انقاب تا شــهادت، اين دو 
نفر در كارهــاي آموزش و پــرورش، نهايت ارتباط را 
داشــتند و سياست هاي جديد و بافت جديد آموزش و 
پرورش و راه جديدي كــه آموزش و پرورش باز كرده 
بود، به وســيله اين دو نفر شكل گرفت. من معتقدم كه 
يكي از ارزنده ترين خدمات اين دو شــهيد عزيزمان به 
كشــور و انقاب، خدماتي است كه در اين رابطه انجام 
گرفته اســت.« )برگرفته از كتاب شهيد باهنر الگوي هنر 

مقاومت، جلد دوم(.
با انتخاب شــهيد محمدعلي رجايي به نخست وزيري 
)در نخـســــتين دوره رياست جمهوري كه ابوالحسن 
بني صدر اين ســمت را عهده دار شــد(، طبيعي بود كه 
حجت االســام والمســلمين دكتر محمدجواد باهنر به 
ِســمت مهم و بسيار حساس وزارت آموزش و پرورش 
منصوب شــود. همكاري ديرينه مبارزاتــي و فرهنگي 
اين دو در قالب آموزش و پرورش رژيم ســتم شــاهي 
و همچنين مدرســه رفاه )از ســال هاي قبل از انقاب( 
به همراه نقش مهمي كه در بازســازي اين وزارتخانه در 
نخستين سال هاي شــكل گيري نظام ايفا كردند، چنين 
انتخابي را بديهي مي نمــود، انتخاب مهمي كه با تأييد 
حضرت امام و رأي باالي مجلس شوراي اسامي محقق 
شــد )شــهيد باهنر مدت كوتاهي را نيز مسئول نهضت 
ســوادآموزي بودند(. از دوســتان و همكاران دو شهيد، 
نقل شده اســت كه شهيد رجايي نگاهي بسيار عميق به 
وزارت آموزش و پرورش داشتند و جايگاه بسيار وااليي 
بــراي آن قائل بودند و از همين روي بود كه بهترين فرد 

ممكن را براي اين پُست در نظر گرفتند.
از ديگر ِســمت هاي مهم شــهيد باهنــر، عضويت در 
شــوراي انقاب بود. اين شورا در سال 1357 به فرموده 
حضرت امام خميني)ره( تشكيل شد. نگاهي به فهرست 
بلند افــراد مهم عضو در اين شــورا )حضرت آيت اهلل 
خامنه اي، استاد مطهري، شهيد بهشتي، مرحوم طالقاني، 
آقاي هاشــمي رفسنجاني و ديگران( نشــان از اهميت 
حضور و جايگاه واالي شــهيد باهنر از ديدگاه حضرت 
امام و انقابيون در بطــن نيروهاي انقاب و نظام دارد. 
با داشــتن چنين جايگاه و مرتبتي، طبيعي بود كه شهيد 
باهنــر با رأي قاطع مردم غيور كرمــان، به عضويت در 
مجلس خبرگان قانون اساســي جمهوري اسامي درآيد 

و در تصميم ســازي هاي مهم براي آينده نظام، انقاب 
و كشــور به خوبي ايفاي نقش كند. به عاوه، با وجود 
دارا بــودن چهــره اي فرهيخته و باســابقه در امر بارز 
فرهنگ و آموزش، اعضاي شوراي انقاب، شهيد باهنر 
را به نمايندگي اين شورا در وزارت آموزش و پرورش 
معرفــي كردند تا به صورت هم زمان در چند نقطه مهم 
و حســاس مثمرثمر واقع شود. شهيد باهنر، مدتي را هم 
با رأي قابل توجهي كه از مردم تهران دريافت كردند در 
نخستين دوره مجلس شوراي اسامي، نماينده پايتخت 
بودند كه در پي انـتخـــاب شـــدن به عـــنوان وزيـر 
آمــوزش و پرورش در كابينه شــهيد رجايي از مجلس 
كناره گيري كردند. در نخستين ايام پيروزي انقاب نيز 
شــهيد باهنر در معيت مبارزيــن و برخي علماي اعام، 
همـچـون حـــضرت آيت اهلل خامنه اي، شهيد مظلوم 
دكتر بهشتي. آيـت اهلل موســــوي اردبيــلي و آقــاي 
هاشــمي رفسنجاني به تأسيس حزب جمهوري اسامي 
مبــادرت ورزيدنــد. طبيعي بود كه در نظــام برآمده از 
خون هزاران شهيد واالمقام، مي بايست نيروهاي مؤمن 
و متعهد زير يك چتر واحد گرد هـــم مي آمـــدند و 
فعاليت هاي خــود را در چارچوب همين نظام و قانون 
اساســي برآمده از آن تداوم مي بخشيدند. حضرت آيت 
اهلل خامنــه اي درباره ايفاي نقش مؤثر شــهيد باهنر در 
قالب اين حزب چنين مي فرمايند: »راجع به آن روزها، 
من خاطرات شيرين و بسياري دارم. اساسنامه و مرامنامه 
را من و شهيد باهنر نوشــتيم؛ نه اين كه تهيه كنيم. بايد 
بگويم در تكوين و ايجاد اساســنامه و مرامنامه، همة ما 
سهيم بوديم. مخصوصًا شهيد بهشتي سهم زيادي داشت. 
بعد از اين كه مواد مورد نظر تهيه شــد، من و ايشان آن 
را - اصــاح- كرديم، يعني تنظيم و تدوين كرديم و به 
شــكل كنوني به وجود آورديم. آن روزها، يعني آخرين 
كارهــا در اين زمينه، روزهايي انجام گرفت كه تازه امام 
از خارج وارد ايران شــده بودند و همة ما نگراني هاي 
بسياري داشتيم. در مدرســة رفاه كه مركز ما بود، شايد 
بتوانيــم بگوييم در طول روز، نيم ســاعت آرام و قرار 
نداشتيم. مرتب دنبال كارهاي گوناگون و گرفتاري هاي 
فراواني كه وجود داشــت و بهتر اين اســت كه بگويم 
مســائل فراواني وجود داشــت. مرتب پادگاني بود كه 
ســقوط مي كرد، اداره اي بود كــه در اختيار مردم قرار 
مي گرفت. اداره هايي بودند كه به عنوان همبســتگي به 

با حضور شـهیـد در تهـران، كـم كـم 
زمینــه چیني هاي الزم بــراي حضور و 
فعالیتش در ژاپن در دستور كار قرار گرفت. 
زبان  آموختن  ابتدا شهید تصمیم گرفت 
انگلیســي را به عنوان زبان بین المللي و 
دومین زبــان همه مردم دنیا تكمیل كند. 
در كنار اینها تا حدي هم به یادگیري زبان 

ژاپني پرداخت.
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اين جا مي آمدند. درگيري هايي بود كه در شــهر روي 
مي داد، افرادي بودند كه شــهيد مي شــدند، خبرهايي 
بود كه از هجوم ضــد انقاب به تهران از طرف قزوين 
و كرج مي رســيد و خيلي مسائل وجود داشت كه همة 
اين ها را مي پرســيديم. بازداشت ها و دستگيري ضد 
انقــاب بود كه پي در پي وجود داشــت. رجال گردن 
كلفت و معروف رژيم گذشــته به وسيلة جوانان حزب 
اهلّل دستگير مي شدند و مثل گرگي كه به دام افتاده باشد، 
حالت بره به خودشان مي گرفتند و به طرف اطاق هاي 
طبقة سوم مدرسة رفاه فرستاده مي شدند تا تكليف شان 
روشن بشــود. به هر حال، مسائل زياد بود و در خال 
اين مســائل، ما ناگهان با دوســتاني كه يك سال و نيم 
دربارة تشكيات اسامي بحث و مذاكره و كار بي شمار 
كرده بوديم، به اين فكر افتاديم كه مسأله - حزب- دارد 
در بين اين همه مســائل روزمره گم مي شــود و حزب 
يك نهاد پايدار اســت و يك چيزي است كه براي آيندة 
انقاب ضروري است و تشخيص ما اين بود و امروز هم 
تشخيص من همين است. بنابراين، مي بايست براي آن 
فكري بكنيم. لذا در بين همة آن مسائل، كه البته نگفتم، 
جلســات شوراي انقاب هم تشــكيل مي شد و جلسه 
با اعضاي دولتي كه داشت تشــكيل مي يافت، تشكيل 

مي شــد. خيلي كارها داشــتيم و در خال اين كارها، 
مرامنامه و اساســنامة حزب هم مراحل آخر خودش را 
طي مي كرد. من و شهيد باهنر مأمور شديم كه ار طرف 
جمعــي اين كار را انجام بدهيــم و بايد اعتراف كنم كه 

زحمت بيش تر را مرحوم شهيد باهنر كشيدند. قسمت 
سنگين بار روي دوش مرحوم باهنر بود. دو نفري رفتيم 
منزل مرحوم شهيد اسامي كه از چهره هاي بسيار منور 
انقاب بود. حيف كه از دســت ما رفت و از دوســتان 
عزيز و قديمي من بود. از اول انقاب، ما با او هم  كاري 
و هم دلي و رفاقت نزديك داشتيم. خانة او پاتوق ما بود. 
من كه از مشهد مي آمدم، خانة او مي رفتم و مي ماندم.
رفتيم منزل ايشان. خود شهيد اسامي هم نبود. هوا هم 
ســرد بود. زير كرسي نشستيم و مشغول كار شديم. بعد 
چون من كار زيادي داشــتم، بيرون آمدم. شهيد باهنر از 
صبح تا شــب نشســت و من تعجب كردم كه ايشان از 
نشستن خسته نشده، اال كار خودش به جاي خود. عصر 
شد. باز يكي دو ساعت با هم كار كرديم و باز من رفتم. 
باز او نشســته بود و شــب مجدداً من رفتم. به نظرم دو 

شبانه روز ما با هم كار كرديم تا كار تمام شد.
البتــه بين من و شــهيد باهنر نوعي هــم زباني وجود 
داشــت. اين هم زباني شايد بين شهيد باهنر و هيچ يك 
از برادران نزديك و همكار ديگرمان و بين من و ســاير 
برادران وجود نداشــت. يعني خيلي نوشتن و گفتن هم 
را مي پســنديديم و قبول مي كرديــم. قبًا هم كارهاي 
مشــترك با هم داشتيم. همين -تاريخ و انسان- را من و 
شهيد باهنر مسئوليت و تنظيمش را به عهده داشتيم. قبل 
از انقاب در سال هاي 13۴۸ يك جمع بزرگي در تهران 
تشكيل شد كه مسئول تهية جهان بيني اسام بود. بعد از 
يك سال از گذشت ]تأسيس[ اين جمع، باز يك بخش 
مهمي از انجام كار مهم جهان بيني به من و شــهيد باهنر 
محول شد كه فكر مي كنم كه باز نوشته هايش در منزل 
ايشــان و در اختيار خانوادة ايشان باشد. به هر حال، من 
و شهيد باهنر كار مشترِك نوشتني زيادي را انجام داديم. 
در اين جا با هم نشستيم و اساسنامه را تهيه كرديم. بعد 
براي آخرين مراحــل تصويب، ]آن را[ به كانون توحيد 
برديم كه پايگاه اوليه حزب آن جا بود، با مرحوم شهيد 
بهشتي و آقايان هاشمي رفسنجاني و موسوي اردبيلي، 5 
نفري نشستيم و تمام كرديم و ]حاصل را[ بنده خدمت 
امام بردم.« )به نقل از كتاب خورشــيد كوير، صفحات 
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پس از حادثه عاشوراي هفتم تيرماه 1360 و انفجار دفتر 
مركزي حزب جمهوري اســامي در كرباي سرچشمه 
تهران، كه به شهادت دبيركل وقت حزب )دكتر بهشتي( 
و 72 تن از ياران صديق حضرت امام منجر شــد، شهيد 
باهنــر در جايــگاه يكي از اعضاي مؤســس و بلندپايه 
حزب بــه عنوان دوميــن دبيركل آن برگزيده شــدند. 
آن زمــان حضرت آيت اهلل خامنــه اي يك روز قبل از 
حادثه هفتم تيرماه در مســجد اباذر مورد هجوم و ترور 
ناجوانمردانــه منافقين قرار گرفته و به ســلك جانبازان 
انقاب اسامي پيوسته و در حال گذراندن دوره درمان 
بودند. همچنين آيت اهلل موسوي اردبيلي پس از شهادت 
شــهيد بهشتي به رياست ديوان عالي كشور انتخاب شد 
و آقاي هاشمي رفســنجاني نيز از قبل، رياست مجلس 
شوراي اسامي را برعهده داشت. بنابراين مناسب ترين 
فرد براي تصدي دبيركلي حزب، شهيد باهنر بود. همسر 
شــهيد از آن روزها چنين ياد مي كند: »روز انفجار دفتر 
حزب جمهوري اســامي در هفتم تير، آقاي باهنر براي 
مأموريتي از دفتر بيرون رفته بــود. ظاهراً به آموزش و 
پــرورش رفته بود. بعد آمد منزل و مســألة انفجار دفتر 
حزب را پي گيري كرد. آن شــب كه بــه منزل آمد، به 
شــدت ناراحت بود. متوجه شــديم دكتر بهشتي شهيد 
شده است. شــروع كرد به گريه كردن. شهيد بهشتي به 
قول بعضي ها بازو و دســت راست حضرت امام بود. 
موقعي كه آقاي باهنر نخســت وزير شد، به منزل يكي 
از دوستان دعوت شديم. به من تبريك گفتند. من گفتم 
تبريكي ندارد، هــر چه مقامش باالتر مي رود، يك قدم 
به شهادت نزديك تر مي شود. شهيد باهنر به من گفت 
وظيفــة تو كم كم ســنگين تر مي شــود. بايد برويد به 
خانة شهدا ســربزنيد. ببينيد چه گرفتاري ها و دردهايي 
دارند. براي ســالگرد انقاب به آلمــان رفت. منافقين 
برخوردهاي بســيار بدي با او كردند و گوجه  فرنگي و 
تخم  مرغ به طرفش پرت كردند. اين را هم دوســتانش 
به من گفتند. خودش چيزي نمي گفت. مشكات كاري 

را هرگز در خانه مطرح نمي كرد.«
 نخســت وزيري شــهيد باهنر، مدتي پــس از پيروزي 
شــهيد رجايي در انتخابات پرشــور رياست جمهوري 
اســامي رخ داد و اين بار، نوبــت به پرچمداري ديگر 
رسيد تا قافله ســاالر حزب گردد و ايشان كسي نبودند 
جــز حضرت آيت اهلل خامنه اي كه تا حدي بهبود يافته 
بودند. دولت شــهيد رجايي در پي خلــع بني صدر از 
رياست جمهوري و با رأي چهارده ميليوني مردم هميشه 
در صحنه، بر سر كار آمد تا كمبود هاي ناشي از آزمون 
و خطاهاي سال هاي نخست پيروزي انقاب و همچنين 
ويراني هاي جنگ تحميلي را ترميم كند و كشورمان را 
در پيشبرد به سوي اهداف عاليه انقاب و از همه مهمتر 
پيروزي در دفاع مقدس ياري رساند. ولي متأسفانه دامنه 
ترورهاي ننگين منافقين و افراد ضدانقاب در حمايت 
از اســتكبار جهاني باز هم تداوم يافــت و اين بار، در 
هشتم شهريورماه 1360، در حالي كه فقط چند هفته از 
شــروع به كار دولت جديد مي گذشت و تازه، وزراي 
كابينه انتخاب شده و مي رفتند تا مشغول خدمت شوند، 
رئيس جمهور رجايي و نخســت وزير باهنر در حادثه 
ساختمان نخســت وزيري آماج آن حمله ناجوانمردانه 
قرار گرفتند و به فوز عظماي شهادت نائل شدند. اما چه 
باك كه به فرموده پيــر و مقتداي انقاب، حضرت امام 
خميني)ره(، »رجايي و باهنر، اگر نيستند، خدا هست...« 
و همين نيــروي اليزال بود كه كشــتي نظام و انقاب 
را از ميان ســهمگين ترين طوفان ها به سامت گذراند 

افرادي كه با شهید رفت و آمد داشتند، 
از فرهنگیان و روحانیون و بازاریان بودند. 
بعضي مواقع از صبح مي آمدند تا  جلسه 
مثالً یك ساعته باشد، ولي تا بعدازظهر 
مي ماندند و غروب مي رفتند. البته این 
در مواقعي بود كه شهید باهنر كـتابهاي 
را  تعـلیمات دیــنـي مـدارس  درسي 

مي نوشتند...
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و خوشــبختانه امروز در سي و ششــمين سال پيروزي 
انقاب اسامي، شاهد شكوفايي روزافزون اين انقاب و 
نظام مقدس جمهوري اسامي در ميهن عزيزمان هستيم.

از آن پس، هفته منتهي به روز هشــتم شهريورماه نيز به 
يادبود آن دو ســتاره درخشان، هفته دولت نام گرفت و 
هر ســاله اعضاي محترم دولت با حضور بر مزار مقدس 
آن دو عزيــز ضمن اداي احترام و قرائــت فاتحه با آن 
ها پيمان دوباره مــي بندند تا يك  دم از خدمت به اين 
نظام مقدس و مردم غيورمان در لواي سيره حضرت امام 
و منويات مقام معظم رهبــري كوتاه نيايند. دكتر مهدي 
ابراهيمــي نژاد، مؤلــف كتاب ارزشــمند »ديدگاه هاي 
مديريتي و ســيره عملي شــهيد دكتر محمدجواد باهنر« 
ضمــن يادآوري اين كــه: »با بحث هايي كــه در زمينة 
صفاِت ]برجسته و بارز[ شــده، مي توان از شهيد دكتر 
باهنر كه خود الگوي يك انسان كامل و مجسم مسلمان 
است، به عنوان مديري موفق نام برد و دانست كه اسام، 
ديني مديرپرور و رهبرگرايانه اســت كه اگر كسي تمام 
صفات مورد توجه اسام را رعايت كند، مي تواند جزء 
مقبول ترين مديران باشد و اهداف انساني و سازماني را 
اجرا كند...« خدمات و الگوي مديريتي اين شهيد عزيز را 

فهرست وار اين گونه دسته بندي كرده است: 
»1- خلوص و ســاده زيســتي؛ كه موجب جلب اعتماد 
زيردستان شــد. اعتماد، پيش برندة تمامي امور است و 
خصيصة جلب اعتماد تنها در مديريت اسامي به چشم 

مي خورد.
2- جاذبــه و دافعه؛ كه به لحاظ اعمــال كامل اصول و 

دستورات اسام در ايشان وجود داشت.
3- سكوت، صبر و سخن گفتن در وقت معيّن؛ در عين 
حال كه بيشــتر عمل گرا بودند، هنــگام صحبت كردن 

منطق بر كارها و سخنان شان حاكميت داشت.
۴- تخصص و تعهد؛ با توجه به اين كه ايشــان بيشتر با 
آموزش و پرورش كار كرده بود، كار هدايت و روشــن 
گري افكار عمومي، يعني كار فرهنگي را بر امور ديگر، 

ترجيح مي داد.
5- استفاده از نيروهاي قوي و قابل اعتماد؛ در نيرويابي 

از استعداد فوق العاده اي برخوردار بود. 
6- تقسيم وظايف؛ كه باعث شد در به نتيجه رساندن كار 

مهمي هم چون انقاب موفق شوند.
7- آرامش روحي و متانت در زندگي؛ كه ناشي از ايمان 

و توكل ايشان به خداوند بود.
۸- اســتفاده از نقش علم و آگاهــي در كارها و اثبات 
توانايي و تخصص؛ در مجموعه ها و تشــكيات افراد 
هميشه با توجه به ميزان علم و آگاهي شان در مسائل، به 

كار منصوب مي شدند.
۹- دقــت در گزينش مديران ميانــي و تفويض اختيار؛ 
هميشه سعي در انتخاب شايســته ساالرانة افراد داشتند 
و پس از آن با اعتمادي كه داشــتند، تفويض اختيار مي 

كردند تا سرعت انجام امور باال رود.
10- قدرت بيان و ســخن وري؛ كه بــا توجه به بحث 
فرهنگي ايشان بســيار منطقي بود و تأثيرگذاري عميقي 

داشت.
11- اطاعــت پذيري از رهبر؛ فراميــن امام را با جان و 

دل پذيرا بود و ايشان را الگو و سرمشق قرار داده بود.
12- گزينش درون ســازماني؛ بيشتر سعي مي كرد كه از 
عناصــر فداكار انقاب و افرادي كه براي جامعه زحمت 
كشيده بودند و امتحان خود را به خوبي پس داده بودند، 

انتخاب كند.
13- پذيــرش اجتماعي با توجه به مشــروعيت ديني؛ 

ايشان با توجه به تاش و فداكاري اي كه خود در دوران 
طوالني مبارزه انجام داده بود و اطميناني كه به او وجود 
داشــت در جامعة اســامي كامًا مورد پذيرش عمومي 

بود.
1۴- توانايي و قدرت انتقال مفاهيم؛ اين خصيصة ايشان 
موجب آن شــده بود كه مطالب، به خوبي مورد استفاده 

قرار گيرد و كج فهمي هاي مشكل ساز به وجود نيايد.
15- فداكاري؛ قبول مســئوليت  كه ـ آن چنان كه شهيد 
بهشتي به درستي بيان كردند ـ ناشي از عشق و شيفتگي 
به خدمت و انجام وظيفه بود؛ نه تشنگي قدرت. )اشاره 
به جملة معروف شــهيد دكتر بهشــتي كــه فرمود »ما 

شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت.«(
16- شجاعت؛ شجاعت ايشــان چه در دوران مبارزه و 
چه در دوران مديريت و مسئوليت كه در اجراي قوانين، 
صراحت و عمل گرايي را الزم مي دانســتند، ناشــي از 

قدرت ايمان شان بود.
17- رازداري؛ با توجه مســئوليت هاي حســاس شهيد 
باهنر چه در دوران مبارزه و چه در دوران مديريت ايشان 
به دليل اين كه اطاعات مهمي در دسترس شان بود، بر 
خــود الزم مي ديدند كه اين ويژگــي را كامًا در خود 
ايجــاد كنند. تكرار و تمرين ايــن امر طي زمان طوالني 
به عنــوان يك خصيصه و ويژگي انقابي و مديريتي در 

ايشان به صورت ملكه درآمده بود.
1۸- ايجاد اعتماد بين زيردستان؛ با ايجاد فضاي دوستانه 
و صميمي، ســعي در اجراي وظايــف و نيل به اهداف 

داشتند.
1۹- تدبيــر و برنامه ريزي در مديريــت؛ به طوري كه 
هميشــه تدابير خاص را در مديريت مورد استفاده قرار 

مي دادند.
20- مسئوليت پذيري؛ ايشان با مسئوليت پذيري بااليي 
كه داشتند، هميشه كارهاي بر زمين گذاشته شدة انقاب 

را به عهده مي گرفتند.
21- كار گروهي و مشــاركت پذيــري؛ انقاب با اين 
عظمت، تنهــا در ســاية كار گروهي و هــم فكري به 
ثمر رسيد. هميشــه براي انجام امور از تمامي نيروها و 
امكانات اســتفاده مي كرد. با ايــن روش مديريتي، هم 
اعتماد به نفس افراد باال مي رفت و هم امور به سرعت و 
صحيــح انجام مي پذيرفت. از طرفي تنش ها و مخالفت 

ها نيز كاهش پيدا مي كرد.
22- ثبات شخصيت؛ كه ناشي بود از دين داري و الگوي 

كاملي كه ايشان انتخاب كرده بودند.
23- پاســخ گويي؛ خود را در برابر مــردم و پيش گاه 
خداوند پاســخ گو مي دانست و به انجام وظيفه و اداي 

تكليف و احقاق حقوق مردم معتقد بود.
2۴- خستگي ناپذيري؛ با تمام سعي و توان خود كار مي 

كرد و خستگي برايش معنا و مفهومي نداشت.
25- جاذبه و نفوذ و تأثير بر افراد؛ كه ناشي از كاريزما و 
توان ذاتي، به عنوان يك هدية الهي در وجود ايشان بود.
26- مديريت در بحران؛ شــهيد دكتــر باهنر با توجه به 
اين كه فردي كامًا متين و آرام بود، در بحران ها تمامي 
جوانــب را مدنظر قرار مي داد و با تســلطي كه به امور 
داشــت، بهترين گزينه و راه حــل را به صورت تصميم 

براي انجام امور برمي گزيد.
27- بهره مندي از عنصر توكل در مديريت؛ توكل او به 
خدا و اهميتي كه براي آن در مديريت قائل بود، از نكات 

مهم در تصميم گيري و اجراي تصميماتش بود.
2۸- دوري از دنيــا و دنيازدگــي و توجــه به آخرت و 

آخرت گرايي. 

2۹- اميد به آينده؛ ديدگاه روشني كه به پيروزي و آيندة 
انقاب داشــت باعث ايجاد انگيزه در ايشــان بود تا با 
هدف مندي و الگو قرار دادن اســام، ســعي در انجام 

وظيفه تا آخرين توان داشته باشد.
30- دقت در امور.

31- پيگيري امور محوله؛ از خصوصيات بارز ايشــان به 
عنوان يك مدير برجسته بود.

32- عدم دخل و تصّرف در بيت المال و دقت در حفظ 
و نگهداري اموال عمومي؛ كه ناشي بود از ديدگاه آخرت 
گرايي ايشــان و زاييدة فرهنگ غني اســامي كه در آن 

پرورش يافته بود.
33- صابت، تــوأم با متانت؛ قاطعيــت در برخورد با 
عوامل اغتشــاش و ناامني كه خود باعث ايجاد امنيت و 

ثبات حكومت و نظام شد.
3۴- ســادگي، صفا و صميمت، پاكــي و قناعت؛ كه در 
وجود ايشــان متبلور بود و ناشــي از نگاه آخرت گرا و 

اهداف متعالي اسامي بود و در ايشان موج مي زد.
35- ايجاد محيط و فضاي مناســب و دوســتانه جهت 

انجام كار.
36- اعتقــاد بــه اصل شايســته ســاالري بــا انتخاب 
متعهدترين و متخصص تريــن نيروها در جامعه؛ انجام 
گزينش هاي مبتني بر شايسته ساالري حقيقي؛ كه نمونة 
بارز آن انتخاب خود دكتر باهنر به عنوان كانديداي مورد 
تأييد حزب جمهوري براي تصدي نخســت وزيري بود 
كه نشــان از شايسته ساالري و توجه به انجام بهينة امور 
كشــور داشت. در ســاير امور نيز اصل شايسته ساالري 

اصل حاكم بر گزينش ها بود.
37- اعتقاد بــه لزوم حضور مديران در عرصة فرهنگي؛ 
كه آن را الزمة پيشرفت فكري و باال بردن سطح فرهنگ 

عمومي جهت افزايش انگيزه در افراد مي دانست.« 
روحش شاد و راهش پررهرو باد

در نیمه دهه چهل شمســي، شهید 
باهنر با آزادي از زندان، فعالیتهایش را 
دست كم در سه زمینه ادامه میدهد: 
نخست همكاري و مشاركت در مبارزه 
تــداوم حضور در  رژیم، دوم  علیه 
دانشگاه و سوم تداوم حضور مؤثر در 
حوزه فرهنگ، كه بزرگان انقالب بر آن 

تأكید بسیار مي كردند
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آشنايي حضرت عالي با شهید باهنر کجا، کي و 
به چه مناسبتي رخ داد؟

اولين آشنايي مان را دقيقًا يادم نمي آيد، فقط اجماالً 
به نظرم مي رســد كه هفت نفر از آقايان طلبه ها كه 
شيخ محمدجواد حجتي كرماني، هاشمي رفسنجاني 
و شــهيد علي ايران منش جزوشان بودند در قم با 
هم در يك حجره سه نفره از مدرسه حجتيه اسكان 
داده شــده بودند، ولي خب، طبيعي بود كه اسكان 
هفت طلبه در حجره اي سه نفره مشكل بود و جاي 
شان تنگ بود. باري، با مرحوم پدرم آيت  اهلل حاج 
سيداحمد شــبيري زنجاني كه از دوستان حضرت 
امام)ره( بودند صـــحبت كردم كه اين عـــزيزان، 
طـلبه هاي خوبي هستند و هفت نفر در يك حجره 
جاي شان تنگ است، پدرم فرمودند درست است؛ 
ولي همين كه هفت نفر در يك جاي كوچك با هم 

زندگي مي كنند، نشان دهنده خوبي آن هاست...
ايشان استاد آن بزرگواران هم بودند؟

پــدرم در مدرســه فيضيــه در حــرم حضــرت 
معصومه)س( نماز مي خواندند، منتها رساله ندادند 
و قبول مرجعيت نمــي كردند، ولي معموالً با تأييد 
ايشان مرجع تعيين مي شد. مدرسه حجتيه زير نظر 
پدرم اداره مي شــد. ســالي كه شهيد نواب صفوي 
به قم آمدند ـ فكر كنم 1333 بود ـ در ســفري اين 
آقايان را نزد ايشــان برديم. آقاي حاج محمدجواد 

حجتي كرماني هم يك مرتبه در تهران شــهيد نواب 
را ديده و شــيفته ايشان شــده بود. آقاي حجتي با 
اظهار اشــتياق گفتند كه به ديدار آقاي نواب برويم. 

شهيد باهنر هم بودند.
جزئیات آن ديدار را بیان کنید.

جزئياتش يادم نيســت، تنها يادم اســت كه شــيخ 
محمدجواد حجتي شــروع به معرفي افرادي كردند 
كه در آن ديدار بودنــد كه اين ها آقاي باهنر، آقاي 
ايران منش و آقاي هاشمي رفسنجاني هستند. زماني 
هم كه بنده را معرفي كرد همه شــروع به خنديدن 
كردند؛ چون شهيد نواب از قبل مرا مي شناختند. ما 
حدود يك ماه و نيم در نجف با ايشــان هم حجره 

بوديم.
شما با ايشان هم درس هم بوديد؟

بنــده به درس آيــت  اهلل خويي، آيــت  اهلل حاج 
سيدمحمود شــاهرودي و همان سفر اول به درس 
آقاي مستنبط هم مي رفتم كه داماد آيت  اهلل خويي 
و پدرهمسر حاج آقا جواد گلپايگاني ـ آقازاده آيت  

اهلل  العظمي گلپايگاني ـ هستند.
شهید باهنر در هر سه درس بودند؟ 

خير، آن وقت نبودند. بنده در سفر اول حجره گرفتم، 
اما در سفرهاي بعد به دليل اين كه ازدواج كرده بودم 
وارد مدرسه نشدم. در سفر اول در مدرسه آيت  اهلل 
بروجردي حجره اي در نجف اشــرف گرفتيم؛ من، 

شــهيد باهنر و مرحوم آقاي  بهرامي  ساوه اي سه 
نفري يك حجره داشتيم.

در واقع شما يك ماه و نیم با هم زندگي کرديد و 
هم درس و هم بحث بوديد.

ما كارها را تقســيم كرده بوديم، مثــًا خريد نان با 
بنده بود، غذا درســت كردن با آقاي بهرامي، وسايل 
ســفره را مرتب كردن و آب آوردن با شــهيد باهنر 
بود. يك روز آقاي بهرامي متوجه شــد دسته تُنگي 
كه با آن آب مي آوردند شكســته است. شهيد باهنر 
هم خجالت مي كشيد آن تُنگ دسته شكسته را آب 
كند. آقاي بهرامي مي خواســت با ايشان مزاح كند، 
صدا زد آب را چه كســي بايد بياورد؟ شهيد باهنر 
كه نمي خواســت از زير بار مســئوليت شانه خالي 
كند با خجالت بلند شــد كه برود. بنـــده گفتم من 
مي روم كه آقاي بهرامي گفت نخير! كارها را تقسيم 

شــهید باهنر جزو صف شكناني بودند 
كه از حوزه به دانشــگاه رفتند و مدرك 
دانشــگاهي گرفتند. آن موقع راجع به 
این قضیه زاویه بندي و موضع گیري بود. 
اجماالً یادم است كه شهید باهنر در رشته 
ـ در ایران نفر  ـ الهیات  معقول و منقول 

اول و شهید  ایرانمنش دوم شد.

درآمد
»چند خاطره در نجف از محجوب بودن ایشــان به یادم 
مانده اســت. به طور كلي ما هیــچ وقت عصبانیت این 
بزرگوار را ندیدیم. حتي دوســتاني كه سالیان درازي با 
ایشان زندگي كردند، میگفتند هیچوقت عصبانیت ایشان 
را ندیدند و این از امتیازات ایشــان بود.« آیت اهلل حاج 
سیدجعفر شــبیري زنجاني، هم حجره شهید در حوزه 
علمیه نجف اشرف از دوستان قدیم شهید است كه نیكي 

ها و فضائل آن عزیز را مرور میكند:

شهيد باهنر و تحصيل در حوزه نجف در گفت و شنود شاهد ياران با
آيت اهلل حاج سيدجعفر شبيري زنجاني، هم حجره شهيد

به دقت مراقب همه چيز بود...
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كرده ايم و هر كسي بايد كار خودش را انجام دهد. 
شــهيد باهنر هم دستش را طوري گرفت كه قسمت 
شكســتگي تنگ ديده نشود. اين خاطره در نجف از 
محجوب بودن ايشــان به يادم مانده اســت. به طور 
كلي ما هيچ وقت عصبانيت اين بزرگوار را نديديم. 
حتي آقاي حجتي  كرماني كه ساليان درازي با ايشان 
زندگي كردند مي گفتند هيچ وقت عصبانيت ايشان 

را نديدند و اين از امتيازات ايشان بود.

شهيد باهنر در ميان همه دوستان و آشنايان به خوش 
خلقي معروف بودند.

از طرفي هم ايشــان مسئوليت پذير و مقيد به انجام 
كارها بودند. شهيد باهنر خجالت مي كشيد چيزي را 
كه پيشنهاد مي كنند رد كند و مأخوذ به حيا بود. يادم 
مي آيد پيش از پيــروزي انقاب بنده به آقاي باهنر 
پيشــنهاد كردم اگر مي شود شــما مسئوليت كانون 
توحيد را عهده دار شــويد. آن زمان مســئول اصلي 
آيت  اهلل موســوي  اردبيلي بودند، منتها آقاي باهنر 
بــا وجود كثرت كارها از فرط خجالت روي شــان 
نمي شد كه اين پيشــنهاد را رد كنند. بنده تا متوجه 
اين موضوع شــدم گفتم به اين امر راضي نيستم. باز 
هم يادم آمد مرحوم حاج رضا برقعي باعث شــدند 
قســمت ديگري از كار مشــتركي را با ايشان انجام 

دهيم.
ايشان هم معمم بودند و کتاب هاي تعلیمات ديني 

را با هم نوشته اند.
بله، آقاي برقعي باعث ورود شــهيد باهنر و شــهيد 
بهشتي به آموزش و پرورش شدند و خدمات ارزنده 

اي انجام دادند.
چطور بود که رژيم ستمشــاهي از چاپ اسامي 
آن ها در کتاب هاي تعـلیمات ديني جلوگـیري 

نمي کرد؟
خب، آن ها رســمًا كارمند بودند. بعداً آقاي برقعي 
به مــن گفتند كه مــي خواهيم بــراي كاس هاي 
تربيــت مدرس ـ تربيت معلــم ـ برنامه بگذاريم تا 
معلمان تعلميات ديني با مســائل ديني آشــنا شوند. 
ايشان گفت سال گذشــته توضيح  المسائل را براي 
آن هــا الزام كرديم ـ آن زمان مرجع شــان آيت اهلل 
بروجردي بودـ  امسال هم مي خواهيم مسائل مهم را 
از توضيح  المسائل دربياوريم. ايشان يكصد و پنجاه 
مسأله يادداشت كرده بود و گفت طوري بنويسيد كه 

مطابق فتواي همه آقايان باشد.
شما زحمت آن را کشیديد؟

بله، يكصد و پنجاه مســأله از توضيح  المســائل و 
بيست مسأله هم از تحرير الوسيله بود، منتها تحرير 
الوســيله كتاب ممنوعي بود كه نمي شد اسم آن را 

آورد. ما نام تحريرالوســيله را نياورديم و به اســم 
احكام دين چاپ شد كه راجع به مسائل دفاع، امر به 

معروف و نهي از منكر و جهاد بود.
اين ها به نظر شهید باهنر هم رسید؟

بله، بنا شد شهيد باهنر مطابق فتواي همه آقايان و با 
قلمي روان و همه فهم آن را بنويسند. 

شهید باهنر جزو صف شكناني بودند که از حوزه 
به دانشگاه رفتند و مدرك دانشگاهي گرفتند. آن 
موقــع راجع به اين قضیه زاويــه بندي و موضع 

گیري بود، از آن فضا بگويید.
جزئيات آن زمان يادم نيســت، اما اجماالً يادم است 
كه شــهيد باهنر در رشته معقول و منقول ـ الهيات ـ 
در ايران نفر اول و شــهيد ايرانمنش دوم شد. جايزه 
شــهيد باهنر جهانگردي و جايزه شــهيد ايرانمنش 
ايرانگــردي بود كه هيچ كدام قبــول نكردند، چون 

خوش شان نمي آمد كه زير نفوذ رژيم باشند.
درباره مشــكالتي که يك روحاني براي اين که 
به دانشگاه برود با آن روبه رو بود بگويید. به هر 

حال تعصباتي وجود داشت.
آن زمان اين چيزها را قبول نداشتند. يادم است شهيد 
بهشــتي براي ما كاس انگليسي گذاشته بودند و ما 

مخفيانه زبان انگليسي مي خوانديم.
در واقع شــهيد باهنر و شــهيد بهشتي جزو كساني 

بودند كه اين ضرورت ها را درك كردند.
ايشان پيش از ما وارد مؤسسه رفاه شدند و خدماتي 
انجام دادند. همه خدمات شهيد باهنر پس از انقاب 
روشــن است. ايشان در دفتر نشر فرهنگ اسامي با 
آقاي برقعي كه مدير آن جا بود همكاري داشــتند و 

براي فرهنگيان روش تدريس مي نوشتند.
مدرسه  در  باهنر  شهید 
رفاه چه سمتي داشتند؟

ايشان با شــهيد بهشتي 
همــكاري مــي كردند. 
بنا بود ما هــم با آقايان 
همكاري كنيم و شــعبه 
ديگري باز شــود، ولي 

ديگر موفق نشديم.
چگونه  باهنر  شــهید 
عظیم  جايــگاه  آن  به 

شهادت رسیدند؟
آماده  ابتــدا  از  ايشــان 
بودنــد و مي دانســتند 
كار خطرناكــي پيش رو 
دارنــد. كســاني كه به 
شــهيد نــواب  صفوي 
مي  شــدند  مي  نزديك 
مي  شهيد  كه  دانســتند 
حوزه  ابتدا  در  شــوند. 
كارهاي سياسي را عيب 
مي دانست، اما  امام)ره( 

اين سد را شكستند.
جسارت  با  باهنر  شهيد 

وارد اين عرصه شد.
ايشــان  كه  خدماتــي   
در آمــوزش و پرورش 

انجام  دادند در واقــع همان كار انقابي بود. بعدها 
رژيم متوجه كارهاي انقابي ايشــان شــد و زنداني 

هم شدند.
منظورتان اين اســت که مانند نواب، شهادت از 

شهید باهنر دور نبود.
ايشان در آن موقعيت كه وزارت را پذيرفتند به دنبال 
پســت و مقام و پول نبودند و برحسب وظيفه قبول 
كردند به اسام خدمت كنند. حتمًا يادتان هست كه 

همه مسئوالن نظام در خطر ترورشدن قرار داشتند.
از شهید باهنر چه خاطره  ديگري داريد؟

ظاهــراً پيش از پيــروزي انقاب ايشــان منزلي در 
جماران خريده و با آقاي برقعي همسايه شده بودند. 
يكي از همسايگان شان نقل مي كرد پس از انقاب 
گويا ايشان دو ساعت بيشتر در شب نمي خوابيدند. 
آن همسايه مي گفت وقتي شب مي رسيد با خاموش 
شدن چراغ باز مي ديديم دو ساعت بعد چراغ اتاق 
آقاي باهنر روشن شد و تا سحر بيدار بودند و به كار 

و عبادت مي پرداختند.
ايشــان در جنگل 2000ـ  نزديــك چالوسـ  هم با 
آقاي برقعي منزلي تهيه كرده بودند تا در تابستـــان 
عده اي از فضاي قم را آن جا اســكان دهند و اين 
افراد در آن  جا مطالعه داشــته باشند كه خدمتي به 
اسام كنند. هنگام نماز هم به روستاهاي اطراف مي 
رفتنــد تا هم نماز بخوانند و هم مــردم را با احكام 
دين آشــنا كنند. در آن زمان مي گفتند بهايي ها مي 
خواهند اين طرف ها رســوخ كنند و نظرشــان اين 
بود كه از اين طريق اقدامي براي خدمت به اســام 

انجام دهند. 
لذا به دقت مراقب همه چيز بود...

یكي از همــسایگان شـهید باهنر نقل 
مي كرد پس از انقالب گویا ایشــان دو 
ساعت بیشتر در شب نمي خوابیدند. آن 
همسایه مي گفت وقتي شب مي رسید 
با خاموش شدن چراغ باز مي دیدیم دو 
ساعت بعد چراغ اتاق آقاي باهنر روشن 
شد و تا سحر بیدار بودند و به كار و عبادت 

مي پرداختند
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حاج آقا؛ شما متولد چه سالي هستید؟
1310 شمسي.

بنابراين دو ســال از شــهيد باهنر بزرگ تر بوديد؛ 
ايشــان متولد ســال 1312 بودند. راستي حضرت 

عالي هم اهل كرمان هستيد؟
اصـــالتًا اهـــل قـريه اي به نام َجـــَورِ كـوه  بناـ  
عاميانه اش َگَور است ـ در شش كيلومتري كوه  بنا 

از توابع استان كرمان هستم.
از کجا با شهید باهنر آشنا شديد؟

تقريبًا در ســن پانزده ســالگي با مرحــوم برادرم 
ســيداحمد جعفري وارد شــهر كرمان شديم و با 
ايشــان براي تحصيل به مدرسه معصوميه رفتيم. ما 
نزد اشــخاص مختلف تلمذ مــي كرديم. دو جوان 
به نام هــاي آقاي محمدجواد باهنر و شــيخ علي 
ايران منش هميشه با هم به مدرسه مي آمدند و نزد 
مرحوم آيت اهلل عباس حقيقي ُمطول مي خواندند. 
ما همان سال هاي اول با شهيد باهنر و شهيد ايران 
منش رفيق شديم و با يكديگر ارتباط داشتيم. يادم 
است يك شــب ايشــان ما را به منزل محقري كه 
پدرشــان در اختيارشــان قرار داده بود براي شــام 
دعوت كردند و از آن به بعد با هم دوســت شديم. 
شهيد باهنر يكي از نيروهاي انقابي بود و بنده هم 
اگر انقابي شدم و در صف انقابيون قرار گرفتم، به 
دليل معاشرت و مصاحبتي است كه با ايشان و امثال 
شهيد باهنر داشتم. در آن زمان اين دو بزرگوار مكا 

بودند و هنوز معمم نشده بودند. آقاي باهنر پس از 
يكي دو ســال با شهيد ايران منش به قم رفتند و از 
محضر درس مرحوم آيت اهلل بروجردي و حضرت 
امام)ره( اســتفاده كردند. به هر حال ايشــان مدتي 
پس از آن كه معمم شــدند به كرمان برگشتند. هر 
دو بزرگوار انســان هايي متواضع، دوست داشتني، 
انقابي و داراي يك سلســله فضائل معنوي بودند. 
بعدها شهيد باهنر مهاجرت كردند و با مرحوم دكتر 

محمدرضا صالحيـ  فرزند مرحوم آيت اهلل صالحي 
امام جماعت مســجد جامع كرمانـ  به تهران رفتند 
و مدرك دكتري شان را هم گرفتند. گاهي كه ايشان 
به كرمان مســافرت مي كردند ما خدمت شان مي 
رســيديم. در مقطعي ما براي امتحان مدرســي به 
تهران رفتيم و چند روز و شــب با شهيد باهنر هم 
اتاق بوديم. آن چند روز بنده خوابم نمي برد و بايد 
قرص مصرف مي كردم. شــهيد باهنر به من گفت 

شما تا يك »قل هو اهلل« بخوانيد خواب تان مي برد، 
ما هم اين ســوره مباركه را خوانديم و خواب مان 
برد. انسان وقتي از نزديك با كسي مجالست داشته 
باشــد، بهتر درك مي كند كه آن فرد در چه حدي 
از كماالت و فضائل قرار دارد. به هر حال ايشان به 
ما لطف و محبت داشتند تا اين كه مسأله انقاب و 
نهضت امام مطرح شــد. در آن شرايط هر كسي، به 
هر دليل، اين جرأت را  كه وارد مسائل انقابي شود 
نداشت، چون آن زمان حضرت امام)ره( كه به آيت  
اهلل خمينــي معروف بودند خيلي براي مردم جامعه 

شناخته شده نبودند.
ما مجموعه اي از انقابيون درجه اول كرمان بوديم 
كه بــا هم فعاليت مي كرديم، البته بعضي بعدها راه 
شــان را جدا كردند. از جمله كارهايي كه شــهيد 
باهنر انجــام دادند اين بود كه بــه كرمان آمدند و 
راجــع به خصوصيات و فضائل امام و ويژگي هاي 
انقاب اســامي با روحانيت صحبت كردند، كه از 
همان ســن جواني گرايش ما بــه آيت اهلل خميني 
بيشتر شد. شهيد باهنر مدتي در دولت شهيد رجايي 
وزير آموزش و پرورش و نخســت وزير بودند و 
براي انقاب بســيار زحمت كشــيدند و سرانجام 
هم جان عزيزشــان را در اين راه فــدا كردند. آن 
زمان به منظور حفاظت از جان شــخصيت ها مثل 
ســال هاي بعد خيلي دقت نمي شد. ما شخصيت 
هاي ارزشــمندي همانند آيت اهلل دكتر سيدمحمد 

هر چه سختي مي دید آبدیده تر مي شد. 
براي من علتش معلوم بود. حسین از قرآن 
نیرو مي گرفت و براي هر نقطه عطفي در 
صحنة نبرد، آیه اي مرور مي كرد. حاال كه 
سال ها از شهادتش گذشته، حرف هایش 

براي من بوي بهشت مي دهد...

»فضائل و كماالت اخالقي شهید باهنر بسیار زیاد است؛ 
اجماالً مردي روشنفكر، عالم، والیتمدار، انقالبي و شجاع 
بودند. آنقدر متین و آرام بودند كه به قول یكي از دوستان 
ما عصبانیت دكتر باهنر را هیچگاه ندیدیم. ایشان بسیار 
خنده رو، متبسم و بهـشتي روي بودنـد.« حضـرت 
آیت اهلل سیدیحیي جعفري، امام جمعه كرمان، نماینده 
ولي فقیه در استان كرمان و یكي از قدیمي ترین ائمه 
جمعه كشور كه از آغاز انقالب به دستور حضرت امام)ره( 
این مسئولیت را در شهر كرمان بر عهده دارند، به عنوان 
دوست قدیمي شهید باهنر از سالهاي دور كه با ایشان 

مأنوس بودند براي ما مي گویند:

بررسي شخصيت واالي شهيد باهنر در گفت و شنود شاهد ياران با
حضرت آيت اهلل سيديحيي جعفري، امام جمعه كرمان

مؤمني خستگي ناپذير بود

درآمد



www.navideshahed.com
28

يادمان شهيد دکتر محمدجواد باهنر / شماره  111 / دی ماه 1393

حســيني بهشــتي، آيت اهلل مرتضي مطهري، شهيد 
دكتر محمدجواد باهنر، شــهيد محمدعلي رجايي، 
شــهداي عزيز محراب، ســپهبد قرني و بســياري 
ديگر را از دســت داديم. منافقين در مجموع هفده 
هــزار نفر را به جرم اين كه خيلي از آن ها عاشــق 
و مريد حضرت امام)ره( بودند ترور كردند. ضـبط 
صــــوت حضرت آيت  اهلل خامنــه اي هم يـك 
روز قبـل از حادثـه 7 تير 1360 در مسجد ابوذر در 
حال سخنراني منفجر شــد، كه يادم است آن زمان 
دكترها گفتند بعيد است ايشان زنده بماند، اما خدا  
خواست كه ايشان زنده بمانند و رهبر شوند. به هر 
حال فضائل و كماالت اخاقي شــهيد باهنر بسيار 
زياد اســت؛ اجماالً مردي روشنفكر، عالم، واليت 
مدار، انقابي و شــجاع بودند. آن قدر متين و آرام 
بودند كه به قول يكي از دوستان ما عصبانيت دكتر 
باهنر را هيچ گاه نديديم. ايشــان بســيار خنده رو، 

متبسم و بهشتي روي بودند.
شما چگونه از شهادت دکتر باهنر مطلع شديد؟

دقيقًا يادم نيســت. آن زمان هم بنده در كرمان امام 
جمعه بــودم. به هر حال مــا از اين موضوع مطلع 

و ناراحت شــديم و مراســمي هم برگزار 
كرديم. به هر حال شــهادت همين بزرگان 
بود كه انقاب را بيمــه و حفظ كرد. مثًا 
شــهيد دكتر بهشتي به هيچ وجه شخصيت 
كم  اهميتي نبود؛ ايشان غير از فضائل علمي 
و حوزوي اش به چند زبان خارجي مسلط 
بود و بركات حضورش در مركز اســامي 
هامبورگ را هم مي دانيد. به همين ترتيب، 
ما هر چه درباره شهيد باهنر بگوييم باز هم 
كم گفته ايم و حــق مطلب را آن گونه كه 
بايد نمي توانيم ادا كنيم. جاي شهيد باهنر 
در ايران و كرمان خالي اســت. ان شاءاهلل 
خداوند ايشــان را با حضرت محمد)ص( 

محشور فرمايد.
حاج آقا؛ درباره شــهید بهشتي و مرکز 
اســالمي هامبورگ فرموديد. گويا شهید 
باهنر هم مدت يك سال زبان ژاپني مي 
خواندند تا شــبیه همین کار را در ژاپن 

انجام دهند.
ايشــان مي خواستند به ژاپن بروند تا براي 
اســام تبليغ كنند اما نمي دانم چطور يك 
مرتبه اين ماجرا منتفي شــد... باري، دكتر 

باهنــر جزو مفاخر انقاب و ايران اســامي بودند 
و هستند. مسلمًا كســي كه در راه انقاب اسامي 
جانش را فدا كرده و به شهادت رسيده، عالم بوده، 
با علم دين و علوم جديد آشنا بوده و اجتهاد داشته، 

قطعًا از مفاخر است.
از آثار شهید باهنر بگويید.

مرحوم ســيدرضا برقعي و شــهيد باهنر، دو نفري 
بودند كه در زمان رژيم ستمشــاهي كار مهمي را با 
زرنگي و زيركي انجام دادند. به اين شكل كه مطالب 
و نكات انقابي را در كتاب هاي درسي گنجاندند 
و در عين حال، رژيم نمي توانست جلوي اين كار 
را بگيرد. از طرفي شــاگردان، معلمان و كساني كه 
ايــن كتاب ها را مي خواندنــد نيز نكته ها را درك 
مي كردند و مي فهميدند، كه اين از ارزشــمندترين 

كارهاي شهيد باهنر و مرحوم برقعي بود.
شهید باهنر در زمره شهداي برجسته اي مثل دکتر 
بهشتي و اســتاد مطهري بودند که آثار و کتب 
ارزنده و پايه اي بسیاري تألیف کردند و پس از 
شهادت شان تعدادي از اين کتاب ها منتشر شد. 
به نوعي ايشان از نظر غلمي يكي از شهدايي بود 
که با شهادتش بیشتر شكوفا شد؛ منظور اين که 
هرچند از نظر جسمي در میان ما حضور نداشت 
اما به واسطه رســیدن به فوز عظماي شهادت، 
آثارش بیش از پیش دست به دست در بین مردم 

گشت و خوانده شد.
بله، ايشــان هم چون شــهيدان دكتر مفتح، بهشتي 
و مطهري از شــهداي ممتاز انقاب اسامي است. 
شخصيت شهيد باهنر واقعًا كم نظير و بي نظير بود 
و هست. هنوز كه هنوز است، پس از چند سال خأل 
وجودي اين شهيدان پر نشده است، اما خوشبختانه 

آثارشان چراغ راه همه ماست.

از طرفي اين شهداي عزيزمان به واسطه تحصیل 
توأمــان علوم ديني و جديد، در فضاي ســنتي 
حوزه علمیه اعم از کرمان، قم، تهران، مشــهد 
و جاهاي ديگر جزو علما و طالب صف شــكن 
بودند. بعضي از اين بزرگان مثل شــهید مطهري 
نیــز هم زمان، هم در دانشــگاه و هم در حوزه، 
تدريس مي کردند. شــهید باهنــر هم يكي از 
مصداق هاي وحدت حوزه و دانشــگاه بود که 
حضرت امام)ره( در آغاز انقالب مطرح فرمودند.
بله، اين افراد در رأس انقابيوني بودند كه خداوند 
شــهادت را براي شــان مقرر كرد. يادم است همه 
آن ها حضرت امام)ره( را بســيار قبول داشــتند و 
به خوبي در جامعه معرفي كردند. شــهيد باهنر در 
كرمان خط مشــي منافقين و گروه هاي الحادي و 
غيرالحادي را تشــريح كردند، اينكه مثًا هر كدام 
داراي چه نقـــطه نظرهـايي هســـتند و چـه خط 
مشــي هايي دارند. پس از آن هم راجع به خط امام 
و خصوصيات و فضائل ايشــان به طور مشروح و 
مفصل صحبت كردند و ما هم يكي از مســتمعين 

شهيد عزيز بوديم.
شهید باهنر در دوستي چگونه بودند؟

ايشان بسيار متواضع، بي ادعا، صبور و دلسوز بود.
درباره شــیوه ســخنراني و فن بالغت و خطابه 

ايشان هم بگويید. 
دكتر باهنر در واقع يكي از بهترين ها و يك روحاني 

قوي در فن سخنراني و خطابه بود.
شخصیت شهید باهنر را جمع بندي کنید.

ايشان انساني مؤمن، انقابي، معتقد، واليت مدار و 
خستگي ناپذير بودند. خداوند متعال روح پرفتوح 
اين شــهدا را با شــادي قرين بفرمايد. ياد همه آن 

عزيزان گرامي باد.

مي گفت »این پیروزي ها و شكســت ها، 
آزمایشــي از جانب خداوند اســت كه 
مشخص شود ما چه كاره هستیم. خداوند 
در تمام این عملیات ها، در تمام مصائب 
زندگي، به دعاها، به حركات، به خلوص 
نیت، به اســتغاثه هایي كه مي شود و به 
دعاهایي كه پشتیبان عملیات است،  توجه 

دارد.«
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حضرت عالي يكي از مناســب ترين شخصیت هايي 
هستید که مي توانید خاطرات مربوط به شهید باهنر را 
از سنین پايین و زمان تحصیل در کرمان و قم همچنین 

سال هاي مبارزه و بعد از آن را براي ما بیان کنید. 
سال هاي دهة بيست پس از سقوط پهلوي اول، ورود به 
حــوزه های علميه و در پيش گرفتن زِی طلبگي در همه 
جای ايران منجمله كرمان با تحمل سختي زيادي همراه 
بود. شهيد باهنر، فرزند كاسب خوش نام و پرهيزكار اما 
كم درآمدي بود به نام آقا شيخ اصغر كه اهل كرمان او را 
به پاكي و صداقت مي شناختند. با مشكاتی كه در مسير 
طلبگي و تحصيل در حوزه وجود داشــت، پدر شــهيد 
فكر نمي كرد كه پسرش محمدجواد بتواند مدارج علمي 
را با توفيق طي كند و به ســطح قابل قبولي  برساند. اما 
مشيت خداوند بر اين استوار بود كه آقاي باهنر با عشق 
و تاش و كوششي كه داشــت با سختي ها بسازد و به 

مدارج عالي برسد...
ايشان توانســت نقش ارزنده اي ـ قبل و بعد از انقاب 
ـ بــراي جامعة انقابي، فرهنگي و ديني ما ايفا كند و به 
عنوان يك الگوي قابل قبول و ماندگار براي همة كساني 
كــه در پي حق و حقيقت و كســب دانش و خدمت به 

جامعه اند، شناخته شود.
از استاداني که در تكوين شخصیت واالي اين شهید 

عزيز ايفاي نقش کردند بگويید.
اســتادي كه از نظر علمي، اخاقي، روحي و معنوي بر 
همه ما تأثير به  ســزايي داشت، مرحوم آقاي حاج شيخ 
عباس حقيقي بود. ايشان و ساير اساتيد ما از بدو تأسيس 
حــوزة علمية كرمان، محيطــي صميمي و جو و فضايي 
باصفــا را به وجود آورده بودنــد. اين فضا تأثير خود را 
بر همة ما مي گذاشــت، و ما را به اخاص و معنويت و 

كسب علم و كمال سوق مي داد. 

و ديگر استادان تان؟
به غير از تلمذ نزد آقاي حقيقي، مقداري از ســيوطي را 
خدمـــت آقاي فخر مهدويـ  از وعاظ معروف كرمانـ  
و فــصـــولي از شـرح لـمـعه و شــرايـع را خـدمـت 
آيـت اهلّل شيخ  الرئيس و مرحوم حاج سيدجواد نيشابوري 
و آقاي حاج شــيخ علي لبيبي خوانديم. خدمت مرحوم 
برهان  الواعظين، واعظ معروف كرمان كه شخصي اديب 
و باســواد بود، كتاب »ُمّطــول« را خوانديم. درس نهج  
الباغه هم را آقاي حقيقي به ما مي گفتند؛ آقاي فخر در 
درس ســيوطي جايزه اي گذاشت كه برندة جايزه، آقاي 

باهنر شد. جايزه، يك كتاب نفيس خطي بود. 
درس تفسیر قرآن هم داشتید؟ به علوم جديد هم توجه 

داشتید؟
بله، اوايلي كه ما وارد مدرســة معصومه شديم، خواندن 
دروس جديد باب نبود و اگر كســي مي خواســت اين 
دروس را بخواند،  بايستي به صورت مخفيانه اين كار را 
انجام مي داد. اما بســيار جالب است كه  آقاي حقيقي و 
آقاي لبيبي از دبيران معروف شاغل در دبيرستان ايرانشهر 
به مديريت شــادروان ميرزا برزو آميغي زرتشتي بودند. 
وقتــي كه ما پيش آيت  اهلّل  صالحي درس مي خوانديم، 
اين دو نفر با كت و شلوار خيلي مرتب و منظم سر درس 

مي آمدند و بعد معمم شدند. 
همچــنين زمـانـــي كه ما در مـدرسة معصومـيه درس 
مي خوانديم، جلسات شبانة قرائت قرآن در منزل اصناف 
و بازاريان مختلف برگزار مي شد. معلم ما مرحوم حاج 
ميرزا محمد زمانی معروف به رئيس  القراء بود كه شغل 
بزازی داشت. بعد از تاوت يك جزء قرآن، آقاي حقيقي 

تفسير مي گفتند. 
شما و شهید باهنر مدتي را در قم تحصیل کرده ايد؟ 

از ايام تحصیل در قم براي ما بگويید.

من و برادرم مرحوم علي آقا حجتي در ســال 1331 به 
قم آمديم و شــهيد باهنر و شــهيد ايران منش يك سال 
پــس از من در ســال 1332 به قم آمدنــد و در يكي از 
حجرات مدرســة فيضيه معروف به حجــره كرماني ها 
مسكن گزيديم. من هنوز هم كه به مدرسه فيضيه سر مي 
زنم، خاطرات فراموش نشــدني ای ازآن ايام تجديد مي 
شــود. در يك ضلع اتاق ما حرم حضرت معصومه)س(، 

در ضلــع ديگــر آن رودخانه و در ضلع ديگر مدرســه 
دارالشــفاء قرار داشــت. ما 7 - 6 نفــر بوديم كه با هم 
اتــاق گرفته بوديم. از جمله آقايــان باهنر، ايران منش  ، 
آقاي شيخ عباس شــيخ الرئيس، مرحوم دكتر علي اكبر 
حسيني استاد دانشگاه شـــيراز، مـرحـــوم آقـاي حاج 
شيخ محمد طالبيان امام جماعت مسجد صفاي كرمان و 
نيزآقای شيخ محمود آقاسي كه در تهران محضر ازدواج 
و طاق دارد و پدر همســر فرزند من ابوذر اســت. از 
افراد نامبرده به جز من و آقايان آقاســي و شيخ الرئيس، 
همگي به رحمت خدا رفته اند... ما هم مي رويم.... آقاي 
هاشــمي رفسنجاني نيز در همان زمان در قم بودند و در 
مدرسة معروف به آسيد صادق در يكي از محات قم كه 

»شــهید باهنر با همت فوق العاده، خودش را به مدارج عالي علمی، 
اجتماعی و سیاسی رساند. هیچ وقت ادعاي اجتهاد حوزوی نكرد، ولي 
از نظر اصول و فقه، به دلیل فهم و ذكاوتي كه داشــت در حد اجتهاد 
بود. استعداد درخور توجه ومطالعات فراوانی داشت. ایشان براي كسب 
معلومات قدیم و جدید در ضمن فعالیت و تالش اجتماعي، سیاسي، 
فرهنگي كوشــا بود.« در گفت و گو با حجت االســالم والمسلمین 
محمدجواد حجتي كرماني، همدرس و همرزم شهید باهنر، مي كوشیم 
سیماي تازه ای را از آن عزیز ترسیم كنیم و نقبي به فعالیتها و مجاهدات 
ایشان بزنیم. این گفت و گو به سعي ابوذر و محمدابراهیم حجتي آماده 

شده است:

»سيماي شهيد باهنر« در گفت و شنود شاهد ياران با حجت االسالم والمسلمين 
محمدجواد حجتي كرماني، همشهري، همدرس و همرزم شهيد

الگوي ماندگار...

درآمد

قبل  ـ  ارزندهاي  ایشان توانست نقش 
ـ براي جامعة انقالبي،  و بعــد از انقالب 
فرهنگي و دیني ما ایفا كند و به عنوان 
یك الگوي قابل قبول و ماندگار براي همة 
كساني كه در پي حق و حقیقت و كسب 
دانش و خدمت به جامعه اند، شناخته 

شود
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مقداري با مدرسة فيضيه فاصله داشت، مسكن داشتند كه 
چندي بعد منزلي گرفتند. از ســال 1331 تا 1337 قريب 
7 سال، ما چند نفر مدتي در اين اتاق در مدرسه فيضيه و 
مدتي را در مدرســة حجتيه بوديم. در اين ايام ما زندگي 
مشتركي داشــتيم و هر كدام از ما مسئوليتي را بر عهده 
گرفته بوديم. يكي مسئول جارو كردن و نظافت اتاق بود. 
ديگري مســئول خريد نان و پنير و گوشت و ساير مواد 
خوراكي بود. ديگري هم مسئوليت پخت و پز را بر عهده  
داشت. ديگري هم مسئول شست و شوي ظروف بود... 

آقای آقاسی از همه كاری تر بود؛ مخصوصا در خريد. 
میزان شهريه اي که در قــــم دريافـــت مي کرديد 

چقدر بود؟
ما كه درس خارج مي رفتيم ـ باالترين مبلغي كه دريافت 
مي كرديمـ  بيست و هفت تومان و سه ريال بود. هر يك 
از ما اين مبلغ را در اختيار »مادْرخرِج« گروه مي گذاشتيم 
كه مســئول خريد بود. مسئوليت خريد به نوبت ميان ما 
مي چرخيد. ظهرها آبگوشت با نان مي خورديم، گوشت 
و ســيب زميني اش را مي كوبيديم و براي شب نگه مي 
داشتيم. تازه، اين در اوقاتي بود كه ما پولدار بوديم! يعني 
اوايــل ماه. اواخر ماه كه مي شــد، گاهي، هم ظهر و هم 

شب، نان و خربزه يا سيب زمينی مي خورديم.
يعني يك زندگي طلبگي؛ در نهايت قناعت... 

