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در این شماره بخوانید

بازخوانی یک نامه تاریخی به مناسبت سالروز شهادت شهید بهشتی

دو بینش در انقالب اسالمی

معمار تحزب اسالمی
توصیه  های تشکیالتی شهید بهشتی

یک روز پس از شهادت آیت اهلل بهشتی
 بر مردم چه گذشت

عبرت بزرگ از فجایع تیرماه
شهید بهشتی ،پایه گذار تحزب اسالمی 

والگوی یک عنصر تشکیالتی بود
واکنش زندانیان به شهادت زندانباِن اوین
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آیت اهلل دکتر محمد حسین بهشتی از نادر روحانیون عالی مقامی بود که به ضرورت تشکل و تحزب در 
عصر حاضر اعتقاد فراوان داشت و معتقد بود که در این زمان بدون آن، اداره جامعه و کسب موفقیت های 

جدی امکان ناپذیر نیست. 
وی که در سالهای قبل از پیروزی انقالب فعالیت تشکیالتی را در قالب های مختلف تجربه کرد و از جمله 
آنها حضور در ش��ورای روحانیت موتلفه اسالمی به امر امام خمینی )ره( بود، از نخستین روزهای بعد از 
پیروزی انقالب تاسیس حزب جمهوری اسالمی را دنبال کرد و تا زمان شهادت دبیرکل آن بود و شهادت 

وی نیز در محل حزب واقع شد. جایی که آن را معبد می دانست.
وی در مصاحبه ای در پاسخ به سؤالی پیرامون ضرورت وجود تشکل و حزب در جامعه اسالمی تصریح 
می کند: »وقتی انقالب پیروز می شود نوبت به تداوم انقالب، مدیریت و برنامه ریزی در زمینه های مختلف 
روحی و معنوی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و... می رسد. در بخش اقتصاد نیاز به برنامه ریزی 
کشاورزی، صنعتی، بازرگانی داخلی و خارجی و ... می باشد و همه این ها به نیروهای شناخته شده و کارآمد 
نیاز دارد، نیروهایی که با ما همفکر باشند. اگر همه نیروها بر مبنای ایدئولوژی اسالمی و اصیل و زنده 
نباشند، در نتیجه هر برنامه ای برای خودش یک آهنگ پیدا می کند و نمی شود از مجموعه این برنامه ها 
حرکت و تالشی هماهنگ در جهت تداوم انقالب به وجود آورد. مسئله این است که اداره جامعه امروز، 
تشکیالت مملکتی است و این تشکیالت اگر خط فکری اسالمی و اصیل، خط سیاسی کاماًل مستقل و 
نقطه نظرهای کاماًل حساب شده و صحیح و روشن اقتصادی و اجتماعی نداشته باشد، نمی تواند کار یک 

تشکیالت را خوب انجام دهد و نمی تواند عمل هماهنگ به وجود آورد...«
متفکر شهید در معنایی که از یک حزب و گروه سیاسی ارائه می دهد به دو دیدگاه اشاره می کند:

الف( معنای اسالمی و صحیح که بدین ترتیب است: »یک گروه دارای نقطه نظرهای اسالمی، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هماهنگ و یکپارچگی در عمل و هم چنین همسازی در طرح و برنامه و 

اجرا در جهت دستیابی به یک هدف الهی و اصیل که بسیار مفید است و از ضرورت ها می باشد.«
شهید بهشتی حزب و تشکل سیاسی را به این معنا مفید به حال انقالب و کشور و از ضروریات می داند.

ب( معنای رایج و غربی آن اس��ت که در آن تصریح می کند که منظور از حزب، گروهی است که طالب 
قدرت هستند و با به راه انداختن ساز و کارهای قدرتمندی سعی در رسیدن به قدرت دارند و نقطه نظر 

مشترک آن ها نیز دستیابی به قدرت است.
تفکر شهید این مفهوم از یک حزب و تشکل را بسیار خطرناک و مضر می داند و آن را مزاحم و مانع بزرگی  
در راه رسیدن جامعه به تعالی به شمار می آورد. بهشتی در باب ضرورت وجود حزب و تشکل سیاسی، ایجاد 
این پدیده را مفید به حال انقالب می داند و در تبیین فلسفه تشکیل حزب جمهوری اسالمی می گوید: »ما 
می خواستیم انسان هایی را که در خط راست اسالم، خط مستقیم اسالم می اندیشند و عمل می کنند و به 
استقالل کامل این مملکت چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی عالقه دارند و معتقد هستند که این  جامعه 
می تواند روی پای خودش بایستد و به سمت جلو حرکت کند را به صورت یک تشکیالت نیرومند و فعال 

گرد هم آوریم تا بتوانند به صورت هماهنگ برنامه ریزی و عمل کنند.«
وی بر داشتن بینش و خط مشی اسالمی تأکید فراوانی دارد و تصریح می کند که تفکر خالص اسالمی 
باید مبنای  تشکل ها و احزاب فعال در کشور باشد و از گرایشات به اندیشه های غرب و سوسیالیستی 

جدا بپرهیزند.
دکتر بهشتی تشکل ها و گروه های سیاسی را به چند اصل اساسی و مهم توجه داده که مهم ترین آن ها 

عبارتند از:
1( صداقت

شهید بهش��تی لزوم صداقت در اعالم مواضع احزاب و تشکل ها را جزء موارد بسیار ضروری می داند و 
بارها تأکید کرده است: »احزاب و تشکل ها باید مواضع خود را شفاف بیان نموده و در بیان اصول حاکم 
بر حزب و یا تشکل، صداقت به خرج دهند. جامعه بدون صداقت نمی تواند در مسیر سعادت پیش برود.«

2( روابط بین گروه ها و جناح های مختلف
گروه هایی که به اسالم و اصول اساسی آن اعتقاد دارند، الزم است که به یکدیگر احترام  گذارده و مواضع 

تخریبی نسبت به همدیگر نداشته باشند.
دکتر بهشتی که از پایه گذاران اصلی حزب جمهوری اسالمی بود در تبیین رابطه این حزب با سایر احزاب 
اصولگرا و ارزشی از کلمه رابطه برادرانه استفاده می کند و تصریح می کند: »اگر کسی عضو حزب باشد 
یک ارزش است اما فقط یک ارزش است و این ارزش جانشین همه ارزش ها نمی شود. تشکل های این 
چنین اگر یکی  باشد که چه خوب اگر بیشتر هم باشد با هم برادرند و هیچ وقت با هم معارض نمی شوند.«

3( تشکیل جبهه اسالمی گروه ها در خط والیت فقیه
شهید مظلوم دکتر بهشتی محور اصلی وحدت همه احزاب و گروه ها و نقطه اشتراک همه تشکل ها را 
والیت فقیه و مقام رهبری جامعه معرفی می کند و تصریح می کند؛ تشکیالت نه در طول رهبری و نه در 
عرض آن بلکه باید تحقق بخشنده نظام امت و امامت باشد زیرا عقیده دارد نظام اسالمی ما نظام امت و 

