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ديباچه/ رييس جمهور شهيد
شهيدرجايی از زبان بزرگان

زندگينامه
از دستفروشی تا رياست جمهوری

مبارزات و مديريت
شهيد محمدعلی رجايی مبارزی مقاوم

گفت و گو با خانواده شهيد
شهيد محمدعلی رجايی در قامت يک پدر در گفت و گو  با جميله رجايی

گفت و گو با همراهان شهيد
صفات مديريتی و مبارزات سياسی شهيد رجايی در گفت وگو با آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 

صفات معلمی شهيد رجايی در گفت وگو با كاظم نائينی،دوست صميمی و نزديک شهيد
شهيد رجايی به عنوان يک همرزم و همکار در گفت وگو با بهزاد نبوی سخنگوی دولت شهيد

شهيد رجايی در مجلس اول و عملکرد اين مجلس در گفت وگو با مهندس مرتضی الويری
چالش های انتخاب كابينه شهيد رجايی به عنوان نخست وزير در گفت وگو با احمد توكلی

سيره  شهيد رجايی در گفت وگو با پژوهشگر تاريخ انقالب، دكتر غالمعلی رجايی
سادگی و صداقت شهيد رجايی درگفت و گو با دكتر سيدكاظم اكرمی وزير پيشين آموزش و پرورش

مرزبندی های سياسی و اعتقادی شهيد رجايی درگفت وگو با محمدصادق نوروزی
شهيد رجايی در آيينه اسناد در گفت وگو با آقای قاسم تبريزی از همکاران شهيد رجايی در نخست وزيری

انديشه و خصوصيات شهيد رجايی به عنوان يک هم زندانی در گفت وگو بادكتر عليرضا شجاعی زند
شهيد رجايی در مقام يک معلم در گفت وگو با آقای محمدانسانی از شاگردان شهيد

شهيد رجايی در قامت يک معلم در گفت وگو با مرتضی مخلباف شاگرد شهيد
موزه شهيد رجايی

مردی كه از سايه اش بزرگتر بود
به روايت تصوير
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انفجار دفتر نخســت وزيری در هشتم شهريور ماه سال1360 كه همزمان با برگزاری جلسه شورای عالی امنيت ملی 
صورت گرفت، باعث شهادت محمدعلی رجايی، رييس جمهور و محمدجواد باهنر، نخست وزير گرديد.

شهيد محمدعلی رجايی، نخست وزير بنی صدر كه به دنبال عزل وی نامزد رياست جمهوری شده بود، از سوی مردم 
به عنوان دومين رييس جمهوری ايران انتخاب شــد و در بيســت و نهمين روز رياست جمهوری ايران در اثر انفجار 

بمب آتش زا در دفتر نخست وزيری، در آتش كينه دشمنان انقالب سوخت.
هر چند شهيد رجايی از نظر جايگاه رسمی، در بين شهدای جنگ و انقالب عالی ترين مقام را داراست، اما جايگاه 
شخصيتی و معنوی وی به نحوی است كه مقام رياست جمهوری را نيز تحت الشعاع قرار می دهد. شهيد رجايی مردی 
بود كه نشــان داد نه نخست وزيری، نه رياســت جمهوری و نه هيچ مقام و جايگاه ديگری نمی تواند او را از مبانی، 
اصول و ارزش هايش دور كند. وی در تمام مراتب كاری و مراحل مبارزاتی همان شخصيت ساده زيست، منيع، فروتن 

و خود ساخته ای بود كه در اثر سال ها مرارت و سختی و مطالعه و تفکر در اسالم راستين شکل گرفته بود.
موفقيت بزرگ شــهيد رجايی كه بی ترديد حاصل صداقت او با مردم و اخالص در خدمت بود، اين است كه وی 
از سوی همه جريان ها و چهره های سياسی و مهم تر از همه، قاطبه مردم به عنوان فردی دارای خلوص، عزت نفس و 
صداقت شناخته می شود. ويژگی های بارز شخصيتی شهيد رجايی چنان پررنگ و قوی است كه مقام و جايگاه رسمی 
او را به حاشــيه می برد. شــهيد رجايی در طول سال ها مبارزه با رژيم شاه كه منجر به سال ها زندان و شکنجه شد، به 
سرآمد زندانيان سياسی بدل شده بود و تحت سخت ترين شکنجه ها قرار داشت. او پس از آزادی از زندان و پيروزی 
انقالب، همچون سربازی راستين به خدمت روی آورد و از كميته استقبال، آموزش و پرورش، مجلس شورای اسالمی 

تا دولت را پيمود و در هركدام از اين منزلگاه ها خالصانه به خدمت پرداخت.
شــهيد رجايی با همه جريان های سياسی پيش و پس از انقالب همکاری داشت، اما به هيچ كدامشان تعلق نداشت. 
سازمان مجاهدين خلق ايران)پيش از تغيير موضع(، جمعيت موتلفه، نهضت آزادی، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، 
انجمن اســالمی معلمان و حزب جمهوری اسالمی جريان هايی بودند كه شهيد رجايی در مقاطع مختلف فعاليت های 

مبارزاتی خود، با آن ها همکاری داشته است.
اما آن چه كه درباره شهيد رجايی قابل بررسی و تاكيد است، آن است كه تا كنون به تناسب جايگاه او در انقالب 
و نظام اســالمی، به وی پرداخته نشده است. رفتار و سلوک شهيد رجايی يقينًا می تواند نمونه و اسوه ای از شخصيت 
سياسی و مديريتی اسالمی باشد كه ابعاد مختلف آن به تأسی از مبانی عميق دينی، از سرچشمه های معرفتی و شناختی 
برخوردار شده است. اين رفتار و منش متعالی، امروز می تواند سرمشق روشنی از سياستمداری توأم با دينداری باشد 
كه ســال ها پيش آزمون خود را پس داده اســت و تا به امروز نيز به عنوان برگ زرينی در تاريخ انقالب می درخشد. 
نســل سوم انقالب حق دارد كه شناخت درست، بی پيرايه و صادقانه ای از شهيد رجايی و شخصيت هايی همچون او 

داشته باشد و بتواند از آن  ها به عنوان چراغی فراروی آينده بهره ببرد.
شــهيد رجايی سال های كودكی و نوجوانی را با ســختی و تنگدستی و كار گذراند و در عين كار و مشغله، درس 
خواند و تا مراحل عالی تحصيلی پيش رفت. نخســتين جايگاه رســمی او به عنوان نمايندگی مردم تهران در مجلس 
شــورای اسالمی با رای مردم رقم خورد و آخرين آن نيز به عنوان رياست جمهوری، به انتخاب مردم صورت گرفت 

و در نهايت، مقام رياست جمهوری ايران راه اين مرد مردمی را به سوی آسمان گشود.

سردبير

...ديباچه
www.navideshahed.com

رییس جمهور شهید
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مقام معظم رهبری درباره 
ويژگی های اخالقی شهيدان رجايی 

و باهنر می فرمايد: 
»... هر دوی اين ها، برای عظمت 

فکری و قدرت تفکر عملی او 
ارزش زيادی قائل بودند... نقش 

شهيد رجايی و باهنر در افشا 
نمودن ماهيت ليبرالی و منافقانه 

بنی صدر، بسيار برجسته بود. البته 
شهيد رجايی در درجه اول و بعد 

هم شهيد باهنر در اين مورد نقش 
داشتند. شهيد رجايی با صبر خود 
و متانت و حوصله عظيم و با قبول 
دردها و رنج های قلبی و غير قابل 

افشايی که داشت، توانست با تعبير 
خود من با نرمش قهرمانانه ای، 

بنی صدر خائن را افشا و رسوا کند 
و به زمين بکوبد«.

امام خمينی رحمه اهلل 
به مناسبت شهادت شهيدان رجايی 
و باهنر فرمود: 
»ملتی که قيام کرده است در مقابل 
همه قدرت های عالم، ملتی که برای 
اسالم قيام کرده است، برای خدا قيام 
کرده است، برای پيشرفت احکام قيام 
کرده است، اين ملت را با ترور نمی شود 
عقب راند؛...گرچه خود واقعه و خود 
اين افرادی که شهيد شده اند، در نظر 
همه ما عزيز و ارجمندند. آقای رجايی 
و آقای باهنر هر دو شهيدی هستند که 
با هم در جبهه های نبرد با قدرت های 
فاسد هم جنگ و هم رزم بودند. مرحوم 
رجايی به من گفتند که من بيست سال 
است که با آقای باهنر همراه بودم و خدا 
خواست که با هم از اين دنيا به سوی او 
هجرت کنند«.

پیام امام خمینی )ره(
 به مناسبت شهادت شهیدان 
رجایی و باهنر

ویژگی های اخالقی شهید 
رجایی و شهید باهنر از 

دیدگاه مقام معظم رهبری 
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از دستفروشی 
تا رییس جمهوری

زندگـی فـردی شـهيد محمدعلـی رجايـی بـا توجه بـه فراز 
و فرودهايـی کـه داشـته و موجـب شـده تـا وی در نهايت به 
رياسـت جمهـوری اسـالمی ايران نايـل آيد، نشـانگر  تالش و 

اراده خسـتگی ناپذير او سـت.
فـراز و فـرود ايـن زندگی پربـار کـه از دستفروشـی و گذران 
در سـختی و تنگدسـتی تـا عالی تريـن مقـام اجرايی کشـور 
را در خـود جـای داده، مردی خسـتگی ناپذير را بـه ما معرفی 
می کنـد کـه در تمـام مراحـل زندگـی بـا تمسـک بـه ايمان 
راسـخ و مقاومـت در برابـر مشـکالت، بـر آن ها چيره شـده و 
از مشـکالت و مصائـب بـه عنـوان فرصت هايی برای سـاختن 

شـخصيت و روح خـود بهـره برده اسـت.
ايـن چنيـن اسـت کـه قناعـت، ساده زيسـتی و بی توجهی به 
مقـام و ثـروت بـه عنـوان جـزو جدايی ناپذير شـخصيت اين 
شـهيد اسـوه تبديل شـده اسـت. روايتی گذرا از ايـن زندگی 

پربـار را در ادامـه بخوانيد.

درآمد

دوران کودکی
ــال  ــی در س ــی رجائ ــدر محمدعل ــهید گرانق ش
1312 هجــری شمســی در خانــواده ای متدیــن در 

ــه جهــان گشــود. شهرســتان قزویــن چشــم ب
پــدر بزرگــوار او مرحــوم کربالیــی عبدالصمــد 
ــی  ــه فروش ــدی )تکم ــغل عالقبن ــه ش ــازار ب در ب
از  و  می گذرانیــد  روزگار  خــرازی(  وســایل  و 
ــان)ع(  ــام زم ــن ام ــت انجمــن منتظری اعضــای ثاب
ــد  ــی عبدالصم ــت. کربالی ــمار می رف ــن به ش قزوی
ــه  ــود ک ــازاری خ ــر ب ــتان دیگ ــاری دوس ــا همی ب
عمومــًا از افــراد متدیــن و متعهــد بودنــد بــا 
ــات و  ــه دوام جلس ــری ب ــغ مختص ــت مبال پرداخ

ــد. ــک می کردن ــن کم ــن انجم ــای ای بق
ــا  ــه روس ه ــی ک ــن در دوران ــن انجم ــش ای نق
ــی  ــکار غیرمذهب ــن حضــور داشــتند و اف در قزوی
ــج  ــان تروی ــن جوان و مارکسیســتی خــود را در بی
می نمودنــد در جهــت مصونیــت از آســیب پذیری 
ــوم  ــود. مرح ــاس ب ــیار حس ــن بس ــان قزوی جوان
کربالیــی عبدالصمــد در چنــان مرحلــه ای از تدین 
قــرار داشــت کــه رژیــم پهلــوی)اول( را رژیمــی 

غاصــب و معاملــه بــا مامــوران دولــت پهلــوی را 
حــرام می دانســت، مثــاًل اگــر ناچــار می شــد 
ــه آن  ــد وج ــت بفروش ــور دول ــه مام جنســی را ب
ــرد،  ــوط نمی ک ــود مخل ــای خ ــه پول ه ــا بقی را ب
ــا در  ــت ت ــه می داش ــتقل نگ ــی مس ــه در جای بلک
ــات...  ــوارض و مالی ــد پرداخــت ع ــی مانن مصارف

ــد. ــت برگردان ــود دول آن را به خ
ــی پاکدامــن و متدیــن  مــادر شــهید رجائــی زن
ــخصیت  ــل از ش ــای فامی ــن اعض ــه در بی ــود ک ب
از  بــود. پــس  احتــرام خاصــی برخــوردار  و 
ــاک  ــان پ ــال 1316 دام ــوهر در س ــت ش درگذش
ــت  ــون تربی ــداکار کان ــوی ف ــن بان ــر ای ــر مه و پ

ــد. ــی گردی ــهید رجائ ش
ــه  ــدر آن گون ــرگ پ ــس از م ــی پ ــهید رجائ ش
کــه در خاطــرات خــود گفتــه اســت، بــا نظــارت 
ــود، دوران  ــزرگ خ ــرادر ب ــاعدت ب ــی و مس دای
حســاس طفولیــت را ســپری کــرد. از همــان آغــاز 
بــا عالقــه و اســتعدادی کــه از خــود نشــان مــی داد 
ــات و  ــود در جلس ــزرگ خ ــرادر ب ــراه ب ــه هم ب
ــی  ــان محل ــزاداری نوجوان ــی ع ــای مذهب هیات ه

ــرد.  ــرکت می ک ــرد، ش ــی می ک ــه در آن زندگ ک
ــده  ــا دی ــهیدان باره ــاالر ش ــزاداری س ــام ع در ای
می شــد ایــن نوجــوان کــم ســن و ســال بــا جثــه 
الغــر و ضعیفــی کــه داشــت در پیشــاپیش صفوف 
نمازگــزاران می ایســتد و بــه مردمــی کــه به خوبــی 
پــدر او را می شــناختند خطــاب می کنــد کــه 
مــردم مــن محمــد یتیــم هســتم و پــس از آن کــه 
حــال و هــوای مجلــس را دگرگــون می کــرد 
ــی آورد و  دفترچــه کوچــک نوحــه خــود را در م

ــد. ــه می خوان ــردم نوح ــرای م ب
از همــان آغــاز خصوصیــات منحصــر به فــردی 
قابــل  شــخصیتی  می شــد،  دیــده  او  در  کــه 
ــیم  ــده ترس ــرای وی در آین ــان ب ــه را در اذه توج

می نمــود.
فــوت پــدر، خانــواده را دچــار تنگــی و ســختی 
معیشــت کــرد تــا جایــی کــه محمدعلی کــه دوران 
تحصیــل ابتدایــی خود را در دبســتان ملــی فرهنگ 
ــای  ــن دوره به ج ــد در ای ــار ش ــد ناچ می گذرانی
ــود  ــال های خ ــن و س ــایر همس ــد س ــه مانن این ک
کودکــی  دوران  ســرگرمی های  و  بازی هــا  بــه 
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بپــردازد، در مغــازه یکــی از بســتگان نزدیــک 
ــه کار  ــل ب ــن تحصی ــن ضم ــازار قزوی خــود در ب
ــان دوره  ــا پای ــر ت ــن ام ــه ای ــود، ک ــغول ش مش

ــه داشــت. ــی او ادام ــالت ابتدای تحصی
محمدحســین، بــرادر بــزرگ شــهید رجائــی از 
ــن  ــازار قزوی ــود در ب ــرادر خ ــاگردی ب دوران ش
خاطــره عجیبــی دارد کــه حاکی از ظهــور تدریجی 
ابعــاد برجســته شــخصیت شــهید رجائــی اســت. 
ــرادرم  ــه ب ــازه ای ک ــب مغ ــد: »صاح وی می گوی
ــن و  ــی س ــل کم ــه دلی ــرد ب ــاگردی او را می ک ش
ــاری از روی  ــا او رفت ــی ب ــودن وی، گاه ــم ب یتی
ترحــم داشــت امــا محمدعلــی کــه نمی خواســت 
ــا  ــن رفتاره ــود، ای ــزی بش ــار ترحم آمی ــا او رفت ب
ــی داد.«  ــان م ــل نش ــندید و عکس العم را نمی پس
گاهــی هــم کــه از برخــی اعضــای فامیــل چنین 
ــن  ــت: م ــراض می گف ــه اعت ــد ب ــاری را می دی رفت
ــم  ــت داده و یتی ــدرم را از دس ــون پ ــم چ »می دان

هســتم ایــن برخوردهــا را بــا مــن می کنیــد.«

دوران نوجوانی
دوران نوجوانــی و جوانــی شــهید رجائــی 
ــه  ــم آن ک ــت. به رغ ــب اس ــکات جال ــده از ن آکن
محیــط رشــد وی یــک محیــط مذهبــی بــود، امــا 
ــند  ــار ناپس ــال های او رفت ــن و س ــان هم س در می
شــیوع فــراوان داشــت و محمدعلــی جــدا از 
ــار ناپســند  ــال و رفت ــک از اعم ــچ ی ــه در هی آن ک
ــالش  ــه ت ــرد، بلک همســاالن خــود مشــارکت نک
نمــود بــا فراهــم  کــردن وســایل ورزش باســتانی، 

ــد. ــوف نمای ــه ورزش معط ــا را ب ــه آن ه توج
مطالعــه  و  درس  بــه  او  فراغــت  اوقــات 
ــه مطالعــه  می گذشــت، به نحــوی کــه اهتمــام او ب
دروس زبانــزد اعضــای فامیــل بــود. بارهــا دیــده 
ــی  ــی خانوادگ ــرم و صمیم ــل گ ــد در محاف می ش
ــه  ــا ب ــاب درســی خــود را می گشــود و بی اعتن کت
ــرای یــک  حــوادث اطــراف خــود کــه معمــوالً ب
ــا  ــه ی ــغول مطالع ــت، مش ــذاب اس ــوان ج نوج

ــد. ــود می گردی ــی خ ــف درس ــام تکالی انج
شــهید رجائــی برخــی دیگــر از اوقــات فراغــت 
خــود را بــه زیــارت امامــزاده شــاهزاده حســین و 
ــی داد.  ــن اختصــاص م ــه قزوی ــاع متبرک دیگــر بق
ــازار به دســت  ــه از ب ــد مختصــری ک ــا درآم وی ب
مــی آورد در روزهــای جمعــه دوچرخــه ای کرایــه 
ــاوند  ــال های خویش ــن و س ــا هم س ــرد و ب می ک
ــح و  ــه تفری ــر ب ــد از ظه ــا بع ــح ت ــود از صب خ

ــت. ــارت می پرداخ زی

از عــادت خــوب او در ایــن دوران آن بــود کــه 
روزهــای جمعــه بــر تربــت پــدر و بــرادرش کــه 
ــده اند  ــون ش ــین مدف ــاهزاده حس ــی ش در نزدیک
حاضــر می شــد و فاتحــه می خوانــد و بــرای 
آن هــا طلــب آمــرزش و رحمــت می کــرد. در 
ایــن دوران مــادر شــهید رجائــی بــا فــداکاری هــر 
ــرد.  ــت می ک ــود را تربی ــدان خ ــر فرزن ــه تمامت چ
شــهید رجائــی از ایــن دوران و فــداکاری مــادرش 

چنیــن گفتــه اســت:
ــا تــالش و کوشــش و حفــظ شــدید  »مــادرم ب
حیثیــت خانوادگــی در بیــن همــه فامیــل، مــا را بــا 

رجایــی بــه تهــران عزیمــت نمایــد و بــرادر 
ــه دارد.  ــن نگ ــود را در قزوی ــادر خ ــک و م کوچ
ــاله  ــارده س ــی چه ــه محمدعل ــال 1326 ک در س
بــود تصمیــم گرفــت بــرای ادامــه کار در بــازار بــه 
ــران  ــه ته ــادرش ب ــا م ــد. او ب ــران عزیمــت کن ته
آمــد و در منزلــی کــه بــرادرش اجــاره کــرده بــود 

ســاکن شــد.
راهنمایــی  و  کمــک  بــا  اســتقرار  از  پــس 
بــرادرش بــه شــاگردی در بــازار تهــران پرداخــت. 
ــپس  ــی و س ــن فروش ــازه آه ــک مغ ــدا در ی ابت
آمــدی  بــا در  و  کار می کــرد  فروشــی  بلــور 
ــه همــراه مــادرش گــذران زندگــی  کــه داشــت ب
می نمــود. وی همزمــان بــا کار در بــازار بــه ادامــه 
تحصیــالت خــود کــه به طــور موقــت رهــا کــرده 
ــی در بازجویی هــای  ــود پرداخــت. شــهید رجائ ب
ــه  ــخن گفت ــریح س ــه تش ــن دوران ب ــود از ای خ
ــم.  ــرآن می رفت ــات ق ــه جلس ــب ها ب ــت: »ش اس
در چهــارده ســالگی یــا پانــزده ســالگی بــه 
ــبانه  ــی( کالس ش ــه )گذرقل ــی حمدی ــتان مل دبس

ــم.« ــالمی رفت ــات اس ــه تعلیم جامع
»در جامعــه تعلیمــات اســالمی کــه آقــای 
ناصــح خمســی مدیــر بــود و دانش آموزانــی 
را کــه ســواد ششــم ابتدایــی داشــتند تعلیــم 
ــه  ــه ب ــع آوری اعان ــغ و جم ــرای تبلی ــی داد و ب م
مســاجد و اجتماعــات می بــرد، مــن هــم در 
ایــن برنامــه شــرکت می کــردم و چــون تــا 
ــن  ــب در م ــودم، مطال ــده ب ــر ش ــدازه ای بزرگت ان
ــه  ــن برنام ــی در ای ــرد. مدت ــتری می ک ــر بیش تاثی
بــودم کــه گرداننــدگان مدرســه اقــدام بــه تاســیس 
گــروه شــیعیان کردنــد. مرکــز ایــن گــروه جنــوب 
ــن  ــود. م ــو ب ــاختمان ق ــه دوم س ــهر طبق پارکش

ــم.« ــا رفت ــه آنج ــد جلس چن
در  رجایــی  شــهید  فروشــی  دســت  دوران 
همیــن سال هاســت کــه وی بــا یکــی از دوســتان 
محمــد  نــام  بــه  خــود  نزدیــک  بســتگان  و 
ــه خریــد  شــیروانی به صــورت مشــارکتی اقــدام ب
ــه  ــری، قابلم ــر کت ــس روی، نظی ــی از جن ظروف
و بادیه هــای آلومینیومــی و فــروش آن هــا در 
ــود و  ــهر نم ــوب ش ــای جن ــالت و خیابان ه مح
تــالش کــرد بــا درآمدهــای حاصلــه از آن زندگــی 

ــد. ــادرش را اداره کن ــود و م خ

ورود به نیروی هوایی
ــال های 1328  ــام س ــن ای ــی در ای ــهید رجائ ش
ــود،  ــکان خ ــی از نزدی ــرادر و یک ــورت ب ــا مش ب

ــرای  ــرد و ب ــه ای اداره می ک ــک وضــع آبرومندان ی
ــه آن  ــی ک ــای خانگ ــه کاره ــان ب اداره زندگی م
موقــع معمــول بــود نظیــر شکســتن و هســته کردن 
ــا  ــل کاره ــن قبی ــدق و از ای ــردو و فن ــادام و گ ب
می پرداخــت. تنهــا دارایــی قابــل مالحظــه مــا یک 
منــزل کوچــک بــود کــه زیرزمینــی داشــت. مــادرم 
بــا تــالش پیگیــر در آن زیرزمیــن اقــدام بــه پــاک 
ــادام و گــردو و ...  ــه و هســته کــردن ب کــردن پنب
می نمــود و زندگی مــان را بــه طــرز آبرومندانــه ای 
اداره می کــرد. اغلــب اوقــات ســر انگشــتانش 
ــیدند  ــت آن را می پرس ــی عل ــت. وقت ــرک داش ت
اظهــار می کــرد در اثــر شســتن ظــروف و لبــاس و 

کارهــای منــزل چنیــن شــده اســت.«

مهاجرت به تهران 
ــا  ــدت ب ــواده به ش ــه خان ــتی ک ــختی معیش س
آن درگیــر بــود باعــث شــد بــرادر بــزرگ شــهید 

فوت پدر، خانواده را دچار 
سختی معيشت کرد تا جايی 

که محمدعلی ناچار شد در اين 
دوره به جای اين که مانند ساير 

همسن و سال های خود به 
بازی ها و سرگرمی های دوران 
کودکی بپردازد، در مغازه يکی 

از بستگان نزديک خود در 
بازار قزوين ضمن تحصيل به 

کار مشغول شود، که اين امر تا 
پايان دوره تحصيالت ابتدايی 

او ادامه داشت
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ــود.  ــی وارد ش ــروی هوای ــه نی ــت ب ــم گرف تصمی
ــت  ــی می توانس ــم ابتدای ــدرک شش ــا م ــون ب چ
بــه صــورت پیمانــی بــه اســتخدام نیــروی هوایــی 

ــد. درآی
ــی  ــا حقوق ــت ب ــذر می توانس ــن رهگ او از ای
ــطح  ــری در س ــم تغیی ــرد ه ــت می ک ــه دریاف ک
ــم  ــد و ه ــاد نمای ــادرش ایج ــود و م ــی خ زندگ
ایــن فرصــت را می یافــت کــه در ایــن دوران 
ــالت خــود  ــه تحصی ــبانه ب ــاله به صــورت ش 5 س
ــی  ادامــه دهــد و در آخریــن ســال خدمــت پیمان
ــل  ــم ریاضــی دبیرســتان آذر نائ ــه دریافــت دیپل ب

ــوزگاری روی آورد و  ــه آم ــه حرف ــت، ب می دانس
به صــورت آمــوزگار پیمانــی بــه شهرســتان بیجــار 
رفــت و بــه تدریــس انگلیســی پرداخــت. تابســتان 
دو ســال بعــد)1335( در کنکــور شــرکت کــرد و 
در دانشســرای عالــی، دانشــکده علــوم و دانشــکده 
پســت و تلگــراف قبــول شــد کــه تحصیــل را در 

ــه داد. ــی ادام دانشســرای عال
ــل در  ــوم تحصی ــال س ــوروز س ــام ن وی در ای
ــجویان  ــایر دانش ــراه س ــه هم ــوم ب ــکده عل دانش
ــادان و  ــهرهای آب ــه ش ــی ب ــردش علم ــرای گ ب
خرمشــهر و اهــواز رفــت و از مناطــق و تاسیســات 

طبــق معمــول می بایســت خدمــت تدریــس خــود 
را در شهرســتان ادامــه دهــد، به مالیــر و پس از آن 
بــه خوانســار رفــت. وی از دوران تدریــس خــود 
ــته  ــن نوش ــش چنی ــار در بازجویی های در خوانس
ــک ســال در آن جا)خوانســار( خدمــت  اســت: »ی
کــردم. محیــط بســیار بــدی بــود. هــر چــه تــالش 
ــط  ــاگردان فق ــود و ش ــر ب ــه صف ــردی نتیج می ک
ــته  ــتند. خس ــم می نگریس ــه معل ــره ب ــه نم از زاوی
و مأیــوس شــدم و در پایــان تحصیــل بــه تهــران 

مراجعــت کــردم.«
ســرخوردگی شــهید رجائــی از ایــن دوران وی 
را به کلــی از خدمــت معلمــی ناامیــد کــرد. بدیــن 
منظــور تصمیــم گرفــت در آزمــون فــوق لیســانس 
در رشــته آمــار شــرکت نمایــد تــا بدیــن وســیله 
رشــته و شــغل خــود را تغییــر دهــد. وی در همــان 
ســال در کنکــور دانشــکده علــوم در رشــته آمــار 

قبــول شــد و بــه تحصیــالت خــود ادامــه داد.

دوران تدریس در دبیرستان کمال 
از نتایــج و آثــار مثبــت حضــور مســتمر شــهید 
ــیر  ــات تفس ــت و جلس ــجد هدای ــی در مس رجائ
شــب های جمعــه مرحــوم آیــت اهلل طالقانــی، 
ــدس  ــر مهن ــا اســاتید دانشــگاه نظی آشــنایی وی ب
مهــدی بــازرگان کــه در دانشــکده فنــی دانشــگاه 
تهــران تدریــس می کــرد و نیــز دکتــر یــداهلل 
ــگاه  ــی دانش ــروه زمین شناس ــئول گ ــحابی مس س
تهــران می باشــد. وی در بازجویی هــای خــود 
ــه مســجد  ــد ب ــت و آم ــر رف نوشــته اســت: در اث
ــه  ــال ب ــه کم ــمی از مدرس ــم اس ــم ک ــت ک هدای
ــل در  ــر تحصی ــان آمــد و مــن چــون عــالوه ب می
دانشــگاه فرصت هــای دیگــری هــم داشــتم و نیــز 
نیــاز مــادی هــم وجــود داشــت، نامــه ای بــه عنوان 
ــل  ــه اگــر مای ــس دبیرســتان کمــال نوشــتم ک ریی
باشــند در آن جــا تدریــس کنــم. رییــس دبیرســتان 
ــه  ــه مســافرت رفت ــر ســحابی ب ــای دکت ــال آق کم
بــود و آقــای مهنــدس بــازرگان جــواب نامــه مــرا 
ــود.  ــت ب از طــرف ایشــان فرســتاد و جــواب مثب
ــس  ــدم و پ ــوت ش ــوری دع ــره حض ــرای مذاک ب
از مذاکــره بــا ایشــان قــرار شــد هــر چــه فرصــت 

ــم.« ــرای آن هــا کار کن ــی داشــتم ب اضاف
ــی  ــهید رجائ ــه ش ــلطی ک ــر و تس ــل تبح به دلی
در تدریــس ریاضــی از خــود نشــان مــی داد 
ــحابی  ــداهلل س ــر ی ــه دکت ــورد عالق ــدت م به ش
ــتادی  ــمت اس ــورداری از س ــر برخ ــالوه ب ــه ع ک
ــر  ــم ب ــتان را ه ــت دبیرس ــوم ریاس ــکده عل دانش

نفتــی بازدیــد نمــود. دوســتانی کــه بــا وی درایــن 
ســفر بوده انــد می گوینــد: او در هــر فرصــت 
نمــودن  بــه روشــن  ممکــن ســعی می کــرد 
ذهــن و فکــر دانشــجویان کمــک کنــد. از جملــه 
ــک  ــه روی ی ــه یکــی از دانشــجویان ک ــار ب یک ب

ــت: ــود گف ــت نشســته ب ــه حــاوی نف لول
»شــما در برابــر میلیون هــا بشــکه ای کــه از زیــر 
ــی رود  ــارج م ــه خ ــا ب ــن لوله ه ــط ای ــان توس پایت
ــه  ــن لول ــه روی ای ــد ک ــق را داری ــن ح ــط ای فق
بنشــینید! و بــه لیره هایــی کــه بــه انگلســتان 

ــد.« ــگاه کنی ــی رود ن م
شــهید رجائــی در ســال 1338 ایــن دوران ســه 
ســاله را بــا موفقیــت پشــت ســر گذرانیــد و چــون 

شــود.
شــهید رجائــی در بازجویی هــای خــود نوشــته 
اســت: »در ایــن موقــع وارد نیــروی هوایــی شــدم 
و پــس از گذرانــدن دوره آموزشــگاه بــه تحصیــل 
شــبانه بــرای ادامــه تحصیــل پرداختــم، ولــی 
وجــود کار روزانــه و تحصیــل شــبانه تمــام وقتــم 
را گرفتــه بــود بــه جــز ایــام تابســتان کــه فرصــت 

ــردم.« ــدا می ک ــی را پی ــات مذهب جلس

ورود به عرصه معلمی 1333
ــت  ــراف از خدم ــس از انص ــی پ ــهید رجائ ش
ــت اهلل  ــخنان آی ــری از س ــا تاثیرپذی ــش، ب در ارت
طالقانــی کــه شــغل معلمــی را رســالت انیبــا 

شهيد رجايی 
خطاب به 
همکالسی 

هايش: شما در 
برابر ميليون ها 

بشکه ای که از زير 
پايتان توسط اين 
لوله ها به خارج 
می رود فقط اين 
حق را داريد که 

روی اين لوله 
بنشينيد! و به 

ليره هايی که به 
انگلستان می رود 

نگاه کنيد
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ــت.  ــرار گرف ــت ق ــده داش عه
پــس از ایــن ایــام کــه مجــدداً عالقــه بــه معلمی 
در او تقویــت گردیــد، دوران تلــخ گذشــته را 
فرامــوش نمــود و طــی نامــه ای تقاضــای بازگشــت 
بــه خدمــت و انتصــاب مجــدد نمــود. بــا وســاطت 
ــت  ــر کل وق ــا مدی ــه ب ــحابی ک ــداهلل س ــر ی دکت
فرهنــگ تهــران روابــط دوســتی نزدیکــی داشــت، 
بــا درخواســت وی موافقــت گردیــد کــه در قــم یا 
قزویــن بــه خدمــت خــود ادامــه دهــد. وی قزویــن 
را کــه در آن متولــد شــده و بــا اوضــاع و احــوال 
آن آشــنایی تمــام داشــت انتخــاب و ســاعات 
موظــف تدریــس خــود را طــی ســه روز در ایــن 
ــا کان در  ــات را کم ــی اوق ــد و باق ــهر می گذارنی ش

ــرد. ــت می ک ــال خدم ــتان کم دبیرس

اسوه اخالق حسنه و صفات عالی .
ــه شــهادت تمــام  ــی ب ــی رجائ شــهید محمدعل
ــا وی مباشــرت و  کســانی کــه از دوران جوانــی ب
ــاخته و  ــان خود س ــک انس ــته اند، ی ــرت داش معاش

برخــوردار از ســجایای عالــی بــود.
ــد  ــل و بع ــتی او در دوران قب ــی ساده زیس مش
از انقــالب زبانــزد خــاص و عــام اســت. وی 
ــود  ــران ب ــی ته ــن ریاض ــن معلمی ــی از بهتری یک
ــه  ــه عنــوان معلــم نمون ــار ب کــه از جملــه یــک ب
بــه مراســمی فراخوانــده شــد تــا از دســت وزیــر 
وقــت فرهنگ)فــرخ رو پارســا( مــدال تقدیــر 
بگیــرد، ولــی در آن مراســم حضــور نیافــت. 
تســلط و تبحــر فوق العــاده او در تدریــس ریاضــی 
ــز  ــس در مراک ــت تدری ــه او جه ــد ک ــث ش باع
ــا برخــورداری از  ــه ب ــف دعــوت بشــود، ک مختل
ایــن آوازه می توانســت بــا کالس هــای خصوصــی 
و یــا اضافــه کار، تغییــر جــدی در زندگــی خــود 
ایجــاد کنــد. امــا مصلحــت را در آن می دیــد کــه 
ــش  ــه ســاعات فراغت ــی، بقی ــات موظف به جــز اوق
ــری  ــا پیگی ــان ب ــارزه و ارشــاد جوان را صــرف مب

ــد. ــی بنمای ــی و سیاس ــور فرهنگ ام
ــه  ــی ب ــورد و در زندگ ــذا می خ ــم غ ــیار ک بس
ــود  ــی ب ــن در حال ــرد و ای ــا می ک ــا اکتف حداقل ه
ــرف  ــا ص ــش را ی ــی از حقوق ــواره مبالغ ــه هم ک
ــکاران  ــتان و هم ــه دوس ــا ب ــرد و ی ــارزه می ک مب
ــی  ــه از تنگناهــای مال ــک خــود ک و بســتگان نزدی
ــود کمــک می نمــود.  ــر ب ــا خب ــا ب و معیشــتی آن ه
ــک  ــا ی ــال ها وی را ب ــاگردان او س ــتان و ش دوس
ــد.  ــاده می دیدن ــگ س ــوه ای رن ــلوار قه ــت و ش ک
ثبــات و ســادگی پوشــش او ماننــد متانــت، صفــا و 

تواضعــی کــه در رفتــار از خود نشــان مــی داد، برای 
همــه آموزنــده بــود. پیــش ازانقــالب و پــس از آن 
ــر ســفره های چــرب و شــیرین ننشســت  ــز ب هرگ
و اگــر بــه ضــرورت ناچــار می شــد، جــز از یــک 
ــه  ــی ک ــی هنگام ــود. وی حت ــتفاده نمی نم ــذا اس غ
ــن  ــز همی ــت نی ــی بســتگان خــود می رف ــه مهمان ب
ــه  ــی ک ــود و در مهمانی های ــال می نم ــه را دنب روی
مــی داد نیــز اصــل ســادگی و پرهیــز از تشــریفات 
ــران از  ــه دیگ ــه ای ک ــه گون ــرد، ب ــت می ک را رعای

ــد. ــد می آموختن ــادگی و زه او درس س
ــم  ــک معل ــوان ی ــه عن ــس ب ــه تدری در عرص

خــود را منحصــر بــه همــکاری بــا یــک گــروه و 
ــرد. ــازمان نک ــت و س جمعی

ــرد  ــل می ک ــت و بیشــتر تأم ــم ســخن می گف ک
و در موقــع اظهــار نظــر بســیار ســنجیده و پختــه 

ــان می نمــود. ــش را بی ــب خوی مطال
اغلــب  بــا  این کــه  بــا  مبــارزه  در عرصــه 
گروه هــای مبــارز مخفــی و نیمــه مخفــی و علنــی 
ــر و نشــانه ای  ــن اث ــا کمتری همــکاری داشــت، ام
ــیت  ــب حساس ــه موج ــود ک ــای خ از فعالیت ه
ــی آن بشــود  ســاواک و شــبکه های ارتباطــی امنیت

ــت. ــی نگذاش باق

و  تجربــه  و  تســلط  و  تــوان  تمــام  دلســوز 
ــار  ــه کار می گرفــت و در کن ــکارات خــود را ب ابت
تدریــس، شــاگردانی را کــه بــه آینــده آن هــا 
بســیار امیــدوار بــود، بــا مفاهیــم دینــی و سیاســی 
آشــنا می ســاخت. وی بــه عنــوان پــدری مهربــان، 
برخــی از اوقــات فراغــت خــود را بــدون دریافت 
ــاده  ــس فوق الع ــرف تدری ــی ص ــن حقوق کمتری
ــد،  ــف بودن ــه در درس او ضعی ــی ک دانش آموزان

ــی داد. ــاص م اختص
ــرور و  ــار غ ــچ گاه دچ ــارزه هی ــه مب در عرص
ــارزه  ــت و مب ــز فعالی ــد و هرگ ــی نش بی احتیاط

ــدار و  ــوان محــور و م ــه عن ــز ب ــه اســالم عزی ب
میــزان تمامــی عملکردهــا و فعالیت هــا و تالش هــا 
ــل را  ــر و عم ــر فک ــس و ه ــر ک ــید و ه می اندیش
جــز در ارتبــاط بــا ایــن میــزان نمی شــناخت.  
ــه  ــا و رابط ــی او در رفتاره ــزان دوری و نزدیک می
بــر  شــخصی، خانوادگــی و سیاســی اش جــز 
ــه  ــل ب ــاور و عم ــالم مداری و ب ــل اس ــاس اص اس

ــود. ــتقرار نب ــی اس ــای انقالب ارزش ه
از مــال دنیــا ثروتــی نیاندوخــت و خانــه ســاده 
و محقــر او حتــی در دوران نخســت وزیری و 
ریاســت جمهــوری بــه همــان وضــع ســاده دوران 

در عرصه مبارزه با اين که با اغلب گروه های مبارز مخفی و نيمه مخفی و علنی 
همکاری داشت، اما کمترين اثر و نشانه ای از فعاليت های خود که موجب 
حساسيت ساواک و شبکه های ارتباطی امنيتی آن بشود باقی نگذاشت

شهيد رجايی در دوران تحصيل
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ــی  ــالب باق ــش از انق معلمــی اش در ســال های پی
ــری از  ــتان اث ــی در تابس ــزل او حت ــد. در من مان
ــه  ــده نمی شــد. ب ــده دی ــر و وســایل خنک کنن کول
رغــم اصــرار دوســتان و همــکاران هیــچ گاه حاضر 
نشــد در اســتفاده از وســایل رفاهــی کــه از ســوی 
ــد  ــرار داده می ش ــردم ق ــار م ــا در اختی تعاونی ه
بــرای خــود امتیــازی قائــل گشــته و بهــره ای از آن 

را نصیــب خــود ســازد.

رفتــاری تــوأم بــا متانــت و ادب داشــت. پــس از 
ــدال خــارج  ــرز اعت ــروزی انقــالب هرگــز از م پی
نگردیــد و کســانی را کــه در آن دوران پــر تالطــم 
ــارزه مشــارکت داشــت فرامــوش  ــا آن هــا در مب ب
نکــرد. هــر چنــد هرگــز در عــدول از خــط امــام 
ــیدند، ذره ای  ــدان نمی اندیش ــل او ب ــان مث ــه آن ک
ــاع  ــام و دف ــان ام ــداد و همچن ــع ن ــر موض تغیی
را ســرلوحه و محــور  اســالمی  از جمهــوری 

مقامــات ارشــد کشــورمان در ســال 1360 کــه بــه 
شــهادت رییس جمهــور و نخســت وزیر ایــران 
ــن  ــد؛ ای ــا انجامی ــان آن ه ــد از همراه ــی چن و تن
ــد  ــل ض ــت عوام ــه دس ــه ب ــتی ک ــدام تروریس اق
انقــالب وابســته بــه گروه هــای جاسوســی و 
ــا اراده  ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــرب و ب ــی غ اطالعات
ــای  ــام نوپ ــی نظ ــران و فروپاش ــت ای ــی مل انقالب
ــان  ــران انجــام شــد، در می جمهــوری اســالمی ای
دلیــل  بــه  تروریســتی  عملیات هــای  ســایر 
شــهادت نفــرات اول و دوم دســتگاه اجرایــی یــک 

کشــور، کامــاًل بی ســابقه بــه شــمار مي آیــد.
 ایــن واقعــه درســت دو مــاه پــس از آن رخ داد 
کــه آیــت اهلل ســیدمحمد حســینی  بهشــتی و بیــش 
از ۷0 تــن از چهره هــای سیاســی و اجرایــی عضــو 
حــزب جمهــوری اســالمی در انفجــار دفتــر ایــن 
حــزب تــرور شــده و بــه شــهادت رســیده بودنــد.

حادثــه انفجــار در ســاعت 3 بعــد از ظهــر 
ــن ســاعت،  روز 8 شــهریور1360 رخ داد و در ای
رییس جمهــور  رجایــی،  محمدعلــی  آقایــان 
و  نخســت وزیر  باهنــر  محمدجــواد  دکتــر  و 
ــور  ــی کش ــی و امنیت ــات نظام ــن از مقام ــد ت چن
در یــک جلســه فوق العــاده شــرکت داشــتند. 
ــود در  ــه می ش ــه گفت ــب ک ــار بم ــی انفج در پ
داخــل یــک کیــف دســتی جاســازی شــده 
بــود، قســمت هایی از طبقــه اول و طبقــه دوم 
ــان  ــاورت خیاب ــت وزیری در مج ــاختمان نخس س
پاســتور دچــار حریــق شــد و آتــش و دود فضــای 

ــت. ــرا گرف ــار را ف ــل انفج مح
رجایــی،   محمدعلــی  حادثــه  ایــن  در   
محمدجــواد باهنــر و چنــد تــن از مقامــات 
حضــور  مذکــور  جلســه  در  کــه  مملکتــی 
ــل شــدند  ــع شــهادت نای ــه درجــه رفی داشــتند ب
بــا کمــک مامــوران و  و مجروحــان حادثــه 
بیمارســتان ها  انقالبــی بــه  پرســنل نهادهــای 
ــی و  ــای درمان ــد و تحــت مراقبت ه ــال یافتن انتق
پزشــکی قــرار گرفتند.محمدعلــي رجایــی هنــگام 
ــس از  ــت. وي پ ــن داش ــال س ــهادت ۴8 س ش
ــدا ســمت وزارت آمــوزش  ــروزی انقــالب ابت پی
و پــرورش را برعهــده داشــت و ســپس در ســال 
ــه نمایندگــی مــردم تهــران وارد مجلــس  135۹ ب
ــه  ــرداد 135۹ ب ــد. در 20 م شــورای اســالمی ش
نخســت وزیری و پــس از عــزل بنی صــدر از 
دوم  انتخابــات  در  جمهــوری  ریاســت  مقــام 
مــرداد 1360 بــا کســب بیــش از 13 میلیــون 
ــوری  ــس جمه ــن ریی ــوان دومی ــردم به عن رأی م

ــد.  ــاب ش ــران انتخ ــالمی ای اس

پــس از مرحــوم آیــت اهلل طالقانــی کــه آشــنایی 
بــا او را بــه عنــوان ســرآغاز تحــول و بیــداری در 
ــام عشــق  ــه ام ــد، ب ذهــن و زندگــی خــود می دی
می ورزیــد و خــود را مقلــد کوچــک آن مرجــع و 

ــت. ــز می دانس ــر عزی ــم و رهب زعی
ــود.  ــی برخــوردار ب ــه نفــس عجیب از اعتمــاد ب
در گفتــار بســیار منطقــی بــود و بــر نظــرات 
ــر مبنــای تفکــر و تعقــل و اســتدالل  خــود کــه ب
ــتدالله ای  ــر اس ــد پافشــاری و در براب ــه می ش ارای
ــد.  ــع می گردی ــع و خاش ــران خاض ــی دیگ منطق

خویشــاوندگرایی در امــور اصــرار ورزیــد. همــان 
ســادگی و زهــد قبــل از انقــالب نیــز در عرصــه 
مدیریــت وی بــا کمتریــن تغییــر، آشــکار و 
ــا جایی کــه برخــی او را در مســند  ــود. ت هویــدا ب
ــار  ــش و رفت ــان پوش ــا هم ــوری ب ــت جمه ریاس
ســاده دوران معلمــی اش در دهه هــای چهــل و 

می دیدنــد. پنجــاه 

ترور شهید رجایی
علیــه  تروریســتی  کم ســابقه  عملیــات  بــا 

فعالیت هــای سیاســی خویــش 
ــرار داد. ق

ــتین  ــت راس ــش روحانی ــه نق ب
بیــداری  و  مبــارزه  در  آگاه  و 
نســل جــوان همچــون اســتاد 
دکتــر  مطهــری،  شــهید  شــهد 
باهنــر کــه از دوســتان قدیمــی او 
ــر  ــوم دکت ــز شــهید مظل ــود و نی ب
ــادی راســخ داشــت  بهشــتی اعتق
و بــه خصــوص در بعــد نظــم 
ــارزه و زندگــی  ــر امــور مب و تدبی
ــدان  ــه در زن ــش آن چنان ک خوی
ــت،  ــود می گف ــان خ ــه همرزم ب
ــر  ــره ای واف ــتی به ــهید بهش از ش

ــود. ــرده ب ب
او  مدیریــت  کوتــاه  دوران 
در وزارت آمــوزش و پــرورش 
مســند  در  آن  از  پــس  و 
ریاســت  و  نخســت وزیری 
مدیریتــی  یــادآور  جمهــوری 
ــول  ــر اص ــه ب ــا تکی ــان ب درخش
و  اســالمی  ارزش هــای  و 
ایــن  در  وی  بــود.  انقالبــی 
دوران کوتــاه هرگــز حقیقــت 
و  نکــرد  مصلحــت  فــدای  را 
ــه  ــل ب ــون و عم ــرای قان ــر اج ب
ضوابــط و پرهیــز از روابــط و 

تصوير مسعود کشميری، عامل بمب گذاری دفتر نخست وزيری 

صندلی شهيد رجايی و شهيد باهنر در محل انفجار و شهادت
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شهید محمدعلی رجائی یکی از موثرترین رجال 
صدر اول انقالب اسالمی و الگوی مثالی دولتمردان 
انقالبی و اسالمی به شمار می رود. او ضمن دست یابی 
به عالی ترین مقامات سیاســی کشور -پس از مقام 
رهبری- در عمل نشــان داد که نظریه مردم ساالری 
دینی و مردمی بودن دولتمردان در حکومت اسالمی 

موضوعی قابل تحقق می باشد.
زندگی سیاســی شهید رجائی سیر متفاوتی ورای 
زندگی شخصی داشت که به دوران پیش از انقالب 
و پس از انقالب تقســیم شده است. پیش از انقالب 
شهید رجائی با آیت اهلل طالقانی آشنا شد که مبارزات 

انقالبی وی آغاز شد. 
  

آشنایی با آیت اهلل طالقانی
آن گونه که از اسناد و بازجویی های شهید رجائی 
در ســاواک برمی آید، وی در دوران خدمت پیمانی 
در نیروی هوایی با مسجد هدایت و مرحوم آیت اهلل 
طالقانی که شــب ها در این مسجد جلسات تفسیر 
قرآن و سخنرانی داشت آشنا گردید. وی می نویسد:

»شــب های جمعه به این مســجد می رفتم و در 

جلسات سخنرانی و تفســیر آقای طالقانی شرکت 
می کردم. شــرکت کنندگان عموماً دانشجو یا فارغ 

التحصیل بودند.«
در دوران آموزشــگاه در نیروی هوایی با شخصی 
به نام عباس اردســتانی آشنا شد و در جلسات بحث 
با عناصر فریب خورده فرقــه گمراه بهاییت حضور 
می یافت و با تقویت مطالعات خود سعی در هدایت 
برخی افراد وابســته به این فرقه را داشت. او سعی 
می کرد به این مباحثات جنبه سیاسی بیشتری بدهد. 

وی در بازجویی های خود نوشته است:
»هر جلسه که شرکت می کردم احساس می کردم 
که از نظر اعتقادی قویتر شده ام. مطالعه کتاب کینیاز 
دالگورکی مرا روشــن کرد که آن ها )بهایی ها( ابتدا 
ســاخته روس ها و بعدها مورد استفاده انگلیسی ها 
هســتند. از این جا کینه انگلیسی ها در دلم پیدا شد و 
بعدها با جریان ملی کردن نفت در زمان دکتر مصدق 

این کینه به اوج خود رسید.«

آشنایی با فداییان اسالم 
در این دوران با فداییان اســالم مرتبط شــد و در 

سخنرانی های آتشین آن ها که به صورت نیمه مخفی 
و گاه علنی برگزار می شــد حضور می یافت. پس از 
دستگیری شهید نواب صفوی و یاران وفادارش وی 
با این که یک فرد نظامی بود به مالقات نواب صفوی 

در زندان می رفت.
مهندس محمد به فروزی که از دوســتان قدیمی 
و دوران نیروی هوایی شــهید رجائی است در این 
باره گفته است:»با این که سرهای ما تراشیده بود که 
حکایت از نظامــی  بودن ما می کرد ولی ابایی از این 
نداشتیم که شناسایی و مجازات بشویم و به مالقات 

سران فداییان اسالم می رفتیم.«
شهید رجائی در خاطرات خود پس از انقالب در 

این باره گفته است:
»با فداییان اســالم بــا این که در ارتــش بودم و 
خطرناک بود همکاری می کردم، افکار آن ها را خوب 
پســندیدم و در یک جمله می توانم بگویم که آن چه 
امروز در باالترین ســطح فعالیت های مذهبی مطرح 

می شود آن موقع فداییان اسالم مطرح می کردند.«
آن چه از شــهید رجائــی در دوران نیروی هوایی 
دیده می شــود، نمونه یک جوان متدین آگاه است، 

شهید محمدعلی رجایی
مبارزی مقاوم

زندگـی و مبارزات سياسـی شـهيد رجايی، الگوی درخشـانی از 
مبـارزات اسـالمی به شـمار مـی رود. توجـه و تاکيد او بـر آيين 
مبيـن اسـالم در همه مراحل مبـارزه، مرز و اشـتراک او را با همه 
جريان هـای مبـارز بـر عليـه نظـام طاغوت روشـن می سـازد. 
چنـان که او بـا همه جريان هـای سياسـی همکاری داشـته، اما 

تعلـق رسـمی به هيچ يک نداشـته اسـت.
دوران مديـد زنـدان و شـکنجه های طاقت فرسـا از نشـانه های 
آشـکار استقامت او در مسـير مبارزات سياسی اسـت، به نحوی 
کـه رازداری و تحمـل شـکنجه و زندان در مسـير مبـارزه، او را 
در دوران زنـدان نيـز بـه چهـره ای شـاخص در ميـان زندانيان 

سياسـی بدل سـاخته بود.
بی ترديد معرفی شـخصيت و مبـارزات شـهيد در دوران کنونی 
هرگـز هـم تراز بـا ارزش، بزرگـی و اهميت آن در مسـير انقالب 
نيسـت و از ايـن منظـر می تـوان رجايـی را شـهيدی مظلـوم 

دانسـت کـه نيازمند بازشناسـی و معرفی اسـت.
مبـارزی کـه معيارهـا و خط مشـی مبارزاتـی اش را در دوره پس از 
انقـالب و با دسـتيابی به عالی ترين مقام سياسـی نيـز حفظ کرد.

درآمد
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برادرش گفته است:
»یــک روز محمــد تعریــف می کــرد وقتی من 
سرنگهبان می شــدم چون می دیدم همدوره ای های 
من در آسایشــگاه قمار بازی می کنند و به نصیحت 
من مبنی بر ترک این فعل حرام توجهی ندارند برای 
این که عماًل مانع کار حرام آن ها بشوم زودتر از وقت 

مقرر خاموشی آسایشگاه را اعالم می کردم.«
در ابتدای خدمت به دلیل صداقت و اطمینانی که 
در او می یافتنــد وی را به نظارت بر کار آشــپزخانه 
گماشــتند. خواهرش گفته اســت: یک روز برادرم 
می گفت: »بعضی افراد که دست های ناپاکی داشته اند 
از او می خواســتند در ازای دریافت مبلغ زیادی در 
برابــر سوءاســتفاده آن ها در حیــف و میل اجناس 
مربوط به آشپزخانه سکوت کند، ولی او دست رد بر 
سینه آن ها زد و آن مبلغ زیاد را نپذیرفته و با دقت هر 

چه تمام تر بر کار خود پافشاری نموده است.«
در آخرین ســال خدمــت وقتی بــا 200 نفر از 
همدوره ای های خــود به نیروی زمینی)پادگان جی( 
منتقل گردید به دلیل اعتراض به این انتقال اجباری از 

خدمت در نیروی هوایی و ارتش استعفا داد.
دوران 5 ساله ای)1333-1328( که شهید رجائی به 
عنوان یک درجه دار در نیروی هوایی ارتش خدمت 
می کرد مصادف بود با شــکل گیری نهضت مقاومت 
ملی و مبارزات مردم مسلمان ایران به رهبری آیت اهلل 
ابوالقاسم کاشــانی و جریان نهضت ملی شدن نفت 
که دکتر محمد مصدق سکاندار آن بود و نیز فعالیت 
مستمر و ترورهای انقالبی فداییان اسالم که منجر به 

دستگیری و محاکمه و شهادت آنان گردید.
در این ایام شهید رجائی به طور مستمر در مسجد 
هدایت که در جلسات سخنرانی آن، شخصیت های 
دینی ســخنرانی می کردنــد و کســانی مانند دکتر 
یداهلل سحابی، مهندس مهدی بازرگان و دیگر سران 
نهضت مقاومت ملی به عنوان شــنونده در جلسات 
تفســیر قرآن مرحوم آیت اهلل طالقانی حضور داشتند 
شرکت داشــت و از همین رهگذر بود که در سطح 

باالتری از جریانات سیاسی وارد گردید.
مهندس محمد به فروزی که از دوســتان قدیمی 
وی و قاری قرآن اکثر جلســات مسجد هدایت بوده 
است می گوید: »در بازگشت مرحوم آیت اهلل کاشانی 
به تهران که جمعیت زیادی برای اســتقبال ایشان به 
فرودگاه مهرآباد رفته بودند و بازار تهران هم به همین 
مناســبت به کلی تعطیل شده بود، من و آقای رجائی 
نیز از جمله کســانی بودیم کــه در فرودگاه حضور 

داشتیم.«
آن گونه که از متن اســناد ساواک استفاده می شود، 

وی در جریان ملی شــدن نفــت از آن جایی که این 
حرکــت را یک حرکــت ضد اســتعماری و ضد 
انگلیسی می دانست، از کســانی بود که راه مصدق 
را تایید می کرد. این عالقه سال ها پس از درگذشت 
دکتر مصدق ادامه داشــت و طبق اسناد ساواک وی 
از جمله کســانی بود که در بعضی از ســال ها برای 

بزرگداشت سالگرد مرگ او به احمدآباد می رفت.
همزمان با این ایام مبارزات مردم مصر به رهبری 
جمال عبدالناصر در حال گســترش است که شهید 
رجائی نیز با روحیه پرشــوری که داشت اخبار این 
نهضــت را تعقیب می کــرد. وی آن گونه که در متن 
بازجویی هایش آمده است از مرگ جمال عبدالناصر 
به شــدت متاسف و برای تســکین خود در سفارت 
مصر در تهران حضور یافت و دفتر یادبودی را که به 

این منظور تهیه شده امضا نمود.

اولین دستگیری قزوین 1342
شهید رجائی سه روز از هفته را در قزوین تدریس 
موظفی داشت. در این رفت و آمد وی عامل توزیع 
و انتشــار اعالمیه های نهضت آزادی در سطح شهر 

قزوین بود.
وی آن گونه که در بازجویی های خود گفته است 
در 11 اردیبهشت سال 13۴2 پس از آن که در قزوین 
از اتوبوس پیاده و عازم دبیرســتان بود، دستگیر و به 

زندان شهربانی قزوین منتقل گردید.
این دوران ۴8 روز طول کشید و او پس از سپردن 
تعهد مبنی بر عدم همکاری با نهضت طی دو مرحله 
محاکمه آزاد گردید و مانند گذشــته به تدریس در 

دبیرستان کمال و قزوین ادامه داد.
به تدریج به دلیل اختالف سلیقه ای که با مسئولین 
دبیرســتان در روش اداره دبیرســتان پیــدا کرد، از 
دبیرســتان کمال کناره گرفت و در دبیرســتان های 
دیگری نظیر پهلوی، ســخن، قــدس، میرداماد، به 
تدریس پرداخت. وی در بازجویی های خود دراین 
رابطه نوشــته است: »در ســال ۴6 یا ۴5 آقای دکتر 
ســحابی از زندان آزاد شــدند و به مدرسه)کمال( 
آمدنــد ولی ادامه کار ما به گرمی ســابق نبود و هم 
ایشان مسن تر شده بودند و هم من معروفتر، ناچار از 
مدرسه بیرون آمدم، ولی همچنان به قزوین می رفتم.«
در ســال 13۴6 که دوران تدریس وی در قزوین 
خاتمه یافــت، در دبیرســتان پهلوی و ســخن به 
تدریس می پرداخــت. اما به دلیل نگرانی آقای دکتر 
ســحابی از کنارگیری او در دبیرستان که از ثبت نام 
دانش آموزان تا اســتخدام دبیر کارها بر عهده او بود، 
مجدداًً آن گونه که خود گفته اســت هفته ای 2 تا 13 

ساعت در دبیرستان کمال تدریس می نمود ولی جز 
تدریس کار دیگری نمی کرد. این همکاری تا ســال 
انحالل دبیرســتان از سوی رژیم شاه در سال 1353 

ادامه داشت.
از نمونه های آشکار فعالیت سیاسی شهید رجائی 
که پس از دســتگیری در سال ۴2 با احتیاط بیشتری 
صورت می گرفت، هدایت معلمان قزوین و دعوت 

آن ها به اعتصاب در سال 13۴6 بود.
رییس فرهنگ قزوین که ناصر کجوری نام داشت 
و فرد فعال و الیقی بود به دلیل اختالف فرماندار با او 
به مرکز فراخوانده شد تا در شهر دیگری به خدمت 
خود ادامه دهد. این امر باعث شد فرهنگیان قزوین 
به صورت یکپارچه در برابر انتقال او اعتصاب کرده و 

ابقای او را خواستار شوند.
در مراســم تودیع وی شــهید رجائــی به عنوان 
نماینده فرهنگیان اعتصاب کننده ســخنرانی کرد. با 
توجه به سابقه ای که ساواک از شهید رجائی در سال 
۴2 و پس از آن در دبیرســتان کمال داشت، که وی 
در هر فرصت ممکن به منظور بیداری نسل جوان به 
طرح مسائل سیاسی در کالس می پردازد و از جمله 
طی گزارشی که در اسناد ساواک موجود است، ایام 
تاجگذاری شاه را ایام باجگذاری ذکر می کرده است، 
به دوران تدریس او در قزوین خاتمه داده شــد و از 

این شهر که زادگاه او بود به تهران انتقال یافت.
از اقدامات برجســته شــهید رجائــی در دوران 
تدریس در قزوین تشکیل جلسه معلمین ریاضی به 
منظور تبادل تجربیات و نیز پیشنهاد تشکیل صندوق 

قرض الحسنه فرهنگیان این شهر بود.
شــهید رجائی در دوران تدریس و مسئولیت در 
دبیرســتان کمال با استفاده از امکانات چاپ و تکثیر 
که در دبیرســتان بود نســبت به چاپ اطالعیه ها و 
بیانیه های سیاسی نهضت آزادی و ... اقدام می نمود. 
ساواک با به کارگیری یکی از دبیران دبیرستان که در 
جلســات ماهانه دبیران هم حضور مســتمر داشت، 
نســبت به فعالیت های کادر آموزشــی دبیرستان و 
اظهارات آن ها در دفتر و جلســات، حساسیت نشان 
می داد. این امر در مورد شــهید رجائی با حساسیت 
بیشتری دنبال می شد که در اسناد مختلفی نمونه های 
این نظارت و حساسیت دیده می شود. اما با این همه 
ساواک نتوانست کوچکترین ردپایی از فعالیت ها و 
اقدامات سیاسی شهید رجائی در دبیرستان و نیز در 
بیرون از دبیرســتان که وی به کمک شــهید باهنر و 
جالل الدین فارســی در منزل یکی از دوستان خود 
در منطقه شمیران نو اقدام به تایپ و تکثیر اعالمیه ها 
و بیانیه های سیاسی می کرد به دست آورد. این امر تا 
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زمان انحالل دبیرســتان کمال در سال 1353 از دید 
ساواک مخفی بود و حتی در مرحله دوم دستگیری 
و زندان او نیز، مورد اشــاره بازجوهای ساواک واقع 

نشده است.
یکی از شاگردان شهید رجائی در دبیرستان علوی 
می گوید: »بر اثر صحبت هایی که ایشان در کالس یا 
بیرون از آن راجع به مسائل سیاسی و رژیم شاه با ما 
می کرد، خود من به تنهایی بیســت عدد قاب عکس 
شاه را از کالس پایین کشیدم و به بیرون از دبیرستان 
انتقال داده و از بین  بردم. هر بار مســئولین مدرسه با 
دلهــره قاب عکس دیگــری را به جای قاب عکس 

بازجویی های خود در این باره از گردش های علمی 
و تفریحی انجمن اسالمی دانشــجویان و برقراری 
نماز عید فطر که در آن مهندس بازرگان ســخنرانی 

می کرد سخن به میان آورده است.
ارتباط شهید رجائی با حنیف نژاد و پس از آن سایر 
کادر مرکزی ســازمان مجاهدین خلق نظیر برادران 
رضایی)احمد، مهدی، رضا( در جهت تقویت مشی 
مســلحانه ســازمان تا بدان جا پیش رفــت که کادر 
مرکزی از منزل او به عنوان یکی از نقاط امن استفاده 
می کردند که این امر در اعترافات بهرام آرام و منیژه 

اشرف زاده به خوبی اشاره شده است.

کرده اند، با هم نامحرم بوده انــد، راه خود را از آنان 
جدا نمود. این تغییر موضع پس از دستگیری و زندان 
شــهید رجائی باعث شد اعضا و هواداران وابسته به 
سازمان شدیدترین موضع ها و اهانت ها را نسبت به 
وی اتخاذ کنند و با بی شرمی تمام وی را فاالنژ، عامل 

رژیم شاه! و ... معرفی نمایند.
از ویژگی های منحصر به فرد شهید رجائی که در 
سرتاســر دوران درخشان مبارزه سیاسی او تا قبل از 
زندان دیده می شود، آن است که وی هیچ گاه مبارزه 
و فعالیت سیاســی خود را منحصر به همکاری یک 

گروه و سازمان و یا نهضت نکرد.
وی در همان حالی که با نهضت آزادی همکاری 
می کرد، بــا کادر اولیه ســازمان مجاهدین خلق که 
برخالف نهضت آزادی، مشی مخفی مسلحانه داشتند 
نیز روابط گسترده ای داشت و با برخورداری از روابط 
گذشته با هیات های موتلفه و برخی از اقشار متدین 
بازار در جهت جذب کمک های مالی که امر مبارزه 

شدیداً بدان نیازمند بود، تالش می کرد.

سفر به فرانسه و سوریه )سال 1350(
شــهید رجائــی پــس از آزادی از زندان)مرحله 
اول( آن گونــه که خود پــس از انقالب می گفت، به 
ســاماندهی بقایای هیات موتلفه که به دلیل زندانی 
شدن تعدادی از عناصر اصلی آن کاماًل از هم متفرق 
شــده بودند پرداخت: »به کمک دکتر باهنر و آقای 
جالل الدین فارســی این گروه را جمع کردیم و به 
صــورت تشــکیالت مخفــی اداره می کردیم و هر 

کدام مان یک اسم مستعار داشتیم.«
شــهید رجائی به مدد روابط خوبی که با اقشــار 
مختلف از جمله فرهنگیان و بازاریان برقرار می کرد 
توانســت در جمــع آوری کمک های مالــی آنان به 
منظور رســیدگی به خانواده های زندانیان سیاسی و 
تامین هزینه های چاپ و نشــر اعالمیه ها و ... شبکه 

گسترده ای را به صورت مخفیانه سازماندهی کند.
با عزیمت آقای جالل الدین فارســی به ســوریه، 
شهید رجائی با نام مســتعار محمد امین، مبالغی را 
از طریق فرانســه یا افرادی کــه در بیروت تحصیل 
می کردند، برای او ارســال می نمود. در سال 1350 
برای تهیه گزارشی از وضعیت و کارهای انجام شده 

در این کشورها عازم فرانسه شد.
وی برای عدم ایجاد حساســیت ساواک مستقیمًا 
به ســوریه نرفت، بلکه با سفر به فرانسه که با فریب 
ســاواک همراه بود، اعالم کرد به یک سفر توریستی 
می رود. وی در فرانســه گزارشی از شبکه مبارزین 
مسلمان در فرانسه و اروپا نیز تهیه نمود و پس از یک 

شهيد رجائی به 
مدد روابط خوبی 
که با فرهنگيان 

و بازاريان 
داشت توانست 
در جمع آوری 

کمک های مالی آنان 
به منظور رسيدگی 

به خانواده های 
زندانيان سياسی و 
تامين هزينه های 

چاپ و نشر 
اعالميه ها و ... 

شبکه گسترده ای را 
به صورت مخفيانه 

سازماندهی کند

ســرقت شــده قبلی نصب کردند تا مورد مواخذه 
ساواک قرار نگیرند.«

روح ناآرام و انقالبی شــهید رجائی در سال های 
اول ورود به دانشسرای عالی و پس از آن، عضویت 
در نهضت آزادی، با گروه ها و سازمان هایی که عالوه 
بر مشی فرهنگی، خط مشی مسلحانه داشتند پیوندی 
مستمر داشــت. در دوران دانشسرای عالی و پس از 
آن، با محمد حنیف نژاد که در آن موقع دانشــجوی 
دانشکده کشاورزی کرج بود آشنا شد که این آشنایی 
با حضور در جلســات ســخنرانی وی که در دفتر 
نهضت تشکیل می شد ادامه یافت. شهید رجائی در 

با دســتگیری، محاکمه و تیربــاران کادر مرکزی 
ســازمان مجاهدین خلق، شــهید رجائی احساس 
کرد ســازمان به تدریج از مشــی اولیه بنیان گذاران 
آن منحرف می شــود. همسر شهید رجائی می گوید: 
»یک بار در حال مطالعه جزوه درون گروهی سازمان 
رو به من کرد و گفت این ها برای اولین بار است که 
عبارت بسم اهلل الرحمن الرحیم را حذف کرده اند و 

این نمی تواند تصادفی باشد.«
وی پس از مشــاهده عالیم انحــراف و التقاط به 
خصوص یک بار که احســاس کرد زن و مردی که 
به خانه او پناه آورده و شــب را در یک اطاق سپری 

شهيد رجايی در ديدار با حضرت امام )ره(
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اقامت 1۷ روزه از طریق ترکیه به ســوریه رفت و از 
مراکزی که نیروهای مسلمان در آن جا آموزش نظامی 
و جنگ مسلحانه می دیدند بازدید نمود و مجدداً از 

طریق ترکیه به ایران بازگشت.
حجت االسالم والمسلمین سید علی اکبر ابوترابی 
در رابطه با نقش پشــتیبانی شــهید رجائی از مبارزه 
می گوید: سال ها قبل از پیروزی انقالب اسالمی یک 
روز شهید سید علی اندرزگو به من گفتند در رابطه 
با کار مبارزه و تهیه پول برای خرید اســلحه و مواد 
منفجره، آقای رجائی از کسانی بود که با من همکاری 

زیادی داشت و رابط بین من و بازار بود.
در قبال این کمک هــا قبوضی به فرد کمک کننده 
داده می شــد که بر روی آن عنوان خیریه درج شده 
بود، بدین ســبب ســاواک هیچگاه نتوانست برای 
تهدید جمع آوران این وجوهات و پرداخت کنندگان 

آن بهانه ای داشته باشد.
آقای هاشمی رفســنجانی که خود پس از شهید 
رجائی دو سفر به اروپا داشته است، در ارزیابی این 
سفر می گوید: »به خاطر مشکالتی که در اروپا برای 
مبارزه پیش آمده بود، پوششــی درست شد که آقای 
رجائی از طرف جمع ما به آن جا برود. با سفر ایشان 
کار خیلی خوبی انجام شــد و ایشان رابطه محکمی 
را برقــرار کردند و راه های ارتباطــی را برای تبادل 
پیام و مسائل دیگر مبارزه بنا گذاشتند که بعدها هم 
خودشــان آن را اداره می کردند. ما هم اگر کاری در 

رابطه با لبنان و فرانسه داشتیم به ایشان می گفتیم.«
شهید رجائی به دلیل ارتباط گسترده ای که با کادر 
اولیه رهبری سازمان مجاهدین خلق داشت، بعضی 
از این کمک ها را از طرق دوستانی که مانند او با این 
سازمان همکاری داشتند و در هیات موتلفه هم فعال 
بودند، به شبکه های خارجی سازمان ارسال می کرد. 
مهدی غیوران یک بار از طرف ایشان ماموریت یافت 
چمدانــی پر از اطالعات و اســناد و پول را به رابط 
سازمان در فرانسه برساند. وی پس از آن که موفق به 
این امر نشــد، چمدان را به صادق قطب زاده تحویل 
داده و به ایران بازگشــت. اما پــس از مدتی مجدداً 
از طرف شــهید رجائی ماموریــت یافت به پاریس 

مراجعت و چمدان را از قطب زاده تحویل بگیرد.
شــهید رجایی به دلیل عدم تجربه برخی رهبران 
سازمان نظیر احمد رضایی در هدایت سازمان با این 
که هیچ گاه به عضویت ســازمان مجاهدین خلق در 
نیامد، تالش می کرد در تصمیم گیری های به جا آنان 

را یاری دهد.
حاج مهدی غیوران در این رابطه می گوید: در سال 
50 به احمد رضایی گفتم می توان طی یک شناسایی 

و عملیات، امام جمعه تهران را ترور کرد. احمد این 
پیشنهاد را پذیرفت و من به دنبال مقدمات کار رفتم، 
وقتی احمد را از پیشــرفت کار با خبر ساختم شهید 
رجائی گفت من با این کار موفق نیســتم، چون اگر 
شما فردا امام جمعه را کشتید ساواک به همین بهانه 
به ســراغ روحانیون مبارز ما رفته و آن ها را خواهد 
کشــت و کار را هم به اســم ما تمام می کند. پس از 
این نظر پخته و ســنجیده شهید رجائی، ما از انجام 

عملیات صرف نظر کردیم.

دومین مرحله زندان
)1353 - 1357(

شــهید رجائی با ارتباطی که با ســازمان داشت 
تعــدادی از کتــب دفاعیــات کادر اولیــه آن را در 
جلسات دادگاه به همراه تعداد دیگری از کتب هایی 
که ساواک در مورد آن ها حساس بود به منزل یکی از 
خواهرانش انتقال داد تا از این رهگذر چون هر لحظه 
امکان دستگیری او می رفت سرنخی به دست ساواک 
نداده باشد. خواهرزاده او بدون کسب اجازه از شهید 
رجائی تعدادی از این کتاب ها را به دانشــگاه می برد 
و بین دوستان خود توزیع می کرد که یکی از آن ها با 
واســطه به دست ساواک رسید و منجر به دستگیری 
محســن صدیقی خواهرزاده شهید رجائی و سپس 
خود رجائی گردید. در مورخه 1353/۹/6 نیروهای 
امنیتی از ساعت ها قبل از آمدن او به منزل او ریختند 
و پس از بازرسی کامل که کمترین سند و مدرکی به 
دست نیاوردند، به انتظار بازگشت او به خانه ماندند.
شــب هنگام که شهید رجائی از یکی از جلسات 
خصوصی شــهید بهشــتی به خانه می آمد، با دیدن 
اوضاع غیر عــادی در محل، چون خــود را مهیای 
دستگیری و زندان نموده بود، به صورت خیلی عادی 
وارد خانه شــد و پس از لحظاتی بازداشت و روانه 

زندان گردید.
وی در طول نزدیک به بیســت مــاه بازجویی و 
حبس در ســلول انفــرادی کمترین نشــانه عجز و 
سازشی از خود نشان نداد. مدت زندانی شدن او در 
سلول های انفرادی وی را در زمره یکی از نادرترین 
زندانیان سیاسی قرار داده است. شهید رجائی به رغم 
برخورداری از روابط گسترده مبارزاتی در زیر فشار 
شدید و طاقت فرسای شکنجه گران ساواک که از او 
می خواستند دوستان و همراهان مبارز سیاسی خود را 
به آن ها معرفی کند، لب از لب نگشود و هر بار بیشتر 

از گذشته در معرض شکنجه قرار می گرفت.
بعضــی از هم ســلولی های وی می گویند: بارها 
دیده می شد وی به دلیل ورم شدید کف پا که در اثر 

ضربات متوالی شالق ایجاد شده بود، در بازگشت به 
سلول به صورت چهار دست  و پا راه می رود.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پس از پیروزی انقالب 
در یکــی از خطبه های نماز جمعه تهران پس از ذکر 
مقاومت شــهید رجائی در برابر شکنجه های ساواک 

اظهار داشت:
مــا در تمام دوران مبارزه از ســال ۴1 تا 5۷ هیچ 
موردی را سراغ نداریم که یک نفر بیست و چند ماه 
در یک ســلول بماند و مرتب زیرشکنجه باشد و به 
رژیم حرفی نزند. من پیش ایشان اسراری داشتم که 

اگر فاش می کرد بنده را هم اعدام می کردند.
شــهید رجائی در زندان نمونه یک انسان مومن و 
معتقد بود. وی در زندان با نظم خاصی دوران حبس 
خود را ســپری می کرد. انــس او با قرآن چه در ایام 
ســلول انفرادی و چه بعد از آن، برای سایر زندانیان 
مثال زدنی بود. حضــرت آیت اهلل خامنه ای که در آن 
ایام با فاصله یک ســلول از شهید رجائی در کمیته 
مشترک ضد خرابکاری بازداشت شده بود گفته اند: 
من سلول 20 بودم و ایشان )شهید رجائی( سلول18 
من با سلول 1۹ به وســیله عالمت تماس داشتم او 
می گفت در ســلول 18 کسی هســت که می گوید 
با تو آشناســت، فهمیدم آقای رجائی است. لذا هر 
وقت می خواســتیم با هم مکالمه ای داشته باشیم من 
به سلول کناری پیغام می دادم و او هم به آقای رجائی 
و آقــای رجائی هم متقاباًل بــه همین صورت با من 
تماس می گرفت. مثاًل می گفت آقــای رجائی دارد 
قرآن می خواند من می گفتم خوب می خواند؟ او هم 

می گفت آری با حال می خواند.

در سلول اذان می گفت و روزه 
می گرفت

از شکنجه های ساواک در مورد این شهید آن بود 
که در فصل سرما وی را به صورت عریان در سلول 
نگه می داشــتند و به او اجازه نمی دادند از لباس های 
معمولی زندان اســتفاده کند، تا جایی که هر کسی بر 
روی در سلول لباس آویزانی می دید می فهمید در این 

سلول شهید رجائی است.
هر چند وی پــس از محاکمات متعدد اولیه به 5 
ســال حبس محکوم گردید، اما با اعترافاتی که یکی 
از اعضای سازمان مجاهدین خلق )منیژه اشرف زاده 
کرمانی( بر علیه شهید رجائی در زندان کرد، ساواک 
دریافت که شــهید رجائی به رغم آن همه شــکنجه 
کمتریــن اطالعــی از روابط خــود را بازگو نکرده 
اســت. لذا وی را مجدداً به شکنجه و بازجویی های 

طاقت فرسا کشاندند.
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اگر چه ســاواک با به دســت آوردن سرنخی به 
دنبال کشــف کامل روابط گســترده مبارزاتی شهید 
رجائی برآمد و سخت ترین شــکنجه ها را در مورد 
او اعمال نمود، اما جز به دریافت اطالعاتی که شهید 
رجائی از منیژه کرمانی علیه خود شــنیده بود چیزی 
به میان نیاورد که این امر در بازجویی های مکتوب او 
به خوبی هویداست. او در این بازجویی ها با زیرکی 
خاصــی رابطه خود با ســازمان را در حد یک رابط 
ســاده و عاطفی با کادر مرکــزی آن قلمداد کرده و 
هیچ مســئولیتی را بر عهده نگرفته اســت. با آن که 
وی می توانســت با توجه به انحرافی که در سازمان 
مجاهدیــن خلــق روی داده و در زندان بیشــترین 
شماتت ها و طعنه ها و آزارها را از اعضا و هواداران 
آن می شــنید، در صدد ضربه زدن بــه آن ها برآید و 
بهترین توجیه هم روی گردانی آن ها از اســالم بود، 
امــا هیچ گاه به این کار تن در نــداد و مانع هرگونه 
سوءاستفاده ماموران امنیتی شاه از اختالف عقیدتی و 

سیاسی وی با سازمان مجاهدین خلق گردید.
وقتی در زندان خبر تغییر مواضع عقیدتی اعضای 
سازمان به مارکسیســم را با تلخی دریافت کرد، به 
همرزمان خــود گفت انتظار و توقــع چنین روزی 
را داشــته است. از این رو با شــناختی که از ماهیت 
انحرافــی این حرکت داشــت در زندان تمام تالش 
خود را در جهــت جذب هواداران ســاده و ناآگاه 
این سازمان می نمود. بر این اساس اعضای منحرف 
ســازمان در زندان با وی چنان از در مخالف و ستیز 
برآمدند که عالوه بر اعمال و رفتار ناشایست، دست 
به تحریم مراسم نماز جماعت که برای اولین بار به 
همت شــهید رجائی در زندان برگزار می شد، زدند 
و این در حالی بود که اعضا و هواداران ســازمان به 
راحتی در کلیه موارد زندان با مارکسیست ها و عناصر 
چپ زندان ائتالف و اتحاد کاملی داشتند. در یکی از 
مالقات ها که شهید رجائی متوجه نگرانی بستگان و 
از جمله خواهر زاده اش در مورد زندانی و شــکنجه 
شدن خود شــده بود، با تبسم گفت: »نگران نباشید 
اگر من در بیرون بودم ســازمان همان رفتاری را که 
با مرتضی صمدیه لباف و مجید شــریف واقفی کرد 
که آن ها را به شــهادت رسانید، مرا هم دچار همین 

سرنوشت می کرد.«
شــهید رجائی در زندان محور تشــکل عناصر 
مومن و معتقد به رهبری روحانیت و در راس آن ها 
حضرت امام خمینی بود. این عقیده ثابت و استقرار 
باعث گردید در زندان اوین از هر سو مورد تهاجم 
و بایکوت سایر نیروهای زندان قرار گیرد. منافقین 
و عناصر مارکسیست زندان تماس با وی را به کلی 

ممنوع ساخته و حتی در حد قدم زدن و غذا خوردن 
و صحبت کردن، هــواداران خود را از ارتباط با او 
منع می کردند. از سوی دیگر برخی عناصر مذهبی 
نیز در زندان با توجه به این که شهید رجائی ارتباط 
با ســایر عناصر سیاســی مذهبی را مانند آن ها به 
دلیل اتخاذ مواضع التقاطی شــان حرام نمی دانست، 
با وی همســفره و هم صحبت نمی شــدند. شهید 
رجائی پس از پیروزی انقالب از این دوران)زندان 
اویــن( به تلخی تمام یاد کرده اســت. از اقدامات 
مهم شــهید رجائی در زندان، جذب عناصر جوان 
و ســاده هوادار ســازمان مجاهدین خلق به گروه 
مبارزین سیاسی خط والیت و رهبری روحانیت و 
حضرت امام که خود در محور آن قرار داشت، بود. 
وی با ایجاد کالس های یک یا چند نفره مطالعاتی، 
اطالعات گسترده خود را که طی سال ها حضور در 
مجالس مســجد هدایت و ... به دست آورده بود با 
کمال سخاوت در اختیار زندانیان جوان قرار می داد.

شــهید رجائــی در زندان وقتی از مشــکالت و 
تنگناهای مالی برخی خانواده های زندانیان در بیرون 
از زندان آگاه می شد، در اولین مالقات با بهره گیری 
از روابط گذشته خود در بیرون از زندان، توصیه هایی 

در جهت رفع سریع آن مشکالت می نمود.

در آستانه انقالب 
شــهید بزرگوار رجائی، پس از آزادی از زندان نه 
تنها دســت از فعالیت های سیاسی و مبارزاتی خود 

نکشید، بلکه بر شدت و دامنه این مبارزات افزود.
با اوج گیری مبارزه، با آشــنایی و ارتباطی که با 
یاران امام داشت، فعالیت خود را در کمیته استقبال از 
امام خمینی ادامه داد. در جلساتی که در مورد محل 
اســتقرار حضرت امام بحث و تبادل نظر می گردید 
نقش عمده ای در معرفی و انتخاب نهایی مدرســه 
رفاه داشــت. وقتی بعضی نقــاط دیگری را مطرح 
کردند که نســبت به مدرسه رفاه از امکانات رفاهی 
و وسعت بیشتر و بهتری برخوردار بود و می گفتند 
بهتر اســت امام در جایی مستقر بشوند که در شان 
ایشان باشــد، آقای رجائی اظهار می داشت مدرسه 
رفــاه متعلق به خود امام اســت و طرفداران او این 
مدرسه را به اسم ایشان ساخته اند و بهترین ویژگی 
آن است که اگر امام به آن تشریف بیاورند و در آن 
مستقر بشوند، نمی گویند امام در منزل فالنی مستقر 
شده است. این استدالل مورد تصویب دیگران قرار 
گرفت، اما به دلیل وســعت محدود مدرســه رفاه 
نســبت به مدرسه علوی طی بازدیدی به کسانی که 
در صدد تدارک و آماده ســازی مدرسه رفاه بودند 

اعالم کرد که تصمیم کمیته اســتقبال عوض شده و 
امام به مدرسه علوی تشریف خواهند برد.

در این ایام با این که عضو اصلی تشــکیالت نیمه 
مخفی مدرسه رفاه بود که به منزله ستاد انقالب تلقی 
می شد، اما با تواضع خاصی به هر کار ممکن دست 
می زد و این اعمال را خدمت به انقالب می دانســت 
و به بزرگی و کوچکی کارها اهمیتی نمی داد. بعضی 
از همرزمــان او که آماده اشــاره ای از وی در جهت 
انجام  کاری بودند، وقتی او را جارو به دست در حال 
تمیز کردن حیاط مدرســه رفــاه می دیدند با اصرار 
می خواســتند این کار را به آن ها واگذار نماید ولی 
ایشان نمی پذیرفت و مدرسه را برای ورود امام آب 

و جارو می کرد.
شهید رجائی با مسئولیتی که در رابطه با تبلیغات 
و راهپیمایی ها بر عهده گرفت، منزل خود و یکی از 
منازل مطمئن همسایه را به محل نوشتن پالکاردهای 

راهپیمایی تبدیل کرد.
هنگامی که امام اعالم کردنــد مردم به حکومت 
نظامی اعالم شده از سوی رژیم شاه توجهی نکنند، 
شهید رجائی با سازمان دهی سریع جوانان انقالبی به 
دو دسته، از آن ها خواست به مناطق شمال و جنوب 
شــهر بروند و به مردم اعالم کنند حکومت نظامی 
به دســتور امام شکسته شــده و به مقررات آن نباید 

توجه کرد.
با اوج گیری مبارزه که پایگاه های رژیم دسته دسته 
به تســخیر مردم درآمده و اسلحه های آن ها توسط 
مردم به مدرســه رفاه حمل می شــد، شهید رجائی 
مسئولیت نگهداری از آن ها را بر عهده گرفت، ایشان 
با این که هنوز حکومت نظامی قدرتی داشت، چون 
این احتمال می رفت که رژیم قصد حمله به مدرسه 
را داشــته باشــد، عده ای از افراد مسلح را که از یزد 
برای محافظت از امام به تهران آمده بودند در منازل 

اطراف جا  داد.
با دستگیری سران رژیم توسط مردم و انتقال آن ها 
به مدرســه رفاه مســئولیت خطیر دیگری بر عهده 
شهید رجائی افتاد. ایشان به کمک بعضی از همرزمان 
دوران زندان، مسئولیت نگهداری و بازجویی از سران 
رژیم و ساواک شاه را بر عهده گرفت. وی با این که 
بعضی از این فرماندهان و مســئوالن را می شناخت، 
اما به کسانی که مســئولیت نگهداری از آن ها را در 
زیر زمین مدرســه رفاه بر عهده داشتند اکیداً توصیه 
می کرد با آن ها در نهایت محبت رفتار کنند و اجازه 
دهند تکلیف آنان را دادگاه های انقالب معین نمایند.