تــازه، اين مربوط به زندگي ما در ســطح باالي حوزه ـ 
يعني درس خارج ـ بود. كساني هم بودند كه از ما بسيار 
ســخت تر زندگي مي كردند، با اين همه، آقاي باهنر از 
مناعت طبــع بااليي برخوردار بود و مــن در اين زمينه 

خاطره اي دارم كه بعداً نقل مي كنم.
شما از کِي وارد مسائل سیاسي شديد و مبارزات را از 

چه زماني شروع کرديد؟
از همان زماني كه در مدرســة معصوميه بوديم تا اندازه 
اي با مســائل سياسي و روزنامه هاي محّلي آشنا شديم. 
در قم هنگامي كه محاكمه شهيد نواب صفوي رخ داد ما 
پيش علما و مراجع مي رفتيم. آن وقت ها، دست مان به 
آيت اهلل بروجردي نمي رسيد ولي خدمت حضرت امام 
خميني)ره(، آيت اهلل گلپايگاني و آيت اهلل شريعتمداري 
و آيت اهلل نجفي مرعشــي و اساتيدي مثل مرحوم آيت 
اهلل مشــكيني و مرحوم آيت اهلل مجاهدي مي رفتيم. در 
زمانــي كه رژيم در تدارك اعدام نواب صفوي و فدائيان 
اســام بود، ما براي جلوگيري از اين امر خدمت علماي 
اعام مي رفتيم. من خاطــرة جالبي از اين ايام دارم: در 
يكي از ســفرها كه از تهران به قم مي رفتم، مواجه شدم 
با يك روحاني جوان بسيار خوش قيافه و خوش  لباس 
و تر و تميز و ســطح باال. من كنارش نشستم و صحبت 
شهيد نواب شد. او گفت من رابطه هايي دارم و مي توانم 

كارهايي را صورت دهم. 
آن جوان چه کسي بود؟

او ســيدمهدي روحاني بود كه بعدها در پاريس زندگي 
مي كرد و به قول امروزي ها »اپوزيسيون« بود، به طوري 
كه شنيدم چندي پيش درگذشت. سيدمهدي آن وقت ها 
با مقامات دولتي ايران رابطه داشت، مخصوصًا با سرتيپ 

علوي  مقدم؛ رئيس كل شــهرباني از مردان مقتدر رژيم 
ستم شاهي. من از رابطه سيدمهدي با علوي  مقدم اطاع 
نداشــتم. روز بعد به منزلش رفتم و با او صحبت كردم. 
متن اعاميه اي را به عنــوان طرفداري از مرحوم نواب 
نوشتم كه ســيدمهدي گفت چاپش مي كند. سيدمهدي 
روحاني دوســتي داشت كه هم درس من بود و به درس 
امام مــي آمد. ســيدمهدي نجابت كرده بــود و به اين 
دوســتش گفته بود به من بگويد به اين گونه كارها ادامه 
ندهم. ســيدمهدي يك شب هم براي ديدن ما به مدرسة 
فيضيه آمد و صحبت هايي در مورد شهيد نواب صفوي 
رد و بدل شــد. آقاي باهنر در سرماي زمستان به احترام 
مهمان، در شهر گشته بود و يك مقدار انار خوب خريده 
بود. در واقع، كل پول آخر ماه را صرف خريدن انار كرده 
بود و در پاســخ آقاي ايران منش كه پول مان تمام شده 
جواب داد: احترام مهمان باالتر از اين حرف هاست؛ اين 

نمونه اي بود از مناعت طبع آقاي باهنر. 
درس ها را چگونه ادامه داديد؟

وقتي به قم رفتيم، دوســت داشتيم درس هايي را كه در 
كرمان خوانده بويم، در اين شــهر ادامــه دهيم. در اين 
راستا، چند جلسه شرح لمعه را خدمت آقاي سيد موسي 
صــدر رفتيم و نيز در درس »رســائِل« آقاي مشــكيني 
شــركت كرديم. به پيشنهاد آقاي باهنر »كفايه« را خدمت 
مرحــوم آقاي مجاهدي و جلــد دوم را خدمت مرحوم 
ســلطاني طباطباييـ  پدر همسر مرحوم حاج احمدآقاي 
خمينــي)ره( ـ خوانديم. هر دو اســتاد، مخصوصًا آقاي 
ســلطاني در قدرت و رواني بيان، مشهور خاص و عام 
بودند. در جلســه درس ايشان  يك حالت وجد و نشاط 
خاصي وجود داشت. مرحوم آقاي مجاهدي فارسي را به 
لهجة تركي ادا مي كرد، كه براي ما بسيار زيبا و شنيدني 
بود. اندكی از درس فلســفة »منظومه« حاجي سبزواري 
را براي اوليــن بار در خدمت مرحوم آقاي ملكوتي ـ از 
اســاتيد بزرگ حوزة علمية قم ـ خوانديم. ايشان پس از 
انقاب مدتي امام جمعــة تبريز بودند و چندي قبل دار 
فاني را وداع گفتند. آقــاي ملكوتي در تاريخ عمومی و 
تاريخ ايران هم استادي بي نظير بودند. ولي كًا منظومه 
را خدمت مرحوم آيت اهلل منتظري خوانديم، مقداری از 
اســفار را خدمت عامه طباطبايي كه در مسجد مدرسة 
حجتيه درس مي دادند خوانديم. حدود يك سال هم به 
جلسات تفسير ايشــان مي رفتيم. درس خارج »اصول« 
امام خميني)ره( را نيز به مدت شــش سال رفتيم و چند 

ماهي هم خارج فقه شان را. 

نگاه جمع شــما به حضرت امام خمیني)ره( چگونه 
بود؟

احساسي كه ما نســبت به آن بزرگوار داشتيم چنان بود 
كه گويی از ايســتادن در كنار دريا و تماشاي امواج دريا 
لذت مي بريم و احســاس انس و الفت و آشــنايي مي 
كنيــم... ولی در عين حال، از دريا فاصله مي گيريم؛ چرا 
كه انســان اگر گرفتار امواج دريا بشــود غرق مي شود. 
رابطه اي كه هر يك از ما با امام داشــتيم، شــبيه چنين 
حالتي بود. جمع ما با مرحــوم عامه طباطبايي)ره( هم 
چنين رابطه اي داشت. اما جنبة لطف و مهرباني و نرمش 
عامه طباطبايي چيــز ديگري بود، مثال ديگري مي زنم 
كه قدري تفاوت اين دو بزرگوار را بيشــتر نشــان دهد: 
امام خميني مثل كوه بود و عامه طباطبايي مثل دريا...  

از فعالیت هاي فرهنگي شهید باهنر بگويید.
شــهيدان باهنر و بهشــتي و مرحوم اســتاد علي گلزاده 
غفوري، در نوشتن كتاب هاي درسي وانتشار كتاب های 
دينی در »دفتر نشــر فرهنگ اسامي« فعاليت مي كردند. 
اين سه نفر در واقع، هيأت علمي آن »دفتر« را تشكيل مي 
دادند. مرحوم ســيدرضا برقعي مديريت دفتر را به عهده 
داشــت. او هم در نوشــتن كتاب هاي درسي مشاركت 
داشت. كار فرهنگی ديگر آقای باهنر نشريه ساالنه و نيز 
فصلنامه »مكتب تشيع« بود كه به همت آن شهيد و آقاي 
هاشمي رفســنجاني و مرحوم مهدوي كرماني و مرحوم 
دكتر صالحي كرماني تأســيس شــد؛ كه بزرگانی چون 
عامه طباطبائی، سيد ابوالفضل زنجانی، عامه بزرگوار 
حسين علی راشــد و مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم 
سيدغام رضا سعيدی در آن مقاله می نوشتند. اين نشريه 

پس از چند سال از ادامه انتشار باز ماند.
مجموعه اين فعاليت ها نشــان مــي دهد كه آقاي باهنر 
حين ادامة تحصيل، توانســته بــود از طريق مجاهده و 
تاش و درگيري با مشــكات كــه بخش عظيمي از آن 
را مــن در جريانش بودم، به مدارج بااليي نائل شــود. 
شــهيد باهنر با همت فوق  العــاده، خودش را به مدارج 
عالي علمي و عملي رســاند. او هيچ وقت ادعاي اجتهاد 
نكرد، ولــي از نظر درس اصول و فقه، با فهم و ذكاوتي 
كه داشت در حد اجتهاد بود. آن شهيد مطالعات مختلفي 
داشت. اســتعداد درخور توجهي داشــت. ايشان براي 
كسب معلومات قديم و جديد در ضمن فعاليت و تاش 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي و كوشا بود. به نشريه مكتب 
تشيع اشاره كردم، اين نشريه براي طبقات مختلف كتاب 
خوان و مجله  خوان تهيه و در سطح كشـــور توزيــع 

از زماني كه در مدرسة معصومیه بودیم 
تا اندازهــــاي با مسـائل سیـاسي و 
روزنامه هاي محّلي آشنا شدیم. در قم 
هنگامي كه محاكمه شهید نواب صفوي 
رخ داد ما پیش علما و مراجع مي رفتیم. 
آن وقتها، دستمان به آیت اهلل بروجردي 
حضرت  خـدمت  ولـي  رســید  نمي 

امام خمیني مي رفتیم...

از راست: حجتی کرمانی، مرحوم طالقانی، ناشناس، شهيد باهنر، بنی صدر، شهيد بهشتی، عباس شيبانی )پشت سر شهيد بهشتی(
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مي شد و دانشگاه ها را نيز پوشش مي داد. اين نشريه به 
جز نشر ساالنه هر سه ماه يك بار منتشر مي شد. نوشتن 

سرمقالة »مكتب تشيع« بر عهدة شهيد باهنر بود.
ســرمقاله هاي »مكتب تشــيع« از لحاظ زيبايي، ظرافت 
و عمق واقعًا چشــمگير بود. كمتر كسي مي دانست كه 
آقاي باهنر اين ســرمقاله ها را مي نويســد، چون ايشان 
نمي خواست ســرمقاله ها را به نام خودش منتشر كند، 
او هيچ گاه نمي خواســت دانش و فضل خود را به رخ 

ديگران بكشد...
شــهيد باهنر و آقاي هاشمي دو مقاله مهم نوشتند كه در 
كتــاب »خاتم پيامبران)ص(« چاپ شــد. در واقع، يكي 
از پايه گذاران نهضت جديد روشــن فكري ديني، آقاي 
باهنــر بود. باالتر آن كه؛ شــهيد باهنر، شــهيد مطهري، 
شهيد بهشتي و شهيد مفتح، پايان نامة تـــاش علـــمي 
و خـــدمات شان را با خون خود امضا كردند و به قرب 
الهي دست يافتند. اين عزيزان، جامع بين فضيلت »شهيد« 
و فضليــت »عالم« بودند، مصداق جامــع »مداد العلماء 
افضل من دماء الشــهدا« بودند كه هم فضيلت شــهادت 
را كســب كردند و هم فضيلت »مــداد العلماء« را. اين 
بزرگواران بهترين سند حقانيت انقاب اسامي هستند. 
اين خون هاي پاك كه به پاي اين انقاب ريخته شــده، 

موجب حفظ آن شده است.
برگرديم به ديگر فعالیت هاي شــهید باهنر؛ از آقاي 
عـبــد خدايي شنیدم که شهید باهنر دوستدار فدائیان 

اسالم بودند و نشريه آن ها را نیز توزيع مي کردند.
بله، در زمان شــهيد نواب صفوي، آقاي باهنر در كرمان 
نمايندگي نشــريه »منشــور برادري« را داشت و افكار 

فدائيان اسام را در كرمان منتشر مي كرد. 
هیچ وقت ديداري میان شــما و شهید باهنر با نواب 

رخ داد؟
بله، بعد از آن  كه ما به قم آمديم، با آقايان باهنر و ايران 
منش خدمت مرحوم نواب صفوي رســيديم. به يادم كه 
روز چهارشنبه اي بود كه مرحوم آيت اهلّل بروجردي)ره( 
درس آخر ســال را مي گفتنــد. معموالً درس هاي آخر 
ســال، با نصيحت همراه بود و آقــاي بروجردي نيز در 

درس آخر، داشتند ما را نصيحت مي كردند. چون طاب 
در ايــام تعطيلي نوروز يا ماه رمضان و ماه هاي محرم و 
صفر به شهرســتان ها و دهات مــي رفتند، توصيه هاي 
الزم را به آن ها مي كردند. آن روز شــهيد نواب صفوي 
وارد جلســه درس آقاي بروجردي در مسجد باالسر قم 
شــد و نشست. بعد به نماز و زيارت رفت. بعد از نماز، 
من خدمــت آقاي نواب رفتم و گفتــم مايليد به حجرة 
ما بياييد؟ آن شــهيد پذيرفت و با هــم راه افتاديم و به 

حجره مان در مدرســه فيضيه آمديم. فصل زمستان بود. 
زير كرسي نشســتيم. دو ساعتي طول كشــيد. شهيدان 
باهنر و ايرانمنش هم بودند. آن دو عزيز رفتند، مقداري 
خوراكي گرفتند و آوردند. در اين ديدار، شــهيد نواب، 
شهيد سيدعبدالحسين واحدي، شهيد سيدمحمد واحدي 
و شــهيد خليل طهماســبيـ  رحمت اهلل عليهم اجمعين 
- حضور داشــتند. مرحوم آخوند مااحمد مقدس زاده 
كرماني، وقتي شهيد نواب را ديد، گفت من در چهرة اين 

سيد، سيماي رسول خدا)ص( را ديدم.
مشارکت و حضور شهید باهنر در تألیف کتب درسي 

آموزش و پرورش در چه زماني اتفاق افتاد؟
فاصلة ســال هاي دهة بيست و سي در واقع نقطة عطفي 
در گســترش فعاليت هاي فرهنگي بود. در آن ســال ها 
مؤسســات فرهنگي اي مثل دفتر نشر فرهنگ اسامي، 
كانــون توحيد، مــدارس و مؤسســات فرهنگي رفاه و 
علوي و مدارس سراســري جامعة تعليمات اسامي به 

مديريت مرحوم حاج شــيخ عباس علي اسامي واعظ 
معروف سبزواري تأسيس شد. مشاركت شهيد باهنر در 
فعاليت هاي فرهنگي ايشــان در پــاره اي از اين نهادها 
قابل توجه است. حضور ايشــان در آموزش و پرورش 
با هدف تأليف كتاب هاي درســي و ديني بسيار اثرگذار 
بود. آقايان باهنر و بهشــتي و گلــزاده غفوري و امثالهم 
بــا هدف تقويت بنية ديني دانش آموزان و دانشــجويان 
فعاليـت مي كردند. مهم است كه در رژيم شاهنشاهي كه 
عده ای در پي بي ديــن و الابالي كردن مردم بودند، در 
مقابله با اين سياســت، آن عزيزان از طريق تدوين كتاب 
هاي درســي، نسل هاي موجود و آينده را نسبت به دين 
آگاه كردند و خدمات ذي قيمتي به مردم مســلمان انجام 
دادند. خلوص نيتي كه آقاي باهنر داشت، مجاهده در راه 
خدا حساب مي شود، اثرات ملموسش هم قابل مشاهده 
اســت. افراد زيادي بودند كه در مدارس به وسيلة همين 
كتاب ها متحول شــدند. در واقع، نفوذ عوامل فرهنگي 
در بطن رژيم به وسيلة همين كتاب ها يا سخنرانی های 
هفتگی مرحوم عامه حسين علی راشد از راديو صورت 
گرفت كه شــنوندگان فراوانی در سراسر كشور داشت و 

امثال آن نتيجه بخش بود.
آشنايي شما و شهید باهنر با مسائل سیاسي و مبارزات 

با رژيم گذشته از چه زماني بود؟
من و شــهيد باهنر و شــهيد ايران منش و آقاي شــيخ 
الرئيس ومرحوم آقاســيد ابوالقاسم صمداني ابتدا تحت 
تأثير افكار آقاي ســيدمحمدخليل قوام شــهدادي قرار 
داشتيم و با مسائل سياســي روز آشنا شديم. آقاي قوام 
شخصيتي روحاني بود در كرمان كه به شدت با حكومت 
شــاه مخالف بود. در دهة 1320 من و آقاي باهنر حدود 
1۸-17 ســاله بوديم. آقاي قوام چند ســالي از ما بزرگ 
تر بود ايشــان به واسطه آشنا كردن ما با مسائل سياسي، 
بــر گردن ما حق زيادي دارد. او تنها روحاني اي بود كه 
در آن زمان در كـــرمان به متن سيـاست وارد شد. البته 
عـــده اي از روحانيون در زمان دكتر مصدق از سراسر 
كشــور به مجلس راه يافتند، ولــي حداقل تا مقطعي در 
كرمان چنين موقعيتي ايجاد نشــد و افراد روحاني زياد 
وارد مسائل سياسي نمي شدند، ما چند نفر از طرفداران 
آقاي قوام بوديم. آقاي قوام در انتخاب دورة شــانزدهم، 
نامــزد نمايندگي مجلس شــد. دكتر بقايــي و مهندس 
رضوي انتخاب شــدند. آقاي قوام نفر ســوم شــد. از 
خاطــرات جالب آن كه آقاي قــوام بعد از انقاب، يك 
بــار آمد مجلس و با من و شــهيد باهنر ماقات كرد، او 
به شوخي و جدي به ما مي گفت »من پدر اين انقابم!« 
مي خواست بگويد شماها دست پروردة من هستيد! يك 
بار هم من و آقاي شــيخ الرئيس را براي شام به منزلش 
دعوت كرد جناب ســيدصمصام الدين قوامي از فضاي 
مشــهور قم، فرزند برومند ايشان است كه نام او را زنده 

نگه داشته است .  
آشــنايي شما و شــهید باهنر با فدائیان اسالم از چه 

زماني بود؟ 
در ماجراي درگيري مأمورين دولتي و فدائيان اسام در 
زندان قصــر تهران، عده اي از فدائيــان به كرمان تبعيد 
شــدند. ماجرا از اين قرار بود كه شهيد نواب صفوي در 
زندان بــود. فدائيان براي هم دردي بــا نواب در زندان 
متحصن شده بودند، زندان را تا حدي در اختيار گرفتند 
و خودشــان آن جا را اداره مي كردند. روزنامه هاي آن 
ايام اين جريانات را مفصل نوشــتند. عاقبت، با ضرب و 
شــتم فدائيان اســام، عده اي از آن ها را به بندرعباس 
و كرمان تبـعيـــد كردنـد. تـبعـيديـــان در كـرمـان از 
طـرف آيــت اهلّل صالحي مورد تجليل فراوان و استقبال 
قرار گرفتند. منزل خوبي هم در اختيارشان قرار گرفت. 
مرحوم حاج شيخ ابوالقاسم هرندي از ثروتمندان يزدي 

دیگر كار فرهنگی آقای باهنر نشــریه 
ساالنه و نیز فصلنامه »مكتب تشیع« 
بود كــه به همت آن شــهید و برخي 
دوستان تأسیس شــد؛ بزرگانی چون 
عالمه طباطبائی، سید ابوالفضل زنجانی، 
عالمه بزرگوار حسینعلی راشد و مرحوم 
سیدغالمرضا سعیدی نیز در آن مقاله 

می نوشتند.



www.navideshahed.com
32

يادمان شهيد دکتر محمدجواد باهنر / شماره  111 / دی ماه 1393

مقيم كرمان در پذيرايي از فدائيان اسام در كرمان نقش 
مؤثري ايفا كرد. هم زمان، شــهيد نــواب صفوي براي 
بازگرداندن اين تبعيديــان در زندان اعام اعتصاب غذا 
كرد. پس از چندي دولت دســتور داد فدائيان اسام به 
تهران برگردند. شــب جمعه اي بود. مردم در مســجد 
جامع كرمان اجتماع كردند. مرحوم شــيخ محمد رازي 
ـ از روحانيون تبعيــدي ـ دعاي كميل مفصلي خواند و 
شــور و حالي به مردم داد. فدائيــان هم با صلوات هاي 
كوبنده بر شــور و هيجان مردم مــي افزودند. فرداي آن 
روز بــا بدرقة مفصل، فدائيان اســام از كرمان به تهران 
رفتند. فدائيان شعار »نه روس، نه انگليس، نه آمريكا« مي 
دادند و براي ايجاد حكومت اســامي با »اهلّل اكبر«هاي 
كوبنده و صلــوات هاي بلند در دل هاي مردم زلزله مي 
افكندند؛ در جريان اين سفر پرشور و هيجان، در وجود 
ما جاذبه زيادي پيدا شــده بود تا در تهران نواب صفوي 
را ببينيم. آقــاي رازي در زندان پيش آقاي نواب رفته و 
در خصوص استقبال اهالي كرمان و احساسات اسامي 
و مردم و نســل جوان نســبت به تبعيدشدگان به كرمان 
صحبــت كرده بود. نــواب از زندان نامــه اي براي من 
نوشــت و آن نامه، ما را مشتاق تر كرده بود تا در تهران 
ايشــان را ببينيم. گفتيم به قم مي رويــم؛ هم در آن جا 
مشغول درس مي شــويم و هم با اين بزرگواران ارتباط 
برقرار مي كنيم. انگيزة من از مســافرت، عاوه بر ادامه 
تحصيل، انگيزة انقابي و سياسي بود. من به اتفاق برادر 
مرحومم علي آقا حجتي كه بيش از شانزده سال نداشت 
بــه تهران آمديم. دراين ايام  رابطــه ام با آقاي باهنر در 
كرمان همچنان محفوظ بــود. وقتي نواب از زندان آزاد 
شــد، با برادرم علی آقا وآقاي باهنر نزد نواب در منزلش 
رفتيم؛ جايي بود در »سه راه مهندس« خانه كوچكی بود 
كه ديدارهاي نواب آن جــا صورت مي گرفت. فدائيان 
اســام روزنامه اي به نام »نبرد ملت« منتشــر مي كردند 
كه بعدها اختافاتي با اميرعبداهلل كرباســچيان مدير نبرد 
ملت پيدا شد و به جای آن  روزنامه »منشور برادري« به 
مديريت مرحوم سيدهاشم حسيني شروع به انتشار كرد. 
خود نواب سرمقاله های اين روزنامه را مي نوشت. همان 
طور كه اشاره كرديد؛ آقاي باهنر در كرمان نمايندگي اين 

روزنامه را در اختيار گرفت. 

از جريان ارتباطات خودتان با آقاي باهنر در مبارزات 
و دستگیري خودتان بگويید.

چندي قبل از ماه رمضاني كه منصور ترور شــد، مطابق 
بــا بهمن ماه 13۴3، آقاي باهنر از تهران به من تلفن كرد 
و گفت مــي خواهيم ماه مبارك رمضان در تهران با هم، 
هم پيمان شــويم و منبر برويم و نهضت امام و مبارزه را 
مطرح كنيم و ماه رمضــان را از اين حالت يكنواختي و 
سكوت دربياوريم. از طرف ديگر،  استادمان آقاي حقيقي 
با من صحبــت كرده بودند. قرار بود مــاه رمضان را به 
راور بــروم كه آقاي حقيقي پس از حدود پانزده ســال 
اقامت در آن جا به كرمان بازگشــته بودند. شــب نيمه 
شعباني مرا براي معرفي به راور بردند كه اقامه جماعت 
كــردم و منبر رفتم. بعد از تلفن آقــاي باهنر، من بدون 
اين كه به آقاي حقيقــي چيزي بگويم، بليت تهيه كردم. 
ســپس به آقاي حقيقي گفتم مــي خواهم به تهران بروم 
تا ببينم اوضاع چگونه اســت و بعد هم شــايد برگردم. 
آقاي حقيقي خيلي ناراحت شــدند ـ البته حق داشــتند 
ـ آمدم تهران. هيــأت مؤتلفه برنامه ريزي كرده بودند تا 
روحانيون در منبرها، مردم را به مبارزه دعوت كنند و راه 

امام در ماه رمضان زنده شــود. كارگردان ها بزرگواراني 
مانند شــهيد حاج مهدي عراقي، مرحوم عسكراوالدي، 
حاج مصطفــي حائري و حاج ابوالفضــل توكلي بينا و 
امثالهــم از فعاالن نهضت  بودند. اين ها كانون مبارزه را 
تشــكيل مي دادند. من در عين حال ناراحت راور بودم، 
به نظرم با شــهيد باهنر به قم آمديم روحانيون داشــتند 
تقسيم مي شدند كه هر كدام به جايي بروند. من مرحوم 
حاج شــيخ محمدرضا توسلي محاتي را كه از نزديكان 

امام خميني بود ديدم. پيشــنهاد رفتن به راور را به 
ايشــان دادم كه پذيرفتنــد و در پيامي از مردم راور 
عذرخواهي كردم كه پيام را آقاي توسلي ـ رحمت 

اهلل عليه ـ خوانده بود. 
در تهران چه گذشت؟

ما در مساجد و محافلي كه منبر مي رفتيم، مِن جمله 
در مســجد جامع تهران، مأمورين براي دستگيري 
ما مي آمدند، دوســتاني مانند محسن رفيق دوست، 
مرآتي و چند نفر ديگر با آنان درگير مي شــدند و 
ما را فراري مي دادنــد. من در منزل آقاي باهنر كه 
با برادرم محمد آقــا در آن منزل زندگي مي كردند 
به سر مي بردم. برادرم خيلي با آقاي باهنر صميمي 
بود.در ماه رمضان آن ســال در مسجد جامع تهران 
هر چند روز، يك نفر منبري را دستگير مي كردند. 
هر كس كه منبر مي رفت،  دســتگير مي شد. روز 
قبــل از منبر رفتــن من، افراد پليس بــه فرماندهي 
سرهنگ طاهري رئيس پليس تهران كه بعداً توسط 
شــهيد محمد مفيدي و باقر عباســي ترور شد، با 
چكمه وارد مسجد شده بودند. جمعيت را شكافته 
بودند و آقاي شيخ محمد حسن طاهري را از روي 
منبر گرفته و برده بودند. سرهنگ طاهري كه مسئول 
اين دستگيري ها بود، آدم خيلي تندخويي بود. روز 
بعد، ترور منصور، توســط شــهيد بخارايي رخ داد 
كه مردم روحية بهتري پيدا كردند. روز هفدهم ماه 
مبــارك رمضان بود. من همان روز در مســجد جامع به 
منبر رفتم. بيســتم ماه رمضان ـ يعنــي 3 روز بعد ـ مرا 
نيز دســتگير كردند. آن دستگيري حدود چهار ماه طول 
كشــيد؛ از بهمن 13۴3 تا ارديبهشــت 13۴۴ كه ما آزاد 
شديم. بعد از آزادي هم با آقاي باهنر و برادرم محمدآقا 
با هم در يك منزل بوديم. آقاي باهنر ســخت در تاش 
بود؛ هم كتاب مي نوشــت، هم دانشگاه مي رفت و هم 
تدريس مي كرد. آن روزهــا كمتر او را مي ديديم. آخر 
شب با خستگي زياد به منزل مي آمد. من هم در آن زمان 
كتاب »امام حســين)ع(« را مي نوشتم و آقاي باهنر مرا 

تشويق مي كرد. 
گويا در همین ايام بود که شهید باهنر قصد کردند به 

عضويت حزب ملل اسالمي دربیايند...
اصل قضيه اين اســت كه آقاي باهنر از وجود حزب و 
عضويت من در حزب كًا بــي اطاع بود. من چند ماه 
قبل از اين در قم با آقاي بجنوردي كه حزب ملل اسامي 
را تشــكيل داده بود، آشــنا شــدم. حزب ملل اسامي 
مخفيانه كار مي كرد. من هم به كسي چيزي نگفتم، حتي 
به برادرم و آقاي باهنر. بعد اســامي آقاي باهنر و برادرم 
محمد آقا را به آقاي بجنوردي، براي عضويت در حزب 
دادم. جزوه هاي حزبي كه به نام نشــرية »خلق« منتشــر 
شــد، پر از مطالب ضدرژيــم و آموزش هاي چريكي و 
جنگ هاي مســلحانه بود. يك بار به طور غيرمنتظره اي 
آقــاي باهنر اوراق را ديد و من بي آن كه چيزي را فاش 
كنم اوراق را جمع و جور كردم. در همين منزل بود كه ما 
با عباس آقازماني )ابوشــريف بعدي( ديدارهاي مخفيانه 
حزبي داشــتيم. آقاي باهنر پي بــرده بود كه من در يك 
تشكياتي عضو هســتم. او و برادرم، عباِس آقازماني را 

نمي شناختند. 
همان شخصي که بعدها جزو فرماندهان سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي شد؟ 
بله، آن وقت ها او را به نام عباس آقازماني مي شناختند، 
ايشان سرگروه حزبي ما بود. وقتي فرمانده سپاه پاسداران 

انقاب اسامي شد معروفيت تام و تمام پيدا كرد. 
دستگیري آقاي باهنر در چه رابطه اي بود؟

من پــس از آزادي از زندان و ازدواجــي كه ناكام ماند، 
بــراي ادامه تحصيل به قم رفتم. وقتي در قم بودم، دنبالم 

آقــاي باهنر حیــن ادامة تحصیل، 
توانســته بود از طریــق مجاهده و 
تالش و درگیري با مشكالت كه بخش 
عظیمي از آن را من در جریانش بودم، 

به مدارج باالیي نائل شود.
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مي گشــتند و به منزل آقاي باهنر مراجعه كرده، ايشان و 
برادرم را دستگير كرده و با خود برده بودند. 

يــك روز صبح زود برادرم محمــد آقا با اضطراب تمام 
بــه قم آمد و گفت من و آقاي باهنر را دســتگير كردند 
و به دنبال شــما مي گردند كه دستگير كنند. من مخفيانه 
از قــم به تهران آمدم و در منــزل آقاي مهدوي كرماني، 
نزديكي هاي حضرت عبدالعظيم)ع(، دســتگيرم كردند 
كه به محكوميت ده ســاله انجاميد. در اين مدت، گاهي 
آقــاي باهنر در زنــدان به ديدارم مي آمد. اولين كســي 
هم كه پس از آزاد شــدنم به ديــدار من آمد آقاي باهنر 
بود. شــب آزادي، ايشان مفصًا دربارة شرايط سياسي و 
ادامه مبارزه صحبت كرد. وقتي كه از زندان آزاد شــدم، 
دوستاني مثل آقاي هاشــمي هنوز زنداني بودند. من به 
وسيلة آقاي باهنر با تشكياتي متشكل از آقايان بهشتي، 
مطهري مهندس بــازرگان و ديگر دوســتان رابطه پيدا 
كـردم. آن موقـع گـــروه هـاي مخـتـلفي با هـم كــار 
مي كردند كه بعدها با هم اختاف نظرهايي پيدا كردند. 
يك روز صبح پنج شــنبه  دكتر ســامي و شهيد باهنر با 
ماشــين آمدند و مرا بردند به يكــي از باغ هاي كرج كه 
براي اولين بار دكتر شريعتي را ببينم. جلسه اي كه تا پس 
از صرف ناهار و اقامه نماز ظهر، چند ساعتي طول كشيد. 
دكتر شــريعتي بسيار جذاب و با حضور ذهن كم نظيري 
صحبت مي كرد. جلسات ديگري با حصور آقاي بهشتي، 
مهندس بازرگان، دكتر سحابي، دكتر پيمان، دكتر سامي، 
مهندس ســحابي و افرادي از نهضت آزادي تشكيل مي 
شــد. اين جلسات، بعضًا خانوادگي بود. حدود 100 نفر 
زن و مرد و بچه جمع مي شــدند، صبحانه مي خودند، 
بعد سخنراني ها شــروع مي شد. آقاي بهشتي، مهندس 
بازرگان و دكتر ســحابي صحبت مي كردند. اين جمع، 
آن زمان، يك جمع هماهنگ و خيلي شاداب و گرم بود. 
در ادامــه، نماز جماعت مي خوانديم، ناهار مي خورديم 
اســتراحت مي كرديم، بعد هم بچه ها واليبال بازي مي 
كردند يا شــنا مي كردند. اين جلســات گاهي شب ها 
تشكيل مي شد كه فقط آقايان درجه اول مي آمدند و هر 
كســي درباره موضوعي صحبت مي كرد. آقاي باهنر در 
اين جمع ها نقش فعالي داشت. شهيد دكتر مفتح هم آن 

موقع مســجد قبا را اداره مي كرد كه يكي دو جلسه نيز 
مرا براي سخنراني دعوت كرد. 

يادم اســت جلســه اي هم در منزل آقاي حاج شــيخ 
محمدرضــا آيت اللهي از هم دوره اي هاي كرمان و قم 
داشتيم، كه دكتر شريعتي را ديديم. جلسه سومي هم در 
منزل مرحوم برادرم علي آقا حجتي تشــكيل شد كه غير 
از دكتر شريعتي، مرحوم فخرالدين حجازي و محمد آقا 

صدر كه آن وقت دانشجو بود شركت كردند.
در ايــام تبعید که با حضرت آيــت الل خامنه ای در 

ايرانشهر بوديد، آقاي باهنر چه می کرد؟
زماني كه من و حضرت آيت اهلّل خامنه اي را به ايرانشهر 
تبعيــد كردند، آقاي باهنر مدام در حــال رفت و آمد به 
تبعيدگاه ما بود؛ اعاميه مي آورد، مشورت مي كرد، نامه 
مــي آورد. گاهي من و حضرت آيــت اهلّل خامنه اي و 
آقاي باهنر نامه هايي به مراجع مي نوشــتيم و توســط 
ديداركنندگان مان و همچنين خود شــهيد باهنر براي آن 
ها مي فرستاديم. عمده حرف ما در آن نامه ها، تأكيد بر 

لزوم پيروي از راه امــام خميني)ره( بود. امام در آن ايام 
اعاميه صـــادر مي كردند، انقابيــون ايـران را تشويق 
مي فرمودند و آنـــان را مورد تأييـــد و پـشتيباني قرار 

مي دادند. 
يادش به خير؛ هر وقت هم كه آقاي باهنر پيش ما مي آمد 
خبرهاي اميدبخشــي به  ما مي داد. وجود چنين فضايي 
باعث مي شد تا شرايط تبعيدي ها آسان تر شود، ماقات 

ها راحت تر صورت گيرد و ما را كمتر اذيت كنند. 

خاطراتي از تبعید بگويید. 
ديدار از ما هر بار با سؤاالت عديده ساواكي ها همراه 
بود. يك روز دم دماي مغرب آيت اهلّل شهيد صدوقي 
به ديدن ما آمدند. مأموران ســاواك ايشــان را مورد 
بازخواست قرار داده بودند. آقاي صدوقي از بي ادبي 
مأموران خيلي ناراحت شــده بودند؛ بعد از انتقال ما 
از ايرانشــهر به ســنندج از فروردين 1357 تا حدود 
شهريور ماه آن سال، ما به جيرفت منتقل شديـــم و 
در بيـن راه به اتـفـــاق آقـاي سيد هادي خامنه اي، 
رباني املشــي و آقاي معادي خواه به مدت چهل روز 
به زندان افتاديم. هم زمان آقاي باهنر را گرفتند. رئيس 
كل ســاواك، سرلشكر مقدم، پيش آقاي باهنر آمده و 
با او صحبت هايي كرده بود و ســپس آزادش كردند. 
در همان ايام زندان، جريان آتش سوزي مسجد جامع 
در روزنامه ها منتشر شد. در اين زمان وپس از آزادی 
از زندان ۴0 روزه و آمدن به كرمان، اعاميه هاي امام 
به دست ما مي رســيد. در تماس هاي تلفني با آقاي 
باهنر، ايشان شرايط تهران را به ما مي گفت. وقتي به 
امر امام شوراي انقاب تشكيل شد، آقاي باهنر نيز به 

عضويت شوراي انقاب درآمد. 
شما کي از تبعید آزاد شديد؟

خوشبختانه با اوج گيري نهضت، تمامي احكام تبعيد 
لغو شــد، من نيز به كرمان آمدم و مشــغول كارهاي 
مبارزاتي شــدم. در جريان بازگشت حضرت امام به 
ايــران در 12 بهمن ماه 1357 آقاي باهنر عضو كميتة 
استقبال از امام بود. بنده با آقاي باهنر مرتبط بودم. محل 
اســتقرار كميته در خيابان ايران، مدرسة رفاه بود. در اين 
كميته، شــهيدان مطهري، بهشتي، شــهيد عراقی، توكلی 
بينا و بســياری از فعاالن اصناف و روحانی و دانشگاهی  
فعاليت مي كردند. مراسم استقبال، يكي از پرشكوه ترين 
خاطرات ملت ايران اســت، مخصوصًا براي كساني كه 
از نزديك با امــام بودند. صبح روزي كه امام وارد ايران 
شدند، مقرشان مدرســة رفاه تعيين شد. فرداي آن روز، 
وقتي اذان صبح گفته شــد، چند نفری نماز را به امامت 
حضرت امام خوانديم. يك جمع 10 - 20  نفري بوديم. 
بعــد من به كرمان آمدم و ارتباطم بــا تهران برقرار بود، 
تا اين كه آقاي باهنر طي تماســي بــه من اطاع داد كه 
هر دوي ما از طرف دوســتان به عنوان كانديداي مجلس 
خبــرگان قانون اساســي از كرمان در نظر گرفته شــده 
ايم. انتخابات انجام شــد و آقــاي باهنر و من رأي الزم 
را آورديم. در يكي از كميســيون هاي قانون اساســي با 
هم بوديم و بحث هــاي الزم را مي كرديم.همچنين در 
انتخابات دوره اول مجلس شــورای اسامی من و آقای 
باهنر از تهران به مجلس را يافتيم كه بعداً شهيد باهنر به 
دولت رفت. اول وزير آموزش وپرورش شــد و بعداً به 
نخست وزيری رســيد و در حال انجام همين مسئوليت 

همراه شهيد رجايی به شهادت رسيد .
لطفًا بفرمايید که رابطه شــهید باهنر و شهید رجايي 
چگونه بود؟ همچنین اگر خاطره از شــهادت شهید 

باهنر داريد بفرمايید.
در مورد روابط شهيد باهنر و شهيد رجايي كه تا ساعت 
شهادت با هم بودند، بايد بگويم از همان ايامي كه آقاي 
باهنر در مدرســة كمال كه توســط مرحــوم دكتر يداهلل 
سحابي تأسيس شده بود حضور يافت با آقاي رجايي كه 
از دبيران آن دبيرستان بود به اصطاح يار غار هم بودند، 
تا پس از انقاب، زماني كه آقاي رجايي در سمت رياست 
جمهوري و آقاي باهنر نخست وزيري جمهوري اسامي 
خدمت مي كردند و به طرز فجيعي به شهادت رسيدند. 
به ياد دارم صبح روز بعد از شهادت آن دو شهيد، جنازة 
تمام ســوخته شــهيد باهنر را به مجلس آوردند كه فقط 

دندان طايي آن شهيد عزيز قابل تشخيص بود.

در مورد روابط شــهید باهنر و شهید 
رجایي كه تا ساعت شهادت با هم بودند، 
باید بگویم از همان ایامي كه آقاي باهنر 
در مدرسة كمال حضور یافت با آقاي 
رجایي - دبیران آن دبیرســتان - به 

اصطالح یار غار هم بودند...
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درآمد

»پس از آمدن بني صدر، او ناگزیر شد آقاي رجایي 
را به عنوان نخســت وزیر بپذیرند و طبیعتاً آقاي 
باهنر وزیر آموزش و پرورش شدند. در واقع ایشان 
مدتي قبل، از طرف شوراي انقالب، مسئول نهضت 
سوادآموزي شده بود. در مجلس بودم كه یك روز 
دكتر باهنر به من تلفن زد و خواست مسئولیت نهضت 
سوادآموزي را قبول كنم. بنده گفتم حجم كارهایم 
زیاد است و احساس نمیكنم بتوانم همزمان این كار 
را هم یدك بكشــم...« حجت االسالم والمسلمین 
عبدالمجید معادیخواه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در كابینه شهید باهنر، مي كوشد با برجسته كردن 
میزان اثرگذاري هاي آن بزرگوار، به بررسي كارنامه 
ایشان بپردازد و نكات تازه اي را از جمله درباره نقش 

شهید در نهضت سوادآموزي بیان كند.

»كارنامه شهيد باهنر« در گفت و شنود شاهد ياران با
حجت االسالم والمسلمين عبدالمجيد معاديخواه

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي كابينه شهيد باهنر

نهضت سوادآموزي؛ يادگار شهيد باهنر

از اولین روزهاي آشــنايي تان با شــهید باهنر 
بگويید.

پس از فضايي كه بــا تبعيد حضرت امام)ره( پيش 
آمد، يك دوره اختناق و سركوب شديد حاكم بود 
كــه ديگر امكان فعاليت سياســي در جامعه وجود 
نداشــت. در واقــع دوره پس از فــوت آيت اهلل 
بروجردي)ره(  مرحله اي بود كه مرجعيت شــيعه 
به صورت علني مقابل حكومــت قرار گرفت. در 
آن مرحله حضــور در صف مبــارزه مخفي نبود، 
مرجعيت يــك اعاميه انتقادي پخــش كرد و به 
تدريج ]فشــار و خفقان[ به نقطه اي رسيد كه مثل 
همه حركت هاي ديگر، كســي نمي توانست علني 
بگويــد كه طرفدار مبارزه هســتم. پس از ماجراي 
ترور حســن علي منصور، مأموريــن بهانه اي پيدا 
كردند تا ســركوب را شــروع كنند و جامعه را به 
خشونت بكشــانند. در همه مملكت هاي غيرآزاد 
اين گونه است. شايد اســتثناء هم داشته باشد، اما 
اگر برخوردها عامي و منطقي باشــد، ســركوب و 
بگير و ببند مشروعيت ندارد و بايد بهانه اي از اين 
طرف داده شود تا آن طرف بتواند اختناق را حاكم 
كنــد. طبيعتًا اين فضا رهبران نهضت را ناگزير كرد 
كه به فكر بيفتند و باالخره بتوانند در اين شــرايط 
جديد زندگي شــان را ادامه دهند كه عمًا مرحله 
كار فرهنگي شــروع شد. وقتي بحث هاي سياسي 
به آن صورت عملي نيست، به بحث هاي فرهنگي، 
حرف هاي جديد و اين گونه مســائل كشيده مي 
شود. در اين مرحله براي پاسخگويي به اين مسائل، 

جلســاتي تشكيل شد كه اوج آن در حسينيه ارشاد 
بود. به مردم گفته  شــد شخصي آمده كه سخنانش 
كمي بــا بقيه فرق مي كند. در ايــن مقطع يكي از 
كســاني كه چند صباحي در آن جلسات به عنوان 
سخنران حضور داشت، شهيد باهنر بود. البته ممكن 
بــود بعضي از اين حرف هاي تــازه براي متدينين 

سؤال برانگيز باشد. 
شهید باهنر يك روحاني نوانديش بود.

بله، اين گونه بود و شــكي نيســت. ايشان پيش از 
آن هــم مجله »مكتب تشــيع« را همراه با آيت  اهلل 
هاشــمي رفســنجاني اداره مي كردند. يادم است 
حاج آقا رضا صرافــان ـ كه جزو بازارياني بود كه 
با فدائيان اســام هم ارتباط داشتند ـ جلسه اي در 
محله آب منگل داشــت كه با آقاي باهنر به آن جا 
مي رفتند. ما هم يكــي دو دفعه به آن جا رفتيم تا 
صحبت هاي ايشــان را گوش كنيم، ولي از نزديك 
گفتگويي با هم نداشتيم. در واقع، تقريبًا ما هم زمان 
با آمدن ايشان به تهران با اين بزرگوار آشنا شديم. 
يكي از كارهايش در تهران ايــن بود كه با مؤتلفه 
ارتباط داشــت. مؤتلفه ســعي مي كرد جلساتي به 
طور خصوصي داير كند كه اگر تشــكيات به طور 
رســمي فعاليت كرد بتواند نيروهاي سمپات خود 
را حفظ كند. در اين جلســات كه آن را آقاي باهنر 
اداره مي كرد بيش از هفت هشــت ده نفر شركت 
نمي كردند. جلســات بزرگ تري هم بود كه همه 
مردم در آن شــركت مي كردند، مثل هيأت انصار 
كــه مديرانش گوينده هايي را دعــوت مي كردند 

كه حرف هاي متفاوتي داشــته باشند و يكي از آن 
ها شــهيد باهنر بود. ارتباط جدي و تنگاتنگ ما با 
شــهيد باهنر در طي آن يك ســالي بود كه ايشان 
ممنوع  المنبر شــد و در ماه رمضان مي خواســتند 
براي سخنراني به مسجد هدايت بروند، كه مرحوم 
طالقاني ما را هم دعوت كردند. ايشــان را چند بار 
در مســجد مرحوم طالقاني ديديم و با هم سام و 

عليكي داشتيم.
وقتي قرار شــد شــما جايگزين ايشان بشويد 

هماهنگ کرديد که چه بايد بگويید؟
نه، طبعًا يكي دو جلســه ايشــان آمده بود تا ببيند 
سخنان كسي كه آن جاســت چگونه است. از اين 
جا به بعد، به شــكل هاي مختلفي با هم آشــنايي 
داشتيم و به تدريج ارتباطات بيشتر شد. تقريبًا اين 
بحث ها مال زماني است كه شهيد بهشتي از آلمان 
به ايــران آمدند و قطب ديگــري در تهران مطرح 
شد. شهيد بهشتي و شــهيد باهنر كار مشتركي در 

براي رســیدگی به برخی مســائل، 
جلساتي تشكیل شــد كه اوج آن در 
حسینیه ارشاد بود. به مردم گفته شد 
شخصي آمده كه سخنانش كمي با بقیه 
فرق مي كنــد. در این مقطع یكي از 
كساني كه چند صباحي در آن جلسات 
به عنوان سخنران حضور داشت، شهید 

باهنر بود



www.navideshahed.com
35

www.navideshahed.com

يادمان شهيد دکتر محمدجواد باهنر / شماره  111 / دی ماه 1393

آموزش و پرورش داشــتند و شــهيد بهشتي را هم 
زياد مي ديديم. 

تا پیــش از اوج گیــري انقــالب، عامه مردم 
آشــنايي چنداني با چند شخصیت اصلي انقالب 
نداشــتند، ولي انقالب که پیروز شد يك دفعه 
شــهید مظلوم دکتر بهشتي، آيت  الل هاشمي، و  
همچنین حضرت آيــت  الل خامنه اي را ديديم 
و متوجه شديم که در تمام سال هـــاي بعـد از 
حـادثـه 15 خرداد 1342 تالش ها و مجاهدت 
هــاي زيادي انجام داده و حتي بعضًا زندان ها و 
تبعیدهاي فراواني را تحمل کرده اند. شهید باهنر 
هم يكي از ده نفر اصلي انقالب بود که تا حدي 
هم جوان تر از برخي مي نمود. با توجه به اين که 
شما از حدود پانزده سال پیش از پیروزي انقالب 
ايشــان را مي شــناختید، بفرمايید چه چیزهايي 
باعث برجستگي شــخصیت، جايگاه و کارنامه 

شهید باهنر شد؟
نكته اي كه مي توانم راجع به شــناخت شهيد باهنر 
بگويم، اين اســت كه تاريخ شــخصيت هايي دارد 
ـ حال چه مثبت و چه منفي؛ الزم نيســت همه در 
صف حق باشــند ـ كه بعضي وقت هــا اين افراد 
حالت دوقلوي سياســي يا فرهنگي پيدا مي كنند. 
مثًا اوج آن پيامبــر)ص( و اميرالمؤمنين)ع( بودند 
كه گرچه حضرت علي)ع( در عرض پيغمبر)ص( 
نبودند، اما حالت مكمل داشــتند. يا ابوبكر و عمر 
دو خليفه اول پيغمبر)ص( هم چنين حالتي داشتند. 
اين چهره ها كه همزاد سياسي هستند، هر كدام يك 
ويژگي دارند كه ديگري را تكميل مي كند. شــهيد 
بهشــتي و آيت  اهلل هاشــمي چنين حالتي داشتند. 
آيت  اهلل هاشمي و شهيد باهنر هم اين گونه بودند 
و حيات فرهنگي و سياســي شــان به گونه اي بود 
كه تقريبًا با هم كار مي كردند. مثًا نشــريه »مكتب 
تشــيع« را با هم منتشر كردند و در صحنـــه هايي 
آيت  اهلل هاشــمي كارآمد بود كه آقاي باهنر در آن 
صحنه ها كارآمد نبــود و عكس آن هم بود؛ بدين 
معني كه جاهايي خألهايي بود كه آقاي باهنر آن ها 

را پر مي كردند. پس از آن هم وارد مسائل سياسي 
شــدند كه مثًا شــهيد باهنر كمتر به زندان رفت و 
تبعيد شــد، البته ايشان مدتي ممنوع  المنبر بود، اما 
عمًا كارهايي را كه ريســك بااليي داشــت آيت  
اهلل هاشــمي انجام مي داد، كه بحث مفصلي است 
و شــاخ و برگ آن زياد اســت و در جاي خودش 
بايستي به آن ها رسيدگي شود. آن ها مقاله مشتركي 
با هم داشتند در كتاب دوجلدي »محمد)ص(؛ خاتم 
پيامبران« كه نقطه عطفي در تاريِخ فعاليت فرهنگي 
شــان و مديريت آن با استاد شــهيد مطهري بود و 
به تأســيس حسينيه ارشــاد برمي گردد. آن ها مي 
خواستند يك كار بزرگ انجام دهند و معتقد بودند 
اگر نمي توان فعاليت سياســي كرد، بايد در بخش 
فرهنگي كارهاي چشــمگيري انجام شــود. اولين 
همكاري دكتر شــريعتي با حســينيه ارشاد هم در 

قالــب همين كتاب بود. دو مقاله را دكتر شــريعتي 
با پيشــنهاد آقاي مطهري نوشت و يك مقاله را هم 
شهيد باهنر و آيت  اهلل هاشمي ـ دو نفري با همـ  با 
عنوان »جهان در عصر بعثت« نوشتند كه چيزي در 
حــدود يكصد و چهل پنجاه صفحه و از مقاله هاي 
ســنگين بود و با مقاالتي كه معموالً آن موقع نوشته 
مي شد كمي فرق داشت. در همين راستا و با همين 
قياس؛ البته بعدها آقاي باهنر و آقاي رجايي نيز دو 
نفر ديگري بودند كه كارهاي مشتركي با هم انجام 
دادند و ارتباط شان بسيار تنگاتنگ بود. نكته بسيار 

مهم اين كه؛ شهيد باهنر به انجام كارها به صورت 
برنامه ريزي شــده و با رعايــت همه برآوردها و 

حساب و كتاب ها اعتقاد عجيبي داشت.
اتفاقــًا اين نكته همواره مي تواند ســرلوحه و 
الگوي ما قرار گیرد. راســتي درباره »دفتر نشر 

فرهنگ اسالمي« بگويید.
دفتر نشــر فرهنگ اسامي، محل انجام يك سري 
فعاليت هاي فرهنگي و يكي از همان پناهگاه هايي 
بود كه انقابيون سعي مي كردند نيروها را در درون 
آن جا حفظ كنند. نوعًا هر جريان سياســي سعي 
مي كند فعاليت هاي نشري ]انتشاراتي[ هم داشته 
باشــد. مثًا جرياني كه تا اطاع ثانوي حكومت 
دســتش است خيلي احســاس نياز نمي كند، اما 
در شــرايطي كه حكومت دســت او نباشد چنين 
فعاليت هايي برايش مهم مي شــود. مثًا نهضت 
آزادي شركت سهامي انتشار كوچكي داشت. البته 
نه تنها نهضت آزادي، بلكه همه كساني كه سليقه 
ها و ذائقه فرهنگي شــان با هم مي خواند، صدها 
كتاب منتشــر كردند كه همه آن  ها پرخواننده و 
پرمخاطب بود. مجموعه نشر فرهنگ اسامي هم 
داســتان يكي از پاتوق ها و پناهگاه هاي فرهنگي 
است كه شرح مفصل و تاريخ پُرفراز و فرودي دارد.

شــما در مجلس اول هم مدتي با شهید باهنر هم 
دوره بوديــد، بفرمايید چهره ايشــان در مجلس 

چگونه بود و چه کارهايي مي کردند؟
در آن مدت، بيشــتر وقت شــهيد باهنر به كارهاي 
پشت مجلس مي گذشت و از ايشان حضور فعالي 

در مجلس نديديم،  خيلي كم حضور داشتند.
البته ايشان مدت چندان زيادي در مجلس نبودند 
و به سرعت به عنوان وزير آموزش و پرورش در 

کابینه شهید رجايي انتخاب شدند.
پس از آمدن بني صدر، او ناگزير شــد آقاي رجايي 
را به عنوان نخســت وزير بپذيرنــد و طبيعتًا آقاي 
باهنر وزير آموزش و پرورش شدند. در واقع ايشان 
مدتي قبل، از طرف شوراي انقاب، مسئول نهضت 
سوادآموزي شده بود. در مجلس بودم كه يك روز 
دكتر باهنر به من تلفن زد و خواســت مســئوليت 
نهضت ســوادآموزي را قبول كنم. بنده گفتم حجم 
كارهايم زياد اســت و احساس نمي كنم بتوانم هم 
زمان اين كار را هم يدك بكشــم. ايشــان گفت در 
اين باره فكر مي كنيم. روز ديگري ايشــان دوباره 
تماس گرفت و تقريبًا كافه بود. آقاي باهنر بســيار 
كم عصباني مي شــد، آن هم مثــًا طوري بود كه 
كمتر در لحن صدايش معلوم مي شــد، اما آن روز 
با پرخاش و عصبانيت گفت كه دعوا شــده و كار 
به كميته كشــيده است. دو گروه در نهضت بودند؛ 
حــزب  اللهي ها كه گروه ديگــر را به ليبرال بودن 
متهــم مي كردند. در بعضي جاها هم دعواها واقعي 
نبود و در واقع كساني بودند كه مي خواستند خود 
را اسير و درگير قدرت كنند و خودشان را كاسه داغ 

تر از آش جلوه مي دادند.
در واقع شهید باهنر مسئول نهضت سواد آموزي 
بودند و مي خواســتند به نوعي با ورود شما اين 

غائله بخوابد و قضايا هم ختم به خیر شود.
همين طور است. در دوره اي هم خود آقاي رجايي 
كفيــل آموزش و پرورش بودند. باري، آن روز آثار 

محل  اسالمي،  فرهنگ  نشــر  دفتر 
انجام یكســري فعالیتهاي فرهنگي 
توسط شــهید باهنر و یكي از همان 
انقالبیون سعي  بود كه  پناهگاههایي 
میكردند نیروها را در درون آنجا حفظ 
هر جریان سیاسي سعي  نوعاً  كنند. 
میكند فعالیتهاي انتشاراتي هم داشته 

باشد...

کابينه حضرت آيت اهلل مهدوی کنی، که به سرعت جايگزين کابينه شهيد باهنر شد، در محضر مبارک حضرت امام خمينی)ره(
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بي خوابي و خســتگي در چهره شهيد باهنر هويدا 
بود. 

کاًل در بیان دوستان و همكاران و آشنايان شهید 
مكرراً به اين نكته برخورده ايم که بسیار فعال و 

کمتر اهل استراحت بودند.
بله، به هر حال آن روز ايشــان مي خواستند حكم 
نهضــت را به مــا بدهند. به هر حــال با تصويب 
شــوراي انقاب، ما وارد نهضت شديم. آن گروه 
مي خواســتند هر چه مي گويند مــا همان كار را 
انجام دهيم. ما هم در ابتداي كار مي خواستيم افراد 
مشــغول به كار را بشناســيم و بعد تصميم درست 
را بگيريم. در نهايت به اين نتيجه رســيديم كه بايد 
تمام شعبه هاي نهضت سوادآموزي را تعطيل كرد 
و فقط شعبه مركزي در تهران بايد باقي بمانَد. يك 
شــوراي مركزي براي نهضت سوادآموزي انتخاب 
كرديــم كه 7 - 6 نفر از جمله شــهيد عباس علي 
ناطق نوري و دكتر جغتايي عضو اين شورا بودند. 
ما برنامه هايي را براي ريشــه كن كردن بي سوادي 
انجام داديم. در واقع نهضت ســوادآموزي يادگار 
شهيد باهنر اســت. خاصه، روزي كه آقاي باهنر 
ما را به وزارت ارشــاد دعوت كرد، بنده گفتم نمي 
توانم دو كار را با هم اداره كنم. ايشان گفتند به شما 
قول مي دهم ظرف يــك هفته، فردي را پيدا  كنم 
كه راه شــما را در نهضت ادامه دهد. در حالي كه 
بنده هر هفته دائمًا پيگيري مي كردم كه آقاي باهنر 
فردي را معرفي كنــد تا بنده بتوانم با خيال راحت 
كارم را در وزارت ارشــاد انجام بدهم، همچنان در 
اين زمينة به خصوص با آقاي باهنر در ارتباط بودم 
تا به قول شان براي آوردن فردي ديگر عمل كنند و 
در نهايت ايشان به شهادت رسيدند. پس از شهادت 
ايشــان، از طريق قانوني، نهضت سوادآموزي را با 
آمــوزش و پرورش ادغام كردند كــه به نظرم كار 
غلطي بود. يعني اگر برنامه هايي كه مد نظر شــهيد 
باهنر قرار داشت در نهضت عملي مي شد ما امروز 
تا اين حد در جامعه مان افراد بي ســواد نداشتيم و 
با آمار قابل قبول تري در اين زمينه رو به رو بوديم.

کاًل ايشــان صبغه فرهنگي بسیار خوبي داشتند؛ 
چنان که پیش از پیروزي انقالب هم کتاب هاي 
تعلمیات ديني را براي تدريس در مدارس نوشته 

بودند که خیلي اثرگذار بود.
با آنكه مي دانيم سيستم زمان قبل از انقاب مطلوب 
شهيد بهشتي و شهيد باهنر نبود، ولي باالخره  اين 
عزيزان توانســته بودند بخشي از كارهاي فرهنگي 
را كه تهيه محـتـــواي كـتاب هـاي درسـي باشـد 
عهده دار شــوند و از اين فرصت به خوبي استفاده 
كردند. البته باطبع، كتاب درســي نوشتن يك كار، 

و فعاليــت اجرايي مقوله ديگري 
است، ولي در عين حال روي اين 
مقوله كار زيادي صورت گرفت 
تا به آن نتايج خــوب در تأليف 
كتاب هاي تعليمات ديني رسيد. 

درباره شهادت ايشان بگويید.
ابتدا بايد با ماجراي ديگري اشاره 
كنم؛ خوب يادم اســت در جلسه 
پيش از حادثه هفتم تير در حزب 
جمهوري اسامي، بحث شد كه 
دبيري انتخاب كنيم تا جلســه را 
اداره كند. بايد كســي كانديدا و 
رأي گيري مي شــد. من نشسته 

بودم، شــهيد بهشتي گفتند شــما خودتان را نامزد 
كنيــد. ابتدا گفتــم كار و گرفتاري  بنــده بيش از 
ظرفيتم است ولي با اصرار شهيد بهشتي، نامزد رأي 
گيري شــدم. البته بنده مخالفاني در حزب داشتم و 
دو رأي كــم آوردم. چون مــن رأي نياورده بودم، 
ديگر مسئوليتي براي حضور حتمي در جلسه پيش 
رو نداشــتيم و الزم نشد كه فردا شبـ  همان شبي 
كه حادثه دفتر حــزب رخ داد ـ حتمًا آنجا حضور 
داشــته باشــم. از قضا كاهي ـ عامل انفجار ـ هم 
فردا دو ســه بار به منزل ما تلفــن زده بود كه كار 
خيلي الزمي در پيش است و شما حتمًا امشب بايد 
به جلســه بياييد. آن روز بنده به ماقات حضرت 
آيــت  اهلل خامنه اي در بيمارســتان رفته بودم كه 
حتمــًا مي دانيد روز قبلش در مســجد اباذر هدف 
ترور ناجوانمردانه منافقـــين قرار گـرفته بودنـد. 
سپس 20 - 10 دقيقه اي هم در جلسه دفتر مركزي 
حاضر شدم كه در اثر شدت گرفتن سردرد، سريعًا 
بيرون آمدم. خواســتم به منزل برگردم تا استراحت 
كنم كه شــنيدم آن حادثــه در دفتر حزب رخ داده 
اســت. اين ها را گفتم تا به اين جا برسم؛ از قضا 
در ماجــراي هفتم تير، آقاي باهنر هم تا دم در دفتر 

حزب آمده بودند و مي خواستند وارد جلسه شوند 
كه يكي از دوستان، آثار خستگي و بي خوابي را در 
چهره ايشان مشاهده مي كند و با اصرار آن بزرگوار 
را قانــع مي كنــد كه منزل برگردند تا اســتراحتي 
بكنند. گويا آقاي باهنر هنوز به سر خيابان نرسيده 

بودند كه صداي انفجار به گوش مي رسد. 
يعني به نوعي قسمت چنين بود كه ايشان تا حدود 
دو ماه ديگر همچنان در قيد حيات دنيوي باشند و 
سپس به فيض شهادت نائل شوند. اما فاجعه هشتم 
شهريور هم توسط مسعود كشميري اتفاق افتاد، كه 
متأسفانه توانست تا آن زمان، خود را خيلي خوب 
جلوه دهد و در برنامه اش هم موفق شــد. آن روز، 
در جلســه شــوراي امنيت ملي بود كه اين اتفاق 
افتاد و كشميري هم مدتي دبير شورا بود. جلسات 
هيأت دولت، نوعًا صبح ها برگزار مي شد و چنين 
جلساتي كه غير از كابينه بود هم بعد از ظهر تشكيل 
مي شــد. آن موقع بنده شــايد خانه بودم كه آقاي 
محمد هاشــمي زنگ زد و خبر را به من گفت. به 
هر حال، گويا در تقدير و سرنوشــت اين دو چنين 
نوشته شده بود كه همواره با هم فعاليت كنند، با هم 
مبارزه كنند و در آخر نيز با هم به شــهادت برسند. 

يادشان گرامي باد.

به نوعي قسمت چنین بود كه ایشان تا 
حدود دو ماه دیگر بعد از واقعه هفتم تیر 
1360  همچنان در قید حیات دنیوي باشند 
و سپس به فیض شهادت نائل شوند. اما 
فاجعه هشتم شهریور هم توسط مسعود 
كشمیري اتفاق افتاد، كه متأسفانه توانست 
تا آن زمان، خود را خیلي خوب جلوه دهد 

و در برنامه اش هم موفق شد...

کابينه حضرت آيت اهلل مهدوی کنی
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حاج آقا؛ متولد چه سالي هستید؟
بنده متولد 130۸ و چهار ســال  از شــهيد باهنر بزرگ 

تر هستم.
نحوه آشنايي شما با اين خانواده چگونه بود؟

ما در مدرســه »معصوميه« طلبه بوديم كه با ايشــان آشنا 
شديم.

از روزگار جواني شهید باهنر تعريف کنید.
شهـــيد باهــــنر يك پســـردايي داشتند به نام شـهيد 
حجت االســـام علــي ايران منش كه همســايه، قوم و 
خويش، هم محلي و هــم درس بودند. عالمي رباني به 
نام مرحوم حجت االسام عباس حقيقي)ره( هم مسئول 
مدرســه معصوميه بود. هرگاه مناســبتي مذهبي به پا مي 
شد در اين مدرسه هيأتي راه مي انداختند. آقاي حقيقي، 
به آقايان باهنر و ايران منش پيشنهاد دادند كه اين دو نفر 
طلبه بشــوند و آن ها هم قبول كردند. از ابتدا بنا بود اين 
دو به مدرســه معصوميه بيايند. روز اول تحصيل، آقاي 
حقيقــي و اين دو از بازار همــراه هم بودند و از خيابان 
مطهري امروز به مدرســه  رفتند. آن ها هر روز بازار را 
دور مي زدند و از ميدان جندقي به مدرســه مي رفتند و 
در راه بگو و بخند مي كردند. حضرت آيت اهلل صالحي 
ـ كه آن زمان امام جمعه كرمان بودند ـ نيز رئيس مدرسه 
و همه كاره آن جا بودند. بعداً ما متوجه شديم اين آقايان 
با آن كه از ما كم سن تر بودند زودتر از ما به عنوان طلبه 

در مدرســه معصوميه طلبه شده بودند. تقريبًا مدت كمي 
آقاي باهنر در اين مدرســه به ما مسائل ابتدايي را درس 

مي دادند، چون سابقه شان از ما بيشتر بود. 
يعني شما مدتي هم شاگرد شهید باهنر بوديد؟

بله. فكر مي كنم آن سال ها هر هفته روزهاي چهارشنبه 
در منزل شــهيد باهنر روضه خوانــي برقرار بود و حاج 
محمدتقي اقدسي آن جا روضه مي خواند. اين گونه بود 

كه كم كم با هم آشنا شديم.
استادان شهید باهنر چه کساني بودند؟

آيت اهلل صالحي و در درجــه پايين تر هم آقاي حقيقي 
كه خودشــان شاگرد آقاي صالحي بودند. آقاي لبيبي هم 

در سطح ديگري بودند. 
حاج آقا؛ درباره پدر و مادر شهید باهنر صحبت کنید. 

اين بزرگواران را تا چه حد مي شناختید؟
پدر ايشان يك بازاري ساده وكاسب  خيّر و درستكاري 
بود. مادرشــان هــم خانه دار بودند. تقريبــًا پدر و مادر 
ايشــان با هم  قوم و خويش بودند. ايشان خانم مؤمنه و 

بسيار خوبي بودند.
گويا آقاي باهنر به دنبال کسب علوم جديد از کرمان 

هجرت کردند.
بله، ايشــان كم كم كه بزرگ تر  شــدند بــه دنبال علوم 
جديد  رفتند. البته از تصميم تا عمل، مدتي طول كشــيد 
و به اين ســادگي ها هم نبود. شهيد باهنر در مساجد و 

محافل از اين و آن كمك گرفتند و با اين كيفيت اين دو 
نفرـ  شــهيد باهنر و پسردايي شانـ  ديپلم گرفتند.

آن ها دو نفري با هم از کرمان رفتند؟
بله، آن ها با هم به مدرسه »حضرت حجتيه« قم رفتند و 

تحصيات حوزوي شان را تكميل كردند. 
شهید باهنر حكم اجتهادش را از چه کسي گرفت؟

بنــده اطاعي ندارم. ايشــان در مدرســه حجتيه درس 
خواندنــد و براي ادامه تحصيل به نجف اشــرف رفتند. 
شهيد باهنر در يك فصلي از زندگي شان به كرمان آمدند 
كه در طول انتخابات در عراق كودتا شد و همه خانواده 
حكومتــي را يك جــا قتل  عام كردند. با آمدن ايشــان 
به ايــران اين اتفاق در عراق افتاد كه فضا عوض شــد، 

بنابراين شهيد باهنر ديگر نتوانست برگردد.
گمانــم دوره اي را مي فـرمايـیـــد که عراقي هاي 

درآمد
»شــهید باهنر از نظر اخالقي واقعاً خوب و كم نظیر 
بود. بنده انساني بدین مالیمت، تحــمل و صــبر 
كم دیده ام. شهید عزیزمان بسیار فروتن بود، چرا كه 
سالیان زیادي مخفیانه كار میكرد و كسي هم اطالعي 
نداشت. اینها همه از صبوري ایشان بود. روحیاتش 
خیلي عجیب بود. دكتر باهنر بسیار كار مي كرد، امـا 

سـاده، خـویشتندار، راز نـگهدار و تودار بود.« 
حجت االسالم والمسلمین سیدابوتراب ثمره هاشمي، 
همسر خواهر مكرمة شهید است.  همسر آقاي هاشمي 
یك سال از شهید باهنر بزرگتر بود و شهید بزرگوار، 
فرزند دوم خانواده محسوب مي شد. این گفت و گو را 

بخوانید:

شهيد باهنر و ايام طلبگي در گفت و شنود شاهد ياران با حجت االسالم والمسلمين 
سيدابوتراب ثمره هاشمي، همسر خواهر مكرمة شهيد

هيچگاه عصباني نمي شد...