امامت است و نباید معارض و متضاد با امامت و رهبری فقیه باشد.
شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی فردی نبود که صرفاً در عرصه نظری فعال باشد و به صحنه عمل اعتنایی 

نداش��ته باشد و یا این که در این عرصه برای خود توانی مشاهده نکند. همان طور که شهید بهشتی در 
تدوین پشتوانه های نظری و قانونی نظام مقدس جمهوری اسالمی بسیار فعال و گره گشا بود، در عرصه 
مدیریت و تشکیل و سازماندهی نیروها و انسجام بخشیدن به مجموعه طرفداران و هواداران انقالب 
اسالمی و عموم ملت مسلمان ایران نیز بسیار فعال و گره گشا بود. اگر شهید مظلوم بهشتی در سال های 
اولیه بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیروهای مؤمن به انقالب را منسجم نمی کرد و تشکل های متعدد و 
هم جهتی این زمینه پدید نمی آورد معلوم نبود انقالب اسالمی به چه سرنوشتی گرفتار می شد و دشمنان 
داخلی و خارجی انقالب که برای ستیز با آن پشت سرهم صف کشیده بودند چه بالیی بر سر انقالب و 

نیروهای آن می آوردند.
شهید مظلوم بهشتی همواره در کنار سازماندهی نیروها به مسئله بسیار مهم دیگری هم توجه می نمود. 
این مسئله نیروسازی و پرورش انسان های توانا برای پیش بردن کارها و اداره جامعه و انقالب در سطوح 
مختلف و هم چنین تربیت نیروهایی بود که در بعد علمی و نظری و فرهنگی بتوانند رهگشایی کنند. 
موضوع تشکل و تربیت نیروها چیزی نبود که شهید بهشتی آن را در دوره انقالب آغاز کرده باشند بلکه 
این رویه بسیار اساسی ایشان از سال های ابتدایی دهه 1330 به طور جدی آغاز شد. یعنی از همان زمان 
)س��ال 1333 ش( که دبیرستان دین و دانش را در قم تأسیس کردند. به طور جدی وارد عرصه تربیت 
نیرو و انسجام بخشیدن به نیروهای مسلمان شدند و موفقیت های بزرگی نصیب جامعه اسالمی کردند. 
هنگامی که شهید بهشتی مسئول اداره مرکز اسالمی هامبورگ در آلمان شد همین روش را در اروپا نیز 
دنبال کرد و در آنجا ضمن تربیت نیرو تشکل های پرثمری نیز ایجاد کرد که اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانشجویان گروه فارسی زبان یکی از همین تشکل ها بود.
کارنامه شهید مظلوم بهشتی در عرصه  تربیت و تشکل نیرو بسیار گسترده است و به دلیل نمونه های 
فراوانی که در این زمینه وجود دارد مجالی برای توضیح همه آن ها نیست. بنابراین در این جا فقط به دو 
نمونه اشاره می کنیم دو نمونه ای که تأثیر بسیار گسترده در سال های اولیه پس از پیروزی انقالب اسالمی 

داشت و توانست نظام اسالمی را از بسیاری آفت ها و خطرها برهاند.
یکی از این نمونه ها کوشش محوری و اساسی شهید بهشتی در ایجاد تشکلی به نام »جامعه روحانیت 
مبارز« در پاییز 1357 است. این تشکل توانست بسیاری از روحانیان مبارز کشور را منسجم کند. چون 
روحانیت قشری است که گسترده ترین و عمیق ترین تأثیر را در جامعه دارد. در آن زمان انسجام بخشیدن 
به روحانیت مبارز مفهومی غیر از انسجام بخشیدن به بخش بسیار بزرگی از جامعه نداشت. شهید بهشتی 
با هوشیاری درک کرده بود که اگر این قشر منسجم و متحد شود و هم جهت حرکت نماید درصد بسیار 

باالیی از جامعه اسالمی منسجم خواهد شد و در برابر هر خطری خواهد ایستاد.
نمونه دیگر تالش محوری شهید بهشتی در ایجاد تشکلی فراگیر به نام »حزب جمهوری اسالمی« است. 
شهید بهشتی و دوستانش با تأسیس حزب جمهوری اسالمی نیروهای عظیم مسلمان و جوانان بسیار 
پرشور و دانش آموزان و دانشجویان مؤمنی را که در سراسر ایران به طور منفرد و غیرمؤثر حضور داشتند 
به طور شگفت انگیز سازماندهی و ساماندهی کردند تا ضمن ایجاد سپر دفاعی قوی در برابر دشمنان 

انقالب، به سازندگی در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز مشغول شوند.
در واقع شهید بهشتی با ایجاد این دو تشکل بسیار گسترده و مؤثر )جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری  
اسالمی( تقریباً توانست کل ملت ایران و جامعه اسالمی را متشکل کند و دشمنان را از شکست دادن 
انقالب اسالمی ناامید نماید. به همین دلیل بود که امام خمینی فرمود: شهید بهشتی مثل یک ملت بود 

برای ملت ما.
شهید بهشتی که از توانایی باالیی در سازماندهی نیروهای جوان و مؤمن به اسالم و انقالب برخوردار 
بودند. پس از پیروزی انقالب و به خاطر اعتقاد راسخی که به این مسئله داشتند به تشکیل حزب جمهوری 
اسالمی همت گماردند تا بتوان تحت لوای آن از تمامی نیروهای متعهد و مسلمان و پیرو والیت فقیه با 
سلیقه های مختلف سیاسی در امور اجرایی و اداره ایران اسالمی استفاده نمود که به عنوان الگویی برای 
جهان اسالم محسوب می شد. در آن زمان تالش ایشان بر این بود که تمامی نیروها علی رغم داشتن 
سلیقه های مختلف در این امر مشارکت داشته باشند. دیدگاه ایشان به معنای واقعی فراجناحی بود و هرگز 
شیوه برخورد حذفی با نیروها و سلیقه های گوناگون را نداشتند. ایشان معتقد بودند که در حکومت اسالمی 
بایستی تمامی نیروهای متخصص و متعهد به انقالب اسالمی و پایبند به ارزش های اصیل اسالمی جهت 
اجرای هرچه بهتر و اداره صحیح کشور به کار گمارده شوند. هرچند ایشان هرگز تخصص را بر تعهد به 
انقالب اسالمی ترجیح ندادند و این نکته بسیار ظریفی است که در انتخاب مدیریت ها بایستی بدان توجه 
وافر نمود. آن که متعهد به انقالب است هرگز حاضر نمی شود از منافع ملی چشم پوشی کند در حالی که 
داشتن صرف تخصص در رشته ای نمی تواند به تنهایی ضامن خدمتگزاری به کشور باشد. در این میان 
متخصص متعهد ماست که در توسعه کشور و حفظ منافع ملی و استقالل میهن اسالمی کوشا خواهد بود.