بعــد از اعالم تشــکیل دولت موقت از ســوی 
حضرت امــام، مرحوم مهندس بــازرگان عهده دار 
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مسئولیت نخست وزیری گردید و دکتر شکوهی را 
که از اعضای نهضت آزادی ایران بود به عنوان وزیر 
آموزش و پرورش معین کرد. شهید رجائی به همراه 
شهیدان باهنر و سید کاظم موسوی نقش بسیار فعال 
و تعیین کننــده ای در اداره امور این وزارت بر عهده 
داشــتند. در این میان نقش شهید رجائی از دیگران 
مشــخص تر و برجســته تر بود، تا جایی که می توان 
گفت نقش اصلی در تغییر اوضاع وزارت آموزش و 
پرورش از شــکل قبل به یک شکل جدید انقالبی با 
برخورداری از اختیاراتی که از آقای شکوهی گرفته 

بود بر عهده او بود.
در این دوران شــهید رجائی با مسئولیت مشاور 
وزیر، اصالحات اولیه و متناســب با شــرایط اولیه 
انقالب نظیر پاکسازی عناصر رژیم و عوامل ساواک 
و گروه های الحادی و... را با دقت و سرعت خاصی 

انجام داد.

شهید رجائی و آموزش و پرورش
پس از پیروزی انقالب اسالمی، آموزش و پرورش 
و تربیت نیروهای اساســی و متعهــد انقالبی، نقطه 
کانونی فعالیت های فرهنگی به شــمار می رفت. گذر 
از نظام آموزشی حکومت پهلوی به نظام جمهوری 
اسالمی، فقط درسایه ی ایجاد تحول در طرز تفکر و 
نگرش عوامل انسانی و دستگاه های اجرایی وزارت 
آموزش و پرورش ممکــن و عملی بود. لذا پس از 
انقالب، ابتدا در تشــکیالت اداری وزارت آموزش 
و پرورش تغییراتی به عمل آمد و ســپس در شرح 
وظایف دفاتر و تشــکیالت آموزشــی تجدید نظر 
گردید و بــرای هماهنگی و پیشــبرد نظام آموزش 
جدید چندین اداره و معاونت جدید به وجود آمدند.
شهید رجائی در دوران پس از پیروزی انقالب با 
توجــه به زمینه های ذهنی و تجربه های عملی که در 
طول ســالیان دراز در عرصه تعلیم و تربیت داشت، 
وارد فعالیت در عرصه های مختلف آموزش و پرورش 
شد و نقش بنیانی در تحقق انقالب فرهنگی و به ثمر 
رســیدن اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری 
اسالمی داشت. بازگشایی مدارس، مقابله با نیروهای 
چپی، غربی و ضد انقالب، شناسایی، معرفی و جذب 
نیروهای متعهد به انقالب و واگذاری مسوولیت ها به 
افراد متعهد و مکتبی و اقداماتی از این قبیل نمونه ای 
از فعالیت های انجمن اســالمی معلمــان در اوایل 

انقالب بوده است.
شهید رجائی از 18 شــهریور 1358 و در دولت 
مهندس بازرگان، مدتی را به عنوان سرپرست موقت 
وزارت آمــوزش و پرورش و ســپس کفیل وزارت 

آموزش و پرورش در آمد و پس از استعفای بازرگان 
و پایان کار دولت موقت به حکم شورای انقالب در 
تاریخ 1358/8/25 با سمت وزیر در راس آموزش و 
پرورش قرار گرفت. اولین اقدام او در راس وزارت 
آموزش و پرورش، دولتی کردن مدارس ملی و یک 

شکل کردن آموزش و پرورش بود. 
شــهید رجائی در چهاردهم مهــر 1358 نیز طی 
یک مصاحبه مطبوعاتی برنامه ها و طرح های وزارت 
آموزش و پرورش را اعــالم کرد. وی توزیع عادالنه 
امکانات آموزش و پرورش، رفع تبعیض مالی و اداری 
بین کارمندان، اصالح مراکز تربیت معلم، برگرداندن 

نظام آموزشی، تغییر محتوای کتاب های درسی، تغییر 
روابط دانش آموز و معلم، تعمیم امکانات و تجهیزات 
آموزشی برای کلیه ی اقشار جامعه، تربیت و پاکسازی 
نیروی انسانی از عناصر غیر مؤمن به اسالم و انقالب، 
تربیت معلم برای آموزش نســل انقالبی، ایجاد امور 
تربیتی، توجه ویژه به مراکز تربیت معلم، اســتخدام 
یک صد هزار نفر معلم جدید، توجه به عشق و عالقه 
به شغل معلمی به جای استفاده از دانشجویان بورسیه 

در انتخابات معلمان اشاره کرد.
اما آیت اهلل مهدوی کنی در یک نگاه کلی، مجموعه 
فعالیت ها و مــا حصل اقدامات شــهید رجائی در 

شهيد رجائی 
در زندان وقتی 
از مشکالت و 

تنگناهای مالی 
برخی خانواده های 

زندانيان در 
بيرون از زندان 
آگاه می شد، در 
اولين مالقات 

با بهره گيری از 
روابط گذشته خود 
در بيرون از زندان، 

توصيه هايی در 
جهت رفع سريع 

آن مشکالت 
می نمود

معلــم به جایــگاه الهی و واقعی خــود، تالش برای 
ایجاد یک نظام آموزشی متناسب با جامعه توحیدی، 
اشاعه اخالق انقالب اسالمی در سطح دانش آموزان و 
مربیان، ایجاد ارتباط صحیح بین اولیاو مربیان و مردمی 
کردن امــر آموزش و پــرورش، تقویت انجمن های 
همکاری خانه و مدرسه و تقلیل تعداد دانش  آموزان 
در کالس هــا را از اهم برنامه های آموزش و پرورش 

در روند انقالبی خود در آینده برشمرد.
اما مهم ترین اقدامات شــهید رجائــی در دوران 
خدمــت در آموزش و پــرورش را می توان به یک 
نواخت کردن کلیه مدارس و رفع تبعیض از آن، تغییر 

آموزش و پرورش را چنین ارزیابی می کند: »حضور 
او در آمــوزش و پرورش بعــد از انقالب حضوری 
مثمره ثمر و سازنده بود. ایستادگی او در برابر خطوط 
انحرافی که آموزش و پرورش جمهوری اســالمی 
ایران را آماج و هــدف حمالت خود قرار داده بود، 
نمونه ای از مقاومت او برای پاینده کردن احکام اسالم 
بــود. او در این راه مورد حمــالت ناجوانمردانه ای 
قرارگرفت که شــخصیت و حیثیت او را زیر سؤال 
می برد. اما از آن جا که جز به خدا نمی اندیشید و جز 
رضای او را نمی شناخت، بی بیم و هراس از دشمن، 
راه خود را سرسختانه ادامه داد و اجرای تعالیم اسالم 

شهيد رجايی در کنار آيت اهلل خامنه ای
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را در مدارس ایران، اعالم کرد.

شهید رجائی و نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی

محمدعلی رجائــی پس از یک ســال وزارت در 
آمــوزش و پرورش، به عنوان نامــزد انتخابات اولین 
دوره مجلس شورای اســالمی از شهر تهران در کنار 
اسامی افراد سرشناسی چون آیت اهلل خامنه ای، هاشمی 
رفســنجانی، محمدجواد باهنــر، فخرالدین حجازی 
شــرکت کرد و در مرحله اول انتخابات با تعداد یک 
میلیون و دویســت و نه هزار و دوازده رأی به عنوان 
نفر دوازدهم از حوزه انتخابیه تهران برگزیده شد و به 

شهید رجائی و دوران نخست وزیری
با شــروع به کار مجلس شورای اسالمی از هفتم 
خرداد 135۹، نظام اسالمی وارد مرحله  جدیدی شد. 
زیرا با شروع فعالیت مجلس ساختار سیاسی جامعه 

نیز بر مدار جدیدی شروع به چرخیدن کرد.
پس از انتخاب حجت االسالم هاشمی رفسنجانی 
به ریاست مجلس شورای اسالمی در 2۹ تیر 135۹ 
و سوگند ابوالحســن بنی صدر در 31 تیر 135۹ در 
مجلس، مســاله معرفی و انتخاب نخست وزیر در 
میان طیف سیاســی جامعــه و مطبوعات که پس از 
افتتاح مجلس مطرح شــده بود، بعد تازه و وسیعی 
بــه خود گرفت و گمانه زنی های سیاســی شــروع 

شد. رجائی پس از کســب رأی نمایندگان مجلس، 
بــدون توجه بــه گرایش سیاســی و فکری رییس 
جمهــور، تمام مشــورت ها و رایزنی های خود را با 
افراد انقالبی، مکتبی و نزدیک به جناح خط امام )ره( 
انجام داد و به سیاست کلی انتخاب وزیران مبتنی بر: 
مکتبی بودن، انقالبی بودن و مقلد امام خمینی بودن 
تاکید و اعالم داشــت که برای تفاهم به مکتب روی 
خواهد آورد و اسالم را وجه المصالحه تحبیب قلوب 

نخواهد کرد.
 او در معرفــی اعضای کابینــه اش گفته آنان باید 
افرادی باشــند که »در انقالب ســرمایه گذاری کرده 
باشند. از توده ی مردم باشند و دارای شایستگی باشند، 

شهيد رجايی در معرفی اعضای 
کابينه اش گفته آنان بايد 

افرادی باشند که »در انقالب 
سرمايه گذاری کرده باشند. از 
توده ی مردم باشند و دارای 

شايستگی باشند، ولو اين که 
شهرت تيتری نداشته باشند«

مجلس شورای اسالمی راه پیدا کرد.
رجائــی در مدت حضور کوتاه خــود در مجلس، 
نشــان داد کــه همفکر بــا نیروهای خط امــام )ره( 
است که می تواند در پیشــبرد اهداف نظام جمهوری 
اســالمی، مصدر اقدامات مهمی شود. او در بخشی از 
خاطراتــش در مورد موضعش در مجلس و چگونگی 
آشــنایی نمایندگان مجلس با طرز تفکر و دیدگاه های 
خود می  گویــد: »در دوران مقدماتی مجلس بنا بر این 
بــود که وزرای کابینه می آمدنــد و یکی یک گزارش 
از دوران وزارت شــان را می دادنــد که هم نمایندگان 
با کار وزارت خانه ها آشــنا می شدند و هم این که در 
جریان کارهای انجام شــده قرار بگیرند. یکی از آن ها 
هم من بودم که گزارشــی دادم و در همان جا نســبت 
به پاکســازی و نســبت به فرهنگ اسالم و نسبت به 
آموزش و پرورش که در دوره انقالب باید باشد یک 
مقدار صحبت کردم. چند نفر از لیبرال های مجلس با 
شیوه من مخالف بودند. من هم که معتقد بودم به راهی 
کــه انتخاب کرده بودم، به طور جــدی از راهم دفاع 
کردم و همین مقدمه ای شــد بــرای این که مجلس با 
طرز تفکر من آشنا بشود، ولی البته نوع کاری را هم که 
در آموزش و پرورش داشتم برای آن ها مشخص بود.

شــد. ســرانجام پس از معرفی چهره هایی از سوی 
بنی صدر جهت نخســت وزیری همانند سید احمد 
خمینی، میرســلیم و فارســی که هر یک به عللی با 
مخالفت حضرت امــام )ره( و یا نمایندگان مجلس 
روبه رو شدند و کار به بن بست رسید، در نهایت با 
توافــق رییس جمهوری و مجلس، رییس جمهوری 
از مجلس خواســت افرادی را معرفی کنند و رییس 

جمهوری از میان آنان نخست وزیر را انتخاب کند.
هیات منتخب بررســی صالحیت نخست وزیر 
پس از بررســی 1۴ نفر نامزد نخســت وزیری، نظر 
نهایــی خود را مبنی بر انتخــاب محمدعلی رجائی 
به عنوان نخســت وزیر واجد شــرایط اعالم کرد و 
بنی صدر علی رغم میل درونی اش این پیشنهاد هیات 
را به صورت مشروط پذیرفت و در 20 مرداد 135۹ 
محمدعلــی رجائی بــا 153 رأی موافق از مجموع 
کل 1۹6 رأی مأخــوذه با اکثریت آرا به عنوان اولین 
نخســت وزیر نظام جمهوری اسالمی ایران انتخاب 

ولو این که شــهرت تیتری نداشته باشند، خیلی ها 
هستند که عرضه دارند ولی تیتر ندارند، دکتر نیستند، 
مهندس نیستند اما در اداره ی یک وزارت خانه و یا در 

ایجاد یک نظام صحیح تجربه دارند«.
همچنین شــهید رجائی در اول شــهریور 5۹ با 
حضــرت امام خمینی )ره( دیدار و در مورد اعضای 
کابینه با ایشــان به مشورت پرداخت و در پایان این 
دیــدار طی یک مصاحبه اختصاصــی با خبرگزاری 
پارس گفت که اعضای کابینه نزدیک به هم هســتند 
و می توان....... یک دســت را برای آن ها به کار برد. 
او افــزود این کابینه ی مورد اطمینان و امیدواری من 
است و هرگز ناامید نخواهم شد و تنها گلوله می تواند 
مرا از کاری که شــروع کرده ام باز دارد. این کابینه، 

کابینه افراد نیست، بلکه کابینه مردم است«.
لکن اعضای پیشــنهادی بــا مخالفت بنی صدر و 
نامه نگاری هــای فراوان بنی صدر بــه رجائی منجر 
شــد تا جایی که وی در نامه ای به حضرت امام )ره( 
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خواست که هر تصمیمی را که صالح می داند اعالم 
فرماید. اما امام خمینی )ره( اعالم داشت »این جانب 
دخالت در امور نمی کنم. موازین همان بود که کراراً 
گفته ام و سفارش من این است که آقایان تفاهم کنند 
و اشــخاص مؤمن به انقالب و مدیر و مدبر و فعال 

انتخاب نمایند«.
سرانجام شهید رجائی در شهریور ماه اسامی کابینه 
خود را به رییس جمهور و مجلس شــورای اسالمی 
اعــالم کرد که از 21 وزیر معرفی شــد، بنی صدر با 
چهارده نفر آنــان از جمله دکتر عارفی، دوزدوزانی، 
منافــی، فیاض بخــش، قندی، فکــوری، کالنتری، 
گنابادی، نعمت  زاده، ســالمتی، آیت اهلل مهدوی کنی 
و عباس پور برای وزارت خانه هــای آموزش عالی، 
ارشاد، بهداری، بهزیستی، پست و تلگراف و تلفن، 
دفاع، راه، شهرسازی، مســکن، صنایع، کشاورزی، 
کشور و نیرو موافقت و به مجلس معرفی کرد و در 
روز 1۷ شــهریور 135۹ اکثریت وزیران رأی اعتماد 
گرفتند و بقیه اعضای کابینه نیز به تدریج تا چهاردهم 
تیر 1360 انتخاب شدند. اما کابینه شهید رجائی اولین 
جلســه رسمی خود را در 1۹ شهریور 5۹ با چهارده 

نفر وزیر تشکیل داد .
شــروع به کار دولت رجائی همزمان با شــروع 
جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران و وجود مســایل 
مهمی چون تداوم بحران اشــغال سفارت آمریکا در 
تهران، گروگان گیری و فشارهای همه جانبه ی آمریکا 
علیه ایران بود. امــا از اولین اقدامات دولت رجائی 
در زمینه ی اقتصادی، تشــکیل ستاد بسیج اقتصادی 
کشــور، سهمیه بندی چند قلم کاالی اساسی و مورد 

نیاز و چاپ و توزیع کوپن بین مردم بود.
رجائی هدف و برنامه دولت از اجرای این طرح را 
توزیع ثروت و امکانات بیت المال به صورت مساوی 
و عادالنــه در بین مردم اعالم کرد. پس از شــروع 
جنگ، اســکان آوارگان و مهاجرین جنگ از دیگر 
مســایل اساســی دولت رجائی بود در این راستا از 
استانداران خواست که امکانات خود را برای اسکان 

آوارگان جنگ بسیج کنند«. 
بازدید و دیدار از جبهه های جنگ و اردوگاه های 
اســکان مهاجرین جنگ، موضــوع  دیگری بود که 
رجائی را پیوســته به جنگ مرتبط می کرد. همچنین 
شــهید رجائی برای حل معضل بیکاری که مرتبط با 
جنگ تحمیلی بود، دستور تشکیل کمیته ای مرکب از 
استانداران درگیر مسایل جنگ و وزارت خانه هایی که 
باکارخانه ها و مسایل کار سر و کار دارند را داد تا به 
این معضل رســیدگی کنند. در واقع دولت رجائی با 
یک اقتصاد ضعیف، فقیر و تقریباً ورشکسته روبرو 

بود. کسری بودجه را نیز بایستی به آن افزود،  رجائی 
شــروع به کار دولتش را با ۴20 میلیارد ریال کسری 

بودجه آغاز کرد.
عــالوه بر این، دولت رجائی با یک بحران اجرایی 
نیز مواجه بود. به دلیــل اختالف در بینش و منش با 
بنی صدر، کابینه بدون حضور یک سوم وزیران تشکیل 
شده بود و اگر آن شــرایط انقالبی و روحیه خاصی 
نیروهــای انقالبی نبود، هر کــدام از این بحران ها به 
تنهایی قادر به ساقط کردن دولت بودند که نمونه آن ها 
در دوران دولت شهید رجائی، مبارزه مسلحانه حزب 
دموکرات کردستان، حزب کومله، سازمان چریک های 
فدایی خلــق ایران و گروه فرقان اســت که هر یک 
تالش گسترده ای در جهت تجزیه طلبی و مخالفت با 

نظام جمهوری اسالمی ایران به انجام رساندند.
اما دیدگاه شهید رجائی در زمینه سیاست خارجی 
بر این مبنا بود که »ما سیاست را بر اساس اعتقاداتمان 
بنا می کنیم و چون اعتقاد ما عوض نمی شود، اصول 

سیاست خارجی ما هم عوض نمی شود. 
رجائــی کشــورهای خارجــی را در ارتبــاط با 
جمهوری اسالمی ایران به چهار گروه تقسیم می کرد:
1ـ کشــورهای برادر 2ـ کشــورهای دوست 3ـ 

کشورهای بی طرف ۴ـ کشورهای متخاصم.
او این تقســیم بندی را به دلیل وجــود دیدگاه در 
سیاســت خارجی ضــروری می پنداشــت و تدوین 
سیاست خارجی را بدون این تقسیم بندی غیر ممکن 
می دانست. وی معتقد بود که باید بر اساس اهداف و 
خط مشی ما، با خانواده ی سیاسی جهان برخورد کنیم.
 در یــک نگاه کلی، سیاســت خارجــی دولت 
شــهید رجائی، مکتبــی، انقالبــی و منعکس کننده 
نوعی آرمان گرایی اســالمی بود و عماًل نظام نو پای 
جمهوری اسالمی را در برخورد با واقعیت های رایج 
در عرصه روابط بین المللی دچار برخورد و مواجهه 
با اندیشه ها و قدرت های بزرگ و نظام های سلطنتی 

در کشورهای اسالمی کرد.

شهید رجائی و ریاست جمهوری
پس از مدت ها کشمکش بین ابوالحسن بنی صدر و 
همفکرانش در جناح موسوم به لیبرال ها از یک طرف 
و نیروهای موســوم به خط امــام از طرف دیگر و با 
اوج گیری اختالفات و کارشکنی ها در شرایط بحرانی 
که مسایلی از قبیل جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی 
کشــور با آن درگیر بود. ابتــدا حضرت امام )ره( در 
تاریخ 60/3/20 بنی صدر را از فرماندهی کل نیروهای 
مســلح برکنار کرد و ســپس نمایندگان فراکسیون 
نیروهــای خط امام در اواخر خــرداد 60 طرح عدم 

کفایت سیاســی رییس جمهور را مطرح کرد. از روز 
31 خرداد 1360 در مورد این طرح رای گیری به عمل 
آمــد و با 1۷۷ رأی موافق، یــک رأی مخالف و 12 
رأی ممتنع، طرح عدم کفایت بنی صدر تصویب و در 
تاریــخ 1360/۴/1 حضرت امام حکم عزل بنی صدر 
را از مقام ریاســت جمهوری صادر کردند و وظایف 
ریاســت جمهوری به طور موقت به عهده شــورای 
موقت ریاست جمهوری متشکل از محمدعلی رجائی 
)نخســت وزیر(، آیت اهلل بهشتی )رییس دیوان عالی 
کشور( و هاشمی رفسنجانی )رییس مجلس( گذارده 
شده و تاریخ انتخابات جدید ریاست جمهوری، دوم 
مرداد ماه تعیین شــد. طی مهلت 15 روزه مجموعًا 
هفتاد و یک نفر برای انتخابات ریاســت جمهوری 
ثبــت نام نمودند که شــورای نگهبــان از بین آن ها 
صالحیت آقایان عباس شــیبانی، علی اکبر پرورش، 
عســگراوالدی و رجائی را تایید و در تاریخ یکشنبه 

21 تیر1360رسماً اعالم کرد.
 با شــروع زمان مجاز تبلیغات انتخاباتی، فعالیت 
تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری نیز شروع شد. 
رجائی به خــودی خود اعتقادی به نحوه ی انتخابات 
مرسوم در جامعه نداشــت و دست به چنین کاری 
نزد. او می گفت من معتقدم کــه این گونه تبلیغاتی 
که برای کاندیداها می شــود، تبلیغات ناشی از نظام 
سرمایه داری است و آرزو داشت روزی فرا برسد که 

تبلیغات انتخاباتی نیز مردمی شود.
در ایــن ایام احزاب، جمعیت هــا، گروه ها و کاًل 
نیروهای خط امام )ره( یکپارچه و با تمامی امکانات 
به حمایــت از رجائی پرداختند کــه از جمله آن ها 
می توان به حزب جمهوری اسالمی، جامعه مدرسین 
حــوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، ســازمان 
مجاهدین خلق انقالب، جامعه اسالمی دانشگاهیان، 
خانه کارگر، سازمان فجر اسالم، دفتر تحکیم وحدت 

و ده ها نهاد انقالبی دیگر اشاره کرد. 
نقطه اتفاق و وحدت حمایت ها در اعتقاد عمیق 
شــهید رجائی به مبانی اســالمی، مکتب و انقالب 
بــود و این امیدواری وجود داشــت که با انتخاب 
رجائــی یک دولت متحد و یک جامعه یکدســت 
تشــکیل گردد. عامه مــردم نیز از دیــدن آن همه 
اختالفات و کشمکش ها در یک جامعه انقالبی در 
شرایط بحرانی و حساس خســته شده بودند و از 
بیم آن که این اختالفات به دســتاوردهای انقالب 
آســیبی برســاند، بیش از پیش مصمم شدند که به 
وحدت و یکپارچگی بیندیشــند. اما شهید رجائی 
در تنها برنامه تلویزیونی که در مدت مجاز تبلیغات 
نامزدهای ریاست جمهوری پخش می شد شرکت و 
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به بیان باورها و دیدگاه ها و اعتقادات خود پرداخت 
و گفــت: »به یاری خداوند به عنوان مقلد امام )ره( 
، فرزند ملت، هماهنگ کننده سه قوه برای پذیرفتن 
مســؤولیت جدید آمادگی خود را اعالم می کنم. از 
همه روی عنصر مقلد امام تکیه می کنم و در همین 
رابطه اســت که دومین ویژگــی را اعالم کردم که 
فرزند ملت هستم. همیشه معتقد بودم که این مردم 
بزرگترین عنصرشان، عنصر رهبری مذهبی است و 
در مرجعیت خالصه می شــود. من به عنوان رییس 
جمهور فرمان قانون اساسی را به عنوان جدی ترین 
و اصیل ترین برنامه در دوران کارم به گوش خواهم 
پذیرفت. آن چه که هر سه قوه را مطیع می کند، آن 
چه که برای هر سه قوه مالک و معیار هست غیر از 
والیت فقیه هست؟ که خود از قانون اساسی است، 
پس به یاری خدا و پشــتیبانی شما هم میهنان عزیز 
از اصل و عنصر عالی والیت فقیه استفاده خواهیم 
کرد. من به عنوان رییس جمهور امیدم این است که 
نظام اسالمی در این جامعه پیاده شود، قانون اساسی 
و اجــرای اصل ۴۴ آن جامعــه را از این نابرابری، 
از این ناهمگونی و از این اختالف کشــنده بیرون 

خواهد آورد«. 
سرانجام در روز دوم مرداد 1360 انتخابات ریاست 
جمهوری برگزار و روز پنجم مرداد با پایان شمارش 
آرای داخل کشــور محرز و مسلم شد که محمدعلی 
رجائی با اکثریت مطلق آرا یعنی 13001۷61 رای از 
1۴۷63362 رای به عنــوان رییس جمهــور انتخاب و 
شورای نگهبان نیز در تاریخ 10مرداد60 این انتخابات 
را تأیید نمود. رجائی روز یازدهم مرداد هم زمان با عید 
فطر حکم تنفیذ ریاست جمهوری خود را از حضرت 
امام دریافت نمود. و یا در پایان این مراسم، ایشان طی 
یک سخنرانی به بیان دیدگاه های خود اشاره و تاکید 
کرد در جهت جامه ی عمل پوشاندن به خواست های 
اســالمی و انقالبی مردم و ایجاد یک جامعه اسالمی، 

تمام تالش خود را به کار خواهد بست.
 وی در روز دوازدهم مرداد 60 در جلسه علنی 
مجلس، مراسم تحلیف را به جا آورد و رسمًا رییس 
جمهور شــد. اولین اقدام شــهید رجائی در مقام 
ریاست جمهوری معرفی دکتر محمدجواد باهنر به 
عنوان نخســت وزیر به مجلس شورای اسالمی بود 
که در روز دوازدهم مرداد صورت گرفت. باهنر نیز 
در چهاردهم مــرداد از مجلس رأی اعتماد گرفت 
و وزیــران کابینــه اش نیز در جلســه علنی مورخ 
26 مرداد 1360 از مجلــس رأی اعتماد گرفتند و 
بدین ترتیب یک دولت تمام عیار انقالبی و مکتبی 
قوه مجریه را در اختیار گرفت. شــرایط زمانی که 

رجائی بــه عنوان دومین رییــس جمهور انتخاب 
شــد به دلیل وقوع حوادث بســیار مهمی همچون 
عــزل بنی صدر، اقدامــات مســلحانه و براندازانه 
مخالفان نظام، ترورهای پی در پی، جنگ تحمیلی 
و محاصره اقتصادی، یکــی از بحرانی ترین مقاطع 
تاریخی کشــور بوده اســت که رجائی توانست از 

عهده آن برآید.
شــهید رجائــی در دوره کوتاه مدت ریاســت 
جمهوری خود )28 روز( راه و خط مشــی انقالبی 
و مکتبی را که در دوره نخســت وزیری در پیش 
گرفته  بود ادامه داد و بر خالف دوره قبل، ریاست 
جمهور و نخســت وزیر هم فکر و هم رأی با هم 
بودند. لکن این همفکری دیری نپایید تا این که در 
تاریخ هشــتم شهریور ماه در جلسه شورای امنیت 
کشــور، بمبی آتش زا منفجر و دو یار و دو همرزم، 
محمدعلی رجائی و محمدجواد باهنر به شــهادت 
رسیدند و روح بلند و ملکوتی آنان به سوی معبود 
الیزال به پرواز در آمد. این واقعه نیز بســان سایر 
حوادث ابتدایی انقالب، باعث یک ســویه شــدن 
و خالص شــدن جریان انقالب، اثبات مجدد قائم 
بــه ذات بودن انقالب و نظام جمهوری اســالمی، 
پیدایش ذهنیت منفی نســبت به احــزاب و نظام 
حزبی در میان مــردم به دلیل تاکتیک  ها و عملکرد 
غیراصولی و غیر دموکراتیک و اقدامات تروریستی 
بعضی از جریانات سیاســی، ترجیح ثبات نظام به 
نظــام حزبی، حضور فعاالنه مــردم در صحنه های 
دفاع از نظام اســالمی و انقــالب و انزوای کامل 

تفکرات موسوم به لیبرال شد.

شهید رجائی و حضور در سازمان ملل 
در بامــداد روز 26 مهر 135۹ محمدعلی رجائی، 
نخست وزیر وقت جمهوری اسالمی ایران در جلسه 
ویژه شــورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک 
سخنرانی کرد. شهید رجائی اولین مقام بلندپایه ایرانی 
بود که بعد از انقالب اسالمی به سازمان ملل رفت. 

سفری که عصر روز چهارشنبه 2۴ مهرماه 135۹ 
از فرودگاه مهرآباد تهران به ســمت فرودگاه جان 
اف کنــدی نیویورک انجام شــد. او البته نه برای 
شــرکت در مجمــع عمومی که برای شــرکت در 
جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک سفر 
کرد. شــهید رجائی در آن سال در راس هیاتی 11 
نفره به نیویورک رفت و طی سخنانی حمایت همه 
جانبــه غرب از عراق را با ارایه مســتنداتی به باد 
انتقاد گرفت. رجائی در ســخنان خود در شورای 
امنیت گفت: »حضور ما در این شورا صرفًا به دلیل 

رساندن ندای مظلومیت ملت مسلمان و به پاخاسته 
ایران به گوش مردم سراســر جهان و هشــدار به 
آن ها از بابت خطر ســرکوب انقالب و بازتاب آن 

بر مبارزات کلیه خلق های دربند است«. 
 او همچنین با اشــاره به وقوع جنگ میان ایران و 
عراق و حمایت غرب و شرق از عراق گفت: »در این 
جنگ تحمیلی، ایمان اســالمی و انقالبی مردم برنده 
واقعی و اصلی خواهد بود، نه آواکس های آمریکایی 
و نه توپولوف های روســی.« ریشــه یابی جنگ هم 
محور دیگر سخنان رجائی بود. او گفت: این جنگ 
نه به خاطر »اصالح مرز« کــه برای »نابودی انقالب 

اسالمی« بوده است.
روزنامــه کیهان در خبری که همــان روز به نقل 
از خبرگزاری پارس به چاپ رســانده بود، نوشت: 
»محمدعلی رجائی نخست وزیر جمهوری اسالمی 
ایران در ساعت یک و چهل و پنج دقیقه بامداد امروز 
26 مهر 5۹ به وقت تهران در جلســه شورای امنیت 
ســازمان ملل پیرامون جنگ ایران و عراق ســخنان 
مبسوطی ایراد نمود. بر اساس همین گزارش اجالس 
شورای امنیت سازمان ملل متحد با ریاست نماینده 
شوروی در ســازمان ملل در ساعت شش و پانزده 
دقیقــه به وقت نیویورک آغاز به کار کرد. قبل از ایراد 
ســخنرانی، محمدعلی رجائی به مدت یک ساعت 
و نیم بــا والد هایم دبیرکل ســازمان ملل مالقات و 

گفت و گو نمود.«
رجائی در این ســخنرانی با برشــمردن دالیل آغاز 
جنــگ علیه ایــران و اهداف صدام از ایــن حمله، از 
ســکوت جامعه جهانی در قبال جنگ به شدت انتقاد 
کرد. او همچنین ضمن تقبیح نظام حاکم بر جهان، در 
حین سخنرانی پای برهنه خود را روی میز گذاشت و 
با نشــان دادن آثار شــکنجه در زندان های دوران شاه، 
حمایت دولت آمریکا از شــاه را مورد انتقاد قرار داد. 
این اقدام نخســت وزیر ایران، از اتفاقات کم سابقه در 
ســازمان ملل بود. پس از این ســخنرانی با باال گرفتن 
جنــگ تحمیلی عراق علیه ایــران، فرصت حضور در 
نشســت های مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 
بعــد از مقامات ایرانی گرفته شــد و مقامات ایران به 
مدت هفت سال امکان حضور در این نشست را نیافتند.
ســخنرانی محمدعلی رجائی از ســخنرانی های 
به یاد ماندنی مقامات ایران در ســازمان ملل متحد 
است. وی در این سخنرانی با تاکید بر تجاوز عراق 
به ایران به عنوان آغازگر حمله و تحمیل کننده جنگ 
میان دو کشــور، تاکید کرد که »پایان عادالنه جنگ 
جز با ســرکوب و مجازات تجاوزگــر امکان پذیر 

نخواهد بود«. 
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گفت و گو با
خانواده 
شهید
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- ســركار خانم جميله رجايی به عنوان سوال 
اول بفرماييد متولد چه سالی هستيد؟

من متولد 13۴3و فرزند ارشد خانواده هستم. سه 
ســال بعد از ازدواج پدر و مادرم به دنیا آمدم. یک 

خواهر و یک برادر کوچکتر دارم.

- اسم شمارا پدر انتخاب كرده اند؟
بله. اسم خواهرم )حمیده( و برادرم )کمال( را هم 

پدرم انتخاب کردند.

- چرا اسم جميله را برای شما انتخاب كردند؟
زمانــی که بنده متولد شــدم، خانمی بود در آن 
زمان به نام »جمیله پاشــا« که ایشان مبارز سیاسی 
بودند و پدرم از روی اســم ایشــان، اســم من را 

انتخاب کردند.

- تحصيالتتان در چه مقطع و رشته ای است و 
در حال حاضر مشغول چه فعاليتی هستيد؟

در رشــته برنامه ریزی درسی و مقطع کارشناسی 
ارشد تحصیل کرده ام و معلم هستم.

- از كودكی تان چه خاطــره ای از پدر به ياد 
داريد؟

ایشان همیشه مقید بود که ما را به تفریح ببرد. سعی 
می کــرد فامیل و اقوام از هم فاصله نگیرند، به خاطر 
همین، مرتب دوره های خانوادگی می گذاشتند. این 
دوره های خانوادگی بعد از شهادت پدر هم تا کنون 
ادامه داشته اســت. عالقه خاصی به خانواده داشت 
و نمی خواســت اقوام از هم دیگر فاصله بگیرند. با 
وجــود این  که در حال مبــارزه بود، از هر وقتی که 
پیدا می کردند اســتفاده می کردند تــا ما را به کوه و 

گردش ببرند. سعی می کردند در همان زمان اندکی 
که داشتند، به تکالیف درسی ما رسیدگی کنند. 

- شــما در اين زمان، فعاليت سياسی ايشان را 
تشخيص می داديد؟

خیر. هم من بچه بودم و هم این که ایشان مخفی 
کاری می کردند.

- در آن ســن و سال آيا متوجه نمی شديد در 
منزل جلسه می گذارند يا نه؟

اگر هم می گذاشتند، من متوجه نمی شدم. کالس 
پنجم ابتدایی بودم که پدرم را دســتگیر کردند. آن 

زمان فهمیدم که چرا در زندان هستند.

- چه كسی برای شما توضيح داد؟
مادرم توضیح داد. وقتی به مالقات پدر در زندان 

دلم می خواست حضور 
داشتند و یک دل سیر ایشان 

را می دیدم

شهيد محمدعلی رجايی در قامت يک پدر
در گفت و گو  با جميله رجايی

گفـت و گو بـا خانـواده و فرزندان نجيب شـهيد رجايی 
چنـدان کار سـاده ای نيسـت. دوری گزينـی آن هـا از 
هياهوهـای سياسـی و منـش فروتنانـه آن هـا همچون 
پـدر شهيدشـان، باعث شـده اسـت که کمتـر به گفت 
و گـو و مصاحبـه رضايـت دهنـد. گويـا شـهيد رجايی 
ميـرات گرانبهـای مناعت طبـع را برای آن ها بـه يادگار 

است. گذاشـته 
بـا اين حـال جميلـه رجايی فرزنـد ارشـد محمد علی 
رجايـی، رييـس جمهـور شـهيد ايـران حاضر شـد در 
گفـت و گـو با شـاهد يـاران بـه روايـت  دوران زندگی 
با ايشـان و دوران پش از شـهادت ايشـان بپردازد . وی 
که  در مسـير شـغلی پـدر حرکت کـرده و همچـون او 
معلـم اسـت، در باره معرفی شـهيد به نسـل های جوان 

دغدغه هايـی دارد کـه در پـی می خوانيـد. 

درآمد
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پدر خيلی خوششان 
نمی آمد از باديگارد و اين ها 
استفاده شود. می گفتند آدم 

به اصطالح اسير می شود. 
اما بعد از شهادت 72 تن 
و افزايش ترورها، به خاطر 

اين که امام به ايشان گفتند 
به همراه خانواده به نخست 

وزيری برويد، 
ما به آن جا رفتيم

می رفتیم، زندانی های سیاسی با بقیه زندانی ها تفاوت 
داشــتند، اما ما در آن سن و سال متوجه نمی شدیم 

»زندانی سیاسی« یعنی چه.
- در زمــان مالقاتتان با پدر، بين شــما چه 

می گذشت؟
یادم هست آن جا خیلی شلوغ بود. یک فاصله ای 
هم بود بین زندانی و مالقات کننده ها. از یک دیوار 
توری  شــکل باید حــرف می زدیم. صــدا به صدا 
نمی رسید. پدر برای سالم رساندن به اعضای فامیل 
و دوستان و اقوام، یک عده را به من می گفتند و یک 
عده را به خواهر و برادرم می گفتند. می خواستند که 

ما تقسیم کار را یاد بگیریم.
 

- از روزهای انقالب و پدر چه خاطره ای به ياد 
داريد؟

من سوم راهنمایی بودم که انقالب شد. بیشتر در 
راهپیمایی ها شــرکت می کردم. در اوج انقالب بود 
کــه پدرم از زندان آزاد شــد. چون منزل ما نزدیک 
مدرســه رفاه بود، می دیدم که این ها کســانی را که 
دستگیر می کنند، می آورند داخل مدرسه. همین طور 
اسلحه هایی که می آوردند و آن جا تحویل می دادند. 
خیلی شلوغ بود. منزل ما هم قبل از ورود امام، یک 
پایگاه شده بود. بچه ها می آمدند آن جا و برای ورود 

امام، سرود تمرین می کردند. 

- شما خودتان هم در گروه سرود بوديد؟
بله. دختران همســن و ســالی بودیــم که همه  
فرزندان کســانی بودیم که مبارز یا زندانی سیاسی 
بودند. روز ورود امام رفتیم که ســرود را اجرا کنیم 
اما گفتند ممکن است امام خوششان نیاید، به همین 
خاطر ما اجرا نکردیم. اما در کنار گروه سرود پسران 

ایستاده بودیم.

- شــما هيچ گاه به همراه پدر برای ديدار با 
امام رفتيد؟

مــن، امام را یــک بار در فــرودگاه، یعنی لحظه 
ورودشــان دیدم. یک بار هم در مدرســه علوی که 
دیدار مردمی داشتند، ایشــان را دیدم. همین طور، 
پدر که رییس جمهور شدند، در روز عید فطر برای 
دیدن خانواده امام رفتیم )امام در حیاط نشسته بودند 
با اعضای خانواده شــان(. و بار دیگر بعد از شهادت 

پدر، برای دیدار امام رفتیم.

- زمانی كه پدر وزير آموزش و پرورش شدند، 
چه فضايی در منزل شــما حاكم بود؟ خوشحال 

بوديد؟
ما طوری تربیت شده بودیم که خیلی پست و مقام 
برایمان مهم نبود. اتفاقاً چون می دانستیم پدر درگیر 
کار بشوند و سرشان شلوغ باشد، کمتر می توانند به 

ما رسیدگی کنند، خوشحال نبودیم. ]خنده[

- تصور می كنيد، پدرتان زمانی كه در آموزش 
و پرورش بودند، چه رويکردی را دنبال می كردند؟
نگاه پدر در تالیف و تغییر کتب درسی یک نگاه 
تربیتی بود و در همین راســتا حرکت می کردند. تا 
جایی که به همراه آقای باهنر پایه گذار علوم تربیتی 
بودند. همین طور از موسسین مدرسه رفاه بودند. در 
مجموع فکر می کنــم به خاطر اهمیتی که به تربیت 

هــم پدر و هم مادرم سیاســی بودند، فکر می کردم 
خیلی تنش در کارهای سیاســی زیاد است. باالخره 
گرفتاری هایــی دارد که دیگر زندگی و وقتت برای 
خودت نیســت. فکر نمی کنم تمام کسانی که پدران 

سیاسی و مبارز داشتند، راه پدرشان را رفته باشند!
- خانم رجايی فرموديد كه وزارت ايشان، نمود 
چندانی در منزلتان نداشت. وقتی پدر به نخست 
وزيری و رياست جمهوری رسيدند چطور؟ چه 
تغييری در رفتار ايشان رخ داد؟ از حال و هوای 

خانه تان بگوييد.
ایــن دوره هم مثــل وزارت بــود و خیلی فرق 
نداشــت. می دیدیــم که پــدر گرفتارتر می شــود. 
شب ها دیر می آمدند. خسته بودند. هیچ تغییری در 
رفتارشــان رخ نداده بود، اما به دلیل خستگی زیاد 
ما می خواســتیم چیزی تعریف کنیم یا حرفی بزنیم 
چون سن مان کم بود، مادرم می گفتند: مالحظه ی بابا 

را بکنید. بابا خسته است. 

- زمانی كه ايشــان رييس جمهور شدند، شما 
كجا زندگی می كرديد؟

 ما در همان خانه ی ســابقمان. خیابان شهدا. که 
االن موزه شــده است. بعد از شــهادت پدر هم تا 

سال ها همان جا ساکن بودیم.

- مــوارد حفاظتی در خانه يا اطراف خانه تان، 
رعايت می شــد؟ خاطرتان هست كه پدر چقدر 

خودشان به حفاظت جانشان اهميت می دادند؟ 
اوایل بله. پاســدارها بودند. اما بعد از شــهادت 
پدر، نه. پدر خیلی خوششــان نمی آمد از بادیگارد 
و این ها استفاده شود. می گفتند آدم به اصطالح اسیر 
می شود. اما بعد از شهادت ۷2 تن و افزایش ترورها، 
به خاطر این که امام به ایشان گفتند به همراه خانواده 
به نخســت وزیری بروید، ما به آن جا رفتیم. حدوداً 
10 الی 15 روزی بود که به آن جا رفته بودیم که پدر 

در بمب گذاری به شهادت رسیدند.

- از وضعيت مالی خانواده تان بگوييد.
وضعیت مالی ما متوسط بود.

- از همان اول متوسط بود تا آخر؟
بله. هیچ تغییری نکرد. یادم هست به پدرم می گفتیم 
ماشــین بخریم. پدرم می گفت: همه این ماشین های 
داخل خیابان، مال ماســت. نه این که نمی توانستیم 
بخریم، بلکه پدرم نمی خواســتند. می گفت: آدم این 
پول را به دیگران کمک کند، ثوابش بیشــتر است. 

می دادند، رویکردشان، رویکردی تربیتی بود.

- فرموديد كه معلم هســتيد. اين شــغل را به 
خاطر عالقه پدر به معلمی انتخاب كرديد؟ 

به معلمی همیشــه عالقه داشتم و انتخاب شغل 
معلمی به خاطر پدر نبود. آن زمان که پدر معلم بودند 

ما خیلی بچه بودیم.

- شغل پدر در رابطه با انتخاب شغل آينده تان 
برای شما ايجاد انگيزه هم نکرد؟

چــرا. به هرحال محیط فرهنگــی خانواده خیلی 
موثر است.

- خانم رجايی تا االن راه پدر را كه معلمی بود 
و عاشق معلمی بود، آمديد. چرا بقيه راه ايشان كه 

فعاليت در حوزه سياسی است را ادامه نداديد؟
من خیلی عالقه به فعالیت سیاسی نداشتم. چون 
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یک رفاه نســبی در منزل داشتیم، نه این که خیلی به 
ما ســخت بگذرد. رفاه بعد از ازدواجم خیلی بیشتر 
از رفاه خانه پدری بود. مادرم هم اعتقاداتی داشــت 
که نمی گذاشــت خیلی زندگی مان به طرف مادیات 

کشیده شود.
- از نظر مذهبی خانواده شــما در چه سطحی 
بودند؟ چقدر برای شما اين مذهبی بودن ملموس 

بود؟
 من این مذهبی بودن را از همان بچگی احساس 
می کردم. من هنوز به سن تکلیف هم نرسیده بودم، 
روسری ســرم می کردم. با این که زمان طاغوت هم 
بود. مدرســه هم که رفتم، محجبــه می رفتم. نماز 
و روزه را هم بســیار مقید بودیم. همین ســیر ادامه 

داشت.

- فکر می كنيد  والدين پدرتان، چه تاثيری در 
چگونگی زيست و تربيت ايشان داشتند؟

وقتی پدرم ۴ ســاله بود، پدربزرگم فوت می کنند 
اما مادر ایشــان، زن متدین و ساده زیستی بودند. با 
تمام ســختی هایی که بود، سعی می کردند خودشان 
زندگی شــان را بچرخانند. خانواده ی پدرم، بســیار 
نســبت به یکدیگر عاطفی و دلسوز بودند. من فکر 
می کنم این عاطفی بودن و وابستگی خیلی در تربیت 
بچه ها نقش داشــته اســت. االن در خانواده ها این 
موضوع کمرنگ شده است و گسستگی افزایش پیدا 
کرده اســت. در حالی که اگر از کودکی این عاطفه 
شکل بگیرد، بچه ها تربیت اسالمی می شوند و بهتر 
می توانند راه خودشــان را پیدا کننــد، بدون این که 

مجبور باشیم به آن ها  زور بگوییم.

- به نظر شــما، پدرتان بيشتر تحت تاثير چه 
كسی يا كسانی بود؟

برادر و مادرشان خیلی نقش داشتند. همین طور 
آقای طالقانی، آقای بهشتی، آقای باهنر و امثال این ها 
که خیلی در تداوم راه و مبارزات ایشان نقش داشتند.

- فکــر می كنيد رابطه پدر و مادرتان بيشــتر 
سياسی بود يا عاشقانه؟

خیلی به هم عالقمند بودند.

- چقدر اختالف سنی داشتند؟ از نحوه انتخاب 
همسر پدرتان اطالع داريد؟

10 سال اختالف سنی داشــتند. پدرم، برادرِ زن 
عمــوِی مادرم بودنــد. در واقــع زن عموی مادرم 
)عمه ام( ایشان را به پدرم معرفی می کنند. یک مدت 

نمی دانم! من هم مثل دیگران، آن حادثه را آن طور 
که تعریف کردند و بازســازی صحنه را به صورت 

فیلم دیدم.

- آيا شــما فيلمی از اعتراف آقای كشميری 
درباره اين بمب گــذاری را ديده ايد؟آقای نائينی 
كه از دوســتان نزديک پدر بوده اند اين موضوع 

را تاييد كرده اند.
خیر. نه شنیده ام و نه دیده ام.

- شــما موقع شــهادت پدر، 17 ساله بوديد. 
آخرين باری كه پدر را ديديد كی بود؟

صبح روز شهادت ایشان، با هم صبحانه خوردیم. 
مــن کالس زبــان می رفتم. آمدیم خانــه )واقع در 
خیابان شــهدا( که من به کالسم بروم. که ساعت 3 

خبر شهادت را دادند.

-  چه كسی به شما خبر داد كه پدر به شهادت 
رسيده اند؟

 برادرم تلفن زد. من گوشی را برداشتم. گفت: بابا 
این ها رفتند و شروع کرد به گریه کردن. 

- برادرتان چطور زودتر مطلع شده بود؟
برادرم در نخســت وزیری بــود. آن جا حضور 
داشــت و صحنه هــا را دیده بود. مــن آمدم داخل 
کوچه. پاسدارها بودند. خیلی شلوغ شده بود. مامان 
و عمو رفته بودند نخست وزیری و جنازه ها را دیده 
بودند، اما باز هم مامان به ما نگفتند که پدر شــهید 
شدند که ما بتوانیم شــب را بخوابیم و شوک به ما 
وارد نشود. گفت پدر بیمارستان هستند. صبح که از 
خواب بیدار شدم دیدم خانه شلوغ است. رادیو هم 
که روشــن شد متوجه شدیم که ایشان شهید شدند. 
وقتی رفتیم بهشــت زهرا، آن قدر شلوغ شده بود که 
مجبور شــدند با زدن تیر هوایی جمعیت را اندکی 

متفرق کنند تا بتوانند شهدا را بیاورند. 

- حتمًا تا االن خواب پدر را ديده ايد. بهترينش 
را برای ما تعريف كنيد.

من هر وقت مشکل داشتم و کمک خواستم، پدر 
را در خواب دیدم. یا بارها خواب دیدم که پدرم از 
زندان تازه آمده ولــی دوباره می خواهد برود. هنوز 
هم در خــواب، حال و هوای زنــدان برایم تداعی 
می شود. اما یکی از خواب ها که هنوز هم برای من 
روشن و شفاف هســت این بود که: در یک کوچه 
پس کوچه ای بود. دیدم پدرم می رود. می خواســتم 

خیلی با هم بودند و در رفت و آمد بودند.

- هيچ وقــت از جنگ برای شــما صحبت 
می كردند؟

نه. ما هر چه بود از رادیو و تلویزیون می شنیدیم. 
ایشــان چیزی نمی گفتند. یک ســری چیزهایی از 
جنگ هم که محرمانه بــود و لزومی نمی دیدند که 

بخواهند برای ما بازگو کنند.

- گريه ی پدرتان را ديده بوديد؟
نه. من هرگز ندیدم.

- بعدها از ديگران يا مادر هم نشنيديد كه گريه 

 من اين مذهبی بودن را 
از همان بچگی احساس 

می کردم. من هنوز به سن 
تکليف هم نرسيده بودم، 
روسری سرم می کردم. با 

اين که زمان طاغوت هم بود. 
مدرسه هم که رفتم، محجبه 
می رفتم. نماز و روزه را هم 
بسيار مقيد بوديم. همين 

سير ادامه داشت.

كرده باشند؟
نه. پدرم خیلی صبور بود.

- تصور می كنيد اگر پدرتان در حال حاضر در 
قيد حيات بودند، چه سمتی داشتند؟ 

عوامل بسیاری دخیل هستند برای به دست آوردن 
یک مقام. نمی توانم پاسخ بدهم.

- اگر پدرتان حضور داشت، چه خواسته ای از 
ايشان داشتيد؟

دلم می خواست حضور داشــتند و یک دل سیر 
ایشان را می دیدم. ما ایشان را سیر ندیدیم.

- ســوال خاص يا مبهمی در ذهنتان هست كه 
دوست داشته باشيد از ايشان بپرسيد؟ مثاًل درباره 

روز حادثه؟



25
www.navideshahed.com
یادمان  شهید محمدعلی رجایی / شماره 131 / شهریور ماه 1395   

www.navideshahed.com

همســرم را به پدرم معرفی کنم. من هم دنبال پدر 
می رفتم. یک جا به یــک دیواری برخورد کردم که 
از آن جا به بعــد دیگر پدر را ندیدم. روی آن دیوار 
با خط بسیار خوب و بزرگ نوشته شده بود »خدا«. 

- از حال و هوای مادر بعد از شــهادت پدر، 
بگوييد.

مادرم، اسوه صبر و مقاومت است. در مدرسه رفاه، 
دینی و قرآن تدریس می کردند. شب هفتم پدرم که 
تمام شــد، مادرم به مکه رفتند. وقتی برگشــتند، به 
ایشان پیشــنهاد کاندیداتوری نمایندگی مجلس را 

موفقی داشته باشیم.

- در اين مدت تالش زيادی كرديم تا با خانم 
رجايی در باره شهيد گفت و گو كنيم، اما ايشان 
تمايلی بــه اين كار نداشــتند.فکر می كنيد چرا 
مادرتان از مصاحبه كردن دلزده شده اند و حاضر 

به گفتگو نيستند؟
چون در بسیاری از مصاحبه هایی که با مادر شده، 
در حرف های ایشــان دخل و تصرف شــده و پیام 
صحبت هایشان به درســتی منتقل نشده است. هم 
چنین چون ایشان سیاســی هم هستند، هر کس از 

- چرا به شهيد رجايی نسبت به شهدای ديگر 
كمتر پرداخته شده است؟ آيا شما هم اين تصور 

را داريد؟
نمی دانم. علتش را نمی دانم. ولی بیشــتر ســعی 
می کنند از نام ایشان استفاده کنند تا راه ایشان. چون 

رفتن راه شهید رجایی سخت است. 

- فکر می كنيد چقدر مسئولين ما شيوه و سبک 
زندگی شهيد رجايی را دارند؟

این راه سخت اســت. البته ممکن است کسانی 
باشند که زندگی آن چنانی نداشته باشند، اما به ساده 

دادند. خیلی سرشــان شلوغ شــد. مادرم حتی قبل 
از به زنــدان رفتن پدر، در کار مبــارزه بود. عقاید 
خودشان را داشــتند. وقتی به مجلس  هم رفتند به 
همان عقاید پای بند بودند. سعی می کردند از رفاهی 
که مجلس در اختیار نمایندگان می گذاشت، استفاده 
نکننــد. همان راهی که پدر رفتند، مادر هم  همان را 

ادامه دادند. 
همیشــه طوری با ما رفتــار می کردند که ما فکر 
می کردیم، زندگی همین اســت؛ یعنــی پدرم باید 
به زندان می رفتند و بعد شــهید بشوند و ..]لبخند[ 
رفتارشان به شکلی بود که ما احساس کمبود محبت 
نکنیم. االن بیشتر احساس کمبود »پدر« را دارم. در 
موقعی که پدر زندان بودند و همچنین بعد از شهادت، 
هم برای ما پدر بود و هم مادر. تمام مشکالت ما را 
ایشــان رفع می کرد. برای انتخاب همسرمان از میان 
خواستگارها هم همیشه راهنمایی های موثری کردند 
که راهنمایی های ایشــان باعث شــد تا ازدواج های 

حرف های ایشان، چیزی را برداشت کرده است، به 
این علت مصاحبه نمی کنند.

-گفتگــو با زنانی مثل شــما و مادرتان، قطعًا 
برای مخاطبان مــا علی الخصوص زنان، جذاب 
است و بســياری می توانند با شناخت بيشتر، از 
سبک زندگی شما الگوبرداری كنند. حتی چاپ 
تصويری از شــما و مادر احساس خوبی را در 
مخاطب ايجاد می كند. زمانی كه مادرتان نماينده 
مجلس بودند، »همســر شهيد رجايی بودن« برای 
ايشان چه تاثيراتی مثبت يا ممنوعيت هايی ايجاد 

می كرد؟ 
مادرم مســتقل بودند. هیچ کدام. گمان نمی کنم نه 
تسهیالت خاصی و نه مشکل خاصی به خاطر پدرم 
برای ایشــان ایجاد شده باشد. مادر به علت استقالل 
شخصیتی که داشتند، اجازه نمی دادند حتی دیگران 

بخواهند بدین گونه با ایشان رفتار کنند.

زیستی شهید رجایی نیستند.

- ويژه ترين خاطره خودتان را با پدر بفرماييد.
زمانــی که ایشــان زنــدان بودند، بــه بچه های 
زندانی ها، قرار مالقات حضوری می دادند. به خواهر 
و برادرم اجازه مالقات دادند، اما برای آزار دادن من، 
به من اجازه مالقات ندادند. گفته بودند سن من زیاد 
اســت. اما من بچه های مدرسه مان را دیدم که آن ها 
هم مثل من، پدرشــان زندان بــود و به آن ها اجازه 
مالقــات داده بودند. من هم خیلی گریه می کردم و 

ناراحت بودم. 
پدرم شــکالتی را داده بود به بــرادرم که به من 
بدهد. آن قدر این شــکالت برای من مهم بود که آن 

زمانی که ايشان زندان 
بودند، به بچه های 

زندانی ها، قرار مالقات 
حضوری می دادند. به 
خواهر و برادرم اجازه 
مالقات دادند، اما برای 

آزار دادن من، به من اجازه 
مالقات ندادند. گفته بودند 

سن من زياد است. اما 
من بچه های مدرسه مان 

را ديدم که آن ها هم مثل 
من، پدرشان زندان بود و 

به آن ها اجازه مالقات داده 
بودند. من هم خيلی گريه 
می کردم و ناراحت بودم. 
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را نگه داشــتم. پدر که از زندان برگشتند، به ایشان 
نشان دادم. شکالت بعد از چهار سال معلومه که به 
چه شکل درآمده بود. آن را دور انداختم. بعدها فکر 
می کردم اگر می دانستم پدر، شهید می شود، شکالت 

را نگه می داشتم تا به بچه هایم هم نشان بدهم. 
تولد ما، خیلی بــرای پدرم مهم بود. حتی زمانی 
که زندان بود، از آن جا نامه می نوشــت و تولد ما را 
تبریک می گفت. این ها خیلی در ذهنم نقش بســته 

است.

- چه حســی داريد از اين كه منزل ســابقتان، 
تبديل به موزه شده است؟

خیلی وقت ها می رویم به آن جــا. قباًل که کتاب 
درســی دانش آموزانم عوض نشده بود، چون راجع 
به شــهید رجایی یک درسی داشــتند، بچه ها را به 
موزه می بردم. آن  درس را در موزه به دانش آموزانم 

می دادم.

- آن جا، بــرای دانش آموزهــا، از خاطرات 
شــخصی و كودكی تان هم خاطــره ای تعريف 

می كرديد؟
بله. اگر چیزی می پرسیدند، تعریف می کردم.

- اين درس در كدام كتاب بود؟
در کتاب ادبیات.

- اين درس حذف شده است؟
ایــن درس در حال حاضر به شــکل دیگری در 
مقطع اول راهنمایی آمده است. زندگینامه چند شهید 

را به طور مختصر در یک درس آورده اند.

- به نظر شما اين شــيوه چقدر توانسته است 
موفق شود؟

بیان آن بهتر است به شیوه »داستانی« باشد. بهتر 
می توان به این شــکل با شهید ارتباط برقرار کرد و 
بهتر است معرفی شــهدا از حالت و گویش بسیار 

رسمی و خشک بیرون بیاید.

- همه شــهيد رجايی را بــه عنوان يک معلم 
خالص و صادق می شناســند. به نظر می رســد 
شــخصيت ايشــان نيز تحت تاثير همين معلم 
بودنشان تا به اين حد تربيت يافته و منضبط بوده 
اســت. به نظر شما كه خود نيز به معلمی اشتغال 
داريد، چگونه می شود سيره شهيد رجايی و امثال 

ايشان را برای نسل های آينده روايت كرد؟

برای معرفی شخصيت هايی 
نظير ايشان به نظرم عمل به 
خصوصيات اخالقی شان و 
تداوم روحيه خدمت و کار 

برای مردم، بهترين زمينه ساز 
شناخت نسل های آينده از اين 
شهدا است. جوانان امروز با قوه 
تحليل شان در مورد همه چيز 

قضاوت می کنند و روايت صرف 
ما از گذشته برای اثرگذاری بر 

روی آن ها کفايت نمی کند

برای معرفی شــخصیت هایی نظیر ایشان و سایر 
چهره هــای انقالب به نظرم عمــل به خصوصیات 
اخالقی ایشــان و تداوم روحیه خدمت و کار برای 
مردم، بهترین زمینه ســاز شناخت نسل های آینده از 
این شهدا است. جوانان امروز با قوه تحلیل شان در 
مورد همه چیز قضــاوت می کنند و روایت صرف 
ما از گذشــته برای اثرگذاری بر روی آن ها کفایت 
نمی کنــد. راویــان و مبلغان امــروزی باید ضمن 
برخورداری از زبان و بیان علمی و مستند، شخصیت 

و روحیات شان هم در راستای این شهدا باشد.
وجــود الگوهــای عینــی، واقعــی و زنــده از 
شــخصیت هایی که همه چیزشان را به پای انقالب 
گذاشتند، می تواند جوانان امروز و نسل های آینده را 

به شناخت بیشــتر کسانی که در این راه به شهادت 
رسیدند، تشویق کند.

- به نظر شما چرا شهيد رجايی برای آموزش و 
پرورش اهميت ويژه ای قائل بود؟ 

این مســاله می تواند نشــانگر دوراندیشی ایشان 
بوده باشــد. چرا که احیای فرهنگ و پاسداشــت 
ارزش های فرهنگی همواره از طریق تربیت نسل ها 
و نهادینه ســازی احســاس تعلق و احترام در میان 

جوانان و نوجوانان میسر می شود. 
معلمی در این راه، نقشــی کلیدی دارد و آموزش 
و پرورش با لحاظ مباحث تربیتی آن که مورد توجه 
شــهید رجایی بود، عامل زیربنایی برای استقرار و 
حفظ ارزش های اسالمی است. کما این که می توان 
دید این قشــر و رده سنی در صورت عدم مدیریت 

و توجه، به یکی از آســیب پذیرترین اقشار جامعه 
تبدیل می شود.

-با توجــه به اين كه شــهيد رجايی پيش از 
نخست وزيری و رياست جمهوری، معلم بودند، 
به نظر می رســد آموزش و پرورش بايد اهتمام 
ويژه ای برای زنده نگاه داشتن ياد و خاطره ايشان 
داشته باشد. آيا برای موفقيت اين وزارت خانه در 

اين مساله توصيه و پيشنهادی داريد؟
معرفی و پاسداشت شهید رجایی و شهید باهنر 
و ســایر شــهدایی که نقش حساســی در پیشبرد 
انقالب داشــته اند، باید به عنوان یک کار مســتمر 
و بــا برنامه، و مبــری از اســتفاده های جناحی و 
سیاسی انجام شود. به این مساله باید به عنوان یک 
فعالیت فرهنگی ریشه دار و به عنوان یک ضرورت 
اجتماعی نگریسته شود و بدون اهداف سیاسی در 
جهت بهره مندی و شناخت نسل های جوان از این 

شهدا فعالیت شود.
در این صورت می توان در کتب درسی، برنامه های 
فرهنگی و تربیتی به آن مبادرت ورزید. خاطرات و 
زندگی نامه های شــهدا و آثار بر جای مانده از آن ها 
اگر در قالب های جذابی نظیر داســتان ارایه شــود، 

قطعاً تاثیرات عمیقی در بر خواهد داشت. 

- شــما در روند زندگی تان بيشتر تحت تاثير 
پدر بوديد يا مادر؟

 هر دو. نقش اصلی را مادر داشــتند اما پایه های 
تربیتی را پدرمان گذاشتند.

- پدرتان را در يک جمله معرفی بفرماييد. 
پدرم مظهر صبر و استقامت و مردانگی بود.

- در پايان اگر نکته يا نظــر و انتقادی داريد 
بفرماييد.

گله ی من بیشتر راجع به کتاب های درسی است، 
چون مــن در آموزش و پرورش هســتم. کتاب ها 
طوری باشــد که بچه ها بیشتر عالقمند بشوند. البته 
ما در جلســاتی که داریم، این ها را مطرح می کنیم. 
متن های کتاب ها سنگین نباشد. اگر مطلبی از شهدا 
آورده می شود، داســتان گونه باشد تا بچه ها بیشتر 
بتوانند ارتبــاط برقرار کنند. ایــن روش بهتر تاثیر 
خواهد داشت تا انتشار یک سری جمالت کلیشه ای.

- ممنون و سپاس از شــما به خاطر گفتگوی 
صميمانه و بدون آاليش تان.
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گفت و گو با
همراهان 
شهید
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 شهید رجایی  متعبد بود و در مسئولیت ها اخالص داشت

صفات مديريتی و مبارزات سياسی شهيد رجايی در گفت و گو با آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام

آيـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی از موثرتريـن 
چهره هـای پيـش و پـس از پيـروزی انقالب 
اسـالمی، از زمان جلسات مسـجد هدايت در 
دوره پيـش از انقالب با شـهيد رجايی آشـنا 
شـده و سـپس در برنامه های مدرسـه رفاه با 

ايشـان کار کرده اسـت.
اسـت؛  بـوده  اول  مجلـس  رييـس  ايشـان 
مجلسـی که شـهيد رجايی نيز نماينـده آن 
بـود و از هميـن مجلس برای نخسـت وزيری 
پيشـنهاد شـد و بـرای وزرايـش رای اعتماد 

. فت گر
دوران  اختالفـات  در  رفسـنجانی  هاشـمی 
رياسـت جمهوری بنی صدر و نخسـت وزيری 
شـهيد رجايـی در جريان اهانـت بنی صدر به 
نخسـت وزيـرش در دفـاع از شـهيد رجايی 

پاسـخ بنی صـدر را می دهـد.
گفـت و گـوی پيـش روی کـه پيـش از ايـن 
انجام شـده اسـت، از سـوی دفتـر  آيت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی جهت انتشـار در شاهد 
يـاران، يادمـان شـهيد رجايـی ارايـه شـده 

. ست ا

درآمد

ــنايی  ــدار و آش ــن دي ــودم اولي ــل ب - ماي
ــی را  ــهيد رجاي ــان ش ــا ايش ــی ب حضرت عال

ــم.  بدان
ــن برخــورد  ــًا اولی ــه واقع ــادم نیســت ک ــن ی م
ــات  ــاالً در جلس ــود. احتم ــا ب ــا کج ــنایی م و آش
فرهنگــی ـ سیاســی بــود کــه داشــتیم. از جاهایــی 
مثــل مســجد هدایــت کــه آیــت اهلل طالقانــی آن جــا 
ــه  ــود ک ــی ب ــی از کانون های ــتند، یک ــور داش حض
مــا و ایــن جــور افــراد گاهــی به هــم می رســیدیم. 
ــک  ــت ی ــجد هدای ــن در مس ــه م ــت ک ــادم اس ی
می آمدنــد.  آقایانــی  داشــتم.  هفتگــی  بحــث 
می آمدنــد،  کــه  آن جــا  کســانی  از  من جملــه 

ــد. ایشــان هــم در بعضــی از مســائل  ایشــان بودن
کــه بایــد آن جــا مطــرح بشــود، کمــک می کردنــد. 
از آن لحظاتــی کــه خــوب یــادم اســت مســائل 
مربــوط بــه مدرســه رفــاه اســت کــه دیگــر 
مســئولیت مشــترک داشــتیم. شــاید هفتگــی 
و گاهــی روزانــه مجبــور بودیــم بــا هــم کار 
ــا  ــه م ــم ک ــل نبودی ــاد مای ــع زی ــم. آن موق بکنی
ــا و  ــن برخورده ــد. چــون از همی ــم ببینن ــا ه را ب
مالقات هــا و رفــت آمدهــا، ســاواک نقطــه نفــوذ 
ــک  ــاه ی ــه رف ــون مدرس ــی چ ــرد. ول ــدا می ک پی
کانــون علمــی فرهنگــی بــود، هــم حضــور مــا و 
هــم حضــور ایشــان توجیــه داشــت. آن جــا بیشــتر 

بــا هــم نزدیــک و آشــنا شــدیم. شــناخت عمیقــی 
ــم.  ــدا کردی ــر پی ــه همدیگ نســبت ب

ــه فرانســه مــی رود، آيــا  - ايشــان ســفری ب
ــع هســتيد؟ از ماموريــت آن ســفر مطل

ــی  ــان وقت ــت، ایش ــا رف ــرف م ــم. از ط می دان
می رفــت. آن جمعــی کــه بــا هــم بودیــم تصمیــم 
گرفتیــم و ایشــان هــم در آن ســفر خیلــی خــوب 
ــدارم.  ــفر را ن ــرات آن س ــن االن خاط ــرد. م کارک
ــم می خواهــد اگــر کســی دارد برویــد بگیریــد  دل
ــفر  ــک س ــًا ی ــد. واقع ــفر کار بکنی و روی آن س

ــل توجهــی اســت.  قاب
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ــه  ــا كميت ــه ب ــن قضي ــاط اي ــاره ارتب - درب
ــد؟  ــه می فرمايي ــام چ ــرت ام ــتقبال حض اس
چــون ايشــان قاعدتــًا آن موقــع زنــدان بودنــد. 
اگــر در ايــن فاصلــه مطلبــی در نظرتــان 

ــد.  ــت، بفرمايي اس
حــاال از قبــل، یعنــی از مدرســه رفــاه یــادم آمــد 
کــه نقطــه آشــنایی مــا بــود. در مدرســه رفــاه دو 
ســه هــدف بیــن مــا مشــترک بــود. یکــی ایــن بود 
ــارز  ــراِن انســان های مب ــرای دخت کــه آن روزهــا ب
ــه  ــود ک ــده ب ــکل ش ــدار مش ــک مق ــن ی و متدی
کجــا درس بخواننــد. چــه محیطــی باشــد. حقیقتــًا 
ــران  ــن دخت ــا ای ــود ت ــاز ب ــک مدرســه ای نی ــه ی ب
بتواننــد هــم روحیــه سیاســی داشــته باشــند و هــم 
ــه  ــم این ک ــند و ه ــته باش ــی داش ــه مذهب روحی
واقعــًا درس بخواننــد. چــون بــه تحصیــل عالقــه 
ــه درس  ــی ک ــران متدین ــع دخت ــتند. آن موق داش
ــرای  ــد. یــک جــای مناســب ب بخواننــد کــم بودن
ــه دیگــری  ــدارس دختران ــود. م ــا واجــب ب این ه
ــد  ــی آن هــا مالحظــات سیاســی می کردن ــود، ول ب

ــود.  ــی ش ــا سیاس ــط آن ه ــتند محی و نمی گذاش
ــا  ــرار م ــیم و ق ــته باش ــه داش ــد مدرس ــا ش بن
ــد از  ــا می آین ــه آن ج ــرادی ک ــه اف ــد ک ــن ش ای
ــند.  ــاد باش ــل اعتم ــن و قاب لحــاظ سیاســی مطمئ
احتمــاالً از جلســه ای کــه بــرای فــرش فروش هــا 
ــای  ــی از آدم ه ــم بعض ــا ه ــه در آن ج ــتیم ک داش
ــم.  ــروع کردی ــتیم، ش ــر داش ــوب و خوش فک خ
فــرش فروش هــا کمــک خوبــی بــه مدرســه 
کردنــد. مدرســه تاســیس شــد و کارهــای علمــی 
و فنــی مدرســه و کارهایــی کــه بــه معنــی اخــص 
مدرســه ای بــود بــه عهــده آقایــان رجایــی و 
باهنــر بــود. فرهنــگ عمومــی و مســایل اجتماعــی 
ــادی از  ــدار زی ــک مق ــن ی ــر و همچنی عمومی ت
مســایل مالــی را مــن بــه عهــده داشــتم و کمــک 
می کــردم. آن مدرســه در برنامه هــای سیاســی 
مــا خیلــی موثــر بــود. نیروهــای خوبــی آن جــا بــه 

ــم رســیدند.  ه
شــهید رجایــی هــم بــا آن جــا ارتبــاط داشــت. 
در آن زمــان کــه شــروع کردیــم، مجاهدیــن خلــق 
ــا  ــد. آن ه ــده بودن ــی رو نش ــور گروه ــوز به ط هن
و  می کردنــد  کار  پنهــان  گروهــی  به صــورت 
ــود.  ــق ب ــا رفی ــا بعضــی از آن ه ــی ب ــهید رجای ش
ــم  ــا انتخــاب کردی ــرای آن ج ــه ب ــم ک ــری ه مدی

ــود.  ــا ب از آن ه

- خانم بازرگان؟

بلــه، خانــم بــازرگان، حــاال بــه صــورت 
واقعــی و ظاهــری همســر شــهید حمیدنــژاد شــد 
و جــزو افــرادی بــود کــه آن هــا رویــش حســاب 
ــرد  ــوب اداره می ک ــم خ ــه را ه ــد. مدرس می کردن
ــم. مــا  ــا از وضعــی کــه داشــتیم راضــی بودی و م
ــر  ــا باهن ــی ی ــای رجای کــه او را نمی شــناختیم. آق
آورده بودنــد. از طرفــی ایشــان بــا نهضــت آزادی 
کار می کــرد. نهضــت آزادی آن موقــع گــروه 
ــازرگان  ــدس ب ــل مهن ــرادی مث ــود. اف ــی ب مترق
و دکتــر ســحابی بــا این هــا کار می کردنــد. در 

ــاه  ــه رف ــام موسس ــدادی به ن ــه ام ــود، موسس بش
ــک  ــذب کم ــرای ج ــه ب ــم ک ــیس کردی ــم تاس ه
ــه مســتمندان کمــک  ــتند ب ــه می خواس ــرادی ک اف

ــود.  ــی ب ــدان خوب ــد، می کنن
کمــک کــردن بــه خانواده هــای زنداني هــا 
ــا  ــان ب ــا برنامه هایش ــان ی ــه شغلش ــی ک و مبارزین
فشــار ســاواک بــه هــم می خــورد و زندگــی 
ــود.  ــت ب ــرد، در اولوی ــدا می ک ــکل پی ــا مش آن ه
ــک  ــه ی ــم. ب ــاع می کردی ــا را ارج ــوالً کاره معم
شــکلی آن هــا را پشــتیبانی می کردیــم، ولــی 
امــداد  امــداد داشــت. هــم موسســه  عنــوان 

ــه.  ــم مدرس ــود و ه ــاز ب کارس

ــا  ــود؟ آي - مســئول موسســه چــه كســی ب
ــرد؟ ــودش اداره می ك ــا را خ ــن كاره اي

ــورت  ــم و به ص ــورایی کار کردی ــورت ش به ص
ــزو  ــم ج ــن ه ــه م ــد ک ــی ش ــد حقوق ــک واح ی
ســهامداران آن جــا بــودم کــه فکــر می کنــم 
هنــوز هــم جــزو ســهامداران هســتم. اگــر اســمم 
ــتند  ــه می خواس ــی ک ــند. زمان ــزده باش ــم ن را قل
توســعه بدهنــد از مــن هــم چیــزی می خواســتند 
ــم  ــی ه ــم. اردوی ــته باش ــهم داش ــت س و می بایس
ــه  ــی تهی ــار آن باغ ــم. در کن ــرده بودی ــت ک درس
کــرده بودیــم کــه خانواده هــا را آن جــا می بردیــم. 
این جــا هــم می آوردیــم. در برنامه هــای اعیــاد 
بــرای  می آوردیــم.  این جــا  هــم  وفیــات  و 

برنامه هــای تفریحــی آن جــا می بردیــم. 
ــلمان ها  ــه مس ــود ک ــاال نب ــل ح ــع مث آن موق
مجامــع  و  ســینماها  پارک هــا،  در  بتواننــد 
ــزوی  ــاًل من ــان کام ــا آن زم ــد. م ــی برون تفریح
بودیــم. لــذا جاهــای معینــی بــرای خودمــان 
بچه هایمــان  این کــه  تــا  می کردیــم  درســت 
ــری  ــای هن ــی کاره ــند. گاه ــته باش ــی داش تنفس
ــتر  ــی بیش ــمی فرهنگ ــای رس ــتیم. کاره ــم داش ه
بــه عهــده آقایــان رجایــی و باهنــر بــود. مــا هــم 
کارهــای دیگــری می کردیــم. بــه هــر حــال 
ــم  ــه ه ــرای ب ــکان ب ــن م ــم مهمتری ــر می کن فک
ــارزه،  رســیدن نیروهــای جــدی و مخلــص در مب
مدرســه رفــاه بــود. آن موقــع خانه هــای متعــددی 
مثــل حســینیه ارشــاد بــود کــه یــک مقــدار 
ــه  ــی ب ــان را خیل ــر داشــت و خودش ــت بازت حال
ــاًل  ــه مث ــد ک ــک نمی کردن ــدی نزدی ــارزات ج مب
نیروهــای مســلح مبــارز بیاینــد و نزدیــک بشــوند. 
این جــا ســمبل مبــارزان جــدی بــود. آن جــا 
ــود کــه  هــم ســمبل مبــارزان فرهنگــی سیاســی ب

 از مدرسه رفاه يادم آمد 
که نقطه آشنايی ما بود. در 

مدرسه رفاه دو سه هدف بين 
ما مشترک بود. يکی اين بود 
که آن روزها برای دختراِن 
انسان های مبارز و متدين 

يک مقدار مشکل شده بود 
که کجا درس بخوانند. چه 

محيطی باشد. حقيقتًا به يک 
مدرسه ای نياز بود تا اين 

دختران بتوانند هم روحيه 
سياسی داشته باشند و هم 
روحيه مذهبی داشته باشند 

و هم اين که 
واقعًا درس بخوانند

ــدارس جــزو آدم هــای حســابی ـ  دانشــگاه ها و م
هــم در میــدان مبــارزه و هــم در میــدان تفکــرات 
ــد. فکــر می کنــم خودشــان  نویــن اســالمی- بودن
هــم یــک مدرســه ای خیلــی خوبــی به نــام کمــال 

ــود.  داشــتند کــه در نارمــک ب
تجربــه آن هــا هــم بــرای مــا مفیــد بــود. 
شــهید رجایــی و دکتــر باهنــر آن جــا هــم کمــک 
ــا،  ــم. بازاري ه ــا می رفتی ــم آن ج ــا ه ــد. م می کردن
افــراد موثــر، همیــن موتلفــه و افــراد خــوب ایــن 
ــه  ــذا ب ــد و ل ــده بودن ــی دی ــز جالب مدرســه را چی
هزینــه و خدمــات مدرســه کمــک می کردنــد. 
ســاواک هــم حســاس شــده بــود. ولــی مــا ســعی 
ــته  ــه را داش ــکل مدرس ــز ش ــه چی ــم هم می کردی
ــیع تر  ــا وس ــش م ــه پوش ــر این ک ــد. به خاط باش



www.navideshahed.com
30

یادمان  شهید محمدعلی رجایی / شماره  131 / شهریور ماه 1395   

ــی  ــند و خیل ــا برس ــه درگیري ه ــتند ب نمی خواس
ــد.  ــدان نبودن ــل زن اه

ــک  ــر ی ــه ه ــود ک ــم ب ــری ه ــای دیگ کانون ه
ــم  ــر می کن ــال فک ــر ح ــه ه ــت. ب ــی داش خاصیت
نزدیکتریــن نقطــه ای کــه بــا هــم تمــاس داشــتیم و 
بهتریــن تماس هــا را داشــتیم آن جــا بــود. آشــنایی 
عمیــق و همکاري هــای مــا هــم در آن جــا شــکل 

گرفــت.

- لطفــا در مــورد كارهــای سياســی در رفــاه 
ــاره بفرماييد.  اش

ــرای چــه  ــا ب ــه م ــود ک ــوم ب از همــان اول معل
چیــزی ایــن مدرســه را درســت کردیــم. خودمــان 
مــا  مبــارزه  کارهــای  لــذا  می دانســتیم.  هــم 
را تحت الشــعاع نگرفتــه بــود. یــک پوششــی 
ــرای مبــارزه  ــا مشــکالتی ب درســت شــد. در اروپ
پیــش آمــده بــود. قــرار شــد از طــرف جمــع مــا 
ــود.  ــاه ب ــع رف ــم جم ــا ه ــع م ــرود. جم ــی ب کس
ــد  ــده گرفتن ــه عه ــن ســفر را ب ــی ای شــهید رجای
ــفر  ــد. س ــی رفتن ــای غرب ــه اروپ ــفر ب ــک س و ی
ــاط  ــان ارتب ــد. ایش ــی ش ــی خوب ــان کار خیل ایش
ــی  ــای ارتباط ــد. راه ه ــرار کردن ــی را برق محکم
مــا را هــم مشــخص کردنــد. بعــد خودشــان اداره 
می کردنــد. طــرف مــا ایشــان بــود اگــر مــا کاری 
داشــتیم بــه ایشــان می گفتیــم. هــم بــا لبنــان هــم 
ــا فرانســه و بعضــی جاهــای دیگــر. شــما بایــد  ب
پیــدا کنیــد کــه چــه کســانی طــرف ایشــان بودنــد. 
ــم کار  ــا ه ــه ب ــن رابط ــه در ای ــانی را ک ــن کس م
ــفر  ــن س ــرار ای ــر اس ــم. اگ ــد، نمی شناس می کردن
را بتوانیــد پیــدا کنیــد، بــه تاریــخ خدمــت خوبــی 

کرده ایــد. 
تــا ایــن اواخــر هــم مــا از طریــق ایشــان ایــن 
ارتبــاط را داشــتیم. آن زمــان اصــل مــا بــر اعتمــاد 
بــود. یکــی از اصول مــان ایــن بــود کــه اطالعــات 
کمــی داشــته باشــیم. چــون فــرض بــر ایــن بــود 
کــه بازداشــت می شــویم و می پرســند. وقتــی 
ــه  ــر چ ــت. ه ــت اس ــان راح ــم خیال م ــه ندانی ک
ــر  ــل ب ــذا اص ــتیم. ل ــد نمی دانس ــار می آوردن فش
ــروری را ـ  آن  ــب ض ــط مطال ــه فق ــود ک ــن ب ای
ــه  ــودـ ب ــوط می ش ــم مرب ــه ه ــه ب ــی ک چیزهای
ــی  ــن خیل ــل م ــن دلی ــه همی ــم. ب همدیگــر بگویی

ــم.  ــان نمی دان ــفر ایش از س

ــم  ــد، مبه ــه فرمودي ــا ك ــکالت اروپ - مش
اســت. اگــر ممکــن اســت اشــاره مختصــری 

ــزی  ــه چي ــکالت چ ــن مش ــه اي ــد ك بفرمايي
ــود؟  ب

ــاواک در  ــار س ــه فش ــود ک ــی ب ــد موقع ببینی
ــن  ــه ای ــا ب ــود و م ــده ب ــاد ش ــی زی ــل خیل داخ
ــارج  ــی خ ــه کانون های ــم ک ــیده بودی ــه رس نتیج
ــد  ــا می خواه ــر ج ــم. حــاال ه ــران الزم داری از ای
باشــد. می خواســتیم از آن جــا حمایــت بشــویم و 
اخبارمــان را پخــش بکنیــم. اگــر افــرادی بــه هــر 
ــه  ــد، ب ــی بکنن ــران زندگ ــد در ای ــل نمی توانن دلی
آن جــا برونــد و کمــک بکننــد. اهــداف متعــددی 

موقــع مشــکالت مــا ایــن بــود. منتهــا بعــداً همیــن 
ــالف  ــد، اخت ــا کار می کردن ــا م ــه ب ــی ک کانون های
ــاله  ــد مس ــال بع ــه س ــی س ــد. دو ال ــدا کردن پی
اختــالف و نــزاع آن هــا مشــکالت جدیــدی 
به وجــود آورد کــه مــا بایســت کمــک می کردیــم 
ــی  ــد از دو ال ــم. بع ــه مشکالتشــان را حــل کنی ک

ســه ســال بعــد مــن رفتــم. 

- آيــا شــهيد رجايــی وقتــی از ســفر 
ندادنــد؟ گزارشــی  برگشــتند، 

چــرا، ولــی مفصــل یــادم نیســت و شــاید 
بعضــی چیزهــا را الزم نبــود بــه مــا بگویــد. لــذا 
ــدا  ــی پی ــد این هــا را یــک جای ــم. بای مــن نمی دان

ــد. کنی
 

ــا  ــاه ب ــه رف ــيس مدرس ــه تاس ــا انديش - آي
ــد؟ ــرح ش ــام مط ام

ــا امــام مطــرح شــد. از ایشــان اجــازه و  بلــه، ب
ــرای  ــی ب ــراً زمان ــم. ظاه ــک می گرفتی ــی کم گاه
ــی  ــود و گزارش های ــده ب ــدا ش ــی پی ــان ابهام ایش
داده بودنــد. ایشــان از طریــق بعضــی مســافرهایی 
ــه  ــی ک ــد، از ابهامات ــد می کردن ــت و آم ــه رف ک
ــا  ــا آن ه ــد. م ــئوال می کردن ــود، س ــده ب ــدا ش پی
ــا  ــفانه م ــم. متاس ــح دادی ــان توضی ــرای ایش را ب
ــه  ــتیم نگ ــع نمی توانس ــا را آن موق ــن برنامه ه ای
داریــم. شــاید در دفتــر خــود امــام باشــد. چــون 
در نجــف برنامــه ای بــرای حفــظ نامه هــا داشــتند. 
مــا در ایــران نامه هــای امــام را نگــه نمی داشــتیم. 
ــن  ــود، م ــد نب ــم و بمان ــظ کنی ــی حف ــه جای این ک
ــخ می شــد  خــودم هیچ وقــت اســنادی کــه ســر ن
ــت.  ــش هس ــی نامه های ــردم. ول ــظ نمی ک را حف

ــدا شــود. شــاید یــک روزی پی

ــد؟  ــاره بفرمايي ــات اش ــه ابهام ــود ب - می ش
شــايد يــک مقــداری روشــن شــود.