شــهید باهنر در یــك فصلي از 
به كرمان آمدند كه در  زندگیشان 
طول انتخابات در عراق كودتا شد و 
همه خانواده حكومتي را یكجا قتل 

عام كردند
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ايراني االصل زيادي امنیت شان به مخاطره افتاد و به 
ايران آمدند. بفرمايید که شما چه زماني داماد خانواده 

باهنر شديد؟
همان طور كــه گفتم بنده با آقاي اقدســي براي روضه 
خواني به منزل ايشــان مي رفتيم و همان مجلس روضه، 
كم كم ســبب وصلت ما با دختر بزرگ اين خانواده شد. 
شــما چه وقت متوجه شــديد که شــهید باهنر اهل 
مبــارزه، جزو يــاران حضرت امــام)ره( و از افراد 

شاخص نهضت هستند؟ 
تقريبًا از همان سن و سال نوجواني كه به قرآن مي رفتند 
و آقاي حقيقي هم بود متوجه اين مســائل شــدم. آقاي 
باهنر و آقاي ايران منش در جلسات قرآني كه در مساجد 
تشــكيل مي شد شــركت مي كردند، تا زماني كه مسأله 
هجرت شان از اين جا به قم اتفاق افتاد و در حجره هاي 
مدرسه حجتيه ســكونت كردند. آقاي ديگري هم به نام 
شيخ  الرئيس ـ معروف به شيخ  الرئيسي ـ بود كه مدتي 
اين سه نفر يعني آقاي شيخ الرئيسي، شهيد باهنر و شهيد 
ايــران منش با هم درس مي خواندند و بحث مي كردند.

شما هیچ وقت با شهید باهنر هم بحث نشديد؟
آقاي شهيد باهنر به ما درس مي دادند. 

از زندان رفتن هاي شهید باهنر بگويید.
ما در كرمان بوديم كه مســأله زندان رفتن ايشــان اتفاق 

افتاد. 
از تألیفات شــهید باهنر در ســال هاي ســتم شاهي  

بگويید.
ايشان با عده اي مجله اي را منتشر مي كردند و خودشان 
هــم در آن مقاله مي نوشــتند. گويا انتشــار آن مجله به 
فواصل ســه ماه به سه ماه هم رســيد؛ اول سالنامه بود، 
شش ماه و سه ماه و سرانجام فصلنامه شد. نامش »مكتب 

تشيع« بود. 
شهید باهنر از لحاظ اخالقي و شخصیتي چگونه بود؟ 
ايشــان از نظر اخاقي بســيار خوب و كــم نظير بود. 
بنده انســاني بدين مايمت، تحمــل و صبر كم ديده ام. 

شهيد باهنر بســيار فروتن بود، چرا 
كه ســاليان زيادي مخفيانه كار مي 
كرد و كســي هم اطاعي نداشت. 
اين ها همه از صبوري ايشــان بود. 
روحياتش خيلــي عجيب بود. دكتر 
باهنر بســيار كار مي كرد، اما ساده، 
خويشــتن دار، راز نگه دار و تودار 

بود.
مي گويند ايشــان يكي از ناطقان 
و واعظان خــوب بود که صحبت 
هايش همیشــه به مســائل علمي 
مزيــن بــود؛ هم علــوم ديني و 
حوزوي و هم علوم دانشــگاهي. 
و خطابه  در سخنراني  باهنر  شهید 

چگونه بود؟
ايشــان در تهران جلسات سخنراني 
داشــتند و هفته اي يك بار يا كمتر 
فعاليت منبــري يا نطق هاي انقابي 
مــي كردند. امروز هــم مي توان از 
روي فيلم هــا و صداهاي به يادگار 
مانده به قدرت ســخن وري شهيد 
پي برد. در قــدرت خطابه كم نظير 

بودند...
زماني کــه انقالب شــد چگونه 

ايشان را مي ديديد؟
خب، ما معموالً در شهر خودمان به سر مي برديم، حتي 
در 22 بهمن ماه 1357 كه انقاب به پيروزي رســيد نيز 
در كرمــان بوديم. ولي خب، آن قــدر باوفا و اهل صله 
ارحــام بودند كه هر بار به كرمان مــي آمدند به همه ما 

سرمي زدند.
چگونه از شهادت شهید باهنر مطلع شديد؟

مــا جايي ميهمــان بوديم. در آن جا شــنيديم كه اتفاقي 
در دفتر نخســت  وزيــري تهران رخ داده اســت، ولي 
نبود  مشــخص  هنــوز 
ديده  صدمه  كساني  چه 
از آن هم  پيــش  انــد. 
حادثه ديگـري رخ داده 
بــــود و درهـفـتــــم 
تـيرمـــاه،آيت اهلل دكتر 
بهشــتي و 72 تن شهيد 
شــده بودند كه پس از 
نخســت   واقعه  ماه  دو 
وزيــري پيــش آمــد. 
مراســم مفصلــي براي 
ايشان و شــهيد رجايي 

در كرمان برگزار شد.
شــهید باهنــر چطور 
عنوان  بــه  تواند  مي 
الگو بــراي روحانیت 
دانشجويان،  طالب،  و 
نظام  جوانان و مديران 

مطرح باشد؟
مزيــن  يكــي  خــب، 
صبــر،  بــه  بودنــش 
اســتقامت و تحمل در 
همه مشــكات بود كه 

اين بزرگ ترين عامل موفقيت و پيشــرفت ايشــان بود. 
همين مسأله صبر، استقامت و بردباري در همه امور اين 
بزرگوار جاري و عيان بود و شهيد باهنر هيچگاه در هيچ 
موضوعي عصباني نمي شــد. از اين نظر ايشان مي تواند 

الگوي كامل و جامعي براي همه ما باشد.
به هر حال شــما عمري را در حوزه علمیه، مساجد و 
محافل علمي و ديني گذرانده ايد. فلسفه شهادت اين 

بزرگوار چه بود؟
شهادت آن ها فقط و فقط به سبب برگزيدگي  شان بود. 
خداوند خودش وعده داده كــه بهترين بندگانش را اين 
گونه به سوي خويش فرامي خواند و باهنر و رجايي نيز 
جزو خوبان روزگار بودنــد. اما در خصوص آن حادثه؛ 
حتمًا مي دانيد كه عوامل نفوذي در نخســت  وزيري از 
ديرباز خودشان را به عنوان يك انسان فهميده و انقابي 
جا زده بودند. زماني كه مســعود كشــميري با انقابيون 
مذهبــي در زندان بود، خــودش را انقابي جا زده بود. 
ببينيد سياســت از كجا بوده؛ چــه آدم هايي را پيدا مي 
كنند كه از چه زماني و چند ســال بعد به نتيجه برســند. 
تخم و بذري را مي كارند تا بعد بتوانند اســتفاده  كنند. 
زماني كه آقايان در زندان بودند كشميري هم آن جا بود 
و نماز، دعا و نماز شــب مي خوانــد. بعد هم عامل آن 
جنايت شد و گريخت. لعنت خدا بر او باد كه چنين آدم 

هاي برجسته اي را از اين مرز و بوم گرفت...

تهران جلسات سخنراني  ایشان در 
داشــتند و هفته اي یك بار یا كمتر 
فعالیت منبري یــا نطقهاي انقالبي 
میكردند. امــروز هم میتوان از روي 
فیلمها و صداهاي به یادگار مانده به 
قدرت ســخنوري شهید پي برد. در 

قدرت خطابه كم نظیر بودند...
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گفت وگــو را با صحبــت درباره حجت االســالم 
والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر نخست وزير مظلوم 
و شهید جمهوري اسالمي و از ياران برجسته حضرت 

امام خمیني ـ رحمت الل علیه ـ شروع بفرمايید.  
حسني سعدي: بســم اهلل الرحمن الرحيم. بنده خودم را 
كمتــر و كوچك تر از آن مي دانــم و مي بينم كه بتوانم 
راجع به شــخصيتي وزيــن همچون شــهيد دكتر باهنر 
صحبــت بكنم. برداشــت هايي كه بنــده از قديم االيام 
داشــتم خيلي كمتــر و پايين تر از مقامات عالي شــهيد 
باهنر هســتند، بدين معنا كه هميشــه مــي گويند مقام 
واصف مي بايســت اجل از موصوف باشد؛ ما كجا و آن 
بزرگوار كجا؟... ولي در عين حال آن اندازه اي را كه در 
جريــان بوديم يا بعداً شــنيديم و در جريان قرار گرفتيم 
خدمت تان عرض مي كنم. شهيد دكتر محمدجواد باهنر 
با حجت االسام شــهيد علي ايران منش كه پسردايي و 
هم درس و رفيق گرمابه و گلســتان ايشان محسوب مي 
شد، صبح ها با پوشيدن كت و شلوار و كاه مخصوصي 
كه دانش آموزان مدرســه روي ســر داشتند، با هم و در 
كنــار هم از منزل راه مي افتادند و به مدرســه معصوميه 
مي رفتند. آن ها تا نزديك ظهر مشــغول درس و بحث 
بودند و نيم روز كه مي شــد به اتفاق همديگر به مسجد 
جامع كــه آن موقع آيت اهلل صالحي پيــش نماز آن جا 
بودند مي رفتنــد. اين دو بزرگوار پس از صرف ناهار و 
استراحت، هر موقع كه برنامه درسي شان اقتضا مي كرد، 
دوباره عصر به مدرســه معصوميه بازمي گشتند. آيت اهلل 
صالحي ســال هاي اول دبيري شان حساب مي شد و با 
وقــار، متانت و برخوردهاي خوب و مؤدبانه با كســاني 
مثل ما كه دوره اول شان بود برخورد مي كردند. بنده دو 
سال از از آقاي باهنر بزرگ تر بودم، اما ايشان چند سالي 

زودتر از ما وارد حوزه شده بودند. 
يعني شــما با آن که بزرگ تر بوديــد، ديرتر از اين 

بزرگوار وارد حوزه شديد؟ 
حســني سعدي: بله، ايشــان به دليل اين كه خانواده اي 
مذهبي داشــتند، با شــهيد ايران منش زودتر از ما وارد 
حوزه شــده بودند. پس از اين دوران، آن ها به قم رفتند 
و به طور كامل مشــغول درس هاي حوزوي شدند. پس 
از چند ســال هم كه آقاي باهنر در حوزه قم بودند رفت 
و آمدشــان به تهران و دانشگاه شروع شد. شهيد باهنر به 
كار، كوشش و فعاليت درسي عاقه مند بودند و پشتكار 
داشــتند. از آن زمان ديگر ارتباطات نزديك ما با ايشان 
قطع شــده و بنده چند سالي در حوزه كرمان بودم و پس 
از آن پيش از پيروزي انقاب به قم رفتم. آقاي باهنر نيز 
در تهــران بودند و كارهــاي فرهنگي انجام مي  دادند و 
كتــاب هاي ديني اي را كه در مدارس تدريس مي شــد 

تأليف كردند.
يادم است آن زمان در کتاب ديني ما نام مؤلفان را اين 
برقعي  باهنر، سیدرضا  بودند: محمدجواد  گونه نوشته 

و علي گلزاده غفوري.
حسني ســعدي: صحيح اســت. گاهي كه آقاي باهنر به 
كرمان مي آمدند، ما در حوزه و جاهاي مختلف خدمت 
ايشان مي رسيديم. رژيم تقريبًا نسبت به ما حساس بود. 
آقاي سيدرضا برقعي پيرمردي بود كه علي الظاهر خيلي 
هم كاري به كارهاي مبارزاتي نداشت و به همين سبب، 
دوستانش از جمله شهيد باهنر هميشه ايشان را جلو مي 
انداختند، آقاي گلــزاده مبارز بود، ما هم كار خودمان را 
انجام مي داديم. آقاي باهنر به امور فرهنگي وارد شــده 
بود و رژيم نسبت به ايشان شناخت داشت. بعضي افراد 
و اشــخاص دلسوز دانشگاهي در ژاپن تحقيقاتي داشتند 
در اين زمينه كه پيشرفت هاي اقتصادي، مادي و صنعتي 
ســعادت جامعه را تأمين نمي كند و به بشر آرامش نمي 
دهد؛ بشر احتياجات ديگري هم دارد كه همانا دستورات 
اسام است و بايد به آن ها هم توجه شود. اين افراد فكر 

كرده و به اين نتيجه رسيده بودنـــد كه از نقـــاط ديگر 
عده اي را دعوت كنند و در اين زمينه شــور و مشورتي 

شود تا شايد نتيجه بگيرند.
گويا همان افراد به شــهید بهشــتي هم مراجعه کرده 

بودند.
حسني سعدي: اطاع ندارم، ولي از ايران شهيد باهنر را 

به ژاپن فرستاده بودند.
گويا شهید بهشتي به شهید باهنر مأموريت داده بودند، 
چون خود شــهید بهشتي در هامبورگ چنین مجموعه 

و مرکز اسالمي اي داشتند.
حسني سعدي: به هر حال قبًا آقاي باهنر قرآن را مطالعه 
كرده و مطالبي را كه آن جا قابل طرح بود يادداشت كرده 
بودند. پس از اتمام آن مراســم از همان جا نامه اي براي 
حاج آقا عبــاس حقيقي ـ عالم وقت و مدرس حوزه كه 
شــهيد باهنر از جلسه درس ايشان اســتفاده كرده بود ـ 
فرستاده بودند. يكي از خصلت هاي جالب شهيد باهنر، 
احترام به اســتاد بود. شهيد بهشتي به تهران نامه فرستاده 
بــود، به كرمان نيز براي حاج آقا حقيقي نامه فرســتادند 
و نوشــتند هر كســي طرح هايي دارد مطرح كند. بنده 
گفتم آن چه را شــما به دنبالش هســتيد قــرآن كريم به 

گاهي كه آقاي باهنر به كرمان مي آمدند، 
ما در حــوزه و جاهاي مختلف خدمت 
ایشان مي رسیدیم و رژیم تقریباً نسبت 
به ما حساس بود. آقاي برقعي پیرمردي 
بود كــه علي الظاهر خیلــي كاري به 
كارهاي مبارزاتي نداشــت و به همین 
سبب، دوستانش از جمله شهید باهنر 

همیشه ایشان را جلو مي انداختند.

نخست وزير مظلوم

»...شهید باهنر در حوزه هم از حاج آقا حقیقي 
دروسي را آموخته بودند. محال بود شهید باهنر 
به كرمان بیاید و به دلیل احترام و تكریم استاد، 
سري به این بزرگوار نزند. كساني دیگر هم بودند 
كه از كرمان به دانشگاه رفته و از محضر حاج 
آقا حقیقي هم استفاده كرده بودند، اما اینگونه 
احترام استاد را نگه نمي داشتند و شهید باهنر 
از این نظر فوق العاده دقیق بودند.« اینها شمه اي 
است از بیانات حجت االسالم والمسلمین حاج 
محمدعلي حسني سعدي از همدرسان شهید 
باهنر كه با ایشان بسیار مأنوس و محشور بودند. 
ایشان با شــهید عزیزمان  نسبتي سببي هم 
دارند، به این صورت كه خواهرزاده مكرمة شهید 
باهنر، عروس حجت االســالم حسني سعدي 
هستند. این گفت و شنود همچنین با حضور 
و همراهي حاجیه خانم فاطمه حقیقي، دختر 
مكرمه حضرت آیت اهلل عباس حقیقي)ره( انجام 
شده كه استاد شهید باهنر بودند. خانم حقیقي 

همسر حجت االسالم حسني سعدي هستند:

خاطرات ايام تحصيل شهيد باهنر در گفت و شنود شاهد ياران با حجت 
االسالم والمسلمين حاج محمدعلي حسني سعدي )از همدرسان شهيد( و 

خانم فاطمه حقيقي )دختر مكرمة استاد حوزوي شهيد در كرمان(

درآمد
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طور مشــروح و كامل بيان كرده است، آياتي از قرآن را 
نيز براي شــان خواندم كه صحبت و سخنراني بنده مورد 
توجه قرار گرفت. شهيد باهنر به ژاپن مسافرت كردند و 
پس از بازگشــت نزد آقاي حقيقي رفتند. شهيد عزيزمان 
بعدها بعضي رســاله ها و خاطراتي را كه از درس هاي 
آقاي حقيقي نوشــته شــده بود مطرح مي كردند كه من 
قرآن را نــزد بانوي محترمة مؤمنــه اي آموختم، كه در 
واقع، مادر مكرمه حاج آقا حقيقي بودند. شهيد باهنر در 
حوزه هم از حاج آقا حقيقي دروســي را آموخته بودند. 
محال بود شــهيد باهنر به كرمــان بيايد و به دليل احترام 
و تكريم اســتاد، سري به اين بزرگوار نزند. كساني ديگر 
هم بودند كه از كرمان به دانشگاه رفته و از محضر حاج 
آقا حقيقي هم اســتفاده كرده بودند، اما اين گونه احترام 
اســتاد را نگه نمي داشتند و شهيد باهنر از اين نظر فوق 

العاده دقيق بودند.
حتي زماني هم که نخست وزير شدند؟ 

حسني سعدي: آن زمان آقاي باهنر به وسيله تلفن و نامه 
با ايشان در ارتباط بودند.

مــي دانیم که شــهید باهنر هم خودشــان يك معلم 
برجسته و نمونه بودند. در اين باره صحبت بفرمايید.

حسني سعدي: كامًا صحيح است و اصًا به همين دليل 
هم هســت كه بنده اين خصوصيات ايشــان را تعريف 
و بازگو مي كنم. اصوالً تا كســي شــاگرد خوبي نباشد، 
اســتاد و معلم خوبي نخواهد شد. خود حاج آقا حقيقي 
نيز قبًا مدت ده پانزده ســال به راور رفته و پيش از آن 
هم اســتاد حوزه بودند. ايشان از نظر اخاقي فوق العاده 
بودند و طلبه ها به حاج آقا حقيقي به چشم احترام نگاه 
مي كردند، لذا خبر داشــتم كه شهيد باهنر به منزل آقاي 
حقيقي رفت و آمد داشــتند، زيرا بنده داماد اول و بزرگ 
آقاي حقيقي بودم. بنده از احترام فوق العاده به اســتاد و 
عشق و عاقه عجيب شــهيد باهنر چه پيش از پيروزي 

انقــاب و چه پس از آن از دور و نزديك باخبر بودم.
حاجیه خانم؛ شنیده ايم شــما هم شاگرد شهید باهنر 

بوديد. چه خاطراتي از آن دوران داريد؟
خانم حقيقي: ما از كودكي همســايه خانواده شهيد باهنر 
بوديم. مادر شــهيد باهنر در منــزل با چرخ هاي قديمي 
ريســندگي مي كردند و چندين شــاگرد مكتب خانه اي 
هم داشــتند. خود شــهيد باهنر هم كــه از حوزه برمي 
گشــتند به بچه ها رياضي درس مي دادند. من در درس 

رياضي شاگرد شهيد باهنر بودم و از نحوه 
تدريس ايشــان رضايت كامل داشتم؛ مثل 

بقيه هم شاگردي ها.
هنوز آن مطالب در ذهن تان هست؟

خانم حقيقــي: بله، انگار همين ديروز بود 
كه خدمت مادرشــان مي رسيديم و قرآن 
ياد مي گرفتيم. منزل قديمي شان در محله 
»صفي« بود. شهيد باهنر با كت بلند و يك 
عرقچين از در وارد مي شدند و به ما درس 
رياضي مي دادند. منزل پدري ما في مابين 
منزل دايِي  گرامي شهيد باهنر ـ يعني پدر 
والمسلمين  االسام  بزرگوار شهيد حجت 
علي ايرانمنش ـ و منزل پدري خود شهيد 
باهنر قرار داشــت و به هــم نزديك بود. 
از نظر اخاقي، رفتاري و مهرباني شــهيد 
باهنر و مادرشان هر دو خوب بودند و ما 
هنوز هم با همشــيره هاي ايشان رفت و 
آمد داريم و دوست هستيم. دختر همشيره 
شــان هم كه پــدرش برادر شــهيد علي 

ايرانمنش است عروس كوچك خانواده ماست.
يعني پسر شــما و حاج آقا، داماد خواهر شهید باهنر 

است.
خانم حقیقي: بله، همين طور است در واقع داماد خواهر 

شهيد باهنر و برادرزادة شهيد ايرانمنش است. 
برادر شهید ايرانمنش و همسر خواهر شهید باهنر هنوز 

در قید حیات هستند؟
خانــم حقيقي: خيــر، آقامحمدعلــي ايرانمنش به مرگ 
طبيعي از دنيا رفتند و برادر بزرگ شــان حاج حســين 
ايرانمنش هم شــهيد شدند. اين خانواده جداً مايه بركت 
اســام و مملكت عزيزمان بودند. پدرم آيت اهلل عباس 
حقيقي ـ خدا رحمت شــان كند ـ مي گفتند با شهادت 
شــهيدان باهنر و مطهري  و بهشــتي، انگار كه دشــمن 
هزاران نفر را شــهيد كرده است؛ دشــمن هم به خوبي 

شأن و مقام اين عزيزان را مي دانست.
پدرتان به عنوان اســتاد، راجع به شهید باهنر چه مي 

گفتند؟
خانم حقیقي: از ايشان بسيار تعريف مي كردند و خيلي 
هم راضي بودند. شــهيد باهنر در ابتدا به حوزه رفتند و 
پس از آن پدرم مشوق شان شدند كه درس شان را ادامه 
دهند. اين شــهيد عزيز هر وقت به كرمان مي آمد حتمًا 
به ديدار اســتادش هم مي رفت و به ايشان سركشي مي 
كرد. اين بزرگواران اگر بودنــد، هنوز هم مايه بركت و 

سرافرازي مملكت و اسام بودند.
شهید باهنر همانند شهیدان رجايي، دکتر بهشتي، دکتر 
مفتح و استاد مطهري يك معلم شهید بودند و از طرفي 
معلم شهدا نیز محسوب مي شوند. بسیاري از شهداي 
دفاع مقــدس و انقالب، آن معــارف واال را به قلم 

مبارك ايشان گذرانده بودند و اين از برکات انقالب 
و نهضت امام خمیني)ره( بود که اين معلومات در دل 
آموزش و پرورش تحت تســلط رژيم ستمشاهي راه 
پیدا کرد و آن کتاب ها چاپ و منتشــر شد که بعضًا 
در آن ها مفاهیم انقالبي هم نهفته بود. رژيم بعدها در 
اواخر ســال هاي 1356 و 1357 متوجه شد که بايد 
اين مطالب  تصفیه شــود؛ البته دير شده بود! در اين 

زمینه بگويید.
حســني ســعدي: آن چه مي توانم بگويم اين است كه 
شــخصيت ها چــه معلم و چه كســاني كــه موقعيت 
اجتماعــي خاصي دارند، همــواره ضروري مي ديدند و 
مي بينند كه بايد تواضع الزم را داشــته باشــند و اخاق 
را ماحظه كنند. ايشــان داراي متانت، تواضع و اخاق 
بودنــد و الزم نمــي ديدند كه فقط وقــت هايي كه در 
حضور استاد نشســته اند مؤدب باشند، بلكه الزمه مقام 
معنوي و روحي شــان اين بود و هيــچ گاه تصنعي در 

كارشان نبود؛ ذات و خمير مايه شان اين گونه بود.
از مقام و جايگاه شــهید باهنر در بین شهداي انقالب 

و نظام بگويید. 
حسني سعدي: مطلع بوديم چند نفري كه در مرحله باال 
و عالي بودند ـ همانند شــهيد بهشــتي، شهيد مطهري، 
شــهيد مفتح و شــهيد باهنر ـ هر كدام يكي از اين افراد 
مورد قبول و وثوق حضرت امام)ره( بودند و به اصطاح 
به آن ها اعتماد داشــتند. حضرت امــام)ره( نيز كارهاي 
مهم را به دســت اين عزيزان ســپردند. روان همگي آن 

عزيزان شاد و يادشان گرامي باد.
چگونه از شهادت آقاي باهنر مطلع شديد؟ 

خانــم حقيقي: ما با حاج آقا در باغين ـ بين ســه راهي 
بندرعباس و تهران ـ بوديم كه خبر را از راديو شــنيديم. 
زماني هم  كه حزب جمهوري اســامي را منفجر كردند 
ما در ســيرجان بوديم. كًا وقتي كــه متوجه روي دادن 
چنين حوادثي مي شــديم - مانند همه مردم كشورمان - 

به ما خيلي سخت مي گذشت.
حســني ســعدي: اين دو حادثه بــزرگ و دردناك كه 
بــه فاصله دو مــاه و يك روز در هفتم تيرماه و هشــتم 
شهريورماه سال  1360 اتفاق افتاد، مي توانست كمر هر 
نظامي را بشــكند، ولي خوشبختانه همان زمان حضرت 
امام)ره( فرمودند كه هر فردي كه به شهادت برسد پرچم 
او يــك لحظه نيز بر زمين نمي افتد و ســردار ديگري با 
قــدرت تمام آن پرچم را برمــي دارد و انجام وظيفه مي 

كند.
خانم حقيقي: در كتاب زندگاني شــهيد رجايي نوشــته 
شده كه زماني كه ايشــان رئيس جمهور بود پس از اين 
كه هواپيماي شــان در فرودگاه نشست متوجه شدند كه 
فرودگاه شلوغ است. ايشان پرسيدند كه چه خبر است؟ 
گفتند مردم آمده اند تا از شما استقبال كنند. شهيد رجايي 
از هواپيما پياده نشــد و گفت همه اين ها به سر كارشان 
برگردنــد، ما هم بــه مركز تربيت معلم مــي رويم. مي 
خواهم بگويم، اين طور كه ما شــهيد باهنر را طي ساليان 
سال مي شناختيم، ايشــان هم داراي چنين خصوصياتي 
بود. يعني هم شــهيد باهنر و هم شــهيد رجايي هر دو 
داراي ويژگي هاي اخاقي و فردي برجســته اي بودند. 
روح آن دو بزرگوار و همه شــهداي اسام و انقاب و 

همچنين روح پرفتوح حضرت امام خميني شاد.

از شما بزرگواران سپاسگزاريم.
موفق باشید.

مادر شــهید باهنر در منزل با چرخ هاي 
قدیمي ریســندگي میكردند و چندین 
شاگرد مكتب خانه اي هم داشتند. خود 
شهید باهنر هم كه از حوزه برمي گشتند 
به بچه ها ریاضي درس مي دادند. من در 
درس ریاضي شــاگرد شهید بودم و مثل 
بقیه همشاگردي ها از نحوه تدریس ایشان 

رضایت كامل داشتم.
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شهید باهنر را نخستین بار چگونه شناختید و به چه 
واسطه اي با اين بزرگوار معاشرت داشتید؟

عاوه بر اينكه هر دوي ما اهل كرمان بوديم، ايشــان 
طلبه بزرگواري بودنــد و اينجانب هم طلبه بودم و با 
هم رفيق بوديم. پدر ايشان َآقاي شيخ علي اصغر باهنر 

معروف به »شيخ اصغر« هم فرد نازنيني بود.  
شما با شهید باهنر همدرس هم بوديد؟

خير، از دوران همدرســي خودم با ايشان چيزي يادم 
نيســت، ولي ميدانم كه از همــان دوره اول زندگي، 
درخشــندگي داشــتند. آنچه مهم و يادم است آقاي 
آگاه ـ يكــي از ثروتمندان قديم كرمان ـ خــــدمت 
آيت اهلل صالحي كه بنده از شــاگردان كوچك ايشان 
بودم رفتند و درخواســت روحاني براي منطقه شــان 
كردند كــه متعاقبش آقاي صالحي مــرا براي خادمي 
به همت آباد رفســنجان فرستادند و مدتي آنجا ماندم. 
شهيد محمدجواد باهنر و حاج آقا محمدجواد حجتي 
كرماني در آنجا به ديــدن اينجانب آمدند و چند روز 

ميهمان ما بودند. 
در واقع شما روحاني ده همت آباد بوديد.

بله، همينطور اســت. بنده با شــهيد محمدجواد باهنر 
و آقاي حجتــي كرماني رفيق بوديــم و خاصه، آن 
چند روز به ما خيلي خوش گذشــت. يك ســفر هم 
ما در مدرســه فيضيه قم ـ زمان دقيقش را يادم نيست 
ـ ميهمان اين دو عزيز شــديم. اينهــا همه در دوران 
پيش از پيــروزي انقاب رخ داد. الحمدهلل آقاي دكتر  

محمدجواد باهنر ترقي زيادي كردند، به جمع اعوان و 
ياران حضرت امام خميني ـ اعلي اهلل مقامه الشريف ـ 
اضافه شــدند و در قم و تهران خدمات و مجاهدتهاي 

زيادي را باعث شدند.
از لحاظ شــخصیتي ايشــان را چگونه روحاني و 

انساني مي ديديد؟
شــهيد دكتر باهنر از مردان نيــك روزگار بودند و ـ 
گفتم كه ـ از همان اوايل تحصيل و طلبگي درخشنگي 
داشــتند، چرا كه از نظر سياست و تقوا يك شخصيت 
ويژه و عالي بودند، تا اينكه در اواخر عمر شريفشان، 
آقاي باهنر، نخست وزيِر دولت شهيد رجايي شدند. 

از شهادت ايشان خاطره اي داريد؟ 
شــهادت ايشان و شــهيد رجايي هم به طور ناگهاني 
اتفاق افتاد و هم اينكه به ســبب شــرايط آن سالها و 
تحركات ناجوانمردانه منافقين قابل پيش بيني هم بود، 
همچنــان كه آن از خدا بي خبرها شــهيد مظلوم دكتر 
بهشــتي و 72 تن را در هفتم تير به شــهادت رسانده 

بودند.
شــهید باهنر در وعظ و خطابه چگونه بود؟ ايشان 

کتابهاي بسیار خوبي هم نوشته است.
ايشــان از ديدگاه بنده از لحاظ وعظ و اهميت دادن و 
همچنين اجراي برنامه هاي تبليغي و سياســي، از هر 

جهت عالي بودند. 
اخالق ايشان چطور بود؟

عالي. آقاي باهنر، فردي شفيق، مهربان، نرمخو، باتقوا 

و خاصه، از هر نظر عالي بودند. يك خنده بهشــتي 
هم هميشه بر صورت ايشان بود كه مي شود به تبسم 
مؤمنانه تعبيرش كرد؛ روايت داريم كه »المؤمن بُشــره 
فــي وجه و ُحزنه في قلبه«. درباره ايشــان هيچ نقطه 
ضعفي ســراغ ندارم. خــداي متعــال ميداند كه همه 

وجودش قوت بود. ايمان ايشان بسيار قوي بود. 
معروف است که ايشــان مصداق »قلیل المئونه و 
کثیر المعونه« بوده اســت؛ يعنی ياری و کمكش به 
ديگران زياد بود ولی خرج و زحمتش برای ديگران 

اندك...
واقعًا اينطور بود. خب، ايشــان طلبه بود؛ معموالً طلبه 
ها اينگونه اند و زندگي فقيرانه اي دارند. اسباب رشد 
معنوي نيز چيري جز تحمل سختي ها و راضي بودن 
به رضاي حضرت حق نيســت. شــاعر چه نيكو مي 

فرمايد كه: »ما آبروي فقر و قناعت نمي بريم
با پادشه بگوی كه روزی مقدر است...«

آقاي باهنر، فردي شفیق، مهربان، نرمخو، 
باتقوا و خالصه، از هر نظر عالي بودند. یك 
خنده بهشتي هم همیشه بر صورت ایشان 
بود كه مي شود به تبسم مؤمنانه تعبیرش 
كرد. درباره ایشان هیچ نقطه ضعفي سراغ 
ندارم. خــداي متعال مــي داند كه همه 
وجودش قوت بود. ایمان ایشان بسیار قوي 

بود. 

يك خنده بهشتي
هميشه بر صورتش بود

»شهید دكتر باهنر از مردان نیك روزگار بودند 
و از همان اوایل تحصیل و طلبگي درخشندگي 
داشــتند، چرا كه از نظر سیاست و تقوا یك 
شخصیت ویژه و عالي بودند، تا اینكه در اواخر 
عمر شریفشــان، آقاي باهنر، نخســت وزیر 
دولِت شهید رجایي شدند.« با حجت االسالم 
والمسلمین حاج ابوالقاسم شاكري پیش نماز 
ـ رحمت اهلل تعالي  مسجد حضرت امام خمیني 
ـ در كرمان، پس از اقامه نماز مغرب و عشا،  علیه 
در محل مسجد، مصاحبه اي انجام دادیم كـه 

مي خوانید: 

نگاهي به زندگِي طلبگي شهيد باهنر در گفت و شنود شاهد ياران با حجت 
االسالم والمسلمين حاج ابوالقاسم شاكري، از دوستان شهيد  

درآمد
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در طول ســال هاي گذشته با توجه به اين  که قرابت 
خانوادگي نزديكي با شهید داشته و سال هاي زيادي 
را با ايشان به تحصیل طلبگي اشتغال داشته ايد حتمًا 
خاطرات بســیاري از برخورد با ايشــان در ذهن تان 
باقي مانده است، شــنیدن اين خاطرات عالوه بر اين 
که شیريني و حالوت خاصي دارد، هر يك به تنهايي 
درسي بزرگ و آموزنده است. تقاضا داريم مفصاًل در 

اين باره مطالبي بیان فرمايید.
بســم اهلّل الرحمن الرحيم. در جواب مطالبي كه ســؤال 
كرديد، مجبور هستم كه خاصه اي را از دوران تحصيلي 
و كيفيت دوران تحصيلي مان و زماني كه با ايشــان بودم 
خدمــت تان عــرض كنم و اگر به مطالب برجســته اي 
برخــورد كرديم بيان كنم، تا هم براي شــما و هم براي 

ما درسي باشد.
اول؛ نسبتي كه بنده با شهيد باهنر داشتم ـ از نظر قرابت 
ـ ايشــان پسرعمة من است و من پسردايي ايشان و زمان 
آشــنايي ما از همــان اوان كودكي بــود، منزل هاي مان 
نزديــك هم بود از يك طــرف و از يك طرف ديگر آن 
قرابتي كه در بين مــا بود، از همان دوران كودكي، واقعًا 
مثل دو بــرادر بوديم كه در يك خانواده بــه دنيا بياييم 
با تفاوت ســني حدود يك ســال كه من از ايشان بزرگ 
تــر بودم. ما با هم بزرگ شــديم و با هم به مكتب خانه 
رفتيم و بعد به مدرسه و حوزه علميه. حتي در آن دوران 
تحصيلــي كه در حوزة علمية قم به  ســر مي برديم آن 
هايي كه ما را نمي شــناختند بيشــتر فكر مي كردند كه 
با هم برادر هســتيم و گاهي كه با ما برخورد مي كردند 
مي پرسيدند اخوي تان كجاست و حال برادرتان چطور 
اســت و از ايشان هم همين طور ســؤال مي كردند؛ به 
جهت اين كه شــباهت زيادي به هم داشتيم. از سال 3۸ 
كه ليســانس گرفتيم، من آمدم كرمان و مشغول كارهاي 
فرهنگي شــدم و ايشــان در تهران فعاليت هاي سياسي 

خودشان را در ضمن كارهاي فرهنگي شروع كردند.
حدود ســن 5 ســالگي بود كه با هم در كرمان به مكتب 
خانه رفتيم، در آن جا خواندن قرآن و در ضمن خواندن 
فارســي و ديوان حافظ را فرا مــي گرفتيم. در آن زمان 
مدرسه خيلي كم بود، تعداد معدودي بودند كه به مدرسه 
مي رفتند و من و آن هايي كه به حســاب در حد متوسط 
يا ضعيفي بوديم، به همين مكتب خانه اكتفا مي كرديم و 

بعد مي رفتيم دنبال كسب و كاري. چون ديگر مقتضيات 
زمان اجازه نمي داد كه به حساْب همه مثل امروز تقريبًا 
حداقل يــك دوراني را در مدارس به حدود ســيكل يا 
ديپلــم بگذرانند و هنگامي كه ما قــرآن را فرا گرفتيم و 
مقداري از فارسي آن روز را، جناب آقاي حجت االسام 
والمســلمين حقيقي به خانواده هاي ما پيشنهاد كردند كه 
اين دو بچه هم بيايند جزو سربازان امـــام زمـــان)عج( 
ثبت نــام كنند و آقاي حقيقي هــم در آن زمان از افراد 
معدودي بودند كه ديپلم آ ن روز را گرفـــته بـــودند و 
كم تر كسي مي توانست ديپلم آن روز را بگيرد و ايشان 
مي توانستند در هر كجا كه بخواهند استخدام شوند ولي 
خواســت شــان اين نبود، چون ديدند كه مدرسة علمية 
معصوميه توسط مرحوم آيت اهلّل صالحي كرماني كه هم 
اكنون به نام ايشــان مدرسة صالحيه خوانده مي شود باز 
شــده، با چنــد نفر از هم دوره هاي شــان از طلبه هاي 
اوليه اين مدرســه بودند و در اين زمينه تحصيات شان 
را شــروع كرده بودند، در نتيجه به لطــف پروردگار و 
راهنمايي ايشــان ما هم بر آن شديم كه وارد اين جرگه 

بشويم و شديم.
مدرســة معصوميه كه بعــد از دوران خفقان رضاخاني 
بــه وجود آمده بود و روحاني شــدن واقعًا يك مجاهدة 
بزرگي بود. چرا  كه از هر طرف مورد مامت و سرزنش 
قرار مي گرفتيم كه مثَا بيكار هستيد كه مي رويد آخوند 
مي شــويد و اين چنين تعبيرات زننده اي ]را به كار مي 
بردند[ و حتي پدران ما هم مورد ســؤال و مامت قرار 
مي گرفتند كه ديگران دارند بچه هاي شان را مي فرستند 
مثًا دانشــكده افســري يا جايي كه دكتري و مهندسي 
بخوانند و شما هم در اين موقعيت خاص بچه هاي تان 
را مي فرســتيد كه آخوند بشوند و به هر حال خواست 
ما بود و رفتيم به هر حال در حدود سن 11، 12 سالگي 
بود كه با هم وارد مدرسة معصوميه ـ تنها مدرسة علميه 
كرمان ـ شــديم و از مقدمات به نصــاب البيان و جامع  
المقدمات خدمت جناب آقاي حقيقي شروع كرديم، در 
دوران تحصيلــي كه در آن مدرســه بوديم جناب آقاي 
حقيقي چون خودشــان ديپلم آن روز را گرفته بودند ما 
را هم تشويق كردند كه به هر حال به درس هاي طلبگي 
اكتفــا نكنيم و در ضمن به صورت متفرقه دروس جديد 
را شروع كنيم به ادامه دادن. آن  روزها به طريق متفرقه 

شركت كرديم در ششم ابتدايي و قبول شديم و آن زمان 
چنين بود كه يك ساله حتي مي شد تمام 6 ساله ابتدايي 
را گذراند و قبول شد، سال ديگر نيز مي توانستيم سيكل 
را )تــا كاس نهم( در »متفرقــه« امتحان بدهيم، يعني 3 
كاس را در ضمن 1 ســال بگذرانيم و ما از كاس هاي 
شبانه اي كه در دبيرستان تشكيل مي شد استفاده  كرديم 
و ســيكل )مدرك كاس سوم متوســطه( را هم گرفتيم 
و بــاز ادامه تحصيل داديم. ســال بعــد از آن هم رفتيم 
كاس پنجم علمي. به حســاْب ديپلم ناقص آن  روز كه 
با آن ديپلم آدم مي توانســت در كاس ششــم طبيعي يا 
رياضي و يا ادبي را ـ هر كدام را كه مي خواســت ـ مي 
توانســت شركت كند و مدركش را بگيرد. به هر حال ما 
ســال 5 علمي را  گذرانديم و تمام  كرديم كه تقريبًا يك 
ديپلم جامعي بود، هم در حدود 5 ادبي، ادبيات و عربي 
داشــت و هم در حدود يك مدرك 5 طبيعي و رياضي، 
طبيعي و رياضيات داشــت. در واقع آن سالي كه سيكل 
را گذرانديم، ســال بعد هم شركت كرديم در امتحانات 
متفرقه و مدرك ســال 5 علمي را گرفتيم. به اين حد كه 
رســيديم، از لحاظ دروس طلبگي هــم در حدود كفايه 
و مكاســب بوديم. بعد از كفايه معموالً انســان مي رود 
دروس خارج را مي خوانــد، بعد كه 5 علمي را گرفتيم 
باز با صاح ديد جناب آقاي حقيقي و اســاتيد ديگر، به 
مــا گفتند كه ديگر مي توانيد برويــد حوزة علمية قم و 
دروس تــان را ادامه دهيد. ســال 1332 بود كه ما با هم 
بــه طرف قم عزيمت كرديم. آن جا كه رفتيم شــروع به 
اســتفاده از درس كفايه و مكاســب را خدمت اساتيدي 
ماننــد آقاي ســلطاني و آقاي مجاهدي و آقاي آشــيخ 

مدرســة معصومیه بعد از دوران خفقان 
رضاخاني به وجود آمــده بود و روحاني 
شدن واقعاً یك مجاهدة بزرگي بود. چرا 
كه از هر طرف مورد مالمت و ســرزنش 
قرار میگرفتیم كه مثالَ بیكار هستید كه 
مي روید آخوند مي شــوید و این چنین 

تعبیرات زننده اي را به كار مي بردند

درآمد

»گاهي اوقات در آن روزگار، بعضي مسائل و مشكالت و ناراحتي ها در 
زندگي یك مقدار ما را ناراحت مي كرد ]اما[ وقتي كه نگاه مي كردم به 
این شهید و رفتار و برخوردش با مشكالت، معموالً مي گفت: انسان باید 
رفتارش طوري باشد كه مردم و همكاران و دوستان و آشنایان، طرف را 
محرمي براي خودشان حساب كنند و اگر به قول آنان درد دلي دارند، 
بدون ترس و واهمه بتوانند مطالبشان را عنوان كنند.« حجت االسالم 
والمسلمین شهید علي ایرانمنش، پسردایي و همدرس شهید، شاید یكي 
از مناسبترین اشخاصي بود كه مي توانست در وصف آن بزرگوار سخن 
بگوید، كه خوشبختانه پیش از رسیدن به فوز عظما و شهادتش، یادگاري 
نیكو در این باب از خود به جا گذاشت. این یادگار ارزشمند را )با اندكي 
ویرایش و به رسم الخط شاهد یاران( به نقل از جلد دوم كتاب »شهید 

دكتر باهنر؛ الگوي هنر مقاومت« از نـظر مي گذرانید: 

سیماي شهید باهنر درخاطرات با حجت االسالم والمسلمین شهید علي ایرانمنش، پسردایي 
و همدرس شهید

توكل عجيبي به خدا داشت
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محمدجواد اصفهاني كرديم .
از همان ســال اول ورودمان بــه قم در ضمن همين 
دروس، بر آن شــديم كه ديپلم كاملي هم بگيريم.  با 
هم در ششــم ادبي آن  روز شــركت كرديم و موفق 
هم شــديم بعد ازگرفتن ديپلم، يك سال تقريبًا مابين 
گرفتن ديپلم و شــركت در دانشــكده الهيات فاصله 
افتاد. گفتيم حاال كــه ديپلم را گرفته ايم، فعًا دنبال 
درس هاي حوزه باشــيم. ســال دوم ورودمان به قم 
بود كه كفايه و مكاســب را به اتمام رسانديم و حاال 
مي بايســت از دروس خارج اســاتيد استفاده كنيم، 
درس خارج  فقه حضرت آيت اهلّل بروجردي خيلي 
خــوب و جامع بود و حتي اســاتيد مي آمدند و از 
درس خارج  فقه ايشــان اســتفاده مي كردند. ما هم 
كه ابتداي كارمان بود و در درس خارج شــركت و 
استفاده مي كرديم. بالنتيجه؛ خارج فقهي كه انتخاب 
كرديــم همان خارج فقه حضرت آيت اهلّل بروجردي 
بود، بــراي درس خارج اصول فقه جلســاتي بود،  
منتها پربارترين شــان و پرشــورترين شــان جلسه 
درس حضرت امام بود كه اكثريت شاگردان آن روز 
امــام كه شــايد در آن  روز هم افــراد و طلبه هاي 
گمنامي بيش نبودند و االن اكثريت كارهاي مملكت 
و جمهوري اسامي را دارند اداره مي كنند، همه در 
ســطح وزارت و وكالت، دادستاني كل كشور و امور 
قضايي و رياست جمهوري و غيره؛ در آن روز جزء 
شــاگردان حضرت امام بودند و چند سالي كه ما قم 
بوديــم مرتب از درس خارج فقه امام اســتفاده مي 
كرديم و درس ايشان ديگر ترك نشد. البته سر درس 
خــارج فقه آيت اهلّل بروجردي هــم مي رفتيم و در 
ضمن درس هاي تفسير استاد عامه طباطبايي را هم 
با هم شــركت مي كرديم. تازه، همان اوايلي بود كه 
اين درس و تفسير ارزنده را شروع كرده بودند، همان 
درسي كه به صورت تفســير الميزان 20 جلد عربي 
درآمد كه ترجمة آن حدود ۴0 جلد شده است و در 
آن موقعي كه ما بوديم به جزء ۴ و 5  قرآن رســيده 
بود و پيوســته يكي از دعاهاي مان اين بود كه خدا 
به استاد طول عمري عطا بفرمايد كه موفق شوند اين 
تفسير ارزنده را به پايان برسانند و بحمداهلّل اين دعا 
مستجاب شــد و نه فقط تفسير بلكه تأليفات ارزندة 
ديگري هم از ايشــان باقي ماند و اما در مورد تفسير 

الميزان اكثر شــاگردان فرمايشات ايشان را يادداشت 
مي كردند،  البته خود ايشــان يادداشت هايي داشتند 
و آن طــور كه مي فرمودند بنا بود آن يادداشــت ها 
و مطالعات شــان به صورت تفســير ارزندة الميزان 
دربيايد، منتها دوست داشتند كه به صورت درسي و 
بحثي، اين مطالب عنوان بشــود كه اگر با اشكاالت 
و ســؤاالتي برخورد كردند كه متوجه نبودند به اين 
ها جمع و تغييري بشــود كه به صورت يك تفســير 
كامل دربيايد و بيشتر منظورشان از درس دادن همين 
بود. شاگرداني هم مثل آقاي ناصر مكارم شيرازي و 
آقاي شيخ جعفر ســبحاني و امثال اين ها بودند كه 

آن ها مرتب يادداشــت بر مي داشتند و بعد هم گويا 
جلســات خيلي خصوصي بود كــه بعضي مطالبش 
حتي گاه و بي گاه با عزيزاني همچون اســتاد شهيد 
مطهــري و عده معدودي كه جــزء خاّص  الخاصان 
بودند ـ در هــر زمينه اي بود ـ مورد بحث و تجزيه 
و تحليل قرار مي گرفت و بعد هم به صورت تفسير 

ارزندة الميزان درآمد.
ســال سوم ورودمان به قم بود كه گفتيم كه حاال اين 
جا هســتيم، در ضمن، در دانشكدة الهيات هم اسمي 
مي نويســيم و شــركت مي كنيم. البته ما برنامه مان 
فقط همان دروس حوزة علميه بود و دانشكده واقعًا 
براي ما در حاشــيه مطلب قرار داشــت و به همين 
جهــت هم بعد از موفقيت در امتحان ورودي و ثبت 
نــام، ما آن قــدر كم مي رفتيم ســر كاس و غيبت 
مي كرديم كه آخر ســال به زحمت، شهريور ماه به 
ما اجــازه مي دادند كه دروس دانشــكده را امتحان 
بدهيم، براي اين كه ما هيچ حاضر نمي شــديم سر 
كاس ها و واقع مطلب؛ درس هاي شــان چيز تازه 
اي در بر نداشــت و خيلي پايين تر از به حســاْب 
حوزة علميه بود و فقط هـــر دو ســــه هـفـته اي 
يـك بار مـــي رفتيم سر و كله اي در كاس نشـان 
مي داديم و مي رفتيم پس پردة غيبت و گاهي اوقات 
هم بحث مي شــد، مي گفتيم حد اعاي مسئله اين 
كه ما را در امتحانات شــركت ندهنــد، آن هم مهم 
نيست، چون ما به حساْب كارمان چيز ديگري است. 
به هر قِســم بود ما در ضمِن ســه سال آمد و رفت 
گاه و بــي گاه به تهران ليســانس هــم گرفتيم، البته 
در اين جا يك ســال شــهيد باهنر بر آن شــدند كه 
بروند نجــف و ادامه تحصيل بدهنــد، از ميانه رها 
كردنــد و رفتنــد و در همان ســال 36 - 1335 هم 
از مــن دعوتي كردند. آن موقــع، رفت و آمد در آن 
مســير آزاد بود و دعوت ايشــان هم باعث شد كه 
من موفق شــوم 2 ماهي آن هــم به عنوان زيارت به 
كربا و نجف مشرف شــوم و ايشان در مدرسه اي 
به نام آيت  اهلّل بروجردي كه در آن ســال در نجف 
جديدالتأسيس بود اتاقي داشتند و از درس آيت  اهلّل 

سيدمحسن حكيم هـم اسـتفاده مي كردند. بعد يك 
ســال طول نكشيد كه ايشان از نجف برگشتند به قم 
و دوبــاره هم دانشــكده را ادامه دادند و هم دروس 
حوزة علميه را و سال نامة مكتب تشيّع هم در مابين 
هـــمين سـال هاي 36 - 1335 مي بايد انجام گرفته 
باشد، ايشان كه از نظر نويسندگي نبوغ و استعدادي 
خاص و قلمي شــيوا داشــتند، برآن شدند تا با يكي 
دو نفــر از دوســتان مان در آن زمــان ـ يكي همين 
آشــيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني و يكي هم آقاي 
مهدوي كرماني ـ ســـالنامه اي منتشر كنند و مطالبي 
بكــر و جديد در آن قرار بدهنــد كه يك تحولي در 
وضع نويســندگي و فكري و اين ها به وجود بيايد 
و موفق هم بودند و اســتقبال هم شد،  بعداً تبديلش 
كردند به فصلنامه؛ يعني در ضمن ســال ۴ شماره از 
آن منتشــر مي شــد و حتي خيال داشتند به صورت 
ماهنامه درش بياورند، منتها دســتگاه پي برد كه اين 
نشريه چه خطي را دارد ادامه مي دهد و از شمارة 6، 
7  بود كه فصلنامه توقيف شــد و ديگر اجازه ندادند 
اين كار ادامه پيدا كند. ما تا ســال 133۸ دانشكده را 
ادامه داديم و ليسانس الهيات را گرفتيم و همان سال 
من آمدم كرمان و وارد كارهاي فرهنگي شدم. ايشان 
آمدند تهران و كارهاي فرهنگي و سياســي خودشان 
را شــروع كردند. در پايتخت، ســال اول را فقط به 
كارهاي متفرقه، جلسات و فعاليت هاي خودشان مي 
پرداختند و بعد برآن شدند كه به استخدام آموزش و 
پرورش درآيند، پس به استخدام درآمدند و در دورة 
عالي )دكترا( شركت كردند و قبول شدند و عصرها 
گاه و بي گاهي مي رفتند كاس براي گذراندن دورة 
عالي دكتراي الهيات و حتي ســال اول استخدام شان 
قوانيــن طاغوتي آن زمان اجازه نمــي داد در تهران 
مشغول كار فرهنگي بشــوند و ايشان مجبور شدند 
بروند ورامين و آن جا اســتخدام شــوند و صبح ها 
مي رفتند و عصرها مي آمدند و در كاس دانشــكده 
شــركت داشــتند و يك مقداري كارشان با زحمت 
روبرو بود. يك ســال بعد از ورامين منتقل شــدند 
به تهران و در ضمن دانشــكده و كار فرهنگي شان 

سال سوم ورودمان به قم بود كه گفتیم كه 
حاال اینجا هستیم، در ضمن، در دانشكدة 
الهیات هم اسمي مي نویسیم و شركت 
میكنیم. البته مــا برنامه مان فقط همان 
دروس حوزة علمیه بود و دانشكده واقعًا 

براي ما در حاشیه مطلب قرار داشت
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ـ ما مرتب مكاتبه و رابطه داشــتيم ـ ايشان مي فرمودند 
كــه فان كار را شــروع كردم و فــان كار را. از جمله 
اينكه دفتر نشــر فرهنگ اسامي، و گروه رفاهي تشكيل 
دادنــد و البته اين ها مربوط به ســال هاي اخير بود كه 
رفته رفته مبارزات داشــت اوج مي گرفت و برنامه هاي 
زير پرده داشــت نضج مي گرفت. يعني به صورت هاي 
مختلف، آن هايي كه دســت اندركار بودند، دست به كار 
شــدند كه مقدمات اين انقاب عظيم و سقوط رژيم را 
فراهم بياورند. دســتگاه هم كه متوجه شده بود، بارها و 
بارها ايشــان را به عناوين مختلــف، مثًا اينكه   اين جا 
چنين نوشــته اي، آن جا چنين برنامه اي اجرا كرده اي و  
ســخنراني ات بود و زننده بوده، دستگيرش مي كردند. 
اولين دفعه اي كه شــهيد باهنر دستگير شدند در آبادان 
بود، در ســال 1337 كه رفته بودند براي سفر تبليغي، كه 
خيلي سخت به دولت وقت تاخته بودند. آن زمان بحث 
به رســميت شــناختن دولت اســرائيل مطرح بود كه از 
طرف ايران به يك صورتي تصويب شــده بود و هنگامي 
كه شــهيد از منبر آمده بودند پايين، دستگيرشان كردند. 
اين كه بعداً به چه صورتي نجات پيدا كردند درســت در 
ذهنم نيســت، به هر حال اين اولين دستگيري شان بود. 
بعد در همدان در آن محرم خونين مقارن با خرداد ســال 
13۴2، قرار بود گويندگان پخش شــوند در شهرستان ها 
و برنامه ريزي صحيحي شــده بود كه در تمام شهرستان 
ها و بخش ها و مراكز استان ها مطالب تقريبًا يكنواخت 

باشــد و اين سّد طاغوت را بشكنند و آن ابهت مصنوعي 
را كــه پيدا كرده بود در ذهن هــا، با توجه و تذكر دادن 
به مردم از بين ببرنــد و همين كار را هم كردند و موفق 
هم بودند. منتها دســتگاه هم با شدت عمل، شروع كرد 
به مبارزه ســخت با روحانيت مبارز در سراســر ايران و 
دســتور داد از ســخنراني ها جلوگيري كنند و علما را 
دســتگير كنند و زندان شان بيندازند و تبعيد كنند. ايشان 
هم آن ســال در همدان بودند و بعد از يك ســخنراني 
پرشــور در روز 7 محرم در آن جا باز دســتگير شدند، 
منتها هجوم جمعيت و فشــار اجتماع آن روز باعث شد 
كه دســتگاه مجبور شــود آقاي باهنر را به هر حال آزاد 
كند و بگويد كه شــما نبايد در همدان باشــيد و بايد به 
همان تهران برويد و ايشــان را روانه تهران كردند، منتها 

فقط ظاهراً آزاد بود... 
بعد در سالگرد فاجعة فيضية  قم، ايشان در مسجد جامع 
تهران يك نطق بســيار حاد و كوبنده اي ايراد كردند، از 
منبر كه پايين آمدند دســتگاه ساواك و كانتري بازار آن  
روز ريختند از وســط جمعيت كــه جمعيت هم هجوم 
آورده بودند تا نگذارند ساواك ايشان را دستگير كند. آن 
ها با شدت عمل ريختند بين جمعيت و با ضرب و شتم، 
مردم را متفرق كردند. آقاي باهنر هم دستگير و از آن جا 
منتقل شــد به زندان و چهار ماه در قزل قلعه بود. حتي 
زندان شــان، انفرادي بود و نمي گذاشتند كسي با ايشان 
تماس داشته باشد. هنگامي كه شهيد باهنر از زندان آزاد 

شــدند، باز هم فعاليتهاي شان در پس پرده ادامه داشت.  
البته همراه با مرحوم آيت اهلّل طالقاني و شهيد مطهري و 
جامعه روحانيت مبارز تهران و مؤتلفه اســامي و گروه 
هــاي مختلفي كــه در جهت به ثمر رســاندن انقاب و 
مبارزه با دســتگاه همه جا ايشان شركت مي كردند و از 
2۴ ساعت شبانه روز، گاهي ۴ يا 5 ساعتش را بيشتر در 
منزل نبودند كه آن را هم به استراحت نمي رسيدند، چرا 
كه تا نيمه هاي شب جلسات مخفي ادامه داشت، از اين 
جلسه به آن جلســه، از اين طرح و برنامه به آن طرح و 
برنامه... دستگاه هم مرتب مواظب بود كه به حساْب يك 
سرنخي به دست بياورد و خيلي وقت ها هم مي شد كه 
به دســت نمي آورد و گاهي  كه آقاي باهنر را دســتگير 
مي كردند و مي بردند ساواك، به ايشان متذكر مي شدند 
كــه خيال نكنيد ما نمي فهميم كه شــما چــه مي كنيد، 
شــما تعدادي هســتيد كه جزو خوراك دهندگان فكري 
انقابيون هستيد، ظاهراً ســرنخي به دست نمي دهيد و 
به صــورت علني مبارزه نمي كنيد ولي در واقع، اصل و 
اساس تغذيه فكري انقابيوني هستيد كه دارند اين همه 
ســروصدا در مملكت به راه مي اندازند و منشــأش نيز 

شما و امثال شما هستيد. 
همــان طور كه عــرض كردم، فعاليت هاي ايشــان زير 
پوشــش هــاي مختلفي انجام مي شــد، مثــًا در قالب 
مؤسســه اي به نام مؤسســه رفاه به عنوان اين كه كاري 
براي بي كاران درســت كنند، صندوق قرض الحسنه اي 
ايجاد كنند و امثال اين ها، ولي زير پوشــش اين امداد و 
امداد اجتماعي، برنامه هاي سياسي و اجتماعي خودشان 
را مرتب انجام مي دادند و به پيش مي بردند. در مدرسه 
اي بــه نام »رفــاه« ـ كه حضرت امــام در بدو ورود در 
همان مدرســه رفاه وارد شدند ـ و  اين مدرسه هم براي 
خودش يك محلي شده بود و شهيد باهنر ماهرانه داشت 
در آن جا شــاگرداني را پرورش مي داد كه براي به ثمر 
رساندن انقاب وجودشان واقعًا ضروري بود و برنامه ها 
را به پيش مي بردند. بعد »كانون توحيد«ي تشكيل دادند 
كه خود ايشان پيشــنهاد مي دادند و گروهي از متدينين 
بازاري تهران ســرمايه گذاري مي كردند. منتها شــهيد 
باهنر خطوط كلي را ارائه مي دادند، البته دوستان ديگري 
هم داشــتند و در مدرسة كمال هم مدت ها تدريس مي 
كردند كه آشــنايي شان با شــهيد رجايي بيشتر از آن جا 
شروع شد. زمان اين آشــنايي حدود سال 13۴0 به بعد 

بود و ايشــان هــم در آن جا فعاليت مــي كردند. باري، 
گرفتاري پشــت گرفتاري پيش مي آمد امــا از فعاليت 
دست برنداشــتند و به همكاري با هم رزمان شان ادامه 
دادند تا اين كــه به لطف پروردگار اين انقاب عظيم به 
پيروزي رسيد و از وقتي هم كه انقاب پيروز شد، آقاي 
باهنر و هم رزمان شــان ديگر نرفتند دنبال آســايش و 
بحمداهلّل به نتيجه رســيديم و باز مي ديديم كه ايشان در 
شوراي انقاب يك عنصر فعال بودند، بعد نمايندة مردم 
كرمان در مجلس خبرگان شــدند و بعد نمايندة شوراي 
انقــاب در آمــوزش و پرورش و ضمنــًا نمايندة مردم 

آن زمان بحث به رسمیت شناختن دولت 
اسرائیل مطرح بود كه از طرف ایران به 
یك صورتي تصویب شده بود و هنگامي 
كه شــهید از منبر آمده بودند پایین، 

دستگیرشان كردند.
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تهران در مجلس شــوراي اســامي. در ادامه به سمت 
وزير آموزش و پرورش و بعد هم به ســمت نخســت 
وزيري منصوب شدند كه سرانجام آن ضايعه پيش آمد 

و منافقين، اين وجود شريف را از دست ما گرفتند.
امــا خصوصيات اخاقي: ما دوران زيادي با هم بوديم، 
ايشــان از نظر تقوي و حلم و بردبــاري و توكل واقعًا 
يك فرد نمونه بودند، واقعــًا من در تمام دوراني كه با 
ايشــان بودم يك كار خافي نديدم كه از ايشان صادر 
بشود، حلم و بردباري شان ديگر زبان زد عام و خاص 
بود و حتــي در دوران بعد از پيروزي انقاب ســمت 
هايي را كه عهده دار شــدند در تمــام اين دوران هيچ 
كس از ايشــان نديــد كه يك دفعه بي مــورد عصباني 
شوند و برخوردشان برخورد تندي باشد. با بزرگ ترين 
مصائب و مشــكات كه روبرو مي شدند، با يك حلم 
و بردباري خاص،  صبورانه مســأله را حل مي كردند و 
گاه و بي گاه مي گفتند اين مســائل آن قدر مهم نيست 
كه آدم اعصاب خودش را خرد كند و خود را ناراحت 
و يــا ديگري را ناراحت كند و اين از خصوصيات بارز 
اخاقي ايشــان بود. در كارها هم در همان اوان طلبگي 
كه در جريــان خصوصي زندگي همديگــر بوديم در 
جريانــات زندگي و كيفيت زندگي، محســوس بود كه 
يك توكل عجيبي بر خدا داشت و كارهايش را متوكًا 

الي اهلّل شــروع مي كرد و به نتيجه هم مي رسيد.
اما از نظر اســتعداد و نبوغ؛ از همان دوران اول طلبگي 
حتــي آن دوراني كه با هم به مكتب خانه مي رفتيم يك 
فرد اســتثنايي در آن زمان بــود و در دوران 6 ابتدايي 
كه بچه بوديــم و مي رفتيم با هم امتحان مي داديم، آن 
قدر ايشــان در حّد يك كــودك در حال تحصيل در 6 
ابتدايي، خوب انشاء مي نوشت كه معلمين در باورشان 
نمــي گنجيد كه اين قلم، قلم خود ايشــان باشــد و از 
طبع شــيرين خودشان سرچشمه گرفته باشد و فكر مي 
كردند كه اين ها را رفته از يك كتابي حفظ كرده، حال 
آن كه چنين نبود و يا آن كه گاهي اوقات در همان زمان 
طلبگــي در موقعي كه طلبه ها ـ گاه و بي گاه ـ  تمرين 
سخنراني يا صحبتي مي كردند، ايشان في المجلس، در 
هر موضوعي كه مطرح مي شــد، مثًا نيم ســاعت في 
البداهــه مطالبي را عنوان مي كرد كه واقعًاً ابتكاري بود 
و در جاهاي ديگر يا مثًا توي كتابي ديده نمي شــد، از 
آيه يا روايت، مطلب را چنان اســتنباط و استخراج مي 
كردند كه در كمتر كسي اين نبوغ و استعداد را ديدم. از 
خاطرات خوشــي كه در نظرم هست، يكي همان مسألة 
صفاي باطن و تقواي ايشــان و نوع برخوردهاي شان با 
مسائل و پيشامدها بود كه براي خود من واقعًا آموزنده 
و در حكــم درس بــود و در روحيه و اخاق ما خيلي 

اثر داشت. 
يعني گاهي اوقــات در آن روزگار، بعضي مســائل و 
مشــكات و ناراحتي ها در زندگي يــك مقدار ما را 
ناراحــت مي كرد ]اما[ وقتي كه نــگاه مي كردم به اين 
شــهيد و رفتار و برخوردش با مشــكات، معموالً مي 
گفت: »انســان بايد رفتارش طوري باشــد كه مردم و 
همكاران و دوســتان و آشنايان، طرف را محرمي براي 
خودشان حساب كنند و اگر به قول آنان درد دلي دارند، 
بدون ترس و واهمه بتوانند مطالب شان را عنوان كنند.« 
و مي گفت فاني، ما بايد برخوردمان با يكديگر طوري 
باشــد كه طرف، احساس وحشت و ترس و شرمندگي 
نكند. وقتــي كه مي خواهد، مطلبــش را مطرح كند و 
مثل يك برادر، مســأله را با برادر ديگر در ميان بگذارد. 
خصوصيات اخاقي شــهيد باهنر اين طوري بود و در 
دوســتان و اطرافيان شان واقعًا مؤثر بود و خواب هايي 
كه شهيد ديده بودند و برايم نقل مي كردند خيلي تكان 
دهنده و آموزنده بود. بايد عرض كنم كه اين بزگورار، 
آيندة درخشان شــان را در عالم خواب، تقريبًا  متوجه 
شــده بودند و اين خوابي كه من عرض مي كنم قبل از 
ســال 1332 بود كه ما هنوز به قم نرفته بوديم. آن  روز 
در عالم نوجواني، حد اعاي ترقي كه براي ايشان فكر 
مي كرديم، با آن خواب درخشــاني را كه ديده  بودند، 
اين بود كه در آينده، مثًا  يك ســخنران ماهري بشوند 
يا آيت اللهي  شــوند و در حد خيلي باال مرجع تقليدي 
بشــوند، كه شايد آن هم به مخيله  ما نمي گذشت، ولي 
در همين حــدود فكر مي كرديم ان شــاءاهلّل آينده اي 
درخشان در پيش دارند و تصور نمي كرديم كه انقابي 
چنين عظيم به وجود بيايد و برنامه ها طوري پيش رود 
كه ايشــان تا حد نخســت وزيري در دولت جمهوري 

اسامي مطرح شوند. 
و اّما ماجراي خواب ايشان: در يك شب جمعه، يكي از 
اقوام ايشان و ما كه فوت كرده بود و يك آدم متقي بود 
اهل تهجد و نماز شب كه مدتي از فوت ايشان گذشته 
بود ـ همان طور كه در روايات هم هست كه شب هاي 
جمعه در مواقع مخصوص به عده اي از ارواح مردگان 
اجازه داده مي شــود كه بياينــد پايين براي بازديدي از 
قوم و خويشــان و اهل منزل ـ خاصه، شــهيد باهنر 
گفتند كه ايشــان از عالم باال آمدند. جلو رفتم،  فهميدم 
كــه مرده، گفتم: چطوريد؟ گفت: حالم خوب و وضعم 
رو به راه اســت. گفتم: چطور از بــاال به پايين آمديد؟ 
گفت: ما در عالم ارواح ملكوت اعلي هستيم و زندگي 
مان هم خوب است و امشب به ما اجازه دادند كه بياييم 
براي ديدن شــماها. بعد به من گفت: محمدجواد؛ شما 
همان طور كه يك اســم روي كــره خاكي داريد، طبق 

اعمال تان يك اســم مخصوص نيز در باالها داريد كه 
به آن اســم شناخته مي شــويد، گفت من هم چسبيدم 
بــه دامن اين بنــده خدا و گفتم: بايد بگويي اســم من 
در باال چيســت. گفت: نام تــو در عالم باال ناصرالدين 
اســت )يعني ياري كنندة دين(. حتي من گمان مي كنم 
كه ايشــان از ميان ۴ فرزندي كه دارند اسم فرزند اول 
شان را گذاشــتند »ناصر« و احتمال مي دهم خوابي كه 
ايشــان قبل از رفتن به قم براي  ما نقل كردند، شــايد 
همان خاطرة خوابي بود كه ]تحت تأثيرش[ اسم اولين 
فرزندشان را گذاشتند ناصر و حتي خواب هاي ديگري 
ديدنــد كه ]مي گفتند وضعيِت[ بهشــت را به من ارائه 
داده اند؛ با همان كيفيتي كه در قرآن و روايات هســت 
و مــي گفت آن قــدر نور و صفا و آن قدر روشــنايي 
]بود[؛ آن چنان كه آن چه در خواب ديده ام، نمي توانم 
وصف كنم و ]شهيد باهنر[ تا اين حد به مرحله صفاي 

باطن رسيده بودند.
تأليفات: ايشان تأليفات مستقلي ندارند، به غير از همان 
كتاب هاي ديني. بيشــتر مطالب شــان هم به صورت 
مقاالتي اســت كه در كتاب ها و سالنامه ها به صورت 
هاي مختلف منتشــر مي شد و ]شايد[ يك كتاب هم به 
صورت مستقل داشــتند. البته ]ماجراي نگارِش[ كتاب 
هــاي ]تعليمات[ ديني هم اين طــور بود كه اين ها بر 
آن شــدند تــا از دورة ابتدايي، از كاس دوم و ســوم 
كه ]تعليِم[ قرآن شــروع مي شود،  يك سري تغييرات 
بنياديــن در اين برنامه ها بدهنــد و از ]آموزِش[ قرآن 
با اِعراب رنگي و ترجمه ســليس و روان ]از ســال[ 3 
ابتدايي شــروع كردند و همين طور قدم به قدم آمدند 
توي تغيير كتاب ها به طور بنيادين و ريشــه اي تا سال 
۴ دبيرســتان ، برنامه همين طور بود. و ]مي خواســتند 
آن روال را[ بياورند به حدود دانشگاه كه هنوز انقاب 

پيروز نشــده بود و فكر نمي كردند كه دســتگاه اجازه 
بدهــد ولي اين ها توي برنامه بودنــد و ماهرانه كتاب 
ها را تغيير دادند. ســال 1355 دستگاه متوجه شد كه به 
قول معروف چه كاهي برسرشــان رفته، مطالب كتاب 
هــاي ديني را وقتي كه نگاه كردند، ديدند كه ـ ماهرانه 
ـ مطلبي كه از نظر آنان نمي بايســت باشد، در الباي 
مطالب قرار داده شده و اين ها متوجه نشده اند. ]بعداً[ 
كتاب ها را به حســاب خودشــان سانسور كرده بودند 
و قرار بود تغيير بدهند و بســياري از مطالب را حذف 
كنند و مطالب ديگــري را جايگزين آن ها قرار دهند، 
كه خود شــهيد باهنر نقل مي كردند تا من رفتم به اداره 
آموزش و پرورش و كتاب ها را نشــان مان دادند براي 
سانســور، ديديم اصًا صفحاتي كه خط قرمز زيرشان 
نكشيده باشند خيلي كم است! ]يعني[ زير  اكثر مطالب 
را خــط قرمز ـ كــه خط قرمز، يعني ايــن مطالب بايد 
حذف شــوند و مطالبي ديگر جايگزين آن ها شــود ـ 
كشيده بودند كه بحمداهلّل موفق نشدند و ادامه پيدا كرد 

و انقاب به ثمر رسيد. 