5( منع انحصارطلبی
شهید شهیدان انقالب اسالمی بین تشکل حق و تشکل باطل تفکیک قائل بودند و فقدان انحصارطلبی 
را یکی از ویژگیهای مهم تشکل حق می دانستند. ایشان عقیده داشتند تشکل حق تشکلی است که 
انحصارطلب نیست یعنی  این منطق خود پرستانه و ضد خدا پرستانه را ندارد که هر کس در این تشکیالت 
است آدم خوبی است و هر کس در این تشکیالت نیست آدم خوبی نیست. این تفکر شیطانی است. تشکل 
خوب و س��الم تشکلی است که یک نظام ارزشی را روشن و صریح مطرح کند و می گوید ما پاسدار این 
نظام ارزش��ی هستیم و هر کس این ارزش ها را قبول ندارد مورد انتقاد ما است خواه عضو تشکیالت ما 

باشد خواه نباشد.

معمار حتزب اسالمی
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ما برای این که بتوانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم، بی شک 
باید متشکل باشیم. رابطه های ایمانی، اعتقادی، علمی و دینی 
سازمان نیافته، برای رسیدن به »بخش��ی« از اهداف و تحقق 
بخشیدن به قسمتی از مراحل یک انقالب می تواند کافی باشد؛ 
ولی برای رسیدن به بخشی دیگر از اهداف و تحقق بخشیدن 
به آن قسمت دیگر از آرمان های یک انقالب کافی نیست... ما 
همچنان بر داشتن یک تشکل پافشاری داریم؛ اما شرط آن این 

است که:
تشکل باید پاسدار ارزش ها باشد، نه پاسدار خود. نگهبان ارزش ها 

باشد، نه نگهبان خود.
تشکل باید سازنده ی ما، آس��ان کننده ی خودسازی برای ما و 
کمکی به »سیر الی اهلل« برای شرکت کنندگان در این تشکل 

باشد.
شرط سوم، این که این تشکیالت به درد مردم بخورد، نه این که 

یک  باری باشد بر دوش این  جامعه.
برادرها و خواهرهائی که بار سنگین مسؤولیت ها را بر دوش دارید 
و چشم ها در انتظار نتایج تالش های به هم پیوسته ی  شماست، 

خوش آمدید!
شماها در اقلیت هستید و دیگر نمی خواهیم تعارف بکنیم که اقلیت 
هستیم. شما اقلیت مؤمن می خواهید چه کار کنید؟ می خواهید 
بر ستون قدرت دولت تکیه کنید و بگویید بله، امروز دیگر دولت، 
دولت ماست؟ می خواهید بر ستون قدرت دولت پیروز انقالب تکیه 
کنید و کارهایتان را پیش ببرید؟ نظر ماها این است که شما یک 

اقلیتی باشید که تکیه کنید بر:
1. ایمان هرچه قوی تر به آرمانتان و به کارتان؛ نگذارید این ایمان 
در شماها خدای ناکرده پژمرده و ضعیف شود. این ایمان باید روز 

به روز تقویت گردد.
2. برنامه های عملی ای که در آن، تفوق و برتری کارکرد ساختار 
اسالمی و نیروهای مؤمن به چشم بخورد؛ باید به گونه ای باشد که 

خواهر مسلمان و برادر مسلمان ما که از یک هم سن و همکالسی 
و هم رتبه ی غیرمسلمانش در مقام عمل دینی صالح تر است، 
در مقام عمل اجتماعی نیز سودمندتر باشد. اگر عمل شما به حال 
مردم سودمند واقع شود، ماندنی خواهید بود. این بیان قرآن است. 
»فاما الزبد فیذهب جفاًء و اّما ما ینفع الناس فیمکث فی االرض« 
]کف می رود و آن چه برای انس��ان ها س��ودمند است می ماند. 
سوره ی مبارکه رعد/ آیه 17[ سودمندی بیشتر ما باعث پیروزی 
ماست. به همین جهت در خودس��ازی فردی و جمعی انجمن 
هایتان باید طوری برنامه ریزی کنید که در صحنه ی خدمت به 

مردم بدرخشید؛ نه برای تعریف مردم بلکه برای خدا.
3. ارتباطتان را قوی کنید؛ وقتی یک عده در اقلیت هستند، باید 
بکوشند تا به کمک ارتباطات گسترده، یک جمع بزرگ تر شوند. 
وقتی که همه یک جا جمع هستید، احساس دلگرمی و قدرت 

بیشتر می کنید.
4. جذب عناصر جدید؛ گاهی دافعه خیلی قوی است؛ اما جاذبه 
چندان قوی نیست. مس��لمان، هم دافعه دارد و هم جاذبه. شما 
باید جاذبه تان زیاد باشد. باید کالمتان و رفتارتان چنان باشد که 
اطرافیانتان را یکی یکی جذب کنید. اصاًل باید برنامه داشته باشید 
برای جذب آن ها. مبادا فکر کنید که این هایی که با ما مخالف 
هستند دیگر کارشان خراب است و درست شدنی نیستند. خیر، 
انسان تغییر می کند. خیلی ها آدم های خوبی هستند، می لغزند و بد 
می شوند. خیلی ها آدم های بدی هستند و در اثر ارشاد و معاشرت 
خوب می شوند. تعالیم اس��الم یادتان نرود. اسالم می گوید تا 

آخرین لحظات حیات، درِ توبه باز است.
5. انضباط؛ هر کار دسته جمعی ای که انجام می دهید باید همراه 
باشد با انضباط تشکیالتی. بچه مسلمان ها به انضباط مقدار کمی 
بها می دهند. باید یک مقدار به انضباط بیشتر بها بدهیم. اما نظم 
فرعونی نه؛ زیرا نظم گاهی فرعونی و طاغوتی است. نظم ما باید 

الهی، سازنده و نورانی باشد.

6. شناسایی و کشف استعدادها؛ کشف عناصر مدیر و به دردخور 
که بتوانند پستهای کلیدی و مؤثر را با لیاقت اداره کنند. گاهی ما 
یک ف��رد متدین و خوبی را می گذاری��م رأس کاری ولی چون 
توانایی اش ضعیف است، اثر بدی می گذارد. شما باید مدیرهای 

مؤمن و متعهد 10 سال آینده را، هم کشف کنید و هم بسازید.
7. معلوماتتان را ببرید باال در کنار مطالعات اسالمی؛ مطالعاتتان 
باید اسالمی باشد، فنی هم باید باشد. هر کدام از شما وظیفه ی 
ش��رعی تان اس��ت که در هفته یک مقدار روی رشته ی خاص 
خودتان مطالعه ی فنی کنید، طوری که کاردانی و کارایی فنی 

شما رو به افزایش پیگیر و مستمر باشد.
8. شیوه های صحیح برخورد با دشمن و مخالف را یاد بگیرید؛ 
گاهی برادرها و خواهرها با جریان های مخالف می خواهند برخورد 
کوبنده داشته باش��ند؛ اما طرز برخورد آن ها طوری است که در 
جامعه محکوم می شوند. شیوه های برخورد باید صحیح باشد. 