چــون مــا ظاهــر را یــک ظاهــر غیــر مبارزاتــی 
ــان  ــه ایش ــت ب ــن اس ــم. ممک ــت می کردی درس
کارهــای  بــرای  را  خودشــان  باشــند،  گفتــه 
فرعــی و کارهــای دیگــر مشــغول کردنــد. چــون 
ــه  ــود ک ــا ب ــل م ــرادی مث ــه اف ــتر ب ــان بیش امیدش
این جــا مبــارزه را هدایــت بکنیــم. اگــر یــک 
ــا هــم خودمــان  وقــت این جــوری می شــد کــه م
را بــه کارهــای دیگــر مشــغول کنیــم، ممکــن بــود 
ــت  ــن االن درس ــد. م ــئوال باش ــان س ــرای ایش ب
ــن حــد اســت.  ــد در ای ــر باش ــادم نیســت. اگ ی

در اروپا مشکالتی برای 
مبارزه پيش آمده بود. قرار 
شد از طرف جمع ما کسی 

برود. شهيد رجايی اين سفر 
را به عهده گرفتند و يک 

سفر به اروپای غربی رفتند. 
سفر ايشان کار خيلی خوبی 
شد. ايشان ارتباط محکمی را 
برقرار کردند. راه های ارتباطی 
ما را هم مشخص کردند. بعد 

خودشان اداره می کردند. 

بــرای ایــن کار داشــتیم. دلمــان نمی خواســت 
کســانی کــه آن جــا هســتند؛ اختیارمــان را بگیرنــد. 
ــی  ــر پول ــه اگ ــیم ک ــن باش ــود مطمئ ــذا الزم ب ل
ــر  ــتیم، اگ ــندی می فرس ــر س ــم، اگ ــرج می کنی خ
ــر شــبکه ای  ــم و اگ ــا می گیری ــم ی ــری می دهی خب
ــه  ــان باشــد. ب ــم، در مســیر خودم درســت می کنی
ــه  ــی ک ــهید رجای ــل ش ــردی مث ــل ف ــن دلی همی
ــور  ــن منظ ــرای ای ــت، ب ــیاری الزم را داش هوش
ــتند،  ــا هس ــه آن ج ــا را ک ــه آن پایگاه ه ــت ک رف

ــم.  ــا کنی ــر نیســتند احی ــا اگ ــم و ی ــت کنی تقوی
هــدف ایــن بــود کــه گفتــم. مــن زیــاد نزدیــک 
نشــدم بــه این کــه ببینیــم پایــگاه کجاســت. چــون 
ایشــان رابــط بــود و اگــر کاری هــم می خواســت 
ــا  ــه م ــود ب ــد. الزم نب ــان می کردن ــد، خودش بکن
ــا  ــتن این ه ــرا نوش ــد. زی ــزارش بدهن ــند و گ س
هــم خطرنــاک بــود. نمی شــد این هــا را بنویســیم 
ــه  ــذا هــر چــه ک ــی داشــته باشــیم. ل ــک جای و ی
ــدا کنیــم. آن  ــد پی هســت در ســینه ها اســت و بای
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- دورنمــای حضــور سياســی آقــای رجايــی 
چگونــه بــود؟ چــون ايشــان ســال 42 دســتگير 
ــه  ــت را ب ــه نهض ــم اطالعي ــتر ه ــدند. بيش ش
ــفر و  ــن س ــر از اي ــر غي ــد. اگ ــن می بردن قزوي
ــم  ــری ه ــای ديگ ــک دور نم ــاه ي ــه رف مدرس
بتوانيــد ترســيم بفرماييــد كــه ايشــان تــا چــه 
ــی خــوب  ــود، خيل ــق ب ــايل عمي حــد در مس
ــد، اشــاره  اســت. اشــاره ای كــه شــما فرمودي
ظريفــی اســت. فرموديــد: اگــر اطالعــات مــرا 
ــان  ــن نش ــدم. اي ــدام می ش ــن اع ــت، م می گف
ــما  ــا ش ــطح ب ــان س ــان در هم ــد ايش می ده
ــن  ــک چني ــود. ي ــع ب ــه مطل ــوده ك ــط ب مرتب
چيــزی در خطبه هــا فرموديــد و در كتــاب 

شــما هســت. 
مــا بــا ایشــان در مســایل بســیار جــدی و ســری 
ــن  ــا ای ــوز م ــم. هن ــکاری می کردی ــارزه هم و مب

چیزهــا را نگفتیــم. 

را  مــورد  چنــد  می كنــم  خواهــش   -
ــود.  ــناخته بش ــدار ش ــک مق ــا ي ــد ت بفرمايي
ــی  بعضــَا تلقــی می شــود كــه ايشــان ارتباطات
ــت.  ــوده اس ــم ب ــته و معل ــت داش ــا نهض ب

ایشــان در ابعــاد مختلــف یــک فرهنگــی موفــق 
و متدیــن و جــدی مــورد اعتمــاد بــود. در مبــارزه 
خــط اصلــی ایشــان خــط امــام بــود. محــور اصلی 
ــم  ــا ه ــایر جریان ه ــا س ــم. ب ــا بودی ــام م خــط ام
همــکاری می کــرد. نهضــت آزادی و مجاهدیــن و 
ــع انجمــن  ــد. آن موق ــم بودن ــم ه ــای معل گروه ه
ــه  ــک ب ــزی نزدی ــاید چی ــن و ش ــالمی معلمی اس
همیــن نــام بــود کــه بــا آن هــا همــکاری می کــرد. 
ــن  ــه همی ــود. ب ــا ب ــی او این ج ــور اصل ــی مح ول
دلیــل بعــد از انقــالب جــزو ارکان و در خدمــت 
امــام بودنــد. بــرای ایــن کــه خــط ایشــان روشــن 

بــود. 

ــاره  ــه رازی اش ــد ب ــالح می داني ــر ص - اگ
بفرماييــد كــه مربــوط بــه بيســت و پنــج ســال 

گذشــته اســت. 
ــه  ــم، بلک ــم بگوی ــن نمی خواه ــه م ــه این ک ن
ــت  ــح و درس ــه صحی ــزی را ک ــم چی نمی خواه
ــم  ــم. اگــر این هــا را بخواهــم بگوی نیســت، بگوی
بایــد قــدری فکــر بکنــم. بــا آن هایــی کــه بیشــتر 
ــن  ــم در ذه ــز ه ــه چی ــم. هم ــد، چــک بکنی بودن
مــا نیســت. ممکــن اســت مــن چیــزی بگوییــم بــا 
چیــزی کــه دیگــران می گوینــد، فــرق بکنــد. بعــد 

ــا  ــردم و از اروپ ــافرت ک ــا مس ــه اروپ ــه ب از آن ک
ــه  ــه رفت ــفری ک ــد. در آن س ــرا گرفتن ــتم م برگش

ــدم.  ــای ایشــان را دی ــار کاره ــودم، آث ب

-چه سالی شما به سفر رفتيد؟
در ســال 53 یــا 5۴ دو بــار رفتــم. بعــد از آن که 
ــد شــدند و انشــعاب  منافقیــن بعضی هایشــان مرت
شــد و آن جــا هــم همیــن مشــکالت نفوذ کــرد. در 
لبنــان و فرانســه و انگلســتان و خیلــی جاها مســاله 
پیــش آمــد. از هــم جــدا شــدند. ابهــام عجیبــی بــر 

ــک  ــا ي ــد. ي ــرم نبودن ــم مح ــا ه ــا ب اين ه
ــوده  ــه ب ــی ك ــی و خبرهاي ــن داخل ــار بولت ب
را نــگاه می كــرد. خانمــش می گفــت بــا 
ــد و  ــم اهلل را انداختن ــه بس ــت ك ــی گف ناراحت
ــی  ــد. يعن ــدا می كنن ــه پي ــد زاوي ــم دارن كم ك
همــان مــوارد را نشــان مــی داد كــه دارد چــک 
ــک  ــا كم ــه اينه ــال ب ــن ح ــد. در عي می كن
ببينــم در جلســاتی  می كــرد. می خواســتم 
ــات و  ــن ابهام ــود اي ــی ب ــا حضرت عال ــه ب ك

ــت؟ ــبهات را داش ش
همیشــگی  بحث هــای  جــزو  این هــا  بلــه، 
ــته های  ــار و نوش ــه آث ــی ک ــود. از آن وقت ــا ب م
ــا  ــن بحث ه ــید ای ــتمان می رس ــن به دس مجاهدی
شــروع شــد کــه این هــا تحلیل هــای مارکسیســتی 
فلســفه  مــا  داغ  بحــث  موقــع  آن  می کننــد. 
تاریــخ بــود. تحلیل هــای مــادی ریشــه اش در 
ــی  ــود کــه این هــا می خواســتند. حت مارکسیســم ب
ــا  ــد ی ــه نوشــته بودن ــام حســین)ع( ک ــی ام زندگ
تفســیر ســوره حضــرت محمــد)س( را کــه 
نوشــته بودنــد یــک چیزهــای از ایــن قبیــل در آن 
ــد.  ــث می ش ــل بح ــا در محاف ــا این ه ــود. منته ب
ــر  ــی را تکفی ــوری کس ــا ف ــه م ــود ک ــور نب این ط
کنیــم و بگوییــم حــاال ایــن چــه می شــود. حتــی 
تــا آن ســال های آخــر کــه مــا در زنــدان بودیــم، 
ــود. بعضی هــا  بحــث مهــم مــا همیــن حرف هــا ب
ــد. بعضــی از  ــر اســالمی می گرفتن مواضــع خالصت
آن هــا حتــی حاضــر نبودنــد ایــن روش رئالیســم 
ــری  ــهید مطه ــرح های ش ــی و ش ــه طباطبای عالم
را بخواننــد. تــا ایــن حــد پیــش می آمدنــد. 
مخالــف بودنــد. ایــن طــرف هــم حاضــر نبودنــد 
ــان در  ــا خودم ــد. م ــا را بخوانن ــای آن ه تحلیل ه
ــای  ــن آق ــن و همی ــتیم. م ــاتی داش ــرون جلس بی
ــان  ــر و بعضــی از آقای ــای باهن ــر پیمــان و آق دکت
دیگــر مســایل را بحــث می کردیــم. همین هــا 
ــث  ــی را بح ــا مطالب ــود. م ــا ب ــث م ــور بح مح
می کردیــم کــه مواضع مــان را مشــترک کنیــم. 
ــر  ــنیدیم دکت ــم، ش ــدان رفتی ــه زن ــه ب ــا ک م
ــاپ  ــته و چ ــرده و نوش ــع ک ــا را جم ــان آن ه پیم
کــرده اســت. آقــای باهنــر یــک نســخه بــرای مــن 
فرســتادند. مــن آن را خوانــدم دیــدم آن هایــی کــه 
مــا بحــث کردیــم و نتیجه گیــری کردیــم، نیســت. 
ــکاالت آن  ــت. اش ــده اس ــری ش ــای دیگ چیزه
را یادداشــت کــردم. آن جــزوه ای کــه ایشــان 
فرســتاده بــود، ۴0 یــا ۴1 اشــکال داشــت. از 
طریــق آقــای مهــدوی کنــی ـ احتمــاالً ایشــان از 

ايشان در ابعاد مختلف يک 
فرهنگی موفق و متدين و 

جدی مورد اعتماد بود. 
در مبارزه خط اصلی ايشان 

خط امام بود. محور اصلی خط 
امام ما بوديم. با ساير جريان ها 

هم همکاری می کرد. نهضت 
آزادی و مجاهدين و گروه های 

معلم هم بودند. آن موقع 
انجمن اسالمی معلمين بود که 

با آن ها همکاری می کرد

جــو مبــارزه حاکــم شــد. الزم بــود یــک جریــان 
ــد.  ــرون بیای ــام بی ــن ابه ــاره از ای ــی دوب خالص
وضــع مــا در داخــل روشــن بــود. کانــون اصلــی 
ایــن اختالفــات در زنــدان بــود. بیــرون از زنــدان 
ــم  ــا بودی ــود. چــون م ــر ب ــات مبهم ت ــن اختالف ای
ــارج از  ــم. خ ــت می کردی ــوری هدای ــک ج و ی
کشــور کــه وضــع بدتــر بــود. خبرهــای گوناگــون 
ــاواکی ها  ــود س ــه خ ــایعاتی ک ــا ش ــح ی و ناصحی
پخــش می کردنــد، اوضــاع را مشــکل کــرده 
ــه آن خــط  ــم ک ــود. می بایســت کمــک می کردی ب

اصلــی گــم نشــود.
 

ــان  ــل ايش ــی مث ــا طيف ــی ب - حضرت عال
وجــوه و روابــط مشــتركی در رابطــه بــا 
ــا  ــه آن ه ــای اولي ــتيد. كاره ــن داش مجاهدي
تاييــد می شــد. مــن شــنيدم كــه دو نفــر 
ــاه  ــب پن ــک ش ــن را ي ــای مجاهدي از اعض
می دهــد و خانمــش صبــح می گويــد كــه 
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ــا از طریــق دیگــری  ــد ـ ی ــدان آزاد شــده بودن زن
ــا  ــه آن ه ــت ک ــم می خواس ــتادم. دل ــرون فرس بی
ــدم آن  ــرون آم ــه بی ــد ک ــتم. بع ــه می داش را نگ
ــا بحــث روز  ــه دســتم نرســید. این ه یادداشــت ب
ــیار  ــایل بس ــن مس ــی در ای ــای رجای ــود. آق ــا ب م
متعبــد بــود. حاضــر نبــود تحلیل هــای مــن 
ــی  ــه اصطــالح انقالب ــا ب ــنفکری ی درآوردی روش
ــد کــه  بیــن آن هــا پــل باشــد. آن هــا مدعــی بودن
مــا بیــن مارکسیســم و اســالم پــل زدیــم. شــهید 
رجائــی این هــا را قبــول نداشــت. بعــد از انقــالب 
ــص  ــع خال ــریع مواض ــی س ــد خیل ــم می دیدی ه

می گرفــت.  اســالمی 
ــت.  ــم داش ــالب ه ــل از انق ــت را قب ــن حال ای
منتهــا آن موقــع در جلســات درگیــری خصوصــی 
بــود. بعــداً بــه رســانه ها کشــید. مــن آقــای 

رجایــی را در کارهایــش متعبــد می دیــدم. 

ــان  ــت ايش ــا، مديري ــم قضاي ــه مه - نکت
ــان و  ــيره ايش ــث س ــون بح ــه چ ــت. البت اس
ــادر  ــان ص ــه از ايش ــت ك ــردی اس ــال ف خص
ــد، يــک آدم  ــن كــه فرمودي شــده اســت. همي
متعبــد رســاله ای، در عيــن حــال تحليــل هــم 
داشــت و نظــر اســالم و مکتــب را پيــاده 
ــت ايشــان  ــا مديري می كــرد. اگــر در رابطــه ب
كــه ايــن خصــال چــه جــور بــروز پيــدا كرده 
ــويم.  ــون می ش ــد، ممن ــاره بفرمايي ــت، اش اس

ــان دوره  ــی در هم ــای رجای ــم آق ــر می کن فک
کوتاهــی کــه مســئولیت داشــت، خــودش را نشــان 
داد. در اعمــال و افکارشــان قاطــع بــود. مالحظــه 
نمی کــرد. هــر تصمیمــی می گرفــت، پشــتش 
می ایســتاد. چــون در عقایــد مذهبــی جــدی بــود. 
بــه نظــرم جایــی کــه یــک قــدری اوقــات مــا تلــخ 
ــر  ــه ه ــدر ب ــای بنی ص ــه آق ــود ک ــی ب ــد زمان ش
یــک از مــا بــا برداشــت خــودش لقبــی داده بــود. 
ــود.  ــی لقــب خشــک ســر داده ب ــای رجای ــه آق ب
ــندید و  ــایل نمی پس ــان را روی مس ــب ایش تعص
اختــالف ایشــان بــر ســر مســئولیت، همیــن بــود. 
ــالف  ــدری اخت ــک ق ــم ی ــا ه ــن ب ــر ای به خاط
ــکاری  ــرای اف ــرای اج ــم ب ــد بگوی ــتند. بای داش
اســالمی کــه انتخــاب کــرده بــود، مالحظــه 
ــور  ــان مح ــر هم ــم ب ــش ه ــرد. در مدیریت نمی ک
قاطعیــت نشــان مــی داد. االن عمــل خــاص و 

ــادم نیســت.  ــان ی ــتثنایی از ایش اس

می شــد،  كــه  برخوردهايــی  در   -
حضرت عالــی هــم در شــورای دفــاع تشــريف 
ــوری  ــت: ج ــروری می گف ــای پ ــتيد. آق داش
ــود.  ــان ب ــه ايش ــتش ب ــه پش ــت ك می نشس
ــی  ــی زد در حال ــرف م ــی ح ــای رجاي ــا آق ي
ــل  ــدر مح ــود، بنی ص ــر ب ــت وزي ــه نخس ك
نمی گذاشــت و چيزهــای ديگــر. احتمــااًل 
ايشــان در مقابــل ايــن كارهــا واكنشــی بايــد 

ــی داد.  ــان م نش
ــه از نخســت وزیری ایشــان  ــای بنی صــدر ک آق
ــود.  ــده ب ــل ش ــه او تحمی ــا ب ــود. منته ــی نب راض
مجلــس تحمیــل کــرده بــود. آن موقــع مــا کســی 
دیگــری را نمی پذیرفتیــم. کار مــا بــه این جــا 
ــن  ــد. رفت ــه نمی پذیرفتن ــود ک ــور ب ــید. این ط رس
ــی  ــود. وقت ــن مــن ب ــل رفت ایشــان در مجلــس مث
کــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری را در مقابــل 
ــس  ــم در مجل ــم گرفتی ــم، تصمی ــدر باختی بنی ص
ــرادی از حــزب  ــذا اف ــم. ل ــه بدهی ــان را ادام کارم
ــدا  ــا کاندی ــه این ه ــدند ک ــاب ش ــوری انتخ جمه
بشــوند و بــه مجلــس بیاینــد. گــروه خوبــی هــم 
و  حــزب  موثــر  شــخصیت های  اول  آمدنــد. 
انقــالب نامــزد شــدند و عمدتــًا هــم رأی آوردنــد 
در شــکل گیری  آنهــا  آمدنــد.  بــه مجلــس  و 
ــی از  ــای رجای ــد. آق ــم بودن ــیار مه ــس بس مجل

ــد.  ــری رفتن ــه نخســت وزی ــس ب مجل

- در ايــن برخوردهايــی كــه بنی صــدر 
ــد  ــی باي ــی خيل ــهيد رجاي ــم ش ــرد، حل می ك
ــل  ــه نق ــور ك ــون اين ج ــد. چ ــی باش ديدن
ــتند،  ــان نوش ــی در مکاتباتش ــود و بعض می ش

ــد.  ــی را گفتن ــی تلخ ــکات خيل ن
ــش  ــت. تحمل ــر داش ــه صب ــاج ب ــره احتی باالخ
بــرای مــا قــدری ســخت بــود. بــرای ایشــان کــه 
خــودش مســتقیمآ طــرف می شــد، بیشــتر ســخت 

بــود. 

ــه  ــاع ك ــی دف ــا شــورای عال ــه ب - در رابط
ــود  ــده ب ــم ش ــوا ه ــده كل ق ــدر فرمان بنی ص
ــد  ــم باي ــگ را ه ــه جن ــد، بدن ــان می آي يادت
عمــاًل آقــای رجايــی پشــتيبانی می كــرد. 
می كــرد  مصاحبــه  فقــط  كــه  بنی صــدر 
ــا  ــد ب ــه باي ــود ك ــان ب ــی زد. ايش ــرف م و ح
ــادر و  ــی بن وضــع ارز مملکــت، وضــع تعطيل
ــت  ــگ را حماي ــود، جن ــه ب ــی ك بحران هاي
ــن  ــه در اي ــی دو نمون ــل يک ــرد. حداق می ك

ــد.  ــان بفرمايي ــه بي زمين
شــده  ضبــط  دفــاع  شــورای  مذاکــرات 
ــه  ــما ک ــت. ش ــادم نیس ــًا االن ی ــن واقع ــت. م اس
کنیــد  تهیــه  را  این طــور چیزهــا  می خواهیــد 
بگیریــد.  را  دفــاع  شــورای  بحث هــای  بایــد 
ــم  ــا ه ــاد ب ــه زی ــود ک ــی ب ــی از نقاط ــا یک آن ج
ــدن و  ــوه جنگی ــا روی نح ــتند. م ــکاک داش اصط
ــا ســپاه و نیروهــای مردمــی و این طــور  ارتبــاط ب
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چیزهــا اختــالف زیــادی داشــتیم. بــه اتفــاق 
آقــای رجایــی و آقایــان دیگــر بــه جنــوب رفتیــم 
و آن جــا جلســاتی داشــتیم. مــن نمی دانــم آن 
ــاع  ــورای دف ــه. در ش ــا ن ــد ی ــت ش ــات ثب جلس
در  بایــد  قاعدتــًا  االن هســت  ثبــت می شــد. 

ــد.  ــتاد کل باش ــار س اختی

روی  را  بحــث  مقــدار  يــک  اگــر   -
ــش  ــل كوش ــم، مث ــان بگذاري ــل ايش خصائ
ايشــان، صراحتــی كــه داشــتند، اســتقالل 
ــی  ــتند و لقب ــان داش ــه ايش ــی ك ــات رأي و ثب
ــی  ــود، خيل ــان داده ب ــه ايش ــدر ب ــه بنی ص ك

ــت.  ــوب اس خ
ــود،  ــر ریاضــی ب ــه دبی ایشــان در کار خــودش ک
یــک معلــم موفــق بــود. از لحــاظ دینــی یــک 
ــن  ــود. م ــل ب ــد و عام ــًا متعب ــلمان آگاه و واقع مس
نقطــه ضعفــی در ایــن جهــت از ایشــان در آن موقــع 
کــه بــا هــم کار می کردیــم ندیــدم. از لحــاظ مبــارزه 
ــود. آن  ــارزه برایــش دکان نب ــود. مب ــارز ب ــًا مب حقیقت
چیــزی را کــه قبــول داشــت مبــارزه می کــرد و 
حاضــر بــود هــر چــه کــه پیــش بیایــد تحمــل کنــد. 
در مبــارزه آن زمــان رازداری بســیار مهــم بــود کــه از 
خصوصیــات ایشــان رازداری بــود. کــم حــرف بــود 
ــه الزم  ــی ک ــی زد. جای ــودی نم ــای بي خ و حرف ه

ــود، حــرف نمــی زد. نب
از لحــاظ زندگــی شــخصی قانــع بــود. بــا حقــوق 
ــای  ــم در کاره ــی ه ــرد. گاه ــی می ک ــی زندگ معلم
ــان  ــا معلم ــه آن روزه ــرد. البت ــک می ک ــر کم دیگ
ــه خیلــی از مبارزیــن کــه شــغل نداشــتند،  نســبت ب
ــچ  ــن هی ــتند. بســیاری از مبارزی ــری داش وضــع بهت

ــز نداشــتند.  چی
ــی  ــد و زندگ ــم بودن ــان معل ــال ایش ــر ح ــه ه ب
ــت داشــت  ــم قاطعی ــت ه ــتند. از لحــاظ مدیری داش
و ایمــان داشــت. در رفاقــت صمیمــی و خیلــی اهــل 
ــت.  ــرکت داش ــدی ش ــات ج ــود. در جلس ــزم نب ب
ــل  ــکیالتی عم ــورت تش ــه ص ــود و ب ــکیالتی ب تش
می کــرد. انفــرادی عمــل نمی کــرد. کامــاًل امیــن 
ــت. در  ــارزه اس ــان مب ــه زم ــوط ب ــا مرب ــود. این ه ب

ــد.  ــردش فهمی ــد از عملک ــئولیتش بای دوران مس

- ظاهــراً حضرت عالــی و آقــای بهشــتی بــا 
ايشــان جلســاتی داشــتيد. چــون بــه هــر حــال 
ــی  ــارات خوب ــود. اش ــت وزير ب ــان نخس ايش
هــم فرموديــد. اگــر ممکــن اســت نمونه هايــی 
را بــا حافظــه خوبــی كــه حضرت عالــی 

ايشان در کار خودش يک معلم 
موفق بود. از لحاظ دينی يک 
مسلمان آگاه و واقعًا متعبد و 
عامل بود. من نقطه ضعفی در 

اين جهت از ايشان در آن موقع 
که با هم کار می کرديم نديدم. 
از لحاظ مبارزه حقيقتًا مبارز 
بود. مبارزه برايش دکان نبود. 
آن چيزی را که قبول داشت 

مبارزه می کرد و حاضر بود هر 
چه که پيش بيايد تحمل کند

ــد  ــه می گفتن ــاًل نمون ــد. مث ــان نمايي ــد بي داري
محــدود  ميــوه  جلســه،  در  ايشــان  كــه 
می گذاشــتند و می گفتنــد مــا بايــد ســنگ 
ــت:  ــوی می گف ــای نب ــم. آق ــکم ببندي ــه ش ب
يکبــار ايشــان چلوكبــاب دادنــد همــه تعجــب 
حضرت عالــی  كــه  را  نمونه ايــی  كردنــد. 
دوســت داريــد، در تاريــخ بمانــد، بــه عنــوان 
ــد.  ــام، بفرمايي ــه ام ــان ب ــد ايش ــا تعب ــيره ي س
بــه هــر حــال ايشــان خودشــان را مقلــد امــام 
مطــرح كــرده بودنــد. در آن مدتــی كــه امــام 

گفتــه بودنــد هيــچ كســی در مــورد اختالفــات 
ــزد.  ــی ن ــد، حرف حــرف نزن

مــن عمــده خاطــرات دوران ایشــان را ننوشــتم. 
بعــد از انقــالب تــا اول ســال 60 یادداشــت 
نمی کــردم. از اول ســال 60 یادداشــت کــردم کــه 
ایشــان حــدود 5 یــا 6 مــاه بیشــتر بــا مــا نبودنــد. 
ــادم  ــد مــن ی این جــور چیزهــا کــه شــما می گویی
ــان  ــن خودم ــایل در بی ــور مس ــه این ط ــت ک نیس
داشــته باشــیم. جلســاتی داشــتیم. معمــوالً در 
داشــتیم.  تفکــر  طــرز  یــک  همــه  جلســات 
این طــور نبــود کــه در جلســه یــک اتفاقــی بیفتــد 
ــور  ــندد. این ط ــی نپس ــندد و یک ــی بپس ــه یک ک
حــوادث در بیــن خودمــان اصــاًل یــادم نیســت کــه 
اتفــاق افتــاده باشــد. یــک وقــت خاطــرات جدیدم 
ــر  ــم. اگ ــاه را ببین ــج شــش م ــم، پن ــگاه می کن را ن
ــما  ــه ش ــد ب ــد، باش ــما می گویی ــه ش ــوردی ک م
ــه اگــر در خاطــرات نوشــته باشــم  ــم. البت می گوی
پخــش می شــود. حــاال اگــر زودتــر چیــزی یــادم 

ــم.  ــکار را می کن ــد، این آم

- آيا ايشان در كميته استقبال مدرسه علوی هم 
نقش داشت و با آن جا آشنا بود؟

ــم  ــود و ه ــدان ب ــان زن ــم ایش ــون ه ــه، چ بل
ــدان کــه آزاد شــدیم  ــودم. مــا از زن ــدان ب مــن زن
دیگــران داشــتند تظاهــرات را اداره می کردنــد. مــا 

ــدیم. ــع می ش ــط مطل ــدان فق در زن

- شما هم همزمان با شهيد رجايی آزاد شديد؟
ــر آزاد شــدم. مــن دو ماهــی  مــن قــدری زودت
ــور  ــم زود وارد ام ــه آمدی ــی ک ــودم. وقت ــرون ب بی
ــت  ــه نف ــوط ب ــه مرب ــه ک ــک کمیت ــدیم. در ی ش
ــم.  ــفر کردی ــتان س ــه خوزس ــودم، ب ــن ب ــود م ب
ــه  ــود ک ــات ب ــه اعتصاب ــوط ب ــه مرب ــک کمیت ی
آقــای باهنــر آن جــا را اداره می کــرد کــه احتمــاالً 
ــن  ــه م ــرد ک ــا کارک ــی[ آن ج ــهید رجای ایشان]ش

ــت.  ــادم نیس ــم االن ی ه

- لطفا در پايان به فعاليت های شهيد رجايی در 
روزهای پس از پيروزی انقالب و همکاری تان با 

ايشان اشاره فرماييد. 
ــن و  ــود. م ــا ب ــه م ــتقبال کار مجموع ــه اس کمیت
ــراد  ــم. اف ــه اداره می کردی ــم ک ــر بودی ــر دیگ دو نف
ــرد.  ــی کار می ک ــک جریان ــی در ی ــر کس ــم ه ه
روزهــای اول کــه اســتقبال و جریانــات خــاص آن 
بــود، ایشــان بــود. فکــر می کنــم وقتــی کــه انقــالب 
شــد در مدرســه رفــاه زنــدان هــم بــود. تــا جایــی 
ــه  ــدان مدرس ــئول زن ــان مس ــت ایش ــادم اس ــه ی ک
ــاه  ــه رف ــن مدرس ــر زمی ــدان در زی ــد. زن ــاه ش رف
ــون  ــرد. چ ــت می ک ــا را مواظب ــان آن ج ــود. ایش ب
آدم هــای حساســی را می آوردنــد. نظمــی نداشــتیم. 
ــد در  ــی را می آوردن ــک کس ــد ی ــا می رفتن بچه ه
ــن نگــه می داشــتند. کســی هــم بایســتی  ــر زمی زی
ــناختند.  ــه می ش ــان را هم ــرد و ایش ــت می ک مراقب
ــه  ــلحه هایی را ک ــم اس ــری ه ــد منتظ ــهید محم ش
مــردم می آوردنــد، تحویــل می گرفــت. آن جــا 
ــای حســاس را  ــی آدم ه ــود: یک دو کار حســاس ب
ــطح  ــلحه ها را. در س ــی اس ــتند، یک ــه می داش نگ
اتاق هــا و کالس هــا پخــش کــرده بودنــد. آن 
ــی  ــود. یعن ــی ب ــور طبیع ــیم کار به ط ــا تقس روزه
ــن  ــرد کاری روی زمی ــاس می ک ــس احس ــر ک ه
اســت خــودش انتخــاب می کــرد و بعــداً اگــر الزم 
ــای  ــه چیزه ــا ب ــت ت ــازه می گرف ــام اج ــود از ام ب

ــیدیم.  ــری رس دیگ
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شهید رجایی 
بهترین معلم ایران بود

صفات معلمی شهيد رجايی درگفتگو با کاظم نائينی، 
دوست صميمی و نزديک شهيد

کاظـم نايينـی از دوسـتان ديرين شـهيد رجايی اسـت 
کـه از دوران کودکـی تا زمان شـهادت، دوران مدرسـه، 
دانشسـرا و بعـد از آن در وزارت آمـوزش و پرورش وی را 

همراهـی کرد. 
هر چنـد آقـای نايينی همچون شـهيد رجايـی فعاليت 
گسـترده سياسـی نداشـت، امـا در تمـام دوره پـس از 
انقـالب همـراه وی بـوده و بـا تاکيـد و توصيه شـهيد، 
در وزارت آمـوزش و پـرورش بـه  عنـوان مدير کل کتب 

درسـی خدمـت کرد.
نائينـی خاطرات نزديکـی از دوران دانشسـرا و تحصيل 
می توانـد  کـه  دارد  وی  معلمـی  دوران  نيـز  و  شـهيد 
روايـت صادقانـه ای از دوران آموزش و معلمی شـهيد و 
دغدغه هـای او بـرای آمـوزش و پـرورش کشـور را ارايه 

. کند

درآمد

- بـرای شـروع بفرماييـد اوليـن بـار در چـه 
سـالی و چگونـه با شـهيد رجايی آشـنا شـديد؟
شـاید در اوایـل سـال 1320 و در سـن ۴ یـا پنـج 
سـالگی بود. مـا با ایشـان در قزوین همسـایه بودیم. 
همسـایه ایی  جـور  چـه  می پرسـند  مـن  از  وقتـی 
یعنـی  بودیـم.  بودیـد؟ می گویـم همسـایه واقعـی 
صبح هـا کـه آفتـاب می تابید سـایه خانه مـا در خانه 
آن هـا می افتـاد و عصرهـا سـایه خانه آن هـا در خانه 
مـا. ما بـا یکدیگر هم محـل بودیم، همسـایه بودیم، 
هـم بـازی بودیـم و از همـان دوران کودکی آشـنایی 

ما شـروع شـد.

- شما خودتان متولد چه سالی هستيد؟

ایشـان متولـد سـال 1312 بـود و من متولد سـال 
1313

- در دوران دبستان يک مدرسه می رفتيد؟
خیـر، ایشـان در مدرسـه فرهنـگ بودنـد و من در 
مدرسـه دیانـت. دو کوچـه با هـم فاصله داشـت اما 
عصرهـا بـا هـم می آمدیـم. چـون مادرانمـان بـا هم 

آشـنا بودنـد و رفـت و آمـد خانوادگی داشـتیم.

- علت اين كه شـما و شـهيد رجايـی با وجود 
ايـن كـه در يک محـل بوديد، به دو مدرسـه جدا 

بود؟ می رفتيد چـه 
بیـن  محـل،  بچه هـای  نداشـت.  خاصـی  دلیـل 
مـدارس تقسـیم می شـدند. ایشـان دوره ابتدایـی بـه 

بعـد بـه خاطـر برادرشـان به طـور کلی آمدنـد تهران 
و مـا قزویـن ماندیم. گهگاهـی که قزویـن می آمدند 
یـا ما تهـران می رفتیـم همدیگـر را می دیدیـم. دوره 
دبیرسـتان را هم من به صورت رسـمی شـروع کردم، 
امـا ایشـان به طـور شـبانه در موسسـه غیرانتفاعـی 
خزایلـی گذرانـد. دیپلـم را به طـور همزمـان گرفتیم. 
مـن دیپلـم دارالفنون گرفتم و ایشـان دیپلم متوسـطه 

را به صـورت متفرقـه گرفـت.

- علـت رفتـن ايشـان بـه مدرسـه شـبانه چه 
؟ د بو

مغـازه  در  هـم  تهـران  میـدان  سـبزه  در  چـون 
انجـام  برادرشـان کار می کردنـد، هـم دستفروشـی 
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رفتنـد.  شـبانه  مدرسـه  بـه  می دادنـد 

- پدرشان كجا فوت شد؟ خاطرتان هست؟
پدرشـان در قزوین فوت شـد. مزارشان در بهشت 
حسـینی قزویـن اسـت. بعـد از فوت پدرشـان چون 
نقـل  بـه تهـران  برادرشـان در تهـران کار می کـرد 
مـکان کردند. برادرشـان شـخصیت دینـی و مذهبی 
برجسـته ای بـود. معلم دینی و قرآن هـم بودند. روی 

هـم رفتـه خانواده مذهبـی و کاملی داشـتند.

- شغل پدرشان چه بود؟
مغازه خرازی داشتند.

- از دوره كودكـی تـا دبسـتان خاطـره خاصی 
داريد؟

مـا بـا هم خیلی دوسـت بودیـم، روی هـم خیلی 
حسـاب می کردیـم. وقتـی دیپلـم گرفتیـم کنکـور 
دانشـگاهی یکپارچـه نبـود و هـر دانشـگاه جداگانه 
کنکـور برگـزار می کـرد. فارغ التحصیالن زمـان ما در 
حـدود 13 هـزار نفـر بودنـد کـه در تمـام کنکورهـا 
شـرکت می کردنـد. رشـته های مختلف هـم همزمان 
بـا هـم برگـزار نمی شـد. همـه کنکورهـا را امتحـان 
می دادیـم تـا ببینیم کدام یـک را قبول می شـویم. من 
و آقـای رجایـی هم در این آزمون ها شـرکت کردیم. 
مـن رشـته های کشـاورزی و علوم را قبول شـدم که 
می توانسـتم یکی را انتخاب کنم و ایشـان هم رشـته 

علـوم ریاضـی را انتخـاب کرد. 
شـب های جمعه به مسـجدی در خیابان استانبول 
می رفتیـم کـه در آن جـا آیـت اهلل طالقانـی سـخنرانی 
می کرد. جلسـات قـرآن برگزار می شـد و انجمنی به 
نـام انجمـن مهندسـان هم جلسـاتی برگـزار می کرد 
کـه مـن و آقای رجایی هم در این جلسـات شـرکت 

می کردیـم. 
وقتـی بـه دانشـگاه کشـاورزی در کـرج رفتـم، 
همان جـا خوابـگاه گرفتـه بـودم و مدتی )حـدود دو 
یا سـه هفته( در جلسـات شـرکت نکـردم. یک روز 
آقـای رجایـی بـه دیـدن من آمـد و گفت در جلسـه 
گذشـته کـه در خدمـت آقـای طالقانی بودیم ایشـان 
بـه مـن توصیـه کردند کـه اگر معلم شـوید از سـایر 
مشـاغل بهتـر اسـت. در آن زمـان هـم، معلمـی زیاد 
طرفـدار نداشـت. گفـت کـه مـن در دانشـگاه علوم 
ثبـت نـام کرده ام، پیشـنهاد می کنـم که تو هـم در آن 
جـا ثبـت نام کنی. مـن هم مقداری فکر کـردم و بعد 

بـا هـم در دانشـگاه علـوم اسم نویسـی کردیم.
آمـوزش و پرورش از بین کسـانی که در دانشـگاه 

علـوم قبول شـده بودنـد امتحان می گرفـت و عده ای 
را انتخـاب می کـرد. در آن بیـن ۹0 نفـر بودیـم و دو 
کالس تشـکیل شـده بـود. مـن و آقـای رجایـی در 
دانشسـرای عالـی قبـول شـدیم، یعنـی مـا همزمـان 
لیسـانس ریاضـی از دانشـگاه علوم و لیسـانس علوم 

تربیتـی را از دانشسـرای عالـی گرفتیم.
برتری نسـبی دانشسـرای عالی به خاطـر امکاناتی 
بـود کـه ارایه می کـرد. خوابـگاه می دادند. مـا هم در 
امیرآبـاد هـم اتاق بودیم. همچنیـن ماهیانه150 تومان 
دریافتـی داشـتیم کـه در آن زمـان مبلـغ زیـادی بـه 
حسـاب می آمد. کتـاب و جزوات درسـی به صورت 
رایـگان ارایـه می شـد و در نهایـت این کـه وضعیت 
شـغلی مان هم مشـخص بود. چون تعهـد داده بودیم 

مـن خیلی سیاسـی نبـودم، اما ایشـان فعالیت های 
سیاسـی داشـت. کارهـا و روابطـش را بـا مقامـات 
سیاسـی زمان، مثل آقای بهشـتی، آقـای باهنر و آقای 
رفسـنجانی پنهـان می کـرد. مـن سـوالی نمی کـردم، 
تمایلـی هم به دانسـتن راجـع به این روابط نداشـتم، 
و ایشـان هـم عالقـه ای بـه در میـان گذاشـتن ایـن 
روابط نشـان نمی داد. جو سیاسـی یـک جو معمولی 
بـود و خیلـی مذهبـی نبـود. کمـا این کـه ایشـان در 
کالس درس بـا برخی از اسـاتید درگیر می شـد. مثاَل 
یکـی از اسـاتید روانشناسـی که شـاگردها هـم زیاد 
از ایشـان راضـی نبودنـد و حرف هایش هـم انقالبی 
نبـود، روزی سـر کالس گفـت: عینـک مـن را یکی 
از دانشـجویان دزدیده اسـت. آقـای رجایی عصبانی 
شـد و به اسـتاد گفت که دانشـجو دزد نیسـت، شما 
بی عرضه ایـد که نتوانسـته اید از عینک تـان محافظت 
کنیـد. عینـک شـما به چـه درد دانشـجو می خـورد. 
اسـتاد هـم خیلی عصبانی شـد و ایشـان را از کالس 
بیـرون کـرد. بقیه شـاگردها هـم به تبعیـت از کالس 

بیـرون رفتنـد و کالس خالی شـد. 
شـد  مجبـور  کـه  رسـید  مرحلـه ای  بـه  اسـتاد 
عذرخواهـی کنـد. این صحنـه جنبه سیاسـی یا نیمه 
سیاسـی داشـت. یـا مثـاًل چنـد نفـری از خانم ها در 
کالس هـای مشـترک شـرکت می کردنـد. بحث هایی 
کـه می شـد مـورد عصبانیـت ایشـان بـود، اعتـراض 
می کردنـد و بارهـا کالس را مختـل کردنـد. یکـی از 
آن خانم هـا در دوره انقـالب و زمان شـاه کاره ای هم 
شـد، یکـی از آن هـا مدیـر مجلـه مبتذلی شـد، یکی 
از آن هـا نماینـده مجلـس شـد. مسـاله ای کـه وجود 
داشـت ایـن بـود کـه جـو درس و درس خوانی هم 
در بیـن اسـتادها و هم شـاگردها حاکم بود. اسـتادها 
و دانشـجوها خـوب بودنـد اما مـا خاطـره ای نداریم 
کـه اسـتاد به نفـع دولت یـا رژیم آن زمان سـخنرانی 
یـا تبلیـغ کنـد، اگـر چنیـن هم می شـد خیلـی مورد 

اسـتقبال نبود.

- در دوران دانشسـرا كـدام ويژگی شـخصيتی 
شـهيد رجايی برجسـته تر بـود؟ می خواهـم بدانم 
در دوره ای كـه ايشـان وزيـر و بعد نخسـت وزير 
برجسـته تر  ايشـان  ويژگـی  كـدام  می شـوند، 

می شـود؟
آقـای رجایـی بیشـتر تـو خـودش بود و بیشـتر با 
افـراد خـوش فکـر انقالبی سـرکار داشـت )تعریف 
نیسـت، واقعیت اسـت(. ایشـان شـخصیت برجسته 
و قابل احترامی داشـتند. اسـتادی به اسـم پروفسـور 
فاطمی داشـتیم )پروفسـور بـه معنی واقعی(. ایشـان 

ما با ايشان در قزوين همسايه 
بوديم. 

وقتی از من می پرسند چه جور 
همسايه ايی بوديد؟ می گويم 
همسايه واقعی بوديم. يعنی 
صبح ها که آفتاب می تابيد 
سايه خانه ما در خانه آن ها 

می افتاد و عصرها سايه خانه 
آن ها در خانه ما

کـه در آمـوزش و پرورش دبیر شـویم. 
همچنیـن از نظـر مـدرک تحصیلـی عـالوه بـر 
هـم  تربیتـی  علـوم  لیسـانس  ریاضـی،  لیسـانس 
می دادنـد. ایـن  هـا هـم دالیلـی بود کـه مـن و آقای 
رجایـی و امثـال مـا بیشـتر بـه ایـن سـمت گرایـش 
داشـته باشـیم. البتـه آقـای رجایـی بیـش از مـن و 
دیگـر دوسـتان، بـه معلمـی عالقه داشـت. حتی قبل 
از آمـدن بـه دانشسـرای عالـی )در سـوم متوسـطه( 
یکسـال در نیـروی هوایی اسـتخدام شـد و نیازی به 
انجـام خدمـت نظـام وظیفـه برای ایشـان نبـود. بعد 
از آن و قبـل از آمـدن به دانشسـرای عالی، ایشـان به 
عنـوان معلـم در آمـوزش و پرورش اسـتخدام شـده 
بود و به بیجار رفته بود و پس از آن دوره سـه سـاله 

دانشسـرا را بـا هـم گذراندیم.

- زمانـی كـه شـما بـا ايشـان وارد دانشسـرا 
دانشسـرا  در  سياسـی ای  فضـای  چـه  شـديد، 

بـود؟ حکمفرمـا 
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فـارغ التحصیـل دانشـگاهِ "تربیـت اسـتاد" فرانسـه 
بـود و واژه اسـتاد بـه ایشـان اعطا شـده بود. ایشـان 
یـک معلـم واقعـی بـود و تشـخیص مـی داد که یک 
دانشـجو معلـم خـوب یا بدی می شـود. حتـی به دو 
نفـر از همکالسـی های مـا گفتند که شـما نباید معلم 
شـوید، من نمی گذارم که معلم شـوید و نگذاشـتند. 
همیشـه بـه آقـای رجایـی می گفتند کـه تـو بهترین 

معلم ایـران خواهی شـد. 
بعـد از آن کـه دبیر شـدیم، برخی از مـدارس ملی 
در آن زمـان شـکل گرفتـه بـود کـه بیشـتر پولدارها 
و متمولیـن مملکـت بچه هایشـان را بـرای تحصیـل 
در آن جـا ثبـت نـام می کردنـد. بهتریـن معلـم بود و 
بهتریـن شـاگردها را تربیت کرد. ایشـان در مدرسـه 

کالس ۴5 نفری در بهترین رشـته های دانشـگاه قبول 
شدند. 

- بـه نظـر شـما ايشـان در آن نيم سـاعت چه 
كردند؟

داشـت  مهـارت  کار  ایـن  در  ایشـان  نمی دانـم. 
و نسـبت بـه بچه هـا بـا احتـرام برخـورد می کـرد 
و بچه هـا نسـبت بـه ایشـان حس دوسـتی داشـتند. 
مـا در خـود دانشـگاه هـم کالس تمریـن معلمـی 
داشـتیم. صحنـه ای که باعث شـد پروفسـور فاطمی 
در آن کالس بـه ایشـان بگویـد کـه تـو بهترین معلم 
می شـوی را به خاطـر دارم. در آن کالس هیچکـس 
نتوانسـت از روش ایشـان انتقـاد کنـد. هـر سـوالی 
کـه می شـد، نـگاه می کردنـد و پـس از چنـد لحظـه 

حسـادت دیگـر شـاگردان قـرار بگیرد.
- فرموديـد در دانشسـرا بـا ايشـان هـم اتـاق 
بوديـد. از ويژگی های ايشـان به عنـوان هم اتاقی 
بگوييـد. آيـا آدم منظـم و مرتبـی بود؟ يـا اين كه 

تقسـيم كار می كـرد؟
ایشـان همزیسـتی مسـالمت آمیز را به خوبـی بلـد 
بـود. اخـالق اسـالمی را به طور عملی اجـرا می کرد. 
بارهـا بـه مـن گفتـه بود کـه آقـای نایینی مـا که یک 
تـه ریشـی داریـم و به تقـدس معروف شـدیم، نباید 
کوچکتریـن عیبـی داشـته باشـیم. هـر عیبـی داشـته 
باشـیم پـای مسـلمان بودنمـان می نویسـند. خیلـی 
دلسـوز بـود. کمک هـای درسـی، نصیحـت و امـر 
به معـروف و نهـی از منکـر را به گونـه ای بیان می کرد 
کـه دیگـران جـرات غیبـت یا انجـام خطایـی را نزد 
ایشـان نداشـتند. مورد احتـرام همه بـود و این عزت 
یـک عـزت خدایـی اسـت کـه بـه یـک فـرد عطـا 

می شـود.

- فکر می كنيد در دانشـگاه جلسـات سياسـی 
مخفيانه داشـتند؟

هیچکـس خبـر نداشـت. حتـی در دورانـی که ما 
دبیـر شـدیم و ایشـان بـه خوانسـار رفتنـد، در آن جا 
هـم معلـم خوبی بـود امـا از خوانسـار راضـی نبود. 
اخـالق  یـک  هیـچ  خوانسـار،  معلمـان  می گفـت: 
خوبـی نـدارد و مذهبـی نیسـتند و بـا دیـد مذهبـی 
شـاگردان را تربیـت نمی کننـد. تنهـا کسـی را کـه 
دوسـت داشـت، رییـس فرهنـگ خوانسـار بـود که 
ایشـان هـم ناتوان بود. خانه ایشـان بیـن دو کوه بود. 
می گفـت شـاگردها کـه بـا معلم ها بـد می شـوند، از 
روی کـوه سـنگ می اندازنـد. جای خطرناکـی بود و 

بعـد از آن هـم بـه تهـران آمد.

- آن جا ازدواج كرده بودند؟
خیر

- شما در جريان ازدواج ايشان بوديد؟
دقیقـاً در جریان نبودم. اما تقریباً هـم زمان ازدواج 
کردیـم. مـن در قزویـن ازدواج کـردم و ایشـان در 
تهـران. بـا همسرشـان هـم نسـبت فامیلـی داشـتند. 
ایشـان صاحـب دو دختـر بودنـد. کـه یکـی از آن ها 
در مدرسـه رفـاه بـا دختـر مـن همـکالس بـود. این 
مدرسـه را ایشـان بـه اتفـاق آقـای رفسـنجانی، دکتر 
بهشـتی و دکتر باهنر در پشـت مدرسـه علـوی واقع 

در خیابـان ایـران تاسـیس کـرده بودند.

پهلـوی کـه مدرسـه خوبـی هـم بـود، در اطـراف 
خیابـان ایـران تدریـس می کـرد. بـا وجـود این کـه 
یک مدرسـه دولتـی بود، به واسـطه وجود ایشـان، از 
مـدارس ملی هم عملکرد بهتری داشـت. ایشـان هنر 
کالس داری را بلـد بـود. مدرسـه سـخن در خیابـان 
شـریعتی امروزی یا شـمیران سـابق، حوالی چهارراه 
ملـک بـود. اکثـر شـاگردان ایـن مدرسـه افـراد مرفه 
و الت منشـی بودنـد. مـن هـم معلـم ایـن مدرسـه 
شـده بـودم. معلـم یکـی از کالس هـا کـه از اداره آن 
واقعـاً عاجز بودم. آقـای رجایی را بـه کالس آوردم، 
در عـرض نیـم سـاعت کالس را بـه دسـت گرفت، 
به طـوری که شـاگردها بـا احتـرام نزد مدیر مدرسـه 
آمدنـد و گفتنـد کـه مـا ایشـان را می خواهیـم. بعـد 
از آن، کالس مـا را پذیرفـت و بـا گـروه چنـد نفری 
از معلمـان خـوب کار می کردیـم. حـدود 38 نفـر از 

سـکوت جـواب خـوب می دادنـد. ریزه کاری هایـی 
کـه پروفسـور در روش ایشـان می دیـد باعـث شـد 
ایـن نظـر را نسـبت بـه ایشـان داشـته باشـد و مورد 

ايشان همزيستی مسالمت آميز 
را به خوبی بلد بود. اخالق 

اسالمی را به طور عملی اجرا 
می کرد. بارها به من گفته 
بود که آقای نايينی ما که 
يک ته ريشی داريم و به 

تقدس معروف شديم، نبايد 
کوچکترين عيبی داشته باشيم
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- بعـد از ازدواج هـم رفـت و آمـد خانوادگی 
داشتيد؟

بلـه، ایـن ارتباط قطـع نشـد. حتـی در دورانی که 
زنـدان بودنـد مـن 2 یـا 3 بـار وقت مالقـات گرفتم 

کـه بـه دیدن ایشـان بـروم و ایشـان اجـازه نداد.

- چرا؟
نمی دانـم. مـن پیـش خـودم فکـر کـردم ممکـن 
و  شـوند  مشـکوک  هـم  مـن  بـه  نسـبت  اسـت 
نمی خواسـت حرف هایـی زده شـود کـه بـرای مـن 

هـم مشـکلی بـه وجـود بیایـد.

- بعد از زندان ايشان را ديديد؟
بلـه، روزهـای اولـی کـه بیـرون آمـده بودنـد. بـه 

اتفـاق همسـرم بـه دیـدار ایشـان رفتیـم.

- از زندان چيزی تعريف نکرد؟
به هیچ وجه. ایشـان بسـیار محکم بودند و مسایل 
را تعریـف نمی کردنـد. مـا هم زیـاد اصرار نداشـتیم 
وارد جزییـات فکـری ایشـان بشـویم، مگـر این کـه 
نصیحـت  را  مـا  البتـه  خـودش چیـزی می گفـت. 
می کـرد کـه اگـر سـاواک شـما را گرفـت، جمله ای 
را کـه اول گفته ایـد تـا آخـر بگویید و چیـزی اضافه 

یـا کـم نکنید.

- جاهای شکنجه را به شما نشان داد؟
بلـه دیـده بـودم. البتـه نـه بـرای این که دلسـوزی 
یـا کمک بخواهـد. وقتی می خواسـت وضـو بگیرد، 

بودم.  دیـده 

- بعـد از زنـدان چـه كردنـد؟ آيـا بـاز هم به 
پرداختند؟ دبيـری 

بله. ایشان اداره مدرسه رفاه را به عهده گرفت. 
- از آن جا تا زمان انقالب را تعريف كنيد؟

معلـم بـود و با همـان آقایان در کـوران انقالب در 
بود. ارتباط 

- آيا شما با ايشان در نهضت آزادی بوديد؟
خیر عضو نبودم.

- آيـا شـما را بـه عضويت در نهضت تشـويق 
نمی كردنـد؟

خیر تشـویق نمی کردنـد. وضعیت زندگـی ما هم 
به گونـه ای نبـود کـه مثـل ایشـان فکـر کنیم. ایشـان 
حتـی فرانسـه بـه دیـدار امـام هم رفـت و مـا اطالع 

نداشـتیم و نمی خواسـتیم کـه اطـالع داشـته باشـیم، 
چـون هـم بـه ضـرر ایشـان و هـم به ضـرر مـا بود. 
اگـر یـک سـری از اطالعـات بـه دسـت سـاواک 
می افتـاد، مـا را می بردنـد و تحمل و توان بسـیاری از 
چیزها را نداشـتیم. من همرزم سیاسـی ایشـان نبودم. 

دوسـت و بـرادر ایشـان بودم.

- از سـال 1357 و دوران انقـالب اسـالمی چه 
خاطـره ای داريد؟

در راهپیمایی هـا همدیگـر را می دیدیـم امـا وقتی 
مسـئول پذیرایـی از امـام شـد کمتـر می دیدمشـان. 

درسـی آشـنا شـوم و تـا 6 مـاه مطالعـه کنـم. بعد از 
ایـن اتفـاق، تقریبـاً هر روز یا هـر هفته ایشـان را در 

جلسـات می دیـدم و بـا هـم بودیم.

- تـا سـال 59 كـه ايشـان نخسـت وزير شـد 
داريد؟  خاطـره ای 

وقتـی آقـای بنی صدر رییس جمهور شـد، ایشـان 
و خیلی هـای دیگـر موافـق ریاسـت جمهـوری او 
نبودنـد. امـام بـه آقـای رجایـی دسـتور دادنـد که به 
مجلـس بـرود. در مجلس آقـای رجایی حـدود یک 

میلیـون و انـدی رای آوردنـد و نماینده شـدند.

- يادتـان هسـت تبليغـات را چگونـه انجـام 
می دادنـد؟

خیـر. امـا معلم هـا ایشـان را می شـناختند و هـر 
کـدام ُمبلـِغ خوبـی بـرای ایشـان بودنـد. البتـه خود 
ایشـان می گفـت که بیشـتر ایـن رای ها مال امـام بود 
و بـرای مـن نیسـت. اگـر مـردم می خواسـتند به من 
رای بدهنـد از ۷00- 800 رای تجـاوز نمی کرد. حتی 
در دوره ریاسـت جمهوری که 13 میلیون رای آورده 

بـود هـم همیـن را می گفت.

- چـرا؟ آيا امـام در صحبت هايشـان حرفی از 
آقای رجايـی زده بود؟

اتفـاق مدیـران آمـوزش  بـه  ایشـان  در دوره ای، 
و پـرورش در قـم خدمـت امـام رفتـه بودنـد و امام 
آن جـا ایشـان را شـناخته بـود. امام هم تا تشـخیص 
و شـناخت کامـل پیـدا نمی کـرد، کسـی را تاییـد 
نمی کردنـد. در دوره ای کـه آقـای رجایـی نماینـده 
مجلـس شـد، آقـای بنی صـدر هر کـس را بـه عنوان 
نخسـت وزیـر معرفـی می کـرد رای نمـی آورد چون 
همـه مخالفـش بودنـد. تـا این کـه ایشـان از مجلس 
خواسـتند و مجلـس آقـای رجایـی را معرفـی کـرد. 
آیـت اهلل خامنـه ای، آقـای بهشـتی، آقـای باهنـر 
و آقـای رفسـنجانی، آقـای رجایـی را می شـناختند 
و می دانسـتند لیاقـت و تـوان کار را دارد. خیلی هـا 
ایـراد می گرفتنـد که ایشـان سـواد ندارد، یا لیسـانس 
نگرفتـه اسـت. در صورتی که ایشـان فوق لیسـانس 
آمـار داشـت و بـا هـم همکالسـی بودیـم. وقتـی از 

خوانسـار برگشـت، مـن هـم از قزویـن آمدم. 
در دانشـگاه تهران، آقای خواجه نوری تازه رشـته 
آمـار را آورده بود. آقایان موسـوی و خمسـوی که از 
مدرسـان دانشگاه کشـاورزی بودند، دوره کارشناسی 
ارشـد و بعد هم دکتری را در دانشـگاه تهران برگزار 
کردنـد. مـن بـه اتفاق آقـای رجایـی در ایـن کنکور 
شـرکت کردیـم و قبـول شـدیم و هـر دو بـا هم این 

در دوره ای که آقای رجايی 
نماينده مجلس شد، آقای 

بنی صدر هر کس را به عنوان 
نخست وزير معرفی می کرد 

رای نمی آورد چون همه 
مخالفش بودند. تا اين که 

ايشان از مجلس خواستند و 
مجلس آقای رجايی را معرفی 
کرد. آيت اهلل خامنه ای، آقای 
بهشتی، آقای باهنر و آقای 
رفسنجانی، آقای رجايی را 
می شناختند و می دانستند 

لياقت و توان کار را دارد

وقتـی دولـت آقـای بـازرگان تشـکیل شـد بـا مـن 
تمـاس گرفت و من را خواسـت. مـن هم به مجلس 
رفتـم. در یکـی از اتاق هـا ایشـان بـه همـراه آقـای 
اردبیلـی، آقـای بهشـتی، آقـای باهنـر و چنـد نفر از 
سـران آمـوزش و پرورش بودنـد. در آن زمـان آقای 
شـکوهی وزیـر آمـوزش و پـرورش بـود و آقـای 
رجایـی کفیـل وزارت، )معـاون یـا مشـاور( بودنـد. 
 بـه مـن گفتنـد کـه می خواهیم شـما را بـه عنوان 
مدیـر کل کتاب هـای درسـی انتخـاب کنیـم. در آن 
دوره مـن مربـی دانشـکده کشـاورزی بـودم. گفتـم 
کـه در دانشـگاه مشـغول بـه کار هسـتم. گفتنـد کـه 
مجـوز مـن را از دانشـگاه می گیرنـد. حکمـی هم به 
مـن دادنـد کـه بـرای 6 مـاه بعد بـود. به مـن ابالغی 
دادنـد تا به عنوان بـازرس به تمام مـدارس و ادارات 
آمـوزس و پـرورش بـروم. در اداره، بـا کتاب هـای 
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رشـته را خواندیـم. حتـی جزوه هـای ایشـان را مـن 
دارم.  هنوز 

- بـا توجـه بـه اين كـه گفتيـد آقـای رجايی 
سياسـت های آقـای بنی صـدر را قبـول نداشـت، 
فکـر می كنيـد چـرا مجلـس آقـای رجايـی را 
معرفـی كرد؟ و بنی صـدر چرا پذيرفـت با وجود 

تضاد انـد؟ در  می دانسـت  اين كـه 
مـن در ایـن مسـایل سیاسـی آگاهی دقیق نـدارم. 
آقـای  کـه  اسـت، کسـانی  کـه مسـلم  آن چـه  امـا 
بنی صـدر معرفـی می کـرد مـورد قبول مجلـس نبود. 
در ایـن بـاره خـود آقـای رجایی هـم ابـراز ناراحتی 

همچنیـن بایـد توانایـی اداره کار، دوسـتی و جـذب 
افـراد را هـم دارا بـود. معموالً هم خـودش به تنهایی 
ایـن کار را نمی کـرد و بـرای انتخـاب افـراد، هیاتـی 
را در نظـر می گرفـت. حتـی در مـورد خـود من هم 
بالفاصلـه ایـن کار را نکـرد و حکمـم را برای شـش 

مـاه بعـد صـادر کرد.

- در زمانـی كـه وزيـر بودنـد چقدر بـه قانون 
تقيد داشـتند؟

داشـت،  اعتقـاد  آن  بـه  کـه  چیزهایـی  از  یکـی 
معلمـی بـود. معتقـد بـود که آمـوزش و پـرورش را 
بایـد معلمان جلـو ببرنـد. می گفت که سـواد جامعه 
بـه میزان سـواد معلم هاسـت. اولیـن کاری کـه برای 
معلمـان انجـام دادنـد، ارایـه طـرح تربیـت معلمیـن 
بـا  به صـورت خطـی  هـم  هنـوز  طرحشـان  بـود. 
امضـای خودشـان موجـود اسـت. کاماًل هم بـه این 
طـرح مقیـد بودنـد. یکـی از خاطراتـی کـه دارم این 
بـود کـه به مـن گفتند کـه آیـا می خواهـی مدیر کل 
تربیـت معلم شـوی؟ گفتـم خیر، حال کـه در بخش 
کتاب هـای درسـی هسـتم نمی توانـم آن را نیمه تمام 
رهـا کنـم. یـک نفـر را بـه عنـوان مدیـر کل انتخاب 
کردنـد. بعـد از این که خیلی در موردشـان فکر شـد، 
آقـای بهشـتی و بـا هنـر خیلـی تـالش کردنـد و او 
را شـناختند و در نهایـت گفتنـد کـه بهتریـن گزینـه 
بـرای مدیـر کلی اسـت. در جلسـه ای گفتنـد که من 
از شـما می خواهم اتاق نداشـته باشـید، تمام وسـایل 
و مهرتـان را در یک کیف بگذاریـد و به تمام ادارات 
همان جـا  برویـد.  مـدارس  و  پـرورش  و  آمـوزش 
انتخـاب کنیـد، مهر بزنیـد و حکم بدهیـد. به صورت 
تشـریفاتی نباشـد. مـن مدیر کلـی می خواهـم که در 

صـف اولیـه دفاعیه مملکت باشـد. 

- وقتـی كـه وزير و بعد نخسـت وزير شـدند 
شـما همچنـان رفـت و آمـد خانوادگی داشـتيد. 
ايشـان چقدر مسـائل امنيتی و حفاظتی را رعايت 

می كردنـد؟
نسـبت بـه افـراد اعتماد داشـت و انقـالب را باور 
کـرده بـود. حتـی زمانی که وزیـر بود صـف نانوایی 
می رفـت، بـا وجـود این که همـه او را می شـناختند، 
خـودش می رفـت و نـان می گرفـت. حتی یـک روز 
کـه در دانشـگاه نشسـتی برگزار شـده بـود، با وجود 
این کـه می توانسـت در جلـو بنشـیند، از در شـرقی 
آمـد و به من اشـاره کـرد که جا هسـت؟ آمدند و در 

کنار من نشسـتند.
روزی بعـد از نمـاز جمعـه از مـن پرسـید کـه 

می کـرد. حتـی در یکـی از جلسـات گفته بـود که به 
مـن می گویـد "خوش سـر"...نمی دانم معنـی واقعی 
ایـن حـرف چـه بـود؟ در مجامـع رسـمی هـم کـه 
برگزار می شـد بـه آقـای رجایی بی توجهـی می کرد. 
آقـای رجایـی هـم کـه رییس جمهور شـده بـود، ما 

دیدنشـان می رفتیـم.

- يک سال بعد رييس جمهور شده بودند؟
بلـه یک سـال بعـد رییـس جمهـور شـد. بعـد از 
ریاسـت جمهـوری هـم مـا را می پذیرفـت. وقتـی 
ایشـان رییـس جمهـور شـد آقـای پـرورش وزیـر 
آمـوزش و پـرورش و آقـای باهنر هم نخسـت وزیر 
شـدند. مـن هـم دانشـگاهی بـودم و دانشـگاه ها هم 
تقریبـاً داشـت باز می شـد. حدود سـال 62 بـود. من 
بـه دیدن ایشـان رفتم و گفتـم که دیگـر نمی خواهم 
در آموزش و پرورش باشـم. تصمیم دارم به دانشـگاه 

بـروم کـه از مباحـث جـا مانـده ام. ایشـان گفتنـد که 
هنـوز در ایـن پسـت بمان.

- آيا ارتقای سمت نداشتيد؟
خیر ایشـان اعتقاد داشـتند که مـن در همان بخش 

کتب درسـی بمانـم، چون توان مـن آن جا بود. 
- نحـوه گزينـش افـراد توسـط آقـای رجايی 

بود؟ چگونـه 
تـا آن جایی کـه اطـالع دارم، با برنامه بـود. تا یک 
نفـر به طـور کامـل با توجـه بـه کارهای گذشـته اش 
ارزیابـی نمی شـد، انتخابش نمی کرد. یکـی از دالیلی 

کـه مـن را بـه این سـمت انتخاب کـرده بودنـد این 
بـود کـه قبـل از انقالب هـم در این بخـش کار کرده 
بـودم و ایـن سـمت بـه مـن پیشـنهاد شـده بـود. به 
هنـگام درخواسـت انتقـال من از آمـوزش و پرورش 
بـه دانشـگاه، بـا مـن مخالفـت شـد تـا بمانـم و این 
پسـت را قبـول کنم. در آن زمـان مدیر کل کتاب های 
درسـی، آقـای معیری بـود که مـن را به عنـوان مدیر 
جدیـد در بخش هـا معرفـی کردند کـه در نهایت من 
نپذیرفتـم و بـه دانشـگاه کشـاورزی کرج رفتـم و 5 

سـال در آن جـا ماندم.

- پـس گزينـش فقط گذشـته افـراد بـود يا از 
نظـر اعتقـادی و تحصيلـی هم بررسـی می شـد؟

اوالً کـه بایـد انقـالب را قبـول می داشـت و عماًل 
بایـد  نظـر مذهبـی هـم  از  نشـان مـی داد.  را  ایـن 
می داشـت.  را  مذهبـی  اخالقیـات  و  خصوصیـات 



39
www.navideshahed.com
یادمان  شهید محمدعلی رجایی / شماره 131 / شهریور ماه 1395   

www.navideshahed.com

ماشـین داری؟ گفتـم خیر. پیاده راه افتادیم به سـمت 
مدرسـه البـرز. حوالی خیابـان وصـال جمعیت 6-5 
نفـره ای به سـمت ما آمدنـد و به آقـای رجایی گفتند 
کـه چـرا به ایـن شـکل در خیابـان راه می رویـد؟ ما 
به شـما رای دادیم، نگهبانانتان کجاسـت؟ و در کمال 

خونسـردی بعـد از آن به مسـیرمان ادامـه دادیم.

- بـا ايشـان نمی گفتيـد كـه چـرا ايـن كار را 
می كنيـد؟

چـه می گفتـم؟ ایـن صحنـه ای بـود کـه بنـده بـه 
چشـم دیـده بـودم و عمـاًل بـا آن مواجه شـده بودم. 
ایشـان در حـدی بـود که انقـالب را باور کـرده بود.

- بـه نظـر شـما ايشـان در سـمت هايی كـه 
داشـت؟  رای  اسـتقالل  داشـت، چقـدر 

امـا  می گذاشـت.  احتـرام  دیگـران  نظـر  بـه 
مشـورت  بـود.  خـودش  عهـده  بـه  تصمیم گیـری 
می کـرد، امـا در نهایـت بـه خـدا تـوکل می کـرد و 
از  تصمیم گیری هـا  در  چـون  می گرفـت.  تصمیـم 
مشـاوران قوی اسـتفاده می کـرد، تصمیمـات خوبی 
می گرفـت. صحنـه دیگری کـه به خاطـر دارم، راجع 
بـه کتاب های درسـی بود. برای چاپ کتـب در دوره 
اول کاغـذ نداشـتیم. مجبور شـدیم فقط عکس شـاه 
را بکنیـم و وارد اصالحـات نشـویم. اصـالح ۷20 
مفـاد درسـی کار سـاده ای نبود. ایشـان می خواسـت 
کاغـذ وارد کنـد و کتاب هـای درسـی را چـاپ کند. 
کتاب هـای درسـی هـم یـک مسـاله مهـم بـود و کم 
کم داشـت سیاسـی می شـد. یعنـی اگر کتاب دسـت 
شـاگردان نمی رسـید، مدرسـه شـلوع می شـد و از 
فضـا سو اسـتفاده می کردنـد. معتقـد بودند کـه کتاب 
حتمـاً باید اول مهرماه دسـت بچه ها برسـد. بنابراین 
از فنالنـد کاغـذ وارد کردیـم. کشـتی آمـده بـود، اما 
کامیونـی بـرای آوردن کاغذ نبـود. کامیون های ارتش 
را بـرای آوردن کاغذها بسـیج کردند. اجازه ترخیص 
نمی دادنـد. ذی حسـاب های دارایـی می گفتند که این 
کار قانونی نیسـت و شـما باید این کار را به مناقصه 
می گذاشـتید. ایشـان عصبانی شـد، ذی حسـاب را به 
دیـوار چسـباند و گفت آن زمان کـه دزدی های کالن 
می شـد تو کجـا بودی که جلویشـان را بگیـری؟ راه 
ترخیـص را بـه من بگـو؟ مـن را بابت ایـن کاغذها 
چیـز  بـرای  کننـد  اعدامـم  اگـر  نمی کننـد،  اعـدام 
دیگـری اعـدام می کننـد. ذی حسـاب گفـت بـرای 
ترخیـص، مصوبـه هیات دولت الزم اسـت.  ایشـان 
بالفاصلـه بـه هیات دولـت رفت و مجـوز را گرفت.

- بـه نظـر شـما از زمـان وزارت تـا رياسـت 
جمهـوری چقدر توانسـت در كتاب های درسـی 

نـوآوری به وجـود آورد؟
ایـن جـزو تخصص من بـود. کتاب هـای آموزش 
و پـرورش از کالس اول تـا ششـم و حتـی دوره 

راهنمایـی تمامـاً پیام هـای ضـد انقالبـی بود.
 

- همـه ايـن پيام هـا همـان سـال اول حـذف 
؟ شد

خیـر. کتاب هایـی که مـا سـال 58 توانسـتیم وارد 
مـدارس بکنیـم بهترین کتاب هـای سـال اول در دنیا 

- آيـا در مـورد كتاب های درسـی بـرای آينده 
هم هدف گـذاری كـرده بودند؟

کمیتـه ای را بـه اسـم کمیتـه فعـال در نظـر گرفته 
بودیـم که خـود شـامل گروه هـای مختلفی می شـد. 
مثـاًل در آن جـا خانمـی هـم همـکاری می کـرد کـه 
متخصـص ادبیـات کـودکان بـود. بـه ایشـان گفتـه 
را  "طـب"  پزشـکی  واژه  می خواهیـم  کـه  بودیـم 
وارد کتاب هـای درسـی کنیـم و می خواسـتیم بدانیم 
ایشـان دو روز فرصـت  قـرارش دهیـم؟  در کجـا 
می خواسـت و بعـد می گفـت مثـاًل در صفحـه 1۴ 
خـط 3... .هـر واژه ای کـه قـرار بـود وارد کتاب های 

درسـی شـود فکـر شـده و حسـاب شـده بـود. 
خاطـره ای دارم از شـهید مطهری. به ایشـان گفتیم 
کتـاب  را  شـما  کتاب هـای  از  برخـی  می خواهیـم 
درسـی کنیـم. گفتنـد کـه ظاهـراً شـما از کتاب های 
کتاب هـای  نمی دانیـد  و  نداریـد  سررشـته  درسـی 
درسـی یعنـی چـه. کتاب هـای درسـی بـا کتاب های 
معمولـی فرق می کند. کتاب های درسـی یک سـری 
اصـول و شـرایطی داشـت که نمی توانسـتیم دسـت 
افـراد بدهیـم کـه سـلیقه ای عمـل کنند. این شـد که 
کمیته هـا تشـکیل شـد و االن بقایـای آن در دفتـر 
برنامه ریـزی سـازمان آموزش و پرورش هم هسـت. 
کمیته هـای  جلسـات  در  هـم  رجایـی  آقـای 
تخصصـی می آمدند و نظرات خودشـان را می گفتند، 
امـا ایـن گونه نبود که نظرشـان را تحمیل کنند. حتی 
نظـر سـران مملکـت را قبـل از چـاپ می پرسـیدند. 

- در رياسـت جمهوری يا وزارت خانه كسـانی 
بودنـد كـه با ايشـان مخالفت كننـد؟ مخالفان چه 
كسـانی بودند و با كدام بخش از تفکرات ايشـان 

بودند؟ مخالف 
مخالفت هـا از روی عنـاد بـود. واقعیـت نداشـت 
و مـا نمی پذیرفتیـم. مـن آقـای رجایـی را از بچگـی 
می شـناختم و ایشـان را قبول داشـتم و نمی توانسـتم 

حـرف مخالفیـن را بپذیرم.

- خاطره ای از اين مخالفت ها داريد؟
در دوره ای کـه وزیـر بـود، یـک روز رفتـه بـودم 
آقـای رجایـی را ببینم، منتظر نشسـته بـودم که وقت 
مالقـات برسـد، یک نفر هـم قبل از مـن آن جا وقت 
گرفتـه بـود. آقـای رجایـی کـه در را باز کـرد به من 
گفـت بیـا داخل، مـن گفتم که نوبت ایشـان اسـت. 
گفـت پس با هم بیایید داخل. من گوشـه ای نشسـته 
بـودم کـه ایشـان حرفـش را بزنـد. می خواسـت کـه 
همسـرش را از اهـواز بـه تهـران منتقـل کنـد. آقـای 

نسبت به افراد اعتماد داشت و 
انقالب را باور کرده بود. حتی 

زمانی که وزير بود صف نانوايی 
می رفت، با وجود اين که همه 
او را می شناختند، خودش 
می رفت و نان می گرفت. 

حتی يک روز که در دانشگاه 
نشستی برگزار شده بود، با 
وجود اين که می توانست در 
جلو بنشيند، از در شرقی 

آمد و به من اشاره کرد که جا 
هست؟ آمدند و در کنار من 

نشستند

شـناخته شد. 

- بقيه كتاب ها چه؟
کتاب هـای تاریـخ هم به همین شـکل بـود. چون 
محـور کتاب هـای تاریـخ فـرق می کـرد. شـاه را بـه 
عنـوان محـور اصلـی در نظـر گرفتـه بودنـد و تمام 
وقایـع حـول محور آن دور مـی زد. در مصاحبه ای که 
یکی از اسـاتید تاریـخ با آقای مکارم داشـتند، به این 
نتیجـه رسـیدند که محـور تاریخ باید دو خط باشـد، 
کـه یکـی از هابیـل بیایـد و یکـی از قابیـل، که یکی 
ائمـه کفـر و دیگـری ائمه الهـی بود. کتاب هـای اول 
ابتدایـی خوب پیش رفـت، چون دانشـگاه ها تعطیل 
بـود و اسـاتید خوش فکـر دانشـگاهی و انقالبی در 

آموزش و پرورش بسـیج شـدند.
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رجایـی گفـت چـون یک مـاه از سـال گذشـته االن 
نمی شـود و اگـر ایـن کار را انجام دهـم این جا جایی 
نـدارم، چـون همـه کالس هـا پـر اسـت و آن جا هم 

شـاگردها بی معلـم می مانند. 
گفـت یـا شـما هـم برگرد اهـواز یـا این جـا بمان 
و همسـرتان هـم اهواز بماند که سـال بعـد هر دوی 
شـما را منتقـل کنـم. آن شـخص بـه آقـای رجایـی 
بـد و بـی راه و ناسـزا گفـت و همان گونـه کـه الفاظ 
رکیـک بـه کار می بـرد از اتـاق خـارج شـد. چند نفر 
از نیروهـای کمیتـه داخـل آمدنـد و به آقـای رجایی 
گفتنـد آیـا او را بگیریـم؟ گفتنـد خیر، این شـخص 
کامـاًل انقالبـی اسـت و انقـالب را باور کرده اسـت. 
چـون این شـخص می داند کـه دارد بـه وزیر توهین 

می کنـد و رجایـی وزیـر هم بـه او کاری نـدارد.
 

- شـما چنـد روز قبـل از واقعـه ترور ايشـان 
را ديديـد؟

تقریبـاً یـک هفتـه قبـل از واقعـه ایشـان را دیدم. 
هنـوز هـم کـه یـاد آن روز می افتـم خیلـی ناراحـت 
می شـوم. شـهریور مـاه بـه اتفـاق آقـای محمـدی 
کـه چاپخانـه داشـت و کتاب هـای درسـی را چـاپ 
می کـرد بـه دفتر ایشـان رفتیـم. آن روز مسـئول دفتر 
ایشـان پشـت میز سـاده ای نشسـته بود )همـان آقای 
کشـمیری کـه باعث قتل ایشـان هم شـد( و در اتاق 
هـم صندلـی دیگری نبـود. به همیـن خاطر بـه اتاق 
کنـاری رفتیـم و منتظـر نشسـتیم. آقـای کشـمیری 
گفتنـد کـه آقـای رجایی در جلسـه اند و بایـد منتظر 
بمانید و پرسـید که وقـت مالقات داشـته اید؟ گفتیم 
بلـه، تلفنـی بـا ایشـان صحبـت کرده ایـم. گفت پس 
در اتـاق کنـاری منتظـر بمانیـد و همـان طـور کـه 
تسـبیح را در دسـت می چرخانـد ادامـه داد؛ ما چایی 
نداریـم کـه برای شـما بیاوریـم و اگر چایـی آوردیم 
قنـد نداریم کـه بیاوریم. تـا آن که در باز شـد و آقای 
رجایـی بـه اتفـاق آقـای هاشـمی رفسـنجانی بیرون 
آمدنـد، آن روز راجـع بـه کتاب های درسـی صحبت 

کردیم و گذشـت. 
آقـای کشـمیری در روز حادثه کیـف آقای رجایی 
را حمـل می کردنـد و آن گونـه کـه من متوجه شـدم 
کیـف آقـای رجایـی را عـوض می کنـد. از یک هفته 
قبـل هـم خانـواده اش را از ایـران خـارج کـرده بود. 
می دادنـد،  شـعار  خیلی هـا  سـانحه  از  بعـد  حتـی 
کشـمیری کشـمیری شـهادتت مبـارک... در صورتی 
کـه در روز تشـییع جنـازه کسـی را جای کشـمیری 
جـا داده بودنـد. به هر حال یک هفته بعـد از آخرین 
دیـدار مـا، کیـف آقـای رجایـی را عوض کـرده بود 

و آقـای رجایـی بعـد از باز کردن کیف در جلسـه، و 
رخ دادن انفجـار، به شـهادت رسـید.

- طبـق روايـت ديگر، آقـای كشـميری در آن 
جلسـه حضـور داشـته و پـس از گذاشـتن كيف 
حـاوی بمـب جلسـه را تـرک می كنـد و چـون 
همـه ديده بودند كه كشـميری در جلسـه حضور 
داشـته فکر می كردند كشـميری هم شـهيد شـده 

کردیـم و گفتنـد کـه تـا قبـل از اول مهرمـاه کتاب ها 
بایـد آماده باشـد. 

مـا هم گـزارش کار خود را اعالم کردیم و ایشـان 
از کار مـا تقدیـر کردند. حتی در همان جلسـه هم به 
آقـای رجایـی گفتم که خسـته شـده ام و نمی خواهم 
در ایـن جـا و در ایـن پسـت باقـی بمانـم. شـهید 
رجایـی گفتنـد کـه خیـر، تـو در همین پسـت بمان 
و بـاز تاکیـد کردنـد که هیچ پسـتی برای تـو بهتر از 

نیسـت. این جا 

- از كسـانی كه در كابينه ايشـان بود بيشـتر از 
همـه به چه كسـی عالقمنـد بودند؟ 

کابینـه را که خود ایشـان انتخاب کرده بود. مطمئنًا 
افـراد خیلـی خوب و مناسـبی را انتخـاب می کرد. به 
خاطـر دارم کـه یک مرتبه شـخصی را بـرای وزارت 
انتخـاب کرده بود و آن شـخص در جلسـه گفته بود 
کـه بهتـر از مـن بـرای این سـمت، شـخص دیگری 
اسـت و کـس دیگـری را بـرای وزارت معرفی کرده 

بـود و خـودش معاون او شـده بود.

- حـال اگـر بخواهيد آقای رجايـی را به عنوان 
نخسـت وزير يـا رييـس جمهور معرفـی كنيد چه 

می گوييد؟
اگـر آقای رجایی همـان راه معلمـی را رفته بود و 
دنبال نخسـت وزیری و ریاسـت جمهوری نرفته بود 
وضـع بهتری داشـتیم. االن ایشـان زنده بود و بیشـتر 

می توانسـتیم از اندیشـه های ایشان اسـتفاده کنیم.

- خبـر شـهادت رجايـی را در كجـا شـنيديد 
و واكنـش شـما بـه خبـر انفجـار دفتـر نخسـت 

بود؟ چـه  وزيـری 
مـن بـه اتفـاق دختـرم داشـتیم بـه سـفر می رفتیم 
و در ماشـین بودیـم. بعـد از شـنیدن ایـن خبـر فوراً 
برگشـتیم. خیلـی متاثـر شـده بـودم. دختـرم مثـل 
این کـه پـدرش را از دسـت داده بـود خیلـی گریـه 
می کـرد. چون دختـر من اولین خاطـرات زندگی اش 
را بـا آقـای رجایـی داشـت. آقـای رجایـی مدرسـه 
رفـاه را داشـت و مـن اسـم دختـرم را آن جا نوشـته 
بـودم، ایشـان دسـت دختـر مـن را گرفـت و همـه 
جـای مدرسـه را بـه او نشـان داد و اولیـن خاطرات 

کودکـی اش بـا آقـای رجایـی بود.

- اگـر بخواهيد دوسـتتان شـهيد رجايـی را در 
يـک جملـه تعريف كنيـد چـه می گوييد؟

بهترین معلم ایران آقای رجایی بود.

آقای کشميری در روز حادثه 
کيف آقای رجايی را حمل 
می کردند و آن گونه که من 

متوجه شدم کيف آقای 
رجايی را عوض می کند. از 

يک هفته قبل هم خانواده اش 
را از ايران خارج کرده بود. 
حتی بعد از سانحه خيلی ها 
شعار می دادند، کشميری 

کشميری شهادتت مبارک... 
در صورتی که در روز تشييع 
جنازه کسی را جای کشميری 

جا داده بودند

اسـت. در آن جا سـه تابوت وجود داشـته كه اسم 
كشـميری روی يکـی از آن ها نوشـته شـده بوده، 

بعـد از آن هـم از ايـران خارج می شـود.
بلـه هنوز هم زنده اسـت و اآلن در فرانسـه به سـر 

می برد.

- آيا اعتراف كرد؟
بلـه، همـان موقـع کـه از کشـور گریخـت و بـه 
آن جـا رفـت در رادیـو سـخنرانی کـرد و بـا افتخـار 
اعـالم کـرده بود که عامـل کار، من بـوده ام. ولی اتاق 
ایشـان با اتاق آقـای رجایی فاصله ای نداشـت و اگر 
در سـاختمان حضـور می داشـت، از بیـن می رفـت. 
احتمـال ایـن هـم کـه منشـی را در جلسـه راه دهند 
خیلـی کـم بـوده، خصوصـاً این کـه چنـد نظامی هم 

در جلسـه حضـور داشـته اند.

- ادامه خاطره مالقات آخر را بفرماييد.
صحبـت  درسـی  کتاب هـای  مـورد  در  روز  آن 
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شهید رجایی بسیار متدین 
بود و اصول اخالقی را 

مراعات می کرد

شهيد رجايی به عنوان يک همرزم و همکار در گفت و گو با 
بهزاد نبوی سخنگوی دولت شهيد

می آيد،  ميان  به  رجايی  شهيد  از  صحبتی  که  کجا  هر  در 
نام بهزاد نبوی هم شنيده می شود. در تمام گفت و گو ها و 
مصاحبه ها اشاره ای هم به بهزاد نبوی می رود. چرا که دوران 

زندان، آن دو را به شدت به يکديگر نزديک کرده است.
پس از پيروزی انقالب نيز اين دو همواره با هم در ارتباط بودند 
و تا زمان نخست وزيری شهيد رجايی که نبوی به عنوان 
وزير مشاور معرفی می شود و با فراز و نشيب هايی مخالفت 
بنی صدر برطرف می شود، نبوی به عنوان سخنگوی دولت 

رجايی انتخاب و مشغول به کار می شود.
روايت وی از دوران پر مشغله نخست وزيری و رياست جمهوری 
شهيد رجايی از يک سو و ماجرای انفجاری نخست وزيری و 
شهادت رييس جمهور و نخست وزير از سوی ديگر، به عنوان 

راوی شاهد، در نوع خود خواندنی است.