و من الّل التوفیق

طي یك سخنراني پرشــور در روز 7 
محرم در همدان دســتگیر شد، منتها 
هجوم جمعیت و فشــار اجتماع آنروز 
باعث شد كه دستگاه مجبور شود آقاي 
باهنر را آزاد كند و بگوید كه شما نباید 
در همدان باشید و ایشان را روانه تهران 

كردند، منتها فقط ظاهراً آزاد بود...
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آقاي مهندس؛ شما اولین  بار در کابینه شهید باهنر به 
مقام وزارت رسیديد يا پیش از آن هم وزير بوديد؟

بله، در كابينه شــهيد باهنر به مقام وزارت رسيدم. البته 
فكــر مي كنم درباره اين شــهيد عزيز بايد از كمي قبل 
تر، يعني پيش از انقاب شروع كنيم. در حقيقت شهيد 
باهنر جزو كســاني بودند كه در سخنراني ها و فعاليت 
هــاي مذهبــي در زمينه هاي دانشــجويي فعال بودند. 
ما هم در دانشــكده پلي تكنيــك ـ اميركبير فعلي ـ در 
انجمن اســامي بوديم و با ايشان ارتباطاتي داشتيم. از 
جمله مهم ترين زمينه ارتباطي ما بحثي بود كه در زمينه 
هنر همراه با آقاي مهندس محمدعلي نجفي ـ كارگردان 

سريال »سربداران«، معمار و آرشيتكت ـ داشتيم.
آقاي نجفي شما را نزد شهید باهنر برد؟

آقــاي دكتر باهنر گفتند كه كار هنر براي تبليغ اســام 
و مســائل اجتماعي، واجب كفايي است. اگر شما فكر 
مي كنيد كس ديگري نيســت كه اين كار را انجام دهد، 
بر شــما واجب عيني مي شــود. در حقيقت اين، جرقه 
اي زد و ما همراه با آقاي نجفي كه به مســائل هنري و 
فيلم عاقه داشت به طور غيررسمي كار تئاتر، عكاسي 
و سينما را با همكاري بعضي از دوستان شروع كرديم، 

آقاي نجفي سرگروه ما بودند.
شما اين کار را در اوايل دهه پنجاه شروع کرديد؟

سال هاي 135۴ و 1355 بود.
شما خیلي پیش تر در حســینیه ارشاد با دکتر علي 
شــريعتي، آقاي محمدعلي نجفي و بقیه دوستان تان، 
نمايش ســربداران را که پس از پیــروزي انقالب 

اسالمي به سريال تلويزيوني ســربداران تبديل شد 
اجــرا  کرديد، يعني يك جــور اعتقاد به کار هنري 

براي شروع فعالیت انقالبي داشتید.
پــس از اين كه دكتر شــريعتي مبحث »هنــر در انتظار 
موعــود« را مطرح كــرد، طبيعتًا ما هم كه در حســينيه 
ارشــاد از شاگردان ايشان بوديم دنبال كار تئاتر رفتيم و 
تئاتر سربداران را در حسينيه ارشاد اجرا كرديم. در كنار 
آن هم گروهي غيررسمي داشتيم كه تئاترهاي كوتاه را 

در جاهاي مختلف اجرا مي كردند.
چطور شد که در ســال 1355 با شهید باهنر ارتباط 

برقرار کرديد؟
شــهيد باهنر را مي شناختيم و از ايشان نظرشان درباره 
مسائل شــرعي هنر مي خواستيم. شــهيد باهنر انساني 
بســيار محجوب و دوســت داشــتني بودند و وقتي با 
ايشان صحبت مي كرديم سرشان را پايين مي انداختند. 

به هر حال آن جا جرقه فعاليت رســمي تر زده شد. ما 
پرســيديم كه آيا از نظر شرعي مجاز هســتيم فعاليت 
هنري در جهت انقاب و اســام انجام دهيم كه ايشان 
گفتند امِر هنر براي مردم يك واجب كفايي اســت، اما 
اگر كســي احســاس كند كه مي تواند و ديگران نمي 
توانند به واجب عيني بدل مي شــود. اين گونه بود كه 
ما كمي جدي تر با مســأله برخــورد كرديم و به دنبال 
آن شــركتي را بــه نام »آيــت  فيلم« تأســيس كرديم. 
آشــنايي نزديك ما از اين جا بود و ايشان يكي دو بار 
به تشــكيات ما در آيت  فيلم آمدنــد. مرحوم عامه 
محمدتقي جعفري هم آمدند. يكي دو دفعه هم با شهيد 
مطهري به منزل ايشــان رفتيم و فيلم نامه »ُجنگ اطهر« 

را داديم ايشان خواندند و نظرخواهي كرديم.
شهید بهشتي را هم ديديد؟

ما نديديم، ولي آقاي نجفي با ايشان در ارتباط بودند.
پیش از آن به چه واسطه اي نام شهید باهنر را شنیده 

و ايشان را مي شناختید؟
اين شــهيد بزرگوار يك عالم اسامي، سخنران دانشگاه 
هــا و فرد مطرحي بودند. ما هم پاي منبر و ســخنراني 
شــان مي رفتيم. شــهيد مطهري، عامه جعفري، شهيد 

بهشتي و شهيد مفتح هم بودند.
از شــیوه هاي سخنراني شهید باهنر که گفتید انساني 

محجوب بود بگويید، ايشان غّراء صحبت مي کرد؟
اتفاقًا شــهيد باهنر خيلي هم محجوبانه ســخنراني مي 
كردنــد؛ برخاف دكتر شــريعتي كه بســيار جذاب و 
بعضي وقت ها هم حماســي صحبت مي كرد. يكي از 

باهــنر  محمـدجـواد  دكتر  شهید 
را مي شــناختیم و از ایشان نظرشان 
درباره مسائل شرعي هنر مي خواستیم. 
شهید باهنر انساني بسیار محجوب و 
دوستداشتني بودند و وقتي با ایشان 
صحبت مي كردیم سرشان را پایـین 

مي انداختند.

درآمد

»اكثر ما شهید باهنر را خیلي مظلوم مي دانستیم. حضرت 
امام)ره( درباره شهید بهشتي فرموده بودند آن چیزي كه 
بیشتر مرا ناراحت میكند مظلومیت ایشان است كه واقعًا 
محجوب بودند. شهید بهـــشتي همیشه در بحـث ها و 
مصاحبه ها محكــم و خوش بیان صحبت میكردند و طرف 
نشنیده مرعوب مي شد، اما شــهید باهنر به دلیل همان 
حجب و حیایي كه داشتند بحث و گفتگو و برخوردهایشان 
هم خیلي مظلومانه بود. فكر مي كنم حتي دشمنانشان هم به 

مظلومیت ایشان معترف هستند.« 
مهندس سیدمصطفي هاشمي طبا، وزیر صنایع و معادن در 
كابینه شهید، از حال و هواي آن ایام و همچنین رابطه اش 
با شهید باهنر در سالهاي قبل از پیروزي انقـالب اسـالمي 

مي گوید:

نگاهي به كابینه شهید باهنر در گفت و شنود شاهد یاران با
مهندس سیدمصطفي هاشمي طبا، از وزیران كابینه شهید

مظلوم و محجوب بود...
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ويژگي هاي دكتر شريعتي حماسي صحبت كردن ايشان 
بود، البته نه هميشه، برحســب موضوع، اما دكتر باهنر 
اين طور نبودند و واقعًا محجوبانه و البته بسيار مستدل 
صحبت مــي كردند. به هر حال از اين جا آشــنايي ما 
شــروع شد. پس از پيروزي انقاب هر كدام از دوستان 
به سمتي رفتند؛ برخي كار ســينمايي كردند، بعضي از 
دوســتان طلبه شدند و خاصه پراكنده شديم. يك روز 
سردار علي رضا افشــار به بنده گفتند كه شما را براي 
پست وزيري در »وزارت صنايع و معادن« معرفي كرده 
ام. با شهيد باهنر قرار گذاشتند و ايشان گفته بودند با او 
آشنايي داريم، تشريف بياورند. ما به ديدار شهيد باهنر 
رفتيم. بنده گفتم اگر دنبال كســي مــي گرديد كه نماز 
شب خوان و جزو عابدان باشد من نيستم، اما اگر كسي 
را مي خواهيد كه كاربلد باشــد، واجباتش را هم انجام 
داده و مي دهد ما هســتيم و به انقاب و حضرت امام 
هم اعتقاد داريم. آقاي باهنر سرشــان را پايين انداختند 
و گفتند اختيار داريد، ان شــاء اهلل شــما را معرفي مي 
كنيم. ســپس مرا به مجلس معرفي كردند. طبيعتًا ايشان 
تحقيقات الزم را از طرق مختلف انجام داده بودند. اين 
گونه بنده وزير صنايع شدم و آقاي باهنر هم شايد كمتر 
از دو ماه بعد در هشتم شهريورماه به شهادت رسيدند. 
خاصه، ايشــان در هيأت دولت بسيار باادب و متانت 
بودند، ســخنان همه را مي شنيدند، جلسات را عمومي 

اداره مي كردند و هيچ گونه »منم« در كارشان نبود. 
در آن سخنراني نماز عید فطر مشهور سال 1357 در 

قیطريه چه گذشت؟ 
ســخنران آن نماز شــهيد باهنر بودند و در آن، مطالب 
مختلفــي راجع به نظم جهاني و خطراتي كه انســان را 
در ايــن دنيا تهديد مــي كند گفتند. تكيه  كام شــان 
كمونيســم، امپرياليســم و صهيونيســم بود كه اين سه 
»ايسم«، دنيا و انسان ها را تهديد مي كنند و ما معتقديم 
كه بايد با همه ايــن ها مبارزه و راهكار جديدي ايجاد 
كرد. متن مكتوب اين ســخنراني موجود است. پس از 

ســخنراني آقاي باهنر و اقامه نماز به امامت شهيد دكتر 
مفتح، همه به سمت سرپاييني خيابان دكتر شريعتي راه 
افتادنــد و ما هم همراه جمعيــت حركت كرديم. پيش 
از آن با ايشــان ارتباط و آشنايي داشتيم، ولي تماشاگر 
بوديم؛ سال 1360 هم حدود سه ماه در جلسات دولت 
و بعضي جلســات كمــي خصوصي تر مثل شــوراي 
اقتصاد بوديم. شهيد باهنر انساني متدين، عاقل، باتدبير 

و بسيار فروتن بود.
خاطرتان هســت که برنامه هاي ايشان براي دولت 

چه بود؟

ايشان تازه به دولت آمده و آن موقع ارائه شرايط برنامه 
مهيا نبود، در بحبوحه هجمه هاي منافقين قرار داشتيم. 
در هفتم تير آن تــرور عظيم اتفاق افتاد، پس از آن هم 
هر روز تهديد بود و برخي وزرا شــب ها به منزل نمي 
رفتند. احساس ما اين بود كه بايد كار انجام دهيم و هر 
لحظه امكان داشت چنين اتفاقي براي ما هم بيفتد. دفتر 
ما رو به  روي پارك شهر بود كه االن محل استقرار قوه 
قضائيه اســت. يك درِ آن به ســمت خيابان خيام و در 
شــرقي هم رو به  روي پارك  شهر بود. يك بار مقابل 
ورودي شــرقي، بمب گذاشــتند و اتفاقًا مسير مستقيم 
بمب طوري بود كه به در دفتر ما منتهي مي شد. ساعت 
5 - ۴ كه براي جلســه به 
رياســت جمهوري رفتيم 
اين بمب منفجر شده بود.

از  پیــش  اتفاق  ايــن 
باهنر  دکتــر  شــهادت 

افتاد؟
بله، دري كه كنده شــده 
بــود، درســت روي ميز 
مي  بــود.  افتــاده  بنــده 
اين  بگويــم فضا  خواهم 
گونه بود. نمي توان گفت 
برنامــه چه بود. شــرايط 
به  قدري ســخت بود كه 
فقط به فكر اداره مملكت 
بوديم. همة ســعي دولت 
به پشــتيباني  بود كه  اين 
جنــگ بپــردازد و براي 
كند.  تاش  نظــام  تثبيت 
برنامه اول، دوم و ســوم 
اين  برنامه  نبــود؛  مطرح 
بود كه اداره روز كشــور 
بحمداهلل  شــود.  انجــام 
مراحل پس از شهادت دو 
عزيزمــان رجايي و باهنر 
نيز از سوي حضرت امام 
و بدنــه نيروهاي انقاب 
نيــز با تدبير طي شــد و 

آقاي مهدوي كني ـ ان شــاءاهلل شفا پيدا كنند ـ نخست 
وزير موقت شدند و ســپس دولت بعدي آمد و كارها 

ادامه پيدا كرد.
در دولت بعدي شما همچنان وزير بوديد؟

بله و كار را ادامه داديم.
آقاي مهندس؛ درباره ارتباطات شــهید باهنر و شهید 
رجايي خیلي کم صحبت شــده است. شما يكي از 
مناسب ترين افرادي هســتید که مي توانید راجع به 

رابطه اين دو بزرگوار صحبت کنید.
شــهيد باهنر، شــهيد رجايي را با تمــام صفاتش قبول 
داشت؛ شــهيد رجايي فرد متديني بود. بنده كمتر كسي 
را مثل ايشــان ديده ام و شــهيد رجايي را از قبل و در 

مدرسه رفاه مي شناختم.
ايشان معلم شما بود؟

خير، ما آن جا ارتباط انقابي داشــتيم. شــهيد رجايي 
خيلي متدين بود. دين شناسي با دينداري فرق مي كند. 
بســياري افراد ـ مثل مستشرقين ـ ممكن است دين را 
بشناســند، قرآن را هم حفظ باشــند، ولي بدان اعتقاد 
نداشته باشــند. ايشــان خيلي به دين اعتقاد داشت؛ به 
تمام معنا انســان متديني بود و ديــن را هم بلد بود و 
هم تجسمش را داشت. شهيد باهنر، شهيد رجايي را از 
نظر دينداري، استقامت در دين و پايداري در دينداري 
قبول داشــت. در واقع طرفين مريــد و مراد هم بودند. 
پيش از آن هم شهيد باهنر وزير آموزش و پرورش بود 
و در امر آموزش و پرورش صاحيت داشــت. شــهيد 
رجايي هم همين طور بود. بــه نظرم، آن ها اين رابطه 
متقابل را داشــتند و مريد و مراد هم بودند. اگر شــهيد 
رجايي حرفي مي زد، شهيد باهنر مي فهميد كه از عمق 
وجودش اســت و با رعايت دينداري اين حرف را مي 
زند. مــا در دين بحث استحســان را داريم. بعضي ها 
ديندار هســتند، ولي مي گويند دين را بر اساس اين كه 
االن چه چيز مناســب است تعبير مي كنيم. استحسان به 
معناي نيكو پنداشتن است. يك وقت، ضرورت دين را 
علماي ديني تعيين مــي كنند و يك وقت ما تعيين مي 

كنيم و مي گوييم مثاً  از نظر ديني، اين بهتر اســت. 
اين بحث چه ارتباطي به شهید باهنر و شهید رجايي 

دارد؟
شــهيد رجايي دنبال استحســان نبود و بــه دنبال اصل 

احكام بود.
يعني ايشان يك دين مدار صرف بود...

در حقيقت ما بايد احكام را بر اســاس تقليد از عالم، نه 
بر اساس دل عمل كنيم. شهيد رجايي ممكن بود عقلش 

هم برسد، اما بر اساس تقليد عمل مي كرد. 
ايشان هم به عمل و هم به نظرش مّصر بود.

نمي دانم، فكر مي كنم انســان ها در وجودشــان نظر 
دارند و  مهم اســت كه در عمل شان تقيد داشته باشند.

معمواًل آدم معتقد تقید هم دارد. حال اين چه ربطي 
به ارتباط شهید باهنر داشت؟

شهيد باهنر مي دانست كه شــهيد رجايي عامل احكام 
اســت. البته شــهيد رجايي در زنــدان و جاهاي ديگر 
تفســير قرآن را خوانده بود و مطالعات عميق اســامي 
داشــت. همين شناخت، باعث اســتحكام اين رابطه و 
قشــنگِي آن بود. منظور اين كه شهيد رجايي هم شهيد 
باهنر را مي پســنديد و قبول داشت. البته اخاق  شان 
تفاوت داشــت؛ مثًا شهيد رجايي روي حرف خودش 
پافشــاري هاي محكم مي كرد، اما شهيد باهنر قابليت 

انعطاف بيشتري داشت.
اين ربطي به اين که ايشــان از نظر شــغلي معمواًل 

زيردست شهید رجايي بود نداشت؟
خيــر، روحيات و اخاقيات شــان اين گونــه بود. به 

ســخنران نماز عید فطر مشــهور سال 
13۵7 در قیطریه شهید باهنر بودند و در 
آن، مطالب مختلفي راجع به نظم جهاني 
و خطراتي كه انسان را در این دنیا تهدید 
مي كند گفتند. تكیه كالمشان كمونیسم، 
امپریالیسم و صهیونیسم بود كه این سه 
»ایسم«، دنیا و انسان ها را تهدید مي كنند.
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همان حجب و حيا و ســر به زيري 
ايشــان بازمي گشت، البته نه اين كه 
كوتــاه بيايد، ولي قابليــت انعطاف 
شهيد باهنر از شــهيد رجايي بيشتر 
برخوردهايش  در  بود. شهيد رجايي 
محكــم بــود، يعني اگــر از چيزي 
خوشــش نمي آمد محكم مي گفت. 
ايشان هر چه درباره بني صدر گفته 
از روي اعتقادش بود و مسامحه گر 
نبود، ولي شهيد باهنر مسامحه گر و 

نرم خو بود. 
شــهید باهنر پیش از انقالب چقدر 
بي پرده علیه رژيم ســخنراني مي 

کرد؟
ايشــان بي پرده صحبــت نمي كرد، 
مبنايي حرف مي زد. دكتر شــريعتي 
مي گويد خدايا؛ چگونه زيســتن را 
به مــن بياموز، چگونه مردن را خود 
خواهم دانست، يعني؛ اين كه انسان 
چگونــه زندگي كند، خودش ممكن 
است به شــهادت منتهي شود و نوع 
مرگ را پيش مــي آورد. اين مبنايي 
بود،  باهنر  صحبت كردن، كار شهيد 
كمااين كه شــهيد مطهري هم همين 
گونه بــود و مبنايي صحبت مي كرد 
تا دين و ايمان را در دل افراد محكم 

كند. اصل هم اين است وگرنه اگر دين، ايمان و اعتقاد 
در دل انســان ها محكم نباشــد، هيچ فرقي با ديگران 

ندارند و به سرعت منحرف مي شوند.
از فضاي پیش و پس از شــهادت ايشان بگويید؛ از 
حال و هواي نخستین باري که پس از شهادت آن دو 

عزيز جلسه کابینه تشكیل شد.
اكثــر ما شــهيد باهنر را خيلــي مظلوم مي دانســتيم. 
حضرت امام)ره( درباره شهيد بهشتي فرموده بودند آن 
چيزي كه بيشــتر مرا ناراحت مي كند مظلوميت ايشان 
است كه واقعًا محجوب بودند. شهيد بهشتي هميشه در 
بحــث ها و مصاحبه ها محكــم و خوش بيان صحبت 
مي كردند و طرْف نشــنيده مرعوب مي شد، اما شهيد 
باهنــر به دليل همان حجب و حيايي كه داشــتند بحث 
و گفتگو و برخوردهاي شــان هم خيلي مظلومانه بود. 
فكر مي كنم حتي دشــمنان شان هم به مظلوميت ايشان 

معترف هستند. 
به واسطه اين که شما فردي دانشگاهي هستید و جزو 
دانشجويان انقالبي و پرشــور و اهل مطالعه بوديد، 

نظرتان را راجع به آثار ايشان هم بگويید.
همــه آثار پيش و پس از انقاب ايشــان را خوانده ام. 
همان طور كه گفتم ايشــان هميشه مبنايي صحبت مي 
كرد و اين، در آثارشــان هم نمايان اســت. خدمتي كه 
ايشــان و شهيد بهشتي پيش از انقاب از طريق نگارش 
كتاب هاي درســي كردند خدمت ماندگاري است. هر 
چنــد مي دانيد كه شــايد كاس هــاي درس از كتاب 
مهم تر باشد. متأســفانه پيش از انقاب ـ به خصوص 
ـ معلميِن تعلميات ديني خيلــي فرهيخته نبودند، منتها 
ما بعضًا معلم هايي هم داشــتيم كه بــا اعتقاد صحبت 

مي كردند.
فیلم«  راســتي در ماجراي تأسیس شــرکت »آيت 

و فعالیــت هاي پس از آن، همچنان با شــهید باهنر 
همفكري و کسب نظر مي کرديد که خیال تان راحت 

باشد که مسأله شرعي وجود نداشته باشد؟
بله، ما نظرخواهي مي كرديم و ايشان هم واجب كفايي 

و عيني را براي ما مي گفتند. 
از فضاي شــهادت و روزهاي بعد و تشكیل کابینه 

بگويید.
ما آن روز جلســه نداشــتيم و در دفترمان 
بوديم كه آن اتفاق افتاد و با شــنيدن خبر 
به آن جــا رفتيم. بافاصله، فرداي آن روز 
از ما دعوت كردند و در ســاختمان مقابل 
نخســت وزيري جلسه گذاشتيم. آن موقع 
آيت اهلل مهدوي  كني وزير كشــور بودند، 
كه موقتًا نخســت  وزير شدند و كابينه را 

تشكيل داديم.
در واقع شــما به کارتان ادامه داديد و 

نگذاشتید خللي بر امور وارد شود.
خوشبختانه هميشــه اين طور بوده است، 
يعني پــس از رحلت حضــرت امام)ره( 
هــم بافاصله حضرت آيت  اهلل خامنه اي 
رهبر شدند. روال نظام اين است كه وقتي 
اشــخاص نباشــند، بافاصله جريان ادامه 
پيدا مي كند. آقاي مهدوي  كني جلســات 
را ادامه دادند. باالخره مســأله روز بود و 
بايــد آن را حل مي كرديم كــه الحمدهلل 

باري روي زمين نماند...

شهید باهنر مي دانست كه شهید رجایي عامل 
به احكام است. البته شهید رجایي در زندان 
و جاهاي دیگر تفســیر قرآن خوانده بود و 
مطالعات عمیق اسالمي داشت. همین شناخت، 
باعث استحكام این رابطه و قشنگِي آن بود. 
منظور اینكه شهید رجایي هـم شـهـید باهنر 

را مي پـسندید و قبول داشت.

شهيدان رجايی و باهنر در کنار اعضای کابينه
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»شهید باهنر از اركان انقالب و در تحركات اسالمي و 
مذهبي تحت رهبري حضرت امام بود. ایشــان مدتي 
مانده بود به پیروزي انقالب كه به بنده گفتند دوستان 
توصیه كرده اند چند نفر دانشگاهي و استادان جوان 
دانشــگاه هم در حزب جمهوري اسالمي عضو باشند 
و پیشــنهاد كردند اگر شما قبول مي كنید، عضویت 
شوراي مركزي حزب را بپذیرید. بنده گفتم باعث افتخار 
من است كه در خدمت شما عزیزان باشم.« دكتر حسن 
غفوري فرد، عضو كابینه شهید باهنر، از زمان انقالب 
تا ساعاتي قبل از شهادت، محضر شهید عزیز را درك 

كرده و از آن سال ها براي ما سخن مي گوید:

شهيد باهنر، انقالب و حزب جمهوري اسالمي در گفت و شنود شاهد ياران
با دكتر حسن غفوري فرد، عضو كابينه شهيد

پخته، پرتوان و بسيار عميق بود

درآمد

شما در کابینه شهید رجايي هم بوديد؟
بســم اهلل الرحمن الرحيم. با درود به ارواح پاك شهيدان 
بهشتي، رجايي و نخست وزير شهيد و انقابي كشورمان؛ 
شــهيد باهنر. زماني كه آقاي رجايــي رئيس جمهوري 
شــدند بنده اســتاندار بودم. بعد هم به وزارت نيرو در 

كابينه شهيد باهنر منصوب شدم.
با ايشــان از چه سالي آشنا شــديد و نخستین بار آن 

بزرگوار را کجا ديديد؟
ما از ســال ها پيش ـ 13۴۸ شمســي ـ با نام و اوصاف 
شــهيد باهنر آشــنا بوديم و اولين بار از نزديك در سال 
1357 خدمت ايشــان رســيديم و بــا يكديگر صحبت 

شديم.
مي دانیم که شــما از ســال 1348 تا 1357 در رشته 
فیزيك هســته اي تحصیل مي کرديد، مدرك دکتري 

تان را پیش از انقالب گرفتید؟
بله، پيش از آن ليسانس و سه فوق ليسانس از ايران، ژاپن 
و آمريكا داشــتم، سال 1355 هم دكتري ام را در فيزيك 

هسته اي از آمريكا گرفتم.
اين را به اين دلیل پرسیديم تا بدانیم دوره اي که قرار 
بود شــهید باهنر و آقاي هاشمي رفسنجاني در  ژاپن 
تبلیغاتي شبیه مرکز اسالمي هامبورگ انجام دهند، شما 

هم حضور داشتید؟
نه، حضورم در ژاپن پيش تر از آن و در سال 13۴۴ بود. 
شــرح نخســتين ديدار ما از اين قرار بود؛ در ماه مبارك 
رمضان ســال 1357 شــش ماه پيش از پيروزي انقاب، 
يك مغرب، مشــغول افطار بوديم كــه تلفن زنگ زد و 
آقــاي باهنر گفتند مي خواهيم دربــاره مطالبي صحبت 
كنيم. ايشان آدرس دادند و پس از گفتن مقدمه اي راجع 
به مسائل زندگي شان، گفتند ما تصميم گرفته ايم حزبي 
ايجاد كنيم. بنيانگذاران آن هم شــهيد بهشــتي، آيت اهلل 
موسوي  اردبيلي، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، حضرت 
آيت اهلل خامنه اي و خود ايشان بودند. آقاي باهنر گفتند 
دوســتان توصيه كرده اند چند نفر دانشگاهي و استادان 
جوان دانشگاه هم در اين حزب باشند و پيشنهاد كردند 
اگر شما قبول مي كنيد، عضويت شوراي مركزي حزب را 
بپذيريد. بنده گفتم باعث افتخار من است كه در خدمت 

ايشان  باشــم.  چنين عزيزاني 
رســمًا دعوت كردند تا من و 
همسرم كه در آمريكا تحصيل 
كرده بود، هر دو عضو شوراي 
»حــزب جمهوري  مركــزي 
اسامي ايران« باشيم، منتها به 
دليل ماجراي هفده شهريور و 

اتفاقات ناگوار حكومت نظامي، امكان ماقات، صحبت 
و اجتماع ســه نفر وجود نداشــت. تماس هايي بين ما 
بود، خدمت شان هم رسيديم، اما »حزب« چند روز پس 
از پيروزي انقاب در بيســت و هفتم يا بيست و هشتم 
بهمن ماه و اوايل اسفندماه 1357 اعام موجوديت كرد. 
ثبت نام نخستين اعضاي حزب، در كانون توحيد و طبق 
اساســنامه اي كه از پيش نوشته شــده و به امضاي اين 
پنج بزرگوار رســيده بود انجام شد. قرار شد هر زمان كه 
تعداد اعضاي حزب به سيصد نفر  رسيد، كنگره برگزار 
شود و به طور رسمي شوراي مركزي، دبيركل و اعضاي 
هيأت اجرايي انتخاب شــوند. منتها از همان اول كه اين 
نكته اعام شــد، در يكي دو ساعت نخست تعداد اعضا 
به چند هزار نفر رســيد. استقبال وسيع بود و صف هاي 

طوالني تشكيل شد.
شهيد بهشــتي، شهيد باهنر، حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و آيت اهلل موسوي اردبيلي، 
همگي نقش بســيار تعيين  كننده اي در انقاب داشتند. 
ابتدا قرار نبود جز تهران دفتر ديگري تأسيس شود، اما به 
دليل اســتقبال زيادي كه انجام شد و از شهرستان ها هم 
افرادي آمدند، قرار شد شــهيد باهنر مسئول امور استان 
ها و شهرســتان هاي حزب جمهوري اسامي شوند و 

دفتري هم فعال باشد. 
جالب اســت كه افراد عضو يا هــوادار حزب جمهوري 
اســامي كه اكثريت بدنه انقابيــون مكتبي و هواخواه 
حضــرت امام و نظام را تشــكيل مي دادنــد، بعداً همه 
معروف بــه »حزب  اللهي« شــدند، يعني حزب  اللهي 
بودن، ارزشــي بود كه در تقابل بــا بني صدر و منافقين 

شكل گرفت.
البته پس از انقاب مســائل مختلفي پيش آمد. يك عده 

مي گفتند چون آن ها از اســم »جمهوري اســامي« در 
نام حزب اســتفاده كرده اند، بعضي از مردم به اين علت 
ثبــت نام كرده انــد. در كنار اين ها ســازمان مجاهدين 
خلــقـ  منافقينـ  هم عضوگيري مي كرد. آن زمان كلمه 
خلق خيلي رايج بود، ولي استقبال زيادي از آن ها نشد. 
شــوراي مركزي تشكيل  شد و بنده هم هفت هشت ماه 
آن جا بودم و در دي ماه 135۸ استاندار خراسان شدم. 

ارتباط تان با شهید باهنر چگونه بود؟
شــهيد باهنر هميشــه به بنده لطف داشتند، ما هم شيفته 
اخاق، تواضع و بزرگواري ايشــان بودبم، از مطالبي كه 
مي گفتند خيلي اســتفاده مي كرديم و در جلســاتي كه 

داشتيم نيز معموالً از اين بزرگوار دعوت مي كرديم. 
در روزهاي تاســوعا و عاشوراي سال 1357، راهپيمايي 
وســيعي در خيابان انقاب انجام شد كه جمعيت زيادي 
آمده بودند. آن جا مردم براي اولين بار شــعار »مرگ بر 
شــاه«  دادند. ما خدمت آقاي باهنر بوديم. پس از اتمام 
نماز، آقاي موسوي اردبيلي به تقاطع شريعتي آمدند و با 

ابتدا قرار نبود جز تهران دفتر دیگري 
براي حزب جمهوري اسالمي تأسیس 
شود، اما به دلیل استقبال زیادي كه 
انجام شد و از شهرستانها هم افرادي 
آمدند، قرار شد شهید باهنر مسئول 
امور استان ها و شهرستان هاي حزب 
جمهوري اسالمي شوند و دفتري هم 

فعال باشد
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هم تا ميدان حر امروز آمديم. شهيد باهنر از اركان انقاب 
و تحركات اسامي و مذهبي تحت رهبري حضرت امام 
بود. يكي از سخنرانان در ميدان آزادي بنده بودم. پس از 
پيروزي انقاب، اولين جلسه حزب در دوم فروردين ماه 
135۸ در ميدان آزادي برگزار شد كه سخنران اصلي مقام 
معظم رهبري بودند و از تلويزيون هم پخش شد. همان 
طــور كه مي دانيد حضرت امام)ره( مي خواســتند روز 
ششم بهمن ماه به ايران بيايند كه بختيار فرودگاه را بست 
و بافاصله روحانيت تهران؛ از جمله آيت اهلل بهشــتي و 
آيت اهلل رباني شيرازي در دانشگاه تهران تحصن كردند.

البته شهید باهنر هم جزو متحصنین بود.
بله، ما از طرف جامعه صفوف دانشــگاهيان جزو اولين 
كســاني بوديم كه از اين تحصن حمايت كرديم. همان 
روز يــا فــرداي آن، آيت اهلل بهشــتي، آيــت اهلل رباني  
شيرازي و ديگر عزيزان مصاحبه مطبوعاتي داشتند و بنده 
و شهيد قندي مترجم خبرنگاران خارجي بوديم. پس از 
راهپيمايي تاســوعا و عاشورا، احســاس كرديم كًا جو 

بر ضد رژيم و به سمت اميدواري انقابيون تغيير كرد.
در واقع انقالب اســالمي از تاسوعا و عاشورا به بعد 

تثبیت شد و با سرعت بیشتري ادامه يافت.
عمًا از روزي كه شاه رفت همه دلگرم تر شدند. ماه ها 
قبلش ما درست در فرداي روز عاشورا سخنراني كرديم. 
احساس مان اين بود كه به هر دليل ممكن است از تعداد 
راهپيمايان كم شــود و براي اين كه حركت دوباره انجام 
شــود، اعام كرديم اولين سمينار علمي ـ ورزشي با نام 

حادثه عاشورا در دانشگاه اميركبير برگزار شود.
و سخنران آن شهید باهنر بود.

بله. زمــان حكومت نظامي قرار بود ايــن برنامه را پنج 
روز داشته باشــيم و پنج سخنران دعوت شده بودند كه 
از ميان آن ها آقايان آيـــت اهلل بـــاهنر، آيـت اهلل مفتح، 
آيـــت اهلل بهشــتي و آيت اهلل مطهري شهيد شدند، جز 
آيت اهلل هاشــمي  رفسنجاني كه ايشــان هم به شكلي 
نافرجام توســط گروهك فرقان ترور شــدند. سخنران 
روز اول شــهيد باهنر بودند كه چهــارم دي ماه 1357 
برگزار شــد. ايشــان درباره آزادي صحبــت كردند و 
براي اولين بار پس از ســخنراني، مــردم در يك مكان 

عمومي عكس شــاه را آتش زدنــد. همان طور كه گفتم 
آن زمان تجمع ســه نفر به باال ممنوع بود، اما حدود دو 
هزار نفر به آن جا آمدند، كه مأموران غافلگير شــدند و 
نمي توانســتند كاري انجام دهند. ما تعدادي را از خارج 
دانشــگاه آورديم كه ديوار را خراب كنند و از اطراف و 
چهار طرف دانشگاه پلي تكنيك؛ از طرف خيابان رشت، 
حافظ و كالج، دانشــجويان را آورديم و حدود دو هزار 
نفر ســخنراني را گوش دادند. قرار بود روز بعد آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني صحبت كند، اما رژيم فهميد و چهار 
طرف دانشگاه را تانك گذاشتند و خيابان رشت، حافظ، 
خيابــان ولي عصر)عج( و انقاب را محاصره كردند. در 
آن ماجرا، شــاه از سربازهاي اسرائيلي استفاده كرد و آن 
ها مجبور بودند درهاي دانشــگاه را ببندند و كســي را 
راه ندهنــد. كنار پل حافظ هم نيروهاي حكومت نظامي 
ايســتاده بودند. چون احتمال تيراندازي وجود داشت به 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني گفتيم بهتر است شما از اين 
جا برويد و ســخنراني كنيد. نيروهاي امنيتي گاز اشك 
آور هم مي زدند. يك دستگاه جيپ هم باالي پل ايستاده 
بود و بر ما تســلط داشــت. بنده به سرُگردي كه آن جا 
ايســتاده بود گفتم مردم حرف شما را گوش نمي دهند، 
اما اگر من بگويم شــايد متفرق شوند. من پشت بلندگو 
رفتم و گفتم ما مي خواســتيم در مورد امام حســين)ع( 
صحبت كنيم، ولي رژيم از نام ايشــان وحشت دارد و به 
ما اجازه نمي دهد. براي اين كه رژيم بيشتر جنايت نكند، 
از افراد خواهش مي كنيم متفرق شــوند. پس از سخنان 
من گروهي كه جمع شــده بودند به سمت خيابان استاد 
نجات  اللهي فعلــي و وزارت علوم راهپيمايي كردند و 
به استادان و متحصنين بپيوستند و همان جا بود كه آقاي 
دكتر كامران نجات  اللهي شــهيد شد. ما پس از تحصن 
علما، با شــهيد بهشتي و شهيد باهنر به برخي شهرستان 

ها رفتيم و آن جا ارتباط خوبي با هم داشتيم.
از کمیته اســتقبال از حضرت امام)ره( و مدرسه رفاه 

که شهید باهنر هم آن جا بود چیزي به خاطر داريد؟
تا حدي بله، بنده در مدرسه رفاه و كميته استقبال از امام 
حضور داشتم، اما جزو اعضاي اصلي كميته نبودم. شبي 
كه حضرت امام مي خواســتند به ايران بيايند ما در بلوار 

كشــاورز خوابيديم، صبح نمــاز خوانديم و براي ديدن 
ايشان به فرودگاه رفتيم. 

شهید باهنر را هم آن جا ديديد؟
نــه، اما دائمًا با ايــن بزرگوار در تمــاس بوديم. بعد از 
پيروزي انقاب تا مدت ها ـ بيشــتر ـ در جلسه شوراي 
مركــزي حزب در خدمــت دكتر باهنــر بوديم. حوالي 
نخســتين ســالگرد اوج گيري انقاب نيز بنده از ششم 
دي ماه 135۸ استاندار خراسان شدم و ارتباطم كمتر شد 
و پس از جريان رونق گرفتن حزب جمهوري اســامي 

ديگر ايشان را نديدم. بنده در خراسان بودم و اگر هم به 
تهــران مي آمدم توفيق ديدار با آقاي باهنر را نمي يافتم. 
تا اين كه روز هفتم مردادماه ســال 1360ـ  دقيقًا يك ماه 
پــس از حادثه هفتم تيرـ  ايشــان با من تماس گرفتند و 
گفتند امشــب حزب مي خواهد راجع به دولت تصميم 
بگيرد، شما هم به تهران بياييد. بنده به تهران آمدم. اتفاقًا 
گويا قرار بود همان روز بنده را هم در مشهد ترور كنند. 
هنوز انتخـابـات رياسـت  جمـــهوري برگـزار نشـده 
بـــود، بني صدر فرار كرده بود و حزب مي خواســت 
شــهيد رجايي را به عنوان كانديــداي رئيس جمهوري 
معرفي كند. شــهيد رجايي چهارده ميليــون رأي آورد 
كه ســه ميليون رأي هم از بني صدر بيشــتر بود. معلوم 
بود كه حزب مي خواهد روي شــهيد رجايي  ســرمايه 
گذاري كند، مردم هم مي دانســتند اگر ايشان بيايد، رأي 
مي آورد. خاصه، پيش از انتخابات، يك روز جمعه كه 
مي خواستيم به راهپيمايي برويم، آقاي باهنر گفتند پس 
از نماز بياييد تا با هم صحبت كنيم. بنده به دفترشان رفتم 
و ايشان گفتند به احتمال خيلي زياد آقاي رجايي رئيس  
جمهور مي شوند و من هم قرار است نخست وزيرشان 
باشــم. شــما را هم براي وزارت نيرو انتخاب كرده ايم. 
البتــه بنده براي خود افتخار مي دانســتم كه در خدمت 
ايشان باشــم، اما گفتم از بنده بهتر هم افرادي در جامعه 
هستند  و آقاي دكتر رنجبر از همكاران دانشگاه صنعتي 
شريف و مهندس كرايه چيان را براي اين پست پيشنهاد 
كردم. آقاي باهنر با اين دو نفر مذاكره و صحبت كردند و 
گفتند ما ترجيح مي دهيم شما در اين سمت باشيد. بنده 
هم گفتم اگر شما ترجيح مي دهيد در خدمت تان هستم. 
تا زماني كه انتخابات برگزار شــود و ايشان وزير معرفي 
كند، دو هفته اي فرصت بود. اين مقطع كه ما در خدمت 
ايشــان بوديم، نســبت به وزراي ديگر، بيشــتر با بنده 
مشــورت مي كردند. پس از برگزاري انتخابات رياست 
جمهوري، شــهيد باهنر به مجلس معرفي شــد و رأي 
اعتماد گرفت كه چهارشنبه يا پنج شنبه روزي هم كابينه 
اش را به مجلس معرفي كرد. تا آن موقع همه مي دانستند 
كه بنده قرار است وزير نيرو شوم و 2 - 3  هفته اي بود 
كه با من مشــورت مي كردند. نيم يا يك ساعت پيش از 
اين كه ايشان كابينه را به مجلس معرفي كنند، آقاي باهنر 

ســخنران روز اول سمینار، شهید 
باهنر بود كه چهــارم دیماه 13۵7 
برگزار شد. ایشــان درباره آزادي 
صحبت كرد و بــراي اولین بار پس 
از ســخنراني، مردم در یك مكان 
عمومي عكس شاه را آتش زدند. آن 
زمان تجمع سه نفر به باال ممنوع بود، 
اما حدود دو هزار نفر به آنجا آمدند...
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پشت تلفن به من گفت ما يك نفر ديگر را براي وزارت 
نيرو در نظر گرفته ايم. من گفتم مبارك باشد. ايشان آقاي 
منصور شهيدي مديرعامل برق اصفهان را در نظر گرفته 
بود. آقاي باهنر گفتند شما براي وزارت پست، تلگراف 
و تلفــن بياييد، كه باز گفتم خوب اســت مهندس نبوي 
را معرفــي كنيد. البته بنده ايشــان را نديده بودم و فقط 
مي دانســتم فردي مبارز و زندان رفته از انجمن اسامي 
اســت. دوباره ده دقيقه بعد ايشان تماس گرفت و گفت 
شما براي وزارت فرهنگ و آموزش عالي بياييد. آن زمان 
بنده نماينده مشهد در مجلس شوراي اسامي بودم. گفتم 
آقاي دكتر؛ به خدا اگر وزير نشــوم قلبم نمي شكند، من 
نماينده مجلس هستم، شما نگران نباشيد. ايشان گفتند ما 
مي خواهيم از وجود شما استفاده كنيم. گفتم بنده صاح 
نمي بينم وزير فرهنگ و آموزش عالي شــوم، چون تازه 
دو سال است كه استاد دانشگاه شده ام. استادهاي داراي 
سي سال سابقه، جلوتر از ما هستند. توصيه مي كنم يك 
پزشــك را به اين كار بگماريد و دكتر عباس شيباني را 
معرفي كنيد. خاصه، ايشــان آقاي منصور شهيدي را به 
عنوان وزير نيرو و دكتر محمدعلي نجفي را هم به عنوان 
وزير راه به مجلس معرفي كردند. در آن جلســه همه آن 
هايي كه از قبل مي دانســتند بنده قرار بوده وزير شــوم 
تعجب كردند. فكر مي كنم پنج شــنبه هفته بعد، جلسه 
مجلــس بود و بنده هم در رديف جلو نشســته بودم كه 
ايشــان در انتهاي آن بحث ها و با انصراف آقاي منصور 
شــهيدي، بنده را به عنوان وزير نيرو معرفي كردند. من 
چنين چيــزي را تصور نمي كردم، زيــرا فكر مي كردم 

اگر چنين تصميمي داشتند حتمًا تماس مي گرفتند، ولي 
اين گونه نبود. همان شب دوباره جلسه شوراي مركزي 

حزب برگزار شد. شهيد باهنر هم حضور داشتند
نمايندگان مجلــس، جزو کانديداهاي  اکثريت  گويا 

حزب جمهوري اسالمي بودند.
بله، همين طور اســت. خاصه، بعــدش بنده وزير نيرو 
شدم. يادم اســت تا پيش از آن هميشه بين بني صدر و 
شــهيد رجايي اختاف بود. پس از رئيس  جمهور شدن 
آقاي رجايي، حضرت امام)ره( نصيحت كردند ايشان و 
نخست  وزير، همواره به صورت توأمان در جلساتي كه 
در ساختمان رياست جمهوري يا نخست وزيري برگزار 
مي شــد شــركت  كنند و بالطبع آقاي رجايي در جلسه 
هشتم شهريور در دفتر آقاي باهنر حضور يافتند. پس از 
انقاب كًا در هر جلســه اي كه شهيد باهنر بود، شهيد 
رجايي هم شــركت مي كرد و بالعكس، خاصه هر دو 
يار و هم رزم ديرينه در آن جلســه شــركت كردند و به 
شهادت رسيدند. زمان نخست وزيري ايشان فقط حدود 
15 - 10  روز بود، يعني بيســت و هفتم مردادماه كابينه 

شهيد باهنر از مجلس رأي اعتماد گرفتند.
در واقع دولت شهید باهنر يك دولت چندروزه بود.

متأســفانه بله. در آن چند جلسه ايشــان آياتي از سوره 
مباركــه توبه خواندند و تفســير كردند. معموالً شــهيد 
رجايي هم در كابينه بودند و آخرين عكسي كه از ايشان 
داريم مربوط به صبح هشتم شهريورماه است. حتي اين 
امكان هم وجود داشــت كه در هشتم شهريورماه براي 
كابينــه حادثه اي عظيــم مثل هفتم تير رقــم بخورد و 
اكثريت يا همه اعضاي آن به شهادت برسند. متأسفانه به 
مســعود كشميري ـ عامل نفوذي منافقين ـ خيلي اعتماد 
وجود داشت. كشميري در ابتدا مي خواست نزد حضرت 
امام برود و با كيف سامســونيت آمده بــود كه به دليل 
هميــن اعتماد هيچ جا او را بازرســي نمي كردند. حتي 
يكي از بــزرگان هم گفته بود كيف او را باز نكنيد، ولي 

محافظين بيت امام او را راه نداده بودند و او رفته بود.
آن ها فهمیده بودند که در کیفش بمب هست؟

نه، اما كشميري ديگر برگشته بود. 
که متأسفانه توطئه اش اين جا کارگر شد. يادم است 
حتي يكي دو روز پس از حادثه هشتم شهريور هم به 

او شهید مسعود کشمیري مي گفتند.
بله، در هر صورت هر سه جنازه را تشييع كردند.

سه نفر شهید شدند، نفر سوم که بود؟
آقاي شهبازلو بود و بعداً هم وحيد دستجردي شهيد شد. 

جنازه اشتباهي متعلق به چه کسي بود؟
نفوذي ها به دروغ به ما رســاندند كه جنازه كشــميري 
خاكســتر شده اســت. يك كيســه بود كه مي خواستيم 

آن را باز كنيم و جنــازه را ببينيم و به 
داليلي نشــد. پس از كنترل تلفن هاي 
منزل كشــميري فهميديم او فرار كرده 
اســت. همان روز بعدازظهر قرار بود 
جلســه داشته باشــيم. ما مي خواستيم 
به محل جلســه در نخســت وزيري 
برويم كه ديديم آن جا دود بلند شــده 
است. جلوتر كه رفتيم متوجه شديم در 
دفتر نخست وزيري بمب منفجر شده 
اســت. تا چند ساعت چيزي مشخص 
و قطعي نبود. دو جنازه به بيمارســتان 
آوردند كه يكي متعلق به شــهيد باهنر 
و ديگري شهيد رجايي بود. خوب يادم 
است قد شــهيد باهنر از شهيد رجايي 
بلندتر بود. اين قدر جنازه ها ســوخته 

بود كه نـــمي توانستيم آن ها را از هم تشخيص دهيم. 
بدن شــهيد باهنر در اثر همين سوختگي كامًا سياه شده 
بود. خود بنده قدري گاب روي صورت مبارك ايشان 
ريختم و از روي دندان هاي طاي شــان تشخيص دادم 
كه جنازه متعلق به آن بزرگوار اســت، اما جنازه شــهيد 
رجايي را نديدم. در حقيقت ســه جنــازه را از مجلس 

تشييع كردند. 
فقط آن اتاقي که داخلش جلسه در حال برگزاري بود 

منهدم شد؟
بله، اتــاق منهدم شــد و ديوارهايش به ســمت پايين 
فروريخت. خانمي رهگذر هم آن جا شــهيد شــد. اين 
واقعه در ساختمان كنار مسجد »سلمان« اتفاق افتاد، كنار 
آن يـك كـوچه هسـت كه به سمت مسـجد »غديــــر« 

مي رود...
سخن پاياني؟

بني صدر درباره شــهيد باهنر ســخن جالبي مي گفت، 
به اين مضمون كه ايشــان از زير ميز موشــك به سمت 
حريف مي زنــد؛ منظورش اين بود كه بحث هايش اين 
قدر دقيق و تميز اســت. مي گفت افكار و سخنان ايشان 

اين قدر پرمحتواست و اصًا شعاري نيست. 
شاعر مي گويد: »خوش تر آن باشد كه سّر دلبران / گفته 

آيد در حديث ديگران«.
واقعًا هم شــهید باهنر بسیار انســان پخته، پرتوان و 

عمیقي بودند...

در آن چند جلسه ایشان آیاتي از 
سوره مباركه توبه خواندند و تفسیر 
كردند. معموالً شهید رجایي هم در 
كه  آخرین عكسي  و  بودند  كابینه 
داریم مربوط به صبح هشتم شهریور 
اســت. حتي این امكان هم وجود 
داشت كه در هشتم شهریورماه براي 
كابینه، حادثه اي عظیم مثل هفتم 

تیر رقم بخورد...

شهيدان رجايی، باهنر، محالتی، چمران در کنار آيت اهلل محمديزدی
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شما در کابینه شهید رجايي هم حضور داشتید؟
نه، وقتي بنده وارد كابينه شــدم آقاي رجايي رئيس  
جمهور شــده بودند، ورود به كابينه من در واقع با 

نخست  وزيري آقاي دكتر باهنر بود. 
اولیــن بار به چه مناســبت نام شــهید باهنر را 

شنیديد؟
مــا پيــش از پيروزي انقاب با نام ايشــان آشــنا 
بوديم. آقــاي باهنر آن زمان در آموزش و پرورش، 
مسئوليت هايي داشتند و كتاب هاي ديني تهيه مي 
كردند، ضمنًا دست  اندر كار مدرسه معروف »رفاه« 

هم بودند.
ايشان جزو ياران اصلي حضرت امام و از ارکان 

انقالب بودند.
بله، آقاي باهنر از مدت ها قبل با شــهيد رجايي و 
شهيد دكتر بهشتي همكاري داشتند. دختران من در 

مدرسه رفاه درس مي خواندند.
شهید باهنر را با چند زمینه مختلف به عنوان يك 
روحاني مبارز و يكي از ياران حضرت امام)ره( 
مي شناســیم. از زمان هاي پیش از انقالب چه 

شناخت و خاطراتي از ايشان داريد؟
البته اين شناخت دورادور بود. اولين برخوردي كه 
از نزديك با ايشان داشتم، آن طور كه يادم مي آيد، 

تقريبًا بافاصله پس از پيروزي انقاب و زماني بود 
كه موجوديت »حزب جمهوري اســامي« را اعام 

كردند. 
همه بزرگان هم در آن حزب جمع بودند.

بله، همين طور است. پيش از انقاب، خدمت آيت 
اهلل هاشمي رفسنجاني در منزل شان رسيديم. ايشان 
خبر دادند كه قرار اســت حزبي تشكيل شود، منتها 
اين قدر به ســرعت، انقاب پيروز شــد كه اعام 
موجوديت حزب جمهوري اسامي به دوران پس 
از پيروزي انقاب افتاد. آن وقت، نخستين مركزي 
كه براي فعاليت هاي حزب اعام شده بود »كانون 

توحيد«، نزديك ميدان توحيد بود. 
منظور شــما اين اســت که کانون توحید پیش 
زمـینه اي براي تشكیل حزب جمهوري اسالمي 

شد؟
خيــر، فقط مركز اســتقرار و مركزيتش آن جا بود. 
كانون توحيد معروف به مسجد »اميرالمؤمنين)ع(« 
بود كه آيت اهلل موســوي  اردبيلي پيش نماز آن جا 
بودند. در حقيقت، كانون توحيد مربوط به ايشــان 
بود و آيت اهلل موســوي   اردبيلي و آقاي موسوي  
زنجانــي جزو مؤسســين آن بودند. مــا در كانون 
توحيد در خدمت شــهيد آيت اهلل بهشتي و شهيد 

دكتر باهنر بوديم.
شهید باهنر هم در کانون توحید سوابقي داشتند؟

اين را نمي دانم. يادم اســت اولين بار به مناســبت 
تأســيس حزب خدمت ايشــان رســيديم. مسجد 
»دارالسام« نزديك منزل ما در خيابان ابوسعيد بود. 
آن جا دفتري براي ثبت  نام و عضوگيري حزب راه 
انداختيم و خدمت شــهيد بهشتي در كانون توحيد 
رسيديم. پس از آن هم نزد شهيد باهنر رفتيم. گويا 
آن اوايل، ايشان مســئوليت مالي حزب را به عهده 
داشتند. دســتورات كلي نحوه عضوگيري و شيوه 
هاي آن را شهيد دكتر بهشتي و - همچنين - دقتي 
را كه بايد درباره مســائل مالي داشــته باشيم شهيد 
باهنر به ما توضيح دادند. يادم است ايشان مي گفتند 

باهنر در ذهـــن ما همیشـه  شهید 
خاطـره اي جاودانه و زنده است و براي 
خودم این را یك افتخار مي دانم كه با 
چنین شخصیت هایي آشنا بودم و تحت 
تأثیر منش، اخالق و عمق نظري و علمي 
ایشان قرار گرفتم. واقعاً این بزرگوار در 
اولین برخورد، انسان را تحت تأثیر قرار 

مي دادند.

درآمد

»جمع بندي هاي شهید باهنر درباره مسائل، 
از نظرگاه علمي و عملي، با عمق و جامعیت 
فوق العاده اي توأم بود. احساســم این است 
كه اگر با آن منش، روش و عـمقـــي كـه 
داشـتند ریاسـت جـمهـوري شهید رجـایي 
و نـخست وزیري آقاي باهنر چند سال ادامه 
پـیــدا مي كرد، خیلي سریع مسائل كشور 
رفع می شد. آنها از نظر تعهد، ساده زیستي و 
سالمت و به خصوص گرایشي كه به باال بردن 
سطح زندگي مستضعفان داشتند نمونه بودند. 
دشمن واقعاً این دو چهره را خوب تشخیص 
داد. وقتي اینهــا را از انقالب گرفتند، ضربه 
مهمي به دولت و تداوم راهي كه براي برطرف 
كردن مشكالت و پیشرفت كشور هموار شد، 
وارد شد.« مهندس ســیدمرتضي نبوي، در 
كابینه شهید، وزارت پست و تلگراف و تلفن 
را بر عهده داشــت و ناگفته هایي از زندگي و 
تالشهاي شهید باهنر را در گفت و شنود پیش 

رو بیان مي كند:

ناگفته هايي از زندگي و تالشهاي شهيد باهنر در گفت و شنود شاهد ياران 
با مهندس سيدمرتضي نبوي، از اعضاي كابينه شهيد

در اولين برخورد، انسان را تحت 
تأثير قرار ميداد
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خيلي دقت كنيد كمـــك هاي مالـي اي كه جـذب 
مي كنيد پاك باشــد و به دنبال آن توقعات خاصي 
پديد نيايد، در حقيقت منجر به عادت »رانت« نشود. 
آن زمان نــگاه جديدي به احزاب وجود داشــت. 
ايشان نســبت به اينگونه مســائل ذهن منسجمي 
داشــتند، كار كرده بودند و براي جمهوري اسامي 
و تحزب داراي نظريه بودند. شهيد دكتر بهشـــتي، 
شهيـــد دكتر باهنر، مقام معظــم رهبري، آيت اهلل 
موســوي  اردبيلي و آيت اهلل هاشمي  رفسنجاني، 
پنج روحاني مؤسس حزب و نظريه پرداز و صاحب 
انديشه بودند كه مي دانستند چه كار مي كنند. آقاي 
باهنر نيز جايگاه خودشــان را داشتند، منتها در آغاز 

كار، محوريت با شهيد بهشتي بود.
از ابتداي اين گفت و شــنود مي بینیم که شما با 
بشاشیت خاصي در چهره تان از شهید باهنر ياد 
مي کنید، از اين بشاشیتي که پس از سي و چند 
سال در چهره و گفتار و رفتار شـــما به وجـود 

مي آيد بگويید.
شهيد باهنر در ذهن ما هميشه خاطره اي جاودانه و 
زنـــده است و بــراي خـودم اين را يـك افتخـار 
مي دانم كه با چنين شــخصيت هايي آشنا بودم و 
تحــت تأثير منش، اخاق و عمــق نظري و علمي 
ايشــان قرار گرفتم. واقعًا اين بزرگــوار در اولين 
برخورد، انسان را تحت تأثير قرار مي دادند. همان 
طور كه گفتم در نخســتين جلســه، شهيد بهشتي 
توانســتند روح تشــكياتي را به ما منتقل كنند و 
شهيد باهنر هم از عمق مسائل استراتژيك و نظري 
گفتند. ايشان از روح بســيار بلند و توأم با تواضع 

برخوردار بودند.
ضمن اين که ايشان پشتوانه تبلیغ علمي، حوزوي 
و انقالبي هم داشــتند. در واقع عصاره حوزه و 
دانشگاه محســوب مي شدند و به هر دو سخت 
پاي بند بودند. ديدگاه ايشــان نسبت به حضرت 

امام)ره( چگونه بود؟

ايشــان مجموعه حزب را بازوي واليت 
فقيه تعبير مــي كردند. در حقيقت حزب، 
تشكياتي است كه براي واليت فقيه بسط 
يد ايجاد مي كند، يعني تعدادي نيروهاي 
آموزش ديده و متشكل كه بتوانند اهداف 
واليت فقيــه و ولي  فقيه را پيگيري كنند 
و به ثمر برســانند. پس از تشكيل حزب 
هايي  اولين خصومت  اسامي،  جمهوري 
كه ظاهر شــد از طــرف مجاهدين خلق 
]منافقين[ بود كه حزب در افشــاگري آن  
ها نقش فراواني داشت. حزب، بافاصله 
روزنامه »جمهوري اسامي« را راه انداخت 
و شروع به افشاگري عليه منافقين كرد، در 
نتيجــه اين ها هدف اصلــي منافقين قرار 
گرفتند. بعدها مســأله شهادت دكتر باهنر 
در نخست  وزيري به همراه شهيد رجايي 
توسط منافقين شكل گرفت و انفجاري كه 
منجر به شــهادت دكتر بهشتي و هفتاد و 
دو تن، همين طور ماجراي مســجد اباذر 
دربــاره ترور نافرجام حضــرت آيت اهلل 
خامنه اي ـ حفظه اهلل تعالي ـ شد. اين ها همه مقلد 
حضرت امام)ره( و از نظر ذهني، فكري، تشكياتي 

و انقابي بازوهاي پرتوان نظام بودند.
از ادامه ارتباط تان با شــهید باهنر بگويید تا به 
بحث حضورتــان در کابینه و دعوت از شــما 

برسیم.
پس از ارتباطاتي كه در حزب برقرار بود، درگيري 
هاي بني صدر با حضرت امام)ره( پيش آمد كه در 

ابتدا با حزب جمهوري اسامي درافتاد.
درگيري ها و بحث هايي كه از سوي منافقين و بني 
صدر ابتدا به بهانه رويارويي با مثلث حضرت آيت 
اهلل خامنه اي، شهيد دكتر بهشتي و آيت  اهلل هاشمي  
رفسنجاني شكل گرفت و در اصل هدفش مواجهه 

با شخص حضرت امام)ره( بود.
در حقيقــت بافاصله پس از رأيي كه بني صدر در 
انتخابات رياست جمهوري آورد، به دنبال تصرف 
مجلس بود، منتها با ائتــاف بزرگي كه بين حزب 
جمهوري اســامي، بدنه مبارزين و تشــكل هاي 
مذهبي پيش آمد، خوشــبختانه ايــن اتفاق نيفتاد و 
اكثريت مجلس اول خط امامي شــدند كه شــامل 
انقابيون مكتبي و روحانيــت مبارز بودند. ماهيت 
بني صدر كه مشــخص شــد، بعضــي از اعضاي 
روحانيت مبارز هم ائتاف كردند. چند تشــكيات 
با هم در مجلس جمع شدند كه منجـــر به عــزل 
بني صدر و فرار او شــد. پس از آن، آقاي رجايي با 
رأي باالي چهارده ميليون رئيس  جمهور شــدند و 
براي انتخاب نخســت  وزير سراغ يار ديرينه شان 

آقاي باهنر رفتند.
از چگونگي ارتباط اين دو شهید بگويید.