باید درباره ی این شیوه های برخورد بنشینید و تبادل نظر کنید.
9. انتقاد از خویشتن؛ آیا هیچ وقت دور هم جمع می شوید بگویید 
ای��ن یک هفته نقایص و عیب کارم این بود. این کار را می کنید 
یا خیر؟ خوب، شروع کنید! هیچ اشکالی ندارد. »المؤمن مرآت 
المؤمن« یعنی چه؟ برادر و خواهر مسلمان باید آینه ی یکدیگر 
باش��ند. آینه یکی از کارهایش این اس��ت که عیب های آدم را 
می گوید. بنابراین هر هفته ای، دو هفته ای، یک ساعت دور هم 
بنشینیم با روی باز و گشاده رویی هر کسی اول عیب  های خودش 
را بگوید، بعد آنهایی که جا  می ماند دیگران بگویند، بعد هم عیب 

جمعمان را بگوییم.
10. امید کامل به آینده؛ هیچ مسلمانی حق یأس و ناامیدی ندارد. 
آدم هایی که ایمان به خدا ندارند آن هایی هستند که از گشایش 
آفرینی خدا در تنگناها مأیوس می ش��وند. انس��ان های مؤمن 
همیشه باید امیدوار باشند. آنقدر قرآن و اسالم به ما تعلیم می دهد 
که نه با یک غوره سردی تان بشود و نه با یک مویز گرمی تان. «

توصیه  های تشکیالتی شهید بهشتی
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ش�هید آیت اهلل دکتر بهش�تی در اس�فند 59 نامه ای 
خطاب به امام خمینی )ره( می نویسد که بعدها به عنوان 

نامه »دو بینش« معروف شد.
بس�یاری از تحلیلگ�ران معتقدند این ن�گاه درباره دو 

جریان فکری و سیاسی همچنان تازه است.
به مناسبت هفتم تیر س�الروز شهادت سید الشهدای 

انقالب اسالمی، متن کامل این نامه تقدیم می گردد؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم

استاد و رهبر بزرگوار
السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

سنگینی وظیفه فرزندتان را بر آن داشت که این نامه را به حضورتان 
بنویسد و حقایق را به عرضتان برساند.

دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه ی شخصی 
داشته باشد، به اختالف دو بینش مربوط می شود . یک بینش معتقد 
و ملتزم به فقاه��ت و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا 
بودن، باید سخت ملتزم به وحی و تعهد در برابر کتاب و سنت باشد، 
بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشت های بینابین، که نه به کلی 
از وحی بریده است و نه آن چنان که باید و شاید در برابر آن متعهد و 

پای بند و گفته ها و نوشته ها و کرده ها براین موضوع بینابین گواه .

بینش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی 
به نظام س��خت  به توکل برخدا و اعتماد ب��ه نفس و تکیه بر 
توان اس��المی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری ها یا 
دل سوزی های بیگانگان معتقد و ملتزم. بینش دیگر، 
هرچند دلش همین را می خواهد و زبانش همین 
را می گوی��د و قلمش همین را می نویس��د، 
اما چون هم��ه ی مختصات الزم برای 
پیمودن این راه دش��وار را ندارد، در 

عمل لرزان و لغزان.

بینش اول به نظام و ش��یوه ای برای 
زندگی امت ما معتقد اس��ت ک��ه در عین 
گشودن راه به سوی همه نوع پیشرفت و ترقی، 
مانع حل شدن مسلمان ها در دس��تاوردهای شرق یا 

غرب باشد و آنان را بر فرهنگ و نظام و ارزش اصیل و مستقل اسالم 
استوار دارد. بینش دیگر با حفظ نام اسالم و بخشی از ارزش های آن، 
جامعه را به راهی می کشاند که خود به خود درها را به روی ارزش های 

بیگانه از اسالم و بلکه ضد اسالم می گشاید.
بینش اول روی ش��رایطی در گزینش مسؤوالن تکیه می کند که 
جامعه را به سوی امامت متقین و گس��ترش این امامت  بر همه ی 
س��طوح راه می برد. بینش دیگر بیشتر روی شرایطی تکیه می کند 
ک��ه خود به خود راه را برای نفوذ ب��ی مباالت ها یا کم مباالت ها در 
همه ی سطوح مدیریت امت اسالمی و حاکم شدن آن ها برسرنوشت 

انقالب هموار می سازد.
ش��اید برای شما شنیدن این خبر تلخ و دش��وار باشد که بسیاری از 
کسانی که در طول سال های اخیر در راه حاکم شدن اسالم اصیل بر 
جامعه ی ما کوشیده و رنج ها برده اند و در طول این سال ها به مقتضای 
طبیعت و ماهیت نظام اداری رژیم شاهی، درهمه ی سازمان های 
لشکری و کشوری همواره در اقلیت  بوده و زیر فشار اکثریت غرب 
گرای یا شرق گرا حاکم بر این سازمان ها به سر برده اند، هم اکنون 
در جمهوری اس��المی هم که امام در راس آن اس��ت و تنی چند از 
فرزندان امام نیز بخشی از مسؤولیت ها را برعهده دارند و مردم عزیز 
ما نیز در صحنه ها حضور دارند، دوباره تحت فش��ار همان اکثریت 
قرار گرفته اند، این اقلیت مؤم��ن که اگر حمایتش کنند می رود که 
اکثریت  شود، امروز ذلت و خذالن مؤمنان را در جمهوری اسالمی 
با پوست و گوشت و اس��تخوان لمس می کنند که با چماق ارتجاع 
می کوبندشان و با کارشکنی های رنگارنگ سد راه حرکت اسالمی 
و اصالحی آن ها می شوند، با استظهار به ستون پنجم دشمن که در 
همه ی این س��ازمان ها جا خوش کرده اند و با اطمینان به حمایت 

گروهی از مسؤوالن امروز و دیروز.
اگ��ر این دو بین��ش در اداره امور جمهوري اس��المي ادامه یابد، نه 
کارهاي جاري مردم سر و سامان پیدا مي کند، نه مشکالت موجود 
دیني، فرهنگي، اخالقیات اجتماعي و اقتصادي این مردم رنجدیده 
و مح��روم و ایثارگر با س��رعت و قاطعیت کافي حل مي ش��ود و نه 
مي توان براي آینده طرح هاي اصیل اس��المي ریخت و به مرحله 
عمل درآورد… نظر ما این اس��ت که رشد کمي و کیفي دارندگان 
بینش اول )اس��الم فقاهتي و خط اصیل امام( به لطف الهي امروز 
به آن درجه رسیده است که نهادهاي لشکري و کشوري به وسیله 
صاحبان این نوع بینش اداره شود و اداره جمهوري اسالمي بر پایه 