درآمد

- آشنايی شما با شهيد رجايی به چه دوره ای 
و كجا باز می گردد؟

با شهید رجایی سال 135۴  آشنایی من  سرآغاز 
در بازداشتگاه اوین بود. من از سال 1351 بازداشت 
زندان  انفرادی  در سلول های  و حدود 20ماه  بودم 
اوین و قصر بودم و اسفند 52 به زندان قصر منتقل 
شدم. اسفند 53 به همراه تعداد زیادی از زندانی های 
در  فعال  و  نا آرام  زندانی های  به  مشهور  که  دیگر 

زندان بودند، دوباره به اوین منتقل شدیم. 
بود  نفری   ۹ آن  کشتار  با  مصادف  مساله  این 
فرار  عنوان  به  ایجاد رعب و وحشت  با هدف  که 
اعدام کردند. اسفند53 تا فروردین 5۴ من در سلول 
انفرادی بودم. از این تاریخ به بعد ما در بند 2 زندان 
اوین بودیم. در سال 135۴ به اتفاق 80 نفر زندانی 
و  بودیم  زندان  آن  دوم  طبقه  در  مسلمان  سیاسی 
مالقات  و  بردیم  می  سر  به  بازداشتگاه  شرایط  در 
کمیته  از  را  رجایی  شهید  سال  همان  در  نداشتیم. 

مشترک ضد خرابکاری آوردند.
سرآغاز آشنایی من با شهید رجایی در همین طبقه 

دوم بند 2 بازداشتگاه اوین بود. 

چرا  بگوييد.  زندان  خاطرات  از  كمی  لطفًا   -
می گويند آقای نبوی در زندان حکم محافظ شهيد 

رجايی را داشت؟
با همدیگر همراه بودیم. من  نه، ما  محافظ که 
تروری در زندان به یادم نمی آید که بر اساس آن 
بگویم محافظت به این شکل الزم بوده. آن چه که 
مطرح بود این بود؛ از آن جا که ما موانع مشترک 
مجاهدین  سازمان  ایدئولوژی  تغییر  ماجرای  در 
خلق به شمار می رفتیم، به تبع در کنار هم بودیم 
و عماًل مورد هجمه و تهاجم مجاهدین خلق قرار 
داشتیم، خصوصًا در بازداشتگاه اوین طبقه 2 بند 
خیابانی،  مانند  خلق  مجاهدین  سران  تمام  که   2
مهدی تقوایی، حنیف نژاد و افتخاری آن جا بودند. 

همه ی فعالین و سران مجاهدین خلق آن جا بودند 
سازمان  ایدئولوژی   تغییر  به  نسبت  ما  چون  و 
دیدگاه متفاوتی با آن ها داشتیم، از طرف رهبری 
و  بودیم  شده  طرد  گردانندگان شان  و  سازمان 
این همراهی و همفکری با هم کمک می کرد که 

بتوانیم شرایط را بهتر تحمل کنیم. 
زندان قصر  به  اوین  از  را  ما  اسفند 56  در  البته 
منتقل کردند و دلیل این کار هم آن بود که صلیب 
زندان های  از  بازدید  برای  بود  آمده  جهانی  سرخ 
ایران، زمان کارتر بود و فشار بر روی رژیم شاه زیاد 
بود که اجازه بازدید به این ها بدهد. تصور ساواک 
اوین  از  و  می آید  سرخ  صلیب  مثاًل  که  بود  این 
بازدید می کند. لذا تمام زندانی هایی را که عالیمی از 
شکنجه در طول زندان داشتند منتقل کردند به زندان 
قصر که مبادا نمایندگان صلیب سرخ ببینند. شهید 
کردند  منتقل  ماجرا  همان  در  هم  را  من  و  رجایی 
و در زندان شماره 3 که زندانی های سیاسی بودند، 
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باز شهید رجایی را  از 1-2 ماه  مستقر شدیم. بعد 
از  سرخ  این که صلیب  اوین. ضمن  به  برگرداندند 

قصر هم بازدید کرد. 
پرونده های  زیرا  برگرداندند  را  رجایی  شهید 
مفتوح داشت. ایشان از آن مقطع تعریف می کردند 
که که در اوین در یک اتاق 15 نفره بودند، 13نفر 
از افراد عضو مجاهدین خلق بودند و کنار هم سر 
یک سفره می نشستند و ایشان و یک عرب جاسوس 
را جدا کرده بودند و سر یک سفره می نشاندند.  آن 
دوران به ایشان خیلی سخت گذشته بود. ما وقتی 
کنار هم بودیم روحیه همدیگر را تقویت می کردیم 
و طرد و بایکوت چندان موثر نبود، ولی وقتی ایشان 

تنها مانده بود، تحت فشار زیادی بود. 

- بعد از اين مقطع چطور دوباره در زندان به 
يکديگر رسيديد؟

شهید رجایی منتقل شد به بازداشتگاه اوین، آن جا 
80نفر بچه مسلمان در بند 2 گرد آمده بودند. افرادی 
نظیر شیبانی، دوزدوزانی، عسگر اوالدی، الجوردی 
اما این که  و دیگران که با مجاهدین خلق نبودند. 
نزدیک  هم  به  رجایی  شهید  و  من  که  شد  چطور 
شدیم عمدتاً به این دلیل بود که من و ایشان در برابر 
سازمان مجاهدین موضع مشترکی داشتم. هر کسی 
که تازه وارد زندان می شد خصوصاً از سال 5۴ به 
بعد که تغییر ایدئولوژی سازمان خلق پیش آمده بود، 
ما کنجکاو بودیم ببینیم بچه های جدید که می آمدند 
را  ایدئولوژی  تغییر  این  ما  بود؟  چه  دیدگاهشان 
می دانستیم  خلق  مجاهدین  تفکر  التقاط  از  ناشی 
مربوط  تغییر موضع  این  به نظرم ریشه های  و حتی 

می شود به زمان حنیف نژاد.
با شهید رجایی هم وقتی آمدند زندان در همین 
زمینه ها صحبت می  کردیم و به این نتیجه رسیدیم 
بر  است. عالوه  به هم  نزدیک  دیدگاه مان خیلی  که 
دیدگاه مشترک ما درباره تغییر ایدئولوژی سازمان، 
تشابه دیگری هم داشتیم و آن این بود که علیرغم 
و  داشتیم  سازمان  ایدئولوژی  به  که  شدیدی  انتقاد 
بایکوتی که از سوی اعضای آن شامل حالمان شده 
ایدئولوژیک  مبارزه  یک  را  آن ها  با  ما  مبارزه  بود، 
نبود.  رژیم  با  مبارزه  جنس  از  که  می پنداشتیم 
کماکان مبارزه با رژیم را اصل می دانستیم و مبارزه 
از  نفر  ما و 3-2  کنارش.  را در  با مجاهدین خلق 
بودیم،  داده  تشکیل  را  نفر   80 جمع  که  دوستان 
بودند  کسانی  بین  این  در  داشتیم.  مشترک  دیدگاه 
که ضمن اعتراض و انتقادی که به تغییر ایدئولوژی 
داشتند، حتی مجاهدین خلق را خطرناک تر از رژیم 

می دانستند. 
این تفکر از سوی اعضای سازمان مجاهدین به 
مثابه عفونویسی و بیرون آمدن از زندان برای مبارزه 
شهید  و  من  ولی  می شد.  تلقی  خلق  مجاهدین  با 
رجایی این دید را نداشتیم، ما می گفتیم مبارزه اصلی 
ما مبارزه با رژیم و بعد از آن، انحرافات مجاهدین 
قوی تر  را  ما  وصل  حلقه  باب،  این  است.  خلق 
یک  بند  همان  در  توانستیم  که  طوری  به  می کرد، 
محفل ۴-5نفره درست کنیم. اما به مرور مجاهدین 
خلق همه را مجبور کردند تا ارتباطشان را با ما نیز 

قطع کنند. 

نداشتیم.  اختیار  در  روزنامه  و  تلویزیون  و  رادیو 
با  که  بخارایی  محمد  شهید  برادر  بخارایی  مهدی 
رفته  بیمارستان  به  مداوا  بود،برای  خلق  مجاهدین 
بود.  دیده  بیمارستان  در  را  مراسم  آن  فیلم  و  بود 
وقتی بازگشت و ماجرای آزاد شدن و اسامی افراد 
را تعریف کرد، سران و رهبران مجاهدین خلق تبلیغ 
علیه ما را شروع کردند و ما را به عنوان عفو نویس 
مطرح کردند. نتیجه اش این شد که همه ی آن هایی 
که با شهید رجایی رابطه داشتند، قطع رابطه کردند. 
یک طلبه ی خیلی مسلمان و متدین بود که ۴ ماه 
با او در یک سلول بودیم و این دوره مانند 10 سال 
رفاقت می ماند. چون خیلی باز فعالیت می  کرد، هر 
شب او را می بردند و شالق می زدند و شبی 30 تا 
شالق جیره داشت. آن شبی که ماجرای 15 بهمن 
این طلبه جوان آمد به  سال55 در زندان نقل شد، 
من و شهید رجایی گفت شما می دانید من چقدر 
شکنجه کشیده ام و تحت فشار بودم، من نمی توانم 
و  نوشتند  عفو  که  آن هایی  از  بیشتر  خیلی  به شما 
آزاد شدند اعتماد بکنم. اسم یکی از افراد را آورد 
با  و  متدین تر، مسلمان تر  را خیلی  او  و گفت: من 
سابقه تر می دیدم. نگرانم آینده شما هم همان بشود 

که آن ها شدند. 
این  بود.  زیاد  خیلی  بایکوت  و  فشار  خالصه 
شرایط باعث شد که شهید رجایی به تنهایی رفت 
در بندی که 13 نفر مجاهدین خلق بودند و بایکوت 
بودند و آن ها سفره شان را جدا کرده  صد در صد 
این وضع آن دوران بود و ما در آن دوران  بودند. 
همدیگر را پیدا کردیم و خیلی به هم نزدیک شدیم.

با وقفه هایی که پیش آمد من 3 سال تمام با شهید 
رجایی هم بند بودم و در طول این 3 سال هم فکر 
و هم قدم بودیم. از یک طرف ایستادگی در مقابل 
رژیم و از طرفی مبارزه ایدئولوژیک در زندان ما را 

به شدت تحت فشار قرار داده بود.

- از ديگر افراد اين گروه محدود كه با شما و 
شهيد رجايی نزديک بودند نام ببريد. 

صادق  آقای  نفره  چند  جمع  این  افراد  دیگر  از 
ایشان  بود.  ما  گروه  اعضای  که جزو  بود  نوروزی 
هم با ما بود و جزو معترضین مجاهدین خلق بود. 
می کردیم،  گو  و  گفت  شاید 6-۷ ساعت  روز  هر 
شهید  و  من  شدیم.  کامل  بایکوت  وقتی  خصوصاً 
رجایی و نوروزی کتاب هایی می خواندیم که الزمه 
ایدئولوژیک.  از جمله کتاب های  بحث هایمان بود، 
منتشر  تازه  سروش  آقای  کتاب های  دوران  آن  در 
شده بود و دسترسی به کتاب  برای ما زندانیان خیلی 

من 3 سال تمام با شهيد 
رجايی هم بند بودم و در 
طول اين 3 سال هم فکر 
و هم قدم بوديم. از يک 

طرف ايستادگی در مقابل 
رژيم و از طرفی مبارزه 

ايدئولوژيک در زندان ما را 
به شدت تحت فشار قرار 

داده بود

شاه  از  خطر  دفع  سالروز   1355 سال  15بهمن 
در برابر ترور ناموفق ناصر فخرآرایی بود و به این 
مناسبت تعدادی از زندانیان سیاسی را آزاد کردند. 
نمی دانم آیا همه آزادشدگان عفونامه نوشته بودند یا 
نه، ولی این تفکر وجود داشت و خیلی ها آمدند در 
آن مراسم سخنرانی کردند و آزاد شدند. این ماجرا 
نیروهای مذهبی منتقد سازمان مجاهدین را در زندان 
به شدت تحت فشار قرار داد، به نحوی که بعد از این 
ماجرا بایکوت شهید رجایی، من و 3-۴ نفر دیگر از 

سوی سایر زندانیان شدید شد. 

- آيا همه اعضای زندانی سازمان ارتباط شان را 
در جريان اين بايکوت با شما قطع كردند؟

قطع  را  ارتباطش  احمد حنیف نژاد  مانند  افرادی 
اما  ما گفت و گو داشت  با  تقوایی  نکرد و مهدی 
بله بیشتر مجاهدین خلق ارتباطشان را قطع کردند 
و بچه های جوان به گروه مجاهدین خلق پیوستند و 

ارتباطشان با ما قطع شد. 
ما از رویداد 15 بهمن اصاًل خبر نداشتیم، چون 
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سخت بود. آقای صادق نوروزی در یک مرحله ای 
از ما جدا شد و وی را به زندان قصر بردند. 

آقای قدیانی هم دیگر عضو جمع ما بود. همین 
چند نفر بچه مسلمان های معترض به تفکر مجاهدین 
خلق و در عین حال معتقد به مبارزه با رژیم، رهبری 
و هدایت گروه ما را تشکیل می دادند. شهید رجایی 
و من و این افراد به طور دایم در کنار هم و هم قدم 
سخت  شرایط  واسطه  به  بودیم.  هم  به  نزدیک  و 
زندان یک پیوند عمیق بین ما ایجاد شد. آن 3 سال 
زندان مانند 20 سال دوستی و همکاری در بیرون 
تاثیر داشت. همفکری و همراهی در شرایط سخت 
خیلی آدم ها را به هم نزدیک می کند. البته خیلی از 
زندانی های دیگر هم بودند که 2-3 سال با هم همراه 
بودیم، ولی چون پیوند فکری نداشتیم حتی نامشان 

هم در خاطرم نمانده.

شهيد  با  خاصی  خاطره  زندان  دوران  از   -
داريد؟

ایشان  با  زندان  دوران  از  که  از جمله خاطراتی 
است. شهید  ایشان  زدنی  مثال  تدین  و  تقید  دارم، 
رجایی بسیار متدین بود و اصول اخالقی را مراعات 
می کرد، به طوری که هر وقت ما در زندان بحث و 
مجاهدین  سازمان  درباره  و  می کردیم  گو  و  گفت 
اعمال  ایشان  علیه  را  بایکوت ها  بدترین  که  خلق 
جلساتمان  در  اگر  می کردیم،  بودند صحبت  کرده 
که  بزنیم  سازمان  اعضای  علیه  می خواستیم حرفی 
چیزی شبیه غیبت یا تهمت تلقی می شد، به شدت 
ما  که  نمی پذیرفت  وجه  هیچ  به  می کرد.  اعتراض 
اگر  و  بزنیم  نامربوط  حرف  کلمه  یک  آن ها  علیه 
خارج  شرعی  حدود  از  که  می شد  مطرح  چیزی 
می شد به ما اجازه نمی داد و ما را دعوا می کرد و 

بعضًا جلسه را ترک می کرد.

انقالب  از  بعد  با شهيد رجايی  ارتباط شما   -
چگونه شد؟

با شرایطی که روند انقالب برای حاکمیت ایجاد 
شد.  شروع  سیاسی  زندانیان  آزادسازی  بود،  کرده 
ابتدا محکومین 5 سال و زیر 5 سال را آزاد کردند 
و شهید رجایی جزو این گروه بود. با این که ایشان 
پرونده های مفتوحه داشت ولی دیگر فرصت نشد 

پرونده ایشان را رسیدگی کنند. 
شهید رجایی در ۴ آبان 135۷ از زندان آزاد شد. 
قبل آزادی من و ایشان قرارهایی گذاشتیم که چگونه 
همدیگر را از حال هم مطلع کنیم. مثاًل برنامه ریزی 
کردیم خبر سالمتی هم را چگونه بدهیم و چگونه 

به هم پیغام بدهیم که یکدیگر را ببینیم و یا نبینیم.
در تاریخ 2 آذر 5۷ دسته دوم که 10سال و زیر 
10 سال حبس داشتند آزاد شدند که من هم جزو 
این دسته بودم. بعد از آزادی بالفاصله یکدیگر را 
دیدیم و شرایط بیرون هم جوری شده بود که دیگر 
نیاز به عالمت سالمتی و عالمت تماس نبود. وضع 
پیگیری  را  بتوانند چیزی  که  بود  آن  از  بدتر  رژیم 
رجایی  شهید  و  من  ارتباط  کنند.  مراقبت  و  کنند 
نداشتیم. در  برقرار شد ولی فرصت زیادی  دوباره 

رفاه  مدرسه  و  علوی  مدرسه  در  روز  همان  در 
در  اسالمی.  انقالب  مرکزی  کمیته  به  شد  تبدیل 
هم  کنار  در  رجایی  با  بهمن   22 از  باز  کمیته  این 
بودم تا آن جایی که به یاد دارم، از 22 بهمن تا نوروز 
آن سال به دلیل مشغله زیاد هیچ کدام  از ما به خانه 
نرفتیم. آقای رجایی در این ایام نگهبان زندان بود. 
را  آن ها  نبود  زندانیان  نگهداری  برای  جایی  چون 
در مدرسه علوی نگاه می داشتند، مثاًل خسرو داد و 
نصیری در مدرسه علوی نگه داشته شدند. من هم 

ترتیب یکدیگر  به همین  بهمن  تا 22  فاصله 2آذر 
را می دیدیم.

سازمان  جریان  چندان  زندان  از  بیرون  جریان 
یافته ای نبود. عمده فعالیت ها به این نحو بود که امام 
بیانیه ای می دادند که به صورت نوار صوتی پخش 
مراسمی  و  در خیابان ها  می ریختند  مردم  و  می شد 
هم برگزار می شد. ما ها نقش ویژه ای نمی توانستیم 
داشته باشیم، جز این که در تظاهرات شرکت کنیم و 
تا پیروزی انقالب اسالمی کسی برنامه ریزی خاصی 

نمی کرد. 

بدو  در  شهيد  فعاليت های  و  برنامه ريزی   -
پيروزی انقالب چگونه بود؟

بودیم  استقبال  کمیته  عضو  من  و  رجایی  شهید 
و در روز ورود امام ابتدا به فرودگاه مهرآباد و بعد 
کمیته  این  ترکیب  تقریباً  رفتیم.  بهشت زهرا  به  هم 

انتظامات  بند  بازو  ما  بودم. همه  نگهبان جلوی در 
بسته بودیم و کسی به کسی نبود.

بودیم.  کمیته  در  هم  با   1358 بهار  حدود  تا 
پرورش  و  آموزش  بردند  را  رجایی  شهید  سپس 
رفتن  کنار  با  کردند،  پرورش  و  آموزش  معاون  و 
بود،  پرورش  و  آموزش  وزیر  که  شکوهی  آقای 
شد.  پرورش  و  آموزش  وزارت خانه  کفیل  ایشان 
مهدوی  آقای  با  و  بودم  کمیته  در  من  ایام  این  در 
کنی همکاری می کردم که بعد عضو شورای کمیته 
شدم. افرادی مانند مهدوی کنی، ناطق نوری، باقری 
می شود گفت همه بچه مسلمان های  تقریباً  کنی و 
همفکرمان آمدند در کمیته مرکزی انقالب و به طور 

کامل در آن جا مستقر شدند. 
در این دوران ارتباط من با شهید رجایی به صورت 
هفتگی، تا این که سازمان مجاهدین انقالب تاسیس 
آقای  منظم تر شد.  ایشان  با  ارتباطمان  دیگر  و  شد 
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مجاهدین  سازمان  عضویت  به  وقت  هیچ  رجایی 
هفته ای حداقل یک  ولی  نیامد  در  اسالمی  انقالب 

دیدار با ایشان در محل سازمان داشتیم. 

- چرا عضو سازمان نشدند؟
نمی دانم خودش نخواست یا ما پیشنهاد ندادیم. 

یادم نیست. 

عنوان  به  ايشان  پيشنهاد  جريان  در  چگونه   -
نخست وزير قرار گرفتيد؟ 

پیشنهاد نخست وزیری از جانب حزب به ایشان 
صورت گرفت و نخستین کسی که مورد مشورت 

شهید بود که قبول کند یا نه، من بودم. 
به یاد دارم با همان فروتنی و منش خاکی اش یک 
بگویم چه شده؟ در  برات  بهزاد  آمد و گفت  روز 
حزب به من پیشنهاد داده اند نخست وزیر شوم. آن 
روز هر دو مدت زیادی خندیدیم. بعد از مدتی نگاه 
کردیم و دیدیم که واقعیت این است که نیروهای 
نداریم و  انقالب  از  بعد  قوی تر  با تجربه مدیریتی 

درک و پذیرش این پیشنهاد برایمان میسر شد. 
جمع  در  فرد  تجربه ترین  با  باشید  داشته  توجه 
انقالبیون آن زمان مرحوم مهندس بازرگان بود که 
مهم ترین سمت ایشان هم ریاست سازمان آب تهران 
پروفسور  را  او  ما  و  بود  مصدق  مرحوم  زمان  در 
که  بنی صدر  مثاًل  افراد  سایر  بین  در  می دانستیم. 
رییس جمهور شده بود سابقه اجرایی اش کجا بود؟!

ایشان که پیشنهاد نخست وزیری را قبول کرد، در 
من  با  وزیران  درباره  مدت  تمام  کابینه اش  تشکیل 
به من  را  برخی وزرا  مشورت کرد. حتی مصاحبه  

نشان می داد که انتخاب کنیم یا نه؟
رجایی  به  نخست وزیری  پیشنهاد  که  زمانی  از 
دفتر  در  شب   12-11 ساعت  تا  شب  هر  شد، 
همراه  به  و  بودم  پرورش  و  آموزش  در  رجایی 
بررسی  را  پیشنهادی  وزیران  صالحیت  ایشان 
می کردم. لیست پیشنهادی که نهایی شد، جلسه ای 
مشترک با سپاه، جهاد و همه نهادهای انقالبی که 
انتخاب وزرا نقش  انتظار داشتند در  در آن زمان 
داشته باشند گذاشتیم و برایشان توضیح دادیم که 
کرده ایم.  انتخاب  منظور  چه  برای  را  کسی  چه 
کابینه که معرفی شد، بنی صدر با ۴ نفر از آن هایی 
که  کرد  مخالفت  بود  کرده  انتخاب  رجایی  که 

یکی شان هم من بودم.

- ساير افراد چه كسانی بودند و دليل مخالفت 
بنی صدر با آن ها چه بود؟ 

میرحسین  کار،  پیشنهادی  وزیر  توکلی  احمد 
محسن  امورخارجه،  پیشنهادی  وزیر  موسوی 
من  و  دارایی  و  اقتصاد  پیشنهادی  وزیر  نوربخش 
وزیر پیشنهادی مشاور در امور اجرایی بودم. چون 
من قباًل که در صدا و سیما بودم در حضور اعضای 
شورا با بنی صدر یک دعوای تند و تیز داشتم رجایی 
نگران بود که بنی صدر مرا رد کند و می گفت چون 
هیچ  و  شد  خواهی  اجرایی  امور  در  مشاور  وزیر 
بود،  نخواهد  مدیریتت  تحت  معینی  وزارت خانه 

شاید حساسیتش کم شود. 
کرد.  مخالفت  ۴نفر  ما  با  بنی صدر  در هر حال 
آقای شیخ محمد یزدی و آقای انواری از روحانیان 
و مدرسین به عنوان حکم انتخاب شده و قرار شد 
بین بنی صدر و رجایی میانجیگری کنند. بنا شد که 
جلسه ای باشد که بنی صدر، شهید رجایی و ما ۴ نفر 
باشیم. آن جلسه در دفتر بنی صدر برگزار شد ولی 
آقای بنی صدر موافقت نکرد. بعد از جلسه انواری 
و یزدی رفتند سراغ بنی صدر که این ها را قبول کن. 

در مورد من گفته بودند: این که وزارت خانه نخواهد 
داشت  اصرار  هم  رجایی  نیست،  کاره ای  و  داشت 
من را به عنوان کنار دست خودش داشته باشه. سایر 
افراد را هم به نحوی استفاده می کرد. آقای نوربخش 
را به عنوان معاون وزارت اقتصاد و دارایی، و آقای 
به کار  به عنوان معاون وزارت خارجه  موسوی را 

گرفت و از آقای توکلی نتوانست استفاده کند. 
با عدم پذیرش این افراد، آقای نمازی وزیر اقتصاد 

شد و آقای خداپناهی جانشین وزیر خارجه شد.

و  شرط  شما  پذيرش  برای  بنی صدر  آيا   -
شروطی برای نخست وزير تعيين نکرد؟ 

 باالخره آقایان انواری و یزدی با چانه زنی هایی 
که داشتند بنی صدر را متقاعد کردند، با این شرط که 
عهد نامه ای بنویسم که در مقابل بنی صدر نمی ایستم. 
ایشان یک روز آمدند دفتر شهید رجایی در آموزش 
و پرورش و گفتند که بیا یک چیزی بنویس. گفتم: 
من می نویسم که تعهد می کنم در مقابل رییس جمهور 

به ياد دارم با 
همان فروتنی و 
منش خاکی اش 
يک روز آمد و 

گفت بهزاد برات 
بگويم چه شده؟ 
در حزب به من 

پيشنهاد داده اند 
نخست وزير 

شوم. آن روز هر 
دو مدت زيادی 
خنديديم. بعد 
از مدتی نگاه 

کرديم و ديديم 
که واقعيت اين 

است که نيروهای 
قوی تر  با تجربه 
مديريتی بعد از 
انقالب نداريم و 
درک و پذيرش 
اين پيشنهاد 
برايمان ميسر 

شد.
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قانونی کشور اقدامی نکنم و بنی صدر با حضور من 
در کابینه موافقت کرد. 

امور  در  مشاور  وزیر  عنوان  به  آن،  از  بعد 
و  بودم  رجایی  آقای  کنار  در  دایم  به طور  اجرایی 
می کردیم.  گو  و  روزی حداقل 3-۴ ساعت گفت 
در جلسات هیات دولت هم در کنار هم بودیم. ما 
همیشه نهار را با هم می خوردیم و یک اتاق کوچک 
بود که تجهیزات آن جا بود. بعد از ظهر به این اتاق 
می رفتیم و حرف می زدیم و به استراحت کوتاهی 

می کردیم. 
نزدیکی و صمیمیت من با شهید رجایی به گونه ای 
بود که هر گاه ایشان در دولت می خواستند کسی را 

دعوا کنند، با من دعوا می کردند!

- نقل قول هايی مبنی بر اين هست كه معرفی 
سوی  از  نخست وزير  عنوان  به  رجايی  شهيد 
اول  مجلس  در  مجاهدين  سازمان  فراكسيون 
اين كه اشاره كرديد  به  با توجه  صورت گرفته. 
معرفی  اسالمی  جمهوری  از سوی حزب  ايشان 

شدند، نظرتان در مورد اين مساله چيست؟
رجایی  به  حزب  نیست.  درست  روایت  این 
یک   سازمان  ولی  داد.  را  نخست وزیری  پیشنهاد 
این فراکسیون  فراکسیون داشت که رجایی هم در 
حضور پیدا می کرد و طبیعی بود که این فراکسیون 
از نخست وزیری ایشان حمایت می کرد. من نماینده 
هم  جلسات  اداره  و  بودم  فراکسیون  در  سازمان 
معموالً با من بود. ولی به یاد ندارم که برای نخست 
داده  فراکسیون  سوی  از  پیشنهادی  ایشان  وزیری 
شده باشد. تا جایی که به یاد دارم شهید رجایی به 
من گفت: بچه های حزب به من پیشنهاد داده اند؛ بیا 

نخست وزیر شو.
وزرای  و  شد  نخست وزیر  رجایی  شهید  وقتی 
ایشان هم انتخاب و تایید شدند، اولین برنامه دولت 
رجایی در سازمان تهیه شد. اعضای سازمان برنامه 
دولت را می نوشتند و ایشان این کار را به سازمان 

می سپرد. 

با توجه به ارتباطی كه در دوران نخست وزيری 
و رياست جمهوری با ايشان داشتيد، رفتار ايشان 

را در اين دوران چگونه توصيف می كنيد؟
عرض کنم، آقای رجایی بعد از این که نخست وزیر 
بهزاد  می گفت:  من  به  شوخی  با  همیشه  بود  شده 
که  است  اول  دفعه  من  که  این جاست  اشکال 
نخست وزیر می شوم و بلد نیستم باید چه کار کنم. 
در اولین روزی که رییس جمهور شده بود من رفتم 

به اتاقش، با همان شوخ طبعی گفت: بهزاد دیدی چه 
خاکی به سرم شد؟ تازه یاد گرفته بودم چه جوری 

نخست وزیر باشم، شدم رییس جمهور! ]خنده[

- نحوه و داليل كانديداتوری و انتخاب شدن 
ايشان برای رياست جمهوری چگونه بود؟ 

که  تاکیدی  و  بنی صدر  فرار  از  بعد  طبیعتاً   

رییس جمهور در آن جا مستقر شد. 
انتهای طبقه اول این ساختمان یک سالن بزرگ 
بود که جلسه هیات دولت، شورای اقتصاد و ستاد 
آن جا  در  می کردم  اداره  من  که  اقتصادی  وضعیت 
تشکیل می شد. انتهای طبقه اول هم اتاق رجایی بود. 
من هم در طبقه ۴ همان ساختمان بودم و 2 تا اتاق 
تو در تو داشتم که در یکی از اتاق ها منشی و قائم مقام 
و در اتاق دیگر خودم مستقر بودم. ساعت 2-3 بعد 
یک  و  بود  آمده  نوربخش  مرحوم  که  بود  ظهر  از 
به خاطر  را  آن  که موضوع  داشت  اقتصادی  بحث 
اتاق لرزید و  ندارم. ما نشسته بودیم که یک دفعه 
از  که  کرد  وادار  را  ما  لرزش  آمد.  انفجار  صدای 
دیدیم که دود و خاک  کنیم،  نگاه  را  بیرون  پنجره 
و تکه هایی که بعداً متوجه شدیم عبای شهید باهنر 
ایشان  با  بود.  پرتاپ شده  بیرون  به  پنجره  از  بود، 
مرور کردیم که جلسه هیات دولت نداشتیم، جلسه 
در سالن چه  نداشتیم، پس  که  اقتصاد هم  شورای 
باره  جلسه ای برگزار می شده؟ آقای نوربخش یک 
بود.  امنیت  عالی  بهزاد، جلسه شورای  وای  گفت: 
ما بالفاصله مثل برق پله های 3 طبقه را دویدیم که 
ببینیم چه خبر شده است؟ محافظان می زدند سر و 
کلی  آن ها  می کردند.  زاری  گریه و  و  کله خودشان 
کار  یا  که  بودند  کرده  خالی  نشانی  آتش  کپسول 
نکرده بود و یا حریف آتش سوزی نشده بود. از ته 

راهرو آتش و دود می آمد.
محسن  نام  به  وزیری  نخست  بچه های  از  یکی 
کار  اشکال  داخل،  برود  بود  شده  موفق  دربهانی 
این جا بود که نمی دانست رجایی و باهنر کجا نشسته 
بودند و هر که را دسترسی داشت آورده بود بیرون. 
توانسته بود2 نفر را بیرون بیاورد و رفته بود دنبال 
باقی مجروحان که دیگر راه مسدود شده بود و او 
مجبور شده بود خودش را از پنجره ای که پشت اتاق 
زانوهایش  و  پا  و  کند  پرت  پایین  به  بود  جلسات 

شکسته بود.  
خسرو  دیدم  بروم  داخل  به  می خواستم  وقتی 
تهرانی و شهید کالهدوز زخمی و خونین از سالن  
بیرون آمدند. خسرو به من گفت برو سراغ رجایی، 
من آمدم بروم داخل که دود و آتش اجازه نداد. رفتم 
از اتاق مجاور که دیوار آن ریخته بود داخل شوم، اما 
دیوار تلی از خاک شده بود و آتش موها و صورتم 

را سوزاند.
رییس  عنوان  به  جمهور  رییس  می دانستم  چون 
جلسه کجا می نشست و جای هر کدام از مسووالن 
را می شناختم، اگر موفق می شدم به داخل سالن بروم، 
می توانستم آن ها را بیرون بیاورم. وقتی از ورود به 

از زمانی که پيشنهاد 
نخست وزيری به رجايی 
شد، هر شب تا ساعت 

11-12 در دفتر رجايی در 
آموزش و پرورش به همراه 

ايشان صالحيت وزيران 
پيشنهادی را بررسی 

می کردم. ليست پيشنهای 
که نهايی شد، جلسه ای 
مشترک با سپاه، جهاد 
و همه نهادهای انقالبی 

گذاشتيم و برايشان توضيح 
داديم که چه کسی را برای 
چه منظور انتخاب کرده ايم

نشوند  رییس جمهور  روحانیون  که  داشت  امام 
مناسبترین  باشد،  روحانی  غیر  رییس جمهور  و 
شخصیت در این شرایط که 8-۹ ماه سابقه اجرایی 
داشت و 1-2 سال هم در وزارت آموزش و پرورش 
خدمت کرده بود، شهید رجایی بود و دیگر کسی 
وجود نداشت که هم رده ی او باشد. به همین دلیل 
قبول  را  رجایی  امام  کرد،  تایید  را  ایشان  هم  امام 
نفر   3-2 شدن  کاندیدا  داشتند.  دوستش  و  داشتند 
دیگر هم معلوم بود برای شکل دهی به فضای رقابتی 

انتخابات بود. 

ايشان  شهادت  از  نحوی  چه  به  و  موقع  چه   -
اطالع پيدا كرديد؟

در  رجایی  شهید  انفجار  زمان  در  که  سالنی 
در  طبقه  ساختمان5  یک  اول  طبقه  در  بود،  آن 
نخست وزیر  استقرار  محل  که  بود  نخست وزیری 
میدان  سر  نخست وزیر  محل  نبود.  آن جا  قانونًا 
بعدها  که  بود  پاستور  و  فلسطین  تقاطع  پاستور 
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از  که  رسید  ذهنم  به  بالفاصله  شدم  امید  نا  سالن 
بیرون و از طریق پنجره می توانیم وارد سالن شویم. 
به حیاط آمدم و داد کشیدم که نردبان بیاورید. محل 
نشستن رییس جمهور انتهای اتاق بود که پشتش هم 
پنجره بود و چون حیاط گودتر بود، فاصله پنجره تا 
حیاط 8-۹متر بود. وقتی رفتم حیاط دیدم که کمال 
فرزند شهید رجایی داشت با ساختمان آتش گرفته 
نگاه می کرد. در حالی که گریه و زاری می کردم او 

را به آغوش گرفتم. 
آن  که  شهپور  آقای  رسید،  نردبان  موقع  همان 
مسلمان های  بچه  از  و  واحد  شرکت  رییس  موقع 
تیپ بازاری بود از نردبان رفت باال. از پای نردبان 
همه شان  گفت:  شد؟  چه  رجایی  آقای  پرسیدم 
سوخته اند. این ماجرا ۷-8 دقیقه طول کشید و شاید 
اگر آتش مهار می شد، رییس جمهور و نخست وزیر 
زنده می ماندند، چون آتش عامل اصلی شهادت افراد 

داخل سالن بود، نه انفجار. 
از  فاصله شان  تقریباً  که  ارتش  امرای  از  نفر  دو 
بمب کار گذاشته شده، اندازه فاصله شهید رجایی 
و شهید باهنر بود، زخمی شدند ولی زنده ماندند. 

سرهنگ کتیبه یکی از افرادی بود که زنده ماند. 

و  داشته رييس جمهور  امکان  يعنی می فرماييد   -
نخست وزير پس از وقوع انفجار زنده مانده باشند؟

وضعیت سالن و میز مستطیل آن را که تجسم می  کنم، 
فکر می کنم اگر آتش و دود اجازه می داد که آن ها را از 
مهلکه بیرون بیاوریم به احتمال زیاد زنده می ماندند. یک 
میز مستطیلی بود که در سر میز شهید رجایی نشسته 
بود، سمت چپش شهید باهنر، سمت راست در ضلع 

بلند مستطیل هم منشی جلسه می نشست. 

- كشميری عامل ترور در آن جلسه منشی بود؟
بود  آمده  و  بود  جلسه  منشی  به عنوان  وی  بله. 
کیف حاوی بمب را گذاشته بود زیر میز و از زیر 
میز هل داده بود به سمت شهید رجایی. افرادی که 
انفجار،  محل  به  نسبت  بودند  نشسته  منشی  بغل 
خیلی از شهید باهنر دورتر نبودند. آن ها هم زخمی 
شدند اما زنده ماندند. سرهنگ وحید دستجردی هم 
بغل دست شهید باهنر نشسته بود که ظاهراً او هم 
به خاطر انفجار فوت نکرد و ناراحتی قلبی که داشت 

عامل فوت وی در بیمارستان بود.

- حال و هوای نخست وزيری بعد از اين كه 
رسيده اند  شهادت  به  باهنر  و  رجايی  شد  معلوم 

چگونه بود؟

هدایت  بودند  نخست وزیری  در  که  را  افرادی 
که  می رفت  گمان  چون  مجلس.  طرف  به  کردند 
در  باشد.  شده  گذاشته  کار  هم  دیگری  بمب های 
مجلس رفتیم اتاق آقای هاشمی. آن شب در هیات 
دولت که با حضور آقای هاشمی تشکیل شد به این 
را  رجایی  و  باهنر  شهادت  که  رسیدیم  جمع بندی 
اعالم نکنیم، چون فردای آن روز قرار بود که حصر 
روحیه  حفظ  برای  شد  قرار  شود،  شکسته  آبادان 

رزمندگان خبر منتشر نشود.
شده  باخبر  انفجار  از  جبهه  بچه های  متاسفانه 
بودند، به همین دلیل من به عنوان سخنگوی دولت 
اتاق آقای هاشمی مصاحبه کردم و سعی  آمدم در 

آن شب در هيات دولت 
که با حضور آقای هاشمی 

تشکيل شد به اين 
جمع بندی رسيديم که 

شهادت باهنر و رجايی را 
اعالم نکنيم، چون فردای 
آن روز قرار بود که حصر 

آبادان شکسته شود

داشت، قدرت  زیادی در اختیار داشت و نخست وزیر 
که عماًل اداره ی کشور به دست او بود از این قدرت 
بی بهره بود. دوستان در فراکسیون سازمان و مجلس 
طرحی تهیه کردند که این اختیارات از رییس جمهور 

منتقل می شد به نخست وزیر.
اساسی  قانون  در  که  آن چه  طرح،  این  مطابق 
و  می شد  حذف  بود  همایونی  فرمان  سابق 
اختیارات مهمی را می داد به نخست وزیر و برخی 
طرح  رییس جمهور.  به  می داد  هم  را  اختیارات 
به مجلس رفت و قرار بود همان روز در صحن 
علنی اعالم شود که امام به مجلس پیغام دادند که 
این طرح را که پیشنهاد داده اید به رای نگذارید. 
ستاد  جلسه  من  مجلس،  صبح  جلسه  با  همزمان 
اقتصادی را تشکیل داده بودم و داشتم  آن  بسیج 
را اداره می کردم. در این حین شهید رجایی آمد و 
با اشاره از من خواست از جلسه بیایم بیرون. من 
ادامه جلسه را سپردم به قائم مقام و آمدم بیرون. 
قرار شد به اتفاق برویم خدمت امام. سوار ماشین 
شدیم و در راه با هم در این مورد صحبت کردیم. 
وقتی خدمت امام رسیدیم و ایشان آمدند، شهید 
رجایی گفتند: تکلیف مرا روشن کنید. من دنبال 
احساس  نبودم،  رییس جمهوری  و  نخست وزیری 
اما  کردم.  قبول  هم  من  دارید،  تمایل  شما  کردم 
انداخته اید  را  ما  و  بسته اید  را  دست هایمان  حاال 
وسط دریا و می فرمایید شنا کنید. امام یک لبخند 
شیرین زدند و گفتند: شما تکلیف مرا روشن کنید. 
این  به تصویب برسانید  اگر طرح را  من مطمئنم 
کشور را به خاک و خون می کشانند. پیش بینی شان 
از  بعد  حوادث  همه  و  تیر   ۷ چون  بود،  درست 
نشان  عکس العمل  بودیم  مجبور  ما  و  بود  این ها 

دهیم. 
بعد  که  می گه؟  چی  ما  به  »دنیا  فرمودند:  امام 
رییس  اولین  نتوانستیم  شاهنشاهی  سال   2500 از 
این در ضمن  کنیم«.  ماه تحمل  جمهورمان را 11 
نشانه تفکرات امام هم بود. ما از ساعت 8:30 صبح 
تا نماز ظهر ماندیم در خدمت امام و باالخره ایشان 
از  دیگر  نفر   2 و  جنتی  آقای  البته  شدند.  راضی 
ماندیم  آن قدر  ما.  کمک  به  آمدند  نگهبان  شورای 
که نماز ظهر را امام در اتاق کوچک شان برپا کرد و 

باالخره رضایت شان جلب  شد. 
وقتی به امام گفتیم این مساله که مجلس بخواهد 
طرحی را بررسی و تصویب کند و مجبور به توقف 
آن بشود تضعیف مجلس است، امام پذیرفتند و با 
اجازه  تضعیف شود  نباید مجلس  که  این  استدالل 

دادند که طرح در مجلس تصویب شود.  

آن  در  بنابراین  کنم.  اعالم  جزیی  را  انفجار  کردم 
مصاحبه گفتم رییس جمهور و نخست وزیر زخمی 
هستند و سعی کردم جوری نشان بدهم که گویی 

اتفاقی نیافتاده. 

مدت  كه  شهيد  همراهان  از  يکی  عنوان  به   -
مديدی با وی بوديد، از خاطرات تان بگوييد؟

در اواخر دوره ی ریاست جمهوری بنی صدر ما در 
فراکسیون سازمان یک پیشنهاد را طراحی کردیم و 
با عنوان حذف  ارایه شد  برای تصویب به مجلس 
فرمان همایونی. محتوای طرح این بود که اختیارات 
رییس جمهور را کم و اختیارات نخست وزیر را زیاد 

می کرد. 

- علت ارايه طرح چه بود؟
اسالمی،  شورای  مجلس  تشکیل  از  قبل  چون 
شاه  رژیم  اساسی  قانون  در  و  آمد  انقالب  شورای 
هرجا که عنوان »فرمان همایونی« بود آن را تبدیل 
خیلی  تغییر  این  و  جمهور«  رییس  »فرمان  به  کرد 
کارشناسانه نبود. نتیجه این شد که رییس جمهور که 
تشریفاتی  جنبه ی  بیشتر  کشور  اساسی  قانون  طبق 
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اگر سیستم سهمیه بندی 
شهید رجایی پایه گذاری 

نشده بود، اقشار فرودست 
از بین می رفتند

شهيد رجايی در مجلس اول و عملکرد اين مجلس 
در گفت و گو با مهندس مرتضی الويری

حضور جدی شهيد رجايی در صحنه سياسی با ورود او به 
مجلس اول با آرای چشمگير از حوزه انتخابيه تهران همراه 
بود. وی در آن زمان کفيل وزارت آموزش و پرورش شده بود.

مرتضی الويری از  مبارزان سياسی پيش از انقالب است که 
پس از پيروزی انقالب به مجلس اول راه يافت. حضور او در 
اين مجلس و عضويت در فراکسيون سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمی که پشتيبان معرفی شهيد رجايی به عنوان نخست 

وزير بود باعث آشنايی نزديک  وی با شهيد شده است.
اين فراکسيون در نبود ساير تشکل های حزبی در مجلس، 
نقش موثری در پيشبرد و هدايت مجلس داشت که از آن 
جمله، رايزنی برای نخست وزيری شهيد رجايی بود که پس 
از رای عدم کفايت بنی صدر، به کانديداتوری شهيد برای 

رياست جمهوری  منجر شد. 

درآمد

-لطفًا بفرماييد آيا آشنايی شما با شهيد رجايی 
به دوره پيش از انقالب برمی گردد؟

نام شــهید رجایی را در دوره پیش از انقالب در 
زندان شنیده بودم، اما با ایشان هم بند نبودم.

-پس از انقالب چگونه با ايشان آشنا شديد؟
اولین دیدار من با شهید رجایی در دماوند صورت 
گرفت. در یکی از روزهای تابســتان که در باغ دماوند 
بودم، آقای اصغر نوروزی از دوستان مشترکمان با بنده 
تماس گرفت و من ایشــان را به باغ دعوت کردم. آن 
روز آقای نوروزی و شهید رجایی به باغ آمدند. منزل 
ما در باغ شــامل یک اتاق کوچــک و یک ایوان چند 
متری می شــود که با زیلو و موکت پوشانیده شده بود. 
آن روز عکســی به یادگار گرفتیم که به نظرم به خوبی 
نشان دهنده ساده زیستی و ساده پوشی شهید رجایی بود.

-رابطه كاری شما با شهيد چگونه شکل گرفت؟

مجلس اول که تشکیل شد، ایشان از شهر تهران به 
مجلس راه یافتند و من هم از حوزه دماوند. دوستان 
ما در سازمان مجاهدین انقالب اسالمی فراکسیونی 
تشــکیل دادند تا نمایندگانی را کــه از نظر فکری 
به ســازمان نزدیک بودند، متشکل کنند. از اعضای 
این فراکســیون می توانــم به بهزاد نبــوی، آیت اهلل 
بیات زنجانی، شهید شــاهچراغی، پرورش، عطااهلل 
مهاجرانی، آقا محمدی، منوچهر متکی، احمد توکلی 

و اسدی نیا اشاره کنم.
شهید محمدعلی رجایی که کفیل وزارت آموزش 
و پــرورش نیز بود، از اعضای این فراکســیون بود. 
از جمله فعالیت های فراکســیون در همان روزهای 
نخست، بررسی ماجرای گروگان های آمریکایی بود 
که نحوه تعامل و حل و فصل مسائل گروگان ها مورد 

بررسی قرار گرفت. 

- جلسات فراكسيون كجا برگزار می شد؟

این جلســات معموالً در منزل آقــای یارمحمد 
نماینده بم که در امیریه واقع شده بود برگزار می شد. 
ایشــان یک منزل قدیمی در ایــن منطقه که نزدیک 
به مجلس بود، داشــتند که به واسطه نزدیکی، برای 

برگزاری جلسات انتخاب شد.

- آيا فراكسيون در مورد معرفی شهيد رجايی 
هم نقش داشت؟

مســاله نخســت وزیری، رای اعتماد بــه وزرا، 
اســتیضاح وزرا و ســایر موارد در فراکسیون مورد 
بحث قرار می گرفت و تصمیم مشــترکی در قبال آن 
گرفته می شــد. پس از مخالفت اعضای فراکسیون با 
میرســلیم نخست وزیر پیشنهادی بنی صدر، در یکی 
از جلســات بحث نخست وزیری مطرح شد و قرار 
بر این شد که آقای بنی صدر با مجلس تعامل کند. ما 
در فراکسیون بحث و بررسی کردیم و جمع بندی مان 

معرفی شهید رجایی بود.
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- آيا تاثير فراكســيون بر روی مجلس تا حدی 
بود كه كانديدای پيشنهادی آن مورد تاييد مجلس 

نيز باشد؟
 نقش کلیدی فراکســیون ناشی از این بود که به جز 
آن، هیچ تشــکل و فراکسیون مســتقل دیگری وجود 
نداشت. به یاد ندارم در آن مقطع فراکسیون دیگری در 
مجلس وجود داشته باشد، چون جناح بندی های چپ و 
راست، اصول گرا و اصالح طلب کنونی وجود نداشت.

جریان خط امامی هــا و لیبرال ها جریانات اصلی 
مجلــس بودنــد اما هیچ کــدام از ایــن دو جریان 
فراکسیون نداشتند. فراکسیون ما به مجاهدین انقالب 
اســالمی معروف بــود اما اعضــای آن الزاماً عضو 
سازمان نبودند و شناسنامه تبعیت از خط امام داشت 

و بنده و بهزاد نبوی عضو بودیم.

- روند معرفی كانديدای فراكسيون به مجلس و 

ایشــان تعبیرهایی همچون "مجلــس در راس امور 
اســت" و "دیگران باید خودشان را با مجلس تطبیق 
دهند" وجود داشت. این امر شرایطی را به وجود آورد 

که بنی صدر مجبور به تفاهم و توافق شد.

- آيــا در اين مقطع زاويه بنــی صدر با امام 
مشخص شده بود؟

خیر. ما در اوایل راه بودیم. در نظر بگیرید مجلس 
اول در ۷ خرداد سال 5۹ تشکیل و در تابستان همان 
سال این بحثها آغاز شد و اختالفات با بنی صدر در 
پاییز و بعد از شروع جنگ تحمیلی جدیت بیشتری 

پیدا کرد.
 حتی به خاطر دارم تعداد زیادی از جمع موسوم 
به لیبرال هم به شــهید رجایی رای دادند، اما شهید 
رجایی هنــوز عضو فراکســیون مجاهدین انقالب 
اســالمی بود. خاطرات جالبی از مقطعی که شــهید 

رجایی و کمک بــه آوردن رای اعتماد افراد معرفی 
شده داشت.

- در زمان معرفی شهيد رجايی به عنوان نخست 
وزير طبعًا بــه لحاظ مديريتی افراد متبحرتری هم 
داشتيم. آيا انتخاب شــهيد رجايی علت خاصی 

داشت؟
یکی از شــاخص های خیلی مهم برای ما این بود 
که کاندیدای نخســت وزیری قــدرت مقاومت و 
برخورد با جریان مجاهدین خلق را داشــته باشــد. 
برای این که جریان مجاهدین خلق جریان پر قدرتی 
بود. اگر به خاطر داشــته باشــید، حتی در تهران در 
مرحله اول انتخابات، مســعود رجوی و دوستانش 
رای باالیــی آوردند. به عبــارت دیگر جنبش ملی 
مجاهدین یا همان مجموعــه ای که مجاهدین خلق 
ایجاد کرده بودند، توانســته بود پشــتوانه وســیعی 
بین جوانــان به وجود بیاورد. با توجه به شــناختی 
که قبل از انقالب در مورد مجاهدین خلق داشــتیم 
"تصور ما این بود که جریان مجاهدین خلق جریان 
خطرناکی برای انقالب اســت و به دنبال این هستند 
که تمام امکانات را در اختیار بگیرند. یعنی »تمامیت 
خواهی«. موضوعی که نسبت به خیلی از جریان های 
بعد از انقالب ما را دلواپس و نگران می کرد؛ به طور 
اخص در مورد مجاهدین خلق وجود داشــت. آن ها 
بر این باور بودند که از رهبری که باالترین ســطح 
است، تا پایین ترین ســطوح، همه چیز را خودشان 
در دست بگیرند. با توجه به این دیدگاه به دنبال این 
بودیم که نخســت وزیر حساسیت های ما را جدی 
بگیرد .این را هم به خاطر داشــتیم که شهید رجایی 
در زندان با دیدگاه های انحصارطلبانه مبارزه می کرد.

- چگونه ايشان در زندان با اين ديدگاه سازمان 
مجاهدين مبارزه يا مخالفت می كرد؟

مجاهدین خلق در زندان سیستمی به نام "بایکوت 
"تعبیه کرده بودند. اگر کسی در چارچوبها و مطابق با 
سلیقه آنها قرار نمیگرفت، بایکوت می شد. صبح که 
بیدار می شد دیگر کسی جواب سالمش را نمی داد، 
کســی با او حرف نمی زد، کتــاب مبادله نمی کرد و 
زندان دیگری در داخل زندان برای شخص به وجود 
می آمد. شــهید رجایــی تمام این هــا را دیده بود و 
به خوبی لمس کرده بــود. نگرانی دیگر ما عدول از 
ارزش های انقالب بود .فکر می کردیم که جریانهایی 
غربگرایانه وجود دارد که ممکن اســت ارزشــهای 

انقالب را زیر سوال ببرد. 
 پــس بنابر این در تقابل بــا این دو نگرش، یکی 

پذيرش آن از سوی مجلس اول به چه شکل بود؟
شــهید رجایــی به عنــوان کاندیدای فراکســیون 
مجاهدین اسالمی مطرح شــده و قرار بر این شد که 
موضوع با نمایندگان مجلس هم در میان گذاشته شود. 
این کار انجام شد و شهید رجایی به عنوان کاندیدای 
مجلس با آقای بنی صدر برای نخســت وزیری مورد 
رایزنی قــرار گرفت.  چون گزینــه دیگری که مورد 
وفاق مجلس باشــد در داخل لیســت نبود، آقای بنی 
صدر مجبور شــد نسبت به آقای رجایی تمکین کند. 
به هر حال ســلیقه های آقای بنی صدر با آقای رجایی 
سازگاری نداشت، اما ایشان هم راهی جز این نمی دید. 
علــت این امر هم آن بود کــه امام خمینی به صورت 
جدی از مجلس حمایت می کــرد و در صحبت های 

رجایی از فراکسیون مجلس به جلسات هیات دولت 
می آمد در ذهن دارم. ایشــان برای این که خودش را 
برســاند در کوچه پس کوچه های امیریه سوار ترک 
موتور می شد. این را با شرایطی که افراد با اسکورت 
و خودروهای ضد گلوله می آمدند، مقایســه می کنم. 
خیلی اوقات محافظینش ســرگردان می شــدند که 

ایشان کجا رفته است.

- آيا فراكسيون شما در معرفی كابينه هم نقش 
فعال داشت ؟

پس از آن که شــهید رجایی رای اعتماد گرفت، 
بحث و رایزنی در مورد کابینه اش شروع شد. طبیعتًا 
فراکســیون ما نقش فعالی در معرفی نیرو به شــهید 
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مجاهدین خلــق و دیگری جریانهــای غربگرایی، 
فراکسیونی شــکل داده بودیم که مراقب بود در بین 
نخســت وزیر و وزرا کســانی که حساسیت الزم را 
ندارند، حضور نداشته باشند. بنابر این تعداد افرادی 
که می توانستیم انتخاب کنیم بسیار محدود بود. یکی 
از افرادی که می توانســتیم انتخاب کنیم بهزاد نبوی 
بود، اما بنی صدر حساســیت زیادی نسبت به ایشان 
داشــت. دیگر افرادی که معرفــی می کردیم هم به 
خاطر برخی مالحظات رای کافی را نمی آوردند. اما 
شــهید رجایی در آموزش و پرورش، ســال های 58 
و اوایل 5۹ که مــدارس آوردگاه و محل جنگ بین 
جریان جنبش ملی مجاهدین و نیروهای انقالب بود، 
در آن شرایط توانســت به عنوان کفیل یا سرپرست 
آموزش و پرورش آن جا را اداره کند که این امر برای 
ما ارزشــمند بود. این ها دالیل عمده انتخاب شــهید 
رجایی بود. در عین حال، بحث ساده زیستی و خاکی 
بودن در اوایل انقالب جدی بود. به یاد دارم وقتی که 
شهید رجایی نخست وزیر شد و حقوق نخست وزیر 
و وزرا را تعیین کردند، وجدان جامعه احسنت گفت 
و این را پسندیدند و معلوم بود که یک دولت انقالبی 
روی کار آمده که ســعی دارد حقوق نخست وزیر و 
وزرا در حد دیگر کارمندان و با تفاوتی جزیی باشد.

- نقــل قول هايی از علــت موافقت بنی صدر 
شنيده شده اســت كه فکر می كرد می تواند شهيد 
رجايــی را به نحوی در اختيــار بگيرد .به خاطر 
حجب و حيايی كه در ايشــان بود و شايد اين كه 
قدرت آقای بهزاد نبوی را نداشــت. آيا درست 
اســت كه بنی صدر فکر می كرد می تواند بر شهيد 

رجايی مسلط باشد؟
خیــر. من این را قویاً نفی می کنم. جمله ای از بنی 
صدر به خاطر دارم که مقداری هم ما را گله مند کرده 
بود. می گفت: آقای رجایی فرد خشک سری است.  
این کلمه "خشک ســر" با توضیحاتی که بنی صدر 
داد به معنای این بود که شــهید رجایی انعطاف الزم 
برای همــکاری را ندارد. در واقــع نقل می کرد که 
من با رجایی نمیتوانم کار کنم  . شــهید رجایی پای 
چیزی که درست تشخیص میداد، می ایستاد و کوتاه 

نمی آمد.

- مواضع اقتصادی ايشان چه به عنوان نماينده 
مجلس و چه به عنوان نخست وزير مشخص بود؟

شــهید رجایی دیدگاه اقتصادی نداشــت. به این 
معنی که نه رشته ایشــان اقتصاد بود و نه مطالعات 
اقتصادی کرده بود . بنابر این در این مســیر قدم بر 

نداشــته بود، اما به این دلیل کــه در خانواده ای فقیر 
به دنیا آمده بــود و فقیرانه زندگی کرده بود، دیدگاه 
چپ گرایانه یا متمایل به اقشــار ضعیف داشت. این 

امر در حرکات و رفتار ایشان کاماًل مشهود بود.
خاطره ای نقل می کنم. در شــهریور ســال 135۹ 
جنگ شــروع شــد. اختالف نظر بیــن بنی صدر و 
مجلس در مورد تعامل و اداره جنگ وجود داشــت. 
بنی صدر معتقد به میدان دادن به ارتش و جنگ منظم 
بود. مجلس تکیه بر نیروهای بسیج و مردمی داشت 
و معتقــد بود که باید از مــوج مردمی و انگیزه های 
مردمی استفاده شود. در این تناقض، ارتش به دالیلی 
عقب نشــینی کرد و این باعث شــد تا حرکت های 
مردمی جلوی دشــمن را بگیرند. ایــن بگو مگوها 

بیایید. ما به منزل ایشــان رفتیم و دیدیم که بارانی یا 
همان پالتویی که همیشــه می پوشید و بسیار ساده و 
محقــر هم بود را به دور خود پیچیده و در یک اتاق 
سرد در ســرمای زمستان نشسته است. ما هم به هر 
حال در همان اتاق سرد نشستیم. شهید رجایی از ما 
عذرخواهی کرد و گفت ببخشــید، ما سهمیه نفتمان 
کم اســت و یک اتاق را بیشتر نمی توانیم گرم کنیم، 
بنابــر این عذرخواهی می کنم که این ســرما را باید 
تحمل کنید. ما نشســتیم و من به پنجره نگاه کردم. 
دیدم که شیشــه منزل شهید رجایی شکسته و پشت 
دری )چیزی شــبیه به پرده( هم ندارد و آن را با نوار 
چســب مهار کرده اند که شیشــه نریزد. یعنی تا این 
اندازه زندگی ایشان ســاده و مردمی بود و ژست و 

افاده ای هم که امروزه بین خیلی ها مد شده نبود.
شهید رجایی ساده زیست بود و این ساده زیستی را 
به سیاســت های اتخاذ شده در دولت دیکته می کرد. 
این جاســت که می بینیم ســهمیه بندی کاال و کوپن، 
علی رغــم مخالفت بســیاری از روحانیون که آن را 
خالف شرع می دانستند، در دولت شهید رجایی پایه 
ریزی شد و در زمان میرحسین موسوی هم با وجود 
این مخالفت ها، ادامه پیــدا کرد. من با وجود این که 
موافق اقتصاد باز و سرمایه داری هستم بر این باورم 
که اگر سیســتم ســهمیه بندی آن زمان که به وسیله 
شــهید رجایی پایه گذاری شــد و توسط میرحسین 
موسوی ادامه پیدا کرد، نمی بود، بدون تردید گرفتار 
قحطی وحشــتناکی در کشــور می شــدیم و اقشار 

فرودست از بین می رفتند.

- نماينــدگان مجلس اول به خصوص شــهيد 
رجايی چقدر به مسايل حقوقی و قانونی اشراف 
داشتند؟ در كل چند درصد از نمايندگان به مسايل 

حقوقی و قانونگذاری واقف بودند؟
من نمی توانم درصــد خاصی را بیان کنم، اما این 
را می توانم بگویم که مجلس اول، مجلســی بر آمده 
از خون و آتش و دود و شــرایط انقالب و شکنجه 
و زندان بود. مجلســی بر آمده از یک جامعه عادی 
و متعادل که تعدادی حقــوق دان یا اقتصاددان را به 
مجلس بفرستد نبود. عمده افرادی که به مجلس اول 
آمده بودند، نه یک روز ســابقه وزارت داشــتند، نه 
وکالت و نه کارهای مدیریتی سطح باالیی انجام داده 
بودند. اما از نظر انقالبی، شور انقالبی داشتند و این 
کمک کرد که به ســرعت، بســیاری از موارد را فرا 

بگیرند و باال بیایند.

- آيا مجلس مثل اكنون كميســيون بندی بود؟ 

بحث ساده زيستی و خاکی 
بودن در اوايل انقالب جدی 

بود. به ياد دارم وقتی که 
شهيد رجايی نخست وزير 
شد و حقوق نخست وزير و 

وزرا را تعيين کردند، وجدان 
جامعه احسنت گفت و اين را 

پسنديدند و معلوم بود که يک 
دولت انقالبی روی کار آمده

منجر به این شــد که در یکی از روزها جلسه ای در 
فراکسیون ما تشکیل شود. شهید رجایی در آن جلسه 
غایب بود. البته ایشــان بعد از نخست وزیری دیگر 
عضو فراکسیون نبود، اما بهزاد نبوی به عنوان معاون 
ایشان در جلسه حضور داشــت. قرار بر این شد با 
وجود این که شهید رجایی در جلسه حضور ندارد، 
بهزاد نبوی با ایشــان تماس بگیرد، ما به منزل ایشان 
برویم و نگرانی هایمان را به ایشان انتقال دهیم. به یاد 
دارم نماز مغرب و عشا را خوانده بودیم، بهزاد نبوی 
با شــهید رجایی تماس گرفت. این را هم بگویم که 
شهید رجایی بسیار پر کار بود و با وجود این که حد 
فاصل بین ساختمان نخســت وزیری و منزل ایشان 
یک فاصله کوتاه سه یا چهار کیلومتری بود )یعنی از 
ساختمان ریاست جمهوری فعلی تا میدان بهارستان(، 
خیلی از وقت ها شهید رجایی پشت اتاق میز کارش 
می خوابیــد و به منزل نمی رفت. با این وجود بعد از 
تماس، شــهید رجایی گفته بود که من در حال آماده 
شــدن برای رفتن به منزل هستم و شما هم به آن جا 
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آقای رجايی در كدام كميسيون فعاليت می كرد؟
بلــه. علی القاعــده فکر می کنم که ایشــان عضو 
کمیســیون آموزش و پرورش بوده اســت .یکی از 
نمایندگان خوش ذوق، رزومه و زندگینامه نمایندگان 
مجلس اول را بررسی کرده بود که ببیند هر کدام از 
آنها چند ســال زندان رفته است. برای مثال عسگر 
اوالدی 13 ســال، انباری 10 سال، رجایی ۴ سال و 
... و با جمع بســتن این سال ها به عدد 300 رسیده 
بود. یعنی در مجمــوع، نمایندگان مجلس اول 300 
سال زندان رفته بودند که در نوع خود رکورد بزرگی 
محسوب می شــد. این مســاله باعث شده بود که 

نمایندگان با انگیزه مضاعف و جدی کار کنند. 

- مهمترين دستاورد مجلس اول چه بود؟
همین که در شــرایط جنگی توانست یک بودجه 
یــک دوازدهم یا دو دوازدهــم را تصویب نکند، به 
نظرم این یک رکورد است. شما در نظر داشته باشید 
35 سال بعد از پیروزی انقالب دولت هایی سر کار 
آمدند که در شــرایطی که نه جنگ بود و نه مشکلی 

داشتیم چند بار بودجه ها به سال بعد کشیده شد.
به یاد دارم که در همان ســال ها درســت در زیر 
بمباران ها ســعی می کردیم که بودجه را درست در 
زمــان معین تحویل دهیم و حتی در زمان جنگ هم 
نمی بینیم که از این مســایل تخطی شده باشد. باید 
بسیاری از قوانین و مقررات متناسب با قانون اساسی 
تغییر پیدا می کرد. عمده ی بــار ِاین تغییر قوانین را 
مجلس اول به دوش می کشــید. آن هم به وســیله 
نمایندگانی که به تعبیری صفــر کیلومتر بودند و یا 
به تعبیر شهید رجایی از "چهار راه سرچشمه" جمع 
شــده بودند. در کل مجلس اول جــزو پر کارترین 
مجلس ها بود. مجلس اول در بسیاری از شاخص ها 
نیز مانند تحمل نظر دیگران، تنوع و کثرت دیدگاه ها 
و وجود سالیق مختلف، شــجاعت در بیان نظرات 
و عدم غربالگری و فعالیت هایی که شــورای نگهبان 
بعدها انجام می داد، منحصر به فرد بود. شهید رجایی 

هم در این مجلس جزو نمایندگان درخشان بود.

- آيا از نطق های پيش از دســتور ايشان چيزی 
به خاطر داريد؟ 

االن چیزی به یاد ندارم. ایشان در مجموع 5 یا 6 
ماه در مجلس حضور داشت و بعد نخست وزیر شد.

- شــما به ساده زيستی و پر كاری ايشان اشاره 
كرديد، اما تجربه نشان می دهد كه ساده زيستی و 
پر كاری به تنهايی الزامًا خوب نيست و می تواند 
به منزله يک نوع رفتار عوام پسند مورد سو استفاده 

قــرار گيرد. چه تفاوتی در ساده زيســتی و منش 
ايشان وجود داشت كه وی را از رفتار عوام فريبانه 

جدا می كرد؟ 
ریا کاری و تزویر حد فاصلی بین این دو واقعیت 
است. در وضعیتی که اشــاره کردید، هر دو ممکن 
است ساده زیست باشــند، اما یکی آن ساده زیستی 
را بــاور دارد و دیگــری ایــن کار را بــرای جمع 
کردن مرید انجام می دهد. متاســفانه ساده زیستی به 
عنــوان یک ترفند تبلیغاتی یــا حرکتی برای جذب 
مــردم می تواند تبعات تلخ به بــار آورد. در ظاهر با 
شعار ساده زیستی، سیســتمی روی کار می آید ولی 
خســارت های میلیاردی به بار می آورد و ثروت های 
عظیمی توسط کسانی که در شروع کار حتی زندگی 

اقتصادی و سهمیه بندی بود که طبیعتاً از میر حسین 
موسوی حمایت می کرد.جریان مقابل جریان راست 

بود که معتقد بر جریان آزاد بودند. 

- از خبر شــهادت شهيد رجايی چگونه مطلع 
شــديد و اين رويداد بر فضای سياسی كشور چه 

نوع تاثيری گذاشت؟
در روز انفجــار در دفتــر ریاســت جمهوری، 
کمیســیون حدود ســاعت دو بعد از ظهر شــروع 
می شــد و من برای اســتراحت به یکی از اتاق های 
مجلس رفته بودم. درحال پایین آمدن از پله ها بودم 
که دیدم محافظ من، کیف بهزاد نبوی را در دســت 
دارد و ایســتاده است. گفتم چه اتفاقی افتاده است؟ 
گفت مگر صدای انفجار را نشنیده اید؟ من از شدت 
صدای انفجار از خواب بیدار شده بودم، اما از فرط 
خستگی به یاد نمی آوردم. دیدم که دود از ساختمان 
بلند شده است. گفت که انفجار رخ داده و کسی هم 
کیف بهزاد نبوی را به او داده بود. به این شــکل من 
از انفجار و شهادت ایشــان با خبر شدم. فردای آن 
روز هم قرار شــد که از جلوی مجلس تشییع جنازه 
صورت بگیرد. صحنه های دلخراشــی بود. چون من 
جنازه شــهید رجایی را دیده بودم. جز دندان هایش 
چیزی قابل شناســایی نبود. به اندازه یک پاکت هم 
خاکســتر جمع کردنــد و گفتند که این هم شــهید 
کشمیری است، چون فکر می کردند که او هم شهید 

شده است. 
البته ما حدود ســه ماه قبل حادثه تلخ  دیگری هم 
داشتیم. حادثه انفجار در حزب جمهوری که در هفتم 
تیر ماه اتفاق افتاد و طی آن، هفتاد و چند نفر شــهید 
شــدند. این اتفاق شــرایط امنیتی را خیلی شدیدتر 
کرد. در آن زمان تعدادی از نمایندگان در آپارتمانی 
ســکونت داشتند و یکی از نمایندگان به نام بشارت 
که روحانی هم بود، در مســیر منــزل مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت و شهید شد .به همین دلیل جو به 

شدت امنیتی شده بود.

- آيا مرحوم بشارت هم نماينده تهران بودند؟
خیر اما در کمیســیون ما بود. نا امنی به شدت باال 
گرفته بــود. به عبارتی از خرداد 60 تا اواخر ســال 
62 شرایط به شــدت امنیتی بود و ترورهای زیادی 

اتفاق افتاد.

-  از وقتی كه در اختيار شاهد ياران گذاشتيد 
سپاسگزاريم. لطفًا شهيد رجايی را در يک جمله 

توصيف كنيد؟
شهید رجایی فردی یک رنگ، پرکار و ساده زیست بود.

شهيد رجايی وقتی که دوره 
وزارتش تمام شد با موتور گازی 

به نماز جمعه می آمد. برای 
تظاهر و ريا اين کار را انجام 

نمی داد. در خانه ای که زندگی 
می کرد فقط به اندازه سهميه اش 
]به عنوان يک شهروند عادی[ 

نفت دريافت می کرد

ساده ای هم نداشته اند اندوخته می شود. شهید رجایی 
وقتی که دوره وزارتش تمام شــد با موتور گازی به 
نماز جمعــه می آمد. برای تظاهر و ریــا این کار را 
انجام نمی داد. همان طور که اشاره کردم، در خانه ای 
که زندگی می کرد فقط به اندازه سهمیه اش ]به عنوان 

یک شهروند عادی[ نفت دریافت می کرد.
 

- مــردم امــروزه رفتارهای پوپوليســتی و 
عوام فريبانه را تشخيص می دهند و وقتی در مورد 
ساده زيستی حرف می زنيم، بعضًا آثار سو بر جای 
می گذارد. اگر كسی مثل شــهيد رجايی ساده و 
مردمی زندگی كرده اســت، چه كنيم كه حقيقت 
اين سياست مدار روشن باشد و اعتبار آن نزد مردم 

محفوظ بماند؟
تصور می کنــم که اگر مالک را بر ساده زیســتی 
ظاهری بگذاریم حتماً به بیراهه می رویم. در شرایط 
عادی باید نگاه کرد که فردی توانایی انجام کاری را 
دارد و می تواند در جایگاه خاصی قرار بگیرد یا خیر. 

طبیعتاً این باید مبنای اساسی باشد.
 جریان راســت کــه مدافع سیاســت های کنترل 
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شهید رجایی یک انسان 
مردمی، درستکار، صادق و 

مطیع امام بودند

چالش های انتخاب کابينه شهيد رجايی به عنوان نخست وزير 
در گفت و گو با احمد توکلی

احمد توکلی زاده متولد سال1330 در بهشهر، سياست مدار 
ايرانی، رييس پيشيِن مرکز پژوهش های مجلس و نماينده 
دولت  وی سخنگوی  است.  اسالمی  مجلس شورای  کنونی 
محمدعلی رجايی و وزير کار و امور اجتماعی مستعفی کابينه 
اول ميرحسين موسوی بوده  است. وی در دوره اول مجلس 
نماينده بهشهر و در دوره های هفتم تا نهم، نماينده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی بوده  است. توکلی از ابتدای 
پژوهش های  مرکز  رياست  نهم،  دوره  اوايل  تا  هفتم  دوره 

مجلس شورای اسالمی را بر عهده داشته  است.
توکلی نخستين دوره آشنايی خود با شهيد رجايی را به مجلس 
اول شورای اسالمی در خرداد 1359 باز می گرداند و معتقد 
است که رجايی مرد روزهای سخت و جرقه ای در دولتمردی 
و مديريت کالن در ايران بوده است. همان طور که ذکر شد، 
توکلی از دوستان، نزديکان و سخنگوی شهيد رجايی بوده و 
شناخت بسيار خوبی از آن شهيد بزرگوار دارد، به اين بهانه 

گفت و گويی را با او درباره شهيد رجايی انجام داده ايم.

درآمد

ــدا از نحــوه  ــًا ابت ــای توكلــی لطف ــاب آق - جن
ــا شــهيد رجايــی بگوييــد؟  آشــنايی خــود ب

مــن بــا شــهید رجایــی در مجلس اول آشــنا شــدم، 
وقتــی مــا وارد مجلــس شــدیم، ایشــان کفیــل وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــود و بــه عنــوان نماینــده مــردم 
ــل  ــد. چــون کفی ــه می کردن ــم انجــام وظیف ــران ه ته
ــد حضورشــان در مجلــس  ــرورش بودن آمــوزش و پ
زیــاد نبــود و تنهــا مــا جلســاتی را در ســازمان 
مجاهدیــن انقــالب اســالمی برقــرار کــرده بودیــم کــه 
آقــای بهــزاد نبــوی از ســازمان، مســئول این جلســات 
بــود و اعضــای جلســه نمایندگانــی بودنــد که نســبت 
بــه ســازمان ســمپاتی مثبــت داشــتند، اعــم از این کــه 
ــمپات  ــا س ــه و ی ــا ن ــند ی ــوده باش ــزب ب ــو ح عض

حــزب بــوده باشــند یــا نــه. 

- نحــوه حضــور شــما در مجلــس اول چگونــه 
ــا شــهيد رجايــی در ايــن  ــود و ارتبــاط شــما ب ب

ــد؟  ــی منجــر ش ــه چــه همکاری هاي دوره ب
ــده  ــوان نماین ــده به عن ــس اول بن ــات مجل در انتخاب
بهشــهر، نــکا و گلــوگاه وارد مجلــس شــدم و در 
مجلــس هــم عضــو هیــات رییســه بــودم و هــم 
ــا  ــس اول ب ــه. مجل ــه و بودج ــیون برنام ــر کمیس مخب
ــابقه  ــه س ــدگان هم ــرد. نماین ــرق می ک ــی ف االن خیل
ــده را  ــی بن ــی داشــتند. بعــد از آن شــهید رجای مبارزات
بــرای وزارت کار معرفــی کــرد کــه بنی صــدر بــه دلیــل 
نقــدی کــه قبــل و بعــد از رییس جمهــور شــدنش بــه 

ــت. ــی را نپذیرف ــهید رجای ــنهاد ش ــتم، پیش وی داش

مجاهديــن  ســازمان  جلســات  اعضــای   -
انقــالب اســالمی چــه كســانی بودنــد؟ 

ــازمان  ــو س ــر عض ــه دو نف ــن جلس ــای ای از اعض
بودنــد، یکــی آقــای مرتضــی الویــری و یکــی آقــای 
ــازمان  ــو س ــه عض ــار و بقی ــده گرمس ــی نماین فضلعل
ــی  ــرورش، رجبعل ــای پ ــل آق ــرادی مث ــد، اف نبودن
طاهــری کــه عضــو شــورای مرکــزی حــزب بودنــد، 
شــهید شــاهچراغی، اســداهلل بیــات، علــی آقامحمدی، 
ــور،  منوچهــر متکــی، عــادل اســدی نیا، مســلم میرزاپ

ــتیم. ــن حضــور داش ــد و خــود م علیرضــا یارمحم
ایــن جلســه منشــا کارهــای بســیاری بــود، چــون 
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کوچــک، غیــر آشــکار و منســجم بــود، مســائل 
را بررســی می کــرد و کارهــای بســیار بزرگــی را 
ــت  ــه آن نخس ــه نمون ــی داد ک ــامان م ــس س در مجل
ــر  ــی کــه بحــث ب ــود. وقت ــی ب ــری شــهید رجای وزی
ســر نخســت وزیــری  بــود و ایشــان بــه عنــوان یکــی 
از گزینه هــای نخســت وزیــری معرفــی شــدند، قــرار 
بــر ایــن شــد کــه مــن بــا ایشــان در ایــن خصــوص 
صحبــت کنــم. هنگامــی کــه مــن بــا ایشــان بــه گفــت 
ــاًل  ــن اص ــه م ــد ک ــخ گفتن ــتم، در پاس ــو نشس و گ
ــم از  ــدارم و می خواه ــر شــدن ن قصــد نخســت وزی
ــوزش  ــران انصــراف دهــم و چــون آم نمایندگــی ته
ــم  ــت می خواه ــر اس ــا مهمت ــه ج ــرورش از هم و پ
وزیــر آمــوزش و پــرورش شــوم. مــن در پاســخ گفتم 
ــری را انتخــاب  ــر پســت نخســت وزی ــه شــما اگ ک
کنیــد می توانیــد یکــی همچــون خودتــان را در پســت 
وزیــر آمــوزش و پــرورش بگماریــد. عــالوه بــر ایــن، 
در ســایر وزارتخانه هــا نیــز افــراد شایســته را منصوب 
کنیــد، ایشــان نیــز از ایــن پیشــنهاد اســتقبال نمودنــد و 
قــرار شــد پــس از طــرح نخســت وزیــری ایشــان، بــا 
آن مخالفــت نکننــد و پــس از آن، اعضــا رجایــی را به 
عنــوان نخســت وزیــر بــه بنی صــدر معرفــی کردنــد. 
ــرد خیلــی شــناخته  ــی ف در آن زمــان شــهید رجای
ــالب و  ــل از انق ــارز قب ــک مب ــد و ی ــده ای نبودن ش
ــدر  ــا بنی ص ــد، ام ــرورش بودن ــوزش و پ ــل آم کفی

ــت.  پذیرف

ــت  ــدر نخس ــرا بنی ص ــما چ ــر ش ــه نظ - ب
ــت؟  ــی را پذيرف ــهيد رجاي ــری ش وزي

بنی صــدر در مخمصــه بــود، اگــر کســی را معرفــی 
می کــرد، رای نمــی آورد و آقــای رجایــی هــم شــناخته 
ــهید  ــد ش ــه می توان ــرد ک ــر می ک ــود و فک ــده نب ش
رجایــی را در مشــت خــود نگــه دارد. بنی صــدر 
ــه  ــی ک ــرد وقت ــور می ک ــود و تص ــرور ب ــردی مغ ف
نمی کنــد و رجایــی می توانــد  حــزب مخالفــت 
نخســت وزیــر شــود، بعــد می توانــد وی را در دســت 

خــود بگیــرد.

بــر  چقــدر  دوران  آن  سياســی  فضــای   -
ــی از  ــهيد رجاي ــری ش ــت وزي ــن نخس پذيرفت

ســوی بنی صــدر تاثيــر گــذار بــود؟
فضــای سیاســی بــه نفــع بنی صــدر نبــود و 
ــن  ــش از ای ــن فضــا را بی بنی صــدر نمی خواســت ای

ــد. ــت ده از دس
ــن  ــه ای ــی ب ــهید رجای ــاب، ش ــن انتخ ــد از ای بع
جلســه )جلســه مجلــس ســازمان( نزدیــک شــد. پــس 

ــت؟ ــی داش ــه واكنش ــی چ ــهيد رجاي ش
ــت اهلل  ــت شــد و آی ــر حکمی ــرار ب در آن ماجــرا ق
یــزدی و آیــت اهلل انــواری بــه عنــوان حکــم انتخــاب 
شــدند و قــرار بــود در مــورد مــا ۴ نفــری کــه 
ــن  ــه ای ــد ک ــت کنن ــود، حکمی ــه ب بنی صــدر نپذیرفت
ــت.  ــکل گرف ــی ش ــهید رجای ــع ش ــه نف ــت ب حکمی
ــی  ــن کس ــو اولی ــت: »ت ــن می گف ــه م ــدر ب بنی ص
ــن  ــردی!« و بزرگتری ــق ک ــن نط ــه م ــه علی ــودی ک ب
ایــرادش بــه مــن ایــن نکتــه بــود و ایــراد دیگــرش هم 
ــود کــه در دادگاه انقــالب بهشــهر ســخت گیر  ایــن ب
ــی  ــودم کــه مــن ایــن ماجرا هــا را نفــی نکــردم، ول ب
بــرای آن کــه نشــان دهــم کــه ایــن دادگاه روی ضابطه 
ــردم.  ــل ک ــاغ کاووس را نق ــتان ب ــرد داس ــل می ک عم
ــای  ــه بچه ه ــد ک ــر دادن ــن خب ــه م ــک روز ب ی
حزب اللهــی »رســتم  کال« کــه االن شــهری در حوالــی 
ــتی  ــک زرتش ــه ی ــاغ کاووس را ک ــت، ب ــهر اس بهش
بــود تصــرف کرده انــد. آقــای کاووس فــردی محتــرم 
ــرای  ــم ب ــورا ه ــد و در روز عاش ــاب می آم ــه حس ب
حضــرت ابوالفضــل )ع( خرجــی مــی داد. بــاغ کاووس 
بــاغ پرتقــال خیلــی خوبــی بــود. ســوار جیــپ 
شــهربانی شــدم و رفتــم رســتم کال دیــدم کــه جلــوی 
ــم  ــه حک ــه ب ــته اند ک ــد و نوش ــی زده ان ــاغ تابلوی ب
انقالبــی... ایــن بــاغ مصــادره شــده اســت. داخــل بــاغ 
ــا در حــال وضــو  ــه یکــی از بچه ه ــدم ک شــدم و دی
ــش  ــن از جای ــرام م ــه احت ــرد ب ــن اســت. آن ف گرفت
بلنــد شــد و ایســتاد و مــن از او پرســیدم کــه چــکار 
ــا تعجــب پاســخ داد می بینیــد کــه وضــو  می کنــی؟ ب
می گیــرم. مــن از او پرســیدم کــه آیــا بــا آب غصبــی 
ــش بیشــتر شــد  هــم می شــود وضــو گرفــت؟ تعجب
ــن  ــاغ کاووس اســت. م ــن ب ــا ای ــت: احمــد آق و گف
گفتــم: کاووس اهــل کتــاب اســت و مالکیتــش محترم 
ــدون اذن او وارد باغــش  ــد ب اســت و شــما نمی توانی
ــراد جمــع شــدند و مــن  شــوید. بعــد از آن همــه اف
ــرم بشــمارند؛  ــت را محت ــه مالکی ــم ک ــا گفت ــه آن ه ب
اگــر چیــزی غصبــی باشــد، می گیریــم و اگــر کســی 
مالکیتــی داشــته باشــد از آن دفــاع می کنیــم. خالصــه 
افــرادی کــه در آنجــا بودنــد، بــا وجــود آن کــه طرفدار 
ــا توجــه بــه ســخنرانی مــن  بنی صــدر هــم بودنــد، ب
و اســتناداتی کــه ارایــه دادم، آن جــا را تــرک کردنــد. 
ــت  ــرا گف ــن ماج ــل ای ــد از نق ــواری بع ــای ان آق
کــه آقــای بنی صــدر ظاهــراً آقــای توکلــی هــم 
مقــداری در خــط شماســت و مثــل شــما از مالکیــت 
ــرادی را  ــد کــه بنی صــدر هــم گفــت: اف ــاع می کن دف
ــد. بعــد از  ــق کنن ــه تحقی ــن زمین ــا در ای می فرســتم ت
ــزد  ــی کار داشــتم و او را ن ــای رجای ــا آق ــد روز ب چن

از آن آقــای رجایــی قصــد تشــکیل دولت را داشــتند و 
چنــد نفــر را بــرای مشــورت بــه دفتــر خــود دعــوت 

ــودم.  ــان ب ــده یکــی از آن ــه بن ــد ک می کردن
ــی،  ــهید رجای ــه ش ــای کابین ــی اعض ــس از معرف پ
بنی صــدر از لیســت پیشــنهادی ایشــان چهــار نفــر را 
نپذیرفــت، از جملــه بنــده کــه بــه عنــوان وزیــر کار و 
امــور اجتماعــی معرفــی شــده بــودم. قــرار شــد کــه 
ــواری  ــان ان ــا آقای ــود. و حکم ه ــرار ش ــت برق حکمی
و یــزدی بودنــد. هــر چنــد کــه بنی صــدر بــا وزارت 
مــن مخالفــت کــرد ولــی در جریــان همیــن مــراودات 
نزدیکــی بیشــتری بیــن مــن و شــهید رجایــی 
ــی گاهــی  ــه ایشــان حت ــه ای ک ــد، به گون به وجــود آم

وقتی که بحث بر سر نخست 
وزيری  بود و ايشان به عنوان 

يکی از گزينه های نخست 
وزيری معرفی شدند، قرار 
بر اين شد که من با ايشان 

در اين خصوص صحبت کنم. 
هنگامی که من با ايشان به 

گفت و گو نشستم، در پاسخ 
گفتند که من اصاًل قصد 

نخست وزير شدن ندارم و 
می خواهم از نمايندگی تهران 
انصراف دهم و چون آموزش 
و پرورش از همه جا مهمتر 

است می خواهم وزير آموزش و 
پرورش شوم

ــد. ــورت می گرفتن ــده مش از بن

ــهيد  ــنهادی ش ــدام وزرای پيش ــدر ك - بنی ص
ــت؟ ــی را نپذيرف رجاي

ــه  ــود ک ــه ب ــر را نپذیرفت ــار نف ــدر چه ــی ص بن
ــرای  ــای میرحســین موســوی ب ــد از آق ــارت بودن عب
ــرای وزارت  ــش ب ــوم نوربخ ــه، مرح وزارت خارج
ــر  ــرای وزی ــوی ب ــزاد نب ــای به ــی، آق اقتصــاد و دارای
مشــاور در امــور اجرایــی و بنــده بــرای وزارت کار و 

ــی. ــور اجتماع ام

ــد و  ــه ش ــا چ ــن وزارت خانه ه ــف اي - تکلي
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بنی صــدر پیــدا کــردم. شــهید رجایــی بعــد از صحبت 
بــا مــن گفــت: آقــای رییس جمهــور بــا تــو کار دارد 
و گوشــی تلفــن را بــه او داد. بنی صــدر گفــت: یــک 
آقایــی بــه اســم آقــای افضلــی را فرســتادم بهشــهر و 
تحقیــق کردیــم کــه چنــد ســئوال دارد، می آیــد پیــش 
شــما. افضلــی آمــد مجلــس گفــت: ســئوال اول مــن 
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــات م ــه تحقیق ــت ک ــن اس ای
ــت  ــتند. عل ــوب نیس ــما خ ــا ش ــهر ب ــران بهش کارگ
چیســت؟ مــن از وی پرســیدم: چطــور تحقیــق 
ــام از  ــارراه ام ــر چه ــا س ــه م ــخ داد ک ــردی؟ پاس ک
چنــد کارگــر در مــورد شــما ســؤال کردیــم. پرســیدم 
همــه تحقیقــات شــما همیــن طــور اســت؟ آیــا اگــر 
می خواهیــد در مــورد کســی تحقیــق کنیــد، می رویــد 
ــه آن  ــر می پرســید و ب ــارراه و از دو ســه نف ســر چه

ــد.  ــرمنده ش ــد؟ ش ــتناد می کنی اس
مــن پرســیدم: مشــکل بعــدی کجاســت؟ آن فــرد 
ــه داریــد! پرســیدم کــه اگــر  گفــت: شــما دو تــا خان
ــکالی دارد؛  ــه اش ــم چ ــته باش ــه داش ــا خان ــن دو ت م
ــول دارد؟ گفــت  ــت را قب ــه مالکی ــای بنی صــدر ک آق
نــه اشــکالی نــدارد. گفتــم پــس چــرا ایــن مســاله را 
ــا  ــه دو ت ــم ک ــم گفت ــد از آن ه ــد. بع ــرح می کنی مط
ــر  ــه 110 مت ــه دارم ک ــک خان ــه ی ــدارم، بلک ــه ن خان
ــول  ــدرم اســت و پ ــه پ اســت و زمینــش هــم از ارثی
ــم  ــادری خانم ــه م ــم از ارثی ــازش ه ــاخت و س س
ــزب  ــه ح ــع ب ــن راج ــر م ــوم نظ ــئوال س ــت. س اس
بــود، کــه مــن هــم در پاســخ گفتــم: مــن بــه شــهید 
ــجایای  ــم از س ــد ه ــی ارادت دارم و بع ــتی خیل بهش
وی گفتــم کــه آن فــرد هــم ایــن مســائل را یادداشــت 
ــان قضیــه  کــرد و رفــت. آقــای الویــری کــه در جری
بــود بــه مــن گفــت: بــا ایــن وضعیــت معلــوم اســت 
کــه وزیــر نمی شــوی، مــن هــم گفتــم قــرار نیســت 
مــا وزیــر شــویم و اتفاقــاً در   نهایــت پذیرفتــه نشــدم.