همان طور كه اشــاره كــردم، آن هــا در كارهاي 
فرهنگــي، آمــوزش و پــرورش و مدرســه رفاه، 
همچنيــن در تهيه كتاب هاي ديني نقش داشــتند. 
شهيد رجايي هم رسمًا كارمند آموزش و پرورش و 

دبير و معلم بودند. 
نیز شهید  هنگام نخست وزيرِي شــهید رجايي 
باهنر، وزير آموزش و پرورش کابینه ايشان بودند.
بله، همين طور اســت. آن هــا از مدت ها قبل در 
مدرســه رفاه و مســائل انقاب با هــم همكاري 
داشتند. هنگام رياست جمهوري نيز در اصل، آقاي 
رجايي، شهيد باهنر را به عنوان بهترين گزينه براي 
نخســت  وزيري كه واقعًا هم بحق و شايسته بود، 

انتخاب كرد.
شهید باهنر عضو شــوراي انقالب هم بودند که 

اين هم از ويژگي هاي برجسته ايشان بود. 
زماني كه شــهيد رجايي نخست  وزير بودند، يك 
ســري مشكات در وزارت پست، تلگراف و تلفن 
كه شهيد دكتر قندي وزيرش بودندـ  به دليل حضور 
بعضي نيروهــاي طاغوتي ـ پديد آمد. از آن جا كه 
شهيد رجايي از قبل، بنده را مي شناختند و در دوره 
دبيرستان شاگرد ايشان بودم، به ذهن ايشان رسيده 
بود كه چون بنده رشــته ام مخابرات و برق بود و 
در سپاه پاسداران با آقاي محسن رضايي همكاري 
مــي كردم، به وزارت پســت و تلگراف بروم و به 
شهيد قندي كمك كنم. اين موضوع، مورد موافقت 
آقــاي رضايي قرار گرفت و بنــده به عنوان معاون 
مالي اداري به شــركت مخابــرات رفتم. چون آن 
موقع هنوز براي شركت مخابرات مديرعامل تعيين 
نكرده بودند، شهيد قندي، هم وزير و هم مديرعامل 
اين شــركت بودند، بنابراين بنده را به عنوان معاون 
خودشــان در آن جــا انتخاب كردند و ما مســتقر 
شديم. در نهايت، پس از شــهادت آقاي قندي در 
هفتم تيرماه، وقتي مي خواستند براي وزارت پست 
و تلگراف وزير انتخــاب كنند، بنده هم جزو يكي 
از كانديداهاي كابينه شــهيد باهنر بودم. شهيد باهنر 
كانديداهاي وزارت پست و تلگراف را خواستند و 
يكي يكي با آن ها مصاحبه كردند. يك جلســه هم 
به اتفاق بعضي از همــكاران در مخابرات، خدمت 
ايشــان رفتيم. اولين چيزي كه ايشان خواستند اين 
بود كه گفتند شــما اگر از قرآن سوره اي را حفظ 
هســتيد، بخوانيد. بنده هم چند ســوره كوچك را 
كه حفظ بودم خواندم. در حقيقت ايشــان يك نوع 
ارزيابي تعهدي هــم انجام دادند، از نظر تخصصي 

هم كه ما آشنا بوديم و رشته مان مناسب بود.
پیش از آن هم شما با ايشان مالقات کرده بوديد؟
سابقه آشنايي داشتيم، ولي ايشان آن جا بيشتر سعي 

نخســتین  در  گفتم  كه  همانطور 
جلسه، شــهید بهشتي توانستند 
روح تشكیالتي را به ما منتقل كنند 
و شــهید باهنر هم از عمق مسائل 
استراتژیك و نظري گفتند. ایشان 
از روح بسیار بلند و توأم با تواضع 

برخوردار بودند
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كردند ارزيابي اي هم از بنده داشــته باشند. شهيد 
باهنر انسان تيزبيني بودند. زماني كه ايشان وزرا را 
به مجلس معرفي كردند، بنده را هم به عنوان وزير 
پست، تلگراف و تلفن معرفي كردند و كابينه شروع 
به كار كــرد. فكر مي كنم از كابينه اي كه ايشــان 

معرفي كرده بودند فقط يك نفر رأي نياورد.
درباره نخست وزيري شهید باهنر کمتر صحبت 
شده است. دوست داريم شما از اين مبحث براي 

مان بگويید.
مهم ترين خاطرات بنده در مورد نخســت  وزيري 
ايشان، چند جلســه اي است كه ما به عنوان هيأت 
دولت خدمت شان رســيديم. دوره كوتاهي بود و 
چند جلسه بيشــتر طول نكشيد، اما جلساِت بسيار 
پربار و مؤثري بــود. آن موقع، اوايل انقاب بود و 
بيشــتر، مسائل داغ كشــور همانند جنگ و ترورها 
مطرح بود. ســبك مديريت شــهيد باهنر به عنوان 
نخست  وزير اين گونه بود كه مدت طوالني، همه 
دوستان، نظرهاي خود را مطرح مي كردند و ايشان 
خوب گوش مي دادند. پس از آن، ايشان شروع به 
جمع بندي مي كردند كه واقعًا جامع، كامل و عميق 
بود. جمع بندي هاي شــهيد باهنر درباره مسائل، از 
نظــرگاه علمي و عملي، با عمــق و جامعيت فوق 
العاده اي توأم بود. احساسم اين است كه اگر با آن 
منش، روش و عمقي كه داشتند رياست  جمهوري 
شهيد رجايي و نخست وزيري آقاي باهنر چند سال 
ادامه پيدا مي كرد، خيلي سريع مسائل كشور روي 
غلتك مي افتاد. آن ها از نظر تعهد، ســاده زيستي و 
سامت و به خصوص گرايشي كه به باال بردن سطح 
زندگي مستضعفان داشتند نمونه بودند. دشمن واقعًا 
اين دو چهره را خوب تشــخيص داد. وقتي اين ها 
را از انقاب گرفتند، ضربه مهمي به دولت و تداوم 
راهي كه براي برطرف كردن مشــكات و پيشرفت 

كشور هموار شد، وارد شد.
پس از فاجعه هفتم تیر، اين دو شــهید از بهترين 
چهره هاي اجرايي بودند که پتانسیل بسیار بااليي 
داشتند و در فاجعه ديگري که در هشتم شهريور 

رخ داد، از وجودشان محروم شديم.
آن ها چهــره هايي بودند كــه ظرفيت هاي خيلي 
بااليي داشتند، يعني تجربه انقاب و آشنايي عميق 
با مباحث نظري اسامي داشتند، با مسائل روز آشنا 
بودند و انســان  هاي فرهنگي و خستگي  ناپذيري 
بودند. شهيد رجايي مي گفتند كابينه من تنها شامل 
اين ســي نفر كه اين جا هستند نيست، كل جامعه 
ايران عضو كابينه من هستند. ايشان اولين بار جلسه 

هيأت دولت را در سيســتان و بلوچستان و زاهدان 
تشكيل دادند.

از ساده زيستي شــهید رجايي زياد شنیده ايم، 
شــهید باهنر هم تالي ايشان است. دوست داريم 

درباره ساده زيستي شهید باهنر هم بدانیم.
مــا با شــهيد رجايي ســابقه طوالني آشــنايي در 
دوره دبيرســتان از پيش از انقــاب و رفت و آمد 
خانوادگي داشــتيم، اما در مورد شهيد باهنر چنين 
توفيقي نداشتيم. ولي بر اساس اين كه از دور ايشان 
را مي ديديم، ظاهر بســيار ساده اي داشتند و فوق  
العــاده متواضع، صبور و متيــن بودند. واقعًا روش 

هاي مديريتي ايشان آموزنده بود.
جناب مهندس؛ با توصیفاتي که شما مي فرمايید 
اين سكوت، وقار و طمأنینه، لزوم رشد علمي و 
معنوي و ارائه نطق هاي آتشیني است که از شهید 

باهنر ديده و شنیده ايم.
صحبت هاي ايشان عميق و داراي چارچوب نظري 
ـ بــه  خصوص در مبحث تعليــم و تربيت ـ بود. 
شهيد باهنر مي دانستند كه اين مباحث چگونه بايد 
در جمهوري اسامي طراحي شود و به پيش برود.

در واقع شهید باهنر يكي از طراحان اصلي نظام 
بودند. راستي شما به عنوان وزير پست، تلگراف 
و تلفن، هیچ گاه شخصًا با ايشان جلسات دو نفره 

اي را برگزار کرديد؟
در واقع فرصتش پيش نيامد. جلســه دو نفره، فقط 
براي دعوت به كار، مصاحبه، رايزني و ارزيابي بود. 
از شهادت ايشان بگويید. زمان انفجار، شما کجا 

بوديد؟
صبح آن روزي كه بعــد از ظهرش انفجار صورت 
گرفت، بنده به ســاختمان نخست  وزيري مراجعه 
كرده بودم كه يك دفعه، حس ششمم  به من حالت 

تأثرانگيز و بار غم شديدي را  تحميل كرد.
آن روز با اين دو بزرگوار ديداري هم داشتید؟

خير، به بنده چنين الهام شــد و ناراحت و افسرده 
شــدم. بعضي وقت ها انســان ها به خاطر اتفاقي 
كــه مي خواهد بيفتد، نه اين كــه نوع آن را بدانند، 
ناخودآگاه نوعي دلشــوره و احســاس ناخوشايند 
دارند. در آن زمان معموالً هر روز يك نفر شهيد مي 
شــد. هر صبح كه از منزل بيرون مي آمديم ممكن 
بود حادثه اي بــراي هر يك از ما پيش بيايد، حتي 
شب ها به منزل نمي رفتيم، چون مرتب خانواده ما 

را تلفني تهديد مي كردند.
ابتدا غسل  افراد،  خاطرمان هست که بســیاري 
شــهادت مي کردند و ســپس به ســمت محل 

کارشان راه مي افتادند.
بلــه، اين گونه بــود. خاصه وقتي از ســاختمان 
برگشتيم، در محل كارمان بوديم كه خبر شهادت را 

شنيديم و بافاصله به آن جا بازگشتيم. 
مصاحبه را جمع بندي کنید.

همان طور كه گفتيم اين دو شخصيت، جزو شايسته 
ترين هاي جمهوري اسامي به عنوان رئيس جمهور 
و نخســت وزير بودند. با تجربه چند جلسه اي كه 
هيأت دولت تشــكيل شد، همه ما به عمق مديريت 
و بينش، همين طور مردمي بودن ايشــان پي برديم. 
هنوز هم احســاس مي كنم جاي شــخصيت هايي 
مثــل اين دو بزرگوار در جمهوري اســامي خالي 
اســت كه منش اسامي، مردمي و عميق بودن و به 
خاطر مردم فداكاري كردن را در وجودشــان داشته 
باشند. اگر مسئولين ما اين چنين باشند، واقعًا هيچ 
وقت شكافي بين مردم، مسئولين و دولت پديد نمي 
آيد و هميشــه اعتماد مردم جلب مي شود. مطمئن 
باشيد اگر هم مشكاتي در زندگي به وجود بيايد، با 
توجه به داشتن چنان مسئوليني، ما هميشه احساس 
آرامش مي كنيم. به هر حال آن ها براي خودشــان 
چيزي نمي خواستند و امتيازي قائل نبودند و اين، 

نكتة بسيار مهمي است...

با تجربه چند جلســه اي كه هیأت 
دولت تشكیل شد، همه ما به عمق 
مدیریت و بینش، همینطور مردمي 
بودن ایشــان پي بردیم. هنوز هم 
احساس میكنم جاي شخصیتهایي 
مثل این بزرگوار در جمهوري اسالمي 

خالي است.
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نخستین بار نام شهید باهنر را کجا شنیديد؟
بســم اهلل الرحمن الرحيم و به نستعين. با طلب علو 
درجات براي امام و شــهدا خصوصًا شهيد بزرگوار 
حجت االسام والمسلمين دكتر باهنر. بنده در مبارزه 
با رژيم طاغوت و نهضت امام)ره( از حدود ســال 
13۴1 با شــهيد باهنر آشنا شــدم كه اين آشنايي به 
ســرعت تبديل به صميميتي برادرانه و اسامي شد. 
ايشان طلبه جواني بود بسيار فاضل، ارزنده، آشنا به 
علوم جديد، روشــن  انديش و داراي انديشه هاي 
خوب كه با شــهيد دكتر بهشــتيـ  رحمت اهلل عليه 
ـ در مجموعه تحقيقات اســامي همكاري داشت و 

بنده هم همكاري اجمالي با آن ها داشتم.
شما به طور مســتقل هم با شهید باهنر همكاري 

مي کرديد؟
در اين دوره تا ســال 13۴1 خير، اما در سال 13۴1 
توفيق داشتم يك كار تحقيقاتي با شهيد بهشتي انجام 
دهيم كه ايشــان سرفصل هايي نوشته و تنظيم كرده 
بود و به نام حكومت اسامي چاپ كرديم. كتابي به 
نام خودم بود كه بر آن حاشيه زديم و مقدمه نوشتيم. 
چارچوب بحث مربوط به حكومت اسامي بود كه 
پس از پيروزي انقاب آن را با نام »حكومت اسامي 

از ديدگاه شهيد بهشتي« چاپ كرديم. 
در واقع آن کتاب محصول دهه چهل بود.

شهيد بهشتي روي موضوع حكومت اسامي كار مي 
كرد كه بسيار بحث قوي، گسترده و جامعي است و 
عناوينش هنوز هم قابل توجه اســت. همان  جا بود 

كه بحث واليت فقيه مطرح  شد.

نام آن مؤسسه چه بود؟
يك گروه تحقيقاتي با مديريت دكتر بهشــتي بود كه 

اسم خاصي نداشت. 
شهید باهنر را آن جا ديديد؟

خير، شهيد باهنر را آن جا نديديم. ايشان در مجموعه 
كار مــي كرد، اما بنــده در آن مجموعه با اين عزيز 
آشنا نشدم. در ارديبهشت ماه 13۴2، امام)ره( عنايت 
فرمودند و اجازه دادند مؤتلفه اسامي تشكيل شود 
كه شــهيد باهنر هم جزو آن قرار گرفت و در بخش 

آموزش مشغول به كار شد.
ارتباط شان با مدرسه »رفاه« چگونه بود؟

آن موقع هنوز مدرســه رفاه تشكيل نشده بود. ما در 
جريــان انجمن هاي ايالتي و واليتي با اين طاب و 

كساني كه با شهيد بهشــتي و خضرت امام كار مي 
كردند آشنا شــديم و يكي از آن ها هم جناب آقاي 
دكتر باهنر بود. اخاق بســيار خوب، جاذبه و توجه 
و تقوا به همراه نگاه گسترده و روشن بينانه ايشان ما 

را به هم جذب كرد. از آن جا متوجه شديم كه آقاي 
باهنر در مؤسسه تحقيقات هم هست و در نشريات 
مهمي همچون »مكتب تشــيع« و »مكتب اسام« هم 

مشغول فعاليت بود.
اين دو نشريه ماهانه منتشر مي شد؟

يكي ماهنامه و ديگري فصلنامه بودند. ما هم آن سال 
نشريه اي منتشر كرديم كه اولين نشريه منظم حوزه 
بود و سعي داشــتيم افراد را مشترك نشريه كنيم. ما 
نزديك به ســيصد مشترك جمع كرديم. شهيد باهنر 

يكي از نويسندگان آن مجموعه بود.
راجع به نشريه مكتب تشیع هم بگويید.

يك فصلنامه بود كه آيت  اهلل هاشمي و شهيد باهنر 
در آن فعــال بودند و رونق پيــدا كرد. ما به صورت 
يك مجموعه با شــهيد حاج صادق اماني در مسجد 
»شــيخ علي« فعاليت مي كرديم. بعــد هم در رابطه 
با مســأله دولت ها، نهضت ملي شدن صنعت نفت 
و فعاليت هاي گروه شــيعيان در نهضت ملي شدن 
نفت، اين مجموعه هــا ارتباطاتي بين ما ايجاد كرد. 
كم و بيش اين ارتباطات با نهضت امام)ره( انســجام 
يافت. در ســال 13۴1 توطئــه انجمن هاي ايالتي و 
واليتي رژيم موجب شــد دوســتاني كه پراكنده با 
هم ارتباط داشــتند، امثال شهيد باهنر، شهيد رجايي، 
شــهيد الجوردي، شهيد اســامي، شهيد محاتي و 
شــهيد مفتح همه به هم نزديك شوند. در آن مقطع 
شــهيد باهنر خيلي صميمي و جدي به تهران آمد و 
در كوچه »شــترداران« در ميدان »قيام« يك آپارتمان 
با آقاي علي حجتي كرماني گرفت. شهيد باهنر تازه 

اخالق بسیار خوب، جاذبه و توجه و تقوا به 
همراه نگاه گسترده و روشن بینانه ایشان ما 
را به هم جذب كرد. از آنجا متوجه شدیم 
كه آقاي باهنر در مؤسسه تحقیقات هم 
هست و در نشریات مهمي همچون »مكتب 
تشیع« و »مكتب اســالم« هم مشغول 

فعالیت بود

درآمد

»شــهید باهنر یكي از رادمــردان و بزرگ 
انسانهایي است كه نقشي قوي، جدي و عمیق 
در سیاســت،آموزش و پرورش، مسائل دیني، 
اجتماعي و فرهنگي، ابتكارهاي نو مثل اردوهاي 
آموزش و پرورش، تدوین كتب، مسائل اخالقي 
در رابطه با اداره نظام به صورت ناب و خالص و 
پس از پیروزي انقالب هم در شوراي انقالب و 
حزب جمهوري اسالمي نقش بسیار ارزشمندي 
داشت.« دكتر اسداهلل بادامچیان معاون رئیس 
شــوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي، رئیس 
بنیاد هفت تیر است كه سابقه چند دوره وكالت 
در مجلــس را هم دارد. این گفت و شــنود را 

بخوانید:

شهيد باهنر و مبارزات در گفت و شنود شاهد ياران
با دكتر اسداهلل بادامچيان

انسـاني ويـژه بود
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ازدواج كرده بود و ما گاهي به منزل ايشــان رفت و 
آمد مــي كرديم، البته با احتيــاط و مراقبت كه يك 

وقت دستگير نشويم.
در واقع به نوعي زندگي چريكي داشتید.  

بله، خوب يادم اســت وقتي كه نهضت شروع شد و 
اولين دختر مكرمه ايشان به دنيا آمد، شهيد باهنر نام 

او را »نهضت« گذاشتند.
نام پسر ايشان هم ناصر است؟

ايشــان نام ناصر را تحت جاذبه جمــال عبدالناصر 
انتخــاب كرد، منتها نــه به اين عنــوان، بلكه چون 
در جهان آن روز و بين كشــورهاي اســامي، تنها 
دولت مســتقلي بود كه پديد آمد. گرچه او يك فرد 
منتسب به اسام سياســي نبود، ولي يك شخصيت 
قابل احترام بود و جاذبه داشــت. عبدالناصر پشت 
فلسطيني ها ايستاد. از طرفي شاه فاروق را سرنگون 
كرد و حكومت ملي بر سر كار آورد. شهيد باهنر اين 

نام را از اين بابت روي پسرش گذاشته بود. 
القصــه، در جريــان تشــكيل مؤتلفه اســامي در 
اريبهشــت ماه ســال 13۴2 وقتي امام)ره( مباحثات 
و مجاهدات صادقانه ياران مــا يعني آقايان عراقي، 
اماني، اسداهلل الجوردي، عســگراوالدي، ميرمحمد 
صادقي و دوســتان ديگر را ديدنــد، طبيعي بود كه 
به ما عنايت ويژه كردنــد. به خصوص در ماجراي 
فيضيه قم تشــكيات مؤتلفه نقشي عظيم بازي كرد. 
در واقع ما براي حفاظت از بيت امام در آن جا جمع 
بوديم، زيرا از شب پيش خبر داشتيم كه مي خواهند 
شــلوغ كنند. افراد گارد شاهنشــاهي با لباس هاي 
مبدل به صورت دهقان و كارگر در پادگان بيرون قم 
جمع شدند، به همين دليل براي مراقبت از امام يك 
شبكه حفاظتي تشكيل داديم و هر كدام مسئوليتي را 

برعهده گرفتيم.
در اين ماجرا شهید باهنر چه نقشي داشت؟

ايشــان مدام به بيت امام رفت و آمد داشت و با هم 
مرتبط بوديم. 

شهید باهنر رسمًا عضو گروه مؤتلفه بود؟
اين را توضيح مي دهم. زماني كه تشكيات اسامي 
را با شــهيد بهشتي و شــهيد مطهري راه انداختيم، 
تصميم گرفته شد كه اين تشكيات آموزش اسامي 
داشته باشد، پس بايد بخش آموزش راه انـدازي مي  
شد. ما آموزش هاي امور ديني را مثل عربي، اصول 
و فقه در مســجد شيخ علي، مســجد جامع و بازار 
آهنـگران به طــور پراكـنـــده داشتيم كه تـدريس 
مي شد، اما اين مبحث آموزشي نياز روز بود، طوري 
كه اولين بحثي كه در گروه آموزشي مطرح شد بحث 
قضا و قدر بود. يك برداشــت غلــط از قضا و قدر 

وجود داشــت كه خداوند هر چه تقدير مي كند در 
جامعه حاكم اســت و ما نمي توانيم هيچ نقشي در 
تقدير الهي داشــته باشيم، فلذا اين تقدير الهي است 
كه يك شــاه خائن، فاســد، آلوده و مزدور را  بر ما 
حاكم كرده اســت و اگر خدا نخواهد شــاه ميميرد 
و به درك واصل مي شــود. آيت  اهلل شهيد مطهري 
اولين جزوه را براي از بين بردن اين برداشــت غلط 
از قضا و قدر الهي مطــرح و تدريس كرد كه همه، 
هــم نگاه صحيح پيدا كنند و هــم اين كه در جامعه 
اين نوع نگاه را ريشــه كن كننــد. به همين دليل بنا 
شد رابطين آموزشــي را انتخاب كنيم. ما افرادي را 
كه داراي آشــنايي اجمالي با مبانــي ديني بودند در 
يك جلســه آموزش داديم و آن هــا در حوزه ها و 
تشــكيات رابط آموزشي شدند كه از جمله اين ها 
بنده، شهيد الجوردي، شهيد صادق اسامي، مرحوم 
حاج مرتضي الجوردي ـ اخوي شــهيد الجوردي ـ 
و دوستاني ديگر بوديم. مسئول آموزش هيأت هاي 
مؤتلفه اســامي، دكتر باهنر بودنــد و از آن به بعد 

جلسات ما مستمر شد. 
براي ما از آن جلسات بگويید.

در جلسات، وقتي كه اين بزرگوار بحث ها را مطرح 
مي كــرد، طبعًا بحث هاي سياســي و ديدگاه هاي 
مختلف هم مطرح مي شــد. بين ما و شــهيد باهنر 
كامًا يـــك پيوســتگي به وجـــود آمــد و خيلي 
هم عـــاقه مند شــديم كه در اين گير و دار ايشان 
دســتگير شد. شهيد باهنر يكي دوبار دستگير شدند. 
وقتي ايشــــان از زنـــدان آزاد شد در منـزل آقاي 
شانه چي در امامزاده يحيي)ع( همه ما به ديدن شان 
رفتيم و ايشان بحث قابل توجهي كرد در اين رابطه 
كه انســان مي تواند مقاوم باشد و مي شود زندان ها 
را به مكاني ســازنده و رشــددهنده تبديل كرد. در 
بحث هاي آموزشــي غير از مســأله قضا و قدر، به 

تدريج آموزش هاي ديگر و 
سؤال هاي اعضاء هم مطرح 
شد كه شــهيد باهنر و شهيد 
منتها  بودند،  بهشتي پاسخگو 
با مسئوليت شــهيد باهنر كه 
مسئول بخش آموزشي ما بود. 
از اين جا بود كه ارتباطات ما 
با اين شهيد بزرگوار گسترده 
شــد. نوع رفتار شهيد باهنر 
به گونه اي بــود كه در عين 
و  متانت  با  انقابي،  قاطعيت 
رعايــت بحث تقيه عمل مي 
كرد. پس از قضاياي نهضت 
امــام)ره( و جريانات مربوط 
پانزده خرداد، نقش شهيد  به 
باهنر در مؤتلفه و روحانيت 
مبــارز جــدي تر شــد. در 
حقيقــت مجموعه روحانيت 
با نظر مبارك حضرت  مبارز 
امام دور هم جمع شده بودند 
و يك نوع همبستگي دقيق و 
عميق بين آن ها بود. مؤتلفه 
اسامي، شــوراي روحانيت 

داشت.

آن ها چه کساني بودند؟
شــهيد آيت اهلل بهشــتي، شــهيد آيت اهلل مطهري، 
مرحــوم آيت اهلل محــي الدين انواري و مرحـــوم 
حجت  االســام مواليي كه امــام فرموده بودند اگر 
امكان دسترسي به من وجود نداشت، نظر اين ها نظر 
من است. فقط گروه مؤتلفه بود كه شوراي روحانيت 
داشــت و هيچ گــروه ديگري شــوراي روحانيت 
نداشــت. اما در كنار شــوراي روحانيتي كه خدمت 
امام اعام كرده بوديم، مؤتلفه در واقعه پانزده خرداد 
نقش ويژه داشــت و بعــد از آن اداره كار به عهده 
آن ها بود. شــهيد باهنر يكي از عناصر قديم بود كه 
در جريان اعاميه مراســم شب هفت شهداي پانزده 
خرداد كه اعتصاب سراســري در كشور بود و رژيم 
را در هم شكســت، نشان داد حركت ادامه دارد. در 
جريان مهاجرت و آمدن به تهران هم يكي از كساني 
كــه در اين زمينه خيلي مؤثر و نظرياتش قابل توجه 

بود، شهيد باهنر بود. 
ماجراي مهاجرت علما به تهران چه بود؟

پس از دســتگيري حضرت امام در خردادماه 13۴2، 
مراجع عظــام همانند آيات عظام نجفي مرعشــي، 
مياني و ديگر علماي بزرگ باد به عنوان پشتيباني 
از امام به تهران آمدند و در آن جا از ايشان حمايت 
كردند. در هماهنگي بين اين افراد، شهيد باهنر نقش 

مؤثر و اساسي داشتند.
آن ها در تهران چه کردند؟

آن بزرگواران به عنوان پشتيبان و معترض در تهران 
مســتقر شــدند و مؤتلفه هم نقش ويژه اي در اين 

زمينه داشت. 
در واقع شهید باهنر به عنوان يك روحاني جوان، 

هماهنگ کننده اين امر مهم بود.
بله، ايشــان جزو اين مجموعه كار مي كرد و نقش 
مؤثري در هماهنگي ها داشت. پس از اين جريانات، 

ســال 13۴1 توطئه انجمنهاي ایالتي و 
والیتي رژیم موجب شــد دوستاني كه 
پراكنده با هم ارتباط داشــتند، امثال 
شهید  رجایي،  شــهید  باهنر،  شهید 
الجوردي، شهید اسالمي، شهید محالتي 
و شهید مفتح همه به هم نزدیك شوند. 
در آن مقطع شهید باهنر خیلي صمیمي 

و جدي به تهران آمد...
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شــهيد باهنر در گسترش تشكيات مؤتلفه و ارتباط 
روحانيــت به صورت يك نهاد باز هم نقش بســيار 
مؤثري داشــت و در هــر دو مورد ايشــان فعال و 
تأثيرات شان هم در آرام كار كردن خيلي مؤثر بود. 

جالب اينكه با تمام اين تــالش ها و مخاطرات 
احتمالي پیش رو، همیشــه آرامش شــهید باهنر 

زبانزد بود. 
بله، همين طور است. در اين مورد به اين نكته اشاره 
كنم كه بني صدر با شــهيد بهشتي خيلي دشمن بود 
و با حضرت آقا هم ســر ناسازگاري داشت. روزي 
بحث شد كه چرا شما با آقاي بهشتي مشكل داريد؟ 
با آيت اهلل خامنه اي چه مســأله  اي داريد؟ راجع به 
آيت  اهلل هاشــمي پرسيدند، گفت او با سياست كار 
مي كند. راجع به آقاي باهنر پرســيدند، گفت اين از 
همه بدتر اســت؛ از زير ميز موشك مي اندازد! البته 
بنده شخصًا در اين ماجرا نبودم، ولي آن را در جلسه 
اي كــه پس از پيروزي انقاب در شــوراي انقاب 

تشكيل شد، شنيدم. 
پس وحشت او از شهید باهنر کم نبود؟

نه، البته بيشترين ترس را از شهيد بهشتي داشت. پس 
از اين ماجراهاي گسترش تشكياتي و برنامه ريزي 
ها در فروردين ماه ســال 13۴3 كه سياست استكبار 
عوض شــد، آمريكايي ها به اين نتيجه رسيدند كه 
اسداهلل َعَلِم انگليســي، نمي تواند كاري انجام دهد 
و تصميم گرفتنــد يك مزدور بيشــتر آمريكايي را 
جايگزين او كنند. البته حسن علي منصور انگليسي 

هم بود؛ هم خودش و هم پدرش فراماسونر بودند.
او به جاي که آمد؟

منصور جاي علم آمد. به شــاه گفتند او را نخســت 
وزيــر بگــذارد. اين ها را حســين فردوســت در 
خاطراتش نوشته است كه چگونه به شاه گفته بودند 
با پنبه ســر ببرد و تغييراتي بدهــد. آن ها امام را از 

زندان آزاد كردند، منتها ايشان را به قم  بردند. 
رژيم از استقبال مردم از حضرت امام مي ترسید؟
بله، همين طور است. اگر مردم متوجه مي شدند، از 
تهران تا قم يكسره پر از جمعيت مي شد. خودشان 
مي دانســتند چه خبر است. شــب كه امام را بردند، 
همين كه ايشــان خواست از كوچه وارد منزل شود، 
ملت قم خبردار شدند و نگذاشتند تا صبح منزل امام 

خالي بماند. ما جشني گرفتيم و شهيد باهنر در جشن 
شهر قم هم نقش جدي داشت. 

نقش ايشان چه بود؟
شــهيد باهنر نقش كارگرداني و ارتباطات با علما و 
آيات قم از جمله آيت اهلل خزعلي و شيخ محمدجواد 
حجتي كرماني و علماي ديگر را داشــت و قرار شد 
ســه شب در فيضيه جشــن برگزار و در آن جا يك 
قطعنامه براي ايجــاد تحول در حوزه هاي علميه به 
خصوص حوزه علميه قم خوانده شود. شهيد باهنر، 
هم از طرف گــروه مؤتلفه و هم از طرف روحانيت 

قم، جزو هسته مركزي اداره كننده جلسات بود.
آن سه شب جشن با آرامش برگزار شد؟

آن سه شب جشن »طوفاني« بود. مرحوم سيدمحسن 
اميرحســيني با مرحــوم محمود مرآتي يك دســته 
گل گرفتند و روي آن نوشــتند »هيأت هاي مؤتلفه 
اســامي« كــه رژيم به آن حســاس شــد و آقاي 
اميرحســيني و عده اي ديگر را دســتگير كردند، اما 

نتوانستند به ماجرا پي ببرند.
براي شهید باهنر هم مشكلي پیش آمد؟

خير، شهيد باهنر اين بحث را نداشت. در آن مراسم 
آيت اهلل  خزعلي يك ســخنراني زيبا و ناب كرد كه 
بسيار اديبانه بود. ايشان پس از چند سخنراني، باالي 
منبر رفت و گفت »بســم اهلل الرحمن الرحيم. الف، 
ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح،...« و شــروع به خواندن 
حروف الفبا كرد. همه حواس شان به روحاني باالي 
منبر رفت كه به جاي آيــه قرآن، الفبا مي خواند اما 
در بطن ايــن كار، زيركي اي نهفته بود... قطعنامه را 
هم آقاي محمدجواد حجتي كرماني خواند كه در آن 
براي تحول حوزه هاي علميه پيشنهاد شده بود. نقش 
آقاي باهنــر در نگارش مواد و محتواي آن قطعنامه، 
يك نقش اساسي بود. پس از اين قضايا بحث جهاد 
مسلحانه و اجراي حكم الهي و اعدام انقابي منصور 

شكل گرفت.
شهید باهنر در اعدام انقالبي منصور نقش داشت؟
خير، شهيد باهنر و شــهيد بهشتي مطرح كردند كه 
ما در مؤتلفه به دو بخش تقســيم شويم؛ يك بخش 
جهاد مســلحانه كــه نام آن را مبــارزه مثبت و يك 
بخش جهاد اســتكبار سياســي كه نام آن را مبارزه 
منفي گذاشــته بودند كه مي خواستند به ظاهر از هم 

جدا شــوند، منتها در باال به هم مرتبط مي شدند. به 
قـول شــهـــيد بهشتي، هيچ گروه مبارزه مسلحانه 
اي بدون پشتيباني كار سياسي و توده اي مردم شكل 
نمي گيرد. چريك مثل ماهي در آب اســت. سازمان 
هاي مســلح چريكي به ماهي مي مانند كه آب الزم 
دارد تا در بســتر آن شــنا كند، اما كار سياســي هم 
تنها به جايي نمي رســد؛ در آن جايي كه الزم است 
بايد دست به اســلحه برد. در بسياري از اين بحث 
ها شهيد باهنر هم حضور داشت. در جريان اجراي 
آن حكم الهي در خصوص منصور، هم جناح جهاد 
مسلح و هم جناح سياسي گير افتادند، منتها به علت 
پيچيدگــي و عنايات خداونــدي در مؤتلفه، رژيم 
نتوانســت ما را كشف كند،  اما سران جهاد مسلحانه 
را كه آقايان عراقي، عســگراوالدي، حاج حيدري، 
اندرزگو و حاج هاشم اماني بودند شناسايي كرد كه 
چهار نفر به شهادت رســيدند و بقيه زنداني شدند. 
در نهايت شهيد باهنر همچنان مسئول بود و مؤتلفه 
دور دوم را با همكاري شــهيد رجايي، مرحوم حاج 
تقي الهي، حــاج مصطفي قادري زاده و آقاي جال  
الدين فارسي اداره كردند. بنابراين نقش شهيد باهنر 
در اداره جمعيت پس از دســتگيري ها بســيار مؤثر 
بود. در دوره اي از سال 13۴۴ تا سال 1350، شهيد 

باهنر در سياست گذاري نقشي ويژه داشت. 
مدرسه رفاه هم در همین سال 1350 شكل گرفت.

در اين باره چند كار انجام  شــد كه شهيد باهنر آن 
ها را دنبــال  كرد؛ يكي مبارزه سياســي مخفي كه 
ايشان درش نقش جدي داشت، ديگري مبارزه جهاد 
مسلحانه كه ايشــان از آن اطاع داشت، ولي نقشي 
نداشــت. در رابطه با فعاليت هاي فرهنگي، شــهيد 
باهنر نقش اصلي داشــت. از جمله تشكيل مدرسه 
اردوي ســبز ـ اردوهايي كه با همت مرحوم سردار 
جانباز مرحوم آقاي قديريان و شــهيد بهشتي شكل 
گرفــت و در آن برنامه هاي گوناگون و متنوع مانند 
ســخنراني و نمايش برگزار مي شــد؛ فيلم هايي كه 

ظاهر سياسي نداشــت، ولي در باطن سياسي بود ـ 
به همين دليل شــهيد باهنر نقش خاصي داشت. از 
اين جا بود كه مدرســه رفاه و ايجاد يك مدرســه 
براي بانوان شــكل گرفت تا بتوانيم براي مدرســه 
اسامي آن ها كادرسازي كنيم و كادرهاي ارزشمند 
داشته باشــيم. آن جا بحث شد كه يك تحول عميق 
ايجاد كنيم. به پيشــنهاد شهيد بهشتي، بحث مدرسه 
دخترانه رفاه مطرح شــد و نامش را هم به گونه اي 
گذاشــتيم كه حساســيت رژيم را برنينگيزد. شهيد 
رجايي و دوســتان مؤتلفه آن جــا كار مي كردند و 
شهيد باهنر هم آن جا نقش داشت؛ ايشان در مسأله 
كاريابــي، صندوق هــاي قرض  الحســنه و برنامه 
ريزي الگوها در مسائل تعاوني ها، حضوري جدي 

شهید باهنر یكي دوبار دستگیر شدند. 
وقتي ایشان از زندان آزاد شد در منزل 
آقاي شانه چي در امامزاده یحیي)ع( همه 
ما به دیدنشان رفتیم و ایشان بحث قابل 
توجهي كرد در این رابطــه كه انـسان 
مي تواند مقاوم باشد و میشود زندانها را 
به مكاني سازنده و رشددهنده تبدیل كرد
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داشــت. آقاي باهنر در مؤتلفه بــود، ولي در مبارزه 
مسلحانه حضور نداشت. كار فرهنگي بسيار جالبي 
كه شــهيد باهنــر انجام داد اين بود كــه آن موقع با 
مرحوم سيدرضا برقعي ـ كه واقعًا قدر خدماتش در 
انقاب مجهول اســت ـ راهكاري پيدا كردند كه در 
رأس كتب آموزشــي ديني تعليمات اسامي، بتوانند 
در وزارت آمــوزش و پــرورش خدمت كنند. منتها 
براي اين كه نگويند روحانيت همكاري كرده، ايشان 
سبيل درويشي گذاشت. البته مريدان مسجدش وي 
را خيلي اذيت كردند كه چرا درويش شــده است. 
يك برنامه ريزي عميق انجام شــد تا از طريق نفوذ 
در وزارت آموزش و پرورش شــاه بتوانيم تعليمات 
دينــي جديد را به گونه اي كامل جا بيندازيم، لذا بنا 
شــد اين كار را  شــهيد باهنر بر عهده بگيرد. ايشان  

مسئول مشاور مدير كل شــد و شهيد بهشتي كتاب 
اسام شناســي را به شهيد باهنر دادند تا به صورت 
بحث هاي جمع بندي شــده در جلسات تنظيم و به 
جاي آن تعليمات درســي كه خيلي ثقيل و خســته 
كننده بود به آموزش و پرورش داده  شــود؛ شــامل 
بحث هاي نو و جديد با رعايت تمام اصول تشــيع، 
منهاي تحريك فرقــه هاي ديگر و حتي صوفيه، لذا 
قرار شد يكي از دوستان داخل آن جا نفوذ كند. اگر 
او هم مي خواست مذهبي باشد نمي شد، بنابراين آن 
جوان مذهبي بســيار خوش قيافه و خوش قد و باال 
بايد صورتش را تيغ مي زد، كراوات مي بســت، يقه 
را باز مي كرد، گردن بند طا مي انداخت، انگشتري 

طا دست مي  كرد و بهترين عطر پاريسي را مي زد.
اين ها زير نظر شهید باهنر انجام شد؟

بله، همين طور است. آقاي برقعي آن شخص را نزد 
خانم فرخ رو پارســا برد كه از فاســدترين زن هاي 
دوره رضاشــاه بود و حكم مديركلي را به او داد. آن 
شــخص به خاطر ظاهر جديدش در خانواده دچار 
مشكل شــد و اولين كســي كه وي را نفرين  كرد، 
مادرش بــود. ضمن اين كه او نبايــد در آموزش و 
پــرورش نماز مي خواند و بايد تقيه مي كرد، وگرنه 
لو مي رفت. يادم است مثل شهيد باهنر رعايت تمام 
جوانــب را مي كرد. يك دفعــه همايش آموزش و 
پرورش در مشــهد برگزار شــد كه فرخ رو هم آن 
جا رفته بود. شــهيد باهنر به آن جوان گفت كه اگر 
نروي اخراجت مي كنند. او با يكي از دوستان مطرح  
كرد كه حتي حاضر اســت به قيمــت اخراج به آن 
جا نرود. وقتي كتاب تعليمات اســامي درآمد، در 
پايه دبيرستان روي جلِد آن عكس شاه و در صفحه 
دوم و ســوم فرح، وليعهد و اشرف چاپ شده بود. 
يادم اســت در زندان اوين بوديم كه شــهيد رجايي 
وقتي از ماقات آمد با هيجان گفت آقاي بادامچيان! 
آمد، به خــدا درآمد. گفتم چي در آمد؟ گفت كتاب 
تعليمات ديني درآمد، همسرم يك نسخه آن را آورده 
اســت. ما در زندان تعليمات ديني و اسام  شناسي 
را بــا اين كتاب آموزش مي داديم. يادم مي آيد يك 
روز اســتوار زندان گفت اين كتــاب كه مي خوانيد 
چيســت؟ گفتيم كتاب رسمي مملكت را درس مي 
دهيم، اشــكالي كه ندارد! تقريبًا در ســال 1356 يا 
1357 بود كه ســاواك متوجه شد چه كاهي سرش 
رفته اســت. به شاه گزارش دادند كه اين كتاب پر از 
آموزش هاي انقابي است، لذا دستور داد كارشناس 
فرهنگي اطاعات ســاواك، كتاب را ارزيابي كند و 
نكات منفي آن را حذف كند، چون ديگر نمي شــد 
يك بــاره آن را جمع كنند. اين كتــاب در كتابخانه 
شــهيد باهنر يادگار اســت. خب، اين جزو كارهاي 
عظيم شــهيد باهنر است. در ســال 1356 حضرت 
امــام در زندان اوين بــراي ما پيغام فرســتادند كه 
ريشه شــجره خبيثه پهلوي در ايران از خاك بيرون 
اســت. به برادران بگوييد جمع شويد، همت كنيد و 

براي هميشــه او را از خاك ميهن اسامي تان بيرون 
بيندازيد. ما تا نيمه اول ســال 1356 در زندان بوديم 
و از نيمه دوم سال، بنده، شهيد باهنر، شهيد مطهري، 
شهيد بهشتي و مقام معظم رهبري هر روز حدود سه 
چهار ساعت جريانات و اطاعات سازمان  مجاهدين 
خلق و بعد هم نظر مشورتي داخل زندان را با بيرون 
تبادل  نظر مي كرديم. سياســت كان ما اين بود كه 
با سازمان درگير نشويم، با كميسري برخورد نكنيم، 
يك سيســتم اطاعات مخفي عظيم كه خالص و در 
خط واليت و بدون گروه هاي التقاطي و مشكل دار 
باشد را با هم داشــته باشيم كه در اين مجموعه هر 
چه بحث شــود زير لواي واليت و امام و روحانيت 
باشد، لذا جلساتي تشكيل داديم. از عناصر اصلي اين 
جلسه، شــهيد باهنر بود. تقريبًا آن جلسه متشكل از 
مدرســين، روحانيت و مؤتلفه بود كه بسياري از آن 

ها به شهادت رسيدند. 
اين ماجرا باعث تشكیل حزب جمهوري شد؟

هنگام تشــكيل حزب جمهوري اسامي، جلسات 
در مدرســه رفاه تشكيل مي شد. در سال 1357 امام 
فرمودند كه تشــكيل حزب، شما را از انقاب بازمي 
دارد، بگذاريــد مي آييم تهران  و در آن جا فكر مي 
كنيم. هنگامي كه ايشان در 12 بهمن به تهران آمدند 
و تقريبــًا به 22 بهمن و پيروزي انقاب رســيديم، 
امام پرســيدند جريان تشكيل حزب چه شد؟ شهيد 
باهنر به منزل شهيد صادق اسامي رفت و در آن جا 
اساسنامه حزب جمهوري اسامي را نوشت و اعام 
كرد. وقتي شــهيد بهشــتي در هفتم تير به شهادت 
رســيد، فرداي آن روز خدمت امام عرض كرديم كه 
بايد به ســرعت همه جاهاي خالــي را پر كنيم كه 
استكبار كاري نكند، لذا امام بافاصله آقاي موسوي  
اردبيلي را به عنوان رئيس ديوان عالي كشــور تعيين 
كردند. بعدازظهر همان روز هم جلســه اي در سالن 
باالي دفتر حزب تشــكيل شد و دوستان، همان جا 
شــهيد باهنر را به عنوان دبيركل انتخاب كردند. البته 
نظر ايشــان اين بود كه مقــام معظم رهبري دبيركل 
شوند، اما در مجموع شهيد باهنر را به عنوان دبيركل 
اعام كردند كه سرانجام نيز ايشان در هشتم شهريور 

به شهادت رسيد. 
شــهيد باهنر يكي از رادمردان و بزرْگ  انسان هايي 
اســت كه نقش قوي، جدي و عميق در سياســت، 
آمــوزش و پــرورش، مســائل دينــي، اجتماعي و 
فرهنگــي، ابتكارهاي نو مثل اردوهــاي آموزش و 
پرورش، تدوين كتب، مســائل اخاقــي در رابطه 
با اداره نظــام به صورت نــاب و خالص و پس از 
پيروزي انقاب هم در شوراي انقاب و حزب نقش 
بسيار ارزشــمندي داشت. نياز است كه كار گسترده 
و عميقي صورت بگيرد و جنبه هاي زيباي زندگاني 
فردي، خانوادگي، اجتماعي، تشــكياتي و سياسي 
اين نوع انسان هاي ارزشــمند كه نه دوران مبارزه، 
شــكنجه ها و زندان سخت طاغوت آن ها را سست 
كرد و نه رســيدن به قدرت آن ها را مست، آشكار 
شود. آن ها انســان هاي ويژه هستند كه حق اسام 
را بزرگ مي دانند و مي توانند براي ســبك زندگي 
اســامي و سبك حاكمان ما الگو باشند، كه وقتي به 
حكومت مي رسند بحث واليت را همواره سرلوحه 

امور خويش قرار دهند.

شهید باهنر نقش كارگرداني و ارتباطات با 
علما و آیات قم از جمله آیت اهلل خزعلي 
و شــیخ محمدجواد حجتي كرماني و 
علماي دیگر را داشت و قرار شد سه شب 
در فیضیه جشــن برگزار و در آنجا یك 
قطعنامه براي ایجاد تحول در حوزه هاي 

علمیه خوانده شود

شهيدان بخارايی، صفارهرندی، امانی، عراقی و مرحوم عسگراوالدی در بيدادگاه مربوط به ترور حسن علی منصور
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در کابینه شــهید رجايي، شما وزير کدام وزارت 
خانه بوديد؟

زمان نخست وزيري شــهيد رجايي، وزير فرهنگ 
و ارشــاد اســامي بودم كه آن موقع، »ارشاد ملي« 
نام داشت، شهيد باهنر هم وزير آموزش و پرورش 

بودند. 
شــما از زمان هاي پیش از انقالب از شهید باهنر 
شناخت داشتید. دوست داريم بدانیم آشنايي تان 
چگونه شــروع شد و مسبب و زمینه هاي آن چه 

بود؟
آشــنايي بنده با شــهيد باهنر تقريبًا به اواخر سال 
13۴3 و اوايــل 13۴۴ برمي گــردد؛ زماني كه بنده 
در »حزب ملل اسامي« با دوستان ديگري از جمله 
جنــاب حجت االســام والمســلمين محمدجواد 
حجتي كرماني فعال بوديم. ايشــان دوست صميمي 
و همشــهري شــهيد باهنر و هم درس و هم لباس 
ايشــان بود. هر دو همرزم، هم فكــر و يار و ياور 
حضرت امام)ره( در مســير مبارزه بودند. در همان 
زمان، حزب ملل اســامي در صــدد عضوگيري و  
آماده  سازي اعضاء از طريق آموزش هاي الزم بود. 
در يكي از مراحل، ما در نيمه اول ســال 13۴۴ نام 
شهيد باهنر را به وسيله آقاي حجتي كرماني ـ براي 

دعوت و عضوگيري ـ دريافت كرديم.
براي عضوگيري مراحلي طي مي شــد؛ ابتدا عضو 
قبلــي كــه در حزب فعــال بود، داوطلــب جديد 
عضويت را شناســايي مي كــرد و مقدماتيـ  بدون 
اين كه خود فرد متوجه شــود ـ صورت مي گرفت 
تا اخاقيات، اعتقادات و رفتارش كامًا شــناخته و 
روشن شــود كه آيا اين فرد، شايستگي عضويت را 
دارد يــا خير و پس از گذرانــدن مراحل خاص و 

مقدمات الزم، از او دعوت مي شد.
مگر آقاي حجتي کرماني ايشــان را کاماًل نمي 

شناختند؟
بله مي شناختند، اما تنها آقاي حجتي كرماني نبودند 
كه بايد ايشــان را مي پذيرفتند، بايد تشكيات هم 
نظر مي داد. حتي گاهــي اوقات، اعضاء از حضور 
همديگــر بااطاع نبودند. حتي شــايد دو برادر در 
يــك خانه زندگي مي كردند، هــر دو آن ها هم به 
طريقي به حزب دعوت مي شدند، اما ممكن بود از 
وجود هم مطلع نباشــند. اين مراحل را مخفيانه طي 
مي كرديم و اســامي هم به رمز ثبت مي شد. بدين 
ترتيب، نام جناب باهنر توســط من و تشكياْت در 
حال بررســي بود، كه پس از چندي در اثر لو رفتن 

حزب، عضويت ايشان تقريبًا ناتمام ماند.
چه سالي اين اتفاق افتاد؟

قبل از لو رفتن ما، يعني در دهه ســوم مهرماه سال 
.13۴۴

در اين مدت شــهید باهنر در حزب فعالیتي هم  
کردند؟

شهيد باهنر هنوز به عضويت حزب درنيامده بودند، 
امــا در خال هميــن مقدمات كه ايشــان از طريق 
تشــكيات پذيرفته شود، ما در سلســله مراتب به 
آقاي حجتي اطاع داديم كه ايشان را رسمًا دعوت 
كنند ولي در ششــم آبان ماه ســال 13۴۴ در پي لو 

رفتن حزب و دستگير شــدن افرادي كه پيش از ما 
عضو شــده بودند، براي اولين بار حين از بين بردن 
مداركي كه جاسازي كرده بوديم، دستگير شديم. آن 
موقــع بنده معلم بودم و در مدرســه اي در رودهن 
نزديك دماوند تدريس مي كردم. روزي كه دستگير 
شــدم كاغذي در جيبم بود كه نام شهيد باهنر روي 
آن نوشــته شــده بود. بنده آن كاغذ كوچك را آرام 
و بدون ايــن كه مأمورين متوجه شــوند در دهانم 
گذاشتم و بلعيدم. در دفتر تشكيات هم اسم ايشان 
ثبت نشده بود، فلذا خوشبختانه مدركي باقي نماند. 
اين، ماجراي اولين آشــنايي ما با اسم اين بزرگوار 

بود.
در واقع شــما در آن مقطع ايشان را نديديد و آن 
اتفاقات نیز ســريع رخ داد و تمام شد. بعداً آيا 

حزب ملل منحل شد؟
بله، حزب ملل متاشي شد و شهيد باهنر رابطه اي 
با اين حزب نداشــت، اما بــا وقايع بعدي كه پيش 
آمد، آقاي حجتي كرماني ـ انصافًا ـ از كســاني بود 
كه دستگير شد و با تمام بزرگواري و عظمت، دفاع 
خــوب، محكــم و ايدئولوژكي در بيــدادگاه رژيم 
ستمشاهي انجام داد و متعاقبش مدت ده سال حبس 

با اعمال شاقه براي ايشان بريدند.
بعدها شهید باهنر را کجا ديديد؟

ايشان را در جريان انقاب و پس از پيروزي انقاب 
ديدم.

در ماجراي تأسیس ســپاه پاسداران، شما اولین 
فرمانده اين نهاد بوديد. آيا ايشــان هم در سپاه و 

تأسیس آن، نقشي داشتند؟
خير، اين بزرگوار يك شخصيت فرهنگي در سطوح 
باال بودند و در معيت بزرگواراني مثل شهيد بهشتي 
و آقايان ديگر دنبال تأســيس حــزب بودند. ديدار 
بعــدي ما پــس از دوران فرماندهي بنده در ســپاه 

ایشان انســاني بزرگوار و شریف و یك 
شخصیت مسلمان و عقیدتي بود. شهید 
باهنر عالِـم به زمـان بـود و در ارائــه 
ایشان  داشت.  نوپردازي  هایش  نظـریه 
یك فرد سنتي نبود، بلكه در حوزه علمیه 
دانشمندي به روز و در جامعه دانشگاهي و 

فرهنگي نیز یك استاد واقعي بود. 

درآمد

»روزي كه دستگیر شدم كاغذي در جیبم بود 
كه نام شــهید باهنر روي آن نوشته شده بود. 
بنــده آن كاغذ كوچــك را آرام و بدون اینكه 
مأمورین متوجه شــوند در دهانم گذاشــتم و 
بلعیدم. در دفتر تشكیالت هم نام هایشان ثبت 
نشده بود، لذا خوشبختانه مدركي باقي نماند.« 
عباس دوزدوزانــي، از مبارزین قبل از انقالب، 
اولین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي و 
همچنین از وزراي كابینه شهید رجایي كه شهید 
باهنر هم در آن كابینه حضور داشــتند، از دهه 
چهل این بزرگوار را مي شناخت و بعدها در قالب 
كابینه شهیدان رجایي و باهنر با آن دو یار دیرینه 

همكاري كرد. این گفت و شنود را بخوانید:

»ناگفته هايي از زندگي و مبارزات شهيد باهنر« در گفت و شنود شاهد 
ياران با عباس دوزدوزاني، از مبارزين قبل از انقالب

روحاني نوآور و نوپرداز
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پاســداران، به دعوت شهيد رجايي براي حضور در 
كابينه و وزارت ارشاد آن وقت بود.

از خاطرات تان در کابینه و همچنین از شخصیت 
شهید باهنر بگويید.

البته ما از نزديك با هم معاشــرت زيادي نداشتيم، 
امــا آن چه از بزرگواري هــا، اخاقيات، اعتقادات 
واال و انقابي بودن شــهيد باهنر ديديم و شناختيم؛ 
آنكه ايشــان از افراد كم نظير و يك شخصيت كامل 
انقابي، فرهنگي و اعتقادي و يك روحاني بســيار 

نوآور و نوپرداز بودند.
ايشــان جانشین شــهید رجايي در مقام نخست 
وزيري در زمان حیات شــان و جانشــین شهید 
بهشتي در زمان شهادت شان بود. شما در کابینه 

آقــاي رجايي، يك وزير فرهنگــي و در جرگه 
نزديك ترين حوزه ها به فعالیت هاي شهید باهنر 
بوديد، آيــا در اين زمینه با همديگر چه تبادالت 

فرهنگي و سیاست گذاري هايي داشتید؟
البتــه وراي همــكاري، تأثيرات كار كــردن با اين 
بزرگــواران فرق مي كرد و بســيار عميق بود. بنده 
از ديرباز در اســتخدام آمــوزش و پرورش و يك 
معلم بودم و حوزه مســئوليت هاي شــهيد باهنر با 
من تفاوت داشت. خب، شايد بدانيد كه به ضرورت 
شــرايط آن روزگار، تقريبًا نيمي از زمان وزارتم را 
مشــغول بازسازي وزارت ارشــاد بودم. ما وظايف 
خودمان را داشــتيم و در تشكيات و دستگاه هاي 
اجرايي بايد برنامه ها و زمينه هاي تشكيل لوايح را 
در موارد ضروري فراهم مي 
كرديم. بالطبــع، الزم بود كه 
را  برخي هماهنگي ها  گاهي 

با همديگر انجام بدهيم.
رابطه شــهید باهنر و شهید 
رجايي به عنوان دو هم رزم 

قديمي چگونه بود؟
عالــي و صميمانه بود. آن دو 
بزرگوار از دوســتدارترين و 
نزديك ترين افراد به همديگر 
بودند. آن هــا دو يار باوفا و 

هميشگي بودند.
باهنر،  شــهید  دانیــم  مي 
بــه دلیل عالقــه اي که به 
آموزش و پرورش داشــتند 
و خودشان هم معلم بودند، 
براي شــهید رجايي نقشي 
باالتر از يك وزير در کابینه 
شان داشتند. به همین سبب، 

در اولین فرصت، شهید باهنر را به عنوان نخست 
وزير به مجلس معرفي کردند و خوشبختانه رأي 
اعتماد الزم را هم دريافت کردند. پس از اين که 
شهید رجايي رئیس جمهور شدند، شما ديگر در 

کابینه نبوديد؟
بله، همين طور اســت. بنده در انتخابات ميان دوره 
اي كــه هم زمان بــا انتخابات رياســت جمهوري 
برگزار شد، از شهر تبريز نماينده مجلس شدم و در 
مجلس دوم و سوم نيز به اصرار عزيزان از تهران در 

مجلس شوراي اسامي شركت كردم.
در مجلس، جزو گروه موسوم به »خط امامي«ها 

بوديد؟
ما سعي مي كرديم عناوين انقاب را حفظ كنيم.

چگونه از شهادت شهید باهنر مطلع شديد؟
آن روزهــا پس از پايان دوره وزارت داشــتم براي 
انتخابــات ميان دوره اي مجلس آماده مي شــدم و 
براي استراحت كوتاهي در رشت بودم كه اين خبر 
را شــنيدم. نزديكانم چون مي دانســتند نسبت به 
آقايان رجايي و دكتر باهنر حساســيت دارم به من 
نگفتند كه چه اتفاقي افتاده اســت. حتي تا يكي دو 
روز، به دليل كســالت و خستگِي بنده، نگذاشتند تا 
متوجه آن ماجرا شوم. در نهايت، خيلي آرام قضيه را 
به من گفتند و وقتي به تهران برگشتيم، به مزار اين 

بزرگواران رفتيم و اداي احترام كرديم. 
در چند جمله شهید باهنر را توصیف کنید.

تعابيــري در ضمــن صحبت ها داشــتيم؛ اول اين 
كه ايشــان انساني بزرگوار و شــريف و دوم؛ يك 
شــخصيت مسلمان و عقيدتي بود. شهيد باهنر عالِم 
به زمان بــود و در ارائه نظــرگاه هايش نوپردازي 
داشت. ايشان يك فرد ســنتي نبود، بلكه در حوزه 
علميه دانشــمندي به  روز و در جامعه دانشــگاهي 
و فرهنگي نيز يك اســتاد واقعي بود. شــهيد باهنر 
از يــاران صديق و باوفاي حضــرت امام)ره( و از 
شــاگردان نخبه ايشان بود. اين تيپ افراد تعدادشان 
زياد نبود، شــايد جمع همه اين عزيزان شامل پنجاه 
نفر از بزرگان و معممين قم مي شد كه در آن موقع، 
فضايي مانند شهيدان استاد مطهري، دكتر بهـشتي، 
دكـــتـــر مفتح ، دســتغيب، اشــرفي  اصفهاني، 
قاضــــي  طباطبايي و مدنــي را در بر مي گرفتند. 
در اين ميان، شــهيد باهنر از لحاظ اخاق، انسانيت 
و امنيــت ديني و اعتقادي واقعًا اگر بي نظير نبودند، 

كم نظير بودند. يادشان واقعًا به خير و گرامي باد.

شــهید باهنر از یاران صدیق و باوفاي 
حضرت امام)ره( و از شــاگردان نخبه 
ایشان بود. این تیپ افراد تعدادشان زیاد 
نبود، شاید جمع همه این عزیزان شامل 
پنجـاه نفر از بزرگـان و مـعمـمین قم 
مي شد كه آن موقع، فضالیي مانند استاد 
مطهري، دكتر بهشتي، دكتر مفتح و بقیه 

را در بر مي گرفتند.

آقای دوزدوزانی در کنار شهيد باهنر

آقای دوزدوزانی در کنار شهيد رجايی
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آقاي میرمحمدصادقي؛ شــما متولد چه ســالي 
هستید؟

بنده متولد سال 132۴ هستم.
آشنايي تان با شــهید باهنر از حزب ملل بود يا 

پیش از آن نیز با ايشان آشنايي داشتید؟
شهيد باهنر توســط آقاي حجتي  كرماني به حزب 
ملل دعوت شــده بودند، ولي در جريان دستگيري 
عمده و بزرگ كادرهاي اين حزب توســط رژيم، 

دستگير نشدند و مشكلي براي شان پيش نيامد.
آقاي حجتي  کرماني گفتند پس از ما ايشــان هم 
دستگیر شدند، يعني دستگیري شهید باهنر به دلیل 

ديگري بوده است؟
بله، حتماً همين طور است. در پرونده حزب حدود 
يكصد و بيست نفر عضو بودند كه شصت و دو نفر 
را دســتگير كردند. از اين تعداد هفت نفر در دوره 
بازجويي آزاد و پنجاه و پنج نفر دادگاهي شــدند. 
شــهيد باهنر را هنوز دعوت  نكرده بودند و ايشان 

بعد تشريف آوردند كه با هم ارتباطي داشتيم.
پس از انقالب به پرونده هاي حزب ملل دسترسي 

پیدا کرديد؟
بلــه، پرونده هاي حزب مـــلل اســـامي االن در 
دايـــره  المعارف بزرگ اسامي هست. رئيس آن 
آقاي سيدكاظم بجنوردي است كه رئيس حزب ملل 

اسامي هم بودند.
تا پیش از آن، شــما اولین  بار نام شهید باهنر را 

کجا شنیديد؟
شــهيد باهنر در عرصه فرهنگي شــناخته شده بود 
و پيــش از پيروزي انقاب كتــب ديني آموزش و 
پرورش را  نوشــتند و تدوين كردند. غير از آن در 
مؤسساتي مشــغول و در بين خيلي از افراد مشهور 
شناخته شــده بودند، البته آن زمان ايشان هنوز در 
حد شهيد دكتر بهشــتي، آيت اهلل شهيد مطهري و 
امثالهــم مطرح نبودند. باري، نحوه آشــنايي بنده با 
آقــاي باهنر بدين صورت بود كه ما پس از انقاب 
خدمت ايشان رسيديم و اولين بار كه با هم صحبت 
كرديم طي جلســه اي در حزب جمهوري اسامي 
بــود. از مدت ها قبل بنــده، آقاي فرج زاده و آقاي 

كمــال گنجه اي جلســه اي داشــتيم و صحبت از 
تعيين كابينه بود. ظاهراً چنين مطرح شــده بود كه 
از ســازمان مجاهدين خلق ـ منافقين ـ براي هيأت 
دولت دعوت  كنند. آن زمان هنوز چهره واقعي آن 

ها كامًا آشكار نشده بود. همان اوايل پس از دولت 
موقــتـ  يعني دولت شــوراي انقابـ  و پيش از 
نخست وزيري شــهيد رجايي، صحبت از تشكيل 
دولت بود. در حقيقت منافقين هنوز خود را نشــان 
نداده بودنــد. از اين نظر داخل نظام نيز ترديدهايي 
درباره آن ها وجود داشــت. ما خدمت  آقاي باهنر 
رفتيم، زيرا در داخل زندان ســتم شــاهي نسبت به 
چهره هاي دوگانه اين ها شناخت پيدا كرده بوديم. 
تمايات غيرمتعارف آن ها پس از انقاب بيشــتر 
نمايان شــد. ما اين ها را به عنوان رهروان فرهنگ 
اسامي قبول نداشتيم، زيرا مخالف فرهنگ اسامي 
بودند، منتها اين موضوع مطرح شد كه بايد احتياط 
پيشــه كنيم. خاصه، اولين بار آن جا بود كه شهيد 

باهنر را ديديم.
ايشــان به دلیل بر عهده داشتن مسئولیت کمیته 
تنظیــم اعتصابات در اعتصاب هايي که در طول 

انقالب اسالمي رخ داد يكي از ارکان بودند. 
بله، اين گونه بود. خاصه چهره منافقين روز به روز 
بيشتر آشكارتر شــد و كابينه و ملت ايران با آن ها 

بيشتر آشنا شدند.
شما چند بار وزير بوديد؟

در آن دوران سرعت تحوالت خيلي زياد بود. بنده 
طي مدتي نزديك به يك ســال در سه كابينه وزير 

بودم.
در کدام کابینه ها بوديد؟

درآمد

»شهید باهنر انســاني باتقوا، سخنور، داراي 
اطالعات مبســوط، باسواد، عاطفي و محبوب 
بودند. از دیگر مشخصه هاي این بزرگوار، پاكي 
و طهارت و ســلیم  النفس بودن ایشان بود. 
شهید باهنر از نظر خصوصیات روحي بسیار 
بااخالق، متین و افتاده بودنــد، بدون این كه 
در هنگام صحبت حالت تكبر داشته باشند و 
احساس برتري كنند. همه این ها در حالي بود 
كه ایشان داراي مقام علمي، حوزوي، دانشگاهي 
و مبارزاتي بودند.« سیدمحمد میرمحمدصادقي، 
به ترتیب عضو ســه كابینه پي در پي شهید 
رجایي، شهید باهنر و آیت اهلل مهدوي كني بود 
و در دو كابینه نخست، با دكتر باهنر همكار و 
مأنوس بود. گفت و گوي پیش رو مروري است بر 

خاطرات ایشان از آن عزیز:

سيماي شهيد باهنر در گفت و شنود شاهد ياران با سيدمحمد 
ميرمحمدصادقي، از اعضاي كابينه شهيد

عاطفي و باتقوا بود

آقاي حجتي   توســط  باهنر  شهید 
كرماني به حزب ملل دعوت شــده 
بودند، ولي در جریان دستگیري عمده 
و بزرگ كادرهاي این حزب توســط 
رژیم، دستگیر نشدند و مشـــكلي 

براي شان پیش نیامد.
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اولين كابينه اي كه در آن حضور داشتم، به نخست 
وزيري شــهيد رجايي بود. البته در تشــكيل كابينه 
و انتخــاب وزير براي تعــدادي از وزارتخانه ها از 
جملــه وزارت كار، امور خارجه و بانك مركزي و 
بين شــهيد رجايي و بني صدر اختاف  نظر وجود 
داشت. پيش از بنده، شــخص ديگري وزير كار و 
امــور اجتماعي بود و يكي دو ماه بعد هم من وزير 

شدم.
پیش از آن چه سمتي داشتید؟ 

مسئول صنايع بنياد مستضعفان بودم.
سمت شما در کابینه شهید باهنر چه بود؟

در دولت شــهيد رجايي بنده را تأييد كردند و وزير 
ايشــان شدم، در واقع در همان دو سه ماهي كه بين 
نخست وزيري شهيد رجايي، رئيس جمهور شدنش 
و نخســت وزيري آقاي باهنر فاصله بود اين اتفاق 

افتاد.
در واقع شما وزير کار باقي مانديد؟

بله، البته پس از شــهادت ايشان در كابينه آيت  اهلل 

هم  كني  مهــدوي  
بودم.

تان  خاطــرات  از 
با  ديــدار  از  پس 
شــهید باهنــر در 
جمهوري  حــزب 
سال  در  اســالمي 

1357 بگويید.
شــهيد باهنر انساني 
ســخنور،  باتقــوا، 
اطاعــات  داراي 
مبســوط، باســواد، 
عاطفــي و محبوب 
ديگــر  از  بودنــد. 
مشــخصه هاي اين 
پاكـي  بـزرگـــوار، 
و  طـهـــارت  و 
سـلــــيم  النفــس 
بودن ايشــان بود. شــهيد باهنر از نظر خصوصيات 
روحي بســيار بااخاق، متين و افتاده بودند، بدون 
اين كه در هنگام صحبت حالت تكبر داشــته باشند 
و احســاس برتري كنند. همه اين ها در حالي بود 
كه ايشــان داراي مقام علمي، حوزوي، دانشگاهي 
و مبارزاتي بودند. شــهيد باهنر شكوه و هيمنه اي 
ويژه داشتند و به همين دليل منافقين از آن عزيز مي 

ترسيدند و مي كوشيدند حق ايشان را ضايع كنند.
از آن تاريخي که شما به حزب جمهوري اسالمي 
رفتید، ارتباط تان با شهید باهنر چگونه ادامه پیدا 

کرد؟
ما خدمت  ايشان كار مي كرديم ولي ارتباط و رابطه 

تشكياتي نداشتيم.
وقتي شما در کابینه شــهید رجايي وزير بوديد، 
شهید باهنر هم وزير آموزش و پرورش بودند. در 

آن مقطع ارتباط تان با ايشان چگونه بود؟   
خب، احتران ايشان هميشــه بر ما واجب بود ولي 

بنده سعادت نداشتم تا جزو افرادي باشم كه با اين 
بزرگوار دوست و صميمي بودند. در آن زمان اصًا 
فرصت اين چيزها نبود و همه در دستگاه ها و جبهه 

ها مشغول فعاليت شبانه روزي بودند.
نوع ارتباط شــهید باهنر با شهید رجايي چگونه 

بود؟
ارتباط آن ها معنوي بود. شهيد باهنر و شهيد رجايي 
بــه يكديگر عاقــه مند بودند و رابطــه عاطفي و 
اعتقادي داشتند و نسبت به هم احترام مي گذاشتند.