یک بینش استوار گردد.
برادران گفتند ک��ه نوارهای مربوط به س��خنان رئیس جمهور در 
اصفهان را خدمتت��ان داده اند که دانش آم��وزان و کارمندان را به 
مقاومت در برابر اقدامات دولت که با نظرات شخصی رئیس جمهور 

منطبق نیست، تشویق می کند. نوارهای مربوط به ارتباط مستقیم 
برخی از کارگردانان اعتصاب اخیر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
و حومه با دفتر رئیس جمهور و آقای زنجانی، دستیار رئیس جمهور 

نیز در اختیار مسئوالن قضایی است.
با کمال تأسف، نواقص موجود در این انجمن های اسالمی وبرخی از 
اعضای آنها و نفوذ عناصر ناخالص در این انجمن ها و نهادها را وسیله 
ای برای سرکوبی کل نهادها و خارج کردن آنها از صحنه قرار داده 
اند تا همین چند قدم کوتاه نیز که در راه حاکمیت اسالم بر سازمان 

های لشکری و کشوری جلو رفته ایم، خنثی شود.
امروز در بیشتر دستگاه های نظامی و انتظامی و مؤسسات و سازمان 
های دیگر، جریان هایی می گذرد که عناصر متدّین و دلسوخته را 
بسیار افسرده کرده و می کند. اینها احساس می کنند به جرم اینکه 
در راه حاکم شدن اسالم تالش کرده و با مخالفان حاکمیت اسالم 
بر ارتش و شهربانی و ژاندارمری و نهادهای دیگر دولتی درگیری و 
ستیز داشته اند، امروز در جمهوری اسالمی با حمایت رئیس جمهور 
وهمفکران ایشان در جبهه ملی و نهضت آزادی و با همدستی خلقی 
ها همه جا سرکوب می ش��وند و می روند که به سرنوشت مؤمنان 
در جنگ اصحاب اخ��دود دچار گردند و ما نقموا منهم ااّل ان یومنوا 

باهلل العزیز الحمید.
امام عزیز،

به خدا سوگند تحمل این وضع برای این فرزندتان بس دشوار است 
که چهره ی افس��رده  ی این ها را ببینم و ندای یاللمسلمین آن ها را 
بش��نوم و تنها پاسخ این باشد که صبر کنید. من هم صبر می کنم و 

فی العین قذی و فی الحلق شجی.
این روزها مکّرر با خود می اندیشم که ای کاش زیر بار این مسئولیت 
سنگین که با تأکید بر عهده ام نهادید نبودم، تا می توانستم به کمک 
آنها الاقل فریادی برآورم، زیرا فریاد از یک طلبه زیبنده است اما از 
یک مسئول انتظار اقدام می رود، نه فریاد و اگر اقدام کنم با این شائبه 
جگرسوز روبه رو می شوم که دفاع از مظلومان نیست، جنگ قدرت 

است میان سران، از روی هواها. 
 

با استفاده از حمایت های مکّرر شما اینک همه نهادها کوبیده می 
شوند، مجلس، دولت، دستگاه قضایی و نهادهای انقالب و هر چند 
در کوبیدن اینها موفق نشده اند، ولی نه خطرشان را می توان نادیده 
گرفت، نه ضررشان، که همه را از خدمت گسترده تر به مردم محروم 

و ایثارگرمان باز می دارند.
 آقای رئیس جمهور در کارنامه شان که پریروز به صورت سرمقاله 
در روزنامه شان منتشر شده و رسماً دستگاه قضایی را به ایجاد یک 
بلوای جدید در جامعه تهدید می کند که اگر دستگاه قضایی بخواهد 

بازخوانی یک نامه تاریخی به مناسبت سالروز شهادت شهید بهشتی

دو بینش در انقالب اسالمی
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بازخوانی یک نامه تاریخی به مناسبت سالروز شهادت شهید بهشتی

ایشان را با کسانی که در حوادث روز چهاردهم اسفند دانشگاه تهران دو بینش در انقالب اسالمی
زخمی و مصدوم شده و در دادسرای تهران از ایشان شکایت کرده اند از 

نظر رسیدگی قضایی در دو کف مساوی بگذارد، از ریاست جمهوری کناره 
گیری خواهد کرد، آیا ایشان خواهان آن نوع دستگاه قضایی هستند که اگر کسی 

از رئیس جمهور شکایت کرد با دو طرف شکایت یکسان رفتار نکند؟ 
 الزم است به اطالع حضرتعالی برسانم که طبق سندی که به مقامات قضایی 
داده ش��ده و مربوط به دستور کار مراس��م چهاردهم اسفند است صریحاً گفته 
شده است که اگر درگیری پیش آید، مأموران انتظامی موظف اند افرادی را که 

دستگیری می کنند به گارد ریاست جمهوری تحویل بدهند.
ما در دیدار روز دوشنبه یازدهم اس��فند در منزل آقای موسوی اردبیلی آنقدر با 
محبت و گرمی با ایشان برخورد کردیم و در حل مشکل وزیران دارایی و بازرگانی 
جلو رفتیم که امید داشتیم بر تفاهم ها افزوده شده است و هرگز باور نمی کردیم 
که آقای بنی صدر سه روز بعد از این دیدار چنین رفتاری از خود نشان خواهند داد.
امام بزرگوار، به حکم وظیفه عمومی النصیحه الئمة المسلمین، عرض می کنم:

1- در ماه های اخیر صدای پای آمریکای توطئه گر و همدستان و همداستانان 
او گسترده تر از پیش شنیده می شود.

2- دنباله زنجیروار توطئه های غرب و شرق که متأسفانه خود را پشت سر رئیس 
جمهور پنهان کرده اند بیش از پیش نمایان است.

3- پناه دادن رئیس جمهور به مخالفان حاکمیت اس��الم، عرصه کار را بر همه 
کس��انی که ش��ب و روز در این راه تالش کرده و می کنند، روز به روز تنگ تر 

می کند.
4- در تالش های اخیر رئیس جمهور و همفکران او این نکته به خوبی مشهود 
است که برای حذف مس��ئله رهبری فقیه در آینده سخت می کوشند. اینها در 
مورد شخص جنابعالی این رهبری را طوعاً یا کرهاً پذیرفته اند، ولی برای نفی 
تداوم آن سخت در تالش اند. در سخنان اخیر آقای مهندس بازرگان در امجدیه 
در برابر شعار، درود بر منتظری امید امت و امام، این مطلب بخوبی مشهود است.