ــهر  ــما در بهش ــوابق كاری ش ــًا س ــا واقع - آي
ــرات  ــود؟ از خاط ــدر ب ــت بنی ص ــل مخالف عام

ــد؟  ــهر بگويي ــووليت در بهش مس
بعــد از انقــالب بــه بهشــهر برگشــتم؛ روز 2۴ 
ــوابق  ــل س ــه دلی ــدم و ب ــه بهشــهر آم ــده ب ــن بن بهم
سیاســی در کمیتــه مشــغول شــدم و بعــد هــم دادیــار 
دادگاه انقــالب شــدم کــه البتــه دادگاه انقــالب بهشــهر 
خیلــی دادگاه مشــهوری هــم بــود و حکم هــای 

ــی داد. ــی م ــی دقیق خیل
ــوی   ــی ق ــا مدیریت ــی ب ــن کشــاورز و زن ــه م  خال
بــود کــه خــودش کار می کــرد و کنــار زمیــن 
موروثــی خویــش، زمینــی را هــم احیــاء کــرده بــود؛ 

افــرادی کــه در زمین هــای مجــاور زمیــن خالــه 
ــد  ــه مــن شــکایت کردن ــد آن زمــان از خال مــن بودن
ــم ده  ــه حری ــق ب ــا متعل ــن زمین ه ــه ای ــد ک و گفتن
ــم و  ــده ای تشــکیل دادی ــا هــم پرون ــا اســت کــه م م
موضــوع بررســی شــد و در   نهایــت دادگاه 35 هکتــار 
از زمین هــای او را متعلــق بــه ده تشــخیص داد و مــا 
هــم حکــم را ابــالغ کردیــم؛ بعــد از ایــن قضیــه خالــه 
ــه مــن گفــت:  ــه دیــدن مــا آمــد و خطــاب ب بنــده ب
پســر جــان شــما کــه خــودت می دیــدی مــن در ایــن 

ــم  ــه وی گفت ــم ب ــن ه ــه م ــردم ک ــا کار می ک زمین ه
ــدم  ــید؛ می دی ــم نمی رس ــودم و عقل ــان بچــه ب آن زم
کار می کنــی ولــی نمی دانســتم کــه در زمین هــای 
مــردم کشــاورزی می کنــی. بعــد از ایــن قضیــه خالــه 
ــیخ  ــاج ش ــی ح ــت اهلل العظم ــش آی ــت پی ــده رف بن
میرزاهاشــم آملــی کــه پــدر آقایــان الریجانی ها اســت 
ــود. ایشــان بنــده را صــدا  کــه شــوهرخاله مــا هــم ب
ــد و مــن هــم  ــد و ماجــرا را از مــن ســؤال کردن زدن
ماجــرا را توضیــح دادم، بعــد از مــن پرســیدند قاضــی 
ایــن پرونــده کــی بــود؟ وقتــی مطلــع شــدند قاضــی 
ــد  ــد شــیخ محم ــود، فرمودن ــی ب ــد ایمان شــیخ محم
ــم را  ــرو و حک ــد ب ــم را درســت می ده ــی حک ایمان

اجــرا کــن.

- چــه بعــد از شــخصيت شــهيد رجايــی شــما 
را بــه ايشــان نزديکتــر كــرد؟ 

ــود کــه  ــی ب ــن دلیــل صراحــت بیان شــاید مهمتری
ــه  ــز این گون ــان نی ــود ایش ــه خ ــرا ک ــتم، چ ــن داش م

ــد. بودن

- نوع مديريت شهيد رجايی چگونه بود؟
ــتکار،  ــی، درس ــک انســان مردم ــی ی  شــهید رجای

آقای رجايی شناخته شده نبود 
و بنی صدر فکر می کرد که 
می تواند شهيد رجايی را در 

مشت خود نگه دارد. بنی صدر 
فردی مغرور بود و تصور می کرد 
وقتی که حزب مخالفت نمی کند 
و رجايی می تواند نخست وزير 
شود، بعد می تواند وی را در 

دست خود بگيرد
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ــی  ــه ای کــه وقت ــد، به گون ــام بودن ــع ام صــادق و مطی
ــران نگهــداری  ــان صــدام را در ای ــا یکــی از مخالف م
ــام  ــزد ام ــی ن ــهید رجای ــه ش ــی ک ــم، زمان می کردی
رفتــه بودنــد، امــام بــه ایشــان فرمودنــد کــه ایــن فــرد 
ــش  ــریع تر بیرون ــه س ــد هرچ ــت و بای ــالم اس ناس
ــود  ــر خ ــه دفت ــی ب ــهید رجای ــه ش ــی ک ــد. زمان کنی
ــه  ــدند، ب ــان ش ــن فرم ــر ای ــریعاً پیگی ــتند س بازگش
گونــه ای کــه ایــن فــرد را تــا شــب از ایــران خــارج 
ــت  ــان و تبعی ــت ایش ــان از جدی ــن نش ــم و ای کردی

ــت. ــام داش ــن ام ــان از فرامی ایش
آقــای رفیق دوســت مســئول تــدارکات جنــگ 
ــرگاه  ــه ه ــد ک ــل کرده ان ــن نق ــرای م ــره ای ب خاط
نماینــده ایشــان بــرای دریافــت ارز نــزد آقــای 
نوبــری می رفــت، وی بــه دســتور بنی صــدر ارز 
نمــی داد، ولــی هــرگاه نماینــده مــن نــزد آقــای 
ــان ارز  ــان زم ــوراً در هم ــان ف ــت ایش ــی می رف رجای

می دادنــد. را 

- رفتار مديريتی ايشان چگونه بود؟ 
ابتــدا بایــد بگویــم کــه تواضــع ایشــان نافــذ بــود. 
ــن  ــد و این چنی ــی برس ــه جای ــردی ب ــه ف ــی ک وقت

ــود. ــردم می ش ــوب م ــد، محب ــن باش ــرش پایی س

- آيــا منــش و ساده زيســتی شــهيد رجايــی 
بــرای يــک رييــس جمهــور خــوب بــودن و يــا يــک 

ــد؟ ــت می كن ــودن كفاي ــوب ب ــر خ ــت وزي نخس
 بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال باید بــه زمان گذشــته 
بازگشــت و این کــه چــه اتفاقــی افتــاد. انقــالب یــک 
مبــارزه حزبــی نبــود کــه یــک حــزب فاســد از بیــن 
بــرود، حــزب جدیــد ســرکار بیایــد و حکومــت را در 
دســت بگیــرد، انقــالب حاصــل یــک رهبــری واحــد 
بــود بــا مردمــی وفــادار و گــروه کثیــری کــه از کســب 
ــرد  ــن ف ــد. مجربتری ــروم بودن ــی مح ــه حکومت تجرب
ــود  ــازرگان ب ــدس ب ــی، مهن ــراد انقالب ــا اف ــن م در بی
ــی شــدن صنعــت نفــت  ــه ایشــان هــم بعــد از مل ک
چنــد مســئولیت کوچــک داشــتند و بقیــه افــراد هیــچ 
ــا  ــد ی ــگاه بودن ــتاد دانش ــا اس ــتند، ی ــه ای نداش تجرب

دانشــجو و یــا طلبــه. 
انقالبیــون و زنــدان کشــیده ها کــه خطــرات را 
ــه  ــب داشــتند ن ــه تخری ــد، تجرب ــه جــان می خریدن ب
تجربــه ســازندگی، ولــی فکــر ســازنده داشــتند. زمانی 
ــن مســاله  ــاد، مهمتری ــون افت ــه کار به دســت انقالبی ک
ایــن بــود کــه چــه کســی بــر ســر کار بیایــد، حتــی 
اولیــن ســوالی هــم کــه از امــام پرســیدند ایــن بــود که 
شــما چــرا ایــن کارهــا را می کنیــد، اگــر شــاه بــرود 

چــه کســی جانشــین شــود؟ و امــام در پاســخ گفتــه 
بودنــد کــه عمــر ســعد بهتــر از شــاه اســت.

- خاطره ای از ساده زيستی ايشان داريد؟
ــک  ــود در ی ــور ب ــان رییس جمه ــه ایش ــی ک زمان
روز ســرد زمســتانی همــراه بــا آقــای مهنــدس بهــزاد 
نبــوی بــه منــزل ایشــان در خیابــان مجاهدیــن اســالم 
و پشــت بیمارســتان شــفا یحیائیــان رفتیــم. اتاقــی کــه 
ــاری ارج  ــک بخ ــد ی ــکیل ش ــا در آن تش ــه م جلس
ــاق  ــن بخــاری خامــوش و ات ــم ای ــا دیدی داشــت، ام

ســرد اســت.

ــم. ــادی داری ــه زی ــا تجرب و ب
دوره شــهید رجایــی یکــی از دوره هــای قابــل دفاع 
مدیریــت اســت، چــرا کــه در ایــن دوران پارتی بــازی، 
رفیق بــازی، مــال دوســتی و تکبــر وجــود نداشــت، از 
ــال  ــی و م ــد، فرصت طلب دیگــران مشــورت می گرفتن
مــردم خــوری و طمــع وجــود نداشــت و ایــن عوامــل 
بســیار موثــر اســت. در ایــن دوره موانــع مدیریــت را 
نداشــتند، هرچنــد کــه تمــام لــوازم مدیریــت را نیــز 
ــر  ــد، همیشــه عاقل ت ــل باش ــرد عاق ــر ف ــتند. اگ نداش
ــد و  ــاب می کن ــورت انتخ ــرای مش ــودش را ب از خ
ــراد  ــه اف ــرد، چنان ک ــن کار را ک ــی همی ــهید رجای ش

توانمنــدی را در دولــت خویــش بــه کار گرفــت.

- رويکرد اقتصادی ايشان چگونه بود؟ 
در آن زمــان هنــوز اختالفــات اقتصــادی رخ نــداده 
بــود و نمی توانــم چیــزی را بــه ایشــان نســبت دهــم. 
در آن زمــان آن قــدر مســائل سیاســی و جنــگ مهــم 
ــودن،  ــردم ب ــدار م ــل طرف ــی مث ــه رویکردهای ــود ک ب
رســیدگی بــه امــور مســتضعفین، زیــر بــار زور 
خــارج نرفتــن و اســتقالل اقتصــادی، اهمیــت دادن بــه 
ایرانــی، اهتمــام بــه تولیــد داخلــی در آن زمــان بســیار 
قــوی بــود و می توانســتند از پــس آن بــر بیاینــد. در آن 
دوران رویکــرد همــه مشــترک بــود و کارکردهــا شــبیه 
هــم بــود و چــون اختــالف اقتصــادی وجود نداشــت، 

ــت. ــش می رف ــر پی کار راحت ت

- با گذشــت بيش از ســی ســال، سياســتمداران 
مــا ســعی در شبيه ســازی خــود بــا مشــابه آن چــه 
كــه شــهيد رجايــی بودنــد دارنــد و ايــن نشــان از 
خاطــره خــوش دوران شــهيد رجايــی اســت، بــه 
نظــر شــما اين گونــه بهره برداری هــا درســت 
ــورد  ــر برخ ــوری ديگ ــوان ط ــا می ت ــت؟ آي اس
ايــن  بهره برداری هــای  به جــای  كــه  كــرد 
ــم  ــل كني ــک الگــو تبدي ــه ي ــی، ايشــان را ب چنين
ــور  ــت كش ــار در مديري ــيوه  و رفت ــک ش ــه ي و ب

ــل شــوند؟ تبدي
مــا بایــد از ایــن اعتبارنامه هــا اســتفاده کنیــم 
ــی نبایــد سوءاســتفاده کــرد، همــان مســاله ای کــه  ول
ــه یــک  ــدان اشــاره شــده اســت. البت ــز ب ــرآن نی در ق
ــهید  ــام ش ــتفاده از ن ــا اس ــه ب ــد ک ــد دارن ــده قص ع
ــد و  ــر می کنن ــد و تظاه ــت کنن ــی کســب منفع رجای
جنبه هــای قشــری ایــن مســاله را برداشــت می کننــد.

ــاران  ــاهد ي ــه ش ــرای ماهنام ــه ب ــی ك - از وقت
ــگزاريم.  ــتيد سپاس گذاش

شهيد رجايی يک انسان 
مردمی، درستکار، صادق و 

مطيع امام بودند، به گونه ای که 
وقتی ما يکی از مخالفان صدام 
را در ايران نگهداری می کرديم، 

زمانی که شهيد رجايی نزد 
امام رفته بودند، امام به ايشان 

فرمودند که اين فرد ناسالم 
است و بايد هرچه سريع تر 

بيرونش کنيد. زمانی که شهيد 
رجايی به دفتر خود بازگشتند 
سريعًا پيگير اين فرمان شدند، 
به گونه ای که اين فرد را تا شب 

از ايران خارج کرديم

ــد و  ــوه ای آم ــان کاپشــن قه ــا هم ــی ب شــهید رجای
ــت:  ــم، گف ــوال کردی ــاری س ــی بخ ــی از خاموش وقت
کوپــن نفــت مــا تمــام شــده، ولــی بــا چایی و کشــمش 
ــی  ــوید. یعن ــرم ش ــا گ ــم ت ــی می کنی ــما پذیرای از ش
شــهید رجایــی بــه عنــوان رییس جمهــور حاضــر نبــود 
بیــش از کوپــن، نفــت مصــرف کنــد و این گونــه اســت 

ــذارد. ــر می گ ــردم اث ــا در م ــرف دولت ه ــه ح ک

ــه شــهيد رجايــی در دوره  ــا امــروزه تجرب - آي
ــان شــيوه و روش  ــه هم ــد ب ــم می توان ــی ه كنون

باشــد؟
ــه  ــه ن ــت ک ــد گف ــوال بای ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــته  ــد گذش ــر مانن ــون دیگ ــه اکن ــرا ک ــود، چ نمی ش
نیســت و امــروزه مــا افــراد ســاخته شــده و متخصص 
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درآمد

- ابتدا خودتان را معرفــی كنيد و بفرماييد با 
توجه به تشابه نام خانوادگی، آيا با شهيد رجايی 

نسبتی داريد؟
بنده غالمعلی رجایی هســتم. متولد 1336. هیچ 
نســبتی هم با شــهید محمدعلی رجایی ندارم. در 
مقدمه چاپ ســوم کتاب "سیره شــهید رجایی" 
آورده ام که این صرفاً یک تشــابه اســت. بنده اهل 
خوزستان و شهر دزفول هستم و ایشان اهل قزوین.

- در حال حاضر مشغول چه فعاليتی هستيد؟
 مشاور آقای هاشــمی رفسنجانی رییس  محترم 
مجمع تشــخیص مصلحت هســتم. در دانشگاه و 
در مقاطع کارشناســی، کارشناســی ارشد و دکتری 

تدریس می کنم.

- رشته تحصيلی شما چه بوده است؟
فارغ التحصیل دکترای تاریخ هســتم از دانشگاه 

شهید رجایی 
هیچ وقت به مردم 

دروغ نگفت

سيره  شهيد رجايی در گفت و گو با پژوهشگر تاريخ انقالب، 
دکتر غالمعلی رجايی

دکتر غالمعلی رجايی پژوهشگر تاريخ معاصر و  استاد دانشگاه 
در ميان پژوهش ها و آثارش، کتابی دارد با عنوان »سيره شهيد 
رجايی«. اين کتاب که توسط نشر شاهد منتشر شده است يکی 
از معتبرترين منابع تاريخ شفاهی و مستند نگاری زندگی، احوال 

و افکار شهيد بزرگوار محمدعلی رجايی است.
شناخت دکتر رجايی از احوال آن شهيد که در اثر مطالعه و بررسی 
و گردآوری کتاب سيره شهيد رجايی حاصل آمده است، حکايت 
از مردی ساده زيست، صادق و مصمم دارد که هرگز مقهور شرايط 
و مناصب نشد و در دوران رياست جمهوری هم همان گونه زيست 

که در دوران دستفروشی زيسته بود.
انحراف  و  غرور  راه  می خواست  ديگران  از  همواره  که  مردی 
احتمالی از مسير خدمت به مردم را با نقد و تذکر بر او ببندند. 
مسيری که به نظر می رسد امروز و همواره می تواند الگوی روشنی 

برای سياستمداران و مسووالن باشد.
صفات مديريتی شهيد رجايی را در گفت و گو با دکتر رجايی در 

ادامه می خوانيد.

تربیت مدرس. حیطه مطالعاتم  غالباً تاریخ اسالم و 
حوزه مسایل پس از انقالب است. کتاب سیره امام 
را در5 جلد کار کرده ام که ترجمه شده و دو بار در 

بیروت چاپ شده است.

- شهيد رجايی را از كجا و چگونه می شناسيد؟
در دوره نخســت وزیــری ایــن عزیــز چنــد 
باری خدمتشــان رســیده ام.  اولین بــار، در زمان 
نخست وزیری شــان یک بــار به ماهشــهر آمدند. 
آن زمان مســئول امور فرهنگی ماهشــهر بودم. در 
فرمانداری خدمت ایشــان بودیم، می خواســتند به 
آبــادان بروند. بعدها درســاختمان اکباتان واقع در 
بهارســتان که دفتر نخست وزیری بود، یک مالقات 
خصوصی با ایشان داشتم که درباره جنگ و مسایل 

منطقه صحبت کردیم.

- چه ضرورتی احســاس كرديد كه ســراغ  

تدوين سيره شهيد رجايی رفتيد؟ در زمان نگارش 
كتاب "سيره شهيد رجايی" چه ِسمتی داشتيد؟

در زمــان نگارش کتاب، در ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات، مشــاور بودم. من نگاهــی کارکردی و 
کاربردی، و نه صرفاً تاریخی به مساله شهادت دارم. 
کار کردن درباره سیره شهید رجایی برایم متفاوت تر 
از سیره سایر شهدا بود. بر اساس رشته تخصصی ام 
»تاریخ« به این نتیجه رســیدم کــه در زندگی این 
بزرگوار نکاتی وجود دارد که الزم اســت به سراغ 
آن ها رفته و بعضــی از این نکات مکتوم و پنهان و 

ناگفته را واکاوی کنم. 
جنگ تمام شــده و دوران ســازندگی آغاز شده 
بود و من دغدغه شــخصی و درونی داشتم که این 
تحقیق را شــروع کنم. مخصوصاً تصور من این بود 
که جامعه دارد به سمت اشرافیت پیش می رود و کم 
کم از آن سادگی انقالبی زمان امام فاصله می گیریم. 
شــهید رجایی را انتخاب کردم، چون آدمی بود که 
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از قشر پابرهنگان و از جنس خود مردم بود و خود 
را تا مقام ریاست جمهوری بدون این که تغییری در 
نفســانیات و اخالقیاتش داده بشــود، رسانده بود. 
ادوار مختلــف زندگی او به نظر مــن خیلی برای 
اقشــار مختلف جامعه اعم از جوانــان و مدیران و 
حتی مردم عادی پیام داشت. این فرد تا آخر عمر که 
حدود یک ماهی رییس جمهور بود، نه درِب چوبی 
خانــه اش را عوض کرد و نه خانه اش را تعمیر کرد. 
اگر هم جلوی خانه اش را آسفالت کردند، با کسانی 
که با او به دلیل مسولیتش نسبت به سایر مردم رفتار 
متفاوتی کرده بودند برخورد کرد. بارها در اتوبوس 
مردم او را اشــتباه می گرفتند و فکر می کردند کسی 
شــبیه او را دارند می بینند، در حالی که او مشــاور 
وزیــر بود و وقتی نخســت وزیر بود ترجیح می داد 
با ماشین نخست وزیری به منزل فامیل نرود. همین 
مــوارد، زندگــی او را به چیزی در حد افســانه و 
غیرقابل باور تبدیل می کند. به خصوص در مورد نوع 
نگرش سیاســی ایشــان به آزادی مخالف و حقوق 
مخالفین در حکومت جمهوری اسالمی بسیار نکات 
خوبی وجود دارد. این نکات مرا برای شفاف کردن 
زندگی این مرد تهییج و تشویق کرد. احساس کردم 
ویژگی هایی دارند که نه برای نســلی که ایشان را از 
نزدیک دیده اســت، بلکه برای نسل های آینده نیز 
می تواند به عنوان یکــی از تولیدات انقالب مد نظر 
قرار گیرد. تالش کردم در تدوین ســیره این شهید 
عزیز ســنگ تمام بگذارم. لذا شــخصاً با 100 نفر 

مصاحبه کردم.

- چه ويژگی بارزی در شهيد رجايی ديديد كه 
تصميم گرفتيد در مورد ايشان پژوهش و گفتگو 

كنيد؟
وقتی کار تحقیق تکمیل شد، من بهتر ویژگی های 
ایشان را دریافتم. اولین ویژگی ایشان، صداقت بود. 
مردم هرچه درباره ایشــان می دیدند، همان بود. با 
خودش کنار آمده بود. شرم نداشت که بگوید پدرم 
در بازار قزوین، دکمه فروش بوده است. شرم نداشت 
که بگوید من دستفروشــی می کردم. حتی می گفت: 
اگر غرور من را گرفت، شــما به من یادآوری کنید 
که من درگذشته که بودم. نه این ها را برای خودش 
مرتبت تحقیر می دانســت و نه ریاست جمهوری را 
مرتبت عظمت. هیچ وقت به مــردم دروغ نگفت. 
کسانی که با ایشان کار کرده اند، می گویند نماد تام و 

تمام صداقت بود.
دومین ویژگی، سادگی ایشان بود. شهید رجایی 
یک چریک به تمام معنای انقالبی و ارزشــی بود. 
در ســمت نخست وزیری که بود، خواهرزاده ایشان 

جنــاب آقای یوســف صباغان می گفــت: "وقتی 
مادرم ایشــان را دید کــه در نماز جمعه تهران دارد 
با لباس جدیدی ســخنرانی می کند، از فرط تعجب 
به من گفت: یوســف بیا ببین، دایی ات یک کت نو 
پوشیده است"! برای خواهر ایشان این که وی بعد از 
مدت ها یک کت نو پوشیده، سوال بود. یا برادرشان 
می گفت: "به محمدعلی می گویم شــما دو دست 
کت و شــلوار داری، هــر دوی آن ها هم یک رنگ 
)قهوه ای( اند. همه فکر می کنند یک دســت داری. 

حتی دست امام را ببوسد ولی در برابر او زانو نزند. یا 
دست امام را نبوسد. اما این نشان داد که عالقه ایشان 
به امام، قلبی و اعتقادی است. این رفتار متواضعانه و 
باورمندانه نشانگر این بود که او به عنوان یک مرجع، 
و به عنوان یک عارف به امام می نگریست، نه صرفًا 
یک رهبر. در حالی که تصور خیلی ها این است که 
موقعیت و جایگاه باالی سیاسی چنین اقتضا می کند 
که از فالن مســئول چنین رفتاری دیده نشود، ولی 
ایشان به این مالحظات اعتنایی نداشت. شخصیتی 
بود کــه نگاهش به امام ابتدا به عنوان یک عارف و 

بعد به عنوان یک رهبر سیاسی بود.
یکی از روحانیون عالی قدر که االن ســطح باالی 
فقهــی و حوزوی در حوزه قم دارد، می خواســتند 
موقــع اذان با شــهید رجایی مالقــات کنند. آقای 
رجایی به دفترش می گوید: به ایشــان بگویید االن 
وقت نماز اســت و برای من امــکان این مالقات 
نیســت. ایشــان هم می گوید که من کارم ضروری 
است. دفتر این پیام را به آقای رجایی می دهد، آقای 
رجایی چاره را در تذکر عملی می بیند. بالفاصله از 
اتاقشــان می آیند بیرون و آستین شان را باال می زنند 
کــه یعنی می خواهند وضو بگیرند و نماز را در اول 
وقت شرعی آن بخوانند و جز سالمی که می کنند و 
به راهشــان ادامه می دهند، دیگر اعتنایی به خواسته 
آن عالم نمی کند. آن عالم هم ناراحت می شــود و با 
ناراحتی از نخســت وزیری می رود. یعنی ببینید  در 
حالی که یکی از علمای مطــرح حوزه به هر دلیل 
حرمت وقت نماز را رعایت نمی کند، آقای رجایی 
تسلیم موقعیت پدید آمده نمی شود و می رود تا نماز 

اول وقتش را بخواند.

- تا كنون ويژگی هايی كه شــمرديد، خاص 
شــهيد رجايی بود. اما اطاعت از امام در بسياری 
ديگر از شهدا نيز بوده است. در شهيد بهشتی يا 
شــهيد باهنر. برای شما شهيد رجايی چه تفاوتی 

داشت؟
ما در بعضی از شهدایمان، برجستگی هایی داریم 
که ممکن اســت در ســایر شــهدا این ها را نیابیم. 
البته من به سیره شهید بهشــتی نیز پرداخته ام. مثاًل 
در ایشــان، صفت و خصیصه "نظــم و مدیریت" 
برجسته بود. یا معنویت شهید بهشتی که کمتر از آن 
سخن گفته شده است. تجلیات بعضی از ویژگی ها 
در بعضی شــهدا، متفاوت است. مثاًل شهید بهشتی 
دیگر دســت فروش دوره گرد و بچــه ی کف بازار 
نیســت. یک روحانی زاده است که روحانی می شود 
و بعد مرتبه خود را هم پیدا می کند. مثاًل زندان هایی 
که شهید رجایی رفته اســت، زندان هایی است که 

 ادوار مختلف زندگی شهيد 
رجايی به نظر من خيلی برای 
اقشار مختلف جامعه اعم از 

جوانان و مديران و حتی مردم 
عادی پيام داشت. اين فرد تا 
آخر عمر که حدود يک ماهی 

رييس جمهور بود، نه درِب 
چوبی خانه اش را عوض کرد و نه 

خانه اش را تعمير کرد

گفته بود چه اشکالی دارد. برادرشان می گوید: خب 
برای تنوع. من می خواهم به شما یک دست کت و 
شلوار هدیه کنم". بعد می رود و پارچه ای می گیرد 
و به او می دهــد که مرحوم آقای رجایی به ناچار به 
یک خیاطی می دهد کــه بدوزند. برادرش با بغض 
می گفت: این  پارچه در همان خیاطی ماند و ایشان 

به شهادت رسید.
االن، شــنیدن این حرف ها در حد افسانه است. 
سال ها پیش که به همراه دکتر معین و آقای نیکوئی 
در قزوین در سالگرد شهادت ایشان سخنرانی کردم، 
گفتــم من موقع نگارش کتــاب، فکر نمی کردم که 
مشــغول نوشتن کتاب روضه هستم. گریه آور است 
که ما این قدر با ارزش هایی که شهید رجایی بدان ها 
پای بنــد بود فاصله گرفته ایــم.  آدم غصه می خورد 
که ما در ســه دهه قبل چه کسانی را داشتیم، با چه 

نگاه های ارزشی ای به مسائل.
ویژگی بعدی ایشان، اطاعت از امام بود. منصب 
نخســت وزیری و ریاســت جمهوری را در حدی 
نمی دانســت که با پشــتوانه آن ها ماننــد بنی صدر 
مقابل امام بایســتد. ما دیگر نخواهیــم دید چنین 
رییس جمهــوری که زانو بزند و دســت رهبری را 
ببوسد. می توانست حکمش را از دست امام  بگیرد، 
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شهید بهشــتی و دیگران نرفته اند. رجایی از کسانی 
است که بیشترین دوره انفرادی را در زندان گذرانده 
اســت. همه این ها برای من در انتخاب ایشان موثر 
بود. اما از همه مهم تر برای من، بعد "مردمی بودن"  
یا به تعبیر من "چپ بودن" شــهید رجایی است. 
ایشان یک چپ به تمام معنای اعتقادی و اقتصادی 
بود. نســبت به اجحاف بعضــی از بازاریان موضع 
تندی داشت. نه این که مخالف بازاریان باشد، بلکه 
می خواســت اقتصاد به ســمتی برود که رابطه بین 
فروشنده و مشتری به یک رابطه عادالنه و منصفانه 
و اسالمی تبدیل شــود. بنابراین آن چه که برای من 
مهم بود، این بود که آقای رجایی می تواند به عنوان 
یک نماد چپ مذهبی- انقالبی و ارزشی  در مقابل 
بعضی از مظاهر برخواســته از اشرافیت بایستد. این 
ایســتادگی را می توان در ایشــان دید و این بسیار 

ارزشمند است. 
ایشــان، نه رفتــارش و نه شــیوه زندگی اش در 
طول این دوران های مســولیت های پس از انقالب 
عوض نشد. تفاوتی در رفتار و حاالت و حتی نحوه 
پوشش ایشان از دوران معلمی تا ریاست جمهوری 
نمی بینید. همکاران ایشــان در نخست وزیری برای 
من تعریــف کردند که یک بار که می خواســت به 
جلسه ای در بیرون از نخست وزیری برود و دیرش 
شده بود، پشت یک موتور سوار نشست تا خودش 
را به جلسه برســاند. برای من این ایستادگی ایشان 
در حفظ پایگاه طبقاتی اش مهم بود. شــهید رجایی 
از طبقه خودش به دلیل مســئولیت نخست وزیری 
یا ریاســت جمهوری کنده نشــد و ابداً با آن فاصله 
نگرفت. ایشــان، لباس زندانش را نگه داشــته بود 
و گاهــی به آن نگاه می کرد. حتی شــاید گاهی آن 
را می پوشــیده که مبادا یادش بــرود که روزی زیر 
شــکنجه بوده اســت )گویا در مدت زمانی لباس 
زندان را می توانســتند به بیرون بیاورند(. نه این که 
بخواهد این موضــوع را یک وجه تمایز برای خود 
قرار دهد، بلکه به خودش یــادآوری کند، که: این 
"مــردم"  بودند که من را از زیر این شــالق ها و 
ســیاهچال ها بیرون آوردند و بر کرسی مسئولیت و 

ریاست نشاندند.
ویژگی دیگر ایشــان، "جســارت" بود. در بیان 
نظراتش جســارت و جدیت داشــت. آن چیزی را 
که فکر می کرد درســت و متناســب با ارزش ها و 
مکتب اسالم و انقالب اســت بیان می کرد. »میتران 
رییس جمهور فرانسه به ایشان پیام تبریک می دهد. 
ایشــان هم به این پیام تبریک جواب می دهد اما در 
جواب، ایشان را نقد می کند. امام به ایشان تذکر داد 
که نمی شــود در جواب تبریک کسی به مواضع اش 

حمله کنید و او را نقد کنید«. 
 

- از روند تحقيق و مصاحبه ها در كتاب بگوييد.
مــن تعدادی از افراد را مشــخص کرده بودم. از 
طریق آن ها، افراد دیگری به من معرفی شــدند. از 
دانش آموزان دبیرســتان کمال دو نفر را پیدا کردم. 
جلسه ای ترتیب دادم و رفتم. در این جلسه بعضی از 
شاگردان ایشان حضور داشتند. البته همه نتوانستند 
با من از خاطراتشان حرف بزنند. من همان گونه که 
گفتم برای تدوین ســیره رجایی حدوداً با 100 نفر 
صحبت کردم. تقریباً سه سال طول کشید. برای هر 
مورد بــا طرف مورد مصاحبه تنظیم وقت می کردم. 
ســواالت خاص مرتبط با او را می نوشــتم. غالباً از 
قبل برای کسی که می خواســتم با او مصاحبه کنم 

چارچوب کلی کار را می گفتم.
این همه مصاحبه را یک تنه و به تنهایی انجام دادم. 
معموالً به دالیلــی کارجمعی نمی کنم، چون تنظیم 

مطالب دیگران  وقت گیرتر از مصاحبه  توســط من 
است و غالباً به دلیل عدم توانایی مصاحبه گر، مطلب 
درخوری به دست نمی آید. سبک و سیاق جمع کردن 
مطالب برای من متفاوت بود. هندسه ای داشتم برای 
طراحی کتاب و کس دیگری نمی توانست این کار 

را بکند.

- به نظر می رسد در حال حاضر هيچ گروهی، 
از مطرح شــدن شــهيد رجايی آن گونه كه بايد 
استقبال نمی كند و ايشان به رغم رياست جمهوری 
كشور در زمان شهادت، نسبت به شهدای ديگر 

مهجور مانده اند. چرا؟
من تا حدی با این برداشــت شما موافق هستم. 
اگر چه ما در همه ادوار به امثال کسانی چون شهید 
رجایی نیاز داریم، امــا باید این اعتراف تلخ را هم 
بکنیم که متاســفانه با وضعی که در سطح مدیریت 
کشور می بینیم، باید بپذیریم که الگوپذیری از شهید 
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رجایی کمرنگ شده است. البته من معتقد نیستم که 
شهدا، ادواری هستند اما به عنوان مثال ویژگی هایی 
که شــهید اندرزگو داشته است، در این دوره زمانی 
بــه کار ما نمی آید. االن شــرایط  کشــور و جامعه 
اقتضائات دیگری را می طلبد. البته در بعد الگوگیری 
از مسایل و صفات فردی، این قضیه صادق نیست. 
این شــهدا در هر دوره و در هر حال  و برای همه 
می توانند الگو باشند و هستند، منتها باید در پروسه 
شناخت فردی و مبانی شخصیتی این ها کار بشود که 

متاسفانه نادیده گرفته می شود.
من بارها این مثال را زده ام. می گویند  امام درباره 
نوجوان شــهید حسین فهمیده گفته اند: "رهبرما آن 
طفل 13 ســاله ای اســت که خود را به زیر تانک 
انداخــت و آن را منفجر کــرد ..."، اما االن تانکی 
وجود ندارد؟ خــوب این برای نوجوان و جوان ما 
اآلن این چه الگویی است؟! البته امام منظورشان این 
است که اگر یک نوجوان خودش را زیر یک تانک 
منفجر می کند، نماد فدا شــدن در راه اسالم است. 
می توانیم این را در مذاکرات برجام یا دفاع از حرم 
حضرت زینب، یا مبارزه بــا داعش توجیه و تعبیر 
کنیم. حرف من این اســت که نباید اسیر "صورت 

و شکل" شد.
 شــهید رجایی مظهر ایســتادگی بود. ایشان در 
برابر بی قانونی ایســتاده و درخشیده است. یکی از 
بحث هایش با بنی صدر درباره همین بی قانونی بود. 
البته بنی صدر هم ایشان را متهم می کرد که به قانون 
عمــل نمی کند ! و حتی علیه او و بهزادنبوی به قوه 
قضاییــه اعالم جرم کــرد! در جهان و انقالب هایی 
که شــده، این مورد از اتفاقات نادری است که یک 
رییس جمهور در زمان جنگی تمام عیار با دشــمن، 
علیه نخست وزیر خودش به دستگاه قضایی کشور 

اعالم جرم کند!
به نظر من ما در تطبیق شــخصیت ها با شرایط، تا 
حدودی دچار تصلب و به تعبیری جزمیت و دچار 
دگماتیزم هستیم. ما غالباً مقهور "فرم" هستیم. مثاًل 
امام فرموده اند: ما اگر از صدام و از قدس بگذریم، 
از آل سعود به خاطر فاجعه ای که در سال 1366برای 
حجاج ما در راه پیمایــی برائت در مکه ایجاد کرد، 
نمی گذریم. اما بعد از مدتی که ما به حج نرفتیم، امام 
تجدید نظرکرده و فرمودند بروید و مساله عربستان 
و حج  را حل کنیــد. یعنی در عمل می بینیم با این 
مســاله کنار می آییم و به این نتیجه رسیدیم که دو 
کشور بزرگ اسالمی هســتیم و نمی توانیم تا ابد با 

هم قهر باشیم! پس باید با هم گفتگو کنیم.
در حال حاضر، این که کسانی مثل شهید رجایی، 
در مقابل چــه جریان های فکری یا سیاســی قرار 

می گیرند، مطرح نیست. چون در داخل کشور، این 
پروسه جمع شده است. االن بحث ما این است که 
چطــور از این موضع عزلــت جهانی و اختالف با 
کشورهای اسالمی در منطقه خارج بشویم. انقالب 
ما تقریباً کارش در داخل کشــور تمام شده است. 
بحث این اســت که چطور می توان با ارایه الگویی 
صحیح از انقالب، کشــورهای اسالمی دیگر را به 
سمت استقالل پیش برد. بنابراین باید به دنبال این 
برویم که آن اسالمی را که شهید رجایی از آن دفاع 

دفع باطل و... نیاز داریم، اما در چارچوب جدید.

توضيح  رجايی  شهيد  سياسی  منش  درباره   -
بدهيد.

سوال خوبی است و نیاز به یک بحث مستقل دارد. 
قطعاً این را باید در دوران مدیریتی ایشان دید. مثاًل 
وقتی بحث تحصن دیپلمه های بیکار مطرح می شود، 
آن موقع آن قدر آزادی بود که معترضین می آمدند تا 
اتاق وزیر و ســرو صدا می کردند. وقتی معترضین 
باالی ســر او با میخ روی دیوار نوشتند  "مرگ بر 
رجایی وزیر ارتجاعی". یکی از همکاران ایشــان 
می گفت وقتی من وارد شدم دیدم، هنوز این شعار 
را پاک نکرده اســت. گفتم حاال تا اتاقتان آمدند و 
این شعار را نوشتند، دیگر چرا آن را پاک نمی کنید؟ 
گفت من می خواهم به این ها بگویم که تا چه اندازه 
می توانند در جمهوری اسالمی آزاد باشند، تا جایی 
که حتی باالی سر من شعار بنویسند بدون این که با 
آن ها برخورد شود. می خواهم همه بدانند که آستانه 
تحمل یک مقام در جمهوری اســالمی تا "رسیدن 
معترضین به او در پشــت میز کارش" اســت. االن 
وقتی آدم این ها را می شنود، می بیند با بگیر و ببندها 
و ســختگیری هایی که وجود دارد، احساس می کند 

این ها در حد افسانه است.
یا مثاًل بعضی از دانش آموزان در مدرســه ای در 
سطح شــهر همدان دست به اعتصاب می زنند، در 
حدی که می خواستند مدرسه ای را به آتش بکشند. 
ظاهراً آن ها یک نمره کم آورده بودند و از ایشــان 
راه چاره ای طلب می شــود. خیلی محکم می گوید 
به آن ها نمره  ندهید. می گوید مخالف باید حقوق 
و حدودی داشــته باشد که اعتراضش را بیان کند. 
ما باید در اصول خودمان پایمردی داشــته باشیم 
و بگوییم به شــما نمره نمی دهیم و آن ها هم حق 
داشته باشند در اعتراض به این قانون حتی مدرسه 
را به آتش بکشــند. این می شــود، "تحمل عقیده 
مخالــف". این ها در درک منش سیاســی رجایی 
بسیار مهم است. ایشــان واقعًا به "رحماء بینهم" 
اعتقاد داشــت و توجه به این اصل قرآنی برایش 
مهم بود. خط بندی دقیقــی از ارزش و غیرارزش 
داشــت. متدین بود اما فارغ از اطوارهای بعضی از 
متدینین. تدین عملی شهید رجایی بیشتر در عمل 

متبلور است تا در زبان و شعار.
شــهید رجایی مثل خیلی از متدینین محاسن و 
ریش نداشت. کسی بود که هرگز انگشتر به دست 
نکرد یا تسبیح به دست نگرفت. به دوستش، کاظم 
نائینی کــه حین صحبت با او تســبیح می چرخاند 
می گویــد، کاظم جان این تســبیح را بگذار داخل 

ما به بازتعريف شهدا نيازداريم 
و کسانی را می خواهيم که در 
صدور انقالب و انتقال اهداف 

آن به ملت های مسلمان و حتی 
غيرمسلمان، بتوانند ويژگی های 
شهيد رجايی را در خود داشته 

باشند؛ يعنی »نترسند«، 
»صادق« باشند، »ساده زيست« 

باشند. با »مردم« باشند

کرد و زیر شــالق از آن دم زد، در پروسه باالتری 
مطــرح نماییم. دیگر نمی تــوان در چارچوب های 
بســته شــده ی قبل، شــهدا را تعریف کرد. ما به 
بازتعریف شهدا نیازداریم. ما کسانی را می خواهیم 
که در پروســه صدور انقالب و انتقال اهداف آن به 
ملت های مسلمان و حتی به غیرمسلمان ها، بتوانند 
ویژگی های شــهید رجایی را در خود داشته باشند؛ 
یعنی "نترســند"، "صادق" باشند، "ساده زیست" 
باشــند. با "مردم" باشند. به قول موالی متقیان علی 
علیه السالم به مسولیت به عنوان طعمه نگاه نکنند و...

حال این که می پرســید چرا اکنون ســیره امثال 
شــهید رجایی مطرح نمی شود و روش و رفتارشان 
در بیــن جامعه و مدیران مهجــور و متروک مانده 
یا می ماند، به این  جهت اســت کــه هر انقالب با 
گذر زمــان به تدریج به دالیلــی، از اهداف خودش 
فاصله می گیرد. شــما اگــر اآلن  بخواهید معنویت 
دوران جنگ را احیا کنیــد، نمی توانید. االن دوران 
برخــورداری و رفــاه اســت، دوران جنگ احد و 
بدر نیســت، دوران بازگشــت از میــدان جنگ به 
شهرهاســت. دوران  زندگی است، دوران"مدینه" 
است، قاعدتاً این زندگی مسائل و شرایط خودش را 
دارد. تاکید می کنم که ما به صفات برجسته و خصال 
متعالی شــهدا مثل ایستادگی در برابر احیای حق و 
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جیبــت. ایــن رویه ی امــام هم بود کــه هرگز به 
دین داری تظاهر نمی کرد.

شهید رجایی سطح زندگی اش را در پایین ترین 
ســطح نگه می دارد. تقید به قانون داشت و قاعده 
قــدرت را در میان مردم می دیــد. به نظرم یکی از 
باشــکوه ترین خاطراتی که از وی شنیدم این است 
که؛ ایشان یک وقتی به حرم حضرت معصومه در 
قــم رفته بودند. آن جا مردم، دوره شــان می کنند و 
البه الی جمعیت انبوه زوار چنان گرفتار می شــوند 
که از محافظین هم کار چندانی برنمی آید. مرحوم 
کیومرث صابری- گل آقا- که مشــاور وی بود به 
من گفتند که وقتی ایشان به سختی از میان جمعیت 

به سمت خودرو هدایت شد، آقای رجایی داشت 
نفس نفس می زد و بی حال شده بود. به من گفت: 
کیومرث، نمی دانی چه وضعیتی بود. یکی دســتم 
را به سمت راست می کشید، در همان حال دست 
دیگرم را به سمت چپ می کشید. یک لحظه حس 
کردم دو دستم دارد از کتفم جدا می شوند. مرحوم 
صابری به او می گوید: خوب تقصیر خودت است. 
محافظینت را بیشــتر کن کــه در چنین مواقعی به  
دادت برسند و از دست مردم رهایت بکنند. شهید 
رجایی بالفاصله به او می گوید: نه، کیومرث جان. 
بدون دست می شــود زندگی کرد ولی بدون مردم 

نمی شود.
مردم باوری در ذات شــهید رجایی بود. خود را 
فرزند مردم می دانســت. امام در دیدار با مسولین 
کشور تعبیر جالبی داشت و می گفت: من پشت سر 
مردم هســتم. کسانی که ایشان را خوب می شناسند 
می دانند که این  باور به نقش اولی مردم یا به نقش 
رهبری مردم، صرفاً بر مبنای شعار و تبلیغات نبود. 

شــدگان جاری کرد. اگر چه این مســاله چندان به 
ایشــان مربوط نبــود، اما چون انســان باورمداری 
بود، اصــرار و توصیه خودش را کرد. خوب این ها 
نکات شنیدنی اســت، برای همین االن حکومت و 

سردمداران آن.

- آيا شهيد رجايی در شرايط كنونی می تواند 
الگوِی كارآمدی برای مسووالن نظام باشد، و اگر 
چنين است، چه شاخص هايی از سيره ايشان بايد 

به عنوان الگو مورد توجه قرار گيرد؟
به نظر مــن شــهید رجایی الگویی اســت که 
همیشــه مــورد نیاز کشــور و جامعه اســت. با 
توجه بــه صحبت هایی که کــردم، معتقدم بعضی 
از کارکردهای شــهدا االن مصــداق ندارد چون 
قالب و صحنه عوض شــده است. مثل این که شما 
دانشجویی باشید که از یک مقطعی به مقطع دیگر 
گام نهاده ایــد، دیگر اقتضائــات دوره قبل برایتان 
وجود ندارد. منتها صفاتی که در قبال مردم است، 
پایبندی بر ارزش ها، رحمت در داخل و شدت در 
بیرون، این ها مواردی است که هیچ ربطی به دوره 

مردم باوری در ذات شهيد 
رجايی بود. خود را فرزند مردم 

می دانست. امام در ديدار با 
مسولين کشور تعبير جالبی 

داشت و می گفت: من پشت سر 
مردم هستم. کسانی که ايشان 
را خوب می شناسند می دانند 

که اين  باور به نقش اولی مردم 
يا به نقش رهبری مردم، صرفًا 
بر مبنای شعار و تبليغات نبود. 

يک اعتقاد سياسی بود

یک اعتقاد سیاسی بود. مهندس میرحسین موسوی 
می گوید: "من وقتی قرار شــد وزیرخارجه بشوم، 
دیداری با شــهید رجایی داشــتم. به من می گفت: 
فالنی بعضی وقت ها می روم داخل مردم می نشــینم 
و شانه هایم را به شانه های مردم می چسبانم تا  مردم 
خیال نکنند حاال که نحســت وزیر شــده ام با آن ها 

تفاوتی دارم.
شهید رجایی به تبعیت از امام، به عنوان یک اصل 
معتقد بود. یعنی اگر چه منتخب مردم بود تبعیت از 
رهبری را به شــدت باور داشت و حریم رهبری را 

رعایت می کرد.
در عیــن حــال، گاه مواضع خــاص خودش را 
داشت. مثاًل در رابطه با اعدام هایی که برای  بعضی 
از اعضای مرتبط با ســازمان مجاهدین خلق مطرح 
می شود، تا خبر را می شنود سراسیمه خودش را به 
اوین می رســاند و به مقامات قضایی اکیداً هشدار 
می دهد که این کار را نکنند. می گوید این ها جوانند 
و توجیه نیســتند. این ها با سرانشان در تحلیل و در 
مبانــی و انگیزه ها متفاوتند. بایــد با این ها صحبت 
کرد و نباید یک حکم واحد را برای همه  دســتگیر 
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و زمان ندارد. مسئولین باید این جهت گیری ها را 
حفظ کنند و ثبات داشــته باشند. ما هرگز نباید در 
صدد این باشیم که از شهدا، قدیس بسازیم. شهدا، 
انســان هایی بودند که متمایز شــدند. در لحظاتی 
تصمیمات گاه آنی در جنگ گرفته اند که منجر به 
شــهادت ایشان شده است. تا قبل از آن، مثل همه 
بودند. یک لحظه تصمیــم گرفته اند که روی مین 
بروند، یا دوست خود را نجات بدهند و غیره...آن 
لحظه ی کنده شدن از آدم قبلی است که آن ها را از 
سایرین متمایز می کند. غالبًا فاصله بعضی از شهدا 
با آدم های همطراز شــان، در همین لحظه اســت. 
یک پروســه طوالنی نیست که فرد سیر و سلوکی 
طی کرده باشــد، چله نشینی کرده باشد، مسیرهای 
ریاضتی را طی کرده باشــد تا به کشف و شهودی 

درس می خوانده و هم کار می کرده است. این انسان 
می تواند برای بســیاری از مدیــران، الگوی موفقی 
باشــد. فردی که با وجودی که در باالترین ِسَمت 
نشسته است، وجه ی مردمی اش را حفظ کرده است. 
اخالقش را حفظ کرده اســت. سادگی اش را حفظ 

کرده است.
یــک خاطــره در این جا نقل کنــم؛ رییس دفتر 
ایشان در دوره نخســت وزیری -آقای عسکری راد 
– می گوید: یک روز صبح آقــای رجایی با عجله 
وارد شد و به اتاقش رفت. بعد از لحظه ای برگشت 
و گفت: من عذرخواهی می کنم. گفتم: چه شــده؟ 
گفت: من مثل همیشــه با شــما ســالم علیک گرم 
نکردم. حواسم به  مســایل مرتبط با بودجه  کشور 
بود. آقای عسکری راد می گفت: این عذرخواهی او 

شــهید رجایی الگو بگیرد. در رابطه با خانواده اش، 
در رابطه با رفتار با کارمند دفترش، در رابطه با مردم 
که در کتاب ســیره شهید رجایی، خاطرات فراوانی 

درباره همه این زمینه ها نقل شده است.
ایشــان معتقد بــه مدیــر و مدیریــت ثابت و 
یک جا نشــین نبود. مبدع اصلی سفرهای استانی در 
نظام، ایشان بود. اتوبوســی را طراحی کرده بود به 
نام اتوبوس دولت. شــکل صندلی هایش را عوض 
کرده و روبه روی هم قرار داده بودند. میزی هم در 
وسط گذاشــته بودند. البته این کار بسیار خطرناک 
بود، چون کافی بود برای این اتوبوس حادثه ای در 
جاده پیش بیاید، فاجعه ای برای دولت و کشور بود. 
فکر ایشان مهم بود که مدیران ما نباید یک جا  نشین 

باشند.
از دیگر ویژگی های برجســته ی ایشان، توجه به 
محرومین بود. به نظر بنده اشــتباه هست که به جای 
کلمه مســتضعف، کلمه "آسیب پذیر" را جایگزین 
کرده ایم. بهتر اســت  همــان واژه ی قرآنی را حفظ 
کنیم. مســتضعف هم انــواع دارد. مالی و فکری و 
غیره. این ویژگی، یعنی توجه به محرومین و ارتقای 
سطح زندگی آنان بعد از شهید رجایی در مسئولین 

کشور، دیده نشد.
هم چنیــن "بی توقعی" ایشــان. شــهید رجایی 
کســی بود که بارها تا مرز شهادت در زندان پیش 
رفت. ولی هرگز، جز در مورد "ســازمان ملل" که 
مجبور شــد کف پایش را نشان بدهد و بگوید شما 
از چنین سیســتمی دفاع کردیــد و چنان رژیمی را 
تثبیت کردید، نمادی از اظهار عملکردها در شــهید 
رجایی نمی بینید. انسانی اســت که معتقد بود اگر 
هم کاری کرده اســت، وظیفه اش بــوده و مردم را 
شایسته و مســتحق این فداکاری می دانسته است. 
االن وقتی نگاه کنید در بســیاری از مســئولین این 
ویژگــی را نمی بینید. بعضاً اگر هم به زبان نگویند، 
درعمل نشان می دهند مثل این که از مردم طلبکارند. 
اما شــهید رجایــی همواره خــود را بدهکار مردم 

می دانست.
ویژگی دیگر، رگه ی باالی تدین در شــخصیت 
ایشان، به دور از ظاهرســازی و ظاهرنمایی است. 
کسی بود که ســعی می کرد سطح زندگی اش را در 
حد مردم عادی نگــه دارد. درک این نکته در حال 
حاضــر برای خیلی ها در حد توهم و خیال اســت 
که باور کنند که "ســطح زندگی شهید رجایی در 
دوران نخست وزیری و ریاست جمهوری اش همان 

ماند، که بود".
در حال حاضر این روش ها متروک اســت. بنده 
معتقدم اگر شهید رجایی زنده می ماند، هم اکنون هم 

نایل آمده و بعد به شــهادت رسیده باشد. بنابراین 
ما بدون این که بخواهیم قدیس بسازیم یا شهدا را 
بــزک و بزرگنمایی کنیم، باید بــه این نکته توجه 
کنیم که بیشــتر این ها تفاوتی با آدم های معمولی 
نداشته اند. تنها تفاوت شان در همان تصمیم  و در 

لحظه کنده شدن است. 
البته همیــن موضوع هــم دارای اهمیت زیادی 
اســت. اما در رابطه با شــهید رجایی، موضوع از 
جهاتی متفاوت اســت. اول این کــه این آدم، دوره 
مدیریتی رســمی طی نکرده اســت. دوم این که، به 
خارج از کشــور نرفته اســت که مثاًل تحصیالت 
آکادمیک متفاوت تری را گذرانده باشد. سوم این که 
از خانواده مرفه و برجسته ای که آموزش های خاصی 
را بتواند ببیند، برخوردار نبوده اســت. همزمان هم 

در حالــی بود که من اصــاًل   متوجه تغییر رفتار او 
نشده بودم.

می خواهــم ایــن را بگویم که شــهید رجایی، 
"خودبان" بود. تقوا یعنــی خودبانی. چه جاهایی 

آدم ظاهر بشود چه جاهایی ظاهر نشود.
یــا در خاطــره ای دیگــر گفته اند که شــب که 
می خواستند بروند خانه، د رآینه خودش را می دیده 
و مرتب می کرده است. به ایشان گفتیم حاال ساعت 
11 و 12 شب، کسی نیست که تیپ شما را بخواهد 
ببیند! ایشــان جواب دادند: ما کــه منظم از خانه به 
بیرون می آییم، شب باید شلخته برگردیم؟ خانواده ی 

ما چه گناهی کرده اند؟!
این آدم حواســش به تمام این ریزه کاری ها هم 
هســت. بنابراین یک مدیر می تواند از ویژگی های 

شهيد رجايی برای 
مديران، الگوی 
موفقی است که 
با وجودی که در 
باالترين ِسَمت 
نشسته است، 

وجه ی مردمی اش 
را حفظ کرده 

است. اخالقش را 
حفظ کرده است. 

سادگی اش را حفظ 
کرده است
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این روش را حفظ می کرد و قطعاً با بعضی رویه های 
اشراف منشــانه و متکبرانه و بعضی ها دچار چالش 
می شــد. در همان دوره هم خیلی ها، شهید رجایی 
و شــیوه اش را برنمی تافتند. زندگی مرفه داشــتند. 
یکی از اقوام ایشــان می گفت: شهید رجایی به من 
می گفت: خانه ات بزرگ اســت. آن را نصف کن و 

نصف دیگر آن را به فقرا بده.
این جمله، جهت گیری شــهید رجایی را نشــان 
می دهــد. یعنی وقتی شــما در یــک خانه ی ۴00 
متری زندگی می کنی نباید بگذاری مسلمانی دیگر 
زاغه نشین باشد، مدارس بعضی شهرها، 2یا 3 شیفته 

باشد.
آیا شــهید رجایی نمی توانست، مثاًل چند کت و 
شلوار اضافه بخرد؟ مسلم است که می توانست. اما 
به خاطرحفظ سطح زندگی خود ترجیح داد تا آخر 

عمر با همان دو دست کت و شلوار بماند.
 

- در واقع شهيد رجايی فقير نبود، ساده زيست 
بود.

بله. درست است. ایشان دبیر بود. یک دبیر موفق 
ریاضی در تهران که از قضا در مقطعی دبیر نمونه هم 
شد. از معلمان خوب ریاضی بود که شیوه تدریس 
ایشان، برند بود. شاگردان و همکاران ایشان که االن 
اساتید دانشگاه هستند، هنوز از شیوه تدریس ایشان 
تعریف می کنند. قاعدتاً وقتی در مدارس خصوصی 
هم درس می داد، درآمد خوبی داشــت، ولی سطح 
زندگی اش را در همان حد نگه داشــت. مهم تر از 
آن، جهت گیری اش در دفاع از این ســبک زندگی 
را در بین همکارانش نیز حفظ کرده بود. هرگز این 

جهت گیری را فراموش نکرد.

- آيا تبيين شــخصيت شهيد رجايی به درستی 
و روشــنی، می تواند مانع استفاده های جناحی و 

سياسی از وی شود؟
بــه نظر مــن، اســتفاده جناحی و سیاســی از 
شــخصیت ها اجتناب ناپذیر اســت. به عنوان مثال، 
آیــا هیات موتلفــه می تواند بگوید شــهید رجایی 
عضو  این هیات نبوده است؟ مسلماً نمی تواند. اگر 
بگوید، می شود گفت: استفاده جناحی کرده؟ مسلمًا 
خیر. همین طور عضویت و ارتباط شهید چمران با 
نهضت آزادی است. باید دید موتلفه مواضع رجایی 
را چقــدر با خود یکی می بینــد. این جا بحث مهم 

مصادره شهدا پیش می آید.

- اين كه شــهيد رجايــی در برهه هايی عضو 
سازمان هايی بوده است، حقيقت دارد. جزو تاريخ 

اســت. بايد گفت و به آن باليد. اما منظور ما از 
استفاده جناحی در واقع مصادره ی جناحی است.
شــهدا سرمایه های عمومی هســتند.. مثاًل شهید 
چمران عضو نهضت آزادی بود. ایشان به اعتقاد من 
اگر االن به لحــاظ ظاهری در قید حیات مادی بود 
در اتخاذ بعضی از مواضعش، مورد اعتراض و سوال 
بعضی ها بود. همین شهید رجایی هم عضو نهضت 
آزادی بوده، هم با مجاهدین خلق کار کرده و هم با 

موتلفه بوده است. 
در هرحال، مصادره این است که ما بیاییم و شهدا 
را در جهت سالیق محدود سیاسی گروهی خاص 
استفاده کنیم، نه مصلحت عمومی کشور و انقالب 
و نظــام. این که موتلفه بگوید شــهید رجایی عضو 

سازمان ما بوده است. 

بعد البد بخواهد نتیجه بگیرد که شــهید رجایی 
چــون عضو موتلفه بوده بنابرایــن به اقتصاد بازار 
معتقد بــوده! این کامــاًل غلط و مصادره شــهید 
اســت. شهدا ســرمایه های عمومی هستند و نباید 
در خدمت سلیقه های تنگ و محدود قرار بگیرند. 
همه سلیقه ها باید در پیشرفت، بازسازی و توسعه 

کشور به کار گرفته شوند. 
اگر ما شــهید رجایی را در جهت پیشــرفت و 
توسعه کشور، در جهت توجه  به ارزش ها، نبینیم. 
این به نظر من خیانت است. چون ما آمده ایم و یک 
سرمایه ی ارزشــمند را خرج یک موضوع محدود 
و کوچک کرده ایم. درست مثل بیت المال که نباید 

حتی در اختیــار متدینین قرار بگیــرد. بیت المال 
متعلــق بــه همگان اســت؛ از نمازخــوان تا غیر 
نمازخوان. شــهدا هم برای بقا و منافع و مصلحت 
همه آحاد کشور شهید شده اند. اگر چه از پایگاه و 
ســلیقه ای خاص برخواسته باشند. به نظر من شهدا 
حتی از ســطح ملت ها فراتر باید بروند و می روند. 
متاسفانه ما در انتقال فرهنگ شهادت، بسیار در این 
زمینه ضعیف و ناقص عمل کرده ایم. شهدای ما در 
چارچوب خودمان محصور شــده اند. به ندرت از 
شهدا، چیزی به زبان های دیگر ترجمه شده است. 
کارهای اندکی در زمینه نشر، به همت حوزه هنری 
انجام شــده است ولی ما به طور کلی  در این زمینه 
خــوب عمل نکرده  و وارثان خوبی برای شــهدا 
نبوده ایــم. از این فرهنگ انسان ســاز متعالی که با 

بهای خون به دست آمده است، خوب میراث داری 
نکرد ه ایم. 

جنگ که تمام شد، به دنبال مقصر جنگ می گشتیم 
و تسویه حســاب های شخصی. ما ملتی هستیم که 
معمــوالً "بد" مصرف می کنیم. هم گوشــت قرمز 
زیاد می خوریم، هم نوشابه، هم مصرف بد فرهنگی 
داریم. هم تصادفات مان باالست، در آمار فوتی های 
تصادفات در جهــان در رتبه اولیم. در هزینه کردن 
ســرمایه های معنوی مان به پای مســایل مادی هم 
همین گونه بد عمل می کنیم. باید تغییر رفتار فوری 

بدهیم. این به نظر من یک جهاد عمومی می طلبد.
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درآمد

شهید رجایی
 دلسوز واقعی مردم بود

سادگی و صداقت شهيد رجايی درگفت و گو با 
دکتر سيد کاظم اکرمی وزير پيشين آموزش و پرورش

سيد کاظم اکرمی از مبارزان و زندانيان سياسی پيش از 
انقالب است. وی در جلسات آيت اهلل طالقانی با شهيد 
رجايی آشنا شده و اين آشنايی در دوران زندان بيشتر 
به  بعدها  که  پرورش  و  آموزش  در  می شود. حضور وی 
وزارت ايشان در آموزش و پرورش منجر شد، زمينه های 
همکاری بيشتر با شهيد رجايی را برای وی فراهم کرده 

است.
همچنين آشنايی نزديک وی با بنی صدر و خصوصيات 
دوران  اختالفات  زمينه  در  عادالنه  قضاوت  او،  اخالقی 
نخست وزيری شهيد رجايی با رييس جمهور را ميسر 

می سازد.
صفات مديريتی شهيد رجايی و خصوصيات فردی ايشان 

در گفت و گو با دکتر اکرمی تبيين شده است.

 - سابقه آشنايی شــما با شهيد مربوط به چه 
دوره ای است؟

آشنایی اولیه من با شهید رجایی به پیش از انقالب 
باز می گردد. در جلســات شــب های جمعه که در 
مسجد هدایت در درس تفسیر آیت اهلل طالقانی گرد 
هم می آمدیم، بعد از اتمام درس تفســیر، دوستانی 
کــه از ما بزرگتر بودند، نظیر مهندس بازرگان، دکتر 
شــیبانی، دکتر ســحابی و شــهید رجایی گرد هم 
می آمدند و بنده هم نــه به صورت حضور در میان 
این جمع، اما به صورت گذری ایشان را می دیدم و 

سالم و احوالپرسی می کردم.
این دوران که تمام شد، به همدان برگشتم تا سال 
135۴ که بازداشــت شدم و دوران محکومیتم را در 
اویــن می گذراندم. در یکــی از روزهایی که برای 
هواخــوری به حیاط زندان مــی آمدیم، پنجره های 
طبقه اول باز شده بود و همین طور که رد می شدم در 

یکی از سلول ها شهید رجایی را دیدم و باهم سالم 
و احوالپرســی کردیم. بعد که به زندان قصر منتقل 

شدم آقای رجایی هم به قصر منتقل شد.
چنــد روزی در زندان با ایشــان می گشــتم و 
ایشــان فرمودند چون شما محکومیت تان تمام شده 
و ملی کشی )اصطالحی اســت که در مورد کسانی 
کــه داوطلبانه در زندان می ماندنــد، به کار می رفت(

می کنید، می ترسم همراه من باشید شرایط تان سخت 
تر شود وبیشتر در زندان نگهتان دارند. به همین علت 
روابطمان را کم کردیم که بعدها پشیمان شدم. چون 

در نهایت چند ماهی به دوره زندانم اضافه می شد.

- با توجه به اين كه شما در آموزش و پرورش 
خدمت می كرديد، بعد از پيروزی انقالب روابط 

تان با شهيد رجايی چگونه بود؟
در ایام پس از پیروزی انقــالب و دوره وزارت 

شــهید رجایی یکی دوبار به تهران آمدم و با ایشان 
مالقات داشتم. به اصرار مرحوم دکتر حایری استاندار 
وقت همدان که از شــاگردان آیت اهلل طالقانی بود، 
به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان 
منصوب شدم و شــهید رجایی با خودکار سبزشان 

حکم مرا امضا کردند.
 

- در دوران نخست وزيری ايشان چطور؟
بنده در پست مدیر کلی آموزش و پرورش همدان 
بودم که ایشان به نخست وزیری رسید. یک روز که 
شهید رجایی برای بازدید به استان همدان آمده بود، 
استاندار وقت همدان آقای دکتر کی نژاد به من تلفن 
کرد و گفت که آقای رجایی می گویند می آیید پیش 
ما صبحانه بخوریم؟ گفتم: حتماً می آیم و با اشتیاق 
و خوشحالی به استانداری رفتم و مالقاتشان کردم. 
آن روز خدمت ایشان صبحانه خوردیم و در حالی 



63
www.navideshahed.com
یادمان  شهید محمدعلی رجایی / شماره 131 / شهریور ماه 1395   

www.navideshahed.com

که از محل صبحانه خوری به ســمت اتاق استاندار 
می رفتیم که ایشــان با روحانیان و افراد متنفذ شهر 
مالقات کنند به ایشان گفتم که آقای دکتر اسدی از 
شما گله مند اســت. از زمان نخست وزیری شما که 
موضوع جوانگرایی را مطرح کردید، رابطه ایشــان 
با شما قطع شده است. شهید رجایی در مورد دکتر 
اســدی که از زندانیان سیاســی قبل از انقالب بود 
گفت: آقای اســدی اگر از دشمن صد مشت بخورد 
آخ نمــی گوید، اما اگر از دوســت تلنگری بخورد 
ناراحت می شود. چشم این مساله را جبران می کنم. 
دکتر حسن اسدی الری از معلمان مومن و مبارزی 
بود که سال ها زندان کشــیده و در دوره ی وزارت 
بنده، معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش بود.
 ایامی که ایشــان نخســت وزیر بود من در اداره 
کل بــودم و همچنان به تهران می رفتم و ایشــان را 
می  دیدم. تا در تیر 1360 با اصرار شــهید با هنر به 

مجلس آمدم. 

- پس در زمان شهادت ايشان نماينده مجلس 
بوديد. چگونه از وقوع انفجار و شهادت ايشان و 

شهيد باهنر مطلع شديد؟
در روز انفجار من در دفتر هیات رییســه مجلس 
بودم. صدای انفجار که شــنیده شد، بیرون آمدیم و 
متوجه شــدیم که انفجار در دفتر نخســت وزیری 
بوده. آقای علی محمد بشارتی رفت و خبر آورد که 
انفجار در نخســت وزیری بوده، اما رجایی و باهنر 
مشــکلی پیدا نکرده اند. بعد خبر رســید که این دو 
بزرگوار زخمی شــده اند، اما پس از ســاعتی مطلع 

شدیم که هر دو به شهادت رسیده اند.

 -آيا در مجلس اول در فراكســيون ســازمان 
مجاهدين كه به شــهيد رجايــی نزديک بودند، 

حضور داشتيد؟
خبر. بنده در مجلس شــورای اسالمی به صورت 
مســتقل از حوزه کبودرآهنگ و بهار همدان نماینده 
شــده بودم و عضو این فراکسیون یا هیچ تشکیالت 

دیگری نبودم. اما در مجلس خبرگان، چرا؟

-يعنی به طور همزمان در مجلس خبرگان هم 
حضور داشتيد؟

همزمان خیر. قباًل در مجلس خبرگان هم از سوی 
حزب جمهوری اســالمی و هم از ســوی نهضت 

آزادی معرفی شده بودم.

-از دوران زنــدان چه خاطراتــی در رابطه با 

ايشان داريد؟ 
خاطره ای به آن معنا نــدارم اما در طی مدتی که 
در بند چهار اوین با ایشــان می گشتیم، رفتار متین 
و مودبانه ایشــان تاثیر مثبتی روی همه داشت. همه 
شهید رجایی را می شــناختند و می دانستند بسیار 
شکنجه شــده اند و شکنجه اش هر روزه بوده. وقتی 
زندانیان مطلع می شدند که ایشان با آیت اهلل طالقانی 
بوده، بیشتر احترام می گذاشتند و شخصیت مبارزاتی 

ایشان روز به روز در زندان بیشتر آشکار می شد. 
البته کسانی که عقاید اسالمی شان تغییر کرده بود 
و برگشته بودند، ارتباطی با شهید رجایی نداشتند اما 

فرض می کنید 10متر با اسالم فاصله دارند، حاال ما 
با رفتارمان فاصله را یازده متر نکنیم. اگر نمی توانیم 
نزدیک ترشان کنیم، دورترشان نکنیم. من همیشه به 
جــذب کردن افراد معتقد بوده ام. طبیعی اســت که 
کســانی هســتند که باور و اعتقادات ما را ندارند و 
مــا باید با آن ها با رافت و مهربانی برخورد کنیم تا 
نشان دهیم اســالم یک مکتب استداللی و عقالیی 
اســت.  عطوفت و رحمت شــعار پیامبر ما بوده و 
تاریخ نشــان می دهد که با مخالفان سرسخت خود 
هم با همین شــیوه رفتار می کرده و تا آن ها شروع 

به جنگ نمی کردند به دفاع و جنگ نمی پرداخت.
شهید رجایی هم بر این اساس و با همین استدالل 
قائل به جدا شدن و نجس بودنشان نبود وسعی می 
کرد با آن ها صحبت کند. حاال این که این نوع رفتار 

چه تاثیری داشته من نمی دانم.

-با توجه به فعاليت نيروهای مجاهدين درزندان 
و سرشــت خصمانه روابط آن هــا با نيروهای 
مذهبی، آيا اين نوع رفتارها تاثير مثبتی در روحيه 

زندانيان داشت؟ 
تا آن جا کــه به یاد دارم تاثیری نداشــت. آن ها 
دیدگاهشون را عوض کرده بودند . شاید به صورت 
فردی کســانی بوده باشــند که متاثر شده باشند، اما 
در مجموع تاثیری مشــاهده نشــد. بعد از رحلت 
آقای طالقانی در دانشــگاه تهران با مسعود رجوی 
صحبت کردم و توصیه کردم باالخره انقالب شــده 
و از حکومت ستم شــاهی نجات پیدا کرده ایم و آن 
رژیم بیرون رفته است، شما کاری نکنید که دوباره 
ما تحت ســلطه اســتعمار برویم و درگیر مسائل و 
مشکالت شویم، اما هیچ اثری روی ایشان نداشت.

 
- گويا شــهيد رجايی در دوره زندان در برابر 
تندترين انتقادها هم مدارا داشتند و سعه صدر و 

تحمل شان در گفت و گو شاخص بود؟ 
خب مشــی ایشــان همین گونه بود. نه تنها در 
دوره زندان، بلکه در دوران نخست وزیری هم این 
ســعه صدر و بردباری را در ایشــان می توان دید. 
در دوران نخســت وزیری ایشان برخوردهای آقای 
بنی صدر همواره با صبر و تحمل شهید رجایی توام 
بود. شما می بیند که بنی صدر با آن خصوصیاتی که 
داشت نه تنها رفتار های غلط در برابر نخست وزیر 
داشت، بلکه به ایشان جسارت می کرد. تصور کنید 
شخصیتی مانند آقای رجایی که سال ها زندان بوده، 
شــکنجه شــده، مبارزه کرده و دارای مراتب عالی 
تحصیلی اســت، قرآن شناس است و فردی با فضل 

در طی مدتی که در بند چهار 
اوين با ايشان می گشتيم، رفتار 

متين و مودبانه ايشان تاثير 
مثبتی روی همه داشت. همه 
شهيد رجايی را می شناختند 
و می دانستند بسيار شکنجه 
شده اند و شکنجه اش هر روزه 
بوده. وقتی زندانيان مطلع می 

شدند که ايشان با آيت اهلل 
طالقانی بوده، بيشتر احترام 

می گذاشتند

افراد مذهبی که پایبند به مسائل مذهبی مانده بودند، 
با ایشان حشر و نشر داشتند. در زندان، عده اندکی 
جــزو این گروه بودند که به اصــول مذهبی وفادار 

مانده بودند.

- پس از ماركسيست شــدن اعضای سازمان 
دسته بندی هايی در بين نيروهای مذهبی به وجود 
آمده بود كه برخی به گفت و گو با ايشان اعتقاد 
داشتند و برخی ديگر قطع رابطه كرده بودند. شما 

جزو كدام گروه بوديد؟  
من همواره به گفت و گو معتقد بودم و هســتم و 
هیچ نوع برخوردی با بچه های مارکسیست در زندان 
نداشــتم. با آن ها گفت و گو مــی کردیم و گاهی 
پیش می آمد که استدالل هایی به نفع عقاید اسالمی 
می کردیم و از جداشــدن پرهیز مــی کردیم. طول 
زندان و این ۴0 سال همواره شعار من این بوده این 
افرادی که مارکسیست شده اند یا سست دین هستند 
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و کمال است  مورد جسارت بنی صدر قرار می گیرد 
و بنی صدر به ایشــان می گوید: شــما به هیچ درد 
نمی خوری)حاال من نمی خواهم عین جمله زشــت 
بنی صدر را بگویم(! تا حدی که آقای هاشمی هم از 

این برخورد عصبانی و ناراحت می شوند. 
نمونــه دیگری از ایــن رفتارها بــر می گردد به 
بازدید آن هــا از پادگان امام علی)ع( که وقتی با هم 
راه می رفتند، بنی صدر ســعی می کرده اختالفشان را 
به رخ افسران بکشد و نشان دهد که با نخست وزیر 
اختالف دارد، ولی شــهید رجایی سعی می کرده که 
این مســاله آشکار نشود و نشــان دهد که به عنوان 
نخست وزیر بنی صدر اســت. بنابراین می بینیم که 
تاثیر رفتار ایشان بر افراد بستگی به شخصیت طرف 
مقابل داشــته و کسانی که شخصیت انسانی و الهی 
داشتند خب تحت تاثیر قرار می گرفتند و کسانی که 
این ها را به کلی کنار گذاشته بودند و شخصیت شان 

نفسانی بود، تاثیر نمی پذیرفتند. 

- دوران نخســت وزيری شهيد رجايی زمانی 
بود كه دو شــخصيت متضاد كنار هم در جايگاه 
عالی اداره كشــور كار می كردند. با توجه به اين 
تضاد روحيات، چه عاملی باعث امکان همکاری 

ايشان در اين مناصب حساس بود؟
عامل اصلی شــخصیت انســانی و اسالمی آقای 

رجایی بــود. چرا که ایشــان بــه دور از هر گونه 
خودخواهی بود.

در نقطه مقابل ایشــان، آقای بنی صدر بود. یادم 
هست که وقتی من و آقای حسین کوشش که از هم 
زندانی ها و همشهری های عزیزم است، رفتیم پیش 
ایشــان و در مورد اعضای سازمان مجاهدین به وی 
توصیه کردیم که با گفتار و رفتار سعی کند بچه های 
مجاهدین را که بعضاً بچه های خوش اســتعدادی 

بودند و می توانستند برای انقالب مفید واقع شوند، 
بــا محبت و اخالق به طرف انقالب جذب کند، در 
جواب ما گفت: این ها استالینیســتی فکر می کنند و 
این عبارت را به کار برد و بعد دیدیم ظرف دو سال 

خودش هم رفت به طرف این ها.
در مورد آقای بنی صدر که همشهری من است و 
من و ایشان اهل یک محل در خیابان تختی همدان 
هســتیم و گاه و بی گاه که روضه داشتند پدر من به 
منزل پدر ایشان می رفتند، می گویم ایشان اسیر نفس 
خودش بود. آقای بنی صدر اگر بر خود مسلط شده 
بود و درک می کرد که با توجه به این که در کنار امام 
قرار گرفته بود، آن آرای مردمی را به دســت آورده 
بود، می توانســت دو دوره رییس جمهور باشد و از 
این فرصت برای خدمت به مردم و کشــور استفاده 
کنــد، و نامــش در تاریخ ایران جــاودان بماند، اما 
رفتاری که کرد باعث شد نه تنها نامش باقی نماند، 
بلکه بعد از وی با آن حوادث تلخ حزب جمهوری 
اسالمی و دفتر نخســت وزیری روبرو شدیم. اگر 
ایشــان فردی ملی بود، می توانســت این مسائل را 

کنترل کند و مانع این اتفاقات شود.
در برخورد شــهید رجایی و بنی صدر هم معلوم 
است که یکی انسانی و اسالمی برخورد می کند ولی 

دیگری این طور اسیر نفس خودش است. 

- نمونه ای از برنامه ريزی های شهيد رجايی كه 
تجربه موفق محسوب می شود، در دوران مديريت 

كشور سراغ داريد؟
به نمونه ای از پوشــش های حمایتی دولت ایشان 
برای مناطق محروم روســتایی اشاره می کنم. ایشان 
با دید درست اقتصادی به افراد مسن روستاها 2-1 
راس گوسفند دادند و بعدها خانوارهای روستایی از 
این گوســفندها روغن و کره و شیر تهیه می کردند 
و هر گوســفندی هم بعداً تبدیل به چند گوســفند 
می شد و اقتصاد روســتاها رونق می یافت. در واقع 
کمک به محرومان از طریق ایجاد فرصت تولید برای 
آن هــا صورت می گرفت. اما همین نوع کمک را در 
دولت  پیشین دیدیم که توزیع پول نقد در بین مناطق 

روستایی چه عواقبی به بار آورد.

- از زمان نخســت وزيری و رياست جمهوری 
شهيد رجايی چه خاطره ای داريد؟

جا دارد خاطره ای را به نقل از آقای خسرو تهرانی 
از سفر به لرستان بازگو کنم. ایشان می گفت که برای 
سفری عازم لرســتان بودیم. در زمان فرود هواپیما، 
ایشان وقتی جمعیت اســتقبال کننده را در فرودگاه 

بنی صدر اگر بر خود مسلط 
شده بود و درک می کرد 
که با توجه به اين که در 
کنار امام قرار گرفته بود، 

آن آرای مردمی را به دست 
آورده بود، می توانست دو 
دوره رييس جمهور باشد و 
از اين فرصت برای خدمت 
به مردم و کشور استفاده 

کند، و نامش در تاريخ ايران 
جاودان بماند
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دید، پرسید: آقا خسرو این ها برای چه آمده اند. گفتم 
آمده اند استقبال شــما. به محض این که از هواپیما 
پایین آمدیم استاندار را صدا زد و گفت یک صندلی 
بیاورید و رفت روی آن صندلی و گفت: چرا مردم 
را این جــا جمــع کرده اید؟ اگر کســانی که این جا 
جمع شــده اند، کارمند باشــند، کار ادارات را االن 
چه کســی باید به جای آن ها انجام دهد. مردم سر 
کارشان باشند. برای عصر وقتی می گذاریم اگر کسی 

صحبتی دارد، حرفی دارد، با هم دیدار می کنیم.

-شــما چند وجه اشتراک با شــهيد داريد، از 
جمله حضور در زندان های رژيم شــاه، فعاليت 
و كار رســمی در آموزش و پرورش، همکاری 
با نهضت آزادی و حــزب جمهوری، و حضور 
در مجلس اول. قاعدتًا اين ارتباطات بايد باعث 
شناخت عميقی نسبت به شهيد رجايی شده باشد، 
به نظر شما برای پاسداشت خاطره شهيد رجايی 
در اذهان عمومی و معرفی روشن و درست ايشان 

به نسل جديد چه بايد كرد؟
در دوره اصالحــات و اســتانداری آقای نکویی 
در قزوین، ایشــان حداقل دو دوره سمیناری چند 
روزه برگزار کردند که به ســیره و شخصیت شهید 
رجایی پرداخته شــد. بنده یک دوره دبیر ســمینار 
بودم. به نظرم دســتاوردهای این سمینار و کارهایی 
از این دســت که تا کنون صــورت گرفته، می تواند 
جمع شــود و چه در مورد شــهید رجایی و چه در 
مورد دیگر چهره ها و شــهدای شاخص انقالب، به 
صورت کتابچه هایی منتشر شــود که مورد استفاده 

همگان قرار گیرد.  
این دستاوردها می توانند در کنار دروس دانشگاه ها 
به طور ضمنی به دانشجویان معرفی شوند و جوایز 
و امتیازات تشــویقی از طریق مسابقات، برنامه های 
علمــی برای مطالعه آن ها در نظر گرفته شــود. این 
برنامه ها هزینه هایی کمی در بر دارد و دســتگاه های 
فرهنگــی و وزارت علوم در ســطح دانشــگاه ها 
می توانند انجام دهند تا جامعه جوان با این شــهید 

بزرگوار و دیگر چهره های تاثیرگذار آشنا شوند.
امروز اکثر جوانان ما چیز زیادی از شهید رجایی 
به عنوان رییس جمهور کشــور نمی دانند و بسیاری 
پس از شــهادت ایشــان به دنیا آمده اند و شناختی 
از وی ندارنــد. بنابراین این نوع فعالیت ها می تواند 
ایشــان را و رفتار سیاســی، خصوصیات اخالقی و 
اخالصی را که در راه خدمت به کشور داشته است، 

به جامعه معرفی کنند.

- پذيرش جامعه در چنين فرايندی بسيار مهم 
است. به نظر شما اين نوع فعاليت در بازشناسی 
و معرفی شهيد رجايی و شخصيت هايی همچون 
ايشان از ســوی حاكميت صورت بگيرد نتيجه 
بهتری خواهد داشــت يا به يک حركت مردمی 

تبديل شود؟
طبعــاً حرکت هایی از این نوع اگر با مشــارکت 
مردم و حتی االمکان به صورت فعالیت های مردمی 
انجام شــود تاثیر بیشتری خواهد داشت. مسووالنی 
که محبوبیت و مقبولیت بیشــتری نزد مردم دارند و 
توان این کار را هم دارند، سمینارها و همایش هایی 

دانش آموزان را 
می شود با روش های 

تشويقی به شناخت شهيد 
رجايی و شخصيت هايی 

نظير ايشان عالقمند کرد 
تا از اين طريق فرهنگ و 
الگوی رفتاری مسلمانی 
در جامعه ترويج شود و 
نسل های آينده با آن 

آشنا شوند

به صــورت مختصــر و مفید در مــدت کوتاه در 
دانشگاه های کشــور برگزار کنند و از این طریق به 
بازخوانی زندگی اخالقی، انســانی، دینی و سیاسی 
چهره هــای بزرگ انقالب پرداخته شــود. از طریق 
تشویق و تقدیر از پژوهشــگران و دانشجویانی که 
مطالب مفید و ســخنرانی های خوب ارایه می کنند، 
می تــوان تاثیر این برنامه هــا را افزایش داد و امثال 
شــهید رجایی را به جامعه معرفی کــرد تا به طور 
مثال؛ نسل جوان مطلع شوند که وقتی از کسی مثل 
شهید رجایی خواهش می کنند که یکی از موتورهای 
اسقاطی نخســت وزیری را بدهند به پسر ایشان تا 
آموزش ببیند، ایشان نمی پذیرند و پاسخ می دهند که 

این ها مال 36 میلیون جمعیت ایران است.
رفتارهایی از این دســت از شهید رجایی بسیار 
داریم، منتها چون این شیوه ها دیگر ادامه پیدا نکرده 
است، مردم ســخت باورشان می شود. این کار باید 
به زبان درســت و با مستندات انجام شود. به عنوان 
مثال از آرشیو فیلم های صدا و سیما استفاده شود و 

افرادی که تجربه همکاری نزدیک با شهید داشته اند 
به صورت مستقیم خاطرات و تجربه های همنشینی با 

شهید را بازگو کنند.
من در بهمن ســال 13۹1 در دانشگاه فرهنگیان 
گفتــم و این جا هم تکرار می کنــم که انقالب غیر 
از شورای نگهبان یک شورای محافظ روح انقالب 
می خواهد که هر کسی از روح انقالب تخطی می کند 
اول بــه او تذکر دهند، اگر توجه نکرد به او بگویند 
شما نمی توانی وزیر شوی، استاندار شوی. اتفاقاً در 
نوشته ها و گفتار شهید رجایی و شهید بهشتی داریم 
که تمامی افراد مسوول و مدیران ما، همه باید رفتار 
مسلمانی داشته باشــند. اگر چنین شورایی و چنین 
پایشی بود، امروز این قدر عدول از روح انقالب را 
شــاهد نبودیم و اختالف نظرها و اختالفاتی که در 

بین افراد هست را نمی دیدیم. 