آيت  الل مهدوي کني در  هر دو کابینه شهید باهنر 
و شهید رجايي بودند؟

بله..
زماني که شــهید باهنر به مقام نخست و زيري 
ارتقاء پیدا کردند، در شــخصیت شان تغییري به 

وجود آمد؟
نه، ايشان بسيار فروتن بودند و هيچ تغييري نكردند. 
البتــه در حال حاضر هم همه خوبنــد، منتها اوايل 
پيروزي انقاب دوستان، خيلي ساده و راحت بودند 
و از نظر معنوي در سطح بسيار بااليي قرار داشتند.

از شهادت ايشان بگويید.
پس از انفجار در دفتر نخســت وزيري به مجلس 
آمديــم و چهره يكي از آقايان را ديديم كه صورت 

شان كامًا ســوخته بود. فكر مي كنم جنازه مطهر 
شهيد باهنر بود.

دکتر غفوري فرد گفتند که روي صورت  ايشان 
گالب ريختیم و مقداري از سوختگي ها را از بین 
برديم و از دندان هاي  طالي ايشان فهمیديم که 

شهید باهنر است.
البته به نظر بنده صورت ايشان پيدا بود، ولي شهيد 
رجايي را نتوانســتيم بشناســيم. متأســفانه درباره 
كشــميري ابتدا اشــتباه فكر مي كرديم، ولي بعدها 

فهميديم بمب را گذاشته و فرار كرده است.
بمب ها آتشزا بود؟

اطاعــي ندارم. ظاهراً كشــميري را ديده بودند كه 
حتي هنگام نماز هم مراقب ديگران بود. 

از نظر شــما شــخصیت شــهید باهنر در بین 
شخصیت هاي برجسته و شهداي بزرگ انقالب 

چه جايگاهي دارد؟
اين جايــگاه را خدا تعيين مي كند. تا جايي كه مي 
دانم شــهيد باهنر يك انسان واقعي، عاطفي و باتقوا 
بود. آن چه مسلم است ايشان يكي از ياران شوراي 
انقاب، باگذشت، باســواد و اهل مطالعه بودند. با 
شهادتش متأسفانه سرمايه بزرگي را از دست داديم.

زمانــي كه شــهید باهنر بــه مقام 
نخســت وزیري ارتقاء پیدا كردند، در 
نیامد؛  شخصیتشان تغییري به وجود 
كماكان بسیار هم فروتن بودند. كالً در 
خیلي  دوستان،  انقالب  پیروزي  اوایل 
ساده و راحت بودند و از نظر معنوي در 

سطح بسیار باالیي قرار داشتند

اعضای حزب ملل در چنگال مزدوران رژيم ستم شاهی
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شهید باهنر براي اقوام و آشنايان چگونه فامیل و 
خويشاوندي بود؟

به لحاظ اخاقي و سيرة عملي الگوي خانواده و اقوام 
بود. شــمع محفل ما بود. همه منتظر بودند كه ببينند 
آقاي باهنر چه مي كند و چه مي گويد. رفتارشــان با 
اطرافيان بسيار جذاب، با تواضع، با وقار و در كمال 
احترام بود. با هر كســي متناسب با خودش صحبت 
مي كرد. همه را تكريم مــي كرد. در رفتار با پدر و 
مادر نيز ويژگي هاي خاص خود را داشت. مقيد بود 
كه هر سال چند ماهي پدرش را به تهران بياورد و از 
او پذيرايــي كند. مرتب به پدر و مادر در كرمان و به 

همشيره ها و برادرانش سر مي زد.
از خواهران مكرمه شــهید شنیده ايم که منزل پدر 
شما در تهران، پناهگاه امني براي فامیل و بستگاني 
بود که از کرمان به پايتخت مي آمدند. مثاًل يكي 
از اقوام مي گفت که بــا خانواده اش چند ماهي 
براي مداوا در تهران در منزل شما به سر مي بردند.
شــهيد باهنر كًا هميشــه اهل صله ارحام بود و به 
جز مواردي نظير آن چــه گفتيد، در ايام عيد نوروز 
و تابســتان رفت و آمد زيــادي با فاميل و برادران و 
خواهرانش داشــت. هميشــه با آغوش باز از آن ها 
پذيرايي مي كــرد. گاهي اتفاق مي افتاد كه آنان يك 
ماه، دو ماه حتي چند سال در نزد ايشان بمانند، بدون 
اين كه خم به ابرو بياورد. وقتي به اقوام ســر مي زد، 
از تك تك بچه ها احوال پرسي مي كرد و از درس و 
مشق  شان سؤال مي كرد. هر وقت بحث از سوغاتي 
مي شد، مي گفت هيچ سوغاتي بهتر از كتاب نيست. 

اسم بچه ها را رديف مي كرد و متناسب بار هر كدام 
چند كارتن كتاب مي برد و به آن ها هديه مي داد.

شهید باهنر براي شما چگونه پدري بودند؟
با ما رفتار بســيار خوبي داشت. رفتار او با مهرباني، 
صبر و حوصله و معرفت سرشــته بود. شايد تعجب 
كنيد اما بعدها كه وزير شدند، با توجه به خستگي و 
نگراني و مشكات ناشي از كار وزارت، وقتي وارد 
منزل مي شــدند، درست مثل كسي بودند كه تازه از 
خواب بلند شده است. يعني اينقدر با نشاط به منزل 

مي آمدند و به همه ما روحيه مي دادند.
اتفاقًا جالب اســت که از زبان ديگر دوســتان و 
بســتگان شهید نیز شنیده ايم که با وجود پرکاري 
و کثرت مشغله و مسئولیت، همیشه حسن خلق و 

رفتار خود را حفظ مي کردند.
دقيقاً. مثــًا بنده به خاطر دارم كه تا ســاعت يازده 
دوازده شــب، در كار منزل با والــده همكاري مي 
كردنــد. در مجموع من عصبانيت ايشــان را به ياد 
ندارم. فكر نمي كنم كســي هم از ايشان عصبانيتي 

ديده باشد. 
در ايــن باره نقل قول مشــابهي هــم از مرحوم 
سیدرضا برقعي شنیده ايم. اتفاقًا خوب است يادي 
هم بكنیم از ايشــان که به نظر بسیاري ـ از جمله 
دوستان و ياران شهید باهنر ـ نام و خدمات ايشان 
در تاريخ انقالب اســالمي تا حدي فراموش شده 

است...
واقعاً كه يادشــان به خير؛ مرحوم برقعي همواره از 
پدر ما به نيكي ياد مي كرد، ضمن اين كه در سازمان 
كتاب هاي درسي همكار شهيد باهنر بود. روزي در 
سال هاي آخر عمر آقاي برقعي به ديدن شان رفتم، 
آن روز در حالي كه ســخت متأثر بود و احساساتش 
را با گريه بروز مي داد، به من گفت پدرتان بســيار 
صبور و كم حرف بود. من در تمام پانزده ســالي كه 
با ايشــان همكار و هم اتاق بودم، حتي يك بار هم 
پيش نيامد كه هيچ گونه عصبانيت يا ناراحتي از اين 

بزرگوار ببينم. 
جالب اســت كه آقاي برقعــي ـ رحمت اهلل عليه ـ 
آن روز بــا نقل آن خاطره مي گفت بارها پيش آمده 
بود كه خود من در مقابل جناب دكتر باهنر عصباني 
شدم، ولي ايشــان هيچ گاه از روي عصبانيت با من 

صحبت نكرد. 
راســتش به همین دلیل است که همیشه فكر مي 
کنم جاي يك مصاحبــه مفصل با مرحوم برقعي 
درباره ابوي بزرگوارتان خالي است. در حد امكان 
بفرمايید که ايشــان چه خاطرات ديگري را براي 

شما تعريف کردند؟

شهید باهنر كالً همیشه اهل صله ارحام 
بود و به جز مواردي نظیر آنچه گفتید، 
در ایام عید نوروز و تابستان رفت و آمد 
زیادي با فامیل و برادران و خواهرانش 
داشت. همیشــه با آغوش باز از آنها 

پذیرایي مي كرد. 

درآمد

»شهید باهنر به لحاظ اخالقي و سیرة عملي 
الگوي خانــواده و اقوام بود. همه منتظر بودند 
كه ببینند آقاي باهنــر چه مي كند و چه مي 
گوید. رفتارشــان با اطرافیان بسیار جذاب، با 
تواضع، با وقار و در كمال احترام بود. با هر كسي 
متناسب با خودش صحـبت مـي كرد. هـمه 
را تـكـریم مي كرد. در رفتار با پدر و مادر نیز 
ویژگیهاي خاص خود را داشت. مقید بود كه هر 
سال چند ماهي پدرش را به تهران بیاورد و از او 
پذیرایي كند. مرتب به پدر و مادر در كرمان و به 
همـشیره ها و برادرانش سر میزد.« دكتر ناصر 
باهنر، فرزند ارشد شهید دكتر باهنر است كه 
خوشبختانه امروز به مراتب علمي باالیي دست 
یافته و در كســوت استاد و عضو هیأت علمي 
دانشگاه مي كوشد فعالیتهاي فرهنگي و علمي 

پدر را دنبال كند. این گفت و شنود را بخوانید:

شهيد باهنر در قامت يك پدر در گفت و شنود شاهد ياران
با دكتر ناصر باهنر، فرزند شهيد

شمع محفل
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اتفاقاً مرحوم برقعي خاطــره اي هم از همان دوران 
تأليف كتاب هاي ديني تعريف كرد و  گفت شــهيد 
باهنر آن قدر به اين كتاب هاي درسي اعتقاد داشت 
كه حتي براي يك دورة پيش از دبســتان هم كتاب 
نوشــته بود. هميشــه يك مشــغله مهم براي پدرم، 
مســائل فرهنگي بود. در كنارش بــراي مبارزه عليه 
رژيم ستمشــاهي نيز اهميت زيادي قائل بودند، مثًا 
طبق آنچه از اوايل دوران اوج گيري انقاب خاطرم 
مي آيد، دقيقــاً پانزدهم شــهريورماه 1357 بود كه 
مي خواســتيم به منزل جديدمان اسباب كشي كنيم. 
فردايش يعني روز 16 شــهريور هــم قرار بود آقاي 

باهنر در جمع انقابيون سخنراني كنند.
ايشان سخنران همان نماز عید فطر معروفي بودند 
که در تپه هاي قیطريه به امامت شهید دکتر مفتح 

با شكوه هر چه تمامتر برگزار شد.
بله، در واقع امام جماعت آن روز شهيد مفتح بودند 

و سخنران مراسم نيز  پدرم.
تقارن جالب اين اســت که هر دو بزرگوار، جزو 
حوزويــان دانشــگاهي يا ـ فرقــي نمي کند ـ 

دانشگاهیان حوزه هاي علمیه بودند.
دقيقاً. اين بزرگان جزو اصلي ترين حلقه هاي واسطه 
بين حوزه و دانشگاه در راستاي اهدف عاليه فرهنگي 
انقاب اسامي به رهبري حضرت امام بودند. باري 
شب 16 شــهريور ما در منزل شهيد دانش آشتياني 
ميهمان بوديم، كه بعدها نام شــان را جزو شــهداي 
حادثــه هفتم تير ديديم. ايشــان دختر مكرمه اي به 
نام محبوبه خانم داشــتند كه در روز هفده شهريور 
شــهيد شد. شب شــانزدهم كه منزل دانش آشتياني 
بوديم، شــهيد باهنر پرسيد چه كســي امروز در راه 
پيمايي شركت داشته و آقاي دانش جواب داد دخترم  
محبوبه خانم از اول تا آخر راه پيمايي حاضر بوده و 

اطاعات خوبي در اين باره دارد.
پدرم از محبوبه خانم پرسيد كه جمعيت چقدر بود؟ 
شعارهاي شان چه بود؟ شركت كنندگان چه كساني 

بودند؟ خاصه، پدر، ســؤال هــاي زيادي را طرح 
كردند وقتي پي بردند كه تعداد افراد تظاهركننده زياد 
بوده و مردم تا اين حد شــور و شوق انقابي دارند 

خيلي خوشحال شدند. ما نيز خوشحال شديم...
از روز جمعه سیاه يا 17 شهريور و شرايط پدرتان 

در اين واقعه چه خاطراتي داريد؟
به اتفاق شــهيد باهنر و خانواده گرفتار نقل و انتقال 
بــه منزل جديد بوديم كه خبردار شــديم آن فاجعه 
در ميدان شــهدا اتفاق افتاده است. ما در منزل تلفن 
نداشتيم و پدر براي هر تماس با احتياط و اضطراب 
و نگراني به ميدان جماران مي رفت. آن جا يك باجه 
تلفــن عمومي بــود. آن روز از آن جا به منزل يكي 
از آشــنايان ـ مرحوم آيت اللهي كه در ميدان شهدا 
منزل داشــت ـ زنگ زد و از اتفاقاتي كه افتاده بود، 

سؤال كرد.
از مسائل و مشكالتي که در راه پرمخاطره مبارزات 

براي پدر عزيزتان پیش مي آمد بگويید.
به يادم دارم كه ســاواك در منــزل و خارج از منزل 
مزاحمت هاي متعددي براي ايشــان به وجود آورد. 
پدر هميشه نسبت به فعاليت هاي انقابي و فرهنگي 
ضدرژيم اهتمام جدي داشت. سال 1355  يك روز 
صبح كه از خواب بيدار شــديم، ديديم كه قســمت 
مهمان خانة منزل مان تا حدي به هم ريخته اســت. 
جــاي كفش هاي آن ها روي فــرش ها مانده بود و 
آشــغال سيگار و ميوه همه جا پراكنده شده بود. كًا 
چند تا اتاق را به هم ريخته بودند. متوجه شديم شب 
قبل در حالي كه ما خواب بوديم، ســاواك مخفيانه 
وارد منزل شده و خانه را به هم ريخته است، تا احيانًا 
اســناد و مداركي به دست بياورد. ما براي پي گيري، 
حتي به يك نفر شب گردي كه در محله  گشت مي 
زد نيز اعتراض كرديم، گفت من آن ها را ديدم، ولي 
تهديدم كردند و گفتند اگر حرفي بزني دســتگيرت 
مي كنيم و تو را با خودمان مي بريم، من هم ترسيدم 
و مجبور شــدم كه چيزي نگويم. نظير اين مزاحمت 

ها هميشه وجود داشت. 
بنیانگذاري و فلسفه وجودي نهادها  از چگونگي 
و مؤسســاتي چون »دفتر نشــر فرهنگ اسالمي«  

بگويید.
اتفاقاً خوب شد به اينجا رسيديم، چرا كه بسياري از 
خاطــرات من برمي گردد به فعاليت هاي فرهنگي و 
تأسيس مؤسســات و بنيادهاي فرهنگي كه در واقع، 
يك پوشش فرهنگي براي مبارزات بود. البته اهداف 
فرهنگي را هم براي آن هــا تأمين مي كرد. يكي از 
اين مؤسســه ها دفتر نشــر فرهنگ اسامي بود. در 
آن زمان پدرم معتقد بودند بســياري از انتشاراتي ها، 

كتاب هايي چاپ مي كنند كــه توجهي به نيازهاي 
ديني و فرهنگي و اعتقادي مــردم ندارند. به همين 
سبب ضروري مي ديدند كه افراد متدين و اهل فكر 
دور هم جمع شوند و مؤسساتي ايجاد كنند و كتاب 
هايي متناسب با نيازهاي جامعة مسلمان منتشر كنند. 
فلذا خودشــان نيز با همكاري عده اي از همكاران و 
دوستان هم درد، دفتر نشر فرهنگ اسامي را تأسيس 

كردند.
در اين راه چه مســائلي را پشت سر گذاشتند و 

چگونه توانستند اين دفتر را راه اندازي کنند؟
مثًا به ياد دارم كه پدر با چه ذوق و شــوقي جهت 
پيشرفت و توســعة اين دفتر فعاليت مي كرد. گاهي 
شــب ها كه به منزل مي آمد، مي گفت يك ســري 
دســتگاه هاي زيراكس خريده ايم و اين كتاب ها را 
هم چاپ كرده ايم. هميشه با اشتياق زيادي تازه ترين 
آثار دفتر را به ما نشان مي داد. به اين مؤسسه خيلي 
دل  بســته بود. هدفش اين بود كه به شايســتگي بر 
جامعه تأثيرگذار باشــد. كتاب هاي زيادي اثر دست 
و ذهن افــراد متدين و اهل فكر بود كه مجالي براي 
چاپ و انتشــار پيــدا نمي كرد و در ايــن مركز به 
كوشــش پدرم و همكارانش منتشر مي شد. چاپ و 
انتشار بســياري از اين كتاب ها توسط رژيم ممنوع 
بــود. معموالً وقت قابل توجهي از پدرم صرف اداره 

و تجهيز اين دفتر مي شد. 
ماجراي تشكیل کانون توحید چه بود؟

حتماً مي دانيد كه حســينية ارشــاد تا مقطعي، مركز 
خوب و مفيدي براي سخنراناني بود كه حرف هايي 
تازه براي گفتن داشــتند. جوانان را در آن جمع مي 
كردند و براي شــان، مســائل اعتقادي، اجتماعي و 
فرهنگي را مي گفتند. متأســفانه در نهايت، مديريت 
اين حســينيه به دست كســاني افتاد كه براي شهيد 
باهنر، شهيد بهشتي و آقاي هاشمي رفسنجاني و هم 
فكران آن ها جايي باقي نماند، فلذا مكان ديگري را 
در نظر گرفتند. يكي از دوســتان متخصص نيز نقشة 
آن را كشــيد و اين مجموعة فرهنگي قبل از انقاب 

در ميدان توحيد، خيابان پرچم راه اندازي شد.
كانــون توحيد يك مجموعة فرهنگي داراي ســالن 
اجتماعات، كتــاب خانه و اتاق هايي براي برگزاري 
جلســات مختلف بود. تا  جايي كــه به خاطر دارم، 
براي بچــه هاي كوچــك، از جمله دبســتاني ها، 
همچنين دانش آموزان راهنمايي و دبيرستاني جلسه 
داشــتند. آقاي راستگو آن جا مي آمد و براي بچه ها 

كاس مي گذاشت. 
همان آقاي راســتگو که بعد از انقالب، براي بچه 
ها در تلويزيون، برنامه بــازي با کلمات را اجرا 

مي کردند.
بله، البته كانون توحيد بــراي والدين دانش آموزان 
هم جلساتي داشــت. حاج آقا قرائتي هم مي آمد و 
كاس هاي منظمي مي گذاشت و جلسات عمومي 
باشــكوهي تشكيل مي شد. ســخنرانان برجسته اي 
چون شــهيد مطهري، شهيد بهشــتي، شهيد باهنر و 
ديگران دعوت مي شدند و پيرامون مسائل اعتقادي 
ســخنراني مي كردند و در ال به الي مطالب، مباحث 
انقابي و مشكات اجتماعي زمان را هم مطرح مي 

گاهي اتفاق مي افتاد كه فامیل، یك ماه، 
دو ماه حتي چند ســال در نزد ایشان 
بمانند، بدون اینكه خم به ابرو بیاورد. 
وقتي به اقوام ســر میزد، از تك تك 
بچه ها احوالپرسي مي كرد و از درس و 

مشقشان سؤال مي كرد. 
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كردند. خاطرم هســت كه يك شب باراني، شهيد 
مطهري سخنراني داشــتند. جمعيت بسيار زيادي 
در آن جا جمع شده بودند. ايشان سخنراني بسيار 
پرشوري ايراد كردند. بحث هاي انقابي، هم چون 
مباحــث مربوط به حضرت امــام خميني )ره( را 
مطرح مي كردند. خاصه، جلســه تمام شد. شهيد 
مطهري با شهيد باهنر آمده بود و در برگشت همراه 
ايشــان بود. خانوادة شهيد مطهري هم آمده بودند 
و من نيز داخل ماشــين بودم. اواســط راه متوجه 
شدم كه اتومبيل ديگري جلوي ما پيچيد و يك نفر 
ســرش را از پنجره بيرون آورد و گفت نگه داريد. 
شهيد مطهري متوجه شد كه ماشين ساواك است. 
به ناچار ماشــين را متوقف كرد و پايين آمد. آقاي 
مطهري اســناد مداركي همراهش بود كه فوري از 
جيبش بيرون آورد و داخل ماشين گذاشت و پياده 
شد. ســاواكي ها ايشان را به طرف ماشين هدايت 
كرده و با خودشــان بردند. بعد از اين كه خانوادة 
شــهيد مطهري را بــه منزل رســانديم و به منزل 
خودمان رفتيم، شهيد باهنر گفت برمي گرديم پيش 

خانوادة آقاي مطهري تا احساس دلتنگي نكنند. 
مثل اين که خوشبختانه دستگیري ايشان طوالني 

نشد و به زودي به منزل برگشتند...
بله.

درباره مدرسه رفاه هم بگويید.
يكي ديگر از مراكزي كه توســط ايشــان و شــهيد 
رجايي و جناب آقاي هاشمي رفسنجاني تأسيس شد، 
مدرسة رفاه بود. در آن اوضاع و احوال، كمتر مدرسه 
اي بــراي دختــران خانواده هاي متديــن و انقابي 
وجود داشــت كه به لحاظ فرهنگي و ديني، تأمات 
الزم را در نظر بگيرد. مؤسســة فرهنگي رفاه با اين 
هدف و صدرصد با ديگر اهدافي كه انقابي هم بود 
تأسيس شد و تبديل به مركزي براي تربيت دختران 
خانواده هاي متدين شــد. مركزي تا اين خانواده ها 
دختران شان را با اطمينان خاطر به آنجا بسپارند و از 
تربيت آن ها مطمئن باشــند. اين مكان، در عين حال 
مركزي هم بــراي جوانان انقابي، همچون جمعيت 
مؤتلفه شد و جلســات مستمري توسط آنان در اين 
مركز برگزار مي شــد. به خاطر دارم كه شهيد باهنر 
وقت زيادي را براي آمــوزش آنجا اختصاص داده 
بود. همچنين به عنوان مســئول مؤسسه مصمم بود 
تا در جمع والدين دانش آموزان شــركت و براي آن 
هــا صحبت كند و خودش از نزديك با جزئيات كار 
آشــنا بشود و كارها را زير نظر داشته باشد. االن اين 
مؤسســه يكي از بزرگ ترين و مشهورترين مدارس 
دخترانه كشــور است. از مؤسســات ديگر، مؤسسة 
مفيد بود كه در قالب يك مدرســه تأسيس شد. در 
آن جا، هم كار فرهنگي انجام مي شد و هم جلساتي 

براي انقابيون تشكيل مي شد. 
مؤسسه مفید را مي فرمايید که مؤسس آن حضرت 
آيت الل موسوي اردبیلي بودند و در خاطرات شان 
نیز به نقش شهید دکتر باهنر اشاره کردند. در واقع 
اين عزيزان از هر فرصت و موقعیتي براي نزديك 
کردن نیروهاي انقالبي استفاده مي کردند؛ البته در 
نهايت زيرکي و سلیقه و با کمترين امكان رديابي 

و لو رفتن توسط نیروهاي منحط رژيم...

بله، آن جلســات نيز به ظاهر در پوشــش جلسات 
فاميلي و خانوادگي شــكل مي گرفت و تركيبي بود 
از اساتيد و كســاني كه دست اندركار مبارزه بودند. 
در اين جلسات مسائل زيادي مطرح مي شد. شهيد 

باهنر هم به مسائل پاسخ مي دادند. 
گويا يك شــرکت اختصاصي هم راه اندازي شد 
که هدفش بیشــتر گرد هم آوردن افراد انقالبي و 

مكتبي بود.
بله، شركتي بود به نام »سبزه«  كه سهامدارانش عمدتًا 
بازاريان محترمي اهل انقــاب و مبارزه  بودند. آن 
هــا هر چند ماه يك بار جلســاتي به طور مرتب به 
صورت اردوي خارج از شهر داشتند. در آن اردوها 
افــراد متعددي ســخنراني مي كردنــد. مباحث اين 
جلسات اعتقادي و فرهنگي بود. شهيد بهشتي، شهيد 
باهنر و آقاي هاشــمي رفسنجاني عضو اين شركت 
بودنــد. اين مركز نيز كه بــراي فعاليت هاي انقابي 
ايجاد شــده بود، محل برگزاري جلســات ويژة بين 
روحانيت دســت اندركار مبــارزه و انقاب بود. در 
آن جا بحث هاي بســيار خصوصي مطرح مي شد، 
بيش تر با موضوع هماهنگي فعاليت هاي مبارزاتي و 
انقابي. اين جلســات در منزل شهيد بهشتي و آقاي 
هاشمي رفسنجاني تشكيل و به صورت دوره اي در 

منازل برگزار مي شد.
در خصوص نگارش کتــب تعلیمات ديني براي 
مدارس توسط پدر بزرگوارتان خاطره اي داريد؟

يك ســري از فعاليت هاي ايشان در سازمان تأليف 
كتب درســي بود. من همراه ايشــان به محل كارش 
مي رفتم. در آن جا به طور مرتب و مداوم مشــغول 
تأليف بود. در عين حال،  پدر، مقيد بود كه در عيدها 
و تابستان ها به ســفر برود و خانواده را هم با خود 
ببرد. در اين سفرها براي برگزاري جلسات پرسش و 
پاسخ به خصوص در جمع معلمان ديني برنامه ريزي 
مي كرد و طي آن ها به ابهامات معلمان پاسخ مي داد. 
ايشــان ســال هايي از عمرش را صرف تأليف كتب 
ديني كرد. اين كتاب ها تأثير بســياري بر چند نسل 
دانش آموز نسل دبســتاني،  راهنمايي و دبيرستاني 
گذاشــت و خود يكي از عوامل مهم پيشبرد انقاب 

و تحقق نظام مقدس جمهوري اسامي ايران بود.
بيان داستان هاي خيلي جذاب، با اين هدف كه پدر 
و مادرها اين داســتان ها را براي بچه هاي شان نقل 
كنند و بچه ها از شنيدن اين داستان هاي ديني لذت 
ببردند؛ يعني شهيد باهنر تا اين حد به آموزش هاي 
مذهبي اعتقاد داشت. با توجه به اين كه درجة دكتري 
داشت و از نظر حوزوي در حد اجتهاد بود، كسر شأن 
خود نمي دانســت كه براي بچه هاي پيش دبستاني، 
دبستاني و راهنمايي يك ســري كتاب بنويسد. اين 
را خدمــت به جامعه و رضايــت مندي خداوند مي 
دانســت. ايشــان براي تربيت معلم و آموزش هاي 

مكاتبه اي هم كتاب مي نوشت.
اين خواست خداوند بود كه با همت ايشان و شهيد 
بهشتي و عدة ديگري از دوستان شان، چراغ معارف 
ناب اسام و انقاب و مبارزه روشن نگه داشته شود. 
رژيم ستمشــاهي بعدها متوجه تأثير اين كتاب ها بر 
تربيت ديني دانش آموزان شــد و دور كلماتي را كه 
جنبة انقابي و مبارزه داشتند، خط قرمز كشيد تا در 
تجديد چاپ آن ها را حذف كند. البته با شروع روند 
سريع انقاب، رژيم هيچ وقت نتوانست به اين هدف 

خود برسد. 
راستش بیشــتر اطالعاتي که نسل هاي جديد و 

هر وقت بحث از سوغاتي مي شد، شهید 
دكتر باهنر مي گفتند هیچ سوغاتي بهتر 
از كتاب نیست. اسم بچه ها را ردیف مي 
كردند و متناسب بار هر كدام چند كارتن 

كتاب میبردند و به آنها هدیه مي دادند

خانواده شهيدان باهنر و رجايی در محضر امام )ره(



www.navideshahed.com
66

يادمان شهيد دکتر محمدجواد باهنر / شماره  111 / دی ماه 1393

جوانترها از شــهید باهنر دارند مربوط مي شــود 
به وقايع سال هاي نخســت انقالب و ـ بیش از 
آن شــايد ـ درباره چالش ها و اختالفات طیف 
ياران اصیل حضرت امام با منافقین؛ که پدر شما 
نیز در کنـار شهــــیدان بهشــتي و رجـايي و 
حضــرت آيت الل خامنه اي، جزو ياران واليي و 
جبهة مقابِل منافقین و معاندين نظام بودند. دوست 
داريم به نقش شهید بزرگوار دکتر باهنر در فعالیت 
هاي میداني مربوط به انقالب اســالمي، جداي از 

فعالیت هاي فرهنگي قبل و بعد از پیروزي نهضت 
که کمابیش با آن ها آشنا هستیم بپردازيد. چیزهايي 
مثل تالش هاي پدر در ايام پیروزي و بعد از آن تا 

زمان يكي دو سال اول شكل گیري نظام.
ايشان در شــمار برنامه ريزان انقاب بود. در دوران 
انقاب چون پدرم خيلي اوقات شب ها به منزل نمي 
آمد ما هفته  ها در منزل دايي مان بوديم. ايشان گاهي 
سر مي زد و دوباره مي رفت. در طول دورة انقاب، 
از دســت اندركاران انقاب بود. ما خيلي كم ايشان 
را مي ديديم، انقاب كه پيروز شــد، ايشــان مرتب 
در معيت حضرت امام )ره( بود. جلســات شوراي 
انقاب كه شــكل گرفت، پدر، در واقع يكي از آمال 
هــاي قديم و ديرينة خــودش را در حال تحقق مي 
ديد. از آنجا نيز كما في الســابق، تمام وقت خود را 
وقف انقاب كرد. يادم اســت كــه در دورة انقاب 
سفري به قزوين داشت تا در ارتباط با فاجعة قزوين 
ســخنراني كند كه تانك ها به جمعيت حمله كردند. 
بعضي از مردم زير تانك ها ماندند، كشــتار زيادي 
شد. ايشان آن شب از قزوين برگشت. مرا صدا كرد، 
در حالي كه چشــمانش پر از اشك بود، روي زمين 
نشســت، از اتفاقي كه در قزوين افتــاده بود، برايم 
صحبت كــرد. به من گفت به مــادرت چيزي نگو،  
ممكن است ناراحت شود. من احساس كردم كه چه 
قدر دل ايشــان پر از غم و اندوه اســت. انگار دنبال 
كسي مي گشت تا با او درد دل كند، خوشبختانه من 

آن جا بودم و با من درد دل كرد.
وقتي هم كه فاجعة مســجد جامع كرمان اتفاق افتاد 
و خبرش به ايشــان رســيد، گفت هر چه سريع تر 
اگر عكس يا مطالبي هســت، بدهيد تا براي چاپ به 
روزنامه ها بفرســتيم. همان شب تعدادي از اقوام از 
كرمان عكس ها و مطالب مربوطه را آوردند. ايشــان 
فوراً آن ها را به چند روزنامه فرســتاد. فرداي همان 
روز ايــن مطالب در روزنامه ها چاپ شــد. بعد از 
انقاب،  از طرف امام )ره( مســئوليت هاي متعددي 
به پدر محول شــد، به طوري كه مرتب درگير انجام 

آن مسئوليت ها بود.
همان طور که اشاره کرديد، يكي از نقاط برجسته 

زندگي مبارزاتي و کارنامه درخشان کاري پدرتان 
عضويت در شوراي انقالب بود که شهید باهنر به 
عنوان يكي از ياران نزديك و معتمد حضرت امام 
و صد البته ملــت عزيزمان در آن ايفاي نقش مي 

کردند. از اين دوران چه خاطراتي داريد؟
به حضور مستمر و مفيد در جلسات شوراي انقاب 
بســيار اهميت مي داد و مي كوشــيد مرتب در آن 
جلســه ها شــركت كند. اتفاقاً يكي از اين جلسات 
هم در منزل ما برگزار شد كه مقارن با دورة رياست 
جمهوري بني صدر بود. من براي پذيرايي ميهمان ها  
رفتم كه متوجه مي شدم نوع حرف زدن بني صدر با 
اعضاي شوراي انقاب كه همه از روحانيون برجسته 
بودند اصًا مناسب نيست، به گونه اي كه حتي نحوه 
نشستن او نيز جنبه اهانت آميز داشت، مثًا وقتي كه 
همه مي نشستند او پاهايش را دراز مي كرد. از طرفي 
خيلي با تندي و بي احترامي با شهيد بهشتي صحبت 
مي كرد. حتــي گاهي با تكبر و غــرور داد مي زد. 
شــنيدم بعدها وقتي كه از بني صدر در مورد شوراي 
انقاب پرســيده بودند، ابتــدا توهين هاي زيادي به 
شهيد بهشتي كرده و بعد گفته بود باهنر هم اگر چه 
ظاهر آرامي داشــت، ولي حرف هايي به من مي زد 
كه مثل يك موشــكي از زير ميز به سمت من پرتاب 
مي شد. منظور او اين بود كه حضور شهيد باهنر در 

جلسات خيلي مؤثر بوده است.
واکنش شــهید باهنر به ترورهــا و جنايت هاي 

ناجوانمردانه منافقین در آن سال ها چگونه بود؟
بعد از شهادت شهيد مطهري و ترورهاي ديگري كه 
صورت پذيرفت، شــهيد باهنر از آن حوادث خيلي 
متأثر و ناراحت بود؛ چرا كه همه ما شــخصيت هاي 
ارزشمندي را از دســت داده بوديم. امام تأييد كرده 
بودند كه پدر محافظ داشته باشد. آقاي باهنر مسئول 
ســتاد انقاب فرهنگي بود. جلسات زيادي داشت. 
وزيــر آموزش و پرورش هم بود؛ وقت زيادي براي 
آمــوزش و پرورش صرف مي كــرد. صبح زود مي 
رفت و تا ديروقت مي ماند. من خسته مي شدم. روز 
بعد به مــن مي گفت بيا با من برويم. مي گفتم نمي 
آيم، خســته مي شوم. كمتر كســي همراه ايشان مي 
رفت و خسته نمي شــد. مدتي هم نمايندة مجلس 

بود. 
در اولین دورة مجلس شوراي اسالمي...

بله، بنده بارها همراه ايشــان به مجلس رفتم. در آن 

جا هم مرتب مشغول كار بود، به حدي كه از شدت 
كار خســته مي شــد و لحظاتي حتي نمي توانست 
چشــمانش را باز كند. صبح ها چشمانش را گاهي 
با مواد دارويي شســت و شــو مي داد. دكتر توصيه 
كرده بــود كه نبايد كار كنيــد،  در صورت ناچاري 
بايد از عينك دودي اســتفاده و حجم كارتان را كم 
كنيد. ايشــان لبخندي زده و گفته بود ما ســال هاي 
سال آرزوي رســيدن به چنين روزهايي را داشتيم. 
اين روزها مگر مي شود استراحت كرد؟ تا آن جا كه 

بتوانيم بايد كار كنيم. 
از نقش و حضور شهید باهنر در حزب جمهوري 

اسالمي بگويید.
ال بــه الي آن همــه فكر، برنامه و مشــغله، يكي از 
جاهاي ديگري كه ايشــان رفت و آمد داشت، دفتر 
حزب بود. آن جا با مرحوم شهيد بهشتي، مقام معظم 
رهبري و آقاي هاشمي رفسنجاني و ديگران كار مي 
كرد. مقيد بود كه در جلسات حزب شركت كند. من 
شــاهد بودم كه چه تعداد جوان دور اين بزرگواران 
حلقه مي زدند و بحث و پرســش و پاســخ داشتند. 
هر جا كه مي رفت تعداد زيادي دنبال ايشان بودند. 
البته بعضي از جوانان با شهيد بهشتي بيش تر مأنوس 

بودند و بعضي هم با شهيد باهنر...
اتفاقًا جالب است که نه فقط دست تقدير، بخش 
زيادي از زندگي، تالش ها و مبارزات و فعالیت 
هاي فرهنگي شــهید بهشــتي و پدرتان را به هم 
گره زده بود، که از طرفي اين دو بزگوار همچون 
دو میوه کمیاب بهشــتي در بســیاري از موارد، 
مشــابهت زيادي با همديگر داشتند. از جمله اين 
که ـ همچنان که اشاره شد ـ هر دو داراي مدرك 
دکتري از دانشــگاه هاي معتبر بودند، هر دو در 
مقاطعي دير کل حزب جمهوري اسالمي شدند و 
در نهايت، هر دو توسط شقي ترين افراد به طرزي 

ناجوانمردانه شهید شدند.
جالب اســت كه وقتي جمعي از دوســتان از شهيد 
بهشتي خواسته بودند براي بعضي مواقع نمي توانيم 
شــما را ببينيم، يك نفر را معرفي كنيد، ايشان گفته 
بودند اگر به من دسترســي نداشــتيد به آقاي دكتر 
باهنر مراجع كنيد. همان جا شهيد بهشتي در تكميل 
فرمايــش خود گفته بودند ۹5 درصد از ويژگي هاي 
ما مشــابه همديگر اســت و فقــط 5 درصد با هم 
اختاف داريم كه اين 5 درصـد نيـز به ويـژگي هاي 

شاید تعجب كنید اما بعدها كه پدرم وزیر 
شدند، با توجه به خســتگي و نگراني و 
مشكالت ناشــي از كار وزارت، وقتي وارد 
منزل مي شدند، درست مثل كسي بودند 
كه تازه از خواب بلند شــده است. یعني 
اینقدر با نشاط به منزل مي آمدند و به همه 

ما روحیه مي دادند.

خانواده شهيد باهنر در محضر امام )ره(
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جســماني مان مربوط مي شــود. تا اين حد اين دو 
بزرگوار به هم نزديك بودند. يكي از دوســتان نقل 
مي كرد كه ما ماقاتي با شــهيد باهنر داشتيم. وقتي 
وارد اتاق شــديم، ديديم كه ايشان خيلي خسته اند. 
به آقاي باهنر گفتيم مقداري اســتراحت كنيد، بعداً 
خدمت تان مي رســيم. ايشان گفتند نه، صحبت تان 
را بكنيد گوش مي كنم، من عادت دارم. همين جور 
كه صحبت مي كرديم، ديديم كه شــهيد باهنر پشت 
ميز خواب شــان برد. مدتي طول كشيد تا از خواب 
بيدار شدند. بعد كه متوجه شدند در بين صحبت ها 
خواب شــان برده است، لبخندي زده و عذرخواهي 
كردند و گفتند خب، اســتراحت مان را هم كرديم، 
شــما بقية مســائل را بفرماييد. ايشان تا اين حد كار 
مي كرد. شهيد بهشتي روي ايشان تأثير بسيار زيادي 
داشــت. من خاطرم اســت كه هر وقت منزل شهيد 
بهشــتي مي رفت، اشك در چشمانش حلقه مي زد. 
خيلي با تجليل از ايشــان ياد مــي كرد. طبيعي بود، 
چون سال هاي سال با ايشان كار كرده بود. حادثة غم 
انگيز شهادت شــهيد بهشتي تأثيرات ناراحت كننده 
اي بر ايشان گذاشت. دورة  نخست وزيري پدرم نيز 
هرچنــد كوتاه بود، اما خاطرات زيادي از او به جاي 

مانده است.
آقاي اعتماديان، يكي از دوستان شهيد باهـــنر، نقل 
مي كرد كه وقتي بحث كانديدا شدن آقاي دكتر باهنر 

براي معرفي به مجلس و نخست وزيري مطرح شد، 
براي اولين بار بود كه يك روحاني در منصب باالي 
اجرايي كشــور قرار مي گرفت. در اين رابطه سؤال 
هاي متعددي مطرح بود. خاصه، جلسه اي تشكيل 
داديم و همة دوســتان آمدند. آقــاي رجايي و آقاي 
باهنر با هم شــركت كردند تا دربارة نخست وزيري 
پــدرم بحث و تبادل نظر بشــود. بحث هاي زيادي 
مطرح شــد. بعد آقاي باهنر صحبت كرد و در آخر 
گفت به خدا قســم اگر من ذره اي ترديد داشتم كه 
از عهدة اين كار ســنگين برنمي آيم، اين كار را نمي 
پذيرفتم ولــي اميد زيادي دارم كه با كمك الهي اين 
كار را با موفقيت انجام دهم. صحبت ايشان در واقع 
تمام كنندة آن جلسه بود. واقعاً دورة نخست وزيري 
شهيد باهنر به همه ثابت كرد كه روحانيت ما عاوه بر 
كارهاي فرهنگي، آموزشي و تربيتي تا چه حد توان 
كار اجرايي سنگين را دارد. در دورة نخست وزيري 
ايشــاْن به علِت حجم كارها مجبور شديم منزل مان 
را به يكي از منازل سازماني نزديك نخست وزيري 
منتقل كنيم. مدتي كه آن جا بوديم، بعضي شــب ها 
پدر به منــزل نمي آمد. اگــر در آن دوره وارد اتاق 
رئيس جمهور و نخست وزير مي شديد، مي ديديد 
كه چگونه اين دو بزرگوار در يك اتاق محقر به ادارة 
مملكت مشــغول هستند. در يك گوشة اتاق دو ميز 
تحرير وجود داشت، پشت آن دو مـــيز مي نشستند 

و كار مي كردند. در يك گوشــة اتاق بساط چاي و 
ســماور، استكان و قندان بود. يك زيرانداز ساده اي 
هم انداخته بودند. در اوج آن دوران بحراني و شرايط 
جنگ، به همين سادگي كشـور را اداره مي كردند...

از شــهادت آن بزرگوار که در کنــار يار ديرينه 
خود و رئیس جمهور محبوب همه ما يعني شهید 
محمدعلي رجايي به اين فوز عظما نائل شــدند 

بگويید.
روز هشــتم شــهريور برنامة كاس هاي تابستاني 
داشتيم. خــــودم را آمـاده مي كـــردم كه به ايـن 
كاس ها بروم. ناگهان صداي انفجار بمبي را شنيدم. 
وقتــي وارد حياط شــدم، ديدم حياط پــر از خرده 
شيشــه و تكه هاي آجر است. وقتي نگاه كردم ديدم 
ســاختمان نخست وزيري در آتش مي سوزد. مدت 
ها طول كشــيد تا آتش خاموش شــد. متوجه شدم 
آقاي رجايي و پدرم در اين جريان به شهادت رسيده 
اند. اين اتفاقي بود كه چند سال منتظر آن بوديم. اين 
حادثه هر چند براي ما بســيار ناراحت كننده و غم 
ناك بود، ولي ماية افتخار و مباهات كشور عزيرمان 

و نظام مقدس جمهوري اسامي شد.
و پرســش آخر اينكه؛ موقع بازديد از موزه شهید 
باهنر در شــهر کرمان، به اثري خوشنويسي شده 
برخورد کردم که مزين به يكي از ســروده هاي 
شــهید بود. درباره اين بخش از زندگي فرهنگي 
و هنري شــهید باهنر، يعني شعر و شاعري، کمتر 
صحبت شده اســت. بفرمايید که آيا ايشان تفنني 

شــعر مي گفتند يا به صــورت جدي و همچنین 
اينكه؛ چه مقداري از اشــعار ايــن بزرگوار در 

دسترس قرار دارد و به يادگار مانده است؟
خاطرم هست شــهيد باهنر، پيوسته به ديوان اشعار 
شــاعراني مثل حافظ، مولوي و سعدي خيلي عاقه 
مند بودند و در كام شان نيز از گنجينه وسيع ادبيات 
فارسـي، اشـــعار شــــاعران و ضرب المثل هاي 
شيرين مان ســـود مي بـــردند. معـموالً اشعاري را 
كـــه مي پسنديدند در دفـترچــه يادداشــت خود 
مي نوشتند تا آن ها را حفظ كنند و به  مناسبت به كار 
ببرند. اما در مورد شاعـري ايشـان ايـنكه؛ گاهـي كه 
شــــعر مي سرودند در دفترچه سبزرنگي آن ها را 
مي نوشتند. متأسفانه بعد از به شهادت رسيدن دكتر 
باهنر، ما ديگر اثري از اين دفتر پيدا نكرديم. فقط به 
دو غــزل با تخلص »باهنر« برخورديم كه آن ها را به 
بنياد شــهيد تحويل داديم. حتماً  يكي از اين اشعار، 

هماني است كه شما در موزه ديده ايد...

به یاد دارم كه پدر با چه ذوق و شوقي جهت 
پیشرفت و توسعة این دفتر نشر فرهنگ 
اسالمی فعالیت مي كرد. گاهي شبها كه به 
منزل مي آمد، میگفت یك سري دستگاه 
هاي زیراكس خریده ایم و این كتابها را هم 
با اشتیاق زیادي  چاپ كرده ایم. همیشه 

تازه ترین آثار دفتر را به ما نشان مي داد.
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درآمد

»یك بار كه شهید باهنر به مدت یك سال در 
زندان بودند، خودشان بعدها تعریف كردند كه 
صبح یكي از روزها دو مأمور، پوششــي مانند 
كــت را روي صورتم انداخته بودنــد و مرا از 
بازداشــتگاه براي بازجویي بردند. یكي از آنها 
یك لغت انگلیسي گفت و پرسید حاج آقا! معني 
این كلمه چه میشود؟ برادرم پرسیده بود شما 
از كجا میدانید كه من چقدر ســواد دارم؟ آنها 
گفته بود كســاني كه اینجا بازداشت شده اند 
همه تحصیلكرده انــد و در حد دكتري و فوق 
لیسانس سواد دارند و هیچكدام، افراد عادي 
و عامي نیستند. قبلش هم اخوي نتیجه گرفته 
بودند كه افراد سیاسي معموالً باسواد هستند.« 
حاجیه خانم مطهره باهنر، خواهر مكرمه شهید، 
در مصاحبه اي كه پیــش رو دارید از زندگي، 
مجاهدات و شخصیت برادر بزرگوارش برایمان 

مي گوید:

شهيد باهنر در قامت يك برادر در گفت و شنود شاهد ياران با حاجيه خانم 
مطهره باهنر، خواهر مكرمه شهيد

شخصيتي بسيار خوب و كامل...

شما چند سال از شهید کوچك تر بوديد؟
بنده شانزده سال از ايشــان كوچك تر بودم. تقريبًا 
چهار يا پنج سالم بود كه اخوي براي تحصيل به قم 
رفتند. ســالي يكي دو بار هم براي ديدار با خانواده 
مــي آمدند و دور هم جمع مي شــديم، زيرا خيلي 

عاقه مند بودند كه با اقوام رفت و آمد كنند. 
منظورتان اين اســت که بســیار خانواده دوست 

بودند.
بله، همين طور است. وقتي به كرمان مي آمدند مي 
گفتند تمام قوم و خويش هــا را جمع كنيم تا كنار 
هم باشــيم و عكس يادگاري بگيريم. آقاي باهنر تا 
زماني كــه ديپلم گرفتند در كرمان بودند. پس از آن 
به دليل اين كه ما تعداد نه نفر خواهر و برادر بوديم 
و جمعيت مان زياد بود ـ ايشان فرزند دوم خانواده 
بودند ـ پدرم توانايي پرداخت هزينه تحصيل اخوي 
را نداشــتند و گفتند با هزينــه خودتان به دنبال اين 
فعاليــت ها برويــد. اخوي همراه با شــهيد حجت 
االسام حاج علي آقاي ايرانمنشـ  پسردايي شان كه 
ايشان هم در كرمان ترور شدند ـ به قم رفتند و چند 
ســالي براي تحصيل آن جا بودند و خيلي با سختي 
روزگار مي گذراندند. يك ســال ايام عيد كه ايشان 
به كرمان آمدند، گفتند باور كنيد ما روزي پنج ريال 
ـ »قِراِن« آن موقعـ  از حوزه ســهميه داريم. ايشــان 
تعريــف مي  كردند ما با اين پنج قران براي صبحانه 
يــك قرص نان و يك عــدد تخم مرغ مي  خريم و 
با پاي پياده خودمان را به كاس درس مي رســانيم. 

اگر روزي براي رســيدن به كاس ديرمان شود آن 
پنــج ريال را هم كرايه مي دهيــم و ديگر از ظهر تا 
شــب چيزي نمي توانيم  بخوريم. بحمداهلل اخوي 
درس شان را به اتمام رساندند و براي گرفتن مدرك 
دكتري به تهران رفتند. اگر اشتباه نكنم آن زمان پنج 

نفر در ايران بــراي اخذ مدرك دكتري الهيات قبول 
شدند. در واقع، از اين مقطع به بعد، حاج آقاي ايران 
منش براي اشــتغال به كار دبيري به كرمان آمدند و 
برادر ما هم درس شان را ادامه دادند. يك بار، مادرم، 
زماني كه بيمار شد، از روي سادگي، گرفتن مدرك 
دكتري پســرش را معادل »پزشك شدِن« او پنداشته 
بــود و مي گفت محمدجواد! حاال كه دكتر شــدي، 
معاينه ام كن و يك نســخه برايم بنويس. ايشان در 

پاسخ مي گفتند من كه طبيب نشده ام... 
از اخالق اخوي شهیدتان بگويید.

شهيد باهنر بسيار دســت و دلباز و ميهمان دوست 
بودند. ما بارها براي معالجــه فرزندمان كه بيماري 

كليوي داشــت، به تهران مي رفتيم و ايشان با همه 
گرفتاري هايش شــب ها به نزد ما مي آمد. همســر 
برادرمان نيز از همه نظر به ايشان مي آمد و به لحاظ 
اخاق و شخصيت، انسان ممتاز و خوبي بود. شهيد 
باهنر ايام كوتاهي نخست وزير بودند. يك دفعه كه 
به تهران و منزل ايشــان رفته بوديم، تماس گرفتند 
و گفتند امشــب به منزل مي آيــم، اما گويا منافقين 
در بين راه، طي اقدامــي نافرجام، به آن ها حمله و 
تيراندازي كرده بودند. همراهان آقاي باهنر نيز ايشان 
را به ساختمان نخست  وزيري برگردانده بودند، كه 
باعث شد ما برادرمان را نبينيم. خاصه، پس از يكي 
دو هفتــه از وقوع آن حادثه، قرار بود بعدازظهر يك 
روز، جلسه اي داشته باشند. پيش از جلسه هم گفته 
بودند در نخست  وزيري براي ناهار به همراه آقاي 
رجايي، چند  لقمه نان با پنير و انگوري يا هر چيزي 
كه موجود باشــد مي خوريم. آن جلسه ساعت سه 
بعدازظهر روز هشتم شهريورماه سال 1360 برگزار 
شــد كه با انفجار يك بمب آتش زا هر دو عزيز به 

شهادت رسيدند. 
از مبارزات شهید باهنر در دوران طاغوت خاطره 

اي به ياد داريد؟
البته به دليل اين كه ايشــان ســال هاي زيادي را در 
شــهر كرمان نبودند، بنده خاطره زيــادي ندارم. اما 
خوب يادم اســت، يك بار كه شهيد باهنر به مدت 
يك ســال در زندان بودند، خودشان بعدها تعريف   
كردند كه صبح يكي از روزها دو مأمور، پوششــي 

شــهید باهنر بســیار دســت و دلباز و 
معالجه  براي  بارها  ما  بودند.  میهماندوست 
فرزندمان كه بیماري كلیوي داشت، به تهران 
مي رفتیم و ایشان با همه گرفتاري هایش 
شبها به نزد ما مي آمد. همسر برادرمان نیز از 
همه نظر به ایشان مي آمد و به لحاظ اخالق و 

شخصیت، انسان ممتاز و خوبي بود.
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ماننــد كت را روي صورتــم انداخته بودند و مرا از 
بازداشتگاه براي بازجويي  بردند. يكي از آن ها يك 
لغت انگليســي گفت و پرســيد حاج آقا؛ معني اين 
كلمه چه مي شــود؟ برادرم پرسيده بود شما از كجا 
مي دانيد كه من چقدر سوادم دارم؟ آن ها گفته بود 
كســاني كه اين جا بازداشت شده اند همه تحصيل 
كرده اند و در حد دكتري و فوق  ليســانس ســواد 
دارند و هيچ كدام، افراد عادي و عامي نيستند. قبلش 
هم اخوي نتيجه گرفته بودند كه افراد سياسي معموالً 
باسواد هستند. مأموران رژيم ستم شاهي نيز هم اين 
نكته را  فهميــده بودند كه اين قبيــل مبارزين چه 
كساني هســتند، ولي خب، البد آن ها مأمور بودند 

و معذور.
يادم است كه گاهي جلسات   اخوي با علما و فضا 
در منزل خيابان تاج تهران برگزار مي شــد. شــهيد 
باهنر ساعت دو نيمه شــب از خواب بيدارمي شد، 
چراغ ها را روشــن مي كرد و مي گفت االن جلسه 
شروع مي شود. آن وقت، با آقاي هاشمي رفسنجاني 
و شهيد دكتر بهشتي و آيت اللهي كه ايشان هم معمم 
بودند تا اذان صبح، هم فكري مي كردند، سپس نماز 

مي خواندند و متفرق مي شدند. به جز اين ها زمان 
ستم شاهي كتاب هاي ديني را مي نوشتند، در حالي 
كه عمال رژيم اصًا  نمي توانســتند از ايشان ايراد 
بگيرند - از بس كه آقاي باهنر باسياســت و زيرك 
بود - ولي مــردم مؤمن و اتقابي با ديدن كتاب ها 
مي فهميدند كه ايشــان چه خدمتي مي كند و از اين 

كتب نهايت استفاده را مي بردند. 
شهید باهنر چگونه با همســر شان آشنا شدند و 

ازدواج کردند؟
زماني كه آقاي باهنر در تهران بودند، همسر دوست 
شــان يعني آقاي آيت  اللهي كه اهل كرمان بودند، 
دخترخانمي تهراني به نام خانم زهرا عينكيان را براي 
ازدواج پيشــنهاد كردند. برادران خانم زهرا عينكيان 
افــرادي بازاري، و از خانواده اي متوســط و اصالتًا 
قمي بودند. چندي بعد، مادر ما براي خواســتگاري 
به تهران آمدند و مراســم ازدواج به سادگي هرچه 
تمام برگزار شــد. حاصل ايــن ازدواج چهار فرزند 
بود. فرزندان اين دو عزيــز، آقاي دكتر ناصر باهنر 
اســتاد دانشگاه امام صادق)ع(، آقاي ميثم باهنر فوق 
ليســانس هوافضا در وزارت دفاع و دو دختر شهيد 
نيز يكي پزشك عمومي و ديگري دندانپزشك است. 
خوشــبختانه هر چهار نفر، افرادي متعهد و پايبند به 
نظام و اسام و انقاب عزيزمان هستند و از هر نظر 

اوالدي صالح براي پدر و مادر گرامي شان محسوب 
مي شوند.

دکتر باهنر براي شما چگونه برادري بودند؟
ايشان از همه نظر شــخصيتي بسيار خوب و كامل 
بود و هم براي ما، هم براي شــهر كرمان و هم براي 
طايفه مان موجب افتخار بودند؛ همچنين براي مردم 
و ميهــن عزيزمان. آقا محمدجــواد از نظر رفتاري 
نيز بســيار مهربان و خــون گرم بــود. البته پدر ما 
هم مرد بســيار خوبي بودند. بــرادرم »آقا رضا« كه 
حاال نماينده مجلس شــوراي اسامي است و برادر 
وسطي مرحوم آقا محمدحسين ـ خدا رحمتش كند 
ـ كه در اســتانداري كرمــان كار مي كردند، همگي 
آقا محمدجواد را دوســت  مي داشتند، زيرا انسان 

دلسوزي بود.
آقا محمدحسین از آقا محمدجواد کوچك تر بود؟
آقا محمدحســين فرزند ششــم خانواده بود و بنده 
هفتمي هستم. من متولد سال 132۸ و ايشان 1325 

بود كه چهار سال پيش فوت كردند. 
از خاطرات تان درباره شهادت شهید باهنر بگويید. 
ما در كرمان، منزل خواهرم و همســر مرحوم شــان 
حاج آقاي توكلي بوديــم كه اين خبر را از راديو و 
تلويزيون شــنيديم. البته آن شب هنوز اعام نكرده 
بودند كه اين دو بزرگوار به شهادت رسيده اند و مي 
گفتند مجروح اند و در بيمارستان هستند. ما تا صبح 
نخوابيديــم و دعا و گريه و زاري مي كرديم. بعضي 
مي گفتند نيمي از بدن شــان قطع شده است. ما به 
ســالم بودن نصف بدن  بــرادر عزيزمان هم راضي 
بوديم و تا ســاعت هفت صبــح قرآن كريم تاوت 
مي كرديم. متأســفانه وســيله اي نبود تا خودمان را 
هر چه زودتر به تهران برســانيم. همين طور منتظر 
بوديم، كه سرانجام فردا صبح هواپيمايي مهيا شد. به 
دليل ازدحام جمعيت، ايشان را ديروقت دفن كردند. 
خاصه فردا صبح به تهران رســيديم و به بهشــت 
زهــرا)س( رفتيم و عزاداري كرديم. ما يك هفته در 
منزل برادرمان بوديم. پدرم هنوز در قيد حيات بودند 
و به رضاي خدا راضي بودند و فقط خدا را شكر مي 
كردند. البته ايشان نيمه هاي شب بيدار مي شدند و 

عزاداري مي كردنــد، ولي روز جلوي جمعيت اين 
كار را نمــي كردند. به مدت يــك هفته هيأت هاي 

عزاداري به جماران نزد حضرت امام مي رفتند.
از خاطره رفتن به محضر حضرت امام)ره( بگويید 
که ايشــان آن روز فرمودند اگر رجايي و باهنر 

نیستند خدا هست.
بله، اين خاطره متعلق به ســومين روز شهادت شان 
بــود. خانواده دو شــهيد و تعداد ديگــري از افراد 
عزادار كه همراه ما بودند درخواســت كردند كه ما 
مي خواهيم به ماقات حضرت امام برويم و رفتيم.

از همسر شهید باهنر بگويید.
خانم زهرا عينكيان، همسر شهيد باهنر، هميشه خانم 
بســيار خوب و صبوري بودنــد و فرزندان خوبي 
تربيت كردند. زمان شهادت پدرشان بچه  ها خيلي 
كم ســن و ســال بودند. خانم عينكيان با فاميل هم 
خوب رفتار و معاشــرت مي كرد. بحمداهلل رابطه ها 
هنوز هم خوب است و از ايشان خيلي راضي هستيم 
و آن ها هم با ما خوب و دوســت هستند. فرزندان 
ايشــان سالي يك بار به كرمان مي آيند و مي گويند 

مگر مي توانيم به كرمان نياييم و شما را نبينيم...

شــهید باهنر ایام كوتاهي نخست وزیر 
بودند. یك دفعه كه به تهران و منزل ایشان 
رفته بودیم، تماس گرفتند و گفتند امشب 
به منزل مي آیم، اما گویا منافقین در بین 
راه، طي اقدامــي نافرجام، به آنها حمله و 
تیراندازي كرده بودند. همراهان آقاي باهنر 

نیز ایشان را به جاي امني برگردانده بودند.

آيت اهلل موحدی کرمانی، در کنار شهيدان رجايی و باهنر
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شــما فرزند کدام يك از خواهران مكرمه شهید 
هستید؟

بنــده فرزند خانم عصمت باهنر هســتم كه پس از 
شهيد دكتر محمدجواد باهنر، سومين فرزند خانواده 

محسوب مي شوند. 
شــهید باهنر را از چه زماني به ياد مي آوريد و 

زمان شهادت ايشان چند ساله بوديد؟
در زمان شهادت شــهيد باهنر حدوداً بيست و دو 
ســالم بود. به دليل مشــغله زياد ايشــان و اين كه 
معموالً در تهران تشريف داشــتند و ما هم كرمان 
بوديم، سعادت نداشــتيم كه زياد در خدمت شان 
باشيم. زماني هم كه به كرمان تشريف مي آوردند، 
دوســتان و آشنايانـ  البته بيشتْر آقايانـ  به استقبال 
اين بزرگوار مي رفتند و ما كمتر مي توانســتيم در 
جلسات شان حضور داشته باشيم. چيزهايي كه به 
عنوان خاطره از اين شــهيد عزيز يادم است، يكي؛ 
چهره آرام و متبســم ايشــان بود كه معموالً كمتر 
وقتي ديديم كه چهره عبوســي داشته باشند يا اخم 
و احســاس خستگي كنند. ديگر اينكه؛ شهيد باهنر 
هميشه خوشرو و متبسم بودند و كظم غيض داشتند. 
از ديگر خصوصيات بارز ايشان؛ اين بود كه خشم 
شــان را فرو مي نشاندند و ما هيچ وقت عصبانيت 

شان را نديديم. البته اين گونه نبود كه ما چون كمتر 
با اين بزرگوار بوديم اين مســأله پيش نيامده باشد، 
بلكه يكي از صحبت هاي همســر شهيد اين است 
كه هميشه مي گويند من در طول زندگي ام با آقاي 
باهنر هيچ موقع عصبانيت ايشان را نديدم. از ديگر 
خصوصيات شهيد باهنر خوش اخاقي، خوشرويي 
و آرامش ايشــان بود؛ در عين ايــن كه مدام فعال 
و پــركار بودند، ولي در ظاهر چهره بســيار آرام و 
متيني داشتند. ويژگي ديگري كه اين شهيد بزرگوار 
داشــتند اين بود كه بسيار فروتن و متواضع بودند، 
طوري كه هر كســي مي خواســت در مقابل شان 

صحبتــي بكند ـ با هر موقعيــت و تحصياتي كه 
داشــتـ  احساس آرامش و راحتي مي كرد. ايشان 
خود را در سطح پاييني نشان مي دادند و هيچ موقع 
ادعايي نداشــتند كه خودرا باالتر از ديگران بدانند. 
خاطــره اي دارم كه يكي از خانــم هاي فاميل كه 
شوهرش دكتر بود و خودش تحصياتي نداشت، به 
شهيد باهنر اعتراض كرده بود كه چرا من نتوانستم 
تحصيل كنم. شهيد با آرامش گفته بودند چه فرقي 
مي كند، ايشان آقاي دكتر و شما خانم دكتر هستيد. 
به هر حال همه به شــما خانــم دكتر مي گويند و 
تفاوتي ندارد كه حتمًا آدم تحصيات داشته باشد. 
ايشــان هميشه براي همه با هر سطح و تحصياتي 

كه داشت ارزش قائل بودند. 
منظورشان اين بود که آن خانم مي توانند يار و 
همراه بسیار خوبي براي شوهرشان بود باشند و 

در خدمات شان به جامعه شريك شوند.
كامًا. شــهيد باهنر به مســأله بــاال رفتن فرهنگ 
خانواده توجه ويژه اي داشتند، طوري كه در مراسم 
فوت والده شان همراه پذيرايي يكي دو جلد كتاب 
هديه دادنــد كه اين كار در چنــد دهه پيش كمتر 
صورت مي گرفت. ايشــان مي گفت پذيرايي ساده 
تر برگزار شود تا بتوانند با هزينه اش به همه كتاب 

شهید باهنر به مسأله باال رفتن فرهنگ 
خانواده توجه ویژهاي داشــت، طوري 
كه در مراســم فوت والده شان همراه 
پذیرایي یكي دو جلد كتاب هدیه داد كه 
این كار در چند دهه پیش كمتر صورت 
مي گرفت، مي گفت پذیرایي ساده تر 
برگزار شود تا بتوانند با هزینه اش به 

همه كتاب هدیه بدهند.

درآمد

»با همه زحمتهایي كه شهید باهنر كشیدند، 
بي خوابي هایي كه داشتند و كارشكني هایي 
كه اول انقالب پیش مي آمد، ایشان هیچوقت 
مأیوس و ناامید نشدند و میگفتند تا آنجایي كه 
وظیفه و توان ماست باید كار كنیم. امروز هم 
اگر همه معلمان این كار را بكنند و فقط كارشان 
را منحصر به فعالیــت كالس نكنند، خیلي 
بهتر است.« خانم انیس پرداختي، خواهرزاده 
مكرمه شهید، سي سال در آموزش وپرورش 
خدمت كرده و با یادگارهــا از بركات حضور 
دایي بزرگــوارش در این نهاد مقدس به خوبي 

آشناست. گفت و گوي ما را با ایشان بخوانید:

سيره شهيد باهنر در گفت و شنود شاهد ياران با خانم انيس پرداختي، 
خواهرزاده مكرمه شهيد

مي گفت
هرگز خستگي را مالقات نميكنم
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هديه بدهند. خودشان هم معموالً در كنار هر هديه 
اي كه بــراي افراد مي بردند حتمًا كتاب هم وجود 
داشــت. هر چه خاطره از ايشــان داريم خاطرات 
شــيرين، به ياد ماندني و خوب است. اميدواريم ما 
هــم بتوانيم اين راه را ادامــه دهيم و خداي ناكرده 
با وجود مســائلي كه االن در جامعه هســت از راه 
شهدا دور نشويم و آن ها را فراموش نكنيم. ما بايد 
هميشه ســعي كنيم ادامه دهنده راه شهدا باشيم. به 
هر حال همه شــهدا باارزش و واقعًا گنجينه هايي 
براي ملت ايران هســتند كه هستي خودشان را فدا 
كردنــد و انقاب را به ثمر رســاندند، تا ما بتوانيم 

راحت باشيم. 