5- ما از همان آغاز در پی آن بودیم که میدان عمل سازنده چنان فراخ و گسترده 
باش��د که امثال آقای ب��ازرگان و آقای بنی صدر و آقای یزدی در س��طوح باال 

فعالیت داشته باشند.
در آبان سال گذشته، پس از استعفای دولت موقت پیام دادید که قم بیاییم تا مسئله 
فوری اداره کشور در خدمتتان بررسی ش��ود، صحبت از ترکیب جدید شورای 
انقالب بود، نظر حضرتعالی این بود که آقای مهندس بازرگان دیگر در شورای 
انقالب نباشد. بر اساس همین اعتقاد به شرکت خالق هر چه بیشتر نیروها و نفی 
هر نوع تنگ نظری و انحصارطلبی پیشنهاد کردیم که ایشان همچنان در شورای 
انقالب بمانند و سرانجام حضرتعالی هم موافقت کردید و در همین مرحله بود که 
مسئولیت دو وزارتخانه مهم، وزارت دارایی و وزارت امور خارجه به آقای بنی صدر 
داده شد. اینها و نظایر اینها دلیل روشنی است بر این که شرکت فعال این آقایان 

در اداره امور کشور مطلوب ما بوده است و با آنها هیچ مسئله شخصی نداریم.
6-  بنابراین اختالف این آقایان با ما بیش از هر چیز به مسائلی مربوط می شود 
که برای حضرتعالی و ما و همه نیروهای اصیل اس��المی یکسان مطرح است. 

این اختالف به خصوص در مورد 
رعایت یا عدم رعایت کامل معیارهای اسالمی در گزینش افراد برای کارها و در 
برخورد قاطع با جریان های انحرافی است . خود شما به یاد دارید که اینها در مورد 
آقای امیر انتظام و آقای فرید و تأکید جنابعالی بر کنار گذاردن آنها چگونه عمل 

کردند.
  -7

ی  ا ب��ر

حضرتعالی در مقام رهبری روشن 
اس��ت که اگر این دو بین��ش در اداره امور 

جمهوری اس��المی ادامه یابد، نه کارهای جاری 
مردم سر و سامان پیدا می کند، نه مشکالت موجود دینی 

و فرهنگی، اخالقی، اجتماعی و اقتص��ادی این مردم رنجدیده و 
محروم و ایثارگر با سرعت و قاطعیت کافی حل می شود، و نه می توان برای 

آینده طرح های اصیل اسالمی ریخت و به مرحله عمل آورد.
8- برای اینکه نقطه نظرهای تفصیلی بینش اول در همه زمینه های معنوی، 
اخالقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و سیاسی با صراحت کامل روشن 
ش��ود ما این نقطه نظرها را تنظیم و منتش��ر کردیم ، تا برای امت و امام اصول 
برنامه پیشنهادی صاحبان بینش اول برای اداره امور جمهوری اسالمی بر پایه 

قانون اساسی روشن باشد.
9- نظر ما این است که رشد کمی و کیفی دارندگان بینش اول به لطف الهی به 
آن درجه رسیده اس��ت که نهادهای لشکری و کشوری به وسیله صاحبان این 
نوع بینش اداره شوند و اداره جمهوری اسالمی بر پایه یک بینش استوار گردد.

10-  با همه این احوال چندی اس��ت که این اندیشه در این فرزندتان و برخی 
برادران دیگر، قوت گرفت که اگر اداره جمهوری اس��المی به وسیله صاحبان 
بینش دوم را در این مقطع اصلح می دانید، ما به همان کارهای طلبگی خویش 
بپردازیم و بیش از این شاهد تلف شدن نیروها در جریان این دوگانگی فرساینده 

نباشیم.

این بود خالصه ای از آنچه الزم دانستم با آن پدر بزرگوار و رهبر عزیز در میان 
بگذارم تا مثل همیش��ه با تصمیم پیامبرگونه تان راه را برای ما و همه 

مردم مشخص کنید و دعایم این است که خدایا امام عزیزمان را 
در این تصمیم گیریهای دشوار یار و رهنما باش. 

با بهترین درود در پایان
فرزندتان. محمدحسینی بهشتی«
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بادامچیان روایت می کند؛

یک روز پس از شهادت آیت اهلل بهشتی بر مردم چه گذشت
ماجرای ساخت یادمان شهدای هفتم تیر

در زمان تسخیر النه جاسوسی آمریکا در ایران و گروگان گیری آمریکایی ها ، سفیر انگلیس به آقای بهشتی 
گفته بود: »اگر گروگان های آمریکایی را رها نکنید، آمریکا به ایران حمله می کند«. آقای بهشتی به سفیر 
انگلی��س جواب داده بود: »اگر نظامیان آمریکا به ایران حمله کنند، هیچ جایی برای نظامی های آمریکایی 

نیست جز یک وجب زیِر خاک!«
باز سفیر انگلیس تکرار کرده بود: »آمریکا قطعاً تحمل نکرده و به شما حمله می کند.« آقای بهشتی در جواب 
گفته بود: »شهادت معشوق ماست. هیچ دیده ای که عاشقی را از معشوقش بترسانند؟« سفیر انگلیس متعجبانه 
پرسیده بود: »نمی فهمم. من حرف سیاسی می زنم شما دارید حرف عشق و عاشقی می زنید؟!« شهید بهشتی 

پاسخ داده بود: شما نمی توانید این را بفهمید تا شهادت معشوق ماست.
اینها روایت هایی تلخ و شیرین از »اسداهلل بادامچیان«، دبیر کل حزب موتلفه اسالمی درباره استاد شهید بهشتی 
است. بادامچیان در شکل گیری حزب جمهوری اسالمی با ریاست آیت اهلل شهید بهشتی نقش کلیدی داشت 
و از همان دوره کوتاه قبل از فاجعه هفتم تیر، دبیر اجرایی، مسئول استان ها و شهرستان ها و همچنین مسئول 
تبلیغات حزب بود. وی درباره زندگی، شخصیت ، فعالیت ها و شهادت آیت اهلل بهشتی اینطور برایمان می گوید.

*از »بهشتِی شناخته نشده« تا »ایران پر از بهشتی«
آیت اهلل بهشتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران چهره ای شناخته شده بود ولی توده مردم قبل از تشکیل 
حزب جمهوری اسالمی کمتر او را شناخته بودند. حتی استکبار هم تا آن موقع کامال او را نمی شناخت. بعد از 
اینکه حزب جمهوری اسالمی تشکیل شد روی شخصیت شهید بهشتی تحقیق کردند و مبارزه علیه آقای 
بهشتی توسط منافقین شروع شد. کار به  جایی رسید که وقتی در تاکسی می نشستید مردم عامه نیز درباره 
شایعات نسبت به شخصیت آقای بهشتی حرف می زدند و خیلی ها، همین حرف ها را باور می کردند. منافقین 
و استکبار تالش می کردند شخصیت آقای بهشتی را در نگاه مردم تخریب کنند. شهادت او باعث شد مقام و 
شخصیت اولیه  او آشکار شود. شاید بهتر باشد بگویم، شهید بهشتی بعد از شهادتش بیشتر از قبل شناخته شد 

طوری که امام )ره( درباره او می گوید: »بهشتی یک ملت بود.«
زمانی که استکبار متوجه شد نظام جمهوری اسالمی ایران دارای مدیرانی قوی است که در رأس قوه قضائیه 
اش نیز آیت اهلل بهشتی قرار دارد، در آن شرایط جنگ شروع  شده بود، ارتش، سپاه و نیروهای مردمی با چنگ 
و دندان از کش��ور دفاع می کردند و شهر خرمشهر در حال باز پس گیری بود همه این اتفاق ها برای استکبار 