-بررسی سيره شــخصيتی شهيد رجايی به ما 
نشــان می دهد كه هر چه انسان ها خودساخته تر 
و كمال يافته تر باشند، فروتنی و مدارای بيشتری 
دارند. به نظر شما چگونه می توان اين قاعده را به 

عنوان يک روش دنبال كرد؟  
به نظر من این مســاله نیاز بــه فرهنگ و زیر بنا 
دارد. دو نهاد مهم آموزش پرورش و آموزش عالی 
مهم ترین زمینه ها برای ایجاد و نهادینه سازی چنین 

فرهنگی هستند.

- زمانــی كــه به شــهيد رجايی پيشــنهاد 
ايشان اصلی ترين دغدغه اش  نخست وزيری شد، 
را آموزش و پرورش می دانست و در پاسخ گفته 
بود می خواهــم به كار آموزش و پروش بپردازم. 
خود اين نگاه هم ناشی از درک ضرورت آموزش 

از سوی ايشان است؟  
قطعاً برای هر نوع اصــالح رویه و رفتاری باید 
زیرساخت ها را درســت کرد و این مساله، اهمیت 
نقــش  آموزش و پــرورش را دو چنــدان می کند. 
دانش آموزان را می شــود با روش های تشویقی به 
شناخت شهید رجایی و شخصیت هایی نظیر ایشان 
عالقمنــد کرد تــا از این طریق فرهنــگ و الگوی 
رفتاری مسلمانی در جامعه ترویج شود و نسل های 

آینده با آن آشنا شوند. 

- لطفا در پايان شهيد رجايی را در يک جمله 
معرفی كنيد.

 شهید رجایی انسانی خود ساخته، دین باور و عامل 
دستورات دینی و اخالقی و دلسوز واقعی مردم بود.
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درآمد

شهید رجایی 
با همه جریان ها 

 ارتباط اخالقی و 
فکری داشت

مرزبندی های سياسی و اعتقادی شهيد رجايی 
درگفتگو با محمدصادق نوروزی

محمدصادق نوروزی در سال 1331در دماوند متولد 
شده است و در سال 1346 برای ادامه تحصيل در 
رشته برق در دانشگاه شريف پذيرفته شده است. 
وی در سال 1354 در دانشگاه دستگير شده و تا 

سال 1357 در زندان بوده است.
نوروزی که به جرم مبارزات مسلحانه و عضويت در 
گروه مهدويون بازداشت و به حبس ابد محکوم شده 
بود، در دوران زندان از همراهان شهيد رجايی بوده 
است. جريان های مبارز ضد رژيم پس از مارکسيست 
قابل  گروه  سه  به  خلق  مجاهدين  سازمان  شدن 
دسته بندی هستند که وی به همراه شهيد رجايی 
و شمار ديگری از مبارزان در دسته دوم قرار دارند.  

دوره  در  رجايی  شهيد  زندان  دوران  و  فعاليت ها 
انقالب و مرزبندی های سياسی و  از پيروزی  پيش 
اعتقادی وی را در طول مدت زندان در گفت و گو با 

محمدصادق نوروزی بررسی کرده ايم.

- اولين مالقات شما با شهيد رجايی چه موقع 
و چگونه بود؟

سال  در  بود.  زندان  در  ایشان  با  مالقاتم  اولین 
1355 در بند دو زندان اوین بودیم. ایشان در بند 
منتقل  بعدها  و  بود  کمیته مشترک ضد خرابکاری 

شده بود به بند 2 زندان اوین. جایی که ما بودیم.
 

زندانتان  محکوميت  و  بود  چه  شما  اتهام   -
چند وقت بود؟

با  همکاری  و  مسلحانه  فعالیت  من  اتهام 
گروه های مسلح بود. این اتهام مشتمل بر همکاری 
با مجاهدین خلق و گروه مهدویون که از سازمان 
مجاهدین جدا شده بودند، می شد. محکومیت بنده 

هم، حبس ابد بود. 

- قبل از آن در سازمان، آقای رجايی را نديده 
بوديد؟

خیر. فقط اسم ایشان را شنیده بودم.
- چه مدت در زندان با آقای رجايی هم بند 

بوديد؟
سال  اوایل  بودیم.  هم  با   1355 سال  اواخر  تا 
1356 با توجه به این که قرار بود نمایندگان سازمان 
ملل از زندان های ایران بازدید کنند، همه ما را از 
اوین به زندان قصر منتقل کردند و تا شهریور ماه 
در زندان قصر بودیم. بعد از این ایشان را به زندان 
اوین بازگرداندند و من دیگر تا سال 135۷با ایشان 

هم زندانی نبودم. سال5۷ باز با هم بودیم که ایشان 
چندماه زودتر از من آزاد شدند. 

ما  برای  زندان  فضای  و  هوا  و  حال  از   -
بگوييد.

آقای رجایی فعالیت های پراکنده ای با گروه های 
گروه های  درباره  که  را  کسانی  داشت.  سیاسی 
و  بازجویی  برای  می کردند،  دستگیر  چریکی 
گرفتن اطالعات و تکمیل پرونده به کمیته مشترک 
بود  کسانی  از  ایشان  می آوردند.  خرابکاری  ضد 
چون  ماند.  مشترک  کمیته  در  زیادی  مدت  که 
می شد  شروع  ماه  دو  و  ماه  یک  از  کمیته  معموالً 
کمیته  زندان  در  را  ایشان  که  مدتی  سال.  یک  تا 
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نگه داشتند، زبانزد بود. تعداد محدودی بودند که 
لو  و  دستگیری  هر  با  بودند.  آن جا  در  سال  یک 
آقای  با  ارتباطی  کوچکترین  با  اطالعات،  رفتن 
در  حضورش  مدت  ایشان،  اسم  گفتن  و  رجایی 
کمیته افزایش می یافت. شرایط زندان کمیته خیلی 
کوچک  سلول های  داشت.  شکنجه  بود.  سخت 
در  طوالنی اش  حضور  به علت  امکانات.  بدون  و 
بود.  افراد زیادی هم سلولی شده  با  زندان کمیته، 
سال  دو  رجایی  آقای  که  می دانستند  همه  تقریبًا 
را  ایشان  وقتی  است.  کمیته  زندان  در  که  است 
بود. همه  برای همه شناخته شده  اوین آوردند  به 
می دانستند رجایی کسی است که به خوبی مقاومت 
ایستادگی  اعتقاداتش  و  مواضع  روی  بر  و  کرده 
مثل  چریکی  گروه های  این که  از  بعد  است.  کرده 
خودشان  مسلحانه  فعالیت های  مجاهدین  سازمان 
را آغاز کردند و این مبارزه های مسلحانه علنی شد، 
بیشتر زندانی ها در زندان قصر نگهداری می شدند. 
زندان قصر هم دارای یک فضای بازی بود و همه 
به طور جمعی زندگی می کردند. مالقات و ارتباط 
انجام  دوبار  هفته ای  زندانی  هر  برای  بیرون  با 
می شد. فعالیت های آزاد داشتند. بعد از اوج گیری 
زندانی ها  بر  فشار  به مرور  چریکی،  فعالیت های 
سال  در  حتی  شد.  زیاد  سخت گیری ها  شد.  زیاد 
کردند  شتم  و  ضرب  و  زندان  در  ریختند   1352
در  این که  تا  ریختند.  بیرون  را  زندانیان  وسایل  و 
با  و  اثرگذارتر  که  زندانی هایی   1353 سال  اواخر 
سران  )به اصطالح  بودند،  مشخص تری  موضع 
و  کردند  مختلف جمع  زندان های  از  را(  زندانیان 
به کمیته مشترک آوردند. سپس از کمیته آوردند به 
اوین ساخته  زندان  کنار  ساختمان جدیدی که در 
بودند و چهار تا بند عمومی و 80 تا سلول داشت. 
خوبی  نور   ،20۹ زندان  شده  االن  که  بخش  این 
اما  بود،  رفاهی خوب  نظر  از  بود.  تمیز  و  داشت 
داشت.  بیرون  با  بسیار کمی  ارتباط  روانی  نظر  از 
این درست زمانی بود که برای ایجاد رعب در بین 
اعدام  و  بردند  اوین  تپه های  به  را  نفر   ۹ زندانیان 
در  بودند.  فرار  در حال  این ها  که  گفتند  و  کردند 
طبقه پایین زندان، مارکسیست ها را گذاشته بودند 
و طبقه دوم، مذهبی ها را. در این جا هیچ ارتباطی با 

بیرون نبود و روزنامه و مالقات هم نداشتند. 
به غیر از آن قدیمی ها که به این ساختمان جدید 
آوردند، افراد جدیدی را هم که دستگیر می کردند و 
پرونده سنگینی داشتند به این جا می آوردند. من را 
هم مستقیم به این زندان آوردند. آقای رجایی هم 
جزو کسانی بود که مستقیم از کمیته به ساختمان 
این  اوین  زندان  زمان  آن  فضای  آوردند.  جدید 

گونه بود؛ ضمن این که خفقان حاکم بود، از داخل 
هم با جریان تغییر ایدئولوژیک سازمان مجاهدین 
هم  زندانی ها  خود  بین  و  بود  شده  مواجه  خلق 

اختالف نظر به وجود آمده بود.
 

- در آن مقطع شما عضو سازمان بوديد؟
جدا  و  کرده  پیدا  را  اختالف ها  این  بیرون  از  ما 
بود.  داغ  این بحث  زندان هم  در  منتها  بودیم.  شده 
در بیرون هم در سال های 5۴-55 بحث مارکسیستی 
شدن سازمان، بحث روز بود. در سال 135۴ این تغییر 
ایدئولوژی علنی شد منتها خبر آن با تاخیر به زندان 
مثل مسعود رجوی  قدیمی سازمان  بچه های  رسید. 
اعتقاد داشتند ایدئولوژی ما هیچ ایرادی نداشته است. 
یعنی همان راه و ایدئولوژی ای که آقای حنیف نژاد و 

بقیه تدوین کرده بودند را ادامه می دهیم.

- داستان اين كه در زندان به آقای رجايی و 
"جوشکار" را  بودند لقب  ايشان  با  گروهی كه 

داده بودند چه بود؟
اختالف  مجاهدینی ها  سازمان  با  که  آن هایی 
می دادند.  تشکیل  را  طیفی  یک  خودشان  داشتند، 
آقای  منتظری،  آقای  مانند  روحانیون  عده  یک 
طالقانی، آقای هاشمی رفسنجانی و برخی اعضای 
ایشان  که  بودند  عسگراوالدی  آقای  مانند  موتلفه 
محدودیت  بودند.  کرده  جمع  یک  بند  در  را 
بودند  توانسته  و  بود  کمتر  بیرون  با  آن ها  ارتباط 
بیانیه ای  آن ها  کنند.  بررسی  را  سازمان  موضوع 
مسعود  این که  اول  بخش؛  سه  شامل  بودند  داده 
بپذیرند که سازمان مشکل  باید  رجوی و سایرین 
ایدئولوژیک داشته است و رفعش کنند، دوم این که 
ارتباط آن ها با مارکسیست ها مرزبندی نشده و باید 
ارتباطشان را با مارکسیست ها کمتر کنند و زندگی 
مشترک در زندان نداشته باشند و سوم اگر شرایط 
را نمی پذیرند، بچه های مذهبی از آن ها جدا شوند. 
در زندان به همه ما از جمله آقای رجایی، آقای 
بهزاد نبوی و بنده لقب جوشکار را دادند. ما سعی 
کنیم  قانع  را  سازمان  اعضای  گفتگو  با  می کردیم 
اما زیر بار نمی رفتند. تالش می کردیم که بچه های 
در جمع  نشوند.  جدا  سازمان  بچه های  از  مذهبی 
بمانند و از نظر فکری با آن ها بحث کنند. همزمان 
آقای  مثل  بند یک  اعضای غیر روحانی  از  بعضی 
عسکر اوالدی را به بند 2 که ما در آن بودیم منتقل 

کردند. 
پیام روحانیت  این ها که آمدند، گفتند ما حامل 
خمینی  آقای  داده اند،  فتوا  علما  گفتند:  هستیم. 
این  خمینی  امام  وقت  هیچ  البته  -که  داده اند  فتوا 
موضوع را به عنوان فتوا مطرح نکردند- و آن سه 

شرط را اعالم کردند. 
درگیر  )گروه رجوی(  اعضای سازمان  با  این ها 
شدند. در این درگیری ها ما در میان دو گروه قرار 
داشتیم و سعی می کردیم آن ها را به گفتگو دعوت 
ایدئولوژیک  بحث های  و  بنشینید  گفتیم  کنیم. 
هیچ  نشوید،  عملی  بحث  درگیر  خیلی  و  بکنید 
زندگی  بودند  معتقد  مذهبی ها  نمی پذیرفتند.  کدام 
به مرور  مارکسیست ها موجب می شود  با  مشترک 
نهایت  در  بگذارند.  را  خود  منفی  تاثیر  زمان 
مانند   L حالت  یک  ما  بند  شدند.  جدا  مذهبی ها 
این  با  رفتند.   2 اتاق  به  مذهبی   بچه های  داشت. 
بقیه هم موضع  و  مسعود رجوی  مذهبی ها،  رفتار 
این وسط قرار  به ما که  لذا  اتخاذ کردند.  تندتری 
می گفتند  داشتیم،  میانجیگری  در  سعی  و  داشتیم 

این ها دارند "جوشکاری" می کنند.

مدتی که ايشان را در زندان 
کميته نگه داشتند، زبانزد 
بود و با هر دستگيری و لو 

رفتن اطالعات، با کوچکترين 
ارتباطی با آقای رجايی و 
گفتن اسم ايشان، مدت 

حضورش در کميته افزايش 
می يافت. شرايط زندان کميته 

خيلی سخت بود و شکنجه 
داشت.

يارانش  بقيه  و  رجوی  مسعود  درواقع   -
برائت  آرام  بهرام  و  شهرام  تقی  از  زندان،  در 

می جستند؟
کرده اند.  کودتا  این ها  که  بودند  معتقد  بله. 
فرصت طلبی کرده اند. می گفتند ما می خواهیم همان 
زندانی ها  از  سری  یک  بدهیم.  ادامه  را  اولیه  راه 
معتقد  و...  نبوی، من  بهزاد  آقای رجایی،  مثل  هم 
بودیم که نه، زیرساخت ها در جاهایی دچار اشکال 
بنیانگزاران  و  حنیف نژاد  آقای  این که  است.  بوده 
سازمان آدم های مذهبی ای بودند، شکی نیست اما 
وارد  مارکسیست ها  از  التقاط  سری  یک  ناآگاهانه 
را  موضوع  این  نتوانستند  اعضا  از  برخی  کردند. 
زندان  در  بچه ها  از  عده ای  بنابراین  کنند.  درک 
آن ها  به  رجوی  آقای  که  بودند  شده  مارکسیست 
چون  نکنید  اعالم  را  موضوع  این  فعاًل  می گوید 

برای سازمان خوب نیست. 
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- با اين اوصاف در زندان، سه دسته بوديد؟
سازمان  ایدئولوژي  تغییر  شدن  آشکار  از  بعد 
جدا  با  بود.  افتاده  اتفاق  جدایی  عماًل  مجاهدین 
آمد.  به وجود  دستگی  سه  مذهبی،  نیروهای  شدن 
دسته نخست مجاهدین خلق به محوریت مسعود 
تفکر  و  رفتار  در  اشکالی  هیج  که  بودند  رجوي 
کساني  دوم  دسته  نمي پذیرفتند.  را  خود  گذشته 
و  دانسته  التقاتي  را  سازمان  ایدلولوژي  که  بودند 
به نداشتن مرزبندي با مارکسیست ها انتقاد داشتند 
با گروه نخست  را  رابطه خود  و تالش مي کردند 
به پذیرش  با گفتگو آن ها را نسبت  حفظ کرده و 
دسته  این  کنند.  قانع  اشتباهات شان  و  اشکاالت 

هستند به خاطر این دارند با ما برخورد می کنند«. در 
حالی که واقعیت امر این نبود. اعتقادشان براین بود 
که باید جلوی مارکسیست شدن بچه ها را گرفت. 

- قضيه اين "نجس" ها و "پاک" ها چه بود؟
اتاق  در  شده  مارکسیست  بچه های  از  تعدادی 
را  غذا  ظرف  وقتی  معموالً  می کردند.  زندگی   5
می آوردند، یک بار از اول بند و بار دیگر از آخر 
بند توزیع می کردند. هر کسی در اتاق خودش غذا 
بودند،  اتاق2  در  که  کسانی  دفعه  یک  می خورد. 
چه  ببیند  که  آمد  بند  به  پلیس  بودند.  نگرفته  غذا 
شده است؟ گفت: "اعتصاب غذا کرده اید؟" گفتند: 

است. کنکاش نکنید. 

مطرح  از  آن ها  واقعی  هدف  شما  به نظر   -
كردن مساله نجسی چه بود؟

کرده  سیاسی  را  پاکی  و  نجس  مساله  این ها 
مذهبی ها  بچه  طریق  این  با  می کردند  فکر  بودند. 
را از مارکسیست ها جدا می کنند تا تحت آموزش 
مارکسیست ها  که  صورتی  در  نگیرند.  قرار  آن ها 
و  تهدید می کردند  و  را طرد  مذهبی  بچه های  هم 
دو  )تعارض  بروند.  آن ها  به سمت  نمی گذاشتند 
می کردند  توجیه  را  خودشان  بچه های  بود(  سویه 
ما  با  اگر  می کنند  فکر  مذهبی ها  بچه  "ببینید!  که 
چندماه  متاسفانه  می شوند".  آزاد  کنند،  مخالفت 
سپاس  مراسم  یک  در  افتاد.  هم  اتفاق  همین  بعد 
از شاه در سال 1355 بود که )ما از تلویزیون نگاه 
می کردیم( بچه های مذهبی حضور داشتند. بعد از 
آن، این ها را آزاد کردند. خبر آن پیچید که به این ها 
اعالم  را  آن ها  اسامی  آزاد شده اند.  و  عفو خورده 
کردند. با این اتفاق، بچه های مارکسیست سازمان، 
پیش بینی و تحلیل خودشان را تثبیت کردند و گفتند: 
"دیدید که ما می گفتیم این ها به دنبال آزادی هستند 
اتفاق  این  با  ما ترجیح می دهند!".   بر  پلیس را  و 
داشتند و  ایدئولوژیک  این ها ضعف  با وجودی که 
گرفته  اوج  داشتند،  قرار  انفعالی  موضع  یک  در 
اثبات  با  را  دیگر  بچه های  از  بسیاری  توانستند  و 
حقانیت خود، به سمت خودشان جذب کنند. ما ها 
کسانی بودیم که عمیق تر نگاه می کردیم. می گفتیم 
این ها بهانه است و باالخره مساله ایدئولوژیک شما 
حل نشده است. این جزواتی که ما خواندیم، این 
ایرادات را دارد. آن ها هم مرتب از پاسخگویی و 
بحث فرار می کردند. آن ها به ما می گفتند که این ها 
"راست های پیچیده" هستند. به مذهبی ها می گفتند: 
"راست"، به خودشان "چپ" و به ما هم "راست 
پیچیده". معتقد بودند که ما هم در نهایت با پلیس 
همکاری می کنیم و ضد مجاهد هستیم و بعد آزاد 
و  پیچیده تریم  ما  که  بودند  معتقد  منتها  می شویم. 

دستمان را به این زودی رو نمی کنیم. 
آقای رجایی از نظر فکری، بحث التقاطی بودن 
مجاهدین را قبول داشت اما برخورد تند به شیوه 
مذهبی ها را نمی پسندید. سعی می کرد که اخالقی 
از جمع بچه های سازمان جدا نشد.  برخورد کند. 
سعی می کردیم که بچه های پایین تر را توجبه کنیم 
آمده  که  دانشجویانی  با  نشوند.  آن ها  جذب  تا 
این  شدیم.  گروه  یک  به  تبدیل  ما  کم  کم  بودند، 
جریان تا سال 1356 ادامه پیدا کرد. از زندان اوین 
قصر  زندان  بندهای  تمام  تا  کم  کم  و  شد  شروع 

آقای رجايی از نظر فکری، 
بحث التقاطی بودن 

مجاهدين را قبول داشت 
اما برخورد تند به شيوه 

مذهبی ها را نمی پسنديد. 
سعی می کرد که اخالقی 

برخورد کند. از جمع 
بچه های سازمان جدا 
نشد. سعی می کرديم 
که بچه های پايين تر را 

توجبه کنيم تا جذب آن ها 
نشوند.

تاکید داشتند. دسته  با رژیم شاه  مبازه  بر  همچنان 
سوم کساني بودند که مانند دسته دوم به اشکاالت 
سازمان مجاهدین خلق واقف بوده ولي حاضر به 
و  نجس  مرزبندی  تحت  و  نبودند  آن ها  با  تعامل 
پاکي از آن ها جدا شده بودند. این دسته بر مبارزه 

با رژیم شاه تاکید نمي کردند.
ما به عنوان دسته دوم، از بچه های سازمان جدا 
تعدادمان  اما  داشتیم.  نظر  اختالف  فقط  نشدیم. 
محدود بود. اعضای مارکسیست سازمان کم کم ما 
نیروهای  اصلی   دغدغه ی  کردند.  بایکوت  هم  را 
مذهبی هم مارکسیست شدن اعضای سازمان بود. 
اعضای سازمان هم می گفتند: »که این ها دیگر انگیزه 
می کنند.  پلیس همکاری  با  دارند  و  ندارند  مبارزه 
هدفشان آزاد شدن است. این ها مورد تایید پلیس 

بند بدهند، آن را  از آخر  "نه، ما هر وقت غذا را 
نجس می دانیم، لذا غذا نمی گیریم". چون مالقه ی 
خورشت ممکن است به ظرف آن ها اصابت کرده 
باشد! پلیس که فهمید این ها به خاطر مسایل شرعی 
غذا   2 اتاق  ابتدا  تا  داد  ترتیبی  نمی گیرند،  غذا 
)مارکسیست  اتفاق مجاهدین  این  با  کند.  دریافت 
پلیس همکاری می کنند.  با  "این ها  شده ها( گفتند: 
این ها  دارد  هم  پلیس  هستند.  مجاهد  ضد  این ها 
در  مبارزه  بحث  باالخره  می کند".  تقویت  را 
)که  حقانی  آقای  بود.  ارزشمند  بسیار  زمان  آن 
بودند.   1 اتاق  در  آقای رجایی  و  بودند(  روحانی 
اگر  هستند،  متشرع  خیلی  که  این ها  می گفتیم  ما 
قرار باشد مشکل شرعی وجود داشته باشد، آقای 
حقانی هم نباید غذا بگیرد. آقای حقانی معتقد بود 
شبهه  باشد،  خورده  آن ها  ظرف  به  مالقه  که  این 
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که  کشید  به جایی  کار  نهایت  در  شد.  کشیده  هم 
مجاهدین خلق از ما جدا می شدند و ما را بایکوت 

می کردند.

به  بيرون  از  انقالبی  حركات  اخبار  وقتی   -
اين سه گروه چه  داخل می رسيد، واكنش های 

تفاوتی داشت؟
در سال 135۷ ما در بیرون از زندان موافقتمان 
را با رهبری امام خمینی اعالم کردیم. اما بچه های 
مبارزات  که  بودند  معتقد  داشتند.  زاویه  سازمان 
بچه های  به  است.  رفرمیستی  یک حرکت  انقالبی 
برای  جریان  این  از  می توانید  می گفتند  خودشان 
رشد خودتان استفاده کنید، اما دل نبندید. بازی ای 
زمان  مانند  است.  داده  انجام  شاه  رژیم  که  است 
عوض  ورق  مدت،  یک  از  بعد  امینی.  و  مصدق 
به  اعتقادی  می شود.  شروع  فشارها  و  می شود 
این که جریان "امام خمینی" و انقالب به پیروزی 
برسد، نداشتند. ما حتی برای اعتراض به اتفاق 1۷ 
شهریور، بیانیه داده و اعتصاب غذا کردیم. بچه های 
سازمان هم بیانیه جداگانه دادند اما حاضر نشدند 
این  بیاورند.  مبارزه  رهبر  عنوان  به  را  "امام"  اسم 
این  راس  در  می کرد.  پیدا  افزایش  مرتب  زاویه ها 
جمع غیر مجاهد اما مذهبی، آقای رجایی و آقای 
"امت  را  آزادی اسم خودمان  از  بعد  بودند.  نبوی 
از  یکی  واحده،  امت  این  که  گذاشتیم.  واحده" 
انقالب  مجاهدین  سازمان  تشکیل دهنده  گروه های 
اسالمی شد. آقای رجایی به غیر از مسایل تفکری 
که به هم نزدیک بودیم، انسان جا افتاده تر و اهل 
نظر  از  بود.  بیشتری  عبادت  اهل  بود.  شب  نماز 

اخالقی نرم بود.

آقای  و  رجايی  آقای  شما،  انشعاب  پس   -
بهزاد نبوی در درون زندان اتفاق افتاد؟

سازمان  شدن  التقاطی  از  زودتر  بیرون  از  من، 
آقای  بودم.  پیوسته  مهدویون  به  و  شده  مطلع 
رجایی یک سال زودتر از من به زندان افتاده بود، 
در زندان مطلع شد. آقای نبوی هم از سال 1351 
کردند.  انشعاب  زندان  در  این ها  بود.  زندان  در 
مارکسیست شدن سازمان، در داخل از سال 1353 

علنی شده بود. 

يا  بود  زندان  داخل  در  فکری  هدايت  اصل   -
بيرون از زندان؟ اين انشعاب برنامه ريزی شده بود؟
سال  همان  از  خیلی ها  بود.  فردی  بیشتر  نه. 
داخل  در  داشتند.  سازمان  به  انتقاداتی   ،1352
اما چون هنوز  انتقاداتی داشتند.  زندان هم عده ای 

خوش بین  سازمان  کار  به  بود،  نشده  مارکسیستی 
بودند. اشتباهات را به حساب بی توجهی و غفلت 
بود،  کمتر  آن ها  مطالعات  همچنین  می گذاشتند. 
جزوات  از  بعضی  بودن  مارکسیستی  متوجه  کمتر 
روحانیون،  از  خیلی  حتی  می شدند.  سازمان 
این ها  بودند  معتقد  می کردند.  حمایت  را  سازمان 
تصور  است.  حل  قابل  که  است  ضعف هایی 
طرف  ترور  به  ضعف ها  همین  روزی  نمی کردند 
مقابل بیانجامد. مساله را حاد نمی دیدند. اما بعد از 
ترورهایی که داخل سازمان صورت گرفت، متوجه 

در  را  این جزوه  من  بدهد.  زندانی ها  به دست  را 
بیرون، کاماًل خوانده بودم. 

از  افرادی  توانست  رجايی  آقای  چقدر   -
ماركسيست ها را متحول كند؟ با توجه به اين كه 
فرموديد ابتدا تعدادمان كم بود و در پايان مدت 

زندان، افزايش يافته بوديم.
نقش  ایشان  بودیم،  داده  در گروهی که تشکیل 
نسبت  به  زندان  دوران  آخرهای  داشت.  محوری 
ابتدای دستگیری ها فضای زندان آزاد بود. به طوری 
نداشت.  زندان  فضای  بر  حاکمیتی  پلیس  که 
ارتباط  و  می شد  انداخته  جمعی  دسته  سفره های 
به طوری که  بود.  آزاد تر  بقیه زندانی ها  بیرون و  با 
زندان  در  ماه   6 دانشجویان مدت  از  بعضی  وقتی 
بودند، به محض آزاد شدن، چریک می شدند. زندان 
جزوات  از  خیلی  بود.  شده  آموزشی  مکان  یک 
سازمان در داخل زندان نوشته می شد و به بیرون 
می شد.  برپا  گسترده  جماعت های  نماز  می رفت. 
به مرور که پلیس متوجه شد، زندان به مکانی برای 
آموزش و تقویت مبارزه تبدیل شده است، تالش 
بر زندان حاکم  به هم ریخته و  تا جمع ها را  کرد 
مقدار  یک  بود.   55-5۴ سال  تا  خفقان  این  شود. 
شروع  دوستان  و  رجایی  آقای  شد،  باز  فضا  که 
به برپایی مجدد نماز جماعت کردند. پلیس اجازه 
کردند.  مقاومت  این ها  اما  بود،  نداده  را  کار  این 
نماز می شد. یک مدت  آقای رجایی همیشه پیش 
این ها را به زندان های عادی انتقال دادند. این کار 
یک جور تنبیه برای زندانیان سیاسی بود. آن ها در 
آن جا هم از نماز جماعت خواندن دست برنداشتند 
و بسیاری از زندانیان عادی را هم تحت تاثیر قرار 
از  جلوگیری  در  بیشتر  رجایی  آقای  نقش  دادند. 
اما  بود،  مارکسیست ها  توسط  تازه واردها  جذب 
در جدا کردن اعضای سازمان خیلی موفق نبودند. 
همان طور که گفتم با رخ دادن آن آزادی مذهبی ها، 
مجاهد ها افراد را می ترساندند که اگر بروید سمت 
مجاهد  ضد  و  پلیس  با  همکاری  به معنی  آن ها، 
است. جو مسلط زندان هم آن ها بودند؛ هم از نظر 

تعداد و هم از نظر سال های مبارزه. 
یک  شاه  رژیم  با  مبارزه  زمان،  آن  در  باالخره 
فکر  اکثراً  می شد،  باعث  جو  این  بود.  ارزش 
از  یعنی  بشوند  جدا  سازمان  اعضای  از  اگر  کنند 
مبارزه جدا شده اند. خصوصًا کسانی که مطالعات 
که  بفهمانیم  توانستیم  ما  مرور  به  نداشتند.  عمیق 
عین  در  و  مبارزه ایم  حال  در  شاه  رژیم  با  هم  ما 
هستیم.  هم  مذهبی  نیستیم،  هم  مارکسیست  حال 
حضرت امام یک حکمی به آقای هاشمی و آقای 

آقای رجايی و دوستان 
شروع به برپايی نماز 
جماعت کردند. پليس 
اجازه اين کار را نداده 

بود، يک مدت اين ها را به 
زندان های عادی انتقال 
دادند که يک جور تنبيه 

برای زندانيان سياسی بود. 
آن ها در آن جا هم از نماز 
جماعت خواندن دست 
برنداشتند و بسياری از 

زندانيان عادی را هم تحت 
تاثير قرار دادند

به  نسبت  تعصبی  یک  سازمان  اعضای  که  شدند 
ایده هایشان دارند و با کسانی که زاویه پیدا کنند، 

عناد می ورزند. 

- شما قبل از ترورهای داخلی از سازمان جدا 
شديد يا بعد از آن؟

تقریبًا بعد از آن. یک تعدادی از گروه مهدویون 
)آقای شاه کرمی و برادرانشان. از بنیانگذاران گروه 
مهدویون( از سازمان فراری شده بودند که من هم 
به آن ها پیوستم. سال 1353. تقریبًا همزمان با ترور 
شهید شریف واقفی بود. افرادی مثل من که دیرتر 
این  که  داشتیم  بیشتری  اطالعات  رفتیم،  زندان  به 
اطالعات را به داخل زندان دادیم. اطالعات افراد 
مثاًل  کردیم.  روز  به  اصطالح،  در  را  زندان  داخل 
در رابطه با تغییر ایدئولوژی سازمان، آقای رسولی 
)بازجوی زندان( آمده بود در بین زندانی ها و یک 
بود:  گفته  شادی کنان  و  بود  خوانده  را  صفحاتی 
جزوه  این که  بدون  شد".  مارکسیست  "سازمان 
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کارکنان  اعتصاب  برای  که  بودند  داده  بازرگان 
علیه  بر  زمان  همین  در  کنند.  اقدام  نفت  شرکت 
امام جو بدی در زندان درست کردند. معتقد بودند 
که این مبارزه یک مبارزه امپریالیستی است و امام 
می داد.  بازرگان  مهندس  به  را  ماموریت  این  نباید 
مجاهدین آن زمان هر حرکتی را که بویی از کنار 
می کردند.  تلقی  سازش  می داد،  آمریکا  با  آمدن 
بازرگان  آقای  وقتی  هم،  انقالب  پیروزی  از  بعد 
به عنوان  را  آن  خلق  مجاهدین  شد،  نخست وزیر 
سفارت  این که  از  بعد  کردند.  تلقی  سازش  یک 
آمریکا اشغال شد، امام با حمایت از این حرکت، 

سعی در فروکش کردن این جو حاکم داشت. 

مسلحانه  مبارزه  به  چقدر  رجايی  آقای   -
اعتقاد داشت؟

یعنی  می کرد  همکاری  وقتی  داشت.  اعتقاد 
اعتقاد داشت. منتها بیشتر جایگاه حمایتی داشت تا 
به دست بگیرد. گروه های مسلح هم  این که اسلحه 
حرفه ای  چریک  یک  که  نداشتند  انتظار  ایشان  از 
خودش،  جایگاه  در  ایشان  از  می خواستند  بشود. 
مسلحانه  مبارزه  به  اعتقاد  ما  همه  کنند.  استفاده 

داشتیم.

- در زندان چه كسی به آقای رجايی نزديک تر 
بود؟

تیم ما به ویژه آقای بهزاد نبوی و من از دیگران 
به ایشان نزدیک تر بودیم.

- تيم شما شامل چه كسانی بود؟
ابتدا پنج الی شش نفر بیشتر نبودیم. من، آقای 
در  )ایشان  سوادی نژاد  آقای  نبوی،  آقای  رجایی، 
شد(،  خلق  مجاهدین  جذب  دیگری  مرحله  یک 
اما در اواخر زندان تقریبًا  آقای حسین منتظرقائم. 
سالمتی،  آقای  بودیم.  شده  نفره ای   ۴0 جمع  یک 

آقای مخملباف و دیگران هم به ما پیوسته بودند.

افراد  اين  از  چقدر  بعدها،  رجايی  آقای   -
هم زندانی در دولتش استفاده كرد؟

ارتباط  اعضای سازمان در  با  فقط  آقای رجایی 
نبود. با اعضای نهضت آزادی هم همکاری داشت. 
مانند آقای عزت اهلل سحابی. اما نهضت آزادی ها هم 
با آقای رجایی زاویه هایی داشتند و ایشان را کاماًل 
همین  دلیل  به  نمی دانستند.  خودشان  با  یکپارچه 
و  آموزش  کفالت  به  داشت  که  وسیعی  ارتباطات 
پرورش رسید. همین طور با شهید باهنر و بهشتی 
که مدرسه رفاه را اداره می کردند نیز ارتباط داشت. 

همین طور با موتلفه هم ارتباطاتی داشت. با همه 
ارتباط اخالقی و فکری داشت.

- آيا ارتباط شما با آقای رجايی بعد از زندان 
هم ادامه يافت؟ اين ارتباط چگونه و حول چه 

فعاليت هايی بود؟
سازمان  رسمی  عضو  هیچ گاه  رجایی  آقای 
اعضای  ما  با  اما  نشد،  اسالمی  انقالب  مجاهدین 
سازمان ارتباط پیوسته ای داشت. به مجلس هم که 
نمایندگانی  از  بود  شده  تشکیل  کمیسیونی  رفتند، 
اسالمی  انقالب  مجاهدین  سازمان  طرفدار  که 

واقع ایشان متعهد به یک تشکیالت ثابتی نبود.

- در واقع در دوران مبارزه شان هم فراحزبی 
عمل می كردند.

اما  نشد  سازمان  رسمی  عضو  است.  درست  بله 
زیادی  نیروهای  با  کرد.  بسترسازی  سازمان  برای 
صحبت و ارتباط برقرار می کرد و این  که دو سال در 
این  به  بودند،  داشته  نگه  را  او  مشترک  کمیته  زندان 
علت بود که هر بار که یکی را می گرفتند، از فعالیت 

خودش با آقای رجایی چیزی تعریف می کرد.

- بعد از استعفای آقای شکوهی )وزير آموزش 
و  آموزش  كفالت  رجايی  آقای  كه  پرورش(  و 
پرورش را برعهده گرفتند، آيا قرار بود كه ايشان 
به عنوان وزير آموزش و پرورش معرفی شوند كه 

بحث نخست وزيری پيش آمد يا خير؟
البته نهضت آزادی هم آن زمان آقای  نمی دانم. 
نتیجه  در  نداشت.  قبول  صد  در  صد  را  رجایی 
به نظر می آید ایشان را موقتًا کفیل گذاشته بودند تا 
ببینند چطور آن جا را اداره می کند تا به مرور کسی 

را جایگزین کنند. 

- با توجه به حضور شما در جلسات مختلف 
نخست وزيری، چه ويژگی های برجسته اخالقی 

و مديريتی در ايشان مشاهده می كرديد؟
عصبانی  کمتر  بود.  سلیم النفس  بسیار  ایشان 
فکر  کند.  مشورت  همه  با  می کرد  سعی  می شد. 
در حال  می داند. همیشه  را  که همه چیز  نمی کرد 
نام معزالدین  به  بود  آقایی  بود. آن زمان  یادگیری 
حسینی که بحث هایی درباره اقتصاد می کرد. ایشان 
هفته ای یک بار با ما جلساتی داشتند و توضیحاتی 
گفتیم  رجایی  آقای  به  ما  می دادند.  اقتصاد  درباره 
می کنند،  مطرح  ایشان  که  مسایلی  از  بسیاری  که 
گفت:  رجایی  آقای  نیست.  عملی  و  است  ذهنی 
صحبت های  از  می کنم  فکر  اما  می دانم.  بله. 
ایشان،  دیگر  روحیه  کرد.  استفاده  می توان  ایشان 
که  جلساتی  از  یکی  در  بار  یک  بود.  ساده زیستی 
انتقاد  به عنوان  ایشان  بودم،  رجایی  آقای  خدمت 
و نگرانی از جلسه ای یاد می کرد که وی را به آن 
دعوت کرده و روی میز جلسه هم ظرف میوه ای 
به  ایشان  بودند.  داده  قرار  بوده  از سیب  پر  که  را 
قندانی که روی میزشان بود اشاره کرده و با حالت 
آن قدر  جلسه  این  در  آقایان  بله،  گفتند:  خاصی 
سیب هایی  نمونه  برای  که  کردند  رفتار  تشریفاتی 
به اندازه این قندان را روی میز چیده بودند. وقتی 
صحبت ایشان تمام شد به قندان مورد نظرشان نگاه 

شهيد رجايی
 بسيار سليم النفس 
بود. کمتر عصبانی 

می شد. سعی می کرد با 
همه مشورت کند. فکر 
نمی کرد که همه چيز را 
می داند. هميشه در حال 

يادگيری بود

بودند. آقای رجایی هم ضمن ارتباط با ما، نسبت 
به سازمان هم پس زمینه مثبتی داشت. در کابینه اش 
هم از همه افراد از سازمان ها و گروه های مختلف 

استفاده کرد. 

- شما در چه زمينه و بخش هايی در دولت با 
ايشان همکاری داشتيد؟

ارتباط  یک  بودند،  وزیر  نخست  که  موقعی 
هفتگی داشتیم و تبادل اطالعات می کردیم. 

- منظورتان ارتباط دوستانه است؟
هم دوستانه و هم از موضع سیاسی. ایشان وقتی 
تشکیل کابینه دادند، ما برای نوشتن برنامه شان برای 
ارایه به مجلس، بسیار کمک کردیم. بعد هم برای 
گزینش کابینه شان، پیشنهاداتی دادیم. خودشان هم 
را  نبوی  آقای  میان،  این  از  که  داشتند  پیشنهاداتی 
به عنوان وزیر انتخاب کردند. آقای سالمت را هم 
کشاورزی  وزیر  به عنوان  بودند  سازمان  عضو  که 
از  داشت،  که  ارتباطاتی  با  ایشان  کردند.  انتخاب 
تمام پیشنهادات استفاده می کرد. همین طور استفاده 
در  یزدی  آقای  و  بانکی  آقای  سازگارا،  آقای  از 
در  بود.  ایشان  گسترده  ارتباط  از  نشان  کابینه اش 
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ایشان  که  نیست  بزرگی  قندان  انصافًا  دیدم  کردم. 
می کرد،  مقایسه  آن  با  را  جلسه  سیب های  اندازه 
ایشان خرید و گذاشتن سیب هایی در همین  ولی 

اندازه را هم تشریفات می دانست.

رجايی،  شهيد  می گوييم  چرا  شما  به نظر   -
مردم  مثل  و  بود  مردم  همه  مثل  يا  بود  مردمی 

زندگی می كرد؟
در اولین روزهایی که ایشان حکم نخست وزیری 
گرفته بودند به من اطالع داد چون در زمان کفالت 
آموزش و پرورش به تربیت معلم تبریز قول بازدید 
به  او بروم.  با  این سفر  و سخنرانی داده است در 
علت تقید خاصی که به قول و قرارهایش داشت، 
حتمًا می خواست این سفر را انجام دهد. رفتیم به 
فرودگاه. در آن جا ایستادیم در صف گرفتن کارت 
پرواز. نیروهای فرودگاه ایشان را شناختند. آمدند 
آن ها  اتاق  به  که  خواستند  ایشان  از  احترام  با  و 
دهند.  انجام  خودشان  را  پرواز  کارهای  تا  برود 
آقای رجایی گفتند: ما کاری نداریم. گرفتن بلیط و 
کارت پرواز برای من زحمتی ندارد. وقتی هم به 
قسمت بازرسی رسیدیم ایشان اسلحه اش را به من 
آن  بدهم.  تحویل  مربوطه  قسمت  به  من  تا  دادند 
فردی که بازرسی بدنی می کرد تا آخر هم متوجه 
است.  آقای رجایی و نخست وزیر  ایشان  که  نشد 
وقتی هم به فرودگاه تبریز رسیدیم، مسئولین آن جا 
برای خوش آمدگویی آمده بودند. برای استقبال از 
آقای رجایی. ایشان چند قدم رفتند و بعد همه را 
صدا زدند. صف را به هم زدند. گفت: ما آمده ایم 
به  بروید  هم  شما  بکنیم،  سخنرانی  یک  این جا 

کارهایتان رسیدگی کنید. 
خاطره ای دیگر از بی تکلف بودن ایشان تعریف 
ساختمان  در  رجایی  آقای  با  که  روز  یک  کنم. 
وزیری  نخست  در  بهارستان-  میدان  اکباتان- 
موتور  یک  با  من  جلسه  از  پس  داشتیم،  جلسه 
دنده ای کوچکی که داشتم، آماده خارج شدن بودم. 
اسکورت  یک  با  رجایی  آقای  مخصوص  ماشین 
آماده رساندن ایشان بود. آقای رجایی احساس کرد 
با توجه به شلوغی خیابان ها نمی تواند به موقع به 
جلسه دیگرش برسد. نزدیک من آمد و گفت: من 
را با موتورت می بری؟ من که از سادگی و تواضع 
خدمت  در  بله.  گفتم  بودم  شده  زده  ذوق  ایشان 
هستم. ایشان هم بدون هیچ تکلفی به ترک موتور 
من سوار شد و جالب این که در داخل کوچه های 
شاپور، اسکورت ایشان ما را گم کردند. من ایشان 
بازگشت  در حال  و  کردم  پیاده  مقرر  محل  در  را 
بودم که دیدم دارند دنبال ما می گردند. آدرس محل 

شدیم که آقای رجایی شهید شده است. 

و  عمومی  افکار  بر  ايشان  شهادت  تاثير   -
فضای سياسی چه بود؟

اتفاق تاثر برانگیزی بود. منتها قبل از  به هرحال 
آماده  ما  ذهن  و  بود  داده  رخ  حزب  انفجار  آن، 
ایشان  به  بار  چندین  امام  بود.  اتفاق ها  جور  این 
امام  که  انگار  باش.  خودت  مواظب  بودند:  گفته 
می دانست. حتی به ایشان گفته بود: به خاطر مسایل 

امنیتی حتی نماز جمعه هم اشکالی ندارد نروی. 

- به عنوان آخرين سوال بفرماييد، به نظر شما 
اگر ايشان در زمان فعلی در قيد حيات بودند، به 

كدام جريان سياسی نزديک بودند؟
آدم های  از  زمان  آن  در  ایشان  که  بدانیم  باید 
فرصت طلب، تبری می جست. همین طور از کسانی 
ایشان  از  بار  چند  نداشتند.  را  الزم  وارستگی  که 
شنیده بودم که می گفت: »از فالن کس خوشم نیامده 
است چرا که دایم می خواهد خودش را مطرح کند«. 
یا مثاًل »فالنی، دایم می خواست بیاید جلوی دوربین 
تا از او عکس بگیرند«. از آدم هایی که به دنبال پست 
گفت:  بار  یک  یا  می گرفت.  فاصله  بودند  مقام  و 
»من فالنی را نمی شناختم و گرنه این پست را به او 
مثل همان زمان،  احتماالً  بود  اگر  ایشان  نمی دادم«. 
فردی معتدل بود که شخصیتی مستقل از جریانات 
سیاسی موجود داشت. همان موقع هم با هرگروهی 

بود، انتقاداتی هم به آن ها وارد می کرد.

جلسه آقای رجایی را به آن ها دادم تا در برگشت 
بتوانند ایشان را به نخست وزیری برسانند.

ايشان  زندان  دوران  از  اين كه  به  باتوجه   -
و  انقالب  پيروزی  از  پس  آيا  می شناختيد،  را 
دستيابی ايشان به جايگاه های مديريتی و سياسی 

تغيير رويه ای در رفتار ايشان مشاهده كرديد؟
رشد مدیریتی در ایشان قابل مشاهده بود. روی 
نماز  ویژگی های اخالقی خودش هم کار می کرد. 
اول وقِت ایشان هرگز ترک نشد. وقتی در زندان 
تا  کنار  می گذاشتند  ایشان  برای  می آوردند،  غذا 
بعد  می خواند،  نماز  باید  اول  که  نشود، چرا  سرد 
پیش  در  را  رویه  همین  هم  بعدها  می خورد.  غذا 
گرفته بود. بسیار منظم بود و این نظم را حفظ کرد. 
در  بار  یک  کاری اش.  برنامه  شلوغ ترین  در  حتی 
جلسه ای که در نخست وزیری بود، ایشان گفت: 
من وقتی پشت این میز می نشینم و دارم کار می کنم، 
بازویم را به این میز می زنم و به خودم می گویم: 
رجایی مبادا فکر کنی نخست وزیر شده ای و میز تو 
بود  می کرد. حواسش  ایشان خودسازی  بگیرد!  را 

که غرور او را نگیرد. بر خودش مسلط بود. 

- چطور از شهادت ايشان مطلع شديد؟
خیابان  در  واقع  مجاهدین  سازمان  دفتر  در  ما 
قرار  فعلی  مجلس  روبه روی  بودیم.  مجاهدین 
انفجار  که صدای  داشتیم  جلسه  آن جا  در  داشت. 
متوجه  رفتیم سمت نخست وزیری و  را شنیدیم. 
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درآمد

 بزرگترین دغدغه
شهید رجایی  تحول 

در سیستم 
آموزش و پرورش بود

شهيد رجايی در آيينه اسناد در گفتگو با آقای قاسم تبريزی
 از همکاران شهيد رجايی در نخست وزيری

روايتی مردمی از شهيد رجايی در دوران مسووليت ايشان و 
بعد از شهادت شان وجود دارد که اين شهيد بزرگوار را فردی 

خالص، صادق و مردمی نشان می دهد.
رجايی را همه به عنوان الگويی از ساده زيستی و عاری از 
سختی ها،  مرارت ها،  از  کمابيش  و  می شناسند  جاه طلبی 
شکنجه ها و محدوديت های او شنيده اند. به نحوی که کمتر 
به  و  بشناسد  را  رجايی  شهيد  که  يافت  می توان  را  کسی 

مقاومت و مبارزات او واقف نباشد.
روايت اين سيره و رفتار از زبان اسناد و مدارک و نقل آن از 
زبان قاسم تبريزی که در نخست وزيری با شهيد همکاری 
داشته است، گفته ها و شنيده ها را به زبان اسناد برای خواننده 

جذاب تر می کند.

- اولين و آخرين ســندهای ســاواک درباره 
شــهيد رجايی مربوط به كــدام اقدام و فعاليت 

ايشان بودند؟
در پرونده های ســاواک، اولین ســند درباره ی 
فعالیت ایشــان، مربوط به 6 آذرماه 13۴0 است که 
ایشــان در دبیرستان خوانسار فعالیت می کند و بعد 

به دبیرستانی در قزوین منتقل می شود. 
آخرین ســند درباره ی ایشــان هــم مربوط به 
پرونده ای بــا بیش از۴50 برگ اســت. که مربوط 
می شــود به 22 خرداد 135۷ که درون زندان نماز 
جماعت و سخنرانی راه می اندازد. با ایشان برخورد 
می شود و مدتی او را به سلول انفرادی می فرستند. 
بخش اصلی سند مربوط می شود به 13۴2/2/11 که 
آقای رجایی اعالمیه هــای نهضت آزادی را پخش 

می کند و دستگیر می شود. پرونده روند مفصل تری 
را پیــدا می کند و مورد بازجویی های شــدید قرار 

می گیرد.

- طبق اســناد ساواک، شــهيد رجايی به چه 
چيزهايی در اعترافات خود اشــاره كرده است؟ 
نام افراد ســازمان را آورده است )به اصطالح 

كسی را لو داده است(؟
تمام تالش ایشــان این بوده اســت که کسی را 
معرفی نکند. از نهضت آزادی هم گفته اســت که 
من فقط آقــای طالقانی، دکترســحابی و مهندس 
بازرگان را می شناســم و نهایت آقای رحیم عطایی 
و عباس رادنیا را که از چهره های شــناخته شــده 

بودند، معرفی می کند.

- نــوع و ميزان شــکنجه هايی كه شــده اند 
مشخص است؟

در اســناد، چیزی به نام شکنجه نداریم. این امر 
عادی بوده اســت. کمیته ی ضد خرابکاری در دو 
مرحله با ایشــان برخورد می کنــد. مرحله اول که 
ایشــان را مورد بازجویی و شــکنجه قرار می دهند 
و در مرحلــه ی دوم گویا وحید افراخته )از اعضای 
ســازمان مجاهدین خلق( درباره ی او گزارشــاتی 
می دهد که دوباره او را به کمیته ی مشــترک احضار 
می کنند که چرا تمام اطالعات را بیان نکرده است. 
در 1۴ مرحلــه بازجویــی مفصل کــه بیش از ۹0 
صفحه از بازجویی ها را تشــکیل می دهد، با حفظ 
پنهان کاری، ســیری از زندگی خودش را هم بیان 
می کند. بیشتر چیزهایی را می گوید که برای ساواک 
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محرز بوده اســت. یا با گفتن آن موجب دستگیری 
دیگران نمی شــود که این هوشیاری ایشان را نشان 
می دهد. یــک جا می گوید: در زندان قصر به دیدار 
مهندس بازرگان رفته ام. )در زندان قصر، دفتری بود 
که افراد می توانستند به هر دلیلی به دیدار زندانی ها 
بروند و از پشــت پنجره با آن هــا صحبت کنند(. 
در بازجویی ها از ایشــان می پرســند؛ شما به دیدار 
مهندس بــازرگان رفته ای، آیا بــا جبهه ی ملی هم 

رابطه داشته ای؟
آقای رجایی می گوید: نه. من هیچ گاه با جبهه ی 
ملی در ارتباط نبودم، چــون این ها مذهبی نبودند. 
سپس علت انشعاب از نهضت آزادی را می پرسند. 
می گوید کــه در درون جبهه ملی، آقــای طالقانی 
مذهبی بودند و از آقــای آیت اهلل بروجردی مرجع 
تقلید، خط می گیرند که این زمینه انشعاب می شود. 
از آن جایی که من مذهبی بودم، با تشــکیل نهضت 

آزادی، همکاری خود را با آن ها شروع کردم. 
در ســال 13۴2 از قزوین گزارش می رسد که با 
نهضت آزادی همــکاری می کند )در آن 50 روزی 
که در آن جا بوده اســت(. گزارشــات دیگری هم 
داریم که در سال 13۴5 با دکتر محمد جواد باهنر، 
آقایان جالل الدین فارســی و صاحب زمانی عالوه 
بر درس دادن در مدرسه، مباحثی را بیان می کردند. 
بعداً معلوم می شــود یکی از افــرادی که در جمع 
آن ها حضور داشــته، مامور بوده است که آن ها را 
به ســاواک معرفی می کرده اســت. حتی گزارشی 
هم هســت که آن فرد مامور نتوانســته یک جلسه 
را شرکت کند. ســاواک معموالً از طریق ارعاب یا 
تطمیع، یک سری مامور را در بین افراد قرار می داد 

تا گزارش آن ها را به سازمان بدهند.

- نــام آقای رجايی چقدر در گزارشــات به 
چشم می خورد؟

ایشــان به طور مرتب به مسجد هدایت می رفت. 
اسامی سیاسیونی که در مسجد بودند، توسط مامور 
ساواک گزارش شده است. در کتاب »آیت اهلل سید 
محمود طالقانی به روایت اســناد ســاواک« که در 
ســه جلد منتشر شده است، عمومًا نام آقای رجایی 
در کنار نام محمدصادق اســالمی، آقای محمدعلی 
هوشــیار و دیگران ذکر شده اســت. تمام مباحثی 
که در جلسات ســخنرانی برخی شخصیت ها مانند 
آیت اهلل محمد امامی کاشانی، دکتر محمدجواد باهنر، 
آقای علی اکبر رفسنجانی مطرح شده بود، به ساواک 
گزارش شــده اســت. مانند؛ »آقای دکتر شیبانی با 
آقای عطوفت از فعاالن بوده اند، در ســال 13۴8 که 

شــورای بنیاد رفاه تشکیل شده، آقای رجایی عضو 
ســتاد مرکزی بنیاد خیریه تعاونی اسالمی هستند، 
سفر فرانسه آقای رجایی در مرداد 1350 رخ داده، 
در دوره ای کــه آیت اهلل طالقانی در بلوچســتان در 
تبعید به ســر می برده، آقای رجایی با ایشان دیدار 
داشــته اســت یا حضور آقای رجایی در جلسات 
انجمن اسالمی مهندسین که گاهی عالمه محمدتقی 
جعفــری و آیــت اهلل مطهری یا آیت اهلل موســوی 
اردبیلــی و آیت اهلل خامنه ای ســخنرانی می کردند، 

گزارش شده است«.

چه مجوز داشــت، اما جزو کتاب های ممنوعه بود. 
مانند کتاب های آزادی هند، میراث خوار اســتعمار، 
اقتصاد، اسالم شناســی، اسالم و غرب  مکتب های 
و ... کــه به عنوان کتاب سیاســی ضمیمه ی پرونده 
آقای رجایی می شــود. بازجویی هــای بیش از 82 
صفحه ای ایشــان، می تواند یک تاریخ سیاســی و 
به نوعی زندگی نامه سیاسی- فرهنگی شهید رجایی 
باشــد. با توجه به این که بخش پنهان را بیان نکرده 
است. اشاره می کند که چطور در فقر زندگی کردیم 
بعــد از فوت پدر. همچنین بــه چگونگی آمدن به 
تهران، رفتن به مدرســه و تشکیل گروه شیعیان و 
یــا با گروهی از دانش آموزان اشــاره می کند. )البته 
این گروه شیعیانی که آقای رجایی نام می برد با آن 
گروه شیعیان که در سال 13۴6، دکترجواد منصوری 

و آقای احمد احمدی تشکیل دادند، تفاوت دارد(

- در همين زمان اســت كه انجمن اســالمی 
معلمان را تشکيل می دهد؟

بله. تشــکیل این انجمن دو مرحله دارد؛ مرحله 
اول در ســال های 1338-3۹ تشــکیل می شود که 
شــهید آیت اهلل مطهری، احمد آرام و دکتر باهنر در 
آن دخیل بودند. این انجمن نتوانست حرکتی انجام 
دهد و همواره در ســایه انجمن اسالمی پزشکان و 
انجمن اسالمی مهندسان بود. در مرحله بعد در سال 
5۷ و نزدیک به پیروزی انقالب، یک انجمن اسالمی 
معلمان تشکیل می شــود با شهید سید محمدجواد 
شــرافت، حاج علی اصغر نوروزی، مرحوم مرتضی 
کثیرائــی، مرحوم آقای محدث و عده ای از معلمان 
متعهد که تا ســال 13۷5 ادامــه می یابد. لذا این دو 

انجمن اسالمی معلمان باید از هم تفکیک بشوند.
هم چنیــن در بازجویی ها به تحقیقاتی که درباره 
تشکیالت بهائیت داشــته اشاره می کند. حضورش 
در انجمن اسالمی دانشــجویان، مدرسه ی کمال و 
مســجد هدایت را بیان کرده اســت. آشنایی اش را 
با محمد حنیف نــژاد در کلوپ نهضت آزادی بیان 
می کند. در مورد سفر فرانسه هم فقط به این اشاره 
کرده اســت که برای گردش رفتــه بودم و حرفی 
از فعالیت های سیاســی و ارتباطش با جالل الدین 

فارسی نمی زند.
آقای رجایی در شــرکت سهامی انتشار که یکی 
از موسســات انتشــاراتی مذهبی بــزرگ در بین 
سال های3۷ تا 52 بود که در سال 52 توسط ساواک 
منحل شــد، ایشــان از اعضای فعال بــود. در این 
شرکت بیش از500 نفر سرمایه گذار داشت که آقای 
رجایی به عنوان مشاور علی البدل درجلسات هیات 

بازجويی های بيش از 82 
صفحه ای ايشان، می تواند 

يک تاريخ سياسی و 
به نوعی زندگی نامه 

سياسی- فرهنگی شهيد 
رجايی باشد. با توجه به 

اين که بخش پنهان را بيان 
نکرده است. اشاره می کند 
که چطور در فقر زندگی 
کرديم بعد از فوت پدر. 

همچنين به چگونگی آمدن 
به تهران، رفتن به مدرسه 
و تشکيل گروه شيعيان و 

يا با گروهی از دانش آموزان 
اشاره می کند

- از شيوه دستگيری ايشان، چه در اسناد آمده 
است؟

دستگیری ایشان در سال 1352 از این جا شروع 
می شود که آقای رجایی مجموعه ای از اسنادِ خانم 
پوران دخت بازرگان را در منــزل خواهرش پنهان 
می کند. خواهرزاده ی ایشان آن ها را می خواند و به 
کسی هم نشــان می دهد. در نهایت ساواک متوجه 
می شــود و از این طریق ایشان دســتگیر می شود. 
هیــچ گاه بیان نمی کند که این اســناد از کجا آمده 
و متعلق به کیســت؟ عمده شــکنجه ایشــان هم 
مربــوط به ارتباطش با ســازمان مجاهدین خلق به 
اتهام اقدام علیه امنیت کشــور اســت. در بازرسی 
از منزل ایشــان هم کتاب هایی پیدا می کنند که اگر 
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امنایی آن ها شرکت می کرد.

- اوليــن باری كه امام را مالقات می كنند چه 
زمانی و كجا بوده است؟

نمی دانــم. من در اســناد ندیــدم. در ایران که 
مشخص اســت. اما بعد از سفر به پاریس قرار بود 
به ترکیه، سوریه، لبنان و سپس به عراق برود. هیچ 
اشاره ای به سفر عراق ایشان نشده است. هیچ گاه از 
زبان ایشــان هم از سفر به عراق چیزی نشنیدیم و 
نخوانده ایم. این که به سفر عراق رفته است یا نرفته 

بر ما مشخص نیست. 

- علت سفر به پاريس چه بود؟
آقــای رجایــی از طــرف ســازمان مجاهدین، 
ماموریت پیدا می کند که یک چمدان اسناد و اخبار 
را به فرانســه ببرد و در اختیار آقای قطب زاده قرار 
دهد. بعد از آن به لبنان برود و با جالل الدین فارسی 
مالقــات کند. مالقاتی هم در نجف با امام داشــته 

باشد. 
تک نگاری هایی هم توســط برخــی از اعضای 
ســازمان مجاهدین خلق علیه ایشان صورت گرفته 
بود. بــه عنوان مثال گزارش خانم اشــرف زاده که 
شاید وقتی برای بار دوم آقای رجایی را به کمیته ی 
مشترک می آورند و شــکنجه می دهند به علت آن 
گزارش باشد. به خصوص این که سازمان مجاهدین 
توسط تقی شهرام و بهرام آرام به طرف مارکسیسم 
رفت و یکی از شیوه های عمل آن ها، لو دادن اعضا 
و چهره هــای مذهبی بود. اولین نفــر هم آیت اهلل 
ســیدمحمود طالقانی بود. بعد آقــای حاج مهدی 
غیوران و همســرش خانم طاهره ســجادی، آقای 
عزت شــاهی و... که همه ی ایــن افراد را مجدد به 

کمیته ی مشترک آورده و شکنجه کردند.

- در آن گزارش چه نوشته بود؟
در آن گزارش فقط اسم خانم منیژه کرمانی ذکر 
شده بود که درباره آقای رجایی و سازمان گزارش 
داده است. شاید هم قضیه بیشتر از این بوده است. 
برخــی از افراد مثل وحید افراخته، وقتی دســتگیر 
می شــدند مجبور به معرفی دیگر افراد می شــدند. 
شاید هم ساواک در رده های باالی سازمان، نفوذش 
داشته است که توانسته بود اسامی افراد را دربیاورد. 
چون در ســال 55 دیگر خبری از سازمان نبود، اما 
افرادی مثل بهرام آرام در بیرون کشــته یا دستگیر 
شدند. تنها ســه چهار نفر مثل تراب حق شناس و 
محمدحســین روحانی در خارج از کشور مشغول 

فعالیت بودند. طبق گزارشی که در سال 5۴ کمیته ی 
مشــترک می دهد، اتهامات در پرونده آقای رجایی 
را عضویــت و فعالیت در نهضــت آزادی، پخش 
اعالمیه و به خصوص فعالیت در سازمان مجاهدین 
خلق اعالم می کند. بدون تردید باید اســناد اعضای 
ســازمان مجاهدین خلق، منتشر شود تا بسیاری از 

واقعیت ها و حقایق روشن شود.

- آيا در اسناد موجود، مشخص بود كه نقش 

بود. بایکوت هم بــه گونه ای بود که هیچ کس حق 
صحبت کردن با آن ها را نداشت.

- آقای رجايی، اين موضوع را در جايی ذكر 
كرده اند؟

بله. هم خودشــان و هم دوستانشــان. در کتاب 
»سیره شهید رجایی« هم ذکر شده است. هم چنین 
آقــای عســگری راد در کتاب خاطراتی از شــهید 
رجایی)کتابی دو جلدی(، آقای میرطاووســی هم 
اشاراتی کرده اســت. در زندگی نامه شهید رجایی، 

آقای سجاد راعی مواردی را آورده است.

- برويم سراغ نهضت آزادی و زندان.
در درون نهضت آزادی، سه جریان وجود داشت 
که این جریان ها تا حدی با هم معارض بودند. اولی، 
جریان مهندس بازرگان و دکترسحابی به عنوان یک 
جریان روشــنفکری مذهبی. دیگری جریان آقای 
عطایی و امیرانتظام و حســن نزیــه، به عنوان یک 
جریان سوســیال ملی، که این هــا مذهبی نبودند و 

نسبت به بچه های مذهبی موضع تند داشتند.

- يعنی نهضت از ابتدا دارای سه بخش بود يا 
كم كم شکاف ايجاد شد؟

از اول به این شــکل بود، منتها خودش را خیلی 
نشــان نمی داد. جریان سوم، جریان آیت اله طالقانی 
بود که یک جریان مذهبی بــود و به دنبال اهداف 
اسالمی بودند. آقای بازرگان و آقای سحابی بیشتر 
به دنبال اهداف پارلمانی و مبارزه حول قانون اساسی 
بودند. آقایان جالل الدین فارسی، سید محمدمهدی 
جعفری، دکتر عباس شیبانی، محمدصادق اسالمی 
و آقای رجایی و ... جزو کســانی بودند که آیت اهلل 

طالقانی را همراهی می کردند. 
بعد از دســتگیری رهبران نهضت آزادی در سال 
۴2، مثــل آیــت اهلل طالقانی، آقای ســحابی، آقای 
بازرگان و ســایرین، آقایان عطایی، حســن نزیه و 
امیرانتظام هم خودشــان را کنار کشیدند. بعد از آن 
جالل الدین فارســی و آقای رجایی فعال سیاســی 
شــدند. در حقیقت حدود سال ۴3 حرکت نهضت 
آزادی، حرکت تنــدی بود. اعالمیــه می دادند که 
دیکتاتور خون می ریزد. که این برای برخی اعضای 
نهضت آزادی در زندان مســاله شد. آقای بازرگان 
در زنــدان می گفت که ما چنین اعتقادی نداریم. در 
سال ۴۴ چراغ نهضت آزادی در ایران خاموش شد. 
دیگر کســی برای فعالیت نبود. ســال ۴6 که آقای 
ســحابی و آقای بازرگان آزاد شدند هم فعالیتی به 

آقای رجايی از طرف 
سازمان مجاهدين، 

ماموريت پيدا می کند 
که يک چمدان اسناد و 

اخبار را به فرانسه ببرد و 
در اختيار آقای قطب زاده 

قرار دهد. بعد از آن به 
لبنان برود و با جالل الدين 

فارسی مالقات کند. 
مالقاتی هم در نجف با 

امام داشته باشد

آقای رجايی در سازمان چه بوده است؟
در اسناد چیزی نداریم. ایشان در سازمان، جایگاه 
باالیی نداشته است. سازمان دارای دو بخش می شد. 
یــک بخش که مربوط به رهبــری بود که از آقایان 
حنیف نژاد، احمد رضایی تا جریان مارکسیستی تقی 
شهرام را شامل می شــد. ارتباط با سازمان گاهی با 
چهار یا پنج واســطه صورت می گرفت. حتی این 
الیه های ســازمان، همدیگر را نمی شناختند. برای 
این که حلقه ی دستگیری ها به طور منظم تا الیه های 
باال کشیده نشود. ارتباط هم همیشه یک طرفه بود. 
لذا به این خاطر آقای رجایی جایگاه باالیی نداشت، 

اما در الیه های میانی بسیار فعال بود. 
بعد از گرایش ســازمان به ســمت مارکسیسم، 
با وجود این  که ایشــان در زنــدان بودند، در برابر 
سازمان موضع گیری کردند. از نظر اعتقادی، جریان 
مارکسیســتی ســازمان را نجس می دانستند و این 
طبق فتــوای علمای درون زندان بــود. لذا رجوی 
و ســایرین، دو نفر را در زندان، شــدیداً بایکوت 
کردند. یکی از آن ها عزت شاهی و دیگری رجایی 
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نام نهضت آزادی شکل نگرفت. تا سال 56، فعالیت 
آن ها فقط در انجمن اســالمی پزشــکان و انجمن 
اســالمی مهندســین بود که آقایان عالمه جعفری، 
آیت اهلل موســوی، دکتر باهنــر، آیت اهلل خامنه ای و 

آیت اهلل مطهری سخنرانی می کردند.
بعد از محکومیت، آقای رجایی در زندان شروع 
به فعالیت های فکری و فرهنگی کرد. برای بچه هایی 
که تازه دســتگیر می شــدند، کالس می گذاشت و 
برابر  بحث های قرآنی می کرد. موضع گیری اش در 
مارکسیســت ها و مجاهدین خلق هم بسیار روشن 

بود. 
در ســال های 56-5۷ که یک سری آزادی ها در 
زندان به وجود آمده بود، ایشــان از همســرش که 
بیشــتر به مالقاتش می رفت، یک سری کتاب های 
شــهید مطهری را تقاضا کرده بود که در اسناد ذکر 
شده است. در آن ســال، فشار و سخت گیری مثل 
ســال های قبل نبود. تا این که ایشــان از زندان آزاد 
شــدند. بعد از آزادی هم انجمن اسالمی معلمان را 
به همراه شهید ســید محمدجواد شرافت، مرحوم 
مرتضی کتیرایی، علــی اصغر نوروزی و عده ای از 

معلمان آن دوره مثل آقای محدث تاسیس می کند.

- ايشان چند ماه مانده به پيروزی انقالب، آزاد 
می شوند؟

حدوداً دو ماه و نیــم قبل از پیروزی انقالب در 
آذر ماه 135۷.

- چرا ايشان را آزاد كردند؟
آزادی ایشــان ربطی به رژیم نداشت و مربوط 
به روند مبــارزات بود. وقتی مبــارزات در بیرون 
گســترش پیدا کرد، در زندان هم زندانی ها دست 

به اعتصاب می زدند. 
یکی از مطالبات مبارزین در ســال های 5۷-56 
آزادی زندانی های سیاســی بــود. خبر چگونگی 
اوضاع بیرون به طور مرتب به زندان و از زندان به 
بیرون می رسید. به عنوان مثال در 1۷ شهریور همه 
زندانی هــا اعتصاب غذا کردند. ایــن هماهنگی ها 
وجود داشــت. تاحــدی که نگهــداری زندانی ها 
برای رژیم غیرممکن شــده بود. نفراتی هم که در 
این دوران دســتگیر می شــدند، فشار و شکنجه ی 
ســال های اول روی آن ها نبود. آیــت اهلل مهدوی 
کنی خاطــره ای تعریف می کردند که؛ »بار اولی که 
مــن را گرفتند، برعکس از پا آویزان کرده بودند و 
می زدند. در آذر 5۷ که دوباره من را گرفتند، خیلی 
به ما احترام می گذاشــتند. برخی از شــکنجه گرها 

مرتب از ما می خواســتند برایشان استخاره بگیرم«. 
یــک بار که آیــت اهلل مهدوی کنی از آنان ســوال 
می کند چرا این قدر اســتخاره می گیرید؟ می گویند 

می خواهیم بدانیم که در ایران بمانیم یا برویم.

- شما تا به اين جا با آقای رجايی آشنايی پيدا 
نکرده بوديد؟

خیر. بعد از انقالب، ایشــان در وزارت آموزش 
و پرورش در کنار شــهیدان بهشــتی و مطهری و 

در حقیقــت این حرکت، به لحاظ کیفیت و کمیت، 
تحولی در آموزش و پرورش پدید آورد.

آشنایی من با ایشان، در همین مقطع شروع شد. 
من در بخش فرهنگی پیگیری شــورای انقالب به 
ریاســت آقای ابوالفضل اجاره دار فعالیت می کردم. 
روزهای چهارشــنبه ی هر هفته، جلسه ای با آقای 
رجایی برگــزار می کردیم و گزارشــی از حوزه ی 
کار و مشــکالت و پیشــنهادات ارایه می شــد. در 
دوره ی وزارت ایشــان تا ســال 5۹، این ارتباط به 
طور مستمر وجود داشت. در آخرین جلسه ای که با 
آیت اهلل بهشتی داشتیم، ایشان گفتند که باید با آقای 
رییس جمهور همکاری کنید. اما آقای بنی صدر به 
گونه ای بود که هم ما می دانستیم نمی شود با ایشان 
کار کرد، هم خودشان قبول نمی کردند. این بود که 
خدمت آقای رجایی در نخســت وزیری رسیدیم. 
در دوره ی نخســت وزیری ایشان، این جلسات در 
میدان بهارســتان همچنان ادامه داشت. در دوره ی 
ریاســت جمهوری ایشان، من به ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی رفته بودم که ایــن دوره هم عمر 

چندانی نداشت.

- اگر خاطره ای درباره ويژگی های شخصيتی 
ايشان داريد، بفرماييد.

آقای رجایی ســه ویژگی در کارش داشت؛ اول 
نظم، دوم مقید به کار و ســوم معتقد به خدا، قانون 
و تحقق آرمان های اسالمی بود. ساعت کاری اصاًل 
برایش مطرح نبــود. یک بار با مــا تماس گرفتند 
کــه برای برنامه ریزی نهضت ســوادآموزی، که در 
آن دوره زیر نظر شــهید دکتر باهنر بود، جلسه ای 
برگــزار کنیم. ما هم ســاعت 6:30 صبح به همراه 
آقای حــاج مصطفی علیــان در وزارتخانه حضور 
پیدا کردیــم. خانمی آمده بودند که مدرسه شــان، 
ملی شــده بود. آقای رجایی به آن خانم گفتند: که 
طبق قانون همه ی مدارس باید ملی شــوند و استثنا 
هــم نداریم. بنده در این موضــوع نمی توانم کاری 
انجام دهم، دوباره آن خانم شــروع به توضیح دادن 
کرد. آقای رجایی در جواب بســیار آرام می گفت: 
حرف شما درســت است اما قانون مصوب شده و 
ما باید مجری قانون باشیم. سپس بار چهارم که آن 
خانم می خواست تکرار کند، به ایشان گفت: آقایان 
دیگر هم منتظر هستند و می خواهند صحبت کنند. 
)اشــاره به آقای سید علی موســوی گرمارودی که 
مسئول انتشارات انقالب اسالمی بود و می خواست 

کتاب های درسی را چاپ کند(
یا در جلســه ای دیگر، به بچه هــا گفت ما برای 

با وجودی که ايشان نه در 
دولت بود و نه در شورای 
انقالب حضور داشت، اما 

خودشان شورايی تشکيل 
دادند که بچه های مذهبی 
را شناسايی می کردند و 
برای ورود به آموزش و 

پرورش، آموزش می دادند

باهنر شــروع به برنامه ریزی کردند. با وجودی که 
ایشــان نه در دولت بود و نه در شــورای انقالب 
حضور داشــت، اما خودشان شورایی تشکیل دادند 
که بچه های مذهبی را شناســایی می کردند و برای 
ورود به آمــوزش و پرورش، آمــوزش می دادند. 
تعداد قابل توجهی را شناســایی کردند. در آن زمان 
که آقای دکتر شــکوهی وزیــر آموزش و پرورش 
بــود، این امر را قبول نکــرد. وضعیت مدارس هم 
به گونــه ای بود که با وجود حزب توده و ســازمان 
مجاهدین خلق، چریک های فدایی خلق و... به طور 
کامل در دســت مذهبی ها نبود. با اســتعفای آقای 
شــکوهی با رای اکثریت در نهایــت آقای رجایی 
به عنوان کفیل آموزش و پرورش برگزیده شــد. در 
این جا شروع به ایجاد تحوالتی در مدارس کرد. در 
نهایت با استعفای دولت موقت و مدیریت مملکت 
به دست شورای انقالب، مصوب می شود که آقای 
رجایی به عنوان وزیــر آموزش و پرورش انتخاب 
شــود. اولین حرکتی که انجام شد، تشکیل جریان 
کمک به مدارس با عنوان »امور تربیتی« بود که یک 
جریان ایدئولوژیک و سیاسی در آموزش و پرورش 
به وجــود آورد. در انتخاب افــراد هم از خانم ها و 
آقایانی که آموزش دیده بودند اســتفاده می کردند. 



www.navideshahed.com
76

یادمان  شهید محمدعلی رجایی / شماره  131 / شهریور ماه 1395   

پلیس تهران کســی را الزم داریم. یکی از دوستان 
که خیلی وارد بود، شــخصی را معرفی کرد. آقای 
رجایی بعد از صحبت با آن شــخص، مجدد گفت 
شــخص دیگری را معرفی کنید. آن شــخص فرد 
ضعیفی است و خود او هم می گوید که من ضعیفم. 
از شــخصی که ضعیف باشــد نمی توان انتظار کار 
داشت. ایشــان هم به تخصص اهمیت می داد، هم 

تعهد و هم تقید.
یا در برخــی موارد که نیاز به پیگیری داشــت، 
هرگــز فراموش نمی کــرد. امــا در کارهایی که بر 
اســاس قانون به حیطه ی کاری او مربوط نمی شد، 
وارد نمی شد. در واقع اصل قانون را رعایت می کرد. 
مهم ترین ویژگی این سیاســتمدار انقالب در عمل 
این بود که؛ دیانتش عین سیاســت و سیاستش عین 

دیانت بود.

- در وزارتخانه رابطه اش با زيردستان چطور 
بود؟

در غذا خــوردن، همه با هم غــذا می خوردند. 
تفاوتی برای کسی قائل نبود. نسبت به کسی کبر و 
غرور نداشت. انسان وارسته ای بود که جز فروتنی 
و خضــوع در وجودش نبود. یــک مرتبه هواداران 
ســازمان مجاهدین خلق آمده بودند در وزارتخانه 
و شــعار »رجایی وزیر ارتجاعی« را سر می دادند. 
آقای رجایی گفت: این ها بچه های خودمان هستند، 
می روم و با ایشــان صحبت می کنــم. آقای رجایی 
به میان آن ها رفت و گفت: شــما شــعار ارتجاعی 
می دهیــد اما من ارتجاعی نیســتم. ارتجاعی یعنی 
چی؟ من معلمم. و شــروع کردند با زبان محبت و 
ســعه ی صدر با آن ها صحبت کردند. آقای رجایی 

تحمل باالیی داشت.
ایشان دقت باالیی در مســاله بیت المال داشت. 
اهل تشــریفات نبود. اتاق ایشان در یک ساختمان 
قدیمی آموزش و پرورش، یک اتاق ساده بود. اتاقی 
که در گذشته مربوط به کارمندان بود. حاضر نبود به 

کاخ نخست وزیری برود.

- با توجه بــه مدت كوتاه وزارت ايشــان، 
نتوانستند برنامه هايشان را پياده كنند؟

چرا. چــون از قبــل برنامه ریزی کــرده بودند 
توانستند تا حدودی پیاده کنند.

- به نظر شــما رنج بزرگ شهيد رجايی چه 
بود؟

نمی تــوان گفت رنج. امــا بزرگترین دغدغه اش 

تحول در سیســتم آموزش و پرورش بود. ایشــان 
آمــوزش و پــرورش را یــک مرکز انسان ســاز و 

فرهنگ ساز می دانست.

- حتی در دوره نخست وزيری؟
بله. حتی در دوران ریاســت جمهوری هم هیچ 
گاه آموزش و پرورش را از یاد نبرد. اول این که  در 
درون آموزش و پرورش، افراد درســت و نادرست 
را می شناخت. دوم این که برای آموزش و پرورش 
برنامه داشت، سوم این که مجموعه ی شهید آیت اهلل 
بهشتی، شــهید سید محمدجواد شــرافت و شهید 

برای همکاری دعوت نمود. مثاًل یکی از کسانی که 
همیشــه با ایشان همراهی می کرد، شهید سید کاظم 
موسوی بود. کتاب عربی آسان را با مرحوم روزبه، 
باهم نوشته بودند. از تیمی که در آموزش و پرورش 

داشت به خوبی استفاده می کرد. 
در مساله اقتصادی رعایت مسایل مالی را داشت. 
در یکی از جلســات به یکــی از معاونین خطاب 
می کنــد که ما باید حدود 2000 مدرســه در ایران 
بسازیم. اما نباید دزدی بشود. حیف و میل صورت 
نگیرد. تمام بودجه ی مصوب باید به ساختن مدرسه 
اختصاص داده بشود. آقای بی آزاران که از معاونین 
آقای رجایی بود گفت: در حدود 25 درصد ســوء 

استفاده خواهد شد. 
آقای رجایی گفت: پس شــما چــه کاره اید؟ در 
جــواب گفت: چــون من هســتم، 25 درصد، اگر 
دیگری بود بیشتر از این ها بود. آقای رجایی گفت: 
یک ریال هم نباید هدر برود. آقای بی آزاران گفت: 
پس مدرســه هم نباید ساخته شــود چون حداقل 

تلفات 25 درصد است. 
آقای رجایی دستور لغو جلسه را داد و فردای آن 
روز مجدداً جلســه ای برگزار کرد. در آن جا گفتند: 
که ما هیچ یک راضی به سوء استفاده و حیف و میل 
بیت المال نیســتیم. آیا شما تعهد می کنید که جلوی 
دزدی را بگیریــد؟ همه گفتند: بلــه. آقای رجایی 
گفت: فردای قیامت خداوند به خاطر آن 25 درصد 
ما را مواخذه نمی کند، اما برای نســاختن مدرسه، 
مواخذه می کند. پس ما ســاخت مدرســه را آغاز 
می کنیم و ســعی بر انجــام کار بدون وجود تلفات 
می کنیم. ایشان به کارهای ایجابی و اساسی با توجه 

به ارزش های اسالمی اهمیت ویژه ای می دادند.
خاطره ای دیگر این که یک روز آقای محمدی )از 
فرهنگیان و معلمــان متدین و متخصص که بعدها 
مدرسه نور را تاسیس کرد( و از فعاالن انقالبی بود 
و پیش از آقای عسگری راد رییس دفتر آقای رجایی 
بود، یک ســیب را می برد خدمت آقای رجایی که 
در دفترشان نشسته بودند. آقای رجایی سوال کرده 
بود که این سیب از کجا آمده است؟ آقای محمدی 
می گویــد: آقایی که از شهرســتان آمده بوده، آن را 
آورده اســت. آقای رجایی ایشان را مجبور به پس 
دادن ســیب می کند. می گوید: شما امروز سیب را 
گرفتید، معلوم نیست فردا روز چه می گیرید! نسبت 
به سوء اســتفاده از مقام، موقعیــت و امکانات تقید 

خاصی داشت.
مــن در اداره پیگیــری بــودم. روزی یکــی از 
منسوبین ایشان به وزارتخانه برای گرفتن موتور و 

 در دوران رياست جمهوری 
هم هيچ گاه آموزش و 

پرورش را از ياد نبرد. اول 
اين که  در درون آموزش 
و پرورش، افراد درست و 
نادرست را می شناخت. 

دوم اين که برای آموزش و 
پرورش برنامه داشت، سوم 

اين که مجموعه ی شهيد 
آيت اهلل بهشتی، شهيد 

سيد محمدجواد شرافت و 
شهيد حجت االسالم باهنر، 

طراح و متخصص ايجاد 
تحول در آموزش و پرورش 

بودند. آقای رجايی امور 
تربيتی را بالفاصله بعد از 

وزارت ايجاد کرد

حجت االســالم باهنر، طــراح و متخصص ایجاد 
تحول در آموزش و پــرورش بودند. آقای رجایی 
امــور تربیتی را بالفاصله بعد از وزارت ایجاد کرد. 
دانشســراها را بالفاصله تقویت کرد و گســترش 
داد. در دوره ی نخســت وزیــری اش، آمــوزش و 
پرورش 18 نشــریه ی آموزشــی را منتشر کرد. در 
زمینه های مختلفی مثل جغرافیــا، تاریخ، کودکان، 
دانش آمــوزان و دبیرســتانی ها. در دوران معاونت 
آقای دکتر غالمعلی حدادعادل کتاب های درســی 
هم تغییرات زیادی کرد. از بسیاری از شخصیت ها 
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انجام کارش آمده بود. ایشــان اجازه بردن موتور را 
به وی نداد، چون معتقد بود که بیت المال است.

- آقای تبريزی، ايشــان نيروهای اطرافشان را 
خودشان انتخاب می كردند؟

بلــه. و روی دو مورد خیلی حســاس بود؛ پاک 
بودن و قابل اعتماد بودن. خیلی حساس بود. روزی 
به ایشــان می گویند که در مورد امــری اقدام کند. 
ایشــان می گوید: من به حرف شما گوش می دهم، 
با شما مشــورت می کنم اما تصمیم نهایی را خودم 
می گیرم. در مورد عمل کردن یا نکردن از من متوقع 

کمیته های انقالب اسالمی و نهادهای انقالبی احترام 
می گذاشــت. تقویت و جذب نیروهای انقالبی را 

تضمین کننده انقالب و اهداف آن می دانست.

- مسعود كشميری كه بود؟
من کشــمیری را ندیده بودم. از زبان دوســتان 
عرض می کنم، غفلت صورت گرفت. درباره ایشان 
و خانواده و گذشته ی وی تحقیق نشده بود، چرا که 
اگر تحقیق می شد ایشان به نهادها راه نمی یافت. لذا 
یک بحث نفوذی ها هســتند و دیگر، عدم دقت و 
آگاهی ما در بررسی مستمر عملکرد و کارنامه افراد.

- عضو ســپاه بود و در رياست جمهوری هم 
كار می كرد؟

بلــه. مدت کوتاهی عضو ســپاه بــود و بعد به 

نخست وزیری آمد. در سپاه که بود، خیلی ها پشت 
سرش نماز می خواندند. همیشه دو خودکار به همراه 
داشــت؛ یکی برای کارهای شخصی اش و دیگری 
کــه بیت المال بود. با این روش ها خودش را موجه 
جلوه می داد. هر کاری که به او می سپردند، منظم و 
به خوبی انجام می داد. مثاًل در نوشتن خاطرات افراد 
سرشــناس، کتاب های امام یا مثاًل خبرنامه در مورد 
چریک های فدایی خلق به خوبی عمل می کرد. همان 
موقع یک ارتباط پنهانی با ســازمان مجاهدین خلق 

داشت، اما این امر از دید بچه ها پنهان مانده بود.