شهید حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدجواد 
باهنر يكي از شاخص ترين شهداي نظام و دولت 
جمهوري اســالمي هســتند که در مقام نخست 
وزيري به شهادت رسیدند. ايشان پیش از آن هم 
وزير و دبیرکل حزب جمهوري اســالمي بودند. 
آن چه شــهید باهنر را در نگاه همه کساني که با 
حوزه ايثار و شــهادت سر و کار دارند شاخص 
کرده، اين اســت که ايشان شهید عرصه فرهنگ 
بودند؛ چــه پیش از انقالب که کتاب هاي ديني 
و آثار خیلي مهمي را نوشتند يا بعدها سخنراني 
هايي که از ايشان پیاده شــد و به رشته تحرير 
درآمد، يا کتاب معــروف تعلیمات ديني که در 
مدارس تدريس مي شــد. جالب است که ايشان 
در دومین يا سومین دولت مستقر که مسئولیتش 
با شــهید رجايي بود به عنوان وزير آموزش و 
پرورش انتخاب شدند. به هر حال شهید باهنر از 
نظر فرهنگي يك چهره کاماًل شاخص و وحدت 

بخــش حوزه و دانشــگاه 
بودند. انقالب اســالمي نیز 
همیشه يك انقالب فرهنگي 
بوده، چنان که هم حضرت 
امــام)ره( و هم مقام معظم 
رهبري به اين نكته اشــاره  
فرمــوده انــد. از اين نظر، 
مصداق هايي را از زندگي و 
سیره شهید باهنر بفرمايید. ما 
شنیده ايم با اين که ايشان از 
لحاظ مالي به سختي زندگي 
مي کردنــد و طلبه بودند، 
بودند  همیشه حامي کساني 
که مــي خواســتند درس 
توان  در حد  بخوانند، حتي 
شــان به دوستان و خانواده 

کمك مالي هم مي کردند.
شــهيد اعتقــاد داشــتند كه 
مي  فرهنگ سازي  با  معموالً 
شــود عقيده افراد را عوض 
كرد. افراد قديمي خانواده مي 
گويند فاميل دوري داشتيم كه 
خيلي به حجاب پايبند نبود و 
حتي بعضي به شهيد اعتراض 
مــي كردند كه بــه منزل اين 
هــا رفت و آمد نكنيد، اما آن 
خانم ـ كــه هنوز هم در قيد 
حيات است ـ با برخوردهاي 

كه شــهيد باهنر با ايشان داشتند، االن كامًا حجاب 
شان را رعايت مي كنند. آقاي باهنر مي گفتند نبايد 
مطلبي را به طور مســتقيم بگوييم، بهتر اســت كه 
زمينــه هايي براي آن به وجــود بياوريم و صحبت 
هايي بكنيم كه خود شــخص قبــول كند. در واقع 
اعتقاد داشتند براي پذيرفتن حجاب يا مسائل ديگر، 
اول بايد براي افراد فرهنگ سازي شود، طوري كه 
خودشــان رعايت  كنند. شــهيد معموالً به فرهنگ 
جامعه، خانواده و بچه هاي شان بسيار اهميت مي 
دادند و احساس مسئوليت مي كردند. اين احساس 
مسئوليت را از قول پسرشان آقا ناصر نقل مي كنم 
كــه روزي به پدرش گفته بود از وقتي شــما وزير 

آموزش و پرورش شــده ايد بــه منزل نمي آييد و 
ما شــما را نمي بينيم. ايشــان گفته بودند فرزندم؛ 
من چهار تا بچه ندارم، ده هزار تا بچه دارم. شــهيد 
باهنر نســبت به جامعه، خانــواده، فاميل و انقاب 
احساس مسئوليت مي كردند. يكي از صحبت هاي 
ايشان اين بود كه مي گفت نگوييد انقاب براي ما 
چه كار كرد، بلكه با خودتان فكر كنيد شــما براي 

انقاب چه كرديد.
درباره رابطه  ايشان با حضرت امام)ره( بگويید. 
دکتر باهنر در طول مبارزه از پانزده خرداد 1342 
تا زمان شــهادت، يكي از ياران نزديك حضرت 

امام بودند. 
پــس از جريان پانزده خرداد ايشــان ممنوع  المنبر 
بودند. موقعي هم كه برنامه اي داشــتند مثًا اگر ده 
شب مي خواستند سخنراني كنند، يكي دو شب كه 
صحبت مي كردند ساواك جلوگيري مي كرد. اگر 
هم اصرار مي كردند ايشــان را به زندان مي بردند. 
شهيد باهنر معموالً صحبت هاي خود را به صورت 
مقاله مي نوشتند و به دانشجويان يا يكي از افرادي 
كه نسبت به او حساسيت وجود نداشت، مي گفتند 
اين حرف ها را بگوييد. براي ايشــان رسيدن اين 
سخنان به گوش مردم مهم بود، نه اين كه چه كسي 
آن ها را بگويد. شــهيد باهنر سعي مي كردند به هر 
طريقي فرمايش هاي امام)ره( به صورت اطاعيه و 
اعاميه را بيشــتر از طريق دوستان، آشنايان و اقوام 
به شــهرهاي مختلف و گوش مردم برســانند و از 

هيچ فعاليتي در اين زمينه كوتاهي نمي كردند.
شــهید باهنر جزو نخســتین روحانیوني بود که 
تشــخیص دادند بايد پیوند دقیق و درستي بین 
علوم حوزوي و دانشگاهي برقرار شود. خودشان 
هم به صورت توأمان در حوزه و دانشگاه فعالیت 
کردند و توانســتند در زمان رژيم ستم شاهي به 

افراد قدیمي خانواده مي گویند فامیل دوري 
داشتیم كه خیلي به حجاب پایبند نبود و 
حتي بعضي به شهید اعتراض مي كردند كه 
به منزل اینها رفت و آمد نكنید، اما آن خانم 
كه هنوز در قید حیات است با برخوردهایي 
كه شهید باهنر با ایشان داشتند، االن كاماًل 

حجابش را رعایت مي كند.
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درجه دکتري در رشــته الهیــاتـ  علوم منقول 
ـ نائل  شــوند. البته در حــال حاضر روحاني 
دانشــگاهي زياد داريم که داراي مدرك دکترا 
هستند، ولي خوب اســت بدانیم در زمان چهل 
سال پیش ايشــان چگونه به چنین ضرورتي پي 
بردند؟ قطعًا ايشان مي خواست پیوندي بین اين 
دو برقرار و دو محیط را به هم نزديك کند، امري 
که حضرت امام)ره( هم پس از پیروزي انقالب 

خیلي بر آن تأکید داشتند. 
يكي از مســائلي كه در زمان ســتم شاهي وجود 
داشت اين بود  كه مي خواستند بين جوانان حوزه 
و دانشــگاه اختاف و جدايي بيندازند. در صورتي 
كــه پير و جوان، زن و مرد ايــن انقاب را به ثمر 
رساندند. شهيد باهنر اين ضرورت را احساس مي 
كردند كه انقاب بايد از دانشــگاه ها شروع شود، 
چــون اگر از حوزه بود به آن ها مارك تندروي مي 

زدند، ولي وقتي از دانشــگاه و رشته هاي مختلف 
شروع مي شد مي فهميدند كه انقاب مردمي است. 
واقعًا اين مســأله كه سياست ما عين ديانت ماست 
براي ايشــان خيلي مهم بود. يعني در حكومت ما، 
بايد هم تعهد و هم تخصص باشــد و معموالً  هم 
در كارهاي خودشــان ســعي مي كردند از چنين 
افرادي استفاده كنند. هميشــه تأكيد شهيد به افراد 
خانواده اين بود كه شــما ضمن اين كه تحصيات 
دانشگاهي داريد بايد دروس حوزه را هم بخواهيد، 
يعني اطاعات مذهبي و دانشــگاهي تان باال برود. 
يكي از خواهرزاده هاي ايشــان ـ پسرخاله بنده ـ 
داراي مدرك فوق ليســانس مكانيــك بود، ولي با 
تشــويق شــهيد درس هاي حوزه را هم آغاز كرد، 
چون هميشه اعتقادشــان اين بود كه به گفته استاد 
مطهري، علم و دين مثل دو بال براي انسان هستند 
و انســان بايد از هر دو استفاده كند تا بهتر به نتيجه 

برسد و موفق شود. 
 نكته جالب ايـــن اســت كه 
در واقـــع دانـشــگــاه ها در 
زمــان ستم شـاهــي عرصــه 
تاخـــت و تاز گروهـــك ها 
نيز بــود، چون رژيــم پهلوي 
تمام هوش و حواســش متوجه 
نيروهاي مذهبي بــود و آن ها 
قبضه  به  را  دانشــگاه  توانستند 
در  دربيـــاورند.  خـودشـــان 
دوره اي تفكــر چپ، به نوعي 
حاكم بامنازع دانشگاه به شمار 
شهيد  باهنر،  شــهيد  رفت.  مي 
بهشتي، شهيد مفتح و بزرگواران 
ديگري كه از ابتــداي انقاب، 
هم در كســوت روحاني بودند 
و هم آن ها را بــه عنوان فعال 
اغلب  شناختيم،  مي  دانشگاهي 
داراي درجه دكتري بودند. اين 
ها اين نقيصه و خأل را به خوبي 
تشخيص داده بودند و توانستند 
تا سال 1357 پايگاه خوبي براي 
نيرو هاي مذهبي در محيط هاي 
دانشگاهي فراهم كنند. در زمان ستم شاهي پزشك 

و مهندس مذهبي و انقابي بسيار داشتيم. 
بفرمايید که همســرتانـ  آقاي مهدي محبانـ  با 

شهید چه ارتباطي داشتند؟

زماني كه شــهيد باهنر وزير آمــوزش و پرورش 
بودند، همســر بنده كه يكي از جوانان انقابي بود، 
نقشــي در انقاب داشت و در دانشــگاه اصفهان 
تحصيل كرده بود، لذا مسئوليت آموزش و پرورش 
جيرفــت در اســتان كرمــان را به عهده داشــت. 
همسرم ســال هاي بعد هم در آموزش و پرورش 
منطقه مســئوليت داشت و از شهيد باهنر خاطرات 
خوبــي دارد. اما خود بنده نيز خاطــره اي از بهار 
سال 1360 كه آخرين ســال زندگي دنيوي شهيد 
بود دارم. آن سال، شــهيدان باهنر و رجايي بدون  
انجام هيچ گونه تشــريفات يا خبر دادن به كســي، 
به منــزل ما در جيرفت تشــريف آوردند. ما هنوز 
كامًا در آن جا مستقر نشده و تازه نقل مكان كـرده 
بوديم، كمي قبل تر از ما همسرم تنهايي به جيرفت 
رفته بــود و هنوز امكاناتي مثل فرش و رختخواب 
نداشــتيم. افرادي از آن دو بزرگوار دعوت كردند 
كه به منزل شان بروند، ولي آن ها نپذيرفتند. شهيد 
باهنر گفتند من بايد به منزل خواهرزاده ام بروم. آن 
شــب شــهيدان باهنر و رجايي دو پوستر بزرگ را 
روي زمين خالي انداختند و تكه اي از لباس شــان 
را تا زدند و به عنوان بالش از آن استفاده كردند. آن 

ایشــان  پانزده خرداد  از جریان  پس 
ممنوع المنبر بودنــد. موقعي هم كه 
برنامـه اي داشـتند مثـالً اگر ده شب 
مي خواستند ســخنراني كنند، یكي 
دو شب كه صحبت مي كردند ساواك 
جــلوگیري مي كرد. اگر هـم اصـرار 

مي كردند ایشان را به زندان مي بردند 
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موقع شهيد رجايي نخست وزير و شهيد باهنر هم 
وزير كابينه ايشان بودند.

منطقه جیرفت  محرومیــت  باهنــر  آقاي  وقتي 
را ديدند که بســیاري از کالس هاي دبستان و 
راهنمايي در ســطح شــهر در چادر برگزار مي 
شود و حتي کالســي براي درس دادن ندارند، 
بودجه اي براي ساختن کالس و ديگر امكانات 
براي شهرستان جیرفت مهیا کردند. ضمن اين که 
ايشان قدم مهمي هم براي مستقل شدن آموزش 
و پــرورش کهنوج برداشــتند. چون آموزش و 
پرورش کهنوج، عنبرآباد و قلعه  گبر به صورت 
نمايندگي اداره مي شــد، اما شــهید خیلي به 
وضعیت منطقه جنــوب به  خصوص فرهنگ و 

آموزش و پرورش آن جا توجه کردند.
شهيد باهنر به عنوان مربي پرورشي عقيده شان اين 
بــود كه دانش آموزان بايــد در كنار تحصيل علم، 
تهذيب نفس هم پيدا كنند كه باز اين به رابطه حوزه 
و دانشــگاه برمي گردد. ايشان مي گفتند اين رابطه 
را بايد از ســطوح پايين تر شروع كنيم كه فرزندان 
ما ضمن اين كه درس مــي خوانند، تهذيب نفس 
هم داشته باشند و اعتقادات شان هم درست باشد.

شهیدان دکتر باهنر، رجايي،، دکتر بهشتي، استاد 
مطهري و دکتر مفتح همیشه مي توانند در معلمي 
الگوهاي خــوب و کاملي براي دانش آموزان ما 
باشند. شــما به عنوان کسي که سي سال سابقه 

خدمت در آموزش و پرورش 
و نظــام مقــدس جمهوري 
اسالمي را داريد، چه ويژگي 
و  الگوپذيــري  بــراي  اي 
سرمشــق قرار دادن در سیره 
شهید  مجاهدات  و  زندگي  و 

باهنر مشاهده مي کنید؟ 
خصوصيات شهداي ما باالست 
و شــايد نتوانيم به مقام آن ها 
دســت پيدا كنيــم، ولي مهم، 
پشــتكار و سخت كوش بودن 
در ايــن راه اســت. يكــي از 
سخنان ايشان اين بود كه »من 
هرگز خستگي را ماقات نمي 
كنــم.« واقعًا بــا همه زحمت 
كشيدند،  باهنر  شهيد  كه  هايي 
بي خوابي هايي كه داشــتند و 
كارشكني هايي كه اول انقاب 
پيش مي آمد، ايشان هيچ وقت 
مأيوس و نااميد نشــدند و مي 
گفتند تا آن جايــي كه وظيفه 
و توان ماســت بايد كار كنيم. 
امروز هم اگر همه معلمان اين 

كار را بكنند و فقط كارشــان را منحصر به فعاليت 
كاس نكنند، خيلي بهتر اســت. به هر حال تأثيري 
كه معلم روي دانش آموز دارد بيشــتر مواقع قوي 
تــر از پدر و مادر اســت، چرا كه اگــر يك معلم 
واقعًا هنر معلم بودن را داشــته باشد، عاقه خاصي 
بين خودش و دانــش آموزان برقرار مي كند و مي 
تواند بر آن ها تأثيرگذار باشــد. ان شــاءاهلل سخت 
كوش بودن، فعاليت و خستگي  ناپذيري اين شهيد 

بزرگوار براي همه معلمين الگو باشد.
مشهور است که ايشان خیلي کم مي خوابیدند و 

کم استراحت مي کردند. 
بله، همين طور است. همسرشان تعريف مي كردند 
كمتر شبي بود كه زودتر از ساعت دو يا سه پس از 
نيمه شــب به منزل بيايند، هميشه هم فرزندان شان 
خــواب بودند و صبح كه مــي رفتند باز هم آن ها 
خواب بودند. معموالً فقط دو ســه ساعت در منزل 
بودند و همه جوره خــود را وقف انقاب كرده و 
تمام وقت شــان را براي فعاليت هاي انقابي و در 

راه اسام گذاشته بودند. 
از شهادت شهید باهنر بگويید. شما چگونه از اين 

واقعه مطلع شديد؟
با آن شــرايطي كه ســال 1360 وجود داشــت و 
مســئولين را ترور مي كردند و همــه در معرض 
تهديد بودنــد، به ويژه پس از واقعــه هفتم تير و 
به شهادت رساندن شــهداي محراب، وقتي سمت 
نخســت  وزيري را به آقاي باهنــر واگذار كردند 
بعضي دوستان و اقوام با ما تماس گرفتند و تبريك 
گفتند، ما در جواب مي گفتيــم دعا كنيد بگذارند 
ايشــان زنده بمانند و كار كنند. احتمال اين كه در 
آن موقعيت دكتر باهنر را شــهيد كننــد زياد بود. 
حتي جلوتــر از آن مادرم خواب ديدند كه خدمت 
حضرت امام)ره( رســيده ايم. آن موقع بنده باردار 
بودم. ايشان گفتند كه امام به شما اشاره كرده و اسم 
پســري را گفته كه  در آن »جيم« بوده اســت. يادم 
نيست آن اسم چه بود، منتها بعداً كه شهادت ايشان 
اتفاق افتاد و خدمت امام رســيديم، نام فرزندم را 

»محمدجواد« گذاشتم.
پسرتان چند ماه پس از شهادت دايي بزرگوارتان 

به دنیا آمد؟
فرزنــد اولم چهــار ماه بعد به دنيــا آمد كه نامش 
را محمدجواد گذاشــتم. خاصه، اين ها در حكم 
زمينه ســازي و آمادگي ذهني براي خانواده بود و 
مي دانســتيم كه چنين اتفاقي مي افتد، اما فكر نمي 
كرديم به اين زودي و بعد از ســيزده روز اين گونه 
شود. حدوداً سيزده روز منزل مادرم بودم كه ايشان 
شهيد شدند. ما اطاع نداشــتيم تا اين كه همسايه 
هــا به منزل ما آمدند و به محــض آن كه راديو را 
روشن كرديم باخبر شديم. ما به تهران رفتيم، البته 
واقعــًا صبوري خاصي در همه افــراد خانواده بود 
كه فاميل بعداً  گفتند ما از صبري كه شــما داشتيد 
خيلي متعجب شديم. خوشبختانه همه اين اعتقاد را 
داشتيم كه شهيد به آرزوي ديرينه خود رسيده اند. 
اميدوارم ما هم دنباله رو آن ها باشــيم و ان شاءاهلل 
به اين فيض بزرگ دســت پيدا كنيم و در راه خدا 

شهيد شويم.
شــما يك معلم هستید، بفرمايید جداي از نسبت 
نزديك با دايي بزرگوارتان، شخصیت شهید باهنر 
را به عنوان يك معلم شاخص انقالب و روحاني 
دانشگاهي، براي معلمان نسل جوان امروز چگونه 

معرفي مي کنید؟
شــهيد باهنر بســيار مخلصانه و بدون هيچ ادعا و 
انتظاري كار  كردند. از ايشــان فيلم خيلي كم است 
در صورتــي كــه فعاليت هاي زيادي داشــتند، به  
خصـوص در مراسمي كه امام)ره( به ايران تشريف  
آورنـــد، ولـي شـهـيد را مـعمـــوالً در صحنه ها 
نمي ديديم، چون فعاليت هاي شــان پشــت پرده 
بــود و كارهاي زيربنايي و پايه اي انجام مي دادند. 
بنابراين ما هم بايد آن اخاصي را كه ايشان داشت 

در كارهاي مان داشته باشيم؛ ان شاءاهلل تعالي.
موفق باشيد.

ممنونم.

شهید باهنر به عنوان مربي پرورشي 
عقیده شان این بود كه دانش آموزان 
باید در كنــار تحصیل علم، تهذیب 
نفس هم پیدا كنند كه باز این به رابطه 
حوزه و دانشگاه برمي گردد. ایـشان 
مي گفتند این رابطه را باید از سطوح 

پایین تر شروع كنیم.

شهيد باهنر در دوران نمايندگی مجلس
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شما چگونه با شهید باهنر آشنا شديد؟
شهيد باهنر پيش از پيروزي انقاب از جمله كساني 
بودند كه مثل شــهيد بهشتي مدرك دكتري خود را 
از دانشگاه گرفته بودند و مانند استاد شهيد مرتضي 
مطهري و همچنين شهيدان دكتر بهشتي و دكتر مفتح 
در محيط هاي دانشــگاهي تدريس هم مي كردند. 
بعضي از اين افراد را هم عمال رژيم ســتم شــاهي 
از قم به تهران تبعيد كرده بودند. ما ســال 13۴1 و 
اوايل 13۴2 در ماه مبارك رمضان در مسجد جامع، 
برنامه اي را با هيــأت مؤتلفه تنظيم كرديم كه پس 
از نماز جماعت برنامه شــروع مي شــد و هر شب 
يكــي از عزيزان روحاني به منبر مي رفت. از جمله 
كســاني كه در آن جا منبر مي رفتند شــهيد باهنر 
بود. ايشان از شــخصيت هاي بزرگ فرهنگي بود 
كه خدماتي بزرگ انجام داد و از شــاگردهاي ُمبََرزِ 
امام خميني ـ رضوان اهلل تعالي عليه ـ بود. حضرت 
امام، شاگردان خوبي تربيت كرده بودند كه در تمام 
صحنه هــا مخصوصًا پس از حادثــه پانزده خرداد 
حضور داشــتند. آن ها جمعي متشكل از حضرت 

آيت اهلل خامنه اي، شــهيد بهشــتي، شهيد مطهري، 
شــهيد باهنر و آيت اهلل هاشــمي  رفسنجاني كه از 
ياران نزديك امام خميني)ره( بودند و بازوهاي قوي 

ايشان محسوب مي شدند. 
شما چطور با شهید باهنر صمیمي شديد و رابطه 

تان ادامه پیدا کرد؟
ما مرتب با اين بزرگان جلســه داشــتيم. در ســال 
13۴3 كه حسنعلي منصور اعدام انقابي شد و رژيم 
حضــرت امام)ره( را تبعيد كرد، در شــش ماه آخر 
زندان به اين جمع بندي رســيديم كه ساواك اجازه 
فعاليت به ما نمي دهد و ما هم نمي توانيم حضرت 
امام و انقاب را رها كنيم، پس به اين نتيجه رسيديم 
كه يك بنياد فرهنگي تشــكيل داده و در پوشش آن 
حركت مــان را ادامه دهيم. پس از آزادي از زندان، 
مدرسه رفاه را كه سه هزار متر مربع وسعت داشت 
و در دســت بانك مركزي بود خريــداري كرديم. 
چهارده نفر عضو هيأت امناء بودند. شهيدان باهنر و 
رجايي هم جزو هيأت امناء بودند و بخش فرهنگي 
و آموزشــي آن جا به عهده اين عزيزان بود. همان 

طور كه مي دانيد آن دوران سخت بود و ساواك ما 
را رها نمي كرد. شب هايي كه جلسه داشتيم دور تا 
دور محل جلســه با شهيد باهنر پست مي داديم. ما 
با شهيد باهنر، شهيد بهشتي، شهيد مطهري، آيت اهلل 
هاشمي و دكتر روزبه جلسه گذاشتيم و كادرسازي 
را ما شــروع كرديم. يكي از كســاني كه در مدرسه 
رفاه زحمات زيادي كشيد و استوانه هاي خوبي را 
از خواهران انقابي تحويل جامعه داد شــهيد باهنر 
بود. شب هايي كه ما با ايشان جلسه داشتيم، ساواك 
آن حوالي گشــت مي داد. حتي يادم است به دليل 
اين كه به اين شخصيت بزرگ فشار بياورند يكي از 
خواهران مكرمه اش را دستگير كردند و به سردخانه 
زير صفر درجه بردند، ولي باز هم آقاي باهنر به كار 
فرهنگي شــان ادامه دادند. اين روند ادامه داشت تا  

اين كه حضرت امام به ايران تشريف آوردند. 
دقیقًا نقش و جايگاه شهید باهنر در مدرسه رفاه 

چه بود؟
مسائل فرهنگي و آموزش زير نظر ايشان بود.

آن زمان مديريت مدرســه را چه کسي برعهده 

شهيد باهنر و مدرسه رفاه در گفت و شنود شاهد ياران با ابوالفضل توكلي بينا،
يكي از مؤسسين آن مدرسه

ُدردانه اي كه هميشه لبخند بر لب داشت...

»شهید باهنر همیشه به گونه اي تالش مي كرد كه 
كسي متوجه نشود؛ در نهایت تواضع و دوري از ریا 
و تظاهر. اگر امروز ما توانسته ایم افرادي كارآمد 
تحویل جامعه بدهیم از زحمات امثال شــهید 
باهنرهاست كه با پركاري، زیربنا را مستحكم كردند 
تا ما از هر حادثه اي در كشور به وحشت نیفتیم.« 
آنچه مي خوانید گزیده اي است از گفتگوي ما با 
ابوالفضل توكلي بینا، یكي از مؤسسین و مدیران 
مدرسه رفاه كه حاال نیز به شكل بنیاد رفاه فعالیت  

مي كند.

درآمد
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داشت؟
مديــر مدرســه خانم كرمانــي جــزو انقابيون و 
مســلمانان مبارز بود كه در ظفار )*( شــهيد شد. 
هنوز هم مدرسه به نام ايشان ثبت است. ما دختران 
شايســته و انقابي بسياري در آن جا تربيت كرديم. 
در دوره اي كه دانش آموزان دبيرســتاني را دستگير 
كردند، اولين گروه دختران مدرسه رفاه بودند. عمال 

رژيم، دكتر باهنر را هم بارها زندان بردند.
شهید باهنر با وجود اين که انقالبي بود و مدرسه 

رفاه هم زير نظر ايشان بود، کتاب هاي درسي و 
تعلیمات ديني را مي نوشت، حتي نامش در اين 
کتب به عنوان نويسنده مي آمد. اين ماجرا در چه 

دوراني اتفاق افتاد؟
در واقــع بيش از يك دهه قبــل از پيروزي انقاب 
بــود. زماني ســاواك متوجه اين موضوع شــد كه 
كارهاي  زيربنايــي و تأليفي كتاب هايي در جهت 
انقاب و اســام انجام شــده بود و ديگر كاري از 

دست عوامل منحط رژيم برنمي آمد.
منظور شــما اين است 
که  اين کتــاب ها به 
انقالب  آينده  در  نوعي 

نقش داشت. 
است.  طور  همين  حتمًا 
يكــي از انگيزه هايي كه 
باعث شــد تا ما پس از 
آزادي از زنــدان بنيــاد 
تشكيل  را  رفاه  فرهنگي 
باهنر  آقــاي  و  داديــم 
آن  آموزشي  مســئوليت 
را به عهــده گرفت، اين 
بود كــه بتوانيم دختران 
و زنــان انقابي تحويل 
جامعــه بدهيم. به همين 
دليل بود كه عوامل رژيم 
دختران رفاه را به زندان 

بردند.
ماجرا شهید  آن  پي  در 
باهنر و شــهید رجايي 

چه کردند؟
آن ها دوباره در مدرسه 
رفاه مسئوليت بازيابي و 

مؤتلفه را ادامه دادند.
پس از پیروزي انقالب 

شــما و آقاي باهنر چگونه با يكديگر ارتباط 
داشتید؟

افرادي چون شــهيد باهنر و شــهيد بهشتي جزو 
كادر اصلــي بودنــد كه در معيت شــان با ورود 
حضرت امام)ره( و پيروزي انقاب، در مدرســه 
رفاه ســتاد استقبال از امام را تشــكيل داديم. در 
آن جــا بود كه ما به اتفاق شــهيد باهنر و جمعي 
ديگر از عزيزان، طراحي مراسم استقبال از امام را 

انجام  داديم.
در دوره وزارت و نخست وزيري شهید باهنر 

چگونه با ايشان همكاري مي کرديد؟ 
مــا از مؤسســين مؤتلفه بوديم و طرح مســائل 
فرهنگي همچنان در اين جلســات ادامه داشت. 
شــهيد باهنر يكي از شخصيت هاي فرهنگي بود 
كه در اين مباحث همكاري مي كرد. پس از عزل 
بني صدر از رياست جمهوري و حادثه هفتم تير، 
شهيد باهنر كه وزير دولت شهيد رجايي بودند با 
رأي قاطعي به دبيركل حزب جمهوري اســامي 
و در واقع جانشــيني شهيد بهشتي در اين حزب 
انتخاب شــدند. ما همچنان با شهيد باهنر رابطه 
تنگاتنگي داشــتيم و ايشــان از معدود شاگردان و 
بازوهاي قــوي حضرت امام بودند. از ويژگي های 
شــهيد باهنر پركاري و كم حرفي شان بود. ايشان 
هميشــه لبخند زيبايي هم بر چهره داشــت. بسيار 

خوشرو، خوش خلق و خوش صحبت هم بود. 
از ايام شهادت ايشان بگويید. 

ما در جلســه اي بوديم كه ناگاه از شــهادت ايشان 
توســط كاهي ملعون باخبر شــديم. واقعًا حادثه 
حزب جمهوري و نخست وزيري دو حادثه عظيم 
بود كه اگر درايت حضرت امام)ره( نبود معلوم نبود 

مسير انقاب به چه شكل پيش برود...
از خصوصیات اخالقي شهید باهنر بگويید.

ايشان خيلي خوش خلق و ُدردانه اي بود كه هميشه 
لبخند بر لب داشت. شهيد باهنر هميشه به گونه اي 
تاش مي كرد  كه كســي متوجه نشود؛ در نهايت 
تواضع و دوري از ريا و تظاهر. اگر امروز ما توانسته 
ايم افرادي كارآمد تحويل جامعه بدهيم از زحمات 
امثال شــهيد باهنرهاســت كه با پركاري، زيربنا را 
مســتحكم كردند تا ما از هر حادثه اي در كشور به 

وحشت نيفتيم.
)*( منظور از ظفار همان عمان است که در اين 

باره و اين واقعه توضیح داده شده.

شــهید باهنر یكي از شــخصیتهاي 
فرهنگي كشور و از شاگردان و بازوهاي 
قوي حضرت امــام بودند. از ویژگیهاي 
شــهید باهنر پركاري و كم حرفیشان 
بود. ایشان همیشه لبخند زیبایي هم بر 
چهره داشت. بسیار خوشرو، خوش خلق 

و خوش صحبت هم بود. 
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کمي خودتان را معرفي کنید.
بنده متولد سال 132۸ هستم. در آموزش و پرورش، 
هم تدريس كرده ام و هم اجرا. مدتي هم در كاري 
هاي سياسي و اجراييـ  به غير از آموزش و پرورش 

ـ فعاليت داشتم.
در حال حاضر سمت تان چیست؟

بنده اكنــون در دفتر نظارت و بازرســي انتخابات 
شــوراي نگهبان، مســئول دفتر اســتان و نماينده 
شــوراي نگهبان در كرمان هستم. كار ما در فواصل 
بين انتخابات؛ حفظ، نگهداري و ارتباط تشكياتي 

با ناظرين شوراي نگهبان است.
با اين که فاصله ســني شما با شهید باهنر شانزده 

سال است، کجا چگونه و با ايشان آشنا شديد؟
شهيد باهنر در مقطعي در وزارت آموزش و پرورش 
بودند و مردم كرمان نسبت به ايشان آشنايي دارند. 
هــم پيش از انقاب با مردم مرتبط بودند و هم پس 
از انقاب به دليل همــكاري هايي كه با آموزش و 
پرورش داشــتيم در بعضي ســفرهايي كه ايشان به 
كرمان تشريف مي آوردند خدمت شان مي رسيديم، 
از نكات ارزشمند آن عالم رباني استفاده مي كرديم 
و آن ها را ســر كاس ها براي دانشجويان و دانش 
آموزان در مراكز تربيت معلم نقل و بيان مي كرديم.

منظور شما اين اســت که خود را شاگرد شهید 
باهنر مي دانید؟

خير، ما به طور مســتقيم در آن سطح نبوديم، بلكه 
ايشان براي ما الگو بودند. بنده در ارتباط با جلسات 

پيش از انقاب با ايشان آشنا شدم.
شــما در آموزش و پــرورش، کارمند بوديد يا 

معلم؟
بنــده در دوره هاي راهنمايي، دبيرســتان و مراكز 
تربيت معلم تدريس مي كردم و در كارهاي اجرايي 
تا ســطح معاونت و پشــتيباني اداره كل آموزش و 
پرورش فعال بــودم. بعدها مدتي مســئول تربيتي 
اســتان بودم، زماني كه اداره كل امور تربيتي كشور، 
مستقيمًا زير نظر شهيد باهنر بود و ما هم از مديركل 

منصوب ايشان اباغيه داشتيم.
يعني داشــتن امضايي غیرمستقیم از سوي شهید 
باهنر که جزو افتخارات  شما و کارنامه تان است. 
راستي اولین بار آن بزرگوار را کجا ديديد و نام 

شان را به چه واسطه اي شنیديد؟
بنده پيش از انقاب مدتــي در حوزه علميه كرمان 
تحصيل مي كردم و نام ايشــان بيــن طلبه هاي آن 
زمان و كســاني كه با اين بزرگوار محشــور بودند 
مطرح و مشــهور بود كه داراي ذكاوت، پشتكار و 

فعاليت زيادي هســتند. آقاي باهنر ضمن اين كه در 
حوزه كرمان درس مي خواندند، مدرك ديپلم شان 
را هم همين جا دريافت كردند و بســيار جدي اهل 

مطالعه، درس و بحث بودند. 
از اولیــن منويات حضرت امــام ـ رحمت الل 
تعالــي علیه ـ در آثار، افكار و ســخنراني هاي 
شان دستیابي به وحدت میان حوزه هاي علمیه و 
دانشگاه بود. ما در اين زمینه چند اسوه داشتیم و 
ـ خدا را شكر ـ امروز اين همدستي و همرنگي 
بین حوزه و دانشــگاه تا حد بسیار زيادي محقق 
شده اســت. در فضاي ســي و پنج شش سال 
پیش و از بــدو پیروزي انقالب نیز حضرت امام 

پیش از انقالب، نام ایشان بین طلبه 
هاي آن زمان مطرح و مشهور بود كه 
داراي ذكاوت، پشتكار و فعالیت زیادي 
اینكه در  باهنر ضمن  آقاي  هستند. 
حوزه كرمان درس میخواندند، مدرك 
دیپلمشــان را هم  دریافت كردند و 
بسیار اهل مطالعه، درس و بحث بودند.

بررسي مقام و مرتبت علمي و فكري شهيد باهنر در گفت و شنود شاهد ياران با محمد علمي، 
مسئول دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان در استان كرمان

بسيار صبور و متين بود

»آقاي باهنر عقیده داشــتند در یك روستاي مثاًل 
پانصد نفره، معلم به عنوان نماینده نظام در این روستا 
باید از جامعیت باال و واالیي برخوردار باشد كه بتواند 
نیازهاي مختلف مردم را مخصوصاً در مسائل شرعي، 
احكام و نماز جماعت برآورده كند. آن زمان حتي با 
صراحت عنوان كردند در برخي روستاهاي ما عالم و 
روحاني نیست و وقتي كسي از دنیا مي رود باید فردي 
باشــد كه واجبات شرعي را بداند.« در گفت و گو با 
محمد علمي، مسئول دفتر نظارت و بازرسي شوراي 
نگهبان در استان كرمان به بررسي مقام و مرتبت 

علمي و فكري شهید باهنر پرداخته ایم:

درآمد
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خمیني)ره( بر چنــد نكته تأکید  کردند که يكي 
وحدت شیعه و سني، يكي وحدت همه نیروهاي 
انقالب با يكديگــر و ديگري هم وحدت حوزه 
و دانشــگاه بود. ما چند شهید بزرگوار داريم که 
خوشــبختانه آن ها به سعادت ابدي رسیدند ولي 
متأسفانه ما از وجودشــان محروم شديم. استاد 
شهید مطهري سرآمد آن ها بود، هم چنین شهید 
دکتر مفتح، شهید دکتر بهشتي و شهید دکتر باهنر 
که مي بینیم بیشــتر اين عزيــزان مدرك دکتري 
آکادمیك داشــتند، در حوزه هم تا سطح اجتهاد 
يــا باالتر از آن را گذرانده بودند. با توجه به اين 

ديدگاه، شناخت تان را از شهید باهنر بیان کنید.
ببينيد؛ هميشــه براي شــروع تحول انقاب در هر 
جامعه و كشــوري نخبگان به عرصه ها ورود پيدا 
مي كنند. تعــداد اين نخبگان هم بــه معني واقعي 
خيلي زياد نيســت. ارزش نخبگان در ايمان، تقوا، 
پشتكار و كسب علم، اتفاقًا به همين كم تعداد بودن 
اســت. مي دانيم كه حضرت امام)ره( از همان ابتدا 
بنا داشــتند در دنيا تحول و تحرك انقابي به وجود 
بياورنــد. الزمه اين كار هم ايــن بود كه عده اي را 
پرورش بدهند و آماده كنند. آن هايي كه پيام ايشان 
را درك كرده بودند ســعي  كردند افكار امام را در 
جامعه پياده كنند، هر چند به ضررشــان تمام شود. 
مثًا  خيلي از بزرگان نقل كردند يك راه براي شهيد 
مطهري اين بــود كه در حوزه بماند و بر اســاس 
روش متداولي كه بود - مثل بقيه علما و شخصيت 
ها ـ يك زندگي عادي و معمولي داشــته باشد. اين  

بــزرگان و عزيــزان ضمن اين كه 
حرمت و جايگاه حــوزه ها را بر 
همان اساس سنتي قبول داشتند، بر 
خودشان الزم مي دانستند تحوالتي 
هم در جامعه محقق شود؛ لذا بايد 

فداكاري هايي مي كردند.
و اعتقاد داريد که شــهید باهنر 

جزو اين گروه بود...
بله، معتقديم كه شــهيد باهنر جزو 
اين گروه و دســته از علما بودند 
و مي توانســتند ـ مثًا ـ در حوزه 
بمانند و بر اســاس همان ســنت 
هايــي كه متداول بــود عمل كنند 
و بــه درجات بااليي هم برســند. 
آن زمان كســي باور نمي كرد كه 
انقابــي صورت بگيرد و ايشــان 
روزي يــك نقش بزرگ سياســي 
را در حــد نخســت وزيــر نظام 
جمهوري اسامي ـ كه پيش از آن 
هم وزير آموزش و پرورش كابينه 

بود ـ عهده دار شود.
دکتر باهنر پس از شــهید بهشتي 
به مقام دبیرکلي حزب جمهوري 

اسالمي رسیدند.
البتــه حاال نمــي خواهيم مقامات 
ايشــان را بشــماريم. داشــتم مي 
گفتم؛ پيش از انقاب به ذهن كســي نمي رسيد كه 
تا چند ســال آينده چنين اتفاقاتــي بيفتد، ولي اين 
آقايان خودشــان را قرباني كردنــد و گفتند ما بايد 
نســل جوان را دريابيم و نيروسازي كنيم تا بتوانيم 
انقاب را مديريت كنيم، لذا خودشــان را از ارزش 
هاي متداول آن روزگار كه افراد، بي دردســر دنبال 
آن ها مي رفتند محــروم كردند. مي خواهم بگويم 
كه شــهيد مطهري مي توانست در شرايط آن زمان 
در حد مرجعيت در قم مطرح شــود، اما به محيط 

دانشگاه رفت تا جوان ها را بسازد. شهيد باهنر هم 
چنين وضعيتي داشــت. واقعًا نظريات ايشان بديع، 

ارزشمند و نو بود.
از جهت نظم و انضباط ايشــان خوب است خاطره 
اي تعريف كنم. يك ســفر كه شهيد باهنر به كرمان 
آمدند دوستان و مسئولين اداره به منزل پدري شهيد 
عزيزمان رفتيم و آن ها ســؤاالت و مطالب شان را 
عنوان كردند. اين جلســه شايد حدود يك ساعت 
طول كشــيد و ما ديگر حرفي براي گفتن نداشتيم. 
پس از پايان صحبت هــا آقاي باهنر از اتاق خارج 
شــدند. پس از مدتي كه ســراغ گرفتيم ايشان كجا 
هستند، گفتند در اتاق كناري مشغول مطالعه هستند. 
اين، درس بزرگي است كه بارها سر كاس ها براي 
دوستان نقل كرده ام. ما حرف مان را زديم و كارمان 
را انجام داديم، اما همچنان نشســتيم. در حالي كه 
ايشــان ابتدا به وظيفه و تكليف الهي و معنوي خود 
در مورد ميهمانان كامًا عمل كرده و ســپس سراغ 

مطالعه رفته بودند. با توجه به اين موضوع فهميديم 
كــه بايد ما هم برويم و چنيــن نظم و انضباطي در 

زندگي داشته باشيم.
گويا ايشان حتي در مقام وزارت نیز از وقت هاي 
مرده البه الي قرارهاي شــان در جهت مطالعه 

استفاده مي کردند. 
بله، من هم اين نكته را شــنيده ام. نكته ديگري كه 

تأكید دیگر ایشان در امور فني بود. 
شــهید باهنر مي گفتند رشته هاي 
فني نباید در مدارس، تشریفاتي باشد 
و مردم،دانش آموزان و معلمین باید 
تولیــدات ایـن مراكـز را ببـینند؛ 

مي گفتند سبِك سنتي را رها كنید...
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در اين ســفر يا سفر بعدي كه خدمت اين بزرگوار 
بوديم و باز هم براي كســاني كــه مي خواهند در 
زندگي شــان موفق باشند پندآموز است، اين كه به 
عنوان يك اســتاد، معلم و راهنمــا راجع به كتاب 
هاي تعلميات ديني كه پيش از انقاب شــهيد باهنر 
نوشــته بودند خدمت شان رسيديم. دوستان نكاتي 
را مطرح  كردند و قرار بود پاســخ ها را از ايشــان 
بشنويم. سؤالي از كتاب هاي آقاي باهنر مطرح شد 
و ايشــان چون مي خواستند براي پاسخ دادن به آن 
كمي فكر كنند سؤال را به جمع برگرداندند و گفتند 
نظر شما راجع به آن چيست؟ ما اين نكته ارزشمند 
را از اين بزرگوار ياد گرفتيم كه بدون فكر و  دقت 
نبايد چيزي را كه نمي دانيم مطرح كنيم؛ حاال ســر 
كاس براي دانشــجو و محصــل يا غير كاس هم 
فرقي ندارد، ايشان ما را به پاسخ دادن سؤال مشغول 
كردند، در حالي كه معلوم بود خودشــان دارند فكر 
مي كنند تا بتوانند جــواب آن را جامع و كامل به 
جمع بدهند. ســرانجام پس از كمي تأمل و تفكر 
شروع به پاســخگويي كردند. شهيد باهنر اهل هم 
انديشي بودند و با توجه به اين مسأله فهميديم كه 

انسان هيچ گاه نبايد ناسنجيده صحبت كند.
منظورتان اين اســت که تمام لحظه هايي که با 

شهید باهنر بوديد براي تان درس بود.
بله، همين طور اســت. واقعًا هــر لحظه اي كه با 
شهيد باهنر بوديم براي ما درس و كاس آموزشي 
بود. نكتــه اي در ارتباط با جمع و تعليم و تربيت 
بگويم. پيش از انقاب ايشان مي خواستند به ديدار 
چند نفر بروند كه در سيرجان كرمان تبعيد بودند.

اسامي شان يادتان است؟
آقاي باهنر ماقات عمومي و خصوصي داشــتند. 
هنوز وضعيت پيروزي انقاب آن چنان مشــخص 
نبود و ايشان در مسير نكته مهمي را گوشزد  كردند 
مبني بر اينكه معلمين متعهد، انقابي و دلسوز يكي 
از وظايف شان اين است كه نيرو هاي بااستعداد را 
با هم مرتبط كنند تا دوست و رفيق شوند و تبادل 
اطاعات و افكار داشته باشند. معلمين بايد نخبگان 
و دانش آموزاني را كه در رشــته هاي فني، ادبي، 

علوم انســاني و غيرانســاني كار مي كنند شناسايي 
كنند و عامل ارتباط آن ها با يكديگر شوند. سفارش 
و تأكيد شهيد بر اين بود كه معلمين ادبيات در شهر 
با هم جلســه داشته باشــند و در كاس هاي شان 
دانش آموزان مســتعد را با هــم مرتبط كنند. خب، 
اين موضوع هر چند در پژوهشــكده ها و آموزش 

و پرورش هم جاري اســت، ولــي مطمئنم ديدگاه 
ايشــان با آن جامعيتي كه در اين ارتباط مي ديدند 
هنوز محقق نشده و سهل انگاري در اين بخش زياد 
است. شــهيد باهنر مي گفتند دوره راهنمايي بسيار 
حساس است و روي جهت گيري تحصيلي و آينده 
دانش آموزان از مرحله راهنمايي تأكيد داشتند، ولي 
در عين حال دوره ابتدايي را هم سفارش مي كردند 
كه جاي اين موضوع را در آموزش و پرورش خالي 

مي بينيم.
نكته ديگــري كه باز مدنظر شــهيد باهنــر بود و 
احساس مي كنم جاي آن خالي استـ  هر چند پس 
از شهادت ايشان در جمع دوستان اداره كل آموزش 
و پرورش پيگيري شــد و چون پشتوانه چنداني در 
وزارتخانه نداشــت معطل مانــدـ  يكي اين بود كه 
آن بزرگوار در جلســات مطرح كردند حاال كه در 
كشــور و مملكت ما انقاب شده، نماينده نظام در 

دورترين نقاط كشــور، آموزش و پرورش است و 
اين نكته مهمي اســت. آقاي باهنر عقيده داشتند در 
يك روستاي مثًا پانصد نفره، معلم به عنوان نماينده 
نظام در اين روســتا بايــد از جامعيت باال و وااليي 
برخوردار باشــد كه بتواند نيازهاي مختلف مردم را 
مخصوصًا در مسائل شرعي، احكام و نماز جماعت 
برآورده كنــد. حتي با صراحت عنــوان كردند در 
برخي روستاهاي ما عالم و روحاني نيست و وقتي 
كســي از دنيا مي رود بايد فردي باشد كه واجبات 
شــرعي را بداند. مي گفتند ما در اين زمينه كمبود 
داريم و گاهــي نياز مي شــود از فاصله ۴0 - 30  
كيلومتري فردي را براي انجام مراســم كفن و دفن 

بياورند كه بايد به اين موضوع رسيدگي شود.
آن زمان اين گونه بود...

بله، البته االن هم هســت، منتها شــايد كمتر باشد.  
اكنون هم در بعضي روستاهاي دويست نفره كرمان 

عالمي وجود ندارد كه پاسخ مسائل شرعي را بدهد. 
آقاي باهنر مي گفتند وزارت آموزش و پرورش كه 
نماينده دولت اســت و امكانات دارد، با هماهنگي 
حوزه هاي علميه مدارســي را تأسيس كند. وجود 
مراكــز تربيت معلــم بدين معنا هســتند كه حوزه 
هــا برنامه ريزي كنند و علمــا و حوزه هاي علميه 
مطالب و خــوراك مورد نياز ايــن مراكز را تأمين 
كنند، دولت هــم امكانات ظاهري و مادي را تأمين 
كند. وقتي مثًا اين آقا فارغ التحصيل شد، به عنوان 
معلم به روســتا برود تا هــم بتواند اهداف آموزش 
و پــرورش را پياده كند، هــم احتياجات مردم مثل 
مسائل اخاقي، تربيتي، شرعي، نماز جماعت، كفن 
و دفن اموات  و نيازهاي عمومي شــان را در بخش 
هاي مختلف برآورده كند. پس از شــهادت ايشان، 
دوســتان در كرمان مدرسه اي تحت عنوان مدرسه 
شهيد باهنر با همين هدف تأسيس و افرادي را كـه 

مـعــدل بـاالي 17 داشتند ثبت نام كردند، بسياري 
هم موفق شدند. پس از شهادت دكتر باهنر معاونت 
آموزشي خيلي تاش كرد سرفصل ها تصويب شود 
و اين روند در مدارس جا بيفتد، ولي عملياتي نشد. 
ديدگاه ديگر ايشان در امور فني بود. شهيد باهنر مي 
گفتند رشــته هاي فني نبايد در مدارس، تشريفاتي 
باشد و مردم،  دانش آموزان و معلمين بايد توليدات 
اين مراكز را ببينند؛ ســبك سنتي را رها كنيد. ايشان 
خاطره اي از بازديدشــان در مدارس ژاپن تعريف 
كردند كه دليل اين كه كاالهاي آن ها با قيمت ارزان 
در بازار عرضه مي شــود اين است كه مثًا كارخانه 
هاي مونتاژ ساعت، راديو يا تلويزيون با مراكز فني 
قرارداد مــي بندند و نيــروي ارزان در اختيار اين 
شركت ها و امكانات در اختيار اين هنرجويان قرار 
مي گيرد. آقاي باهنر مي گفتند مراكز فني ما هم بايد 
اين گونه باشد. يادم است كه بر همين اساس معاون 

ما شخصیت هایي چون شهید باهنر را 
اینگونه یافتیم كه واقعاً فرمایش امام 
كردند. وجود،  را عملیاتي  صادق)ع( 
نگاه، راه رفتن و لبخندهایشان همه 
براي ما الگو بود. انسان از نگاه كردن 
شهید باهنر درس مي گرفت كه چطور 
ببیند، بنشیند، میهمانداري و تفكر 

كند .
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فني اداره كل، دو نفر از كســاني را 
كه در بازار در قســمت فني مشغول 
بودند و مدرك تحصيلي شــان هم 
پايين بود اســتخدام كرد، اما پس از 
شهادت ايشان اين پروژه معطل ماند 

و از اين هدف بازماند.
يكي از افتخــارات تاريخ انقالب 
است؛  غرورآمیز  واقعًا  که  اسالمي 
اين که رســمًا نام و مطالب شهید 
باهنر به همــراه يكي دو روحاني 
بزرگوار ديگــر در نگارش کتاب 
تعلیمات ديني دوره ستم شاهي به 
چاپ رسید. شما که در امر آموزش 
و پرورش بوديــد اين موضوع را 

چگونه توضیح مي د هید؟
واقعــاً ايــن امر معجــزه اي بود كه 
دشمنان انقاب و اسام نفهميدند كه 
داستان فرعون و حضرت موسي)ع( 
با آن صابــت و قاطعيت به عنوان 

الگو در اين كتاب ها آمده است. 
جالب اين که بیشتر قصه هاي قرآن 
هم به  روز بــود و مصداق عیني 

داشت.
بله، همين طور است. غير از اين كه 
يك كتاب درسي براي دانش آموزان 

بود، براي غير دانش آموزان هم كاس درس بود و 
ارزش داشت. 

در واقع با توجه به شرايط آن روزگار اين کتب، 
در حكم يك نسخه شفابخش بود.

شــهيد باهنر مي گفتند در ابتدا مطالب و متن به نام 
ايشان نبود و به نام مرحوم گلزاده  غفوري چاپ مي 
شــد، ضمن اين كه آن كتاب هاي درسي با ادبيات 
روان، مستند، متقن و روشنگر براي دانش آموزان و 
پدر و مادرشــان ارائه مي شد كه واقعًا براي ما نكته 

ارزشمندي است. 

جمع بندي اي از شهید باهنر بكنید؛ 
جايگاه شهيد باهنر در بين شهدا بسيار واالست، به 
هر حال ايشان شــهيدي چند وجهي بود؛ يعني هم 
نخســت وزير، هم وزير و هم يار نزديك حضرت 
امام)ره(، هم اســتاد دانشگاه و حوزه علميه بود. به 
عاوه، در رژيم ســتم شــاهي به انقاب و اسام 

بهترين خدمات را ارائه كرد.
يك روايت از امام صادق)ع( داريم كه به ما دستور 
دادند مــردم را با عمل تان راهنمايــي كنيد. ما در 
فرهنگ ديني مان زياد حرف زدن را عيب مي دانيم. 
مي گويند زياد حرف زدن نشــانه بي خردي است. 
مردم بيشتر تحت تأثير عمل قرار مي گيرند تا حرف 
و وقتي شرح حال بزرگان را مي خوانيم متوجه مي 
شــويم آن ها كمتر حرف مي زدند و بيشــتر عمل 
مي كردند: »كم گــوي و گزيده گوي چون در/ كز 
اندك تو جهان شــود پر.« ما شخصيت هايي چون 
شهيد باهنر را اين گونه يافتيم كه واقعًا فرمايش امام 
صادق)ع( را عملياتي كردند. وجود، نگاه، راه رفتن 
و لبخندهاي  ايشان همه براي ما الگو بود. انسان از 
نگاه كردن شــهيد باهنر درس مي گرفت كه چطور 
ببيند، بنشــيند، ميهمانداري و تفكر كند. ارزش اين 
نكته از هزار ســخنراني راجع به نظم بيشتر است. 
شــهيد باهنر واقعًا اهل كار و تاش بود. اين را هم 
بگويم كه ما از نزديك شــاهد نبوديم، ولي شنيديم 
زماني كه نخست وزير شــدند اين قدر كم خوابي 
آزارشــان داده بود كه چشم شان دچار بيماري شده 
و آســيب ديده بود. اين ها سرمايه هايي بودند كه 
دشمن از ما گرفت، ولي ما نااميد نيستيم. همان طور 
كه حضرت امام)ره( راجع به شــهيد بهشتي گفتند، 
ايران پر از بهشــتي است و اگر شهيد باهنر و شهيد 

رجايي نيستند خدا هست. 
جالب است، حضرت امام)ره( مستقیمًا اشاره مي 

کنند وجود اين  عزيزان الهي است؛ آن جا که مي 
فرمايند اگر آن ها نیستند خدا هست...

نمونه بارز ايــن كه امام)ره( فرمودنــد ايران پر از 
بهشتي است، مقام معظم رهبري است. بايد خدا را 
شكر كرد كه كشور پر از شهيد رجايي و شهيد باهنر 
اســت. حضرت امام يك مصداق و نمونه را گفتند، 
ولي نمونه هاي بســياري داريم كه خداوند متعال ـ 
ان شــاءاهللـ  همه شــان را حفظ كند و به ما توفيق 
بدهد آن ها را بشناســيم و از بركات وجودشــان 
حداكثر استفاده را ببريم، به خصوص براي سامتي 
مقام معظم رهبري بايد دعا كنيم و از خداوند متعال 

توفيق روزافزون درخواست كنيم.
یك روایت از امــام صادق)ع( داریم 
كه به ما دســتور دادند مــردم را با 
عمل تان راهنمایي كنید. ما در فرهنگ 
دیني مان زیاد حــرف زدن را عیب 
زدن  حرف  زیاد  مي گویند  مي دانیم. 

نشانه بي خردي است. 
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حاج احمد آقا؛ شما متولد چه سالي هستید؟ براي 
ما از نســبت تان قبل از اين کــه با اين خانواده 

محترم وصلت کنید بگويید.
احمد زرنگي پور: بســم اهلل الرحمن الرحيم. اللهم 
كن لوليك حجت بن الحسن صلواتك عليه و علي 
آبائه في هذه ســاعه و في كل ساعه وليًا و حافظًا و 
قائــداً و ناصراً و دليًا و عينًا حتي تســكنه ارضك 
طوعــًا و تمتعه فيها طويًا. بنده متولد ســال 132۸ 
هستم. همان طور كه اشاره كرديد، ما و شهيد باهنر 
قبل از وصلت بنده با ايــن خانواده محترم نيز قوم 
و خويش همديگر بوديــم. بچه كه بوديم مرتب با 
برادرم به منزل ايشان رفت و آمد مي كرديم. هنگام 
ازدواج بنده و خواهر شهيد نيز برادرم و شهيد علي 
ايران منش واســطه شدند. ما ســال 1351 ازدواج 

كرديم.
چگونه از شــخصیت شــهید باهنر شناخت پیدا 

کرديد؟

احمد زرنگي پور: همــان طور كه گفتم ما به منزل  
پدري شان رفت و آمد داشتيم. هر وقت كه از تهران 
يا قم به كرمان تشــريف مي آوردند، مرتبًا با برادرم 
و دوســتان ديگر با دوچرخه به كرمان ـ كه ســي 
و پنــج كيلومتر فاصله دارد ـ مــي رفتند. در منزل 
عموي شــهيد باهنر مراسم روضه خواني برپا بود و 
ايشــان همراه با آقاي حاج شيخ محمدجواد حجتي  
كرمانــي به آن جا مي رفتند. حجت االســام دكتر 
حسيني ـ خدا رحمتش كند ـ رئيس دانشگاه كرمان 
و خدابيامــرز باجناق بنده، آقــاي محمدعلي ايران 
منش ـ برادر شهيد حجت االسام علي ايران منش 
ـ  هم در آن مراســم شركت مي كردند. آن زمان ما 
ازدواج كــرده بوديم و مرتب ايشــان را مي ديديم 
يا به تهــران مي رفتيم و آقاي باهنــر ما را به دفتر 
نشر فرهنگ اسامي در خيابان فردوسي مي بردند. 
يادم اســت دستگاهي آن جا بود و يك قيچي براي 
بريدن كاغذ، كه شهيد باهنر نحوه كار با آن را  براي 

ما توضيح  دادند. وقتي هم كه حسينيه 
ارشاد را تعطيل كردند و كانون توحيد 
را در خيابان پرچم مي ســاختند، كسي 
كه كارش ســاخت آنجا بود، به همراه 
آقاي باهنر بــه آن جا مي رفتند كه مرا 
هم با خودشــان مي بردند و راجع به 

ساخت بنا توضيح مي دادند. 
حاج آقا فتح الل؛ شما چقدر با شهید 

باهنر اختالف سني داشتید؟ 
فتــح اهلل زرنگي پور: بنده يك ســال 
زودتر از ايشــان به دنيا آمدم. مادر ما 
دختردايي مادر شهيد باهنر هستند. پدر 
شهيد باهنر و پدر شهيد علي ايران منش 
ـ پســردايي ايشــان ـ هر دو در محله 
»شهر« كرمان رشــد كردند. پدر شهيد 
باهنر، آقاي شيخ علي  اصغر باهنر يكي 
از مردان نيك كرمان و محله شهر بود؛ 
البته معمم نبود و دليل اين نامگذاري از 
طرف مردم كرمان، درســتكاري و زهد 
وتقواي اين شخصيت خداجو و مؤمن 
بود. در قدمگاه، خياباني بود كه ايشان 
آن جا مغازه خواربارفروشــي داشتند، 
جنس هاي شــان را معمــوالً از مغازه 
هــاي ديگر مي آوردند و هر جنســي 
كه مي فروختنــد، پول آن را در قوطي 
مخصوصــي كه كنار هر يك از اجناس 

قرار داشت مي انداختند. 
منظور شــما اين است که مثاًل شايد 
ســود پولي را کــه از جنس عمده 
بنكداري آورده بودند برمي داشــتند 
و بقیــه را در قوطي مي انداختند که 
حتي يك  لحظه هم بدهكار نباشند. 

فتح اهلل زرنگي پور: همين  طور است. 
در واقع مي خواهم بگويم كه شــهيد 
باهنر، ذريه چنين فردي بود. ايشان يك 
مادر موقر و مؤمنه هم داشــتند. به عاوه، اين شهيد 
عزيز، يك مادربــزرگ مادري به نام معصومه خانم 
داشــتند. خود شــهيد براي بنده تعريف كردند در 
اتاقي كه معصومه خانم استراحت مي كرد، هميشه 
در حــال مناجات با خدا بود و مي گفت خدايا؛ من 
كيستم و براي كي هستم؟ آقاي باهنر اين خاطره را 

درآمد
»شهید باهنر معموالً در اتاق كوچكي كه محیطش شاید فقط یك متر در دو متر بود مشغول 
كار بودند و اگر نیم ســاعتي هم استراحت مي كردند باز مشغول به كار مي شدند و هیچ  وقت 
احساس خستگي نمي كردند. زماني كه ایشان در تهران بودند فرزندان قوم و خویش ها تا دیپلم 
یا دانشگاه آن جا بودند و این بزرگوار از آن ها حمایت مي كردند.« آنچه خواندید گزیده اي بود از 
میزگرد شاهد یاران با فتح اهلل زرنگي پور و برادرشان احمد زرنگي پور؛ از بستگان شهید. قابل 
ذكر آنكه احمد زرنگي پور، همسر حاجیه خانم مطهره باهنر )خواهر مكرمه شهید باهنر( است.

يادكردي از شهيد باهنر در گفت و شنود شاهد ياران با
فتح اهلل و احمد زرنگي پور، از بستگان شهيد

هيچ  وقت خواسته ها و منفعت خودش را در نظر نمي گرفت

باهنر تعریف مي كردند كه؛  شــهید 
اواخر سال 13۵6، آخرین باري كه براي 
سخنراني به دانشگاه پهلوي شیراز رفته 
بودیم، مي خواستند ما را دستگیر كنند 
كه لباسهایمان را درآوردیم و براي رد گم 
كردن با لباس افراد مكال به میان مردم 

آمدیم اما در نهایت، ما را گرفتند...

پور
ی 

رنگ
هلل ز

ح ا
فت
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كه تعريف مي كرد، ما منقلب مي شــديم. آن گونه 
كه گفتم شــيخ علي اصغر ـ پدر شهيد ـ فرزندانش 
را بــا پول حــال بزرگ كرد كــه الحمدهلل همگي 
فرزندان مؤمن و باتقوايي شدند. يادم است يـــك 
روز آيت  اهلل هاشــمي  رفسنجانيـ  رئيس  مجلس 
وقت ـ نزد آقاي علي اصغر باهنر رفته و گفته بودند 
شــما چه كار مي  كنيد؟ ايشــان گفته بود در مغازه 
آقاي ماشاءاهلل ابريشم باف كار مي كنم و روزي پنج 
تومان به ما دستمزد مي دهد كه آن را خرج خودم و 
فرزندانم مي كنم. آيت  اهلل هاشمي گفته بودند شما 
پدر شهيد هســتيد و بنياد شهيد بايد به شما كمك 
كند. شيخ علي اصغر در پاسخ گفته بود ما خودمان 
اين پنج تومان را داريم، اگر كس ديگري داريد، آن 
مبلغ را به او بدهيــد. خودمان كار مي كنيم و نه از 
فرزندان و نه از كســي ديگر خرجي نمي خواهيم. 

اين ماجرا مربوط به پس از سال 1360 است. 
از خاطرات تان راجع به شهید باهنر بگويید.

احمد زرنگي پور: خاطره اي از آن زمان به ياد دارم. 
وقتي انقاب پيروز شــد ما كه اهل منطقه »بهشت  
برين« بوديم به دليل بيماري فرزندم حامد كه مشكل 
مثانه داشتـ  ايشان از سال 1356 بيمار شد و بعدها 
بــه رحمت خدا رفتـ  مرتب به تهران رفت و آمد 
مي كرديم و در منزل شهيد باهنر مستقر مي شديم. 
معموالً صبح ها شــهيد باهنر، شهيد بهشتي، شهيد 
مطهري و آيت اهلل هاشــمي  رفسنجاني را زيارت 
مي كرديــم كه با هم جلســه داشــتند و كارهاي 
مربوط بــه انقاب را مي نوشــتند و برنامه  ريزي 
مي كردند. يادم اسـت پيــش از پيـروزي انقـاب 
حضــرت آيت اهلل خامنه اي، آقاي راشــد يزدي و 
آقاي محمدجواد حجتي  كرماني در ايرانشهر تبعيد 
بودند. ما اگر چيزي مي خواســتيم به آن جا ببريم، 
با آقاي علوي و دوستان ديگر به وسيله كاميوني كه 
داشتيم مي برديم. يك سال تابستان كه هوا هم خيلي 
گرم بود شهيد باهنر نامه اي به ما دادند و گفتند اين 
نوشته را به حضرت آيت  اهلل خامنه اي برسانيد. ما 
هم پشــت كاميوني ده چرخ نشستيم و تا ايرانشهر 
رانندگي كرديــم. آن جا مرتب خدمت حضرت آقا 
مي رفتيم و گاهي خانواده زندانيان سياسي را هم با 
خود مي برديم. آقاي باهنر اخبار انقاب را به ايشان 
مي رساندند، خودشان هم مرتبًا براي ما صحبت مي 
كردند و از انقاب مي گفتند. اگر هم اعاميه اي بود 
آقاي محمدرضا باهنر از تهران به اين جا مي آوردند 

و شهيد بقايي آن ها  را پخش مي كردند.