تهدید محسوب می شد.
به حتم انفجار و بمب گذاری مهندسی شده برای شهادت بهشتی و یارانشان تنها برای یک ترور نبود. استکبار، 
عوامل وابسته به خارج، شبکه های نفوذی، تشکیالت نفاق، ضدانقالب و سلطنت طلب، تشکیالت فراماسونری 
و سایر عوامل برای اینکه بتوانند به اهداف پلید و ضد انسانی و ضد حقوق بشری خود دست پیدا کنند، یک 
برنامه ریزی گسترده و عمیق را ش��کل دادند. عامل این جنایت »محمدرضا کالهی« در حزب جمهوری 
اسالمی نفوذ داده شد. خودش مسئولیت دعوت را برعهده گرفته بود و همان شب تالش کرده بود که همه 

سران حکومت در این جلسه حضور داشته باشند.
قدرت مواد انفجاری قدرت بی سابقه ای است. البته توطئه همه جانبه ای شکل گرفته بود. روز 6 تیر ماه ترور 
آیت اهلل خامنه ای بود. ترور دیگری در 8 تیرماه توسط جنایت پیشه زندان اوین، علیه شهید الجوردی و شهید 
کچویی منجر به شهادت کچویی می شود و بخشی هم ترور و کشتار عمومی مردم است، این  یک جریان یک  

شبه نیست. بلکه یک توطئه براندازی است. 

از آغاز نهضت امام، شهید بهشتی در عمق مبارزه بود. لکن او و شهید مطهری قرار بود علنی اقدام نکنند ، حتی 
در جریان اجرای حکم الهی بر منصور ساواک متوجه ایشان در جریان بوده است. لذا قرار شد به آلمان به مسجد 
هامبورگ بروند و رعایت اصل تقیه را داشته باشند اما در جریان عید فطر سال 56 ایشان علنی در عرصه مبارزه 
انقالبی آمد. خوب یادم هست از او پرسیدم چرا در این مقطع زمانی جلو می آیید؟ پاسخ دادند: »حاال دوره ای 
است که امثال من باید جلو باشیم«. حتی در راهپیمایی 16 شهریور سال 1357 که روحانیت از مردم دعوت کردند 
که در تظاهرات حضور داشته باشند و روحانیون به خیابان ها آمدند. به یاد دارم که به شهید بهشتی پیشنهاد می 
کردند در  صف اول تظاهرکنندگان نباشند و پیشنهاد می کردند که صف عقب بایستند، اما آقای بهشتی قبول 

نکرد و همان طور که همه می دانند شهید بهشتی در صف اول تظاهرکنندگان حضور داشت.
*یک روز پس از شهادت آیت اهلل بهشتی بر مردم چه گذشت

صبح حادثه ترور شهید بهشتی و یارانشان همه گریان و ناالن بودند. من مسئول استان های حزب بودم و شب 
تا صبح  در حزب به کمک مجروحین و آواربرداری کار می کردم. س��قف بتنی را برداشته بودند و همه شهدا 
و مجروحان را منتقل کرده بودیم. روی پله های راهرو حزب ایستادم باید کاری می کردم که دشمن چهره 
مغموم ما را نبیند. همان موقع یادم گفت وگوی شهید بهشتی و سفیر انگلیس افتادم که برایتان تعریف کردم. 

جمله به جمله آن را برای جوانان در آن لحظه تعریف کردم تا روحیه شان حفظ شود. 
برای جوان هایی که در آن صبح حادثه به زحمت غم و اندوه خود را پنهان می کردند، گفتم که معشوق آقای 
بهشتی شهادت بود ، ایشان امروز به معشوقش رسیده، خودتان را مدیریت کنید. انقالب هم همین است. یک 

چشمش خنده و یک  چشمش گریه است.ما نباید در مقابل دشمن ضعیف نشان دهیم.
همان صبح در جمع یاران بهشتی تصمیم بر این شد مردمی که  به خیابان ها می آیند اقتدار انقالب را نشان 
دهند. صبح روز بعد کار تبلیغاتی بسیار قوی شروع شد. بلندگوها را برسر در حزب مستقر کردیم مردم صبح زود 
جلوی دفتر حزب مرکزی جمع شدند شعار دادند: »ایران پر از بهشتیه« یک ساعت نگذشته مردم خودشان 
بخش دوم شعار را در خیابان ها فریاد می زدند. یکپارچه فریاد می زدند »آمریکا در چه فکریه، ایران پر از بهشتیه« 
جمعیت میلیونی در خیابان ها راه افتادند، درست چیزی شبیه به مراسم حاج قاسم سلیمانی، این حضور عظیم 

ملت و استقامت آیت اهلل بهشتی در زمان حیاتش از او، بهشتی سیدالشهدا ایران را ساخت.
*توصیفات بنیانگذار انقالب اسالمی ایران و رهبر معظم انقالب درباره شهید بهشتی

ما در تمام این سال ها باید از خودمان می پرسیدیم، چرا امام می گوید: بهشتی یک ملت بود. حادثه هفتم تیر 
آن طور که باید مطرح نشد و شهید بهشتی همچنان مظلوم است و آنطور که باید شناخته  شده نیست. البته 
مقام معظم رهبری در این مورد توضیح بسیار خوبی دارند ایشان می فرمایند: »شهید بهشتی مظلوم بود، اما 
مظلومیتی مقتدرانه.« وقت آن رسیده که به اثرات و پیامدهای جریان هفتم تیر و شهادت آیت اهلل بهشتی و 

یارانش برای برنامه ریزی گام دوم انقالب توجه ویژه شود.
حاال بیشتر از هر زمان دیگری نیاز است که از مباحثی که دکتر بهشتی مطرح کرده بود، استفاده شود، حتی بینش 
دوم شهید بهشتی و مطالعه آن به ما کمک می کند بتوانیم مشکالت را شناسایی کنیم. همان طور که چهل سال 
پیش امام مردم را نسبت به بنی صدر آگاه کرد مردم ابتدا فکر می کردند بنی صدر یک چهره اندیشمند است 
اما با نظام مردم ساالری اسالمی والیی بر مبنای خط امام، مردم به خیابان ها ریختند و فریاد زدند: »بنی صدر 
پینوشه، ایران شیلی نمیشه«. در گام دوم انقالب، یکی از باالترین راهنماها بعد از امام )ره( و مقام معظم رهبری 
آموزش های شهید بهشتی است. به شرط اینکه گروهی تالش آقای بهشتی را به شکل روشنفکر مابانه نشان 
ندهند، درحالی که شهید بهشتی یک مظهری از خط صحیح و اصیل ارزش گرا و مردم ساالری امام خمینی 

)ره( و امام خامنه ای است.
*بنیاد فرهنگی هفتم تیر)شهدای سرچشمه( از ویرانه تا یادمان شهدا