- خود آقــای رجايی نيز ايشــان را از قبل 
نمی شناخت؟

خیر. هیچ جا اســمی از کشمیری نبود. در دفتر، 
خیلی هــا کار می کردند. مثاًل آقای محمدی یا آقای 

انسان وارسته ای بود که جز 
فروتنی و خضوع در وجودش 

نبود. يک مرتبه هواداران 
سازمان مجاهدين خلق آمده 

بودند در وزارتخانه و شعار 
»رجايی وزير ارتجاعی« را 
سر می دادند. آقای رجايی 

گفت: اين ها بچه های خودمان 
هستند، می روم و با ايشان 

صحبت می کنم. آقای رجايی 
به ميان آن ها رفت و گفت: شما 
شعار ارتجاعی می دهيد اما من 
ارتجاعی نيستم. ارتجاعی يعنی 

چی؟ من معلمم

نباشــید. در مــوارد خاص هم نزد امــام می روم و 
نظرات خود را به ایشــان می گویم و در نهایت به 
فرمایش ایشان عمل می کنم. در شعارهایی که ایشان 
می دادند مانند »من فرزند مجلس ام«، »مقلد امام ام« و 
»برادر رییس جمهور« همین موضوع را می رســاند. 
نسبت به اطرافیان با توجه به وضعیت آن روزگاران 

و نفوذی های جریان ها دقت ویژه ای داشتند.

- در دوره ای كه ايشان رييس جمهور بودند، 
با توجه به اسناد موجود، مشخص می شود كه چه 

افقی پيش رو داشتند؟
اســناد مکتوب و فرامین هیات دولت به صورت 
مکتوب موجود اســت، اما یکی از برنامه های ویژه 
ایشان، تقویت نهادهای انقالبی بود. به هر شهرستانی 
که سفر می کرد به سپاه پاسدارن، جهاد سازندگی و 
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عسگری راد. ممکن اســت هیچ جا اسمی از آن ها 
آورده نشده باشــد. فقط از آقای کیومرث صابری 
آن هم به خاطر »گل آقا« بودنش، گاهی اســم برده 
می شــد. اما کشمیری به خاطر منظم بودنش در کار، 
ســیر ترقی را طی کرد و باعث جلب اعتمادها شد. 

این همان نفاق پنهان بود.

- دقيقًا چه سمتی داشتند در رياست جمهوری؟
در بخــش اطالعــات و امنیــت دفتر ریاســت 

جمهوری بود.

تفتیش وارد شــود. حاج احمد آقا می گوید: استثنا 
قائل نشوید. آقای کشــمیری هم به عنوان اعتراض 
برمی گردد. این مســاله بعدها بیان می شود و خودِ 
ایشــان می گوید که قصدم ایــن بود که بمب را در 

منزل امام بگذارم.

- عمليات بمب گذاری، انتحاری بوده است؟
خیر. کیف حامل یک بمب ساعت دار بوده است. 
ایشــان ســریعًا به فرودگاه می رود و با پاسپورت 
جعلی از کشور خارج می شــود. اما در ذهن افراد 
این بود که ایشان هم هنوز در جلسه است. جنازه ی 

- چگونه آن روز وارد اتاق جلسه می شود؟
کشمیری به عنوان یک عضو فعال وارد جلسات می شد.

- بازرسی نمی شدند افراد؟
متاســفانه خیر. فقــط یک بار آقای کشــمیری 
می خواســت به جلســه ای در جماران که شــهید 
رجایــی می خواســت در آن جا گزارشــی بدهد، 
بــرود که بچه های امنیت می خواهند کیف ایشــان 
را بگردند. ایشــان قبول نمی کنــد و تهدید می کند 
که اگــر اجازه ورود ندهید برمی گــردم. با مرحوم 
حاج احمدآقا تماس می گیرند و می گویند: یکی از 
اعضای ریاســت جمهوری آمده و می خواهد بدون 

شــهید رجایی از روی دندان مشخص شد، دیگران 
را هم هر کدام به گونه ای شناســایی کردند. در این 
بین یک سری استخوان های سوخته هم بود که فکر 

کردند متعلق به کشمیری است.

- چند روز بعد حقيقت مشخص شد؟
2-3 روز بعد مشخص شد. کالهی هم همین کار 
را در حزب جمهوری اســالمی کرد. او هم نفوذی 
بود. با تمام آقایان تماس می گیرد که برای جلســه 
حضور پیدا کنند و بمب را زیر میز سخنرانی شهید 
بهشتی قرار می دهد و خودش خارج می شود. بعدها 

مشخص شد که کالهی بوده است.

- درحال حاضرآقای كشميری زنده است؟
معلوم نیســت. یک احتمال وجود دارد که خود 
سازمان او را از بین برده باشد. یا این که تغییر شکل 
داده و با نام مستعار در اروپا یا آمریکا زندگی می کند.

- عکس ايشان موجود هست؟
بله هم او و هم آقای کالهی.

- مخالفين شــهيد رجايی تا زمانی كه در قيد 
حيات بود چه كسانی بودند؟

تمام گروه هایی که با امــام درگیر بودند. آقایان 
رجایی، بهشــتی، هاشــمی، خامنه ای و... نمادهای 
خط امام بودند. جریانات مخالف که به طور مستقیم 
نمی توانســتند با امام مبارزه کنند، پس با این افراد 
مبارزه می کردند. جبهه ملی، نهضت آزادی، نهضت 
مجاهدین خلق، ســازمان پیکار در راه طبقه کارگر 
و تمام احزاب و شــخصیت ها مثل علی اصغر حاج 
سیدجوادی به همین دلیل با آقای رجایی مخالفت 
می کردند. در یک کالم، آن ها که حاکمیت اسالم و 

انقالب اسالمی را نمی پسندیدند.

- صميمی ترين دوست وی چه كسی بود؟
شــهید باهنر. اگرچه رابطه ایشــان با تمام یاران 

امام، صمیمی بود.

- به همين دليل او را به عنوان نخســت وزير 
انتخاب كرده بود؟

بله. به امــام هم گفته بود که ما بیســت و چند 
ســاله با هم دوســتیم و بهترین شــخص ایشــان 
اســت. من خودم شــاهد این بودم که شهید دکتر 
باهنر، همیشــه دو قدم عقب تر از شهید رجایی راه 
می رفــت. گاهی آقای رجایی را به عنوان پیش نماز 
انتخاب می کردند، اما ایشــان می گفت تا روحانی 
هســت مــن نمازجماعت نمی خوانــم. اگر گاهی 
ســید کاظم موسوی همراهشان بود، او را پیش نماز 
می گذاشــت. نزدیک ترین شــخص به آقای شهید 
رجایی، آقــای باهنر بود و بیشــترین احترام را به 
شهید بهشتی می گذاشــت. هیچ وقت عضو حزب 
جمهوری اســالمی نبود اما به خاطر رابطه خوبش 
با ســران حزب مثل موســوی اردبیلی و بهشتی، با 
حزب رابطه خوبی داشــت. رجایی در قامت یک 
دولت مرد هیچ گاه به دنبال شهرت و ثروت و حب 
خانواده نبــود. در دوران وزارت هیچگاه نمی بینیم 
که اقوامش آن جا باشــند. نه خودش می خواست و 

نه آن ها می آمدند.

رجايی، بهشتی، 
هاشمی، خامنه ای 

و... نمادهای خط امام 
بودند. جريانات مخالف 

که به طور مستقيم 
نمی توانستند با امام 

مبارزه کنند، با اين افراد 
مبارزه می کردند. 
جبهه ملی، نهضت 

آزادی، نهضت مجاهدين 
خلق، سازمان پيکار در 

راه طبقه کارگر و 
 احزاب به همين دليل 
با آقای رجايی مخالفت 

می کردند
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- از ديپلماسی خارجی ايشان خاطره ای داريد؟
روزی خدمت حضرت آقا بودیم. در دوره ای که 
رییس جمهور بودند. مشغول تحقیقی درباره شهید 
رجایی بودیم. از آقا خواستم که خاطره ای از شهید 
رجایی تعریف کنند. ایشــان گفــت: آقای رجایی 
هیچ وقت به زبان دیپلماسی با کسی حرف نمی زد. 
روزی، هیاتی از ســران چند کشــور به ایران آمده 
بودند. یاســر عرفات و ضیاء الحق هم بودند. این ها 
آمده بودند تا قضیه ی صلح با صدام را مطرح کنند. 
قبل از آن با آقای رجایی که نخست وزیر بود دیدار 
داشــتند. آقای رجایی به آن ها گفته بود: صدام در 
خاک ماســت، باید خاک ما را ترک کند تا ما راجع 

به این قضیه صحبت کنیم. 
یــک رییس جمهــور آفریقایــی خیلــی اصرار 
می کرد. آقای رجایی گفته بود دســتت را جلو بیار. 
انگشتانش را در بین انگشتان وی قرار داده و فشار 
می دهــد و می گوید حاال بیا مذاکره کنیم. آه از نهاد 
آن رییس جمهور بلند می شود. سپس آقای رجایی 
به او می گوید: صدام با ما چنین کاری کرده اســت 

که االن ما نمی توانیم مذاکره کنیم.
این زبان، زبان دیپلماسی نبود اما برای تفهیم، از 

این زبان استفاده می کرد.
یا مثاًل به ســازمان ملل که رفتــه بود، کف پایش 
که جای شــکنجه بود را نشان می دهد. برخی ها ایراد 
گرفتــه بودند که این کار در شــان نظــام بین المللی 
نیست. اما این کار وی نشان از سالمت نفس وی بود.
همچنین آقای سردار یوسف فروتن نقل می کرد 
که ایشــان به خرم آباد رفته بــود. آن جا با پیرمردی 
بسیار صمیمانه احوالپرســی کرده بود. آن شخص 

سوال می کند: ما قباًل همدیگر را کجا دیده ایم؟
هر کجا که می رفت جمله »اشــداء علی الکفار، 
رحماء بینهم« را نشــان می داد. در رابطه با رجوی 
و حــزب توده و گروه هــای زور، این گونه رئوف 
عمل نمی کرد. خیلی محکم می ایستاد. با آدم عادی، 
بسیجی، پاسدار، جهادگر و پیرمرد معمولی این گونه 
رفتار می کرد. لذا در مساله سیاست هم انسان، معنا 
و تجلی صداقت را می بیند. نه غرور داشت و نه به 
دنبال شهرت بود. به حرف های دیگران هم اعتنایی 
نمی کرد، زیرا به راهش اعتقاد راستین داشت. او در 

حقیقت یک مصلح عابد و عارف بود.

- درآخر اگر حرفی داريد بفرماييد.
اگر بخواهم شهید رجایی را در 6 محور تعریف 
کنم، در محــور اول در قامت یک انســان مومن 
متدین عاقل ظاهر شده اســت. یعنی هم در عقل 

یک سیاســتمدار سالم بود. در فقر، معلمی، نیروی 
هوایی، تشــکیالت حزبی، وزارت و... هم که بود، 
سالم بود. حضرت امام گفت: مقام، هیچ گاه رجایی 
را نگرفت. او برمقام سوار بود. پنجم در قامت یک 
انسان مسلمان و معتقد به مبانی اسالم ظاهر می شد. 
اگر می گفت: آمریکا دشمن است، شعار نمی داد. یا 
اگر می گفت من مقلد امام هســتم، به عنوان ابزار 
از آن اســتفاده نمی کرد. واقعًا اعتقاد داشــت. در 
مطالعات اسالمی، بسیار باســواد بود. قانون را در 

سطح جامعه در حاکمیت اسالم مطرح می کرد.

- شما به عنوان پژوهشگر تاريخ، چقدر موفق 
به شناخت شهيد رجايی شده ايد؟

اگر اغراق نکنم، سی تا چهل درصد.

- فکر می كنيد بقيه ی مردم برای بهتر شناختن 
شهيد رجايی چه بايد بکنند؟

برای شــناخت شهید رجایی باید قبل از هر چیز 
زندگی نامه ایشــان را خوب بخوانند. این که چطور 
رشــد کرد. در چــه خانواده و چــه وضعیت مالی 
و ایمانی قرار داشــت. کســی که ضمن شرکت در 
هیات های مذهبی، کارگری هم می کند. در حالی که 
در نیــروی هوایی خدمت می کرد، بیرون از پادگان 
به درس و فعالیت های دینی می پردازد. با دستگیری 
شهید نواب صفوی در دوران دکتر مصدق، با عشق 
و عالقه ای که به فداییان اســالم داشت، گاهی در 
زندان قصر به دیدار شــهید نواب صفوی می رود. 
کسی بود که بیشترین رابطه را با آیت اهلل طالقانی در 

مسجد هدایت داشت. 
هم چنین برای شــناخت بهتر، باید امام و انقالب 
را بشناســند. ایشان را باید در رابطه با امام و شهید 
بهشــتی و یاران امام در تمامی جبهه ها شــناخت. 
همچنیــن تاریخ و تک نگاری هــای تاریخ ایران از 
سال 1310 را بشناسند. شــناخت احزاب، گروه ها 
و وضعیت های اجتماعی به فهم راه و مســیر ایشان 

کمک می کند. 
حضور در گروه ها و احزاب برای ایشــان وسیله 
بود نه هدف. از مبارزه به عنوان وســیله اســتفاده 
می کــرد. به عنــوان هدف و شــعار برایش مطرح 
نبود. لذا بر اســاس قضاوت هــای خوب، در مورد 
شهید رجایی در حدود 2۴ کتاب نوشته شده است. 
نظــرات مخالفین هم البته باید خوانده شــود. البته 
پیشنهاد می کنم که ادیبان و محققان با توجه به ابعاد 
زندگی این معلم دین و سیاســت، بیش از پیش به 

خلق کارهای علمی و ادبی بپردازند.

برای شناخت شهيد 
رجايی بايد قبل از هر چيز 
زندگی نامه ايشان را خوب 
بخوانند. اين که چطور رشد 
کرد. در چه خانواده و چه 

وضعيت مالی و ايمانی قرار 
داشت. کسی که ضمن 

شرکت در هيات های مذهبی، 
کارگری هم می کند. در 

حالی که در نيروی هوايی 
خدمت می کرد، بيرون از 

پادگان به درس و فعاليت های 
دينی می پردازد

و تفکر و هم در عبودیت و عبادت برجســته بود. 
یکی از ویژگی های ایشــان نمــاز اول وقت قبل 
از ناهار بود. اگر مجبور بــه ناهار خوردن قبل از 
خواندن نماز می شد یک روز روزه می گرفت. دوم 
در قامت یک انســانی که در حال تکامل فکری و 
معنوی اســت ظاهر می شد. ایشــان در حال رشد 
معنوی و علمی بود. همیشــه بــا مطالعه و تفکر، 
حرف هــای جدید و برخوردهای جدید داشــت. 
سوم در قامت یک معلم ظاهر می شد. معلمی نبود 
که فقط درس بدهد و درس بخواهد. کســی نبود 
که به زور بخواهد کســی را مذهبی کند و به زور 

بخواهد چیزی را تحمیل کند. او از همان تدریس 
ریاضیــات بچه هــا را به دین و اخــالق دعوت 
می کــرد. چهارم در قامت یک فرد سیاســی ظاهر 
می شــد. از زمانی که نوجوان بــود )دهه 1320( 
زندگــی اش با سیاســت گره می خــورد. اما این 
سیاست در اخالص، ایمان و تقوای او خللی وارد 
نکرد. در نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق، 
با اخالص کار می کــرد، در زندان هم همین طور. 
یکی از دوســتانش در زندان نقل می کرد که آقای 
رجایی یک روز خیلی شــکنجه دیده بود. پس از 
اتمام شــکنجه به شکنجه گر می گوید: دلم به حال 
تو می ســوزد که با انجام این شــکنجه ها، به یک 

موجود ناشایست تبدیل شده ای.
بنی صدر 21 عیب را برای آقای رجایی برشمرده 
بود امــا او حتی یک بار به بنی صدر توهین نکرد. 
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درآمد

 زندان با شهید رجایی مانند 
دانشگاِه زندگي و مبارزه و 

شکل گیري عقاید بود

انديشه و خصوصيات شهيد رجايی به عنوان يک هم زندانی
در گفت و گو بادکتر عليرضا شجاعی زند

و سختگيری های  با شکنجه  همراه  رجايی  زندان شهيد  دوران 
زيادی بوده، به نحوی که ساير زندانيان، شهيد رجايی را با اين 
شناسه که بسيار شکنجه می شود و مقاومت می کند، می شناختند.

بينش و گرايشات مذهبی شهيد رجايی در دوران زندان وی را به 
پيشرو جريان مذهبی و سرآمد نيروهای مذهبی زندانی تبديل 
سازمان  تشکيل دهنده  اجزای  از  يکی  بعدها  نيروها  اين  کرد. 

مجاهدين انقالب اسالمی شدند.
در گفت و گو با دکتر شجاعی زند عضو پيشين سازمان مجاهدين 
انقالب اسالمی و عضو هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس، با توجه 
به هم زندانی بودن ايشان با شهيد رجايی، به خصوصيات رفتاری و  
فعاليت های آن شهيد بزرگوار در دوره زندان پرداخته شده است.

-ابتدا بفرماييد ســرآغاز آشــنايی شــما با 
شهيدرجايی از كجاست؟

آشــناییم با شــهید رجایی مربوط به زندان قصر 
است، در سال 1356.

- با توجه به اين كه عمده آشنايی شما با شهيد 
در زندان بوده است، تاثير رفتار و عملکرد ايشان 

را در دوره زندان چگونه می بينيد؟ 
ایــن را در ابتدا بگویم که بنده بر اســاس برهه 
کوتاهی که در زندان بودم و حشــر و نشري که با 
ایشان داشتم سخن مي گویم و نظر مي دهم. بدیهي 
و ممکن اســت افرادی که در موقعیت هاي دیگري 
با ایشــان بودند و یا حشــر و نشر بیشتری داشتند، 

تحلیل و قضاوت دیگري داشته باشند. 

- شهيد رجايی به رغم تدين مثال زدنی، در دوره 
زنــدان از افراطيگری برخی نيروهای مذهبی كه 
مساله نجسی ماركسيست ها را عنوان می كردند، 

پرهيز داشت. نظر شما در اين باره چيست؟ 

بنده این مطلبي را که شــما فرمودید و ایشان را 
در ماجراي رعایت نجــس و پاکي در موضع میانه 
قرار دادید ســخن خیلي دقیقي نمي دانم. ایراد وارد 
به این دســته بندي این اســت که اوالً یک مساله تا 
حدي فرعي را عمده مي کند و ضمن این که درباره 
جریان ُمِصر بر رعایت نجس و پاکي در زندان هم 
بزرگنمایي مي کند. آنان، الاقل در زندان شــماره ۴ 
قصر، افراد زیادی نبودند و وضع و موضع یکدستي 
هم نداشــتند. به عنوان مثال یکــی از نزدیک ترین 
افراد به آقاي رجایي در زندان، جورابي مي پوشــید 
که زیرش کفي دوخته بــود تا پایش در برخورد با 

رطوبت احتمالي، نجس نشود. 
لــذا اساســًا مــالک دقیــق و گویایــي براي 
دســته بندي هاي بچــه مذهبي هــاي درون زندان 
نیست. آقای رجایی همواره در همه مسائل، مواضع 
اصولي و عاقالنه اي داشتند. در این موضوع خاص 
هم نه اهل مماشــات و بي اعتنایي بودند و نه اهل 
ســخت گیري و تظاهر. یعني تصویر ذهني بنده از 
ایشــان این گونه اســت. البته این را هم بگویم که 

مجاهدین خلق روي آقاي رجایي خیلي حســاس 
بودند و فضاســازي مي کردند و تالش داشتند که 
به رغم بیشــترین مدت توقفش در زنداِن انفرادي و 
تحمل آزار و شکنجه هاي فراوان، او را به  همکاري 
بــا پلیس متهم کنند که اثري هم نداشــت. یعني نه 
از صالبــت ایشــان در قبال رژیم  کاســت و نه از 

محبوبیت و اعتبارش در بین دوستان. 
باید اضافه کنم که خودِ این ماجراي نجس و پاکي 
که در برهه اي در بندهاي سیاسي زندان هاي رژیم باب 
شــد، بیش از حساسیت هاي شرعي، علل و زمینه هاي 
سیاســي داشــت؛  یعني بیانگر یک موقف و واکنش 

سیاسي بود. 
در واقع با این کار تالش مي شــد تــا مرزبندي با 
مارکسیســت ها که هم بنِد مــا بودند، امــا اهداف و 
برنامه هاي دیگري را دنبال مي کردند،  تقویت شــود. 
تالش براي تقویت و پُررنگ کردن مرزبندي  با گروه ها 
و افراد مارکسیست هم در واقع نوعي مقابله با جریان 
التقاِط درون ســازمان مجاهدین خلق بود و گرایش و 

خودباختگي آنان به مارکسیسم.
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- از دوران زندان چه خاطرات بارزی داريد؟ 
بنــده به جز مدتــي که در کمیته  مشــترک ضد 
خرابکاري و به قول معروف زیربازجویي بودم، بقیه 
مدت را در زندان شماره ۴ قصر گذرانده ام. شماره 
۴، زندان بزرگ و وســیعی بود و از همه جریانات 
مبارز و مخالف رژیم شــاه اعم از مجاهدین خلق 
و مارکسیســت هاي تــوده ای و فدائیــان خلق و 
مائوئیســت ها و بچه مذهبي هاي مرتبط و نامرتبط 
با گروه ها در آن حضور داشــتند. وجه مشترک این 
دســته اخیر که افراد متنوعي از طلبه و دانشــجو و 
کاســب و غیره در آن حضور داشــتند، این بود که 
نمی خواســتند با مجاهدین خلق باشند. یعني افکار 
و اندیشه ها و یا روش ها و راهبردهاي آنان را قبول 
نداشــتند. این جریان که بــه لحاظ کمیت هم قابل 
توجه و روبه تزایــد بودند و در بعضي از زندان ها 
به لحاظ تعــداد، با جمع مجاهدیــن خلق برابري 
مي کردند، اســم و عنوان خاصي نداشتند. در واقع 
یک جریان نوظهوري در زندان ها  بودند که در حال 
متشکل شدن بودند. در زندان شماره ۴ این حرکت 
با محوریت شهیدرجایی و افرادي مثل بهزاد نبوی 

و پرویز قدیانی شکل گرفته و هدایت مي شد.
جمع دیگــري هم در بین مذهبي هــا بود به نام 
میثمي چي ها که ظاهراً تنها در بند شــماره ۷ زندان 
قصر شــکل گرفته بود؛ جایي کــه لطف اهلل میثمي 
حضور داشت. به جز این ها در بین زندانیان مذهبی، 
افرادی هم بودند که از حیث تجانب و فاصله گیري 
از مجاهدین خلق، نظیر دیگر بچه مذهبي ها بودند؛ 
در عین حال حاضر به پیوســتن به ایشان و حضور 
در جمع و نشســتن بر سفره  مشــترک نبودند و به 
صورت فردی و در انــزوا زندگی می کردند. اتفاقًا 
بحث نجس و پاکی و رعایت آن بیشتر در بین این 
افراد مطرح بود و به یکي از وجوه تمایز بارزشــان 
بدل شــده بود. یکي از خصوصیات مشهود ایشان 
همین بــود که در داخل بندهاي زنــدان با دمپایی 
راه می رفتنــد. بــا دمپایی راه رفتــن در جایی که 
مشکل نظافت نداشــت و همه با پاي برهنه و یا با 
جوراب راه می رفتند، معناي دیگري داشت. برخي 
آن را به حســاب بي اعتنایی و بی حرمتی به دیگران 
مي گذاردند و برخي هم به حســاب حساسیت ها و 

وسواس شرعي آنان. 
بنــده وقتي امروز به آن مســاله نگاه مي کنم، آن 
را بیــش از هر چیز به حســاب نوعي اعالم قهر و 
ادبــار مي گذارم. چــون رعایت چارچوب شــرع 
در بــاب نجــس و پاکــي، راه حل هاي ســهل و 
ســاده تري هم داشــت. ضمن این که فتواي نجس 

بودن مارکسیســت ها هم در آن شــرایط، بیش از 
هر چیــز یک حکم معنادار سیاســي بود و غرض 
آن، جداســازي و مرزبندي بود و جنبه  اعتراض به 
وادادگي هاي مجاهدین خلق در قبال آنان را داشت. 
رعایت آن هم نیازي به پشت کردن به همه زندانیان 

نداشت. 
ایــن ترکیب افرادی بود که در زندان شــماره ۴ 
بودند. شــهید رجایی و زندانیان مسن تر و پخته  تر 
که عرض کردم، مجموعه ای بودند که نمی خواستند 

ترتیب. در زندان شماره ۴ این جریان، توانایی تقابل 
با مجاهدیــن خلق را پیدا کرده بود. نه تنها توانایِی 
تقابل، بلکه می توانست ورودي هاي جدید به زندان 
را هم به جمع خود جــذب کند و حرکت هایی را 
در زندان انجام دهد که مجاهدین خلق از آن عقب 

بمانند.

- چرا  قدرت اين جريان را با گروه مجاهدين 
خلق می سنجيد؟ 

باید بگویم که مجاهدین خلق در زندان از چنان 
قــدرت تشــکیالتي و اعتبار و نفــوذي برخوردار 
بودند که مي توانســتند هر فرد و جریان مســتقل و 
یا مقابِل خــود را خراب کنند و با اتهاماتي از قبیل 
بریده و همکاري با پلیس و امثالهم مواجه ســازند 
و دیگران را نســبت به او بدبین کنند. این حربه و 
تیغ مجاهدین خلق در این اواخر در زندان شــماره 
۴ و حتي در زندان هاي دیگر هم کمابیش ُکند شده 
بــود و چندان موثر نمي افتاد. البتــه زندان اوین به 
دلیل حضور مســعود رجوي و زندانیان شــاخص 

مجاهدین خلق، حساب دیگري داشت. 
یکی از حرکت هایي که باعث شد تا جریان بچه 
مذهبي هاي مســتقل از مجاهدین خلق از آنان پیش 
بیفتنــد؛  حرکت برگزاری نمــاز جماعت در زندان 
بود. پلیس معموالً ســخت گیری هایی در این زمینه 
داشــت و اجازه نمي داد. نمازخواندن هاي تا 3-2 
نفر را نادیده مي گرفت،  اما بیشــتر از آن را حساس 
مي شد و برخورد مي کرد. از اولین حرکت هایي که 
جمع شکل گرفته پیرامون شهید رجایی در سال 56 
مبادرت بــه انجام آن کردند و تــا حدي هم متاثر 
از خبــر اتفاقاتي بود که در بیــرون زندان مي افتاد، 
برگزاری نماز جماعت بود. گمانم بر این است که 
در رمضان ســال 56 یا اوایل ســال 5۷ بود که دو 
ســه وعده نماز جماعت ده-پانزده نفري به امامت 
شهید رجایي برگزار شد و پلیس واکنش نشان داد 
و افرادي که در نماز جماعت شرکت کرده بودند را 
از بند ۴ خارج کردند و به زندان عادی قصر بردند 

و در واقع تبعید کردند. 
فضاي رفتاري و هنجاري زندان عادي به گونه اي 
بود که به سر بردن در آن براي یک زنداني سیاسي،  
نوعي فشار و شــکنجه محسوب مي شد. بندهاي 
عادي زندان قصر، هــم از حیث نظافت و هم از 
حیــث آرامش و نظــم و نا هنجاري هاي رفتاري، 
اساســًا قابل قیــاس با بندهاي سیاســي آن نبود. 
در داخــل آن جا همه جور خالفــی که در بیرون 
زندان رایج بود و بلکه بدتر از آن وجود داشــت. 

در رمضان سال 56 يا 
اوايل سال 57 بود که دو 
سه وعده نماز جماعت 

ده-پانزده نفري به امامت 
شهيد رجايي برگزار شد و 
پليس واکنش نشان داد و 
افرادي که در نماز جماعت 
شرکت کرده بودند را از بند 
4 خارج کردند و به زندان 

عادی قصر بردند و در واقع 
تبعيد کردند

در جمع مجاهدین خلق باشــند. در عین حال هم 
مواضع اصولي خود در برابر رژیم را داشــتند و هم 
اعتقادات اســالمی خودشــان را. مشخصه اجمالي 
این اعتقادات هم اوالً باور به مبارزه بدون کمترین 
عقب نشــیني و سازش با شاه و حامیان خارجي اش 
بــود؛ ثانیًا قبــول ضمني رهبــري روحانیت بود و 
باالخره تالش براي تقویت باورهاي اعتقادي اصیل 
به منظــور مقابله با هرگونه التقاط. چهره هاي مورد 
قبول ایشــان هــم امام خمیني و اســتاد مطهري و 
عالمه طباطبایي بودند. با این که اســتاد و عالمه از 
چهره هاي شاخص مبارزه در آن روزگار نبودند؛ اما 
به لحاظ اعتقادي بر روي آن ها بسیار تاکید مي شد. 
بر همین اساس، نســبت به بازرگان و شریعتي هم 
تامالتي داشتند. روي بازرگان بیشتر از حیث راهبرد 
سیاســي و مبارزاتي اش و روي شــریعتي از حیث 
اعتقادي و مساله روحانیت. آیت  اهلل طالقاني در این 
مرحلــه چندان محل تامل و بحث نبود؛ اما هیچ گاه 
جایگاهــي که امام و اســتاد و عالمه براي ایشــان 
داشتند، را نداشــت. آیت اهلل منتظري هم به همین 
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حدود دو ســه هفته اي را در این وضعیت به ســر 
بردیــم و چون همه با هم در یــک بند بودیم؛ به 
ســرعت بر شــرایط غلبه پیدا کردیم و آن جا را 
به یک بخش سیاســِي درون زندان عادي تبدیل 
کردیم. زندانیان عادي هــم احترام مي گذاردند و 
برخوردهاي بســیار خوبي با ما داشــتند و تا حد 
زیــادي مالحظه مي کردند. ضمــن این که پلیس 
هــم آنان را از برقــراري هرگونــه ارتباطي با ما 
برحذر داشــته بود. به هر صــورت نوعي احترام 
توأم با حذر وجود داشت. ما هم با غرور و بدون 
کوچک ترین تنازلي به برپایــي نماز جماعت که 
به بهانه آن تبعید شــده بودیــم،  ادامه دادیم. ادامه 
این وضعیت باالخره براي پلیس و رژیم دشــوار 
شــد. هم از حیث تاثیراتي که مي توانست بر روي 
زندانیان عادي داشــته باشد و هم به دلیل فشاري 
که خانواده ها از بیــرون روي آن ها مي آوردند که 

بچه هاي ما را کجا برده اید و از این قبیل . 
این برهه، از مقاطع بســیار خوب و با شکوه ما 
در زندان بود. مقطعي شــد که ارتباط این جمع با 
یکدیگر بیشتر شد و به لحاظ عاطفي و فکري به هم 
نزدیک تر شــدیم و مصمم تر براي ادامه مبارزه. این 
چنین یادم مي آید که وقتي خبر این حرکت توسط 
خانواده ها به بندهاي دیگر زندان قصر رسیده بود، 
نماز جماعت هاي دیگري برپا شده بود و بعضي از 
آنان هم به همین سرنوشــت دچار شده بودند و در 
زندان عادي به ما ملحق مي شدند و این خود شبکه 
دوستان و دامنه  ارتباطات ما را گسترده تر مي کرد.  از 
خاطرات خوش آن روزها، خواندن دعاي عظم البال 
بعد از نماز هاي جماعت بود که آن هم از ابتکارات 

شهید رجایي بود. 

- آيا همان طور كه شــهيد رجايــی در بين 
زندانيان سياسی نقش امام جماعت را داشت، در 

زندان عمومی هم اين نقش را حفظ كرد؟ 
بله همین طور است؛ کسي از این بابت بر ایشان 
سبقت نداشت. ایشــان هم از حیث سني و هم از 
حیث سابقه و پختگي و هم از حیث دانش دیني یک 
سر و گردن از بقیه باالتر بودند. بعد از مدتی شاید 
کمتر از بیست روز رژیم به همان دالیلي که عرض 
کردم، بدون این کــه نتیجه اي از این کارش بگیرد، 
تصمیم گرفت که ما را برگرداند و ظاهر مســاله را 
هم بدین گونه صورت داد که البد متنبه شــده اید و 
برگردید و نماز جماعت را هم رها کنید. این جمع 
به محض این که به زندان شــماره ۴ برگشت، طي 
گفتگو و با ســبک و ســنگین کردن اوضاع به این 

نتیجه رســید که پلیس در موضع ضعف اســت و 
نباید از این موقعیتي که در آن هســتیم کوتاه بیاییم. 
لذا همــان روز مغرب نماز جماعــت را در زندان 
شــماره  ۴ مجدداً برپا کردیم. این را هم بگویم که 
مجاهدیــن خلق در این مــدت دچار انفعال جدي 
شــده بودند و تنها نظاره گر اوضــاع بودند و پیِش 
خود و براي اعضایشــان چنیــن تحلیل مي کردند 
کــه این یک حرکت افراطي اســت و در نهایت به 
عقب نشــیني وادار خواهند شــد و به نفع پلیس و 

آن شــرایط خیلي هم برایمان مهم نبود؛ یعني این 
پارامتر اساســًا در مالحظات منجــر به آن تصمیم 

خیلي وارد نشده بود.
این شدت عمل نشــان مي داد که برخورد پلیس 
این بار با برخورد قبلي اش که با میزاني از مماشات 
همراه بود، فرق دارد. به همین شــیوه پلیســي و به 
همراه گارد، ما را به زندان عادي برگرداندند؛ با این 
تفــاوت که این بار هر یک از ما را به طور مجزا در 

بندهاي مختلف زندان عادي پخش کردند.
شــهید رجایي را به مخوف تریــن بند زندان عادي 
که زیر اعدامي ها را نگه مي داشــتند و هواخوري هم 
نداشت فرســتادند و بقیه را هم در بندهاي دیگر. این 
بار شــرایط خیلي سخت تر بود و زندان عادي این بار 
چهره واقعي اش را بهتر نشــان داد. برخالف برهه قبل 
کــه از آن به عنوان بهترین دوران زندان یاد کردم، این 
مقطــع از بدترین مقاطع زندان بود. به جز خالف هاي 
رایــج و آلودگي هاي مختلف هنجــاري و رفتاري، از 
حیــث نظافت به همین اشــاره اکتفا کنــم که کار ما 
روزهــا زیر آفتاب این بود که بگردیم و شــپش ها را 
از لباس هاي زیرمان پیدا کنیم و جدا کنیم و بکشــیم. 
زنداِن در زندان به معنــي واقعي همین جا بود. واقعًا 
تحملش خیلي سخت بود؛ خصوصًا براي من که سن 

و سالي هم نداشتم.
بــه همین خاطر یکي از اقدامــات ما در طول روز 
همین بود که از اوضاع آشــفته حاکم بر آن جا استفاده 
کنیم و خودمان را به نحوي به زیِر هشــت برســانیم 
و به سراغ دیگر دوســتانمان در بندهاي دیگر برویم. 
بعضي اوقات هم به تــور پلیس مي افتادیم و برخورد 

مي کردند. 

-اين دوران مشقت بار چگونه به پايان رسيد و 
آيا دستاوردی برای زندانيان داشت؟ 

ادامــه و تکرار این وضعیت باعث شــد تا آن ها 
نگــران فرار ما از زندان شــوند؛ چیــزي که اصاًل 
کســي از ما به آن فکر هم نمي کــرد. به همین رو 
پــس از مدتي که البد گمان مي کردند که این تبعید 
و فشــارها اثر خود را گذارده اســت، ما را به هم 
ملحــق کردند. چند روز بعد هم شــهید رجایي را 
آوردنــد و پس از چند روز همه را مجدداً به زندان 
شــماره ۴ بازگرداندند. پایان این حرکت اما همان 
شــد که اتفاقًا مجاهدین خلق پیش بیني نمي کردند 
و آن عقب نشــیني پلیس بود و تــداوم برپایي نماز 

جماعت در بندهاي سیاسي زندان. 
ایــن گروه از بچه هاي مذهبــي با این حرکت، 
تبدیل بــه یک جریان متشــکل تري درون زندان 

در زندان به جز برهه هايي 
که شرايط خاصي داشت، 
در بقيه  ايام دو فعاليت 

اصلی داشتيم: يکی 
کارهای آموزشی بود 
و ديگری فعاليت هاي 

ورزشي براي حفظ سالمت 
جسمی. سالمت جسمی 

و شادابی را از طريق 
ورزش صبحگاهی دنبال 

می کرديم که شهيد رجايی 
هم پای ثابت آن بود

رژیم تمام مي شود. 
فردای آن روزي که پس از بازگشــت از تبعید 
زنــدان، نماز جماعــت را مجــدداً برپاکردیم، به 
یک بــاره پلیس بــه همراه نیروهــاي گارد ویژه با 
ســپر و باتوم و کاله ُخود به تعداد بســیار زیاد به 
داخــل زندان ریختند و زندانیان را به داخل اتاق ها 
فرســتادند. اقدامي که تا پیش از این کمتر ســابقه 
داشــت. ســپس در یک فضاي رعب و وحشت، 
شــروع کردند به خواندن اســامي کســاني که در 
نماز جماعت دیشب شــرکت کرده بودند و آن ها 
را به زیر هشــت فرســتادند. این اتفاق باید سران 
مجاهدین خلق در زندان شــماره  ۴ را خوشــحال 
کرده باشــد؛  چون بخشي از پیش بیني آنان از بابت 
حادشــدن مساله و تشدید واکنش پلیس درست از 
آب در آمده بود. بقیه زندانیان را هم که ناخواســته 
دچار چنین شــوکي شــده بودند، البــد ناراحت 
کــرده بود. از بحث هایي که بعــد از این اتفاق در 
بین زندانیان در گرفته بوده اســت خبر ندارم؛  در 



83
www.navideshahed.com
یادمان  شهید محمدعلی رجایی / شماره 131 / شهریور ماه 1395   

www.navideshahed.com

شــدند و این همه به همت و جلوداري شــهید 
رجایــی و دوســتان دیگر بود. ایــن حرکت در 
حقیقت، هم نوعي اعالم همبستگي با رخدادهاي 
بیرون زنــدان بود و هم موجــب تقویت روحیه 
مقاومت گردید و همچنین باعث شد تا جلوداری 
از دســت مجاهدین خلق بیــرون آید. مجاهدین 
خلــق در زندان شــماره ۴ با وجــود چهره هاي 
شاخصي چون مهدي ابریشم چي،  ابراهیم ذاکري، 
کدیور و سیدالمحدثین و امثالهم به انفعال افتادند. 
یعني هم تحلیل و پیش بینی هایشــان غلط از آب 
در آمده بــود و هم عقب مانده بودنــد. در ابتدا 
تحلیل می کردند که این حرکت  اگر از ناحیه  رژیم 
نباشــد، به نفع رژیم تمام خواهد شد. اما بعد که 
دیدند به چه ســرانجامي منتهي شده، برای این که 
نیروهایشان را از دســت ندهند، خود مبادرت به 
برگزاری نماز جماعت کردند که البته یک مبادره 
پس از وقــِت فضیلت بود. ایــن را باید یکی از 
نمونه هاي برجســته مقاومت مکتبي شهید رجایی 

و دوستانش در زندان نامید. 

-غير از نماز جماعت، حضور شهيد رجايی در 
چه برنامه هايی پر رنگ بود؟ 

در زنــدان به جز برهه هایي که شــرایط خاصي 
داشــت و زندگی عــادي و روزمره مــا را به هم 
مي ریخت و به نمونه اي از آن هم اشــاره کردم، در 
بقیــه  ایام دو فعالیت اصلی داشــتیم: یکی کارهای 
آموزشــی بود و دیگری فعالیت هاي ورزشي براي 
حفظ سالمت جســمی. سالمت جسمی و شادابی 
را از طریــق ورزش صبحگاهی دنبــال می کردیم 
که شــهید رجایی هم پای ثابــت آن بود. هر روز 
نیم ســاعت مي دویدیم و نیم ســاعت هم نرمش 
داشــتیم. جمعه ها حدود یک ســاعت می دویدیم. 
ورزش کردن در زنداِن شاه،  مثل کوه رفتن هاي آن 
زمان است که معنایی غیر از ورزِش ِصرف و برای 
سالمت جسمانی داشت؛ بلکه نوعي حفظ آمادگي 

بود براي مبارزه و زندگي در شرایط سخت.
در جمعــي که ما جزوش بودیم و با اوصافي که 
عرض شد، کالس هاي دو نفره و بعضًا سه نفره اي 
هم برگزار مي شــد که به نحو کاماًل نامحسوس بود 
و در قالــب قدم زدن و یا یک گــپ و گفت هاي 
عادي. چون پلیس نسبت به هرگونه فعالیت تعلیمي 

و جمعي در زندان حساسیت داشت. 

- معلم بودن شــهيد رجايی قاعدتًا بايد باعث 
ايفای نقش پررنگ ايشــان در ايــن برنامه های 

آموزشی بوده باشد. آيا همين طور است؟ 
بله، در این زمینه نیز شــهید رجایی نقش موثري 
داشــتند. بنده هم توفیق آن را داشــتم که یکي از 
دروس را در محضر ایشــان بخوانم و بهره ببرم. در 
واقع یکي دو جلد از کتاب اصول فلســفه و روش 

رئالیسم را بنده پیش ایشان خواندم. 
شهید رجایی سال ها معلم بود و مبارزه کرده بود 
و تجربیــات زیادي هم از زندان و شــخصیت ها و 
گروه هاي سیاسي داشــت و همنشیني و صحبت با 
ایشــان براي امثال بنده در آن ســن و سال فرصت 
ذي قیمتــي بود. براي مــن به واقع زنــدان به یک 
دانشــگاهِ زندگي و مبارزه و شکل گیري عقاید بدل 
شد و از این حیث خودم را به شدت مدیون ایشان 

فلسفه و شــخصیت غیر سیاســي حضرت عالمه 
مي گویم. خود این مبین آن اســت کــه براي بچه 
مذهبي هاي درگیر مبارزه، نفس مبارزه در درجه اول 
اهمیت قرار نداشــت؛ بلکه هــدف و جهت مبارزه 

مهم بود. 
شــاید کســي بگوید که چون امــکان آوردن و 
خواندن کتاب هاي دیگر در زندان نبوده اســت، به 
ناگزیر سراغ این کتاب رفته ایم. از یک جنبه درست 
است که ســاواک اجازه ورود کتاب هاي مثاًل دکتر 
شــریعتي را به زندان نمي داد؛ امــا اگر هم مي داد 
و به دست ما مي رســید هم موضوع آموزش قرار 
نمي گرفت و اگر هم قرار مي گرفت، بدون شــک 
با نگاه و رویکرد انتقــادي توام بود. الاقل براي ما 

و آن جمع دوســتاِن در زنــدان مي دانم. خواندن و 
تعلیم دادن کتاب عالمه در زندان و در اوج مبارزات 
سیاسي آن دوران هم خود یک پدیده پارادکسیکال 
است. این را با توجه به فحواي فلسفي کتاب اصول 

در آن جمعــي که بودیم، فضا این گونه بود. به جز 
آن و به همان ترتیــب، کالس تاریخ معاصر را هم 
با آقاي نبــوي و قدیاني داشــتم و انصافًا با توجه 
به محدودیت هاي زندان، بســیار بهره بردم. این دو 
محور آموزشي نشان می دهد که آقای رجایی در آن 
مقطع برای مبتدیانی مثل بنده، چه نوع مطالعات و 
آماده ســازی هایی را ضروری می دانستند. بر همین 
اساس است که می توان ایشان را یک مبارز اصولی 

و مبنادار و دارای تفکرات ریشه ای دانست. 
آن کســانی که ادعا مي کنند کــه جریان مذهبي در 
آســتانه انقالب به لحاظ فکري دســتخوش تحوالت 
دفعتي و اساســي شــد و در یک چرخش ناگهاني به 
یک باره از بازرگان و شریعتي به سمت عالمه و شهید 
مطهــري میل پیدا کرد؛ باید به این عقبه هاي در زندان 

بر اساس نوع مطالعاتی که 
آقای رجايی در آن مقطع برای 

مبتديانی مثل بنده ضروری 
می دانستند، می توان ايشان را 
يک مبارز اصولی و مبنادار و 

دارای تفکرات ريشه ای دانست 
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و در محافل دیني مبــارز که اتفاقًا با تغییر ایدئولوژي 
سازمان مجاهدین خلق و بروز اختالفات فکري میان 
استاد مطهري و دکتر شریعتي آغاز شد،  توجه نمایند. 

- شهيد رجايی با همه گروه های سياسی پيش 
و پس از انقالب همکاری داشته و در عين حال 
عضو رسمی هيچ يک از آن ها نشده است. به نظر 
می رسد ايشان شخصيت و منش سياسی خود را 
مســتقل از جناح بندی های سياسی تعريف كرده 
بود. به نظر شما اين نوع فعاليت های فراحزبی از 

سوی ايشان علت خاصی داشته است؟
به خصوصیت جالبی اشــاره کردید که به نظرم 
قابل مطالعه و تحلیل بیشتر است. استقالل روحی و 
منش مستقل شهید رجایی، خیلی در چارچوب  هایي 
که قالب ســازی می کنند جاي نمی گیرد و قرار پیدا 
نمي کند. تلقي شــما از ایشــان، برداشــت صائب 
و دقیقی اســت. ایشــان قبل از انقالب از یک سو 
بــا نهضت آزادی کــه یک جریان نســبتًا لیبرال و 
محافظه کار اســت ارتباط دارد. از ســوي دیگر با 
سازمان مجاهدین خلق که واجد خط مشي  رادیکال 
و در مقابل آن ها هستند هم مرتبط است. همچنین با 
چهره هاي شاخصي از روحانیت که در کار مبارزات 

سیاسي هستند. 
بعد از انقالب هم با حفــظ همین ویژگی ها، از 
اعتماد و ارتبــاط همه طرف های انقالبي برخوردار 
اســت. این در حالي اســت که مواضع سیاسي و 
اعتقــادي خود را هم دارد. پس از انقالب با این که 
با همه طرف هاي موثر در ارتباط است؛  اما نه عضو 
نهضت آزادی اســت و نه عضــو حزب جمهوری 
اســالمی و نه عضو ســازمان مجاهدیــن انقالب 
اسالمي. شــاید بشــود بیش از همه آن ها او را به 
انجمن اســالمی معلمان منتسب دانست. آن هم به 
دلیل آن که یک قالب صنفي- سیاسي داشته است.

- آيا از منظر ادبيات سياسی، اين نوعی رفتار 
يا جايگاه سياســی نيست كه امروزه به آن رفتار 

فراحزبی يا فراجناحی گفته می شود؟ 
این مفهوم فراجناحی در آن موقع چندان مطرح 
نبود و این گروه هــا هنوز به تقابل و مرزبندي هاي 

خاص خود نرسیده بودند. 

-چرا؟ مگر بين برخــی نيروها و جريان های 
سياسی اختالف نظرها و مواضع به تقابل آشکار 
منجر نشــده بود؟ چه در زمان مبارزه با رژيم و 
چه پس از پيــروزی انقالب، تضاد بين نيروهای 

انقالبی آشکار بود. 
در دوره پیــش از انقالب، مســاله اصلی، رژیم 
شــاه بود و مبارزه با آن چنان پُررنگ بود که کمتر 
بــه این جنبه  ها توجه مي شــد. نه ایــن که درکي 
از تمایــزات وجود نداشــته باشــد، خیر؛ وجود 
داشــت؛ اما موجب تقابل نمي شد. جریان مذهبي 
همواره بــه تفاوت هایش بــا ملي گرا ها و بیش از 
آن با مارکسیســت ها واقف بود و آن را جدي هم 
مي گرفت؛ اما مســاله اصلي اش نبود. قضیه تغییر 

پیروزي، این فضا به جامعه منتقل شــد و گسترش 
پیدا کرد که خود مبین رشــد سیاســي جامعه بوده 
اســت. بنابراین ارتباط شــهید رجایي در بیرون از 
زندان با جریانات مختلفي کــه نام بردم، نه معناي 
خاص فراجناحِي امروزه را داشــت و نه به معناي 
بي موضع بودن ایشــان بوده است. اوالً سطح و نوع 
ارتباط ایشــان با این جریانات و گروه ها یکســان 
نبود و ثانیًا هنوز اقتضــاي الزم براي موضع گیري 
را پیدا نکرده بود. شــهید رجایي در زندان شــاید 
صاحب موضع ترین فــرد در میان جریانات مذهبي 
بــوده اســت؛ به همیــن رو هم به شــدت مطرود 
مجاهدین خلق و دیگران بود. به اعتقاد بنده صفت 
»مکتبــي« که بعدهــا در دوره نخســت وزیري و 
ریاست جمهوري به ایشان منتسب شد، خصوصیتي 

است که از دوره زندان با ایشان بوده است.
 

-پس به نظر شــما علت عدم عضويت شهيد 
رجايی به شــکل رسمی در هيچ گروه سياسی و 

هيچ سازمانی چيست؟ 
بیشتر به ویژگی های شخصیتی شهید رجایی بر 
می گردد. نگاه ایشــان به این امــور به مثابه ابزار و 
وسایل است؛ راهبرد اســت که حسب موقعیت و 
شرایط خاص و هدف خاصي کاربرد پیدا مي کند و 
مورد استفاده قرار مي گیرد. خالصه اصالت ندارند؛ 
نه اصل تحزب و تشــکل و نه مصادیق آن ها. این 
نه به معني بي موضع و خنثي بودِن ایشان بوده است 
و نه بــه معني انفعال و نه بــه معني فرصت طلبي 
و نــه به معنــي ماکیاولي آن که به هر وســیله اي 
تمسک جوید. کســاني که با او آشنایي و حشر و 
نشر نزدیک داشــته اند مي دانند که هیچ یک از این 
خصوصیات به آقاي رجایي نمي چسبد و هیچ کس 
را هم ندیده ام و نمي شناســم که ایشــان را به این 
خصوصیات متصف کرده باشد. عکس آن اما بیشتر 

صادق است.   
این پدیده در آن دوران بي ســابقه هم نیست. شهید 
اندرزگو هم حســب اقوالي که هست، این خصیصه 
را داشــته اند، یعني ارتبــاط و همکاري گســترده با 
گروه هاي مذهبي مختلف. شاید به سعه وجودي آنان 
برمي گردد کــه این قالب ها برایشــان و برای اهداف 
بلندی که تعقیب می کنند، تنگ است و در چارچوب 

و محدوده هاي تعریف شده گروه ها نمی گنجند. 
از جمله دیگر افرادی که از این خصیصه تا حدي 
برخوردار بوده و هســتند، عزت مطهری )شــاهي( 
است. ایشــان از مبارزین و زندانیان سیاسی شناخته 
شده  اند که بسیار هم شکنجه شده اند. عزت مطهری 

رجايي اساسًا فرد تندخويي 
نبود و اهل تعامل بود؛ اما اين 
بدان معنا نيست که مواضع 
و اصول خودش را ناديده 
مي گرفت يا بر سِر آن ها 

مسامحه و مصالحه مي کرد. 
خصوصاً نسبت به 

مارکسيست ها و کسانی که 
مارکسيست شده بودند يا 
داراي افکار التقاطي بودند، 

هيچ تسامحي نداشت

ایدئولوژي ســازمان و مواجهاتي که شــریعتي با 
روحانیــت آغاز کرد، البته حساســیت ها را قدري 
افزایش داد؛ اما براي مبارزین همچنان یک مســاله 
فرعي محســوب مي شد. در زندان اما قضیه قدري 
فــرق مي کرد؛ یعنــي این تفارقات جــدي  گرفته 
مي شد. چون از یک سو امکان فعالیت هاي دیگري 
در زندان وجود نداشت و از سوي دیگر، جریانات 
مختلف فکري و سیاســي در جوار و نزدیکي هم 
بودند و در حال تامِل در گذشــته و حال و آینده 
حرکت. به همیــن رو یکي از پدیده هاي رایج در 
فضاي زندان، مطالبه مــدام اعالم مواضع از افراد 
بود. داشــتن موضع نسبت به همه مسائل و وقایع 
و افراد و جریانات فکري، اگرچه موجب تشــدید 
اختالفــات و بــه هم ریختن صفــوف خودي در 
مقابل دشــمن مشترک اســت، در عین حال مبین 

رشد سیاسي و فکري هم محسوب مي شود. 
این تفاوت فضاي زندان با بخش سیاسي جامعه 
در آن روزگار بود. بعدها در برهه انقالب و پس از 
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و شــهید اندرزگو هم مانند شهید رجایی محصور و 
منتسب به هیچ یک از گروه هاي مذهبي مبارز نبوده 

و نیستند. 

- تقابل ديدگاه های نيروهای مبارز و زندانيان 
سياســی در محيط زندان تشــديد می شد. گويا 
شــهيد رجايی در اين بين ضمــن پای بندی به 
اصول مذهبی و سياســی خود، همواره معتقد به 

گفت و گو و متقاعد سازی بوده اند. 
نمي دانم منظورتان چیســت. این تعبیر قدري بارِ 
امروزي دارد. به هر صورت شهید رجایی مرزبندی 
داشــت؛ اصول و چارچوب و مبنا داشــت و مبانی 
روشــن داشت و بر سِر آن ها هم بسیار جدی بود. با 
این که با نهضــت آزادی هم کار کرده؛ با مجاهدین 
خلــق هم کار کرده؛ با بچه هاي ســازمان مجاهدین 
انقالب هم کار کرده است، اما بر مبانی خود استوار 
اســت و در همان راستای اصول اعتقادي و سیاسي 

خود حرکت می کند.
 

- آيا می توان اين را به حســاب وقت شناســی 
ايشان گذاشت؟ بدين معنا كه تشخيص می دهند كه 

كجا جای مقابله است و كجا جای گفت و گو؟ 
رجایي اساســًا فرد تندخویي نبود و اهل تعامل 
بــود؛ اما این بدان معنا نیســت که مواضع و اصول 
خودش را نادیده مي گرفت یا بر سِر آن ها مسامحه 
و مصالحه مي کرد. خصوصًا نسبت به مارکسیست ها 
و کسانی که مارکسیست شده بودند یا داراي افکار 

التقاطي بودند، هیچ تسامحي نداشت. 
اگر دوگانه اي از افراد مذهبي آن دوران بخواهیم 
تصور کنیم که شهید رجایي جزو دسته اهل گفتگو 
قرار  گیرد، مصداق دســته مقابلش را نمي شناســم. 
شــهید رجایي مثل شــهید الجوردي است و مثل 
بســیاري از مبارزین دیگر در آن زمان. همین شهید 
الجــوردي آن چنان نســبت به هــواداران و حتي 
اعضــاي مجاهدین خلق اهل شــفقت بود که پس 
از انقالب تمام تالشــش مصروف این شد که حتی 
کسانی که اســلحه دستشان بوده و دستگیر شده اند 
را نیز اصالح و بازپــروری کند. به یاد دارم بعضی 
از ســال ها از اعضا و هــواداران منافقین در داخل 
زندان دسته عزاداری راه می انداخت و به خیابان ها 
مــی آورد. یا شــهید کچویي که به دســت یکي از 
همین ها کــه مورد لطف و شــفقت او قرار گرفته 

بودند، ترور شد. 
 

-بــا توجه به اين كه شــما عضو ســازمان 

مجاهديــن انقالب بوديد، ارتباط تان با شــهيد 
رجايی بعد از آزادی از زندان و پيرو آن، پيروزی 

انقالب چگونه بود؟ 
خیلی محدود بود، چند بار بیشتر ایشان را ندیدم 
و در حــد حال و احوال. اوایل در مدرســه رفاه و 

بعدها هم یکي دو بار در سازمان.

-ارتباط بين زندانيان سياســی پيش از انقالب 
در دوره پس از پيروزی چگونه بود؟ 

کنترل برخي از مراکز بودند.
وجــود تهدیــدات مختلف از ناحیــه نیروهاي 
وابسته به رژیم شاه مثل ساواک و ارتش و سازمان 
اداري و حزبــي رژیم ســابق و همچنین نفرات و 
جریانات وابســته بــه ســفارتخانه هاي آمریکا و 
انگلیــس و باالخــره گروه هاي مبــارز غیرمذهبي 
نظیــر حزب توده و فدائیان خلق و مجاهدین خلق 
موجب نگرانِي نیروهاي مذهبي بود و به همین رو 
یک اتفاق نظر ناخوانده وجود داشت براي مرتبط 
شدن و متشکل شــدِن آن ها. همین درک مشترک، 
نطفه هــاي اولیه شــکل گیري مجاهدیــن انقالب 
اســالمي را از ادغام هفت گروه مبارز زمان شــاه 
پدیــد آورد. یکي از این گروه هاي هفت گانه همان 
جمعي بود که رجایي و دوســتان دیگر در زندان 
شماره۴ پدید آورده بودند. این گروه تا این مرحله 
هیچ نام و عنواني نداشــت و لــذا در فرآیند ادغام 
اســم »امت واحده« را براي خود برگزید. بچه هاي 
این گروه به دلیل شــرایط خاص زندان از پختگي 
و تجربــه به مراتب بیشــتري از اعضاي گروه هاي 
دیگر برخوردار بودند و شاید نقش تعیین کننده تري 
هم در تشکیل و ســازمان دهِي سازمان مجاهدین 

انقالب ایفا کردند.       
خــودِ تجمیع قوا و تشــکیل ســازمان در واقع 
پاســخي بود به ضرورت هاي سیاســي و نظامي و 
تشــکیالتي آن زمان و به همین دلیل هم تایید اولیه 
حضرت امام و حمایت هاي استاد شهید مطهري و 
دکتر بهشــتي و دیگران را هم با خود داشت و طي 
سال هاي آغازین انقالب هم نقش بسیار موثري در 
کنترل فضاي سیاســي- نظامي و حتي امنیتي نظام 
نوپاي اســالمي ایفا کرد که شرح آن مجال دیگري 
مي طلبد. یکي از نقش هاي بسیار موثر آن، مقابله با 
حیله گري هاي مجاهدین خلق در اوان انقالب بود 
که ماهیت آن هنوز بر خیلي ها آشــکار نشده بود. 
برگزیدن قالب و عنواِن »سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمي« خود نشان مي دهد که تا چه حد نسبت به 
این جریاِن باســابقه و محبوب آن دوران حساسیت 

وجود داشته است. 

انقالب  مجاهدين  سازمان  تشکيل  -زمينه های 
اسالمی هم ناشی از اين ضرورت بود؟ 

مجاهدین  تشــکیل دهنده ســازمان  عناصر  بله. 
انقالب اســالمي، خصوصًا بچه هــای زندان، یعني 
گروه امــت واحده معتقد بودند کــه ما از تجارب 
زنــدان و زندگــي از نزدیک بــا مجاهدین خلق 
چیزهایی را می دانیم کــه دیگران نمی دانند و واقعًا 

نيروهاي درگير در 
بخش هاي مختلِف کميته، 

در مدرسه رفاه جمع 
می شدند و با هم گفت وگو 

می کردند. ضرورت ها 
و زمينه هاي ايجاد يک 

تشکل سراسری و فراگير 
که همه گروه هاي فعال 

مذهبي را در يک تشکيالت  
گسترده تري به هم آورد 

منتهي به شکل گيری 
سازمان مجاهدين انقالب 

اسالمي گرديد 

با پیروزی انقالب، زندانیان سیاسِی آزادشده هر 
کدام حســب موقعیت خاص خودشان، دستي در 
قضایا داشــتند. اولین حضور آنان به نحو پراکنده و 
نامتشــکل در کمیته  استقبال از امام بود و پس از آن 
در کمیته انقالب اسالمي و خصوصًا کمیته مرکزي.
در آن شــرایط همه  مبارزین مذهبي به ضرورت 
ایجاد یک تشــکیالت سیاســي- نظامــِي توانمند 
براي حفظ و پیشــبرد انقالب رسیده بودند. شاید 
اولین گفتگوها و نشســت ها در این باره در همان 
کمیته مستقر در مدرســه رفاه که کارش تعقیب و 
دستگیري هاي اولیه سران نظام و کارهاي حفاظتي 
از مراکــز مختلــف پایتخــت بود شــکل گرفت. 
جریانات غیــر مذهبي و مجاهدین خلق هم بي کار 
نبودند. اگر چه امکان حضــور در این قبیل مراکز 
را نداشــتند؛ امــا به تبع حقي که بــراي خود قائل 
بودند و ارتباطات تشکیالتي و تجربیات سیاسي و 
چریکي شــان، درصدد تجمیع قوا و به دست  گرفتن 
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هم همین  طور بود. ما در حشــر و نشــر نزدیک با 
بچه های مجاهدین خلــق از نگرش  و راهبردها و 
روش   هایشان اطالع داشتیم و این آگاهی در بیرون 
وجود نداشــت و یا کمتر وجود داشــت؛ بلکه با 
فضاي تبلیغاتي موثري که ایجاد کرده بودند، عکس 

آن رواج داشت. 
اگر بــه اجزاي نام »ســازمان مجاهدین انقالب 
اســالمي« هم توجــه کنید، می بینید ایــن تقابل و 
معادل سازی در آن مستتر اســت. همین برگزیدِن 
قالِب »ســازمان« و نه حزب یا گــروه یا جمعیت. 
در بحث هاي اولیه شاید اصلی ترین پیشنهادِ بدیل، 
»ناصریــن انقالب اســالمی« بود، بــه همین دلیل 
که برخي از دوســتان اصرار داشــتند که نباید در 
نامگذاری از مجاهدیــن خلق دنباله روي کنیم؛ در 
مقابل، بعضــی می گفتند باید تــالش کنیم تا این 

عناوین مقدس را از دست آن ها در بیاوریم. 

حتی وقتی که عنوان »سازمان مجاهدین انقالب 
اســالمی« انتخاب شــد و اعــالم موجودیت کرد، 
خیلی هــا ما را با ســازمان مجاهدین خلق اشــتباه 
می گرفتند؛ به تدریج اما روشن شد و معلوم شد که 

ما نه آن، بلکه رقیب آن سازمان هستیم. 

-اقدامات عملی تشکيل ســازمان چگونه آغاز 
شد؟ 

بعضی از شــب ها نیروهاي درگیر در بخش هاي 
مختلِف کمیتــه، در طبقه دومِ مدرســه رفاه جمع 
می شدند و با هم گفت وگو می کردند و ضرورت ها 
و زمینه هــاي ایجــاد یــک تشــکل سراســری و 
فراگیرتری که همه گروه هــاي فعال مذهبي را در 
یک تشــکیالت  گســترده تري به هم آورد بررسی 
می کردند. مجموعه جلســاتی که در مدرســه رفاه 
توســط برخي از اعضاي این گروه های هفت گانه 

تشکیل  شد،  منتهي به شکل گیری سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمي گردید. 

 
-آيا برگزاری جلســات نيروها در مدرسه رفاه 
ناشی از نقش شــهيد رجايی در اداره اين مدرسه 

نبود؟ 
 موثر بوده اند؛ یعنی حدس می زنم؛ اطالع دقیقي 
ندارم. آقاي شهید رجایي یک فرد نظامي و چریک 
به آن معنــا نبودند؛ یا الاقل در ایــن دوره نبودند. 
لذا در بخش هاي نظامــي و امنیتي تِر کمیته که این 
دوســتان فعال بودند، کمتر نقش داشتند. ایشان به 
دلیل آشــنایي با طرف هاي مختلــف و ارتباطات 
گسترده شــان، حضور فعال و نقش مهمي در کمیته 
استقبال داشتند؛ ضمن این که از همکاران اصلي و 

سابقه دار این مدارس هم بودند. 
به هر صورت بنده ایشان را در آن جلسات منتهي 
به شکل گیري سازمان ندیدم و اگر نقِش تشویقي و 

حمایتي هم داشته اند، خبر ندارم. 

- نقش شــهيد رجايــی و زندانيان و اعضای 
گروهی كه در زندان با وی بودند، در سازماندهی 

سازمان مجاهدين چقدر بود ؟ 
یکــی از گروه هــای هفت گانه تشــکیل دهنده 
سازمان، بچه های زندان بودند که هیچ نام و نشانی 
هم در ابتدا نداشــتند. با این که شــهید رجایی از 
بنیان گــذاران اصلی و جهت دهنــده این جمع در 
زندان بودند و با این دوســتان ارتباط داشــتند؛ اما 
هیچ گاه در روند منجر به شکل گیري سازمان وارد 
نشــدند و عضو ســازمان نبودند. بنابراین ارتباط 
ســازمان با ایشــان تنها محدود به همان روابط و 
دوستي هاي سابق در زندان بوده است و نه بیشتر. 

-رابطه ســازمان مجاهدين انقالب با شــهيد 
رجايی بعد از پيروزی انقالب و انتصاب ايشــان 

چگونه بود؟ 
افراد ســازمان در حد توان مشورت هاي خوبی 
به شــهید رجایــی می دادند. وقتی شــهید رجایی 
به نخســت وزیري و ســپس به ریاست جمهوري 
 رســید، ســازمان  همه توانمندی اش را در خدمت 
ایشــان گذاشــت و حتی آقای نبوی فعالیت هاي 
درون ســازماني اش را کاهش داد و خدمت ایشان 
رفــت. آقای رجایــی هم اعتماد خوبی به ایشــان 
داشــتند. بنده آن دِینی را که به شهید رجایی دارم و 
اشاره کردم، به آقای نبوی هم صرف نظر از مواضع 
کنونی شــان دارم. متاســفانه توفیق دیدار ایشان را 

يکی از گروه های 
هفت گانه  مذکور 
بچه های زندان 

بودند که هيچ نام و 
نشانی هم در ابتدا 
نداشتند. با اين که 

شهيد رجايی از 
بنيان گذاران اصلی و 

جهت دهنده اين جمع 
در زندان بودند و با 
اين دوستان ارتباط 
داشتند؛ اما هيچ گاه 

در روند منجر به 
شکل گيري سازمان 
وارد نشدند و عضو 

سازمان نبودند. 
بنابراين ارتباط 

سازمان با ايشان 
تنها محدود به همان 
روابط و دوستي هاي 
سابق در زندان بوده 

است و نه بيشتر
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طي این سال ها نداشــته ام و با وجود رغبت بسیار، 
مجال و موقعیتي به دســت نیامده تا با ایشان درباره 
دیدگاه ها و مواضع سال هاي اخیرشان صحبت کنیم.   
سازمان تمام تالشــش این بود که به هر طریقی 
که مي تواند بــه آقای رجایی کمک کند. این کمک 
فقط به ِصرف روابط زندان و دوســتي هاي ســابق 
نبود، بلکــه به این دلیل بود  که شــهید رجایی در 
موقعیتــی در مقابــل بنی صــدر و هوادارانش قرار 
داشت و سازمان معتقد بود که آن ها باعث انحراف 
انقالب خواهند شــد و با شــناخت و اعتمادی که 
به شــهید رجایی داشت، تالش می کرد از دولت او 

حمایت کند. 

-آيــا ســازمان در برنامه ريزی های دولت و 
طراحی فعاليت های آن هم نقش داشت؟ 

دوران نخســت وزیری و ریاست جمهوری شهید 
رجایي در مجموع دوران کوتاهی بود. در این مدت 
هم، چنین ظرفیت و قابلیتی در سازمان وجود نداشت 
کــه بتواند در تمام سیاســت گذاری ها و تصمیمات 
شهید رجایی ورود پیدا کند. نه سازمان چنین قابلیتی 
را داشت و نه شهید رجایی اهل چنین کاری بود که 

تمام تخم مرغ هایش را در یک سبد بگذارد. 
ظرفیت وجودی و گســتره نگاه ایشــان بسیار 
عمیق تــر از آن بود کــه بخواهد خودش را به یک 
سازمان و یک گروه سیاســي خاص محدود کند. 
ســازمان هم با وجود اهتمــام و انگیزه های باالیی 
که داشــت، هنوز ظرفیِت فعالیت های این گونه اي 
را پیــدا نکرده بود. چرا که درگیر امور دیگری بود 
که اکثریت اعضاي سازمان را به خود مشغول کرده 
بــود؛  مثل قضیه جنگ که وقتی پیــش آمد، تقریبًا 
ســازمان نیمه تعطیل شد و همه رفتند جبهه. یا در 
زمینه مقابلــه با گروهک فرقان که ســازمان چند 
شــهید هم داد و تمام نیروهایش را پاي کار آورد. 
زمانی هم که ترورهاي مجاهدین خلق اوج گرفت، 
ســازمان نیروهایش را در اختیار سپاه و بخش های 

اطالعاتی قرار داد. 
به همیــن رو از آن چنان ظرفیتی برخوردار نبود 
که کل دولت را پشــتیباني کنــد؛  قابلیت و دانش 
آن را هم در آن زمان نداشــت. از این که نوشــتن 
برنامه دولت ایشــان به ســازمان سپرده شده باشد 
خبر ندارم و به عنوان ســازمان بعید مي دانم. ایشان 
قطعًا مشــورت هایي از اعضاي ســازمان و نوعًا به 
نحو فردي مي گرفته اند؛  اما به نحو ســازماني، خیر. 
ضمن این که ســازمان نیز تنها منبع مســاعدت یا 
اخذ مشــورت ایشان نبوده است. حزب جمهوری 

اســالمی در آن زمــان، خیلی فعال بود و شــهید 
رجایی نیز از همه جریانات و اشــخاص همســو 

استفاده می کرد. 

-اگر بخواهيد شــناخت و تصوير ذهنی خود 
را از شــهيد رجايی بيان كنيد، در باره ايشان چه 

خواهد گفت؟ 
ایشان انســان صادق و خودساخته ای بود. یک 
انسان اصولی؛  یعني مبنا و چارچوب داشت. متدین 

شهيد رجايی جزو معدود 
کسانی است که درک 

درستی از مبارزه و 
اهداف آن و چارچوب  هاي 
الزم الرعايه داشت. اين را 

از آن جا مي توان فهميد  که 
در زنداِن در حال مبارزه 

با رژيم و در حالي که هيچ 
دورنمايي روشني از آينده 
اين حرکت نبود، به سراغ 

]آثار[ عالمه طباطبايی 
مي رود

و به شدت عدالت خواه بود. وقتی که به موقعیت ها 
و منصب هــای نام و نشــان دار  رســید، از میزان 
 توجهش به اطراف و جزئیات امور کاســته نشــد. 
یک نوع یاد خدا و خداترســي و مراقبه همواره در 

ایشان وجود داشت. 
این کــه ایشــان رییس جمهــورِ کشــور بود و 
اشتغاالت و مسئولیت و دغدغه هاي مهمي داشت، 
باعث نمی شد تا مثاًل نســبت به نیروهاي خدماتي 
نهاد ریاســت جمهوري بي تفاوت باشد و نسبت به 
جزییــات اطراف خودش بی اعتنا باشــد. جزییاتی 
که دیگــران به راحتی از کنــارش عبور می کنند و 
یا بي اعتنایي خود را به آن ها توجیه مي کنند. ایشان 

وجدان بیداري داشت و اهل مراقبت بود.
شهید رجایی جزو معدود کسانی است که درک 
درســتی از مبارزه و اهــداف آن و چارچوب  هاي 
الزم الرعایه داشــت. این را از آن جا مي توان فهمید 
 کــه در زنداِن در حال مبارزه با رژیم و در حالي که 
هیچ دورنمایي روشــني از آینده این حرکت نبود، 

به سراغ عالمه طباطبایی مي رود. یعني که اوالً باید 
مبانی را تقویت کــرد و ثانیًا باید همواره نگاهي به 

مسائل آینده داشت.

 -به نظر شما اگر ماجرای انفجار نخست وزيری 
پيش نيامده و ايشان در حال حاضر زنده بودند، 
رفتار و منش شــان همان بود؟ اين پرسش از اين 
نظر كه فروكش كــردن روح انقالب و مبارزه، 

بسياری از افراد را تغيير داد، اهميت دارد. 
شــاید بگویند که ویژگی های شــخصیتی ایشان 
مربوط به فضاي احساسي و هنجارین آن دوره بوده 
و با عوض شدن شرایط، ایشان هم مثل بسیاري دیگر 
دستخوش تغییر مي شد. میزاني از تبعیت از اقتضائات 
را مي پذیــرم؛ در عین حال معتقــدم که این تلون در 
همه افراد یکسان نیست. رجایي به هر صورت واجد 
شخصیت اســتواري بود و اثر تبدل اوضاع در تلون 

احوال ایشان قطعًا به اندازه دیگران نمي شد.
برخي از مــا گمان می کنیم که اســالم فقط در 
تالش براي نیل به اهداف بلند خالصه مي شــود و 
مهم ترین وظیفه و رســالت هر مســلماني، حفظ و 
تقویت و پیشبرد اسالم اســت. البته آن هست؛  اما 
فراتر از آن، این اســت که خودِ ما هم دین ورزي و 
مســلماني کنیم. مسلماني هم به جاري شدن اسالم 
در لحظه لحظــه  زندگي فردي و اجتماعي اســت. 
یعنــي مهم تر از اهداف، روش نیل به آن هاســت و 
نحوه پیمودن مســیر. شهید رجایی کسی بود که به 
 نحوه پیمودن مسیر بســیار توجه داشت. ایشان به 

جزییات امور بسیار توجه داشتند. 
مسلمانی در چنین شرایطي است که خودش را 
نشــان می دهد: هم هدف، هم راه و هم چگونگي 
پیمودِن آن؛ هر ســه  اهمیت دارنــد. چرا؟ چون 
اثــرات وجودی دارنــد. آن چه خداونــد به مثابه 
پاداش بــه مومنین می دهد، نه حســب میزان نیل 
به اهداف؛ بلکه حســب بهــره وجودی حاصل از 
پیمودن مسیِر نیل به اهداف است. البته در هدف و 
مسیري که درست انتخاب شده باشد. شهید رجایی 
کســی بود که به همه این عناصر توجه داشت. این 
خصوصیت را مي توان به نحو اکملش در حضرت 
امــام دید. امام اهداف عالی و بلندی داشــتند؛ در 
عین حال هیچ گاه و حتي براي یک لحظه از توجه 
به راه و نحوه  پیمودن آن و بهره هاي وجودي اشان 

غفلت نداشتند. 

- از فرصتی كه در اختيار شــاهد ياران قرار 
داديد سپاسگزاريم.  
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درآمد

شهید رجایی 
با عملشان، اسالم را 
به ما معرفی کردند

شهيد رجايی در مقام يک معلم
در گفتگو با آقای محمد انسانی از شاگردان شهيد

بزرگ  دغدغه های  که  بود  معلمی  رجايی  شهيد 
مبارزات  مسير  به  را  وی  که  دغدغه هايی  داشت. 
سياسی و حبس و شکنجه کشاند و پس از انقالب نيز 
وی را تا نمايندگی مجلس و نخست وزيری و سپس، 
سرانجام  و  رساند  کشور  اجرايی  مقام  ترين  عالی 

شهادت را نصيب او کرد.
تاکيد ويژه شهيد رجايی به آموزش و پرورش ايجاب 
می کند که وی در زمينه آموزش و معلمی از نگرش و 
بينشی عميق برخوردار باشد. شاگردان سابق او بر 
تفاوت وی در انجام مسئولت معلمی وتقيد و تعهد او 

در اين زمينه گواهی می دهند.
محمد انسانی از جمله شاگردان اوست که روايت های 
بی واسطه ای از رفتار و خصوصيات شهيد رجايی به 

عنوان يک معلم دارد که در پی می خوانيد. 

- قبــل از هر چيز خودتــان را معرفی كرده 
و بفرماييد اولين بار چه زمان و كجا با شــهيد 

رجايی آشنا شديد؟
مــن محمــد انســانی هســتم. متولــد133۴و 
فارغ التحصیل سال 135۷ در رشته مدیریت اداری 
از مدرســه عالی قضایی قم، وابســته به دانشگاه 
تهران. تحصیالت ابتدایی ام را در مدرسه ای که در 
قدیم به آن »جامعه تعلیمات اســالمی« می گفتند، 
گذراندم. مدرســه ای بود که کاًل پوشــش اسالمی 
داشــت، خصوصی بــود و در ناحیــه 6 )جنوب 
تهران( تهران قرار داشــت. دوره دبیرســتان را نیز 
در دبیرستان »میرداماد« واقع در خیابان ری، پایین 
میدان قیام کنونی گذراندم. در این دبیرســتان بود 
که آقای محمدعلی رجایی معلم ما بودند. آن زمان 
درس ها به تفکیک بود؛ به ایــن معنی که مثلثات، 

جبر یا تصاعدات هندسی جدا بود. ایشان دبیر جبر 
و مثلثات بود. استاد دروس ریاضی بودند.

- آيــا از اخالق ايشــان در حيــن تدريس 
خاطره ای داريد؟

ایشان بســیار منضبط بود. نه تنها من، بلکه همه 
دانش آموزان ایشــان این موضوع را تایید می کنند. 
ایــن انضباط در تمام رفتارها و ســکنات ایشــان 
مالحظه می شــد. به عنوان نمونه، دقیق آمدن ایشان 
در ســر کالس بود. آقای رجایی قانونی گذاشــته 
بودند که بعد از من کســی وارد کالس نشود. سر 
ســاعت وارد کالس می شد. عمومًا زنگ تفریح را 
هــم با بچه ها می گذراند. به نــدرت برای خوردن 

چای و استراحت وارد دفتر می شد. 
گفتــه بود: اگر من هم دیر آمدم، شــما پشــت 

در بایســتید و من را راه ندهیــد. یک بار اندکی با 
تاخیر به کالس آمد. گویا در دفتر مدرســه کاری 
پیــش آمده بود. ما هم از فرصت اســتفاده کرده و 
صندلی اش را در پشــت در گذاشتیم. آقای رجایی 
وقتی می خواست وارد کالس شود و دید که در را 
بســته ایم، خیلی ظریف و به آرامی در را باز کرد و 
انگشــت دست راستش را هم با لبخندی که بر لب 

داشت باال آورد و گفت: »اجازه هست؟«!
همین طور این نظم را در پوشــش ایشــان هم 
می دیــدم. مرتب بود. همان لباس را ســال ها بعد 
در تن ایشــان دیدم. از نخســت وزیــری هم که 
می خواست به ریاســت جمهوری برود نیز فرقی 
نکرد. به کفشــش نگاه کردم، همان حالت بود. اما 
واکس خورده و تمیز. خط اطوی شلوارش به جای 
خودش بود. در صحبت ها و ســر تکان دادن هایش 
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عجیب منظم بود.
راه رفتن ایشــان در کالس خیلــی دیدنی بود. 
ایشــان خیلی راســت و نظامی حرکت می کرد. به 
هنگام راه رفتن در کالس فقط یک دســت ایشان 
حرکــت می کرد و یک دســتش در کنــار بدنش 
به صورت ثابت قرار داشــت. شــیوه این راه رفتن 
تغییر نکرد. به انتهای کالس که می رســید با همان 
پاشــنه اش می چرخید و برمی گشت.  حالت روی 
دکمه باالی پیراهنش همیشــه بسته بود که بچه ها 

به آن »یقه رجایی« می گفتند.

- تــا چه حد اين نظم را در شــيوه تدريس 
ايشان می توان ديد؟

همیشــه از گوشه تخته سیاه شــروع می کرد به 
نوشــتن و کم کم با خط هایی که بین نوشته هایش 
می کشید، تخته را پر می کرد. از فضای تخته حداکثر 
استفاده را می کرد و در آن اسراف نمی کرد. تمرین 
را هم که حل می کرد دور آن یک خط می کشــید 
و آن را معیــن می کرد. وقتی می خواســت جواب 
تمریــن را پاک کند، بــرای این که در وقت کالس 
صرفه جویــی بشــود از کنار تخته شــروع به پاک 
کردن می کرد. برخالف بقیه معلمین که همیشــه از 
ردیف هــای جلو می خواهند که تخته را پاک کنند، 
ایشان به نوبت در هرجلســه از یکی می خواست 
پای تابلو برود و تخته را پاک کند. نکته ای که برای 
ما جالب بود، این بود که در جلســه بعد، به خوبی 
بیاد داشــت از کدام ردیف و چه کســی در جلسه 
قبــل این کار را انجــام داده، بنابراین نفر بعدی را 
صدا می کرد. با نظم خاصی و از باال به پایین تخته 
را پــاک می کرد و حتی یک بار هم ندیدیم که حین 
درس مثل بعضی معلم ها، تخته پاک کن را وســط 

تخته دور بدهد و تخته را پاک کند.

- تا چه حد در كالس، به موضوعات سياسی 
و مذهبی گريز می زد؟

ایشــان وقت کالس را اصــاًل صرف غیر درس 
نمی کرد. اگر بچه ها ســواالت دیگر، مثاًل سواالت 
مذهبی داشتند، ایشان می گفت: یک روز خارج از 
وقت کالس قرار می گذاریم. اتفاقًا یک بار این کار 
را کرد. من خودم حضور داشتم. ایشان رفت خانه 
و برگشــت. )آن زمان مدارس دو نوبت بود. صبح 
تا ساعت 12. عصر از ساعت 2 تا ۴( در آزمایشگاهِ 
مدرسه ی میرداماد قرار گذاشت. بچه ها سواالتشان 
را مطرح می کردند. اغلب سوال ها بچه گانه بود. در 
عالم بچگی خودمان. بعضی از ســواالت در ذهن 

من مانده بود: یکی از بچه ها پرســید؛ آقا شــما به 
هیات های مذهبی هم می روید؟ گفت: بله. دیگری 
پرســید؛ آیا برای ناهار هم می مانید؟ گفت: نه، من 
روزهای عاشورا و تاسوعا به یک هیات در خیابان 
زیبــا می روم کــه در آن جا روضه خوانی اســت، 
ولی موقع غذاخوردن ســعی می کنم بلند شــوم و 
بیرون بروم. پرســیدم؛ چرا؟ مگر اشکالی دارد که 
غــذا بخورید؟ گفت: یــک روز که در هیات بودم 
بعــد از ختم برنامه، به همــه اعالم کردند که برای 
صرف ناهــار بمانند. ولی من نحــوه غذا دادن به 
مــردم را که دیدم، بلند شــدم که جلســه را ترک 
کنم اما درها را بســته بودنــد. )آن زمان مثل االن 

معلمــی آورده اند، نه عالقه. اما شــهید رجایی به 
کارش عالقه داشــت. در کالس یک آقای کریمی 
داشــتیم که ایشان خسته می کرد آقای رجایی را از 
بس سوال می پرسید. خجالت هم نمی کشید. آقای 
رجایی هم با طیب خاطر پاسخ می داد. درس را که 
تفهیم می کرد، سپس ســوال می کرد: کسی سوالی 
دارد؟ تمرین می داد. کتاب هــا به خوبی کتاب های 
االن نبــود. االن در کتاب ها تمرین داریم. آن زمان 
این گونه نبود، بنابرایــن نقش معلم خیلی باال بود. 
معلمی که به دلســوزی ایشان باشد، نبود. تنها یک 
معلــم دیدم که ارمنی بــود و خیلی زبان را خوب 
تدریس می کرد. بقیه معلم ها حتی اگر دانش خوبی 

غذا در ظروف یک بار مصرف و بهداشــتی توزیع 
نمی شــد. یک ســینی گرد بود که چهار نفر در آن 
غذا می خوردند(. پرســیدیم؛ چه اشکالی در توزیع 
غذا دیدید؟ گفت: انسان ها حرمت و شئونی دارند. 
عــده ای از دور و بر آدم، هی به او می گویند آقا به 
من بده... بعد هم که نوبت شــما می رسد با وضع 
نامناســبی غذا را جلویتــان می گذارند که کرامت 
انسانی رعایت نمی شود. ایشان می گفت: هیچ وقت 
دستتان را پیش کسی دراز نکنید، حتی برای گرفتن 
غذای امام حسین. بنشــینید تا بسیار محترمانه غذا 

را جلویتان بگذارند.

- از ابتکارات تدريس ايشان بگوييد.
ایشــان ســعی می کرد درس را به ما تفهیم کند. 
االن خیلــی از معلمین مــا از روی ناچاری رو به 

داشتند، روش تدریس خوبی نداشتند.

- چقــدر بيــن دانش آمــوزان تبعيض قائل 
می شدند؟ حتی تبعيض مثبت. مثاًل به دانش آموزان 

مستمند يا باهوش بيشتر توجه نشان بدهند.
اصــاًل. حتــی اگــر کاری می خواســت برای 
دانش آموزان مســتمند انجام دهــد، به طور پنهان 

انجام می داد.

- شما در جريان كمک ايشان به دانش آموزی 
به طور خاص نبوديد؟

نه. اما می خواهم این را بگویم. ببینید، سر کالس 
یک دانش آموز هســت که تیز و دیگری کند است. 
ایشــان نگاهش نسبت به همه یکسان بود. حتی در 
تقسیم نگاه هم تبعیض قائل نمی شد. هرگز ندیدم 
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که دانش آموزی را شماتت بکند. 