 حاج آقا  فتح الل؛ شــما شهید باهنر را از کي به 
خاطر مي آوريد؟

فتح اهلل زرنگي پور: بنده ايشــان را از كودكي به ياد 
دارم. من، شهيد باهنر و شــهيد ايران منش هميشه 
با  هم دوســت و همــراه و به گفته مــادرم برادر 
رضاعي هم ديگر بوديم. البته سن ما از شهيد ايران 
منش بيش تــر بود و آن دو شــهيد عزيز با هم به 
مدرســه مي رفتند. آن ها در حوزه علميه شــاگرد 
آيــت  اهلل صالحــي يكي از علماي بــزرگ كرمان 
بودند. آقاي موحدي  كرماني و برادران شان، آقاي 
حجتي  كرماني و آقاي سيدمحمود دعايي همگي از 

شاگردان آيت  اهلل صالحي بودند. 
از مراحل زندان رفتن  هاي شهید باهنر چیزي به 

خاطر داريد؟
احمد زرنگي پور: شهيد باهنر تعريف مي كردند كه؛ 
اواخر سال 1356، آخرين  باري كه براي سخنراني 
به دانشــگاه پهلوي شيراز رفته بوديم، مي خواستند 
ما را دســتگير كنند كه لباس هاي مان را درآورديم 
و بــراي رد گم كردن با لباس افــراد مكا به ميان 
مردم آمديم امــا در نهايت، ما را گرفتند و به كميته 
مشترك  به اصطاح ضدخرابكاري آن زمان بردند. 
از آن جــا ما را بــراي بازجويي با يــك هواپيماي 
ارتشــي به تهران فرستادند. در كميته، مدتي بود كه 
مقدم به جاي نصيري بر ســر كار آمده بود. آنجا به 
ايشان گفته بودند آقاي باهنر؛ مي خواهيم شما با ما 
همكاري كنيد، چون مي دانيم كه مردم اصًا شاه را 
نمي خواهند. خاصه، مرتبًا ايشــان را بازداشت و 
زنداني مي كردند. ايشان مي گفت ما در زندان فقط 
از روي صداها مي فهميديم كه چه كسي در كنار ما 
زنداني است. مثًا مرحوم شيخ علي اصغر مرواريد 
ســام و عليك مي كرد يا رد كه مي شديم صداي 

را مي  آقــاي هاشــمي  صحبت 
شــنيديم. بعضي ها هم از طريق 
آيات قرآن با هم حرف مي زدند. 
خاطرم است مسجد جامع كرمان 
را كــه آتش زدند، دكتر شــريف 
ُهمامي ـ كه فــردي انقابي بود 
ـ عكــس هايي را كــه از آن جا 
گرفته بودند به ما داد و گفت من 
به كســان ديگر اعتماد نمي كنم. 
همان شــب ما بــا هواپيما براي 
گرفتن داروهاي فرزندم به تهران 
رفتيم و عكــس ها را هم با خود 
برديم. ســرانجام آشناياني كه در 
روزنامه كيهان و اطاعات داشتيم 
آمدنــد و عكس ها را براي چاپ 

در روزنامه ها تحويل گرفتند. 
جريان آتش سوزي مسجد جامع 

کرمان چه بود؟
احمد زرنگي پور: آن زمان كولي 
ها شــورش كرده بودنــد، مردم 
تظاهرات مي كردند و در مسجد 
هــم ســخنراني برقرار بــود كه 

ساواك آن آتش  سوزي را راه انداخت. يـادم است 
3 - 2 روز از آتش سوزي گذشته بود كه شهيد باهنر 
با هر كسي در كرمان تماس مي گرفت كسي پاسخ 
نمي داد. ايشان به آيت  اهلل صدوقي ـ دومين شهيد 
محــراب ـ در يزد تلفن كرد كــه آقاي صدوقي به 
كرمان آمد. خودشان هم آمدند، روحانيون را دعوت 
كردند و در منزل ما جلسه گذاشتند. پس از آن براي 
شهيد  جويباري و چند شهيد ديگر در مسجد جامع 
مجلــس ختم و بزرگداشــت گرفتند. حركت هاي 
خوبي از همان جا شــروع شد و فرهنگيان آموزش 
و پرورش نيز آمدند. خدا رحمت كند؛ آقاي شگرد 
هم آمدند. يادم اســت پس از اين كه انقاب پيروز 
شــد دكتر باهنر، آقاي شــگرد را براي پست قائم  
مقامي شــهيد رجايي در آموزش و پرورش معرفي 
كردند كه با اين انتصاب موافقت شــد. آن روز، اين 
ها همه با هم در مسجد نوحه مي خواندند و دسته 
جمعي ســينه مي زدنــد. در آموزش و پرورش هم 
اعتصاب و راهپيمايي باشكوهي كردند و تا مسجد 

جامع كرمان پيش آمدند.
حاج آقا فتح الل؛ شما از مبارزات شهید باهنر چه 

نكاتي يادتان است؟
فتح اهلل زرنگي پور: شهيد باهنر و شهيد ايران منش 
هر دو در حــوزه علميه »معصوميه« كرمان تحصيل 
مي كردنــد. آيت  اهلل صالحي هم آنجا بودند. آقاي 
باهنر و شــهيد ايران منش تمام دوستان محل را هر 
شب در منزل ما، شهيد ايران منش يا خودشان جمع 
و راجع به اين كه شــاه دشمن اسام است صحبت 
مي كردند، پس از سخنراني هم به آن ها مي گفتند 
كه چــه كار كنند. يك روز بنا شــد همه بچه هاي 
محله جمع شــوند و با هم اذان صبح بگويند. عده 
اي تعجب مي كردند كه ديشــب چه خبر بوده، چه 

آقاي باهنر و شــهید ایرانمنش تمام 
دوســتان محل را هر شب در منزل ما، 
شــهید ایرانمنش یا خودشان جمع و 
درباره اینكه شــاه دشمن اسالم است 
صحبت میكرد، پس از سخنراني هم به 
آنها میگفتند كه چه كار كنند. یك روز 
بنا شد بچه هاي محله جمع شوند و با 

هم اذان صبح بگویند...

احمد زرنگی پور
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اتفاقي افتاده است... وقتي ماجرا را  فهميدند از اين 
همه صدا جا خورده بودند. آن ها هر صبح، دوستان 
را در مســجد جامــع جمع مي كردنــد و نماز مي 
خواندنــد. جداي از تمام  كارهاي جدي و پرخطر، 
وقتي با آقاي باهنر بــراي گردش بيرون مي رفتيم، 
شــور و نشاط جواني  ايشان سر جايش بود و شاد، 
خندان و باانرژي دوستان را شاد مي كرد و سر حال 

مي آورد.
پدر جد شــهيدان باهنر و ايران منش از مؤذن هاي 
معروف شــهر بود كه به ايشان محمدعلي گنگ مي 
گفتند. آقامحمدعلي در مسجد جامع كرمان، طوري 
اذان مي گفتند كه صداي شــان به تمام شــهر مي 
رســيد. چندين ســال هم در گلدسته حضرت امام 
رضا)ع( در مشــهد مقدس اذان مي گفتند و صداي 

بسيار خوبي داشتند.   
اگر خاطره ديگري از شــهید باهنر داريد براي ما 

بگويید.
فتح اهلل زرنگي پور: ما در مدرســه »حجتيه« قم نزد 
شهيد باهنر و شهيد ايران منش مي رفتيم و سه روز 
در تدريس شان شركت مي كرديم. يك شب بنا شد 
ايشان براي ما شــام درست كنند. آن ها چند سيب 
زمينــي و دو قرص نان خريدنــد. در واقع خوراك 
شــان همين بود و اين گونه بــا قناعت درس مي 
خواندند. با شــوخي به ايشــان  گفتم شما كه اين 
قدر بــا قناعت زندگي مي كنيد چيزي هم از درس 
مي فهميد؟! ايشان  با گشاده رويي گفت هر چه مي 
خوريم و هر درســي كه مي خوانيم همه از خداي 
تبارك است. شهيد باهنر اين گونه آن مدارج علمي 
را گذراندند و تعداد زيادي هم كتاب نوشتند. آقاي 
باهنر در مراســمي كه در منزل ما برپا مي شد براي 
دوســتان صحبت مي كردند. آن زمان منبرها چوبي 
بود. اين قدر احساســاتي بودند كه موقع سخنراني 

از خود بي خود مي شــدند. شهيد باهنر مي گفتند 
جلســات قرائت قرآن و درس هاي سخنراني »نورِ 

علي نور« است.
حاج احمد آقا؛ شــما هم از ديگر خاطرات تان 

راجع به شهید باهنر بگويید.
احمد زرنگي پور: ايشــان مرتب به منزل ما مي آمد 
و پانــزده روز آن جا بود. شــهيد باهنر معموالً در 
اتــاق كوچكي كه محيطش شــايد فقط يك متر در 
دو متر بود مشــغول كار بودند و اگر نيم ساعتي هم 
اســتراحت مي كردند باز مشغول به كار مي شدند 
و هيچ  وقت احســاس خستگي نمي كردند. زماني 
كه ايشــان در تهران بودنــد فرزندان قوم و خويش 
ها تا ديپلم يا دانشــگاه آن جا بودند و اين بزرگوار 
از آن ها حمايت مي كردند. شــهيد باهنر به كرمان 
هم كه مي رفـــتند يـك به يـــك، به هـمه اقـوام 
سـر مـــي زدند. ايشان اين قدر نسبت به مسائل و 
مشكات فاميل، پي گير و مقيد بود كه مثًا خود ما 
با فرزند بيمارمان از كرمان به منزل ايشان در تهران 
مي رفتيم و با گشــاده رويي بسيار پذيراي مان مي 
شد. آقاي مهندس محمدرضا باهنر هم امروز همان 
راه را مي روند. بنده هميشــه به مسئوالن و دوستان 
مي گويم كه شما هم بايد اين بزرگواران را سرلوحه 
كارتان قرار دهيد. شهيد باهنر هميشه مقيد بودند كه 
جواب لطف و محبت همه را بدهند و دل شان مي 
خواســت به ديگران كمك كنند. شهيد باهنر شايد 
در شــبانه روز يكي دو ساعت بيشتر نمي خوابيدند 
و كم خواب بودند، اما با اين خســتگي زياد باز هم 
درگير كار مي شدند. يك شب منافقين مي خواستند 
اين بزرگوار را ترور كنند كه ايشان قبل از درگيري 

برگشته بودند و ترور نافرجام مانده بود. 
يادم اســت يك بار شهيد باهنر پيشنهاد دادند با هم 
به گردش برويم. يادش به خير؛ به اتفاق، به ارگ بم 

رفتيم. دو نفر ژاپني آن جا بودند كه ايشــان با آن ها 
كمي به ژاپني و بعد هم به انگليســي صحبت كرد. 
آن ها از اين كه يك روحاني زبان ژاپني و انگليسي 

بلد است تعجب كردند. 
شخصیت، کارنامه، مبارزه، زندگي و آثار شهید 

باهنر براي شما چگونه شناخته مي شود؟
احمد زرنگي پور: شهيد باهنر فقط متعلق به خودش 
نبود؛ ايشان هيچ وقت در برابر مردم و دين، خواسته 
ها و منفعت خــودش را در نظر نمي گرفت. آدمي 
عجيب و واقعــًا نابغه بود. يادم اســت يك بار كه 
ســاواك، شــهيد ايران منش و آقايصابر را دستگير 
كرده بود، بــا ما تماس گرفتند و بــه تهران رفتيم. 
بنــده به آقاي باهنر گفتم ســاواك آقاي ايران منش 
را دســتگير كرده است، ايشــان گفت خيلي خوب 
اســت كه اين ها را گرفته اند، اگر همين طور پيش 
بــرود، در تهران، انقابي مي شــود كــه مثل بمب  
منفجر خواهد شــد. پس از آن هــم ماجراي آتش 
ســوزي مســجد جامع كرمان و... پيش آمد. ايشان 
اين ماجراها را پيش بيني مي كرد و خيلي خوشحال 
بود. از طرفي ايشان همواره به تقدير الهي نيز راضي 
بود. يادم اســت جنگ كه آغاز شــد، آقاي باهنر با 
بنده تماس گرفتند و گفتند به اهواز برويد و آن جا 

تعميرگاهي راه بيندازيد.
شما از ابتدا در شغل تعمیرکاري اتومبیل بوديد؟

حاج احمد زرنگي پور: بله، خدا رحمت كند؛ شهيد 
بهشــتي هم مي گفتند اتومبيل زياد اســت، بياييد 
اين جا به رزمندگان ســرويس بدهيد. ما به دستور 
ايشان با شهيد چمران به اهواز رفتيم. البته از ابتداي 
تشــكيل سپاه پاســداران انقاب اسامي در لشكر 
ثاراهلل)ع( بوديم، تا آخر جنگ هم در منطقه مانديم. 
شهید باهنر چگونه مي تواند به عنوان الگو مطرح 

شود؟
احمد زرنگي پور: شهيد باهنر فردي خونسرد، بافكر 
و خــوش خنده بود و همين طور كه مشــاهده مي 
كنيد چهره اي بود كه امروز هم مردم به ايشان عزت 
و احترام مي گذارند و عاقه زيادي دارند. خانواده 
ايشــان هم از گذشته تا به حال سامت بودند و به 

دنبال هيچ منافعي نبودند.
چگونه از شهادت ايشان باخبر شديد؟

احمد زرنگي پــور: آن موقع فرزندم بيمار بود و ما 
براي ادامه معالجه ايشان در آلمان بوديم. در آلمان، 
آقاي خاتمي رئيس وقت مسجد اسامي هامبورگ، 
خبر شهادت ايشان و آقاي رجايي را به ما دادند كه 

پس از چند روز به ايران بازگشتيم.

پدر جد شهیدان باهنر و ایرانمنش از 
مؤذن هاي معروف شهر بود كه به ایشان 
و در مسجد  آقامحمدعلي مي گفتند 
جامع كرمان، طــوري اذان مي گفتند 
كه صدایشان به تمام شهر مي رسید. 
چند سال هم در گلدسته حضرت امام 
رضا)ع( در مشــهد اذان مي گفتند و 

صداي بسیار خوبي داشتند.

احمد زرنگي پور و همسرش حاجيه خانم مطهره باهنر
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بسم الل الرحمن الرحیم
»قد افلح من تزکي و ذکر اسم ربه فصلي )اعلي / 15- 
14(؛ حقا که فالح و رستگاري يافت کسي که تزکیه ي 

نفس کرد و به ذکر نام خدا به نماز پرداخت.«
موضوع بحث، مســئله  تعليم و تربيت در اســام و رابطه  
بين تربيت و تعليم است. تعبيري كه معموالً قرآن از كلمه  
»تربيت« مي كند با لغت تزكيه است: »قد افلح من زّكيها و 
قد خاب من دّسيها« )شمس / 10-۹( هر كس نفس خود را 
از گناه پاك سازد به يقين رستگار خواهد بود و هر كس كه 
آن را به كفر و گناه پليد گرداند البته زيانكار خواهد گشت.
يا در جاي ديگر: »قد افلح من تزّكي و ذكر اسم ربّه فصّلي« 
و يا در سوره  مباركه  جمعه كه هدف از بعثت پيامبر اسام 
)ص( ذكر مي شود: »هو الّذي بعث في االّميّين رسوالً منهم 
يتلــوا عليهم آياته و يزّكيهــم و يعّلمهم الكتاب و الحكمه 
...« )جمعه / 2( اوست خدايي كه ميان عرب اُّمي پيامبري 
بزرگوار از ميان همان مردم برانگيخت تا بر آنان وحي خدا 
را تــاوت كند و آن ها را از لوث جهل و اخاق زشــت 
پاك سازد و به آنان شريعت كتاب سماوي و حكمت الهي 

بياموزد.
بنابراين، كلمــه  »تزكيه« به عنوان بيــان مفهوم تربيت در 
قرآن، چندين مورد به كار رفته اســت. تزكيه از نظر لغوي 
يعني پيراســتن و پاك كردن از آلودگي ها و شوائب. كلمه  
»زكات« نيــز با » تزكيه« هم خانواده اســت؛ يعني تزكيه و 
زكات از يك ريشه اند و اگر معناي تزكيه، پيراستن و پاك 
كردن از آلودگي ها باشد، كلمه  زكات كه به مال تعلق مي 
گيرد، در واقع، پيراســتن مال اســت از قسمتي كه حقوق 
مردم به آن تعلق گرفته است و اگر اين قسمت از مال جدا 
شــد، بقيه  مال،  گوارا و پاك و قابل بهره برداري است و 
از هر گونه طمع و كينه و نفاق و نظر سوئي به دور خواهد 
بود. اما چنان چه حق مردم از مال پرداخت نشود، اين مال، 
پاك شده و پيراسته نيست، آلوده است و طبعًا اين مال براي 
صاحبش آن بركت، پاكي، صفا و پيراستگي را ندارد. آن جا 
كه تزكيه دربــاره  نفس و روح و جان و روان به كار رفته 
به معناي پيراســتن روح و فكر از هر گونه آلودگي است: 
آلودگي فكري، آلودگي اخاقــي و آلودگي هاي روحي. 

پيراستن از اين مسائل، جنبه  تزكيه  كار است.

تزکیه قبل از تعلیم
اكنون الزم اســت در اين زمينه چند نكته تذكر داده شود. 
يكي اين كه در قرآن كريم، مسأله  تزكيه قبل از تعليم آمده 
اســت؛ يعني پرورش قبل از تعليم و قبل از آموزش است. 
بر خاف اصطاح  معمول آموزش و پرورش، كه در بين 
ما فارســي زبانان رايج است و آموزش را بر پرورش مقدم 
مي دانيم، در اسام و در تعبير قرآن مسأله  تزكيه و تربيت 
قبل از تعليم به كار رفته است. ظاهراً تعبيري كه كشورهاي 
عربي از اين وزراتخانــه دارند »وزارت التربيت و التعليم« 
است. مسأله   پيراستن، قبل از آراستن است. يعني بايستي 
اول روح، جان، روان، اخاق، اجتماع و عمل از آلودگي و 
انحراف پاك گردد، بعد از اين پيراستگي، آماده مي شود تا 
به كماالت هم آراسته شود و رشد كند و باال بيايد. اما اگر 
زمينه روح يا فكر آلوده بــود، زمينه ي اجتماع آلوده بود، 
چنين شرايطي براي باال آمدن و تربيت و رشد آماده نيست.

رابطه  تزکیه و تربیت
رابطه اي كه بين تزكيه و تربيت وجود دارد، رابطه اي است 
كه بين مقدمه و ذي المقدمه بر قرار اســت، يا پيرامون يك 
حقيقت، ارتباطي اســت كه بين يكي از ريشه ها و اصول 
بزرگ آن حقيقت موجود است؛ يعني تزكيه به معناي پاك 
كردن و پيراســتن از آلودگي ها است، اما تربيت يعني باال 
آوردن و رشد دادن و نمو دادن. »ربوه« به معناي نمو دادن 
و باال آوردن اســت. يك ارتباط بســيار دقيق بين تزكيه و 
تربيت بر قرار اســت. مادام كه يك شــئ را به خوبي پاك 

نكنيم براي رشد آماده نمي شود.
اين مســأله  در قالب مثال هاي مختلف كامًا قابل توضيح 
اســت. مثًا در يك مزرعه يا باغستان يا گلستان مادام كه 
باغبان سطح گلستان را از خارهاي زائد، علف هاي هرزه و 
گياهان خودرو پاك نكند، زمينه براي رشد كامل برگ ها و 
ساقه هاي درخت و شاخه هاي گل پيدا نمي شود. بايستي 
محيط حتمًا پاك باشــد تا آن چه كاشــته شده بتواند رشد 
كند و باال بيايد. اما اگر اجازه داديم در ســطح يك باغچه 
يا گلســتان هر علف هرزه اي برويد، در نتيجه، زمينه براي 
پرورش گياه و گل مساعد نخواهد بود يا مثًا درختاني كه 
الزم است بعضي شاخه هاي زائد آن را در موقع معيني از 
سال بزنند تا رشد ساير شــاخه ها زيادتر شود، اين تزكيه 

و پاك ســازي و پيراستن از شــاخه هاي زائد مقدمه براي 
رشــدكردن ساير شاخه ها است تا اين كه ثمره و ميوه  آن 

درخت و آن گل بيشتر و بهتر شود.
بنابرايــن، تزكيه يكي از اصول بســيار مؤثر و الزم در امر 
تربيت است. عنايتي كه اسام به تزكيه قبل از تعليم دارد به 
همين جهت اســت. يعني مادام كه زمينه  دل از آلودگي ها 
پاك نشود براي آراسته شدن به كماالت و فضائل معنوي و 

اخاقي آماده نمي گردد.
شعار دعوت پیامبر)ص(

اين جمله معروف اســت كــه اولين كلمــه و دعوتي كه 
پيامبرگرامي اســام)ص( فرمود اين بــود كه: »قولوا ال اله 
اال اهلل تفلحوا«. شــعار اسام هم »ال اله اال اهلل« است؛ يعني 
داراي دو بخش اســت: يكي »ال اله« و يكي »اال اهلل« بدين 
معني كه اســام ابتدا مي خواهد خدايي را كه مردم براي 
خود ســاخته بودند بشــكند تا محيط براي پذيرفتن اهلل و 
خداي واحد و يگانه آماده شــود. حال، اين خدايان چه آن 
بت هايي باشــند كه خودشان تراشيده بودند و چه آن بت 
هاي جانداري كه به صورت بت هاي مجسم و متحرك در 
بين مردم حركت مي كردند، يا ماه و ستارگان، يا حيوانات، 
يا هواي نفس يا درهم و دينار باشــد. فلذا اگر بخواهيم اهلل 
را در محيطــي كه آلوده به انواع خداها اســت تبليغ كنيم، 
مادام كه در محيطي بت هــاي فراوان وجود دارد، دعوت 
به توحيد و يگانه پرســتي و گرايش به اهلل نتيجه بخش و 
موفق نيســت. گرايش به اهلل زماني پا مي گيرد و جان پيدا 
مي كند كه محيط از آلودگي ها و بت ها پاك شــود. فلذا 
پيامبر اكــرم)ص( تا وقتي كه محيط كعبــه را از بت پاك 
نكرده اســت و بت ها را نشكسته است خود را موفق نمي 

درآمد

»در قرآن كریم، مسأله تزكیه قبل از تعلیم آمده است؛ یعني پرورش 
قبل از تعلیم و قبل از آموزش است. بر خالف اصطالح  معمول آموزش 
و پرورش، كه در بین ما فارسي زبانان رایج است و آموزش را بر پرورش 
مقدم مي دانیم، در اسالم و در تعبیر قرآن مسأله تزكیه و تربیت قبل 
از تعلیم به كار رفته است.« یكي از بارزترین جنبه هاي زندگي علمي، 
معنوي و مبارزاتي شهید باهنر به تصدیق بسیاري از بزرگان انقالب و 
نظام اثر عمیقي بود كه در كنار شهید رجایي بر حیطه خطیر آموزش 
و پرورش گذاشتند. حال در سخنراني پیش رو كه یادگاري ارزنده از 
آن شهید معزز است، به جنبه هاي تازهاي درباره پیش زمینه هاي 
امر تعلیم و تربیت برمي خوریم. مفاهیمي واال كه به تمامي از قرآن 
كریم استخراج شده است. این سخنراني برگرفته از كتاب »گفتارهاي 

تربیتي« اثر شهید باهنر است كه با اندكي ویرایش تقدیم مي شود:

متن سخنراني شهيد باهنر درباره مسأله تعليم وتربيت در اسالم

زنگارزدايي از آيينه دل

این جمله معروف است كه اولین كلمه 
و دعوتي كه پیامبرگرامي اسالم)ص( 
فرمود این بود كه: »قولوا ال اله اال اهلل 
تفلحوا«. شعار اسالم هم »ال اله اال اهلل« 
است؛ یعني داراي دو بخش است: یكي 

»ال اله« و یكي »اال اهلل«
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داند. او عاوه بر اين كه بت هاي بي جان را شكست، بت 
هاي جاندار را هم ريشه كن كرد. يعني همه  آن خدايان زر 
و زوري را كه در محيط وجود داشــتند از بين برد و اصل 
اتحاد و يگانگي و برابري و مســاوات و هماهنگي را بين 

مردم ترويج كرد:
يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شــعوبًا 
و قبائل لتعارفوا إّن أكرمكم عند اهلل أتقيكم. . .« )حجرات/ 

 )13
اي مردم! ما همه  شــما را نخســت از مرد و زني آفريديم 
و آن گاه شــعبه ها و فرق مختلــف گردانيديم تا يكديگر 
را بشناســيد، همانا بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين 

شما است. 
بنابراين، مســأله  پاك كردن و پيراســتن و زدودن آلودگي 
ها يك مقدمه  الزم براي رشــد كــردن كماالت به معناي 

واقعي است.
يك شاهد ديگر

بــاز به عنوان شــاهد، جمله اي را در مــورد صفات خدا 
عرض مي كنم. مي دانيد كه بعضي از صفات خدا سلبيه و 
بعضي ثبوتيه است. صفات سلبيه شامل صفاتي است كه در 
خــدا وجود ندارد. خدا فرزند ندارد، احتياج ندارد، مركب 
نيست، ماّده و جسم نيست، محدود به زمان و مكان نيست، 
خواب و غفلت در او راه ندارد. ما اين مســائل را از خدا 
نفي مي كنيم. در مقابل، صفاتي اســت به نام صفات ثبوتيه 
كه صفات كمال اســت. مثًا خدا داناي مطلق است، اراده  
مطلق در خدا وجــود دارد و داراي قدرت مطلق و احاطه  
كافــي اســت، داراي حيات مطلق اســت. در اين  جا هم 
مي بينيم وقتي قرار اســت خداي كامل و آراسته به جميع 
فضائــل و كماالت در محيطي به مردم معرفي شــود ابتدا 
بايستي آن تصورات باطل موجود در مغز مردم درباره  خدا 
و خدايان، يعني آن صفات سلبيه،  را از محيط پاك كنيم تا 
تصوري كه مردم مي خواهند از خدا داشــته باشند، با نياز 
و احتياج و زمان و مكان بودن و جسم بودن همراه نباشد. 
وقتي مي خواهد خدا را مجسم و تصور كند؛ خدايي را كه 
باالي عرش بر كرســي نشسته و گاهي بوده و گاهي نبوده 
تصور نكند. نگويد چگونه ممكن است هزار سال قبل خدا 
موجود ]بوده[ باشــد؟ اصًا خدا را وارد زمان نكند. خدا 
را جــداي از زمان و ماوراء آن بداند و بتواند خدا را با آن 
كماالتــي كه دارد از قبيل قدرت و علم و اراده و حيات و 
احاطه  مطلق و بي نهايت تصور نمايد و فكر كند. بنابراين، 
معموالً پاك كردن و پيراستن، مقدمه اي براي رشد دادن و 

تربيت كردن و باال آوردن است.

نقش تزکیه در خیرجويي و کمال طلبي انسان
اصلي كه از اســام با اســتفاده از شواهد قرآني و روايات 
متعدد حاصل مي شود و در مســائل تربيتي بسيار مفيد و 
قابل بهره برداري اســت اين است كه اساسًا انسان به گونه 
اي آفريده شده اســت كه متوجه خيرات و كماالت است 
و مبدأ خيــرات و كماالت در خود او و در ذات و جانش 
وجود دارد. يعني خداوند استعدادي به انسان داده است كه 
مي تواند رو به كمال و رشد حركت كند و اوج بگيرد. ذاتًا 
اين گونه آفريده شده اســت: »و نفس و ما سّويها فألهمها 
فجورها و تقويها« )شمس / ۸-7( قسم به نفس و آن كه او 
را بيافريد و به او شر و خير را الهام كرد. يعني اساسًا انسان 
خود به خود مي تواند خير و شــر را تميز بدهد. اين بينش 
و درايت، اين بصيرت و روشــن بيني در كنه ذات انســان 

قرار داده شده است. 
امــا اين آيينــه  دل زنگار بر مي دارد؛ ايــن آيينه  روح و 
نفــس در اثر غبار تربيت هاي غلط، خرافات، افســانه ها، 
اساطير و شــهوات زنگار مي گيرد و مانع مي شود از اين 
كــه روح و نفس و جان آدمي بتواند رشــد و نمو خود را 
بكند و به ســوي كمال تربيت و پيشرفت و باال رفتن گام 
بردارد. بايد ايــن غبارها و زنگارها و آلودگي ها از محيط 
دل و صفحه  روح پاك شــود. در غير اين صورت، تربيت 
و تعليم نيز اثر كامل ندارد، يا تأثير معكوس خواهد داشت. 
مثًا كساني معلومات فراواني پيدا مي كنند، اما چون تربيت 
كافي اخاقي ندارند و روح شــان از آلودگي ها پاك نشده 
اســت اين معلومات براي آن ها وسيله اي براي شرارت و 
سوء استفاده و بهره  برداري غلط مي شود. اما اگر روح و 
اخاق از آلودگي ها مهّذب و پاك شود انسان مي تواند از 
سرمايه اي كه در اختيارش مي گذارند بهره برداري بيشتر 

و بهتري بكند.
تأثیر فساد در جامعه  

در اين جا به طور فشــرده و به عنوان نتيجه  بحث بايستي 
عرض كنم كه فســادهاي اخاقي يــا فكري كه در جامعه 
وجود دارد مانع رشــد و كمال اجتماع است. مثًا اعتياد به 
مواد مخدر يك فســاد اجتماعي و اخاقي است، اما فساد 
]ناشــي از[ آن تنها محدود به اين نيست كه مقداري پول 
و نيرو و وقت ســرمايه و سامتي يك فرد معتاد در راه آن 
مصرف مي شــود و به هدر مــي رود و در نتيجه او ضرر 
كرده و آلوده شده اســت، بلكه اساسًا اين فساد و آلودگي 
سّد ترقي است و مانع از اين مي شود كه در جامعه نيروها 
بتوانند رشــد كافي بيابند. بدين معنا كــه در نتيجه  اعتياد 
يك فرد، آن استعداد، روح، بينش و قدرت علمي و فكري 

و كاري او در جامعــه ضعيف مي گردد. در نتيجه، ســطح 
پيشــرفت جامعه نه تنها متوقف مي شــود بلكه پايين مي 
آيد. لذا فساد مانع تربيت و رشد به معناي وسيع در جامعه 

خواهد شد.
آفت دروغ

براي مثال، دروغ نيز يك آفت اخاقي و يك فســاد است. 
دروغ گويي عادت زشــتي است كه وقتي در يك جامعه يا 
در يك فرد پيدا شــد، ميزان استفاده از نيروهاي جامعه را 
كاهش مي دهد؛  يعني وقتي يك عده دروغ گو پيدا شدند، 
اعتماد سلب مي گردد و در نتيجه نظم و روال امور ضعيف 
مي شــود و بخش زيادي از نيروها بايد براي جلب اعتماد 
به مصرف برســد. اگر در معامات بازار دروغ رايج شــد 
بايد نيروي زيادي صــرف از بين بردن آفات دروغ گردد؛ 
يعني براي خريد يك كاالي مختصر، كه مجموع وقتي كه 
به طور طبيعي احتياج دارد ده دقيقه است، ممكن است دو 
ســاعت وقت و نيرو صرف شود تا تحقيق زيادي براي به 
دست آوردن قيمت واقعي جنس صورت گيرد تا علي رغم 
خيانت و دروغي كه در محيط كار وجود دارد، بتوان قيمت 
واقعي آن را به دســت آورد. بنابرايــن، با به وجود آوردن 
آفت دروغ، جلوي رشد نيروها گرفته مي شود؛ يعني مقدار 
بازده و پيشرفت كار كاهش مي يابد و بخشي از نيروها »له« 
مي شــود و از بين مي رود. عينًا مثل اين كه باغبان شاخه 
هاي زائد درخت را نزند و باعث شود مقداري نيرو و آب 
و مواد غذايي، كه درخت براي رشــد خود از زمين گرفته 
است، به هدر رود و از آن بهره برداري نشود. پس، به دنبال 
اين آفت، از بين رفتن نيرو و جلوگيري از رشــد و تربيت 
خواهد بود و نيز هر فساد و گناهي كه در جامعه پيدا شود 
آفت و باي رشد و تربيت آن جامعه است. بنابراين، تزكيه 

زمينه  تربيت و بلكه عين تربيت است.
تأثیر فساد در عقب ماندگي جوانان

در مســائل اجتماعي كه با آن مواجه هســتيم، توجهي كه 
جوانان به مراكز فســاد پيدا مي كنند، ]شايان ذكر است كه 
اين ســخنراني قبل از پيروزي انقاب شكوهمند اسامي 
و بنا بر شــرايط جامعه  آن زمان ايراد شده است[ گذشته 
از اين كه مقداري از پول و وقت شــان را صرف مي كنند 
بــازده كار آن ها در پيشــرفت تحصيلي هم پايين مي آيد. 
جواني كه بايد تكليــف روز بعدش را انجام دهد با روي 
آوردن به يك مركز فســاد و توجه به يك فساد اخاقي به 
عنوان تفريح و ســرگرمي، عاوه بر فساد اخاقي كه پيدا 
كرده است، در نتيجه  توجه فكر و ذهنش به مسائل شهوي 
و جنايي،  قدري از نيــروي فكر و ذهن و حواس و عقل 
و هوش او در اين قســمت از بين رفته و نابود شده است؛ 
يعني بعد از چند ساعت اتاف وقت، نه تنها وقتي برايش 
باقــي نمانده كه به دنبال تحصيل باشــد بلكه روحش آن 

دروغگویي عادت زشتي است كه وقتي 
در یك جامعه یا در یك فرد پیدا شد، 
میزان اســتفاده از نیروهاي جامعه را 
كاهش مي دهد؛ یعني وقتي یك عده 
دروغگو پیدا شـدند، اعتمـاد سـلب 
مي گــردد و در نتیجه نظم و روال امور 
ضعیف مي شود و بخش زیادي از نیروها 

باید براي جلب اعتماد به مصرف برسد.
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چنان آشــفته و پريشان شده كه اساســًا عاقه و توجهش 
را به كار و تحصيل ســلب كرده است. ديگر؛ مسأله]هاي[ 
فيزيك، رياضي، هندســه و جبر برايش آن شور و شعف و 
عاقه و رغبت را به وجود نمي آورد، زيرا رغبت و عاقه 
اش معطوف به جاي ديگر شــده و جاي ديگر او را جذب 
كرده اســت. بنابراين، ]اينگونه[ آفت هاي اجتماعي آفت 
پيشرفت و رشد يك جامعه است؛ يعني هر چه مراكز فساد 
اخاقي و فكري و شهوت انگيزي ها در يك جامعه بيشتر 
شــود و خريداران آن زيادتر گردد، سطح توليد و پيشرفت 

علمي و پيشرفت اجتماعي و ترقي فكر پايين مي آيد.
نقش تخريبي فساد اخاقي در كشورهاي پيشرفته  صنعتي
ممكن است براي بعضي اين سؤال مطرح شود كه چگونه 
كشــورهاي اروپايي يا محيط هاي ديگر با وجود اينگونه 
آلودگي هاي اخاقي يا فسادهاي اجتماعي آن همه از نظر 
علمي و صنعتي پيشــرفت كرده اند؟ آيا اين فسادها با آن 
پيشرفت هاي علمي مزاحمت و منافات دارد؟ من نيز فكر 
مي كنم يكي از اشــتباهات بزرگي كه بســياري از جوامع 
جهان ســوم و نيز جامعه ما گرفتار آن هستند همين مسأله 
باشــد. اين جوامع وقتي آن پرتاب موشك، يا تسخير كره 
ماه، يا كارخانه هاي عظيم و بزرگ، يا شــكافتن دل اتم و 
انواع پيشرفت هاي علمي را دركنار كاباره ها و مراكز فساد 
و فحشاء و اينگونه مســائل مي بينند، تصور مي كنند اين 
دو مسأله با هم ارتباط دارند، يا الاقل با هم منافات ندارند؛ 
يعني اگر يك جامعه بخواهد به آن پيشرفت برسد بايد اين 
فســادها را هم داشته باشد. و متأسفانه در انتخاب هم،  به 
جاي انتخاب اصلح، انتخاب افســد مي كنند. يعني جوامع 
عــقب مانـــده و به اصـطـاح در حـال رشـد وقـتي كه 
مي خواهند مقّلد باشــند، به جاي ايــن كه به مصداق آيه 
شــريفه ». . . فبّشــر عباد الّذين يســتمعون القول فيتّبعون 
أحســنه. . .« )زمــر / 1۸-17( به رحمت من بشــارت ده 
آن بندگان را كه چون ســخن را كه بهتر و مفيدتر اســت 
برگزيننــد و بــه آن عمل كنند، آن چه پــر زرق و برق و 
فريبنده است و بهتر و زودتر مي تواند شهوات و تمايات 
نفساني را اشباع كند، آن را مي گيرند؛ يعني بر خاف اين 
اصل كه در تربيت اســامي مطرح است كه بايستي دل و 
گوش و چشــم به آن چه ديگران دارند باز باشد اما آن چه 
بهتر و مفيدتر است انتخاب گردد، عمل مي كنند. البته، من 
تصــّور مي كنم در اينگونه جوامــع نوعي عمد هم در كار 
باشد كه بر خاف آن مسائل عميق علمي و پيشرفت هاي 
عظيم ديگر، روي اين گونه مســائل بيشتر تكيه مي شود و 

آن ها را بيشتر دامن مي زنند و ترويج مي كنند.
در محيط هاي به اصطاح مترقي و متمدن، پيشرفت هاي 
علمي بســيار مطلوب و قابل تحســين اســت )البته  قابل 
تحســين كه گفتم اين جمله به نظرم رســيد كه معموالً ما 
فقط تحسين و اعجابش را مي كنيم و آفرين گفتنش براي 

ما است، اما تا چه حد خودمان شركت مي كنيم يا تشريك 
مســاعي مي كنيم و همت به خــرج مي دهيم تا به آن افق 
بازي كه اسام جلوي ما گشــوده است برسيم و خودمان 
سرقافله و پيشرو و سرمشــق باشيم...(. اما ما مي بينيم كه 
خود آن ها از اينگونه فســادها به عنوان آفت پيشرفت ياد 
مي كنند، يعني وقتي آمار ازدياد فحشــاء و سقط جنين ها 
و روابط نامشروع و آمار فـــراوان طـــاق و امثـال آن را 
مي دهنــد، آن را به عنوان يك آفت اجتماعي و يك خطر 
تلقي مي كنند. مي گويند جامعه ما با داشتن اين اعتيادهاي 
خطرناك، اين فســادها و اين افزايش آمار در زمينه فحشاء 
يــا طاق، به كجا مــي رود؟ اين مســأله را به عنوان يك 
درد و مشــكل و مســأله ذكر مي كنند. البته، اين حقيقت 
را روان شناســان، علماي تربيتي و جامعه شناســاني كه تا 
حدي صداقت دارند و منافعي در اين فسادها ندارند اقرار 
مي كنند، نه آن ســودجويان و پول پرستان و كساني كه به 
دنبال اين هســتند كه از راه هاي مختلف براي جذب پول 
مردم دام بگسترانند و اساسًا در برانگيختن تمايات جنسي 

و ترويج اين فسادها منافعي دارند.
يكي از اهداف رسالت

شــما تصور مي كنيد يك جامعه چه قدر از نظر خلقت و 
طبيعت، آمادگي رشــد فكري دارد؛ بســيار زياد. مي تواند 
آزاد بينديشــد و فكر كند و در رشــته هاي مختلف علمي 
و فكري و اجتماعي و معنوي پيشــرفت كند. اما وقتي از 
اين آزادي فكر جلوگيري شد و آفات و زنگارهايي ايجاد 
گرديد كه مانع شــكوفايي و ثمردادن اين ســرمايه معنوي 
گشــت، آن آفات، باعث ركود و عقب ماندگي مي شــود. 
لــذا يكي از تعبيراتــي كه قرآن درباره شــخصيت گرامي 
پيامبر اســام رسول اكرم)ص( مي فرمايد اين است كه: ». 
. . و يضع عنهم اصرهــم و االغال التي كانت عليهم. . .« 
)اعراف / 157( يكي از اهداف پيامبر اســام)ص( اين بود 
كه بارهاي گران را از دوش جامعه انســانيت بردارد و ُغل 
و زنجيرهايي را كه به پاي مردم بســته شده بود پاره كند. 
اگر يك انســان معمولي به طور طبيعي مي تواند در پانزده 
دقيقه حدود يك كيلومتــر راه برود يا در هفت دقيقه يك 
كيلومتر راه بدود، چنانچه به پايش غل و زنجير بستند، اين 
قدرت حركت از او گرفته مي شــود و امكان پيشروي از 
او ســلب مي گردد. اكنون بايد غل و زنجير را پاره كرد تا 
امكان حركت پا فراهم شــود. يكي از اهداف اسام همين 
است كه اين غل و زنجيرها را پاره كند؛ غل و زنجيرهايي 
كه كليســاها به فكر مردم بسته بودند؛ زمامداران به دست 
و پاي مردم بسته بودند، اشراف و طبقات مرفه اجتماع در 
جامعــه به وجود آورده بودند؛ ايــن بارهاي گران فكري، 
اجتماعي، اقتصادي و اخاقي را بردار تا انسان آزاد گردد، 
خاص و راحت شــود و در نتيجه بتواند تربيت شــود و 

رشد كند و باال بيايد.
نوآوري اسالم

يكي از نوآوري هاي اســام همين است. چون اين خود 
بحثي اســت كه اســام چه آورد؟ )البته تصور نشود كه 
مي خواهــم بحث ها را مخلوط كنــم. فقط به هر يك از 
اين بحث ها اشــاره اي مي كنم و همــه اش تقريبًا به هم 
مربوط است(. نوآوري اسام چه بود؟ يكي از بزرگ ترين 
وظايف اســام همين بود كه همه ناهمواري ها و ناگواري 
ها و خرافات و كج فكري ها و كجروي هاي گذشــتگان 
را بزدايــد و انســان را از آلودگي هاي گذشــته پاك كند. 
مگر كار كوچكي اســت كه بگويد: اي انســان! آن خدايي 

كه تو تصور مي كردي غير از خدا اســت؛ آن موقعيتي كه 
براي رهبران كليســا يا براي زمامداران و رهبران اجتماعي 
و اشــراف و ثروتمندان قائل بودي اشتباه است. اساسًا فكر 
را ]بايد[ از آن آلودگي ها و زنگارها پاك و پيراسته گرداند 
تا جامعه آزاد شــود و وقتي آزاد شد مي تواند پرواز كند؛ 
مثــل پرنده  بلندپروازي كه مي تواند اوج فراوان بگيرد اما 
در قفس گرفتار اســت. قفس را باز كنيد ببينيد تا كجا اوج 
مي گيرد. يكي از بزرگترين خدمات اسام بازكردن در اين 
قفس است. آن قفســي را كه براي روح و جان و اجتماع 
و آينده انســان ها درست شده اســت مي گشايد و غل و 
زنجيرها را پاره مي كند. در نتيجه، انســان آزاد مي شود و 

مي تواند اوج بگيرد.
آلودگي هاي دروغ و حســد و كينه و نفاق و بدبيني و بي 
اعتمادي مانند غل و زنجيري است كه به دست و پا و روح 
يك جامعه بسته مي شود و مانع آزادي جامعه براي رشد و 
ترقي و پيشرفت مي گردد. »... و يزّكيهم و يعلمهم الكتاب 
و الحكمه....«. يعني اول پيامبر اكرم)ص( تزكيه و پيراســته 
مــي كند و به دنبال آن تعليم مي دهد و تربيت مي كند. در 
غيــر اين صورت، هر چه براي يــك محيط آلوده خوراك 
خوب تهيه شــود، معلوم نيست در برابر آن همه استفاده از 
خوراك هاي فاسد بتواند كار خود را انجام دهد. بنابراين، 
در مســأله تربيت جهت خاصي كه بايد بيشتر مورد توجه 
قرار گيرد و روي آن تكيه شــود مســأله مبارزه با آفات و 

فسادهاي اخاقي و اجتماعي است.
نقش حساس تربیت در جوانان 

اين مطلب خصوصًا براي دانش آموزان و جوانان بســيار 
مطرح اســت كه جوان در آن سنين اساسًا به دنبال گمشده 
مي گردد. دائمًا مي خواهد چيزي را بيابد كه خود را با آن 
ســر گرم و دلگرم كند، و در حالي كه جوشــش فراوان و 
كوشــش و تاش دارد و به دنبال گمشده مي گردد، چقدر 
زود دام هاي خطرناك فسادهاي اجتماعي مي تواند دست 
و پــاي او را به »بنــد« بيندازد و او را گرفتار ســازد و از 
هر گونه ترقي و پيشــرفت بازدارد. لذا بايســتي براي اين 
آلودگي ها و دام هايي كه جلوي راه جوانان گســترده مي 
شود فكري كرد تا يك جوان خود را به اين دام ها نيندازد 
و آلوده نكند و بتواند آن كوشش ها و تاش ها و جنب و 
جوش ها را در طريق يك فعاليت صحيح و ترقي و تكامل 

و تعالي به كار بندد.
خداوند ان شــاء اهلل به همه توفيق پذيرفتن تربيت و تعليم 
كافــي عنايت فرمايد. خداوند ان شــاء اهلل همــة ما را به 
معارف واقعي اسام آشنا فرمايد. خداوند ان شاء اهلل ريشه 
هاي فســاد و ناهمواري هاي اجتماع را قطع كند. خداوند 
ان شاء اهلل به همة ما توفيق كمال و پيشرفت و ترقي عنايت 

فرمايد.

شما تصور مي كنید یك جامعه چه قدر از 
نظر خلقت و طبیعت، آمادگي رشد فكري 
دارد؛ بسیار زیاد. مي تواند آزاد بیندیشد و 
فكر كند و در رشته هاي مختلف علمي و 
فكري و اجتماعي و معنوي پیشرفت كند. 
اما وقتي از این آزادي فكر جلوگیري شد 
و آفات و زنگارهایي ایجاد گردید كه مانع 
این سرمایه معنوي  و ثمردادن  شكوفایي 

گشت.
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گزارش تصويري از موزه شهيد باهنر كرمان

درآمد

موزه شهید باهنر كرمان - در واقع - یادگار بر جاي مانده از كنگره بزرگداشت 
شهید حجت االسالم والمسلمین دكتر محمدجواد باهنر، یار و یاور برجسته 
حضرت امام خمیني)ره(، ملت مسلمان ایران و نظام و انقالب اسالمي است. 
این كنگره در بیستمین سالگرد شهادت آن شهید واالمقام با هدف حفظ و 
احیاء نام شهید و تجلیل از فداكاري هاي آن عزیز سفركرده در مدت هفت ماه 
با همت، تالش و پیگیري سردار سرتیپ پاسدار دكتر عبدالمحمد رئوفي نژاد 
- فرمانده وقت لشكر ۴1 ثاراهلل)ع( بنا شد. در تاریخ هفتم شهریورماه 1380 
نیز كه مقارن با هفته دولت و همچنین یك روز مانده به سالروز شهادت شهید 
بود، توسط آیت اهلل هاشمي رفسنجاني رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 

افتتاح شد و به بهره برداري رسید.
نزدیك ورودي موزه شهید باهنر، یك آبنما نصب شده است، همچنین درختان 

سرو و كاج در این فضا به چشم مي خورند؛ البته به همراه یك طرح كاشیكاري شده از تصویر شهید بزرگوار.
ســاختمان اصلي موزه به شكل خانه هاي قدیمي طراحي و ساخته شده كه شامل اتاق هاي نشیمن، هال، خواب، مكتب خانه و مطبخ مي شود. در هر یك از 
این بخـش ها برخي از لوازم خانگي منزل شهید و آثار و نوشته هاي ایشان از جمله لباس ها، اشعار، كتابهایي كه توسط شهید به رشته تحـریر درآمده، احكام 
مسئولیت هاي وزارت و نخست وزیري شهید و دها اثر و یادگار ارزشمند دیگر از آن شهید كنار هم )یا به ترتیبي در ویترین و بوفه هایي مخصوص( چیده شده 

است.
این موزه واقع در خیابان شهید باهنر، خیابان شهید ایرانمنش، همه روزه صبحها از ساعت 8 الي 12 و عصرها از ساعت 16 الي 19 پذیراي عالقه مندان به فرهنگ 

ایثار و شهادت و بازدیدكنندگان است. به گزارش تصویري شاهد یاران از این موزه توجه بفرمایید.

يادگاِر يار...
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كتابشناسي شهيد باهنر به قلم و بيان شهيد...

درآمد

مجموعــه 9 جلــدي آثــار »نخســت وزیــر شــهید محمدجــواد باهنــر« 
ــوار  ــهیدان بزرگ ــهادت ش ــالروز ش ــت و س ــه دول ــبت هفت ــه مناس ب
ــه 9  ــن مجموع ــد. ای ــاهد منتشرش ــر ش ــط نش ــر توس ــي و باهن رجای
جلــدي حــاوي ســخنراني هــا و آثــار مكتــوب آن شــهید عزیــز اســت 
كــه بــا عناویــن »دیــن شناســي تطبیقــي«، »مواضــع مــا در والیــت و 
رهبــري«، »گســترش نهضت حســیني«، »گذرگاههــاي الحاد«، »انســان 
ــالق  ــد و اخ ــیري در عقای ــي«، »س ــاي تربیت ــازي«، »گفتاره و خودس
اســالمي«، »مباحثــي پیرامــون فرهنــگ انقــالب اســالمي« و »كتــاب 
شناســي شــهید دكتــر محمــد جــواد باهنــر« بــه چــاپ رســیدند. ذیاًل 

ــم ــب می پردازی ــن كت ــك از ای ــر ی ــي ه ــي اجمال ــه معرف ب

كتاب شناسی شهيد باهنر...

دين شناسي تطبیقي
ديــن شناســی تطبيقــی يكــی از آثار 
دســتنويس شــهيد دكتر باهنر است كه 
پس از شهادت ايشان، به صورت كتاب 
تنظيم و منتشر شــد. اين شهيد عزيز از 
جمله شــخصيتهايی بود كه در پيمودن 

اين طريق به توفيقات بسياری دست يافت.

مواضع ما در واليت و رهبري
ويژگــي ايــن اثر در آن اســت كه در 
فاصلــه زماني حســاس هفتــم تير تا 
هشتم شــهريور 1360 بيان شده است 
كه هر دو از نقاط عطف تاريخ انقاب 
اسامي به شمار ميآيند. هشتم شهريور 
پيكر پاك شهيد باهنر پس از ايراد آخرين بحث اين كتاب، 
با توطئه منافقين كوردل، در آتش كين دشــمن سوخت و 

عاشقانه به سوي معبود شتافت.

گسترش نهضت حسیني
بررسيگســترش نهضت حسينيدرطول 
تاريخ، در واقع توجه به ابعاد بی انتهای 
اين حركت بيهمانند در حيات بشــري 
اســت. شــهيد باهنر طی پنج جلســه 
ســخنرانيدر ايّام محّرم و صفر ســال 
131۹ هجريقمری برابر با سال 1350 هجری شمسی، علل 
و چگونگی گســترش نهضت امام حسين)ع( را در تاريخ 
اسام مورد بررســياجماليقرار داد كه مجموعه آنها در اين 

كتاب گردآوری شده است.

گذرگاههاي الحادي
تهاجــم فرهنگی از جملــه مهمترين 
خطراتی اســت كه همواره درشيوهها 
و قالبهــای گوناگون، جامعه اســامی 
مــا را تهديد كــرده اســت. بزرگانی 
كه بــا شــناخت صحيــح و دقيق از 
شــرايط اجتماعی خود و بابرخــورداری از ويژگی های 
علمــی و معنوی بــاال، به دفاع از هويّت اســامی جامعه 
برخاســتهاند، از جايگاه و نقــش ويژهای در مقابله با اين 
تهاجم برخوردارند. از جمله شــخصيتهايی كه در پيمودن 
اين طريق به توفيقات بســياری دســت يافت، شهيد دكتر 
باهنر بود. كتاب گذرگاههاي الحادي اثري از شــهيد است 
كه مطالب آن با هدف دفاع از اعتقادات اســامي در برابر 
تهاجــم فرهنگي مكاتــب منحرف در جمع نســل جوان 

جوياي حقيقت جمع آوري شده است.

انسان و خودسازي
كتاب، مجموعه چند گفتار از شــهيد 
باهنر اســت كه طی ســه جلســه در 
رمضــان 1357 ايراد شــد. »نفس در 
قرآن« ، »نخستين گام در خودسازی«، 
»خودسازيو ابعاد آن«، »انسانشناسی در 

اسام« از سرفصلهاي اين سخنرانيها هستند.

گفتارهاي تربیتي
دين اسام مكتبي است كه براي تمامي 
شئون زندگي معارفي واال و گهربار در 
تعاليم خود دارد. پروراندن انســانهايي 
پاكسرشــت و نيكوخصــال يكــي از 
اهدف عاليه دين اســام است. شهيد 
باهنر در جايگاه دانشمندي مؤمن كه سالها در حوزه تعليم 
و تربيت صاحب علم و تجربه شــده از شايستگي بااليي 
براي انتقال اين مفاهيــم برخوردار بود. كتاب همچنان كه 

از نامش پيداســت به مجموعه گفتارهاي تربيتي آن شهيد 
بزرگوار اختصاص دارد.

سیري در عقايد و اخالق اسالمي
اســام نه تنها ديــن موحدين كه آيين 
اخــاق مداران نيز هســت. مروري بر 
گنجينهاي از سلســله معارفي كه از اين 
دين مبين به يادگار مانده است حاصل 
زحمات شهيد باهنر اســت كه با بيان 

شيواي ايشان به رشته تحرير درآمده است.

مباحثي پیرامون فرهنگ انقالب اسالمي
نهضت اســامي ما به رهبري حضرت 
امام خميني)ره( بيــش و پيش از آنكه 
صرفًا يك حركت سياسي باشد، نهضتي 
فرهنگي و ديني بوده و هســت. شهيد 
باهنــر در جايگاه يكــي از نزديكترين 
يــاران و رهــروان آن رهبــر عظيم الشــأن در اين كتاب 
مجموعــه مطالبي را پيرامون فرهنگ انقاب اســامي از 

خود به يادگار گذاشته است. 

کتاب شناسي شهید باهنر
در بيستمين سالگرد شهادت شهيد در زادگاه 
ايشان كنگرهاي تشكيل شــد كه نخستين 
چاپ كتاب حاضر يكي از دســتاوردهايش 
بود. بعدها به همت انتشارات بنياد شهيد و 
امور ايثارگران در نشر  يكجاي مجموعه ۹ 
جلدي آثار شهيد عزيزمان »كتاب شناسي شهيد باهنر« نهمين بخش 
از يادگارهاي آن بزرگوار بود كه در دســترس همگان قرار گرفت. 
كتاب نه فقط آثار قلمي و مقاالت ايشان بلكه سخنرانيها، مصاحبهها 
و پيامهاي دكتر باهنر نخست وزير شهيد را فهرست كرده و ليست 
نســبتًا كاملي همراه با درج زمان آفرينش اثر و منبع و مأخذ آن از 

آثار ايشان به شمار ميرود. روحش شاد و نامش جاودانه باد.
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ُملِك هنر
هر دم از اين رهگذار رهگذري ميرود

در پي مردان مرد پي سپري ميرود
عرصه نگردد تهي گرچه ز همسنگران

گه جگري ميدرند گاه سري ميرود
روزن فتح و ظفر بسته نخواهد شدن

گر ز قضا ناوكي بر قدري ميرود
راه رجا بسته نيست گرچه رجايي برفت

ريشه به جا باد اگر برگ و بري ميرود
روضه نماند به زاغ ور همه با درد و داغ

از صف مرغان باغ نغمه گري ميرود
جلوه خورشيد ما جمله جهان درنوشت

شعله به عالم زند تا شرري ميرود
مكتب اسام باد زنده كه در راه آن

گاه شبيري رود گه شبري ميرود
در سفر زندگي آمد و شد كار ماست
تا پسري دررسد خوش پدري ميرود

راه رجايي به جاست شور رهايي به پاست
گرچه ز نام آوران ناموري ميرود

بيهنران را بگو گنج هنر زان ماست
گرچه ز ملك هنر باهنري ميرود

دامن درياي عشق تا كه صدف پرور است
صيرفيان را چه باك گر گهري ميرود

تا كه خداي »حميد« حافظ اين امت است
هر نظري ميرسد صد خطري ميرود

حمید سبزواري

طوفان غم
هامون  در  ابر  چون  غم  طوفان  از  خواهم 

بگريم
ديده را دريا كنم در سوگ ياران خون بگريم

از غم مزگ عزيزان جويها بندم به دامن
بهر آن دريادالن صد دجله و جيحون بگريم

در عزاي عاشقان كوي لياي حقيقت
سر نهم اندر بيابان زار چون مجنون بگريم
با دلي سوزان و با اشكي دمادم شمع آسا

در غم پروانگان با آه آتشگون بگريم
با دو چشم خون فشان در مرگ جانسوز رجايي
روز و شب در كنج حسرت با دلي محزون بگريم

ياد روي باهنر در خاطرم چون نقش بندد
بر جفاي نقشبند گنبد گردون بگريم

بهر هفتاد و دو تن بسيار گريه كردم اما
در عزاي اين دو تن شايد كز آن افزون بگريم

بنگرم چون ماجراي قتل اين مردان حق را
بر شقاوتها و پستيهاي خصم دون بگريم

ني غلط گفتم نشايد بر شهيدان مويه كردن
چون  واصل  قرب  بزم  به  شد  كو  كسي  هر 

بگريم
شوربختي بين كه ما از كاروان مانديم بر جا 
ناميمون  بخت  اين  بر  كه  ميشايد  »جذبه«! 

بگيرم
زنده ياد محمود شاهرخی )جذبه (

راهِ ما راهِ شماست
 مرحبا ای همدالِن نيكبخت

عزمِ حق كرديد و بَربَستيد رخت
آفرين بر راه و رسِم پاكتان
سيِر عرفانی سوی افاكتان

سالها در عشِق دين خوش سوختيد
علم و ايمان را به هم بَردوختيد
اُّمت از تقوايتان رهتوشه ساخت

كفر ازرق جامه، يكَسر رنگ باخت
ای عزيزان راهِ ما راهِ شماست

چون رهِ هموارتان، راهِ خداست
با امام ِ اُّمِت حقجوی خويش
عهد ميبنديم محكمتر ز پيش
چون رجايی، باهنر، بيگفتگو

جان و َسر، بازيم اندر راهِ »او«
زنده ياد دکتر حسن حبیبي
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شهید الدین والمعرفة
منذ تلك المرحلة التي بادر فیها الفقید آية الل العظمی الحائري 
الیزدي، إلی تأسیس الحوزة الدينیة في مدينة قم المقدسة، کان 
کان من الواضح للكثیر من رجال الدين، إن هذه الحوزة العلمیة 
بإالضافة إلی حوزة النجف األشرف العريقة، ستشكل صرحًا 
متقدماً في مجال نشر وتطوير المعارف اإلسالمیة والشیعیة في 
العالم اإلسالمي. وبالتزامن مع قدوم اإلمام الراحل السید روح 
الل الخمیني )قدس ســره( إلی حوزة قم العلمیة، ما لبث أن 
سطع نجمه في اآلفاق وأصبح في مدة زمنیة قیاسیة من أعظم 
رجال الدين المناضلین لرفع راية اإلسالم في القرن الماضي، 
حیث التف حوله عدد کبیر من التالمذة واألنصار واألتباع من 
أمثال آية الل العظمی السید علي الخامنئي )حفظه الل(، والعالمة 
الشهید األســتاذ مرتضی المطهري، والشهید المظلوم الدکتور 
محمد الحسیني البهشتي، والشهید آية الل الدکتور محمد مفتح، 
والشهید الدکتور محمد جواد باهنر، حیث استطاعوا بجهادهم 
الفكري ونظالهم المتواصل، أن يأسسوا جیال جديداً لقیادة تلك 
المرحلة المصیرية من تاريخ ايران، أدت بالتالي إلی انهیار اکبر 
امبراطورية عرفها التاريخ المعاصر. إن هؤالء القدوة من خالل 
تفاعلهم مع مرشدهم الروحي والعلمي، آية الل الخمیني العظیم، 
ومحاوالتهم الرامیة إلی توأمة مفاهیم العلوم القديمة ومفاهیم 
العلوم المعاصرة، وتمتعهم بقدرات مخزونة، بتجســید وإعادة 
صیاغة تلك المفاهیم بأسلوب جديد يلبي حاجات وطموحات 

األمة. 
وامتاز الشهید الدکتور محمد جواد باهنر بإالضافة إلی تفرغه 
للدراسة في الحوزة الدينیة علی مدی سنوات طويلة من عمره، 
أن يقطع أشواطاً متقدمة في الجامعات الحديثة، حیث نال درجة 
الدکتوراه من کلیة االلهیات فــي جامعة طهران، واصبح أماًل 
للثورة اإلسالمیة ولجماهیرها التي أنطلقت مبكراً لتقلع عرش 
الطاغوت من ايران. وفي سبیل تحقیق أهدافه العلمیة والدينیة 
في مراحل نضالــه المتقدم، رأی من واجبه العمل علی ثالث 
مراحل هامة وأساسیة بإمكانها تلبیة طموحات تلك الجماهیر: 

1ـ القیام بدور مؤثر في تألیف وطباعة الكتب الدينیة والمناهج 
التربوية للمدارس الحكومیة، من خــالل انفتاحة علی وزارة 
التربیة والتعلیم في العهد البائد، بالتنسیق مع الشهیدين مرتضی 
المطهري، والدکتور البهشــتي. وقد استفاد من مواهبه لیقدم 
أفضل وأرقی المناهج التربوية وفق مبادئ الدين االســالمي 

الحنیف ومدرسة أهل البیت علیهم السالم. 
2ـ وبإالضافة الی تلك النشــاطات، قام الشهید باهنر، کأحد 
رجال الدين المجاهدين، المنظوين تحت قیادة مرشده وقائده 
آية الل الخمیني )قدس سره(، بالدعوة إلی اإلسالم، عن طريق 
اقامة مجالس الوعظ واإلرشاد الديني في المحافل اإلجتماعیة 
وتألیف الكتب غیر المدرسیة، سائراً علی خطی وسلوك طريق 
ذلك الملهم العظیم في قضايا الجهاد ضد قوی الظلم واإلستبداد. 
وطالما کان نظام الشاه البائد يخشی نشاطات الشهید الدکتور 
باهنر، وقد أمر جالوزته باعتقاله ووقف نشــاطاته التوعوية. 
ولكن الرجل لم يهدأ بل واصل طريق الجهاد و اإلرشاد بالكلمة 
الحســنة، وبث الوعي في قلوب المسلمین، مثلما فعل جمیع 

أنصار اإلمام الخمیني )ره(. 
3ـ بعد انتصار الثورة اإلســالمیة المظفرة، کان من الطبیعي أن 
يقوم الشهید باهنر، مع ما يحمله من فكر مستنیر وتجارب علمیة 
ومعنوية جّمة، ومن خالل زهــده وتقواه بإداء دوره في إطار 
النظام اإلسالمي الجديد، لیدافع عن إنجازات ومكتسبات الثورة، 
حتــی أمره اإلمام الخمیني باإلنضمام إلی مجلس قیادة الثورة، 

لیشارك في صیاغة وإتخاذ القرارات الحاسمة لتلك المرحلة. 
وعندما تم تعیین الشهید السعید محمد علي رجائي رئیساً للوزراء، 
کان من الطبیعي أن يختار أحد أهم رفاق دربه ونضاله، الشهید 
باهنر وزيراً للتربیة والتعلیم، لیوکل إلیه هذه المهمة الحساسة 
والكبیرة لبلورة أفكار أجیال ما بعد الثورة اإلسالمیة المبارکة. 
إن شهیدنا الغالي باالضافة إلی تلك المسؤولیات الكبیرة، مع 
مرور الوقت، أصبح واحداً من األرکان الخمسة الكبار، الذين 
أسســوا حزب الجمهوري اإلسالمي، وکان األعضاء اآلخرون 
هم آية الل السید علي الخامنئي القائد الحالي للثورة اإلسالمیة، 
الشهید آية الل الدکتور البهشتي، آية الل الموسوي االردبیلي وآية 
الل هاشمي رفسنجاني. وکان الحزب ثمرة لدماء آالف الشهداء 
الذين ضحوا بارواحهم في سبیل نجاح الثورة وديمومیتها، حیث 
کان کوادره من أفضل وأقرب مناصري الثورة اإلسالمیة و اإلمام 

الخمیني )ره(. 

وفي أعقاب استشهاد الدکتور البهشــتي في عام 1982، في 
التفجیر اإلرهابي الذي طال مقر الحزب الجمهوري، وأدی إلی 
استشهاد 72 آخرين من انصاره، اختیر الشهید باهنر امیناً عامًا 
للحزب، لیواصل مسیره في إرساء دعائم الثورة. وبعد انتخاب 
الشهید رجائي رئیساً للجمورية، تم تعیین الشهید باهنر رئیسًا 
للوزراء بموافقة من اإلمام الخمیني )ره( وتصويت غالبیة نواب 
مجلس الشوری اإلسالمي. ومع األسف الشديد لم تمضي أيام 
معدودة حتی خرجت أيــدي الغدر والخیانة من عباءة منظمة 
منافقي خلق اإلرهابیة لتنال الشهید باهنر ورفیقه الشهید رجائي 
في حادثة تفجیر مقر رئاسة الوزراء، لیلتحق هذا الشهید السعید 
بالرفیق األعلی وينال الفوز العظیم. ومثّل هذين الرجلین )رجائي 
وباهنر( أمل اإلسالم واألمة والنظام اإلسالمیفي تلك المرحلة 
المصیرية، وقد ســمي بحق، شــهید الدين والمعرفة، وبقي 
أسمه وذکره خالداً علی مر العصور لینیر الدرب أمام األجیال 

المتعطشة للحق والحرية. 

رئیس التحرير
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 Martyr of religion and knowledge
 Nearly since foundation of  Qom
 seminary by Ayatollah Haeri Yazdi it
 was clear that this seminary beside
 the holy Najaf seminary will become
 another center for propagation and
 explanation of Shiite and Islamic
 cultures. With appearance of
 outstanding personality like Imam
 Khomeini(s.a)that in a short time
 changed to be the gratest  feature
 of the century,gradually his followers
 initiated Islamic propagation and
 combat  so a new generation
consisted of Ayatollahs:Khamene
 i,Motahari,Beheshti,Mufateh and
 Dr,Bahonar appeard. they from one
 hand insisted on accompanying their
 mentor Khomeini the great and from
 another hand insisted on the best
 combination of ancient knowledge
with new dynamic sciences.
  Martyr Dr,Bahonar with profound
  realization of new necessities
 while studing and teaching in
 seminaries could aquire  PH.D of
 theology from Tehran university
 and turned to be one of future

 hopes of this Islamic movement. In
 gaining his scientific,religious and
 combat objectives he divided his
responsibilities in three directions.
 firstly with effective performance
 of composition and compilation of
 religious text books under supervision
 of Dr,Beheshti and Martyr motahari he
 could present the best religious books
for introduction of Islam and Shiite.
 secondly by preaching,propagating
 and writing non-text books he
 completed his spiritual activities as
  a clergyman and finally because of
 following maners and tradition of his
 leader  Imam Khomeini (s.a) he was
  repeatedly imprisoned and prohibited
 from preaching but he didn’t withdraw
 even for a moment .with the victory
 of Islamic revolution  Dr,Bahonar
because of his experiences,virtue,sp
  irituality  and sciences was selected
 as a member of  the revolution
 council by the order of the leader for
 benefiting from his experiences in
 significant decession makings and
 when his colleague Martyr Rajaei

 was introduced as prime minister he
 appointed Dr,Bahonar  as the minister
 of education .on the other hand
 Dr,Bahonar was one of five main
 members of Islamic republic party
beside Ayatollahs;Khamenei,Behe
 shti,Mousavi Ardabili and Hashemi
 Rafsanjani.the party which was the
 fruit of thousand martyrs among them
 was Dr,Beheshti who was martyrized
 7Th Tir of of his followers in 72 with
 and Dr,Bahonar replaced him 1360
 as general director of the party.After
 appointment  of Martyr Rajaei  as
 president, with agreement of the
 leader and approval of the parliament
 Dr,Bahonar was selected  as the
 prime minister but unfortunately  after
 a short time the wicked hypocrites by
 exploding the primeministry building
 martyrized these two intimate
 colleagues who were the hopes of the
 revolution, specialy  Dr,Bahonar who
 was indeed the martyr of religion and
 knowledge whose memory will be

.permanently imprinted in the minds
 We will cherish their memory and

follow their ideals

Editor in chief