- آيا رفتار يا عادت خاصی در كالس داشتند؟
روش آقای رجایی به گونــه ای بود که وقتی به 
کالس می آمــد، نوشــته های روی تخته را با دقت 
می خواند. یک دســت خــود را به طرز خاصی زیر 
چانــه اش قرار می داد، در حالی که دســت دیگرش 
مثل نظامیان پشــت ســرش قرار می گرفت، شروع 
به خواندن می کرد. نوشــته هایی کــه بچه ها برای 
تذکر یا جلب توجه معلم، روی تخته می نوشــتند. 
یک بار چون نمره درس من از ایشان خیلی کم شد، 
ایشان قول داد این نمره را با نمره امتحاِن قوه )االن 
می گوییم میان ترم، میان ثلث( جمع و در کارنامه ام 
وارد کند، اما فراموش کرده بودند. من هم ناراحت 
شــده بودم. روی تخته نوشــتم: »واوفوا بالعهد ان 
العهد کان مسؤوال«. وکان را َکَانَّ نوشته بودم. ایشان 
وقتی این نوشــته را خواند، روی َکَانَّ خط کشید و 
گفت: ما در تمام قــرآن َکَانَّ نداریم و صحیح این 
کلمه کان اســت. بعد که حضوری به ایشان گفتم: 
شما قول داده بودید که 2 نمره را با هم جمع کنید، 

پذیرفت و در مرحله بعدی جبران کرد.

- چقدر ايشــان را به عنوان معلمی دلســوز 
می شناســيد؟ آيا زندگی شــخصی بچه ها هم 

برايش اهميت داشت؟
آقــای رجایی معلمی نبود کــه فقط بیاید درس 
بدهــد و برود و نســبت بــه دانش آمــوزان خود 
بی تفــاوت باشــد. به همــه چیز توجه داشــت. 
دانش آموزان را شناســایی می کــرد. در بین بچه ها 
دانش آموزی بود که ظاهر خوبی داشــت. موهایش 
را بلند کرده بود. کت کوتاهی می پوشید و با شلوار 
تنگ. گاهی با خــودش مجالت مبتذل می آورد به 
کالس. آقای رجایی به مدرسه گفته بود، وضع این 
دانش آموز قابل تحمل نیســت. یا از کالس برود، 
یا خودش را اصالح کنــد. در غیر این صورت من 
در این جا تدریــس نخواهم کرد. کاری کرد که آن 
دانش آموز اصالح شــد. بعدها فهمیدم که پنهانی با 

وی صحبت می کند.

- چرا آن دانش آموز اين كار را كرد ؟ به خاطر 
عالقه به آقای رجايی؟

نه. به خاطر فشار و اجبار مدرسه. اخالق درستی 
نداشــت که بخواهد به خاطر آقای رجایی این کار 
را بکند. آن زمان فســاد خیلی رواج داشت. آقای 
رجایی رسالتش را در درس دادن خالصه نمی کرد. 

ایشان دانش آموزان مذهبی را هم شناسایی می کرد. 
یک ســال وقتی ورقه امتحان را بــه آقای رجایی 
دادم، ورقه کوچکی به مــن داد. آرام بدون این که 
کسی متوجه بشود. به هر کس که جلسه امتحان را 
ترک می کرد، کاغذ کوچکی می داد. یادداشتم را باز 
کردم. دیدم اسم ســه، چهار تا کتاب را نوشته اند. 
گفت: این کتاب ها را در تابستان که فراغت زیادی 
بــرای مطالعه داری تهیه کن و بخوان. حتی به فکر 

تابستان ما هم بود.

اســت. هر ســوالی را با خط مورب از سوال قبل 
و بعــد آن جدا می کرد. هیچ جــای خالی در برگه 
مشاهده نمی شد. چون به سواالت شماره می زد، ما 
در پیدا کردن ســواالت به اشتباه نمی افتادیم. باالی 
هر صفحه یا ســوال امتحانی هم معموالً حدیث یا 
شــعر یا پیامی می نوشت. بیاد دارم که یکبار باالی 

برگه امتحانی ما نوشته بود:
دست طلب چو پیش کسان می کنی دراز
پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش

- برای شــما سوال پيش نمی آمد كه چرا اين 
كار را می كند؟

ما می فهمیدیم. می فهمیدیم که خیلی به موضوع 
اسراف حســاس است. مخالفت با اسراف را عماًل 
به ما نشــان می داد. همان گونه که در اسالم داریم 
که با رفتارتان مردم را به اعمال نیک دعوت کنید نه 
با گفتارتان. ایشان با عملشان، اسالم را به ما معرفی 
کرد. به جای این که بگوید: دروغ نگویید، خودش 
دروغ نمی گفت. خودش اسراف نمی کرد. معلمانی 
در آن زمان بودند که خشن بودند و رفتارهای بدی 
با دانش آموزها داشــتند. ما با مقایسه، تفاوت های 
ایشــان را با بقیه تشخیص می دادیم. یا مثاًل معلمی 
داشــتیم که ســادات هم بود اما 10 دقیقه مانده که 
کالس تمام شــود، جمع و جــور می کرد تا زنگ 
بخورد. اما آقای رجایی اصاًل وقت نمی شــناخت. 
بچه ها هم در کالس ایشــان متوجــه گذران زمان 
نمی شــدند. تکالیفی را هم که می داد، نگاه می کرد 

که شما انجام داده ای یا نه.

- باتوجه به اين كه ايشــان به تدريس دروس 
رياضی می پرداخت، و اين درس معمواًل در بين 
دانش آموزان محبوب نيست، چطور سعی می كرد 

برای شما ايجاد عالقه كند؟
روش تدریس خیلی مهم است. یک بار از ایشان 
ســوال کردیم؛ آقای رجایی معلمی شــغل خوبی 
اســت؟ گفت: خیلی شغل خوبی است. بعد گفتیم: 
ولی حقوقش کم اســت، گفت: پس خیلی شــغل 
بدی است. یعنی بستگی دارد که شما به چه شکل 

و با چه نگاهی به معلمی نگاه کنید. 
ببینید معلم باید برنامه داشــته باشد. دانش آموز 
به خوبی متوجه می شود که معلم بدون برنامه است 
یا آماده نیســت. در این صورت عالقمند می شود. 
معلم باید پی گیر تکلیفی که داده اســت هم باشد. 
آقای رجایی برنامه داشت. بسیار از ما کار می کشید. 
- آيــا دانش آموزان به شــهيد رجايی عالقه 

ما با مقايسه، تفاوت های ايشان 
را با بقيه تشخيص می داديم .

آقای رجايی اصاًل وقت 
نمی شناخت. بچه ها هم در 
کالس ايشان متوجه گذران 

زمان نمی شدند. تکاليفی را هم 
که می داد، نگاه می کرد که شما 

انجام داده ای يا نه

- يادتان هست چه كتاب هايی بود؟
فکر می کنم کتاب آقای مطهری داخلش بود.

 
- از شــيوه امتحان گرفتن ايشان بگوييد؟چه 

تفاوتی با بقيه معلمان داشت؟
آقای رجایی تنها معلمی بود که در زمان امتحان، 
خودش مراقب بود و از کس دیگری به عنوان ناظر 
و مراقب استفاده نمی کرد. خودش در جلوی سالن 
می نشست و قرآن می خواند. گاه گاهی هم به جلسه 
امتحان نگاه می کرد. با شناختی که از بچه ها داشت، 
نگاهش هم سنجیده و حساب شده بود. یکبار من 
12 نمره را نوشته بودم، اما از این نمره راضی نبودم 
و به این طرف و آن طــرف نگاه می کردم که برای 
نمره بیشــتر از بقیه کمک بگیــرم. آقای رجایی به 
محض این که متوجه شــد، به طرف من آمد. ورقه 
من را گرفت و گفت »برو«. روش ایشــان این طور 
نبود کــه ورقه امتحان را پاره کنــد یا صفر بدهد. 
یا نمره ای را که مــن می گرفتم ضایع کند. حداکثر 
برخوردشــان این بود که امــکان و مجال تقلب را 

می گرفت.
وقتی برگه ســوال های کمکی امتحــان را به ما 
می داد، می دیدم که از تمام فضای آن استفاده کرده 
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آيا  ايشان  به ســختگيری های  با توجه  داشتند؟ 
دانش آموزان ايشان را دوست داشتند؟

عمومًا نــه... اما بچه هایی کــه اهل درس بودند 
دوستش داشــتند. طبیعی هم بود. ایشان آدم بسیار 
موفقی بود در کارش. سال ها بعد که دانشجو بودم، 
فهمیدم ایشان را ساواک دستگیر کرده است. ارتباط 
ما بعد از دبیرســتان به طور کامل قطع شــده بود. 
تا این کــه بعدها، بعــد از آزادی از زندان به اتفاق 
مهنــدس مخملبــاف و آقای طاوســی مهیاری به 
دیدارشان رفتیم. آقای رجایی هیچ فرقی نکرده بود.

- آقای رجايی شما را شناختند؟
مــن را نشــاختند. امــا پســرخاله ی من چون 
دانش آموز زبده و تیزی بود هم چنین موهای بوری 
داشــت، تا ما را دید گفت: تو مخملباف نیستی؟؟ 
چه نســبتی با محســن مخملبــاف داری؟ گفت: 
پسرعمویم اســت. آقای رجایی گفت: پسر خوبی 
است. بروید دیدن ایشان)محسن مخملباف(. چون 
محســن با آقای رجایی در زندان بــا هم، همبند 

بودند. بعدها رفتیم دیدن آقای محسن مخملباف.
آقای رجایی وقتی آمد، بســیار ساده بود. سه تا 
چای ریخت و آورد. آقای طاووســی دفعه چندم 
بود که می آمد. هر دفعه چند نفر را با خودش برده 

بود دیدن آقای رجایی.

- آن روز تنها بودند ؟
بله. آن روز خانواده شان در جای دیگری بودند.  

- ديدار با ايشان چقدر روی شروع فعاليت های 
مبارزاتی شما در آن سال، تاثير داشت؟

من از یــک خانواده مذهبی بودم. عضو ســپاه 
بــودم. جو، جو انقالب بود. این طور نبود که دیدار 
ایشــان به آن صورت بر من تاثیر گذاشته باشد. در 
شکل دادن هسته ی اولیه سپاه، آقای محسن رضایی 

ما را دعوت کرد.
 

- بعد از نخست وزيری و رياست جمهوری 
باز هم ايشان را مالقات كرديد؟

بله. من از طرف سپاه مامور شده بودم که به دفتر 
بنی صدر بروم. زمانی که وی فراری شده بود. آن جا 
را تحویل بگیریم تا آقای رجایی که رییس جمهور 
شــده بودند در آن دفتر مستقر بشوند. از ساختمان 
ریاســت جمهوری تا نخست وزیری یک پلی قرار 
داشــت. دیدم آقای رجایــی از آن پل دارد می آید. 
یک دســتوراتی برای دفتر بنی صدر داد. چون اتاق 

بنی صدر خیلی شــیک و مجلل بود، دســتور داد 
وسایل تزئینی و دکوری را جمع کنند. گفت همه را 
برداریــد و داخل کمدهای چوبی بگذارید که دیده 
نشود. تنها چیزی را که قبول کرد در اتاق جدیدش 
بگذاریم، یک رادیو ضبــط و چند جلد کتاب بود. 
خیلی ساده زیست بود و در این موضوع هیچ کسی 

نمی تواند کوچکترین خدشه ای وارد کند.

- معلم ديگری هم داشــتيد كه مثل ايشــان، 
مبارز باشند؟

مبارز، مثل ایشــان نه... اما معلم دیگری داشتیم 

در اين ســال ها مهجور واقع شده است بهتر به 
جوانان معرفی كنيم؟

تنها و تنها، فیلمی از زندگی ایشــان بسازیم. از 
کودکــی و زمانی که دوره گردی می کرده، ســپس 
نیــروی هوایی، آموزش و پــرورش و به زحمت 
درس خوانده اســت. االن دیگــر، تفکر رجایی را 
نمی پســندند. تنها چیزی که مسئولین ما می توانند 
از رجایــی بگیرند و عمل بکنند، ساده زیســتی و 
صداقت اســت. راستگو باشــند. گاهًا مسئولین ما 
می خواهند ادای شــهید رجایــی را در بیاورند، اما 
نمی تواننــد. رجایی همان طور لباس می پوشــید و 
رفتار می کرد که در ســر کالس بود، نخست وزیر 
بود یا رییس جمهور. هیچ فرقی نکرد. من به عین 
رفتارشــان را دیدم. پست و مقام یک ذره ایشان را 

تغییر نداد. 
آن هایی که رفتند، خوشــحالند و مسرورند به آن 
چیزی کــه خداوند به آن ها داده اســت. آن ها کنار 
خــدا و با خدایند. ما افســوس می خوریم از این که 
چطور ما محروم شــدیم و از این افراد و از نعمت 
وجود آن ها استفاده نکردیم. شهید رجایی کسی بود 
که حتی وزرایــش از وی درس اخالق می گرفتند. 
افســوس که آن ها برای چه شهید شدند و ما بعد از 
3۷ ســال، همچنان تجربه و خطا می کنیم. به خاطر 
دارم در زمان شــاه، آقایان روحانی می گفتند: شــاه 
فقط یک ســاعت رادیو و تلویزیــون را به ما بدهد 
بس است برایمان. خداوند خواست نعمت را بر ما 
تمام کند. کل تشــکیالت را به دست ما داد تا ببیند 

ما چه می کنیم؟
وضعیت جامعه به خوبی گویاســت. در بعضی 
شاخص ها مثل کشورهای آفریقایی شده ایم... فقر، 
فحشا، خودکشی ها... علت این است که مسئولیت 
را نمی پذیریم. تقصیــر را مرتب به گردن دیگری 
انداخته ایــم. و اال این مجموعه، یک پازل اســت. 
از من معلم، شــمای خبرنگار، روحانی مسجد، آن 

قاضی و... همه مقصریم.
من در ســال ۹3 در مکه، هنگامــی که از کنار 
ســاختمان محکمه رد می شــدم خدا شاهد است 
دیــدم از پله ها تنها یک نفر در حــال پایین آمدن 
بود. اما دادگســتری و شورای حل اختالف هایمان 
را ببینید چه خبر اســت؟ چرا این قدر بد شده ایم؟ 
علتش این است که ما اخالق شهید رجایی، شهید 

باهنر و شهید بهشتی را در جامعه مان نمی بینیم. 

- شهيد رجايی را در يک جمله معرفی كنيد
معلمی متواضع، ساده زیست و صادق بود.

شهيد رجايی همان طور 
لباس می پوشيد و رفتار 
می کرد که در سر کالس 

بود، نخست وزير بود 
يا رييس جمهور. هيچ 

فرقی نکرد. من به عين 
رفتارشان را ديدم. پست 
و مقام يک ذره ايشان را 

تغيير نداد

به اسم شمس الدین حسینی که در حزب جمهوری 
شهید شد. معلم تعلیمات دینی و شرعیات بود.

- آقای رجايی بچه ها را با اسم كوچک صدا 
می كرد؟

نه. اما حســاس بود به یک ســری چیزها. مثاًل 
نام خانوادگی من قبل از این که »انســانی« شــود، 
»نشاسته گر« بود. آقای رجایی مدام به من می گفت: 
برو تکلیف نــام خانوادگی ات را مشــخص کن. 

شناسنامه ات رو بگیر و بیاور. بسیار دلسوز بود. 

- خبر شهادت ايشان را كی و چگونه دريافت 
كرديد؟

آن روز، من در سپاه بودم. با آقای عرب سرخی 
رفته بودم میدان تیر برای آموزش. ایشان از طریق 
بی ســیم خبردار شــد که دفتر ریاست جمهوری 
منفجر شده اســت و مرحوم رجایی و باهنر شهید 

شده اند. 

- به عنوان شــاگرد آقای رجايــی بفرماييد، 
چطور می توانيــم معلم شــهيد، رجايی را كه 
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درآمد

معلمی برای تمام فصول 
انسانیت

شــهيد رجايی در قامت يک معلــم درگفتگو با مرتضی 
مخملباف شاگرد شهيد

هنگامی که واژه معلم را در گفتمان سده اخير به کار 
می بريم مصاديق بزرگواری همچون شهيد رجايی و 
شهيد مطهری به ذهنمان خطور می کنند. در همين 
راستا و برای شناخت ابعاد شخصيتی شهيد رجايی، 
ماهنامه شاهد ياران سعی کرده است با دانش آموزان 
آن معلم عشق گفتگويی هايی داشته باشد. مرتضی 
بزرگوار  معلم  روز  آن  شاگردان  از  يکی  مخملباف 
است  که در مدرسه ميرداماد با شهيد رجايی آشنا 
شده است و هم اکنون در وزارت دفاع مشغول به 
معتقد است که شناخت  گفتگو  اين  در  است.  کار 
يکی  که  رجايی  شهيد  شناخت  بدون  انقالب  اين 
از  شاگردان مکتب امام خمينی بود، ممکن نيست. 
آن چه در زير می خوانيد گفتگوی مجله شاهد ياران 

با مرتضی مخلمباف است.

- آقای مخملباف لطفًا خودتان را معرفی كنيد و 
چگونگی آشنايی تان با شهيد رجايی را بيان فرماييد؟

محله ی  در  فروردین ماه سال 1336،  متولد  بنده 
جنوب تهران، خیابان مولوی )باغ فردوس( هستم. 
دوران دبستان را در خیابان شهید هرندی در مدرسه 
زمان  آن  در  دبستان  دوران  گذراندم.  شهاب الدوله 
بعد  و  نهم  تا  هفتم  از کالس  و  بود  شش کالسی 
نهم تا دوازدهم را در دوران دبیرستان می گذراندیم. 
در  واقع  میرداماد  مدرسه ی  در  را  دبیرستان  دوران 
جنوب شهر، در منطقه ی 6، نزدیکی های میدان قیام 
از مدارس خوب دولتی آن  )میدان شاه سابق( که 
غیرانتفاعی  مدارسی  زمان  آن  گذراندم.  بود  زمان 
ما  که  بودند  هم  »خوارزمی«  و  »هدف«  مانند 
آن  در  تحصیل  به  قادر  اقتصادی  شرایط  برحسب 
مدارس نبودیم. اما خدا را شکر دبیرستان »میرداماد« 
کالس  از  مدرسه  این  بود.  خوبی  مدرسه ی 
یازدهم به بعد را نداشت و فقط تا کالس یازدهم 
به  از سال دهم  نام می کرد و  ثبت  دانش آموزان را 

دبیر  عنوان  به  دبیرستان  این  در  رجایی  شهید  بعد 
بنده  رشته ی  که  آن جا  از  داشتند.  تدریس  ریاضی 
ریاضی بود، توفیق آشنایی با شهید رجایی از همان 
 زمان یعنی از سال 52 شروع شد. درست زمانی که 
من در کالس دهم بودم. ریاضی درس های مختلفی 
داشت، از قبیل هندسه، جبر و ... و به این ترتیب 
بود که ما هفته ای دو تا سه درس با ایشان به عنوان 
رجایی  آقای  که  آن  از  پیش  داشتیم.  ریاضی  دبیر 
بودیم  شنیده  زیاد  را  خیرشان  ذکر  شوند  ما  دبیر 
حاذق،  خوب،  دبیر  یک  ایشان  که  می دانستیم  و 
توفیق  البته  که  بودند  منظمی  و  مومن  مسلمان، 

آشنایی ما در این دو سال با ایشان بیشتر شد. 
دوازدهم  میرداماد کالس  دبیرستان  که  آن جا  از 
خود  توصیه  به  سال  دو  این  از  پس  نداشت، 
شهدا،  میدان  در  که  فلسفی  دبیرستان  به  ایشان 
ابتدای خیابان پیروزی بود، رفتیم و آن جا ثبت نام 
کردیم. معرفی ایشان بابت این مدرسه به ما و این 
راهنمایی شان از آن جا شروع شد که شهید رجایی 

از ما پرسیدند شما سال آینده کجا می خواهی درس 
»هدف«.  یا  »خوارزمی«  دبیرستان  گفتم  بخوانی؟ 
برای  اما  است  خوبی  مدارس  این ها  گفتند  ایشان 
شما دور است. تو االن به زمان نیاز بیشتری داری. 
بنابراین دبیرستان دیگری را به تو معرفی می کنم که 
در سطح همان دبیرستان هایی باشد که از آن ها نام 
بردی؛ همان دبیرهای خوب را دارد، ولی به شما 
نزدیک تر است. البته یک امتحان ورودی داشت که 
دوازدهم  سال  و  قبول شدم  کردم،  آن شرکت  در 
وارد  و  گرفته  دیپلم  بعد  و  گذراندم  آن جا  در  را 

دانشگاه شدم.

همه  به  آن قدر  نظر شخصيتی  از  ايشان  آيا   -
مشورت  همه  به  راحتی  به  كه  بودند  نزديک 

دهند؟
بله، هر کس به ایشان نزدیک می شد، به تناسب 
ظرفیت، به کسی که از او استمداد می طلبید کمک 
می کرد. از این نظر به ظرفیت بچه ها نگاه می کرد. 
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بودند  مذهبی تر  مقدار  یک  که  دانش آموزانی 
سیاسی  مسائل  و  بودند  خط  توی  اصطالحًا  و 
می دانستند، با آن ها یک جور حشر و نشر داشت و 
با کسانی که وجه درسی بهتری داشتند یک جور. 
که  باشد  طوری  می کردند  سعی  که  حال  عین  در 
حریم ها هم رعایت شود ،طوری بود که خودشان 
با بچه ها رابطه برقرار می کردند. وجه مشترکی هم 
و  داشتند  نظر  مد  دانش آموزان  همه  به  نسبت  که 
به  که  درسی  سطح  که  بود  این  می کردند  رعایت 

همه ي دانش آموزان ارایه می دادند یکسان بود. 

ــت  ــه سياس ــوزان را ب ــان دانش آم ــا ايش - آي
ــود  ــا پيــش آمــده ب ــد؟ آي هــم دعــوت می كردن
ــی  ــس خاص ــد در مجل ــوزان بخواهن از دانش آم

شــركت كننــد يــا مــواردی از ايــن دســت؟
آن  در  ساواک  امنیتی  قوی  سیستم  به  توجه  با 
به  توجه  با  و  داشت،  وجود  مدارس  در  که  زمان 
بودند،  هم  شده ای  شناخته  چهره ی  ایشان  این که 
حرکت هایی  چنین  نمی توانست  علنی  صورت  به 
را داشته باشند، ایشان احتیاط می کردند و در این 
مساله نگاه به بچه ها می کرد. اما در جلساتش بنا به 
شرایط نکاتی را برای دانش آموزان عنوان می کردند.

- مورد خاصی در خاطرتان هست كه به عنوان 
روشنگری به دانش آموزانشان گوشزد كرده باشند؟ 

چه در مسايل مذهبی چه در مورد سياست؟
قالب  در  و  لفافه  در  را  مباحث شان  ایشان 
مطلب  این  به  توجه  با  می گفتند.  درس هایشان 
ایشان  است،  و خشکی  ریاضی، درس سخت  که 
ابتدای سال اوالً یک برنامه ریزی کلی را برای  در 
به  بود  پروتکلی  یک  که  می کردند  تعریف  بچه ها 
این صورت که در آن قوانین اخالقی و انضباطی و 
نحوه تدریس ایشان در قالب آن گفته می شد. مثاًل 
تاکید داشتند که به هیچ عنوان بعد از خودشان وارد 
ورود  اجازه ی  صورت  این  در  که  نشویم  کالس 
نمی دادند و در عین حال طوری سر کالس حاضر 
می شدند که مثاًل اگر کسی هنوز در ساعت تفریح 
یا برای نماز بیرون از کالس باشد، بتواند خود را 
به کالس برساند؛ اما بعد از ایشان دیگر کسی حق 

ورود به کالس نداشت. 
موقع  به  را  همیشه کالس هایشان  رجایی  شهید 
نحوه ی  و  می کردند  تمام  هم  موقع  به  و  شروع 
کارشان به این شکل بود که در هنگام تدریس تنها 
به  توجه  با  نمی کردند.  اکتفا  درسی  کتاب های  به 
این که ما در مدارس جنوب شهر درس می خواندیم 

و مدارس دیگر برنامه هایی داشتند از قبیل برگزاری 
این  از  برنامه های دیگری  کالس های فوق العاده و 
دست، با این حال شهید رجایی برای ما برنامه هایی 
برایمان  بود  نیاز  که  در همان سطح و در سطحی 
ما  برای  سواالتی  که  صورت  این  به  کرد.  فراهم 
می آورد و چاپ و تکثیر می کرد و کتاب هایی فوق 

برنامه ی درسی به ما معرفی می کرد. 
آن زمان دوران مدرسه به این شکل بود که هر 
ثلث )هر سه ما یک بار( باید یک امتحان می گرفتند. 
کل سال هم به سه ثلث تقسیم می شد. ولی ایشان 
به ما می گفت من هر ماه یک امتحان می گیرم. در 
واقع به نوعی زحمت خودشان را زیاد می کردند. 

اتفاقی بیفتد. خاطرم هست یک بار که من در دفتر 
مدرسه بودم موردی پیش آمد که دانش آموزی را 
می خواستند. همان جا مدیر به ناظم گوشزد کرد که 
»این ساعت کالس آقای رجایی است« و می توان 
گفت این از جلوه های خوب کاری و نحوه تدریس 

ایشان بود. 

- از فعاليت های فوق برنامه ايشان چه به ياد دارد؟
در مورد کارهای فوق برنامه ای که ایشان برای 
ما انجام می داد باید بگویم که مثالً  آن زمان دستگاه 
برگه های  روی  را  سواالت  باید  دبیران  نبود.  کپی 
می کردند.  تکثیر  ما  برای  بعد  و  نوشته  استنسیل 
امتحان  بحث  اصاًل  که  نبود  این طور  هم  زمان  آن 
تستی مطرح باشد. تست فقط تست کنکور بود. اما 
ایشان در کالس هایشان ما را با تست آشنا کرد. این 
حرف ها شاید برای امروز عجیب باشد، اما در واقع 
سال   ۴3 به  یعنی  برگردید،   52 سال  به  باید  شما 
قبل، به آن شرایط، آن نحوه ی تدریس و آن فضا. 
برنامه ی آموزشی و نحوه ی تدریس االن با آن زمان 
هم  ایشان خودشان  البته  نیست.  قیاس  قابل  اصالً  
در مدرسه کمال و مدرسه ی دیگری که شهریه از 
دانش آموزان می گرفتند در کادر اداری  کار می کرد.

 کالس ریاضی ایشان برخالف خود ریاضی که 
هیچ  بود.  باطراوتی  کالس  است،   خشکی  درس 
را خدشه دار  دانش آموزان  احترام  ایشان  هم  وقت 
هست  خاطرم  در  که  مواردی  از  یکی  نمی کرد. 
که  متغیر،   تابع  نام  به  داشتیم  درسی  که  بود  این 
مثاًل ایشان می آمد و می گفت ببینید بچه ها در این 
کالس من متغیرم و شما تابع من! اگر هماهنگ با 
من رفتار کنید تابع مثبت و اگر خالف من باشید 
باز هم تابع من هستید منتها به صورتی خالف و 
به شکلی مفهومی  بود که  این صورت  به  منفی و 

بسیاری از مسایل را به ما آموزش می دادند.
یادم است یک بار چهره هایی فکاهی روی تخته 
کشید و گفت بگویید اصالتاً هر یک از این ها اهل کجا 
هستند؟ دانش آموزان یک به یک شهرهای مختلف 
چون  این  مثاًل  که  می کردند  عنوان  را  قومیت ها  و 
این خصوصیت را دارد پس این جایی است. آقای 
رجایی گفت که خوب! حاال چرا نمی گویید این فرد 
یک چهره ی انگلیسی است یا چرا نمی گویید یک 
آمریکایی است؟ و با این مثال ها به ما می فهماند که 
به قومیت ها کار کسانی است  القاب مختلف  دادن 
و  می برند  رنج  ما  مردم  میان  از وجود وحدت  که 
به راحتی حتی مفاهیم فرهنگی و اخالقی را هم در 

میان گفته هایشان به ما گوشزد می کردند. 

چرا که به هر حال یک معلم پس از هر بار امتحان 
می بایست تمام این اوراق را با خود ببرد و تصحیح 
کند. واقعاً  زحمت می کشید. ایشان می گفت من از 
به روز  هم  که  می گیرم  امتحان  ماه  هر  جهت  این 
باشید و هم اگر به طور اتفاقی برای کسی مساله ای 
ثلث  هر  نهایی  امتحان  در  نتوانست  که  آمد  پیش 
شرکت کند، از کل نمره ی مقرر شده محروم نشود 
و براساس امتحانات دیگر آن دانش آموزان نمره اش 

را قرار می داد. 
هست  خاطرم  در  ایشان  از  که  تصویری  اولین 
این بود: روزی که به کالس وارد شدند کتشان را 
تن  بر  سفید  کوتاه  آستین  پیراهن  یک  درآوردند. 
داشتند. از همان ابتدا شروع کردند باید و نبایدهای 
همه  ابتدا  همان  از  کردن.  تفهیم  بچه ها  به  را  کار 
چیز را می گفت و البته بعد هم آن را مطالبه می کرد. 
خودش هم به برنامه ای که می داد حتمًا مقید بود. 
کالسش به حدی منظم بود که مدیران مدرسه به 
وسط  بار  یک  مثاًل  که  نمی دادند  اجازه  خودشان 
کالس بیایند و کسی را بخواهند. در تمام مدت دو 
سالی که بنده دانش آموز ایشان بودم، ندیدم چنین 

شهيد رجايی هميشه 
کالس هايشان را به موقع 

شروع و به موقع هم 
تمام می کردند و نحوه ی 
کارشان به اين شکل بود 
که در هنگام تدريس تنها 
به کتاب های درسی اکتفا 

نمی کردند
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از جمله خصوصیات ایشان که برای ما خیلی قابل 
توجه بود این که مثاًل در طول سال من شهید رجایی 
را تنها با یک کت و شلوار قهوه ای دیدم. همین یک 
دست کت و شلوار را داشت و همیشه هم تمیز و 
اتو کشیده بود. در صورتی که با توجه به تخته و گچ 
که قباًل به جای تخته وایت برد و ماژیک از آن ها 
نامرتب  و  گچی  دبیرها  اکثر  ظاهر  می شد  استفاده 
بودند.  تمیز  و  مرتب  همیشه  ایشان  اما  می شد، 
و  می زد  برق  و  داشت  واکس  همیشه  کفش هایش 
تن  به  همیشه  که  شلوار  و  کت  دست  یک  همان 
می کرد، خط اتو همیشه روی لباسشان دیده می شد. 
جالب است به شما بگویم سال 53 که ساواک 
ایشان را گرفت زمانی بود که ما در دبیرستان فلسفی 
درس می خواندیم و آبان  ماه سال 5۷ بود که ایشان 

 5۷ سال  همان  و  شد  شروع  انقالب  زمزمه های 
به آزاد کردن زندانیان سیاسی. یکی  شروع کردند 
آقای  نام  به  بودیم  هم  با  که  همکالسی هایی  از 
درباره ی  یکی  کتاب  دو  هم  بعداً  که  میرطاووسی 
نوشتند  باهنر  شهید  درباره  یکی  و  رجایی  شهید 
)که البته تمام این صحبت ها در آن کتابی که آقای 
غالمعلی رجایی نوشتند در آن کتاب وجود دارد( 
همراه ما بود. میرطاووسی به ما خبر داد که آقای 
رجایی آزاد شده است و به ما گفت که بیایید برویم 
به دیدنش. آن زمان هنوز انقالب پیروز نشده بود و 
هنوز امام به ایران نیامده بود، اما روزهایی بود که 
ایشان  منزل  به  ما  بود.  پیروزی  به  نزدیک  انقالب 
شورای  مجلس  پشت  رجایی  شهید  منزل  رفتیم. 
ملی آن زمان و مجلس شورای اسالمی امروز قرار 

و البته با وجود اختالف سنی یک سال که از بنده 
سال ها  تا  سالگی،  چهار   - سه  از  بودند،  بزرگتر 
ندیده  را  همدیگر  و  نداشتیم  ارتباط  هم  با  دیگر 
متوجه  شدم،  دانشگاه  وارد  من  که  بعدها  بودیم. 
زندان هستند که شهید  را گرفته اند و  ایشان  شدم 
ایشان هم  که  گفتند  ما  به  دیدار  همان  در  رجایی 

آزاد شده است.
آن جا که بودیم دو نفر وارد شدند، یکی به نام 
کشور  وزیر  که  آزادی  نهضت  از  صباغیان  آقای 
شدند و یک نفر دیگر که همراه ایشان بودند. این ها 
بحث های  و  کردند  بسیاری  صحبت های  هم  با 
اعالمیه  به  راجع  مسایلی  و  می کردند  سنگینی هم 
میان  این  در  می کردند.   مطرح  گلپایگانی  آیت اهلل 
و  نجفی  مرعشی  مرحوم  شریعتمداری،  آقای  تنها 
که  شریعتمداری  آقای   . بودند  گلپایگانی  آیت اهلل 
اعالمیه ی  هم  گلپایگانی  آیت اهلل  اما  بود  مشخص 
به شکلی جدی  بزرگواران  این  که  دادند  سنگینی 
همپای امام دارند می آیند. اگر درست خاطرم باشد 
شما  چه  برای  که  پرسید  ایشان  از  صباغیان  آقای 
آقای  که  شنیدم  خودم  گوش  با  بنده  گرفتند؟   را 
محل  کردن  فاش  دلیل  به  را  بنده  گفت  رجایی 
می کنم  فکر  که  گرفتند  بازرگان  پوران  اختفای 
ایشان همسر حنیف نژاد بود. البته تردید دارم. نکته 
این  با  را می گیرند که  این است که شهید رجایی 
کادر  سران  با  ارتباط  یعنی  دهد  لو  را  او  واسطه 
اندازه  این  تا  زمان  آن  مجاهدین  سازمان  مرکزی 
سنگین بود و بعد هم انحرافاتی که در سال 5۴ در 
زندان به وجود آمد که بعد همین افراد هم عامل 
حد  چه  تا  ببینید  می شوند.  رجایی  شهید  شهادت 

میان این ها تفاوت است. 
می توانم بگویم که بی شک ایشان فردی اخالق مدار 
بودند. شهید رجایی از دورانی که در زندان بودند نام 
یکی از بچه ها را برد که اتفاقاً هم محل ما هم بود و 
البته االن نامشان را نمی برم. ایشان خیلی آدم مقاومی 
بودند و خیلی هم آسیب دیدند. دو روز بعد یکی 
از کسانی که او هم زندان بود و بعداً به ما پیوست 
گفت دیدی آقای رجایی آن روز در مورد آن فرد 
که  صورتی  در  زد،  حرف  کرامت  با  اندازه  چه  تا 
او فردی بود که بچه حزب اللهی ها را خیلی داخل 
زندان اذیت می کرد، مسخره شان می کرد و ... یعنی 
خاطر  به  و  می کنند  رفتار  این طور  ایشان  می گویم 
آن ها به زندان می رود و سه سال هم زندانی می کشد. 
دبیرستان  دوره ی  به  مربوط  دیگر  خاطرات  از 
یادم است که ایشان گاهی به زبان مثال و فکاهی 
یک  جمله  این  از  می کردند.  مطرح  را  حکایاتی 

یاد  به  شدند.  وزیر  نخست  که  هم  بعد  شد.  آزاد 
دارم حتی آن موقع هم هنوز همان کت و شلواری 
من  داشتند.  تن  به  را  می پوشیدند  مدرسه  در  که 
دقیقًا این مطلب را در خاطر نگه داشته ام، یعنی بعد 
باز همان  ایشان از زندان آزاد شد  از سه سال که 
لباس ها را پوشیده بود و واقعًا مصداق این مطلب 
قناعت  می توان  همیشه  این که  عین  در  که  بودند 
کرد، در عین حال همیشه هم می توان مرتب بود. 
را  مطلب  این  خالف  ما  از  برخی  که  درصورتی 
تصور می کنیم که مثاًل بی نظمی و یقه چرکین بودن 

را نشانه ی قناعت می دانیم! 

-  آيا شما از روند دستگيری ايشان اطالع داريد؟
فکر می کنم همان سال 53 در ساعت تفریح ما 
در  گرفته اند.  را  ایشان  دادند  دوستان خبر  که  بود 
این که  تا  نبودیم.  ایشان  دستگیری  نحوه ی  جریان 

آجری  دیوارهای  با  قدیمی  خانه ی  یک  داشت. 
ساده که هنوز هم دست نخورده باقی مانده است. 
با دوستان هماهنگ کردیم و رفتیم. در زدیم و سه 
نفری رفتیم خدمت ایشان. یکی از  ما محمد انسانی 
بود که ایشان هم از شاگردان شهید رجایی بودند 
رفتیم آن جا.  میرطاووسی.  آقای  و یکی هم همین 
مخملباف  تو  گفت  من  به  رو  ایشان  نشستیم  تا 
نیستی؟ من کمی مغرور شدم گفتم شاید از آن جا 
که دانش آموز خوبی بودم ایشان من را در خاطرش 
همان  که  کرد  اشاره  ایشان  ولی  است.  داشته  نگه 
روزهای اول که در زندان بودند متوجه شدند یک 
نفر به نام مخملباف را آورده اند. از آن جا که ما در 
ایشان  نبودیم،  مسایل  این  قید  در  خیلی  زمان  آن 
گفت هر چه با خودم فکر کردم دیدم تو نمی توانی 
مخملباف  محسن  آقای  فرد  آن  شد  معلوم  باشی. 
هستند  بنده  ناتنی  پسرعمومی  واقع  در  که  بودند 
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که  گذشته  زمان  در  این که  به  کردند  اشاره ای  بار 
شاید منظور زمان رضاخان بود در آن دوران شروع 
ایشان  فارسی.  زبان  از  عربی زدایی  به  می کنند 
این طور عنوان می کردند که البته بدسلیقگی که در 
از  را  کار  این  که  بود  این  بودند  کرده  مسیر  این 
درس ریاضیات شروع کردند و با توجه به این که 
از قضا ریاضیات مملو از کلمات و واژگان عربی 
بود.  بدل شده  طنز  ماجرایی  به  مطلب  این  است، 
یعنی مشکل این بود که از مثلثات گرفته تا هندسه 
 ... و  مثلث  و  مربع و مستطیل  اشکال و  اسامی  و 
همه ی این ها در واقع کلماتی عربی هستند و ایشان 
بودند  کرده  شروع  ترتیب  این  به  می کرد  تعریف 
مثلث،  برای  مثاًل  لغات.  این  برای  واژه گزینی  به 
واژه ی »سه پهلو« را جایگزین کردند و از آن جا که 
مثلث  برای  مثال  عنوان  به  داشتیم،  مثلث  انواع  ما 
پهلوی  »سه  جایگزین  عبارت  مختلف االضالع 
به  یا  و  بودند  کرده  انتخاب  را  برابر«!  هیچ پهلو 
را جایگزین  »ِگرد«  واژه ی  دایره  برای  مثال   عنوان 
کردند، به ارتفاع »گرز« گفتند و به ذوزنقه از آن جا 
که تنها دو تا از اضالع آن به هم می رسد و دوتای 

دیگر نمی رسد، گفتند »بَِرس نََرس«! 
جایگزین  واژگان  این  براساس  سال  آخر 
صورت  یک  می آیند  بگیرند.  امتحان  می خواهند 
مثاًل  که  مضمون  این  به  می کنند  تعریف   مساله 
می خواهند بگویند ذوزنقه ای را در دایره ای محاط 
این  به  مساله  صورت  عبارت  که   ... و  می کنیم 
ِگردی  در  را  نَرس  »بِرس  می شود:  عنوان  شکل 
محاط  کلمه ي  جای  به  آن  در  که  می تپانیم«... 
نهایت  در  و  »می تپانیم«  می گوید  هم  می کنیم 
می پرسد که حاال با این شرایط بگویید که آیا این 

شکل »از دو لنگه پا جفت است« یا خیر؟!!!
خالصه این که این تبدیل صورت مساله به این 
هم  خودشان  البته  و  می شود  منجر  طنز  عبارت 
می فهمند چه افتضاحی به بار آورده اند و دست از 

سر تغییر واژگان ریاضی می کشند. 
برای عوض شدن ذائقه ی دانش آموزان در کالس 

از این دست حکایات تعریف می کردند.

- با توجه به فرمايشات جنابعالی كه ايشان می آيد 
در منطقه ای در جنوب شهر و بدون چشم داشت به 
مازاد دريافتی شان تا اين اندازه به دانش آموزان توجه 
مضاعف نشان می دهد و برايشان كارهايی فوق برنامه 
درسی انجام می دهد و سئوال طرح می كند، كتاب 
معرفی می كند و در واقع به اين صورت دلسوزانه 
دانش آموزان را حمايت و راهنمايی می كند، آيا اين 

ايشان  اين بخش از شخصيت  امر می تواند گويای 
هدايت  را  دانش آموزان  عابدانه  واقعًا  كه  باشد 

می كردند و برايشان هزينه می كردند؟
این نمی تواند باشد. چرا  از  البته که چیزی غیر 
که ایشان در گام اول می توانست مدرسه ی دیگری 
این  در  هم  اگر  و  کند  انتخاب  تدریس  برای  را 
به  معلمین  سایر  همانند  می توانست  بود،  مدرسه 
کند  هزینه  و  بگذارد  وقت  ما  برای  اندازه  همان 
که آن ها می گذاشتند. نیازی نبود هر ماه از همه ما 

می کردند  تکثیر  را  سئواالت  باال،  طبقه ی  می رفتند 
و می آمدند پایین. دویدم به سمت پله ها که ایشان 
ایشان رسیدم، سراسیمه  به  تا  پایین می آمد.  داشت 
پرسیدم: آقا ببخشید! از این فصل هم امتحان می آید؟ 
ایشان تا من را دید، خیلی آرام گفت »سالم علیکم«! 
از  رفتار خودم  و  ایشان  برخورد  نحوه ی  از  من  و 
خجالت آب شدم... به هر حال ایشان بزرگ ما بود 

و معلم ما بود که پیش قدم در سالم هم بودند. 
جلسات  آخرین  واقع  در  که  جلساتی  از  یکی 
ایشان  می شد،  محسوب  هم  کنار  در  ما  حضور 
گفت  دانش آموزان.  کردن  نصیحت  به  کرد  شروع 
دوست  را  شغلی  چه  شما  از  کدام  هر  بچه ها! 
یک  دانش آموزان  از  یک  هر  کنید؟  انتخاب  دارید 
در چشمانش  اشک  ایشان  کردند.  عنوان  را  شغل 
انتخاب  را  معلمی  بچه ها  ما گفت  به  و  جمع شد 
برخی  و  گفتند  یک چیزی  هر  دانش آموزان  کنید! 
می گویند  دیگر  دبیران  مثاًل  که  کردند  اعتراض 
کم  حقوقش  هم  و  است  خسته کننده  هم  معلمی 
است. ایشان گفت نه! اگر به این دلیل می خواهید 
یک شغل انتخاب کنید، معلم نشوید ولی در حالی 
که خاطرم هست قطره ی اشکی گوشه ی چشمشان 
حلقه زده بود گفتند شما به خاطر چیزهای دیگری 

باید معلم شوید.
- من شنیده بودم که ایشان جمله ای داشتند که 
ایثار  است،  عشق  نیست،  شغل  »معلمی  می گفتند: 
است، فداکاری است. اگر به چشم شغل می نگری 

رهایش کن! اگر عشق توست، بر تو مبارک باد.« 
با دعوت به عشق به  واقعاً همین بود که ایشان 
بار  معلم شوند.  یک  بخواهند که  بچه ها می گفت 
دیگر خاطرم است که یکی از بچه ها داخل کالس 
»سوت« زد. ایشان رو کرد به ما و گفت ببینید بچه ها!  
وقت خودتان را با این کارها تلف نکنید. وقت خود 
بی عافیت  یاوه و سرگرمی های  رفتارهای  این  با  را 
تلف نکنید. به جای این ها بروید سراغ ورزش. ایشان 
اگر کسی را از چیزی منع می کرد راه بهترش را هم 
به او نشان می داد و آن راه را به او توصیه می کرد. 
راجع به ورزش با ما صحبت کردند و گفتند که من 
والیبال را دوست دارم و ... رفتارشان با دانش آموزان 
به این شکل بود که در عین این که روی باز داشت و 
خیلی راحت با همه شوخی می کرد، اما جای لودگی 
که  بچه ها  از  یکی  بار  یک  نمی گذاشت.  باقی  هم 
یک مقدار هم اصطالحاً جانماز آب می کشید یک 
کرد.  بیرونش  از کالس  ایشان  زد،  بی ربطی  حرف 
اما  داشت،  را  خود  جای  وقارش  و  سنگینی  یعنی 

اصاًل آدم خشکی نبود. 

سئواالت  همه مان  برای  نبود  نیازی  بگیرد.  امتحان 
جدید تهیه کند. همه ی این ها نشان می داد که ایشان 
تا  با هدفی مشخص آمده بود  انگیزه و  اراده و  با 
اندکی  مالی  بضاعت  که  دانش آموزانی  خالء  این 
داشتند را پر کند. از دیگر دبیرستان های دولتی آن 
غیردولتی  همه  مدارس  سایر  اما  بود  »البرز«  روز 
بودند. دبیرستان های »خوارزمی« و چهار دبیرستان 
»هدف« هم همه غیردولتی بودند. نیت ایشان این 
استعداد  دارای  که  دانش آموزانی  واقع  در  که  بود 
هستند ولی امکان ورود به این مدارس را ندارند به 

این شکل امکان رشد و تحصیل پیدا کنند. 
که  کنم  عرض  شما  خدمت  دیگری  خاطره ی 
قرار  ریاضی  دروس  همین  از  یکی  از  است،  یادم 
که  بود  کتاب  از  فصلی  باشیم.  داشته  امتحانی  بود 
هم  فصل  این  از  گفتند  بچه ها  بودم.  نخوانده  من 
می دانم  بعید  گفتم  من  بگیرند.  امتحان  می خواهند 
کنند. خالصه خیلی هول شده  کاری  ایشان چنین 
معموالً  ایشان  مدرسه.  دفتر  سمت  آمدم  و  بودم 

ايشان پرسيد بچه ها! هر کدام 
از شما چه شغلی را انتخاب 

می کنيد؟ هر يک از دانش آموزان 
شغلی را عنوان کردند. ايشان 
اشک در چشمانش جمع شد و 
گفت بچه ها معلمی را انتخاب 
کنيد! دانش آموزان گفتند که 
دبيران ديگر می گويند معلمی 

خسته کننده و حقوقش کم است. 
ايشان گفت نه! در حالی که 

قطره ی اشکی گوشه ی چشمشان 
حلقه زده بود گفت شما به خاطر 
چيزهای ديگری بايد معلم شويد
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بعضی ها که  ایشان برخالف  امتحانات  در زمان 
تقلب  کسی  که  می آوردند  خودشان  همراه  کمک 
بودند.  جلسه  ناظر  خودشان  فقط  ایشان  نکند، 
بیاید. پشت همان  و  نمی رفت  داخل سالن  مرتب 
میزی که بود می نشست و مطالعه می کرد و گاهی 
اگر  احیانًا  ولی  می انداخت.  بچه ها  به  نگاهی  یک 
وجه  هیچ  به  می شد  کسی  تقلب  و  خطا  متوجه 
کوتاه نمی آمد و صد درصد برگه اش را می گرفت. 

یعنی واقعًا قاطع بودند. 
نکته ی دیگری یادم آمد که فکر می کنم امتحانات 
ما  به  ایشان  بود.  فروردین ماه  نزدیک  و  آخر سال 
هر  است  سال  آخر  نزدیک  که  حاال  بچه ها  گفت 
کدام از شما یک کتاب همراه خودتان بیاورید. هر 
موضوعش  بیاورد.  دارد  دوست  که  را  کتابی  کس 
هم هر چه می خواهد باشد؛ مذهبی، داستان و غیره. 
جلسه ی آینده هر یک از ما کتاب هایی که هر یک 
به مبلغ دو یا سه تومان تهیه کرده بودیم را آوردیم 
و  کرد  را جمع  همه  ایشان  میز.  روی  گذاشتیم  و 
این  از  یکی  کس  هر  حاال  گفت  امتحان  از  بعد 
کتاب ها انتخاب کند و به هم کالسی اش هدیه دهد. 
بگیرید  را  کتابی  نگفت چه  ما هم  از  به هیچ کدام 
یا فالن کتاب را نگیرید. نیت ایشان فقط این بود 
این  به  کند.  ترویج  را  کتابخوانی  این شکل  به  که 
یک  هر  و  چرخید  بچه ها  دست  کتاب ها  صورت 
از دانش آموزان یکی از کتاب ها را به عنوان هدیه 

برداشت و همراه خود برد. 
هم  او  که  دوستان  از  یکی  به  رو  بار  یک 
یک  مخملباف  گفت  من  به  بود،  درس خوان 
قرانی یا دوزاری داری؟ در حین این که من داشتم 
می گشتم خودش یکی پیدا کرد. گفت می خواستم 
که  دوستمان  این  به  بدهیم  بخریم  شانه  یک  بگم 
موهایش خیلی ژولیده شده ا ست. از این کارها هم 
که البته در ذائقه ما شیرین می آمد ایشان می کردند.

- با توجه به اين كه پس از انقالب يک سری 
دولت هايی با ادعای احيای گفتمان رجايی آمدند 
و با توجه به اين كه شما از شاگردان و نزديکان 
به  تا چه حد  نيت ها  اين  واقعًا  آيا  بوديد  ايشان 
نحوه ی رفتاری شهيد رجايی نزديک بوده است؟

همیشه  نداشت.  بعدی  من  نظر  به  رجایی 
می گفتند سه شخصیت که به عنوان سنبل در نظام ما 
آمدند یکی شهید مطهری بودند، یکی شهید بهشتی 
اخالص  رجایی  شهید  رجایی.  شهید  هم  یکی  و 
تبعیت  ادعای  که  کسانی  که  صورتی  در  داشت، 
از ایشان را داشتند در عمل اصاًل نتوانستند به آن 

شکل ظاهر شوند. شهید رجایی کسی بود که حتی 
انقالب  نمی دانست  انقالب که اصاًل کسی  از  قبل 
پیروز می شود یا خیر، خود را وقف انقالب و وقف 
دینش کرده بود، وقف مبارزه با نظام طاغوت کرده 
بود. شهید رجایی قبلش امتحانش را پس داده بود. 
این ها واقعاً  نسلی بودند که ساختند و ساخته شدند 
اصاًل  کنونی  زمان  در  خیلی ها  با  و  آمدند  جلو  و 
ایشان  این که  مهم تر  همه  از  نیستند.  قیاس  قابل 
واقعاً  عبد خدا بود. رجایی اهل جانماز آب کشیدن 
نبود. اهل تملق نبود. متعادل بود. معتقد بود. امام و 
رهبری و فقاهت را قبول داشت. نسبت به این که 
دین باید جامعه را اداره کند اعتقاد عملی داشت. 
اما او فرصت نیافت. من معتقدم ایشان اگر کماکان 
زنده بود خانه اش هنوز همانی بود که آن روز بود. 

من اعتقاد دارم ایشان تغییر نمی کرد.

شهيد  اگر  كنونی  شرايط  در  شما  نظر  به   -
عده ای  كه  زمانی  در  يعنی  بودند  زنده  رجايی 
نمی دهد،  جواب  ساده زيستی  ديگر  معتقدند 
ممکن  آيا  و  بود  چگونه  امروز  ايشان  عملکرد 
بود با وجود او انقالب به سمت و سوی ديگری 

سوق يابد؟
شهید رجایی و رهبران بزرگ ما سطح زندگی شان 
تنظیم  جامعه  پایین  به  رو  و  متوسط  اقشار  با  را 
که  نیستند  کسانی  واقعی  انقالبیون  می کردند. 
می خواهند از این شرایط انقالب استفاده کنند و به 
نحوی روی موج انقالب سواری بخواهند بگیرند، 
بخواهند برای اقوام خودشان کار  کسانی که صرفاً 
کنند و فقط آقازاده هایشان را جلو بیندازند و از این 

قبیل کارها کنند. 
شما اگر کتاب های حضرت امام را مالحظه کرده 
کتاب های  قوی ترین  شد  خواهید  متوجه  باشید، 
عرفانی که ایشان نوشته اند از جمله »ِسّر الصالت« و 
»چهل حدیث« و ... ایشان این  کتاب ها را در سنین 
االن  نوعی  مِن  نوشته اند.  سی  سالگی شان  از  قبل 
شصت سال سن دارم و هنوز چپ و راست خودم را 
در مسایل عرفانی نمی شناسم. یعنی امام اول خودش 
را ساخت، بعد آمد سراغ مردم. شهید رجایی و امثال 
این ها هم به این صورت بوده اند. این طور نبود که 
مانند برخی تازه انقالب که به ثمر نشست سروکله 
این ها پیدا شده باشد. بنده به شخصه اعتقاد دارم با 
شناختی که از شهید رجایی داشتم امثال این افراد 

حتی اگر امروز هم بودند تغییر نمی کردند. 
بود هیچ  ما  دبیر ریاضی  آن زمان که  ایشان در 
لباس  دست  یک  همان  از  بیشتر  ندیدیم  ما  وقت 

خودش  این گونه  اما  نبود.  هم  ندار  باشد.  تنش 
پیاده  نداشت  ماشین  چون  ایشان  بود.  ساخته  را 
از  که  بود  شکل  این  به  راه  می کرد.  آمد  و  رفت 
تا  باال  می آمدیم  باید  را  ری  خیابان  قیام  راه  سه 
و  بود  مجلس  آن  پشت  که  حضور  امین  راه  سه 
منزل ایشان هم همان جا قرار داشت. من تا آن جا 
ایشان  با  را  مسافت ها  خیلی  هست  خاطرم  که 
برخی  رجایی  شهید  و  می آمدیم  و  می رفتیم  پیاده 
عرض  خدمتتان  که  آن چه  طبق  هم  را  بچه ها  از 
خاصی  نصایح  مسیر  در  ظرفیتشان  براساس  کردم 
بچه ها هم قدم می شد  با  ایشان  این گونه  می کردند. 
اکبرمشتی  بستنی  مثال  عنوان  به  حتی  می رفت.  و 
که در همان مسیر بود، اگر یکی از بچه ها می گفت 
با  راحت  خیلی  بخوریم،  بستنی  برویم  بیایید  آقا 
این که  عین  در  می خورد.  بستنی  و  می رفت  آن ها 
و  مرز  داشتند،  خوبی  و  مردمی  شخصیت  خیلی 
به  اگر  گاهی  داشتند.  هم  را  خودشان  حریم های 
دلیل بی ظرفیتی مان که حاال مثاًل معلم ما با ما همراه 
ایشان طوری  ما سر می زد  از  رفتاری  است،  شده 
رفتار می کردند که شأن ارتباط با ما رعایت شود. 
باعث می شد رفتارهای  بود که  ایشان  بیشتر رفتار 

ما به صورت کامل مدیریت شود. 
درباره ی اعتقادات دانش آموزان باید بگویم خیلی 
مثاًل  نبود.  رصد  قابل  موارد  این  در  بچه ها  رفتار 
و  نداشتیم  نمازخانه  ما  دوران  آن  در  که  آن جا  از 
مدارس دو نوبته بودند، یعنی از صبح تا ساعت 12 
می رفتیم و بعد از ظهر هم از ساعت 2 تا ۴. بنابراین 
ساعت 12 که تعطیل می شدیم به عنوان مثال یک 
مسافت حدود 20 دقیقه ای را تا منزل طی می کردیم، 
نمازمان را می خواندیم و دوباره برمی گشتیم. به این 
صورت خیلی مشخص نمی شد که کسی اهل نماز 
و این عبادات هست یا نه. ولی سال دوازدهم که به 
شد  یکسره  ساعت هایمان  رفتیم،  فلسفی  دبیرستان 
به این شکل که از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر، 
فقط یک وقت ناهاری برای استراحت داشتیم و ما 
این فرصت به مسجد سقا می آمدیم که سمت  در 
استاد  که  ضیاءآبادی  آیت اهلل  همین  و  بود  شهدا 
دوران  آن  ما  بود.  آن جا  پیش نماز  هستند،  اخالق 
می آمدیم.  و  می خواندیم  نماز  می رفتیم  خودمان 
از  قبل  مدارس  و  نداشتیم  نمازخانه  مدارس  در 
انقالب هم اصاًل چنین فضاهایی را برای بچه ها باز 
نمی کرد. آن ها برای ایجاد فضاهای دیگر و در واقع 
فعالیت  بیشتر  دیگر  موارد  به  دانش آموزان  جذب 
می کردند. البته مدرسه ی ما به شکلی بود که شاهد 

برخی گرایش ها در دبیرستان نبودیم. 
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مردی که 
از سایه اش بزرگتر بود

در کوچه پس کوچه های 
شهر دنبال اسطوره يا قهرمان؛

کاغذ نيمه مچاله ای را از درون جيبم بيرون آوردم. رويش نوشته بود: »تهران، 
شهيد  خيابان  بهارستان،  سمت  به  اسالم  مجاهدين  خيابان  شهدا،  ميدان 
آقاجانلو، کوچه ميرزايی«؛ نشانی، به نظر خيلی سر راست نبود. به ويژه برای 
من که به مناطق خاصی از تهران آمد و شد داشتم. از خانه می رفتم دانشگاه و 

برمی گشتم. کتابخانه، بنياد و جاهايی از اين دست و ديگر هيچ!  
بايد پرسان پرسان، می رفتم و می گشتم. اين، برای پيدا کردن خانه مردی که 
امثال او، چندان در جامعه ديده نمی شود، خيلی عجيب نيست. »محمد علی 
رجايی«؛ مردی برای تمام فصول؛ نه؛ مردی برای تمام اعصار و قرون! مردی که 
سايه اش چنان بر سياست اين »بوم«، سنگينی دارد که هنوز بعد از گذشت 
حدود چهار دهه از فقدان او، هستند کسانی که با نام او يا معرفی خود به عنوان 
»مشابه« او، اقبال عمومی را از آن خود می کنند. اما گذر زمان نشان داد نه؛ 
اين چنين نيست برادر! » دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر/ کز ديو و دد 

ملولم و انسانم آرزوست«.
بايد پرسان پرسان رفت و گشت. بايد سراغ او را گرفت و جستجويش کرد. هر 

چند، شايد هم، چنين جست وجويی، از مظلوميت »شهيد رجايی« باشد. 
اما هنوز  بوده  بوم چنان  و  اين مرز  بر سياست  تاثيرش  مظلوميت مردی که 
برای کسی که در اين شهر زندگی می کند و آمد و شد دارد، خانه اش نشانی 

ناشناخته ای دارد.

يک خانه، يک تاريخ
بهار است اما از هوای بهاری فقط نامی مانده و شاید یک احساس. گرما زیر پوست خانه 
کرده و عرق از منافذش بیرون می ریزد. کاغذی را که نشانی رویش نوشته، هر از گاهی 
می خوانم و از عابران چیزهایی می پرسم. کوچه پس کوچه ها را یکی پس از دیگری طی 

می کنم. 
از روی نام ها چنین به نظر می رسد که مقصد نزدیک باشد. زمانی را پی نشانی، در کوچه پس 
کوچه ها می گذرانم. حاال دیگر باید نزدیک شده باشم! زنی از اهالی محله، که احتماالً برای 
خرید روزانه بیرون آمده، پیش رویم ظاهر می شود. کاغذ را نشان می دهم  و می پرسم: »این 
نشانی رو می شناسین«؟ می گوید: »دنبال خانه شهید رجایی می گردین«؟ راه را نشان می دهد. 

نفسی به آسودگی می کشم که مقصد را جسته ام.
داده های ذهنی ام را مرور می کنم. ساختمانی قدیمی و بزرگ در ذهنم پدید می آید. خانه ای 
که خانه نخست وزیر و رییس جمهوری بوده، احتماالً بزرگ و به قاعده است. خانه ای که 
به طور قطع، جلسات مهمی درآن برگزار شده و حتی قبل از انقالب که صاحبش در کوران 
مبارزات بوده، بسیاری از مقامات امروزی به آن آمد و شد داشته اند! حاال بیش از بیست سال 

است که این خانه به موزه »شهید رجایی«، تبدیل شده است. 
از دور خانه ای آجری نمایان می شود. نبش کوچه ای دو متری قرار دارد. نمای بیرونی داخل 
خیابان، آجری است و چهار پنجره ی کوچک سفید رنگ که حفاظ های آهنی روی آن قرار 
گرفته، دیده می شود. دری سفید رنگ و آهنی، با عرض حدود یک متر، محل ورود و خروج 
بازدیدکنندگان است. داخل کوچه، دیوار آجری با میانکاری کاهگل وجود دارد که در چوبی 
قهوه ای رنگ در میانه آن، خودنمایی می کند. حاال این در از داخل قفل شده و دیگر عبور و 

مروری از آن انجام نمی شود.
به عادت در می زنم اما این جا موزه است و دق الباب نیازی نیست. وارد می شوم. انگار مشتی 
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به صورتم می خورد و شوکی عظیم مرا فرا می گیرد. خانه، محقرتر از آن چیزی است که 
در ذهن داشتم. همین چند وقت پیش بود که تصاویری از خانه جیمی کارتر را در اینترنت 
دیده بودم. مقایسه، سرگیجه می آورد برایم. هر چند این از »محمدعلی رجایی« بعید نبوده 
و نیست. رجایی ای که مردم ایران تصویر معروفی را از همین خانه، به یاد دارند. دوربین 
تلویزیون در آن روزهایی که او رییِس جمهوری بود، سر زده به خانه اش می رود. رییس 
جمهور مانند هر کدام از اهالی این مرز و بوم که در آن روزها، دچار مشکل سوخت بوده و 
با کمبود نفت مواجه بودند، کرسی ای در اتاق نشیمن گذاشته بود و اهالی منزل دور آن جمع 
بودند. حاال دیگر موقع شام شده بود. اعضای خانواده دور سفره ای محقر گرد آمدند. آن شب 

شام منزل رییِس جمهوری، آبگوشت بود. رییس جمهوری خودش گوشت را کوبید و ...
این جا خانه »محمدعلی رجایی« است. منزل رییس جمهور کشوری که رهبرش گفته بود 
که  رییس جمهوری  کرد.  او چنین  و  کنند  زندگی  مردم  باید همسطح عموم  مسئوالنش 
ساده زیست بود نه فقیر. او در یکی از فقیرترین محالت تهران از سال ها قبل از انقالب  
زندگی کرد و زمانی که به شهادت رسید، ساکن همین خانه بود و تا سال ها بعد اهل منزلش 

نیز در همین خانه زندگی کردند.

يک تصوير از يک خانه
از داالن باریکی که خیابان را به حیاط خانه متصل می کند، داخل شدم. در یک طرف داالن 
آشپزخانه و اتاق نشیمن وجود دارد و در مقابل، دو اتاق تودرتو که در حکم اتاق پذیرایی 
است، جا خوش کرده اند. نخستین در را می گشایم. آشپزخانه ای کوچک خود را می نمایاند. 
وسایلی که در گذشته استفاده می شده، هنوز در آشپزخانه دیده می شود. قفسه ای چوبی، 
کهنه ای دیده می شود که پشتش به صورت کامل جدا شده است. »امید یزدانی« مدیر موزه 
»شهید رجایی« می گوید: » این قفسه چوبی را خود شهید رجایی شخصاً ساخته اند و آن 
زمان از این قفسه به عنوان جا ادویه ای استفاده می کردند«. در سوی دیگر دو سماور قدیمی 
در ارتفاعی نسبتاً باال نظرم را به خو جلب می کند. سماورهایی نفتی که در آن زمان در همه 

خانه ها دیده می شد و البته خانه رییس جمهوری نیز استثنا نیست.
مدیر موزه بخش های مختلف خانه را نشانم می دهد. وارد پذیرایی می شویم. میز کار آهنی 
در گوشه ای از اتاق، نظرم را جلب می کند. روی دیوار مقابل میز سوراخی بود که انگار 
داستانی دارد. یزدانی می گوید:» این سوراخ جای گلوله ای است که بی هوا از اسلحه شهید 
رجایی شلیک شده است«. در چهره ام گویا آثار تعجب دیده می شود و رییس موزه را به 
توضیح بیشتر وا می دارد: »روزی شهید رجایی وقتی اسلحه خود را از جیبش خارج می کند، 
گلوله ای خود به خود شلیک می شود و به دیوار می خورد. گلوله کمانه می کند و از بیخ 
گوش شهید رجایی می گذرد«. یزدانی ادامه می دهد: »تصورم این است که خدا می خواست 
شهادت رجایی به این سادگی نباشد. فرض کنید رجایی در اثر این اتفاق حیات را بدرود 
می گفت. به نظرم خیلی ساده و بی اثر بود؛ در صورتی که شهادت شهید رجایی با آن شکل 
که اتفاق افتاد، اثر بسیار بزرگی داشت«. حرف های مدیر موزه مرا به خود مشغول می کند. به 
قول او این امکان بود که شهید رجایی در اثر این حادثه بدرود حیات گوید اما تقدیر چیز 

دیگر برای او رقم زده بود.
جای جای این خانه بوی سادگی می دهد. آثار آن را در هر گوشه می توان دید. مثل »آینه   ی 
سادگی ها« که کنج دیوار گذاشته بودند. آینه ای »اریب« که با آینه هایی که تا امروز دیده ایم 
فرق دارد. مدیر موزه می گوید: »این آینه  هم داستان خاص خود را دارد«. بعد اضافه می کند: 
»همسر شهید از او خواسته بود که آینه ای برای منزل تهیه کند. روزی شهید رجایی این آینه 
را با خود می آورد. همسرش به او می گوید: این آینه چرا این طوری است؟ شهید رجایی 
می گوید: این آینه مال مسعود )خواهر زاده شهید رجایی( است. همسرش بعدها می فهمد 
که این آینه، از آینه های ماشین هایی است که دیگر به درد نمی خورده و شهید رجایی آن را 

داده تا برایش جیوه کنند«.
کتابخانه شهید هنوز همان جایی است که قباًل بوده؛ روبه رویش می ایستم و کتاب ها را نگاه 
می کنم. سی و پنج سال از روزهایی که شهید رجایی این کتاب ها را می خوانده، گذشته 
است. با خود می گویم: در این کتاب ها چه بوده که از دست فروشی چنان، رییس جمهوری 
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چنین، ساخته است؟ می اندیشم: شاید این تفاوت روزگار ماست  با روزگارانی که می شد 
فقط با تکیه بر دانشی که از میانه کتاب، برگرفته شده، بر جایگاهی که بایسته و شایسته 

است، نشست!
در اتاق اشیای دیگری هم به چشم می خورد. صندوقچه ای که مدیر موزه می گوید مادر شهید 
به او هدیه داده است. در این میان، جارختی ای فلزی خودنمایی می کرد که یزدانی می گوید: 
»این جا رختی هم یکی دیگر از وسایلی است که خود شهید رجایی ساخته است«. تندیس 
شهید رجایی گوشه ای از اتاق ایستاده است. تندیسی بی روح که شباهت چندانی به شهید 
رجایی ندارد و خاطره ای از او را در دل زنده نمی کند. آثار هنری دیگری هم در این اتاق 

وجود دارد که به موزه اهدا شده است.
به اتاق دیگر می رویم. اتاق جنب آشپزخانه که اتاق نشیمن است. تصویر معروفی که بسیاری 
از ایرانی ها آن را دیده اند، متعلق به همین اتاق است. اتاق نشیمن که در وسط ان کرسی، جا 
خوش کرده است. کرسی ای که تمام مردمان آن روز ایران، به دلیل وجود مشکالت مربوط 
به سوخت از آن استفاده می کردند. به یاد خاطراتی می افتم که دوستانش از سرمای خانه او 
می گفتند. در میان این خاطرات، نقطه مشترک این است که شهید رجایی هرگز نخواست از 
بیت المال به نفع خود استفاده کند و سعی اش بر این بود که مانند اقشار ضعیف جامعه باشد. 

دغدغه خودش هم همین بود که فراموش نکند غم پابرهنگان را .
از اتاق بیرون می آیم. داالن باریک ما را به حیاط خانه می رساند. باالی ایوان ایستاده ام و 
حیاط را از نظر گذراندم. سرتاسر دیوارهای حیاط را در سال های نبود صاحب خانه، از نقاشی 
چهره اش و خطاطی هایی درباره اش پوشانده اند. باغچه باریک و مستطیل شکلی،  به فاصله 
نیم متر از دیوار یک طرف حیاط را پوشانده و در کنار آن،  تندیس نیم تنه شهید رجایی، دیده 
می شود. خانه درِ دیگری هم دارد که به کوچه دو متری باز می شود اما در روزهای خلوت 
موزه از آن استفاده نمی شود. حوضی قلب مانند در وسط حیاط منتظر نشسته و سال هاست 
که ثانیه های فراق را می شمارد. سی و اندی سال است که رجایی دستی به آب آن نزده و 
روی او را نوازش نکرده است. شاید به همین دلیل باشد که این سال ها را بی آب سپری 

کرده است.
خانه زیرزمینی دارد که بخشی از موزه است. تعدادی از وسایل شخصی شهید رجایی در 
این مکان نگهداری می شود. فنجانی که خاص شهید رجایی بود و خودنویسی که نامه هایش 
را با آن می نوشت. نامه هایی که بخشی از تاریخ سیاسی این مرز و بوم را تشکیل می دهد. 
اعتبارنامه و گلوله ای که از اسلحه شخصی شهید رجایی شلیک شده بود هم، در میان اشیایی 
است که در این بخش از موزه نگهداری می شود. تعدادی از لوح های یادبود و تابلوهای 
اهدایی نیز در این مکان وجود دارد. روی هم رفته این بخش از موزه گویا حال و هوای 
دیگری دارد. نور خاصی در آن موج می زند و احساسی خاص در آن جریان دارد. بخشی از 
وسایل قدیمی خانه مانند دیگ های مسی، گالن نفت و بخاری نفتی با مارک ارج هم این جا 

نگهداری می شود.

گپی با مدير موزه 
که  است  موزه ای  همین  ایران،  اسالمی  رییس جمهوری  خانه  رجایی،  محقر شهید  خانه 
توصیفش رفت. کار بازدید به پایان رسید. موزه خلوت است. بازدید کننده چندانی ندارد. 
فرصت را مغتنم می شمارم و گپی با مدیر موزه، می زنم. یزدانی می گوید:»همسر شهید رجایی 
تمایل دارند برنامه ای تدارک ببینیم که دانش آموزان بیشتری از موزه دیدن کنند«. او ادامه 
می دهد: »بازدید دانش آموزان از موزه، تقریباً کار روتین ما شده است. اول مهر ماه نامه ای بین 
ریاست بنیاد شهید و ریاست آموزش و پرورش تنظیم می شود. بعد از توافق و امضا این نامه، 
به کل مدارس تهران فاکس می شود. دانش آموزان از تمام مناطق تهران به صورت گروهی 
برای بازدید می آیند. تا کنون حدوداً یک سوم مدارس تهران از این جا بازدید کرده اند. ما هم 
سعی کردیم با توجه به میانگین سنی دانش آموزان، توضیحات، خیلی تخصصی نباشد. توصیه 
خانم رجایی به خاطر این است که دانش آموزان امروز، احتیاج به الگو دارند. دانش آموزی 
که در این دهه زندگی می کند کسی است که همه جور امکانات از قبیل موبایل و تبلت و 
اینترنت دارد، اما شهید رجایی کسی بود که بدون هیچ کدام از این امکانات و حتی بدون 
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داشتن پدر با کار کردن و دستفروشی، مراحل ترقی را طی کرد و به یک آدم موثر، تبدیل 
شد. دومین رییس جمهور ایران. 

رجایی«  محمدعلی  شهید،  »معلم  بگوییم  این که  به جای  می دهم  ترجیح  می گوید:  یزدانی 
بگوییم: »رییس جمهور شهید، محمدعلی رجایی«. چون ایشان تنها رییس جمهور شهید 

کشورمان است.
از یزدانی می پرسم »معموالً وقتی برای دانش آموزها صحبت می کنید آیا سوال خاصی مطرح 
هر چیز،  از  »اول  می گوید:  است«؟  واکنششان چگونه  آموز ها  دانش  معموالً  است؟  شده 
عکس العمل خوبی نسبت به فضای خانه دارند. معماری و طراحی خانه و حیاط آن برایشان 
برای بچه های دهه ی ۷0 یا 80، کرسی خیلی جالب است. مرتب  جالب است. خصوصاً 
می پرسند که این چه کاربردی داشته است؟ البته بچه ها به دنبال شوخی و خنده هستند. مثاًل 
ما این جا یک تلویزیون ال سی دی داریم؛ یا دستگاه دی وی دی، با این که می دانند برای 
شهید رجایی نیست، ولی با ما شوخی می کنند که شهید رجایی هم آیفون تصویری داشته ؟ 
ولی با این حال من تاثیر را در آن ها می بینم. البته مقداری حق دارند چون ذهنیتی نسبت به 

شهید رجایی ندارند«.
یزدانی به این که منزل شهیدان بهشتی، چمران، مطهری و منزل دکتر شریعتی هم موزه شده 
است، اشاره می کند. سوالی که در ذهن دارم مطرح می کنم»آیا منزل آن ها هم به همین سادگی 
است«؟ در پاسخ می گوید: امتیاز برجسته ی خانه موزه شهید رجایی نسبت به بقیه خانه 
موزه ها، بافت دست نخورده ی آن است. خانه موزه های دیگر تحت نظر شهرداری ها هستند، 

اما خانه موزه شهید رجایی زیر نظر بنیاد شهید اداره می شود.
خانه موزه شهید رجایی در سال 13۷3 در میراث فرهنگی به ثبت رسیده است و در واقع 
جزو میراث معنوی کشورمان به حساب می آید. از نقش میراث فرهنگی در خانه موزه شهید 
رجایی، صحبت به میان می آورم. می گوید: ما با میراث فرهنگی مکاتباتی داریم. در جلساتی 
که درباره و برای موزه ها می گذارند، شرکت می کنیم. گاه می خواهند تورهای گردشگری 
در سطح تهران برگزار کنند که ما سعی می کنیم به عنوان مسئول خانه موزه شهید رجایی 
موزه مان را معرفی کنیم. بنابراین این خانه موزه هم در مسیر تورهای گردشگری میراث 
فرهنگی قرار دارد. حتی در اداره بافت تاریخی شهرداری منطقه 12 هم، این خانه موزه 

مطرح و معرفی شده است.
با شرکت در این جلسات، سعی می کنیم به غیر از دانش آموزها، گروه های دیگر را هم برای 
بازدید از این جا ترغیب کنیم. مثاًل از بسیج، زنان سرپرست خانوار، شهرداری یا مسئوالن 

آموزش و پرورش برای بازدید به این جا می آیند.
 او درباره هزینه های ترمیم و تعمیر این خانه موزه می گوید: تفاهمنامه ای بین بنیاد شهید 
و  آسیب زدایی، حشره زدایی  یا  مقاوم سازی  مثل  کارهایی  است.  شده  منعقد  شهرداری  و 
ندارد.  این بخش دخالتی  میراث فرهنگی در  انجام می دهیم.  به کمک شهرداری  را  غیره 
بودجه ی  موزه  متاسفانه  داده اند.  انجام  را  کارها  این  شهرداری  موزه ای  کارشناس های  اما 
از  بعد  و  می کنیم  تهیه  غیره  و  ظرفشویی  مایع  یا  چای  ندارد. حتی خودمان  جداگانه ای 

پشتیبانی اداره مان دریافت می کنیم.
یزدانی به این سوال که چقدر از کارشناسان یا محققان به این جا رجوع می کنند نیز پاسخ 
می دهد و می افزاید: باید اعتراف کنیم که در بحث موزه شناسی، اطالع رسانی ما ضعیف است. 
به دلیل امکانات محدودی که داریم. مثاًل به خاطر کمبود بودجه، ما در این جا سایت نداریم 
که بتوانیم در فضای مجازی فعالیت کنیم. جوان های ما االن بیشتر وقت شان را به جای کوچه 
و خیابان، در شبکه های مجازی می گذرانند. مرکز شهید رجایی هم باید در این فضاها به 

جوان ها شناسانده شود.
در  موزه  معرفی  آیا  این که  ایجاد شده،  ذهنم سوالی  در  قطع می کنم.  میانه  در  را  حرفش 
باز کند؟ جواب قطعی است.  این جا  از  به دیدار  فضاهای مجازی، می تواند پای مردم را 
می گوید: مثاًل شما وارد شبکه اجتماعی کلوپ که می شوید، می بینید که همزمان 2 تا 3 میلیون 
نفر آنالین هستند. این جامعه آماری را همزمان، کجا می توان پیدا کرد؟ این موضوع ظرفیت 

خوبی است که ما ورود کرده و خانه موزه را معرفی کنیم.
به یاد می آورم در سایتی مشاهده کرده بودم که بلیط این جا 600 تومان است. از یزدانی کم و 
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کیف آن را جویا شدم. گفت: بله. متاسفانه من هم دیدم. بسیاری اطالعات اشتباه در سایت ها 
و وبالگ ها دیده ام. مثاًل جایی نوشته بود شهید رجایی کبریت می فروخته است که من پیام 
گذاشته ام که با من تماس بگیرید که اطالعات را ویرایش کنیم. با این حال، بازدید از این جا 

رایگان است. پرسیدم: چرا؟ پاسخ داد: از تصمیم گیری های اولیه این جا بوده است.
باشد.  نداشته  از عموم جامعه  بازدیدکنندگان چندانی  موزه ای،  که چنین خانه  می آید  حیفم 
چیزهایی به عنوان پیشنهاد در ذهنم وول می خورد، می خواهد خود را آزاد کند. طاقت نمی آورم 
و خطاب به یزدانی، مدیر موزه می گویم: تا حاال فکر کرده اید که چه کنید تا این خانه را بیشتر به 
مردم معرفی کنید. پاسخ می دهد: بله اما اگر شما هم پیشنهادی دارید بگویید. می گویم : به نظرم 
می شود کارهایی در این زمینه انجام داد. کارهایی که امکان اجرا داشته باشند. مثاًل یک مسیر از 
راهپیماییهای رسمی، از این جا آغاز شود. یا کسانی که بن کتاب نمایشگاه را می خواهند برای 
تهیه، به این جا رجوع کنند. یا این که مثاًل در هفته دولت، برنامه ای خاص در این جا برگزار کنید 
که از طریق تلویزیون هم پخش شود. می شود برنامه ای تدارک دید که چون موزه در محدوده 

طرح ترافیک قرار دارد، موزه در روزهایی بعد از ساعت طرح، باز باشد و ...

حرف آخر
مدیر موزه، حرفی می زند که در ذهنم خواهد ماند. می گوید: »شهید رجایی در زمان معلمی، 
باالی برگه امتحانی دانش آموزان جمله آموزنده ای می نوشته است. یکی از آن جمله ها این 
بوده: »خواهی نشوی رسوا، همرنگ حقیقت باش«. ایشان با این جمله می خواستند خط 
بطالنی بکشند بر ضرب المثل »همرنگ جماعت باش«. در واقع شاید مسیری را که جماعت 
می روند اشتباه باشد و حقیقت در جای دیگری باشد. وقتی دانش  آموزها برای بازدید می آیند 

این موضوع را از شهید رجایی نقل قول و به آن ها توصیه می کنم«. 
جمله را چند بار در ذهنم می گردانم. مزمزه اش می کنم. به گمانم تا عمق جانم، رسوخ می کند. 
شهید محمدعلی رجایی، که نخست وزیر و بعد از آن رییس جمهوری اسالمی ایران بود، 
بی شک جزو چهره های نادر سیاسی است که تا امروز، مثال او یا نیامده یا ظهور و بروزش 
در حد حرف بوده است. او از اقشار پایین جامعه بود و تا روزی که پای در این جهان 
داشت، به باورهایش پای بند بود. دوستانش می گویند: لباس زندانش را در گوشه ای از اتاق 
جلوی چشم قرار داده بود و به همه می گفت: نگذارید گذشته، یادم برود. اگر یادم رفت به 
یادم بیاورید که چه کسی بودم و کجا بودم. از کجا آمده ام و امروز را مرهون کدام گذشته ام. 
به دوستانش  گفت: اگر یادم رفت، به یادم بیاوید که روزگاری دست فروشی می کردم. یادم 

بیاورید که از همین مردم بودم و از قشر پایین دست.
در مرگش، یک کشور سوگوار بودند. او را از خود می دانستند. گویا فرزند ملت را از دست 
داده بودند. امروز اهل خانه او هر کدام، گوشه ای اختیار کرده اند و هر یک در خود هستند. 
آن ها می خواهند ناشناس بمانند. مدیر موزه می گوید: یک بار جمیله خانم دختر شهید رجایی، 
تشریف آوردند که من در ابتدا ایشان را نشناختم. همکار ما که قدیمی تر هستند به من اشاره 
کردند که ایشان دختر شهید رجایی هستند. خیلی خوشحال شدم اما احساس کردم خودشان 
خیلی مایل نیستند شناخته شوند و برایشان خوشایند نیست. به هر حال ممکن بود ما سوال 
بپرسیم از ایشان یا بگوییم که ایشان تشریف آوردند و معذب بشوند. بعد خودشان هم گفتند 
اگر امکان دارد به کسی اطالع ندهید. با همسر و فرزندان و اقوام همسرشان آمده بودند. همین 
دیدار باب آشنایی ما را با نوه ی شهید رجایی باز کرد. دخترشان با یک حالت بغض مانندی 

برای همسر و اطرافیانشان، تعریف می کردند که در حیاط با دوستانشان بازی می کردند.
شهید رجایی با آن تعاریفی که از روحیات و اخالقیاتش وجود دارد، هر چند به اسطوره 
می ماند، اما مردی بود که از همین جامعه برآمد. اهل همین نزدیکی ها بود. با فقر دست و 
پنجه نرم کرد. درد مردم را می دانست و زمانی که بر مسند امور قرار گرفت، فقط سعی کرد 
گذشته اش را از یاد نبرد. او قهرمان ملت ایران بود. قهرمانی که در یاد ملت مانده و هنوز هم 
اگر کسی خود را به او متشابه کند و ملت این تشابه را واقعی ببیند، او را می پذیرد و روزی 

هم که بداند او از نام و احوال شهید رجایی، سو استفاده کرده، او را از یاد می برد.
در را باز می کنم و وارد خیابان می شوم تا موزه را ترک کنم. هنگام خروج پیرمردی با لباس 

کهنه و چروکیده وارد می شود تا خانه موزه شهید رجایی را ببیند. 
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 دوران 
نوجوانی و جوانی 
شهيد رجايی

 عکس های شهيدان رجايی و باهنر در زندان ساواک 
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 بنی صدر در کنار شهيد محمدعلی رجايی ب ازدي د  شهيد رجايی از ن م اي ش گ اه  اب زار و ادوات  ن ظام ی 

 شهيد رجايی در يکی از ديدارهای مردمی اش
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  شهيد رجايی در ک ن ار آي ت  ال ل ه  م ه دوی ک ن ی  وزي ر ک ش ور  

 شهيد رجايی به همراه شهيد باهنر در دفتر نخست وزيری شهيد رجايی در م ي ان  اس ت ق ب ال  ک ن ن دگ ان  ن ظام ی  و در ح ال  ص ح ب ت  ب ا ي ک ی  از اف راد م ح ل ی 

 شهيد رجايی در محضر امام)ره( و يادگار امام

 شهيد رج اي ی  در ن م از ج م ع ه  ي ک ی  از ش ه ر ه ای  ج ن گ زده  
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 عيادت شهيد رجايی از مجروحين جنگ تحميلی

 شهيد رجايی در کنار شهيد باهنر عيادت شهيد رجايی در کنار شهيد بهشتی

 سخنرانی 
شهيد رجايی 
در 
سازمان ملل
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   شهيد رجايی در جلسه هيات دولت

   م ح م دع ل ی  رج اي ی  در ح ال  م ص اح ب ه  ب ا خ ب رن گ اران 

  مراسم تحليف رياست جمهوری رجايی   ش ه ي د رج اي ی  در ن م از ج م ع ه  دان ش گ اه  ت ه ران  و در ح ال  ص ح ب ت  ب ا ي ک  م رد ک رد
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  ديدار شهيد رجايی و اعضای کابينه اش با حضرت امام)ره(

  دريافت حکم شهيد رجايی از حضرت امام)ره(

  ديدار شهيد رجايی و اعضای کابينه اش با حضرت امام)ره(  دريافت حکم شهيد رجايی از حضرت امام)ره(

  اعتبارنامه رياست جمهوری شهيد رجايی

 شهيد رجايی و ديگر نامزدهای رياست جمهوری
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 انفجار در ساختمان نخست وزيری سال 1360

 شهيد رجايی در کنار آيت اهلل خامنه ای
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 صندلی شهيدان رجايی و باهنر پس از انفجار دفتر نخست وزيری

 انتشار خبر شهادت رجايی و باهنر در روزنامه اطالعات مراسم تشييع شهيدان رجايی و باهنر

 انتشار خبر شهادت رجايی و باهنر در روزنامه کيهان

 تشييع جنازه شهيد رجايی

 تشييع جنازه شهيد رجايی