اسد اهلل بادامچیان در ساخت و ساز مجموعه فرهنگی شهدای انقالب اسالمی،  محل شهادت شهید بهشتی  
و یارانش معروف به سرچشمه نیز حضور فعال داشته است می گوید:»هر سال مراسم سالگرد شهدای هفتم 
تیر روی خرابه های دفتر حزب برگزار می شد، 28 سال قتلگاه شهید بهشتی و یارانش به صورت خرابه باقی 
ماند. مرحوم حاج احمد قدیریان یک روز در آستانه سالگرد شهدا در جمع گفت: »چرا آن قدر اینجا خرابه مانده 
است؟ باید همت کنیم و اینجا را به نام قتلگاه و یادمان شهید بهشتی بسازیم. همان یک جمله باعث شد این 

پروژه کلید بخورد و خودش مسئولیت ساخت بنیاد فرهنگی هفتم تیر را بر عهده بگیرد«.
یادمان ش��هدای هفتم تیر که امروز به نام مجموعه فرهنگی شهدای انقالب اسالمی معروف به شهدای 
سرچش��مه است، چهارده هزار متر بنا دارد. دارای یک مسجد، ایوان 72 متری به یاد 72 شهید قتلگاه است، 
امالک این بنیاد در اختیار سازمان تبلیغات اسالمی است.  بنیاد فرهنگی هفتم تیر درست روبه روی ساختمان 

یادمان شهدا ساخته شد و با نظر مقام معظم رهبری به صورت هیئت امنایی اداره می شود.
بادامچیان می گوید: »برای اجرای پروژه حدود 11 تا 12 هزار متر زمین های اطراف خریداری شد. طوری که 
همه با رضایت فروختند. بعدها شنیدیم که شکایت ما را به مقام معظم رهبری برده اند که زمین های اطراف را 
ارزان خریده ایم. مرحوم قدیریان با اینکه مورد اعتماد مقام معظم رهبری بود، اما از این اتهام بسیار ناراحت بود. 
به او گفتم چرا ناراحتی؟ بازرسی بیاید نظر بدهد. هر فروشنده ای ناراضی بود او را راضی می کنیم. بعد از گذراندن 
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مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در دفتر حزب موتلفه اسالمی 
استان خراسان رضوی برگزار شد.

در این مراسم حمید رضا ترقی قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه 
اس��المی با اشاره به وقایع تیرماه سال 60 گفت:  باید شکر گزار 
خداوند به جهت حفظ آیه اهلل خامنه ای از س��وء قصد گروهک 
فرقان به عنوان ذخیره الهی برای بعد از امام خمینی )ره( باشیم 
که توانست انقالب اسالمی را در سخت ترین شرایط و پر توطئه 

ترین زمان به بهترین وجه سکانداری کند.
وی در ادامه اظهار داشت: فاجعه هفتم تیر اگر در هر انقالب نوپای  
دیگری رخ می داد موجب شکست انقالب می شد ولی به برکت 
وجود امام خمینی)ره( به عنوان امام امت و ولی فقیه، کوچکترین 

لرزه ای بر اندام انقالب نیافتاد .
وی با بیان اینکه اگر چه جبران ازدس��ت دادن آن سرمایه های 
انسانی دیگر میسر نشد تاکید کرد: ولی مدیریت امام انقالب را 

پیش برد .
ترقی که از اعضای اولیه حزب جمهوری اسالمی مشهد بود و 
در سالهای 60 تا 63 قائم مقامی حزب جمهوری اسالمی مشهد 
را بر عهده داشت در ادامه به بیان برخی ویژگیهای شخصیتی 

شهید آیت اهلل دکتر بهشتی پرداخت.

وی گفت: شهید بهشتی شخصیتی خود ساخته به لحاظ فکری 
و عملی بود که کمتر می توان مثلی برای او یافت .

وی ادامه داد: شهید بهش��تی عنصری اسالم شناس، دشمن 
شناس، تکلیف شناس، منظم، مدیر، قاطع، اهل مشورت، تحمل 
کننده نظر مخالفین، دارای جاذبه باال و دافعه کم، والیت پذیر 

و اخالق مداربود.
ترقی با بیان خاطراتی از کالسهای تبیین مواضع حزب توسط 
شهید بهشتی افزود: شهید بهشتی بنیانگذار تحزب اسالمی بود 
که آن را معبد می دانست و الزامات معبد بودن حزب را، نظم و عدم 
غیبت در جلسات، تقوای جمعی، توجه به مبانی اعتقادی و معنوی 
والیت و رعایت اخالق تشکیالتی ، دعوت به خدا به جای دعوت 

به خود برای همه می دانست.
ترقی در ادامه با ا ش��اره به نقش شهید بهشتی در اداره جلسات 
تدوین قانون اساسی گفت: اگر ایشان نبود معلوم نبود که چنین 

قانون اساسی مترقی ای به تصویب برسد .
ترقی در بخش دیگری از س��خنان خود اظهار داش��ت: بعد از 
چهل سال امروز به برکت یکپارچگی قوا ما شاهد تکرار نشست 
مشترک عناصر سه قوه زیر یک سقف برای هم افزایی در مسیر 

حل مشکالت کشور و حکمرانی مطلوب هستیم .

وی که دبیری حزب موتلفه اسالمی استان خراسان رضوی را 
نیز بر عهده دارد در ادامه خطر نفوذ دشمنان و منافقین در سیستم 
اجرایی را خطری همیشگی برای انقالب اسالمی دانست و تاکید 
کرد: با پیچیده شدن روشهای جاسوسی و نفوذ باید همیشه مراقب 
بوقلمون صفتانی که در هر دولت رنگ عوض می کنند و بر مسند 

قدرت می نشینند بود.
ترقی دلیل مظلومیت شهید بهشتی را جهل وحسادت دوستان و 
شناخت دقیق دشمن از توانمندیها و ظرفیت باالی شهید بهشتی 
دانست و از اینکه حوزه نتوانسته هنوز مثل اورا تربیت کند اظهار 

تاسف کرد .
قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در پایان گفت ؛ شهید 
بهشتی در موتلفه حضوری ارزش��مند و تعیین کننده داشت و 
باید دیدگاههای تش��کیالتی وی سرلوحه اعضا و سردمداران 

موتلفه باشد.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:
شهید بهشتی ،پایه گذار تحزب اسالمی والگوی یک عنصر تشکیالتی بود

سید مصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی و نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی که سابقه عضویت در شورای مرکزی 
حزب جمهوری اس�المی را نیز دارد در یادداشت کوتاهی به ضرورت عبرت 
گیری از وقایع و اتفاقات تیر ماه س�ال 60 پرداخت. متن یادداشت را پیش 

رو دارید؛
آنچه در فاجعه هفتم تیر نباید از یاد برود، موضوع نفوذ است. این که ما فکر 
کنیم آرمان های بلندی داریم و می توانیم بس�ادگی آن آرمان ها را در جامعه 
خود محقق کنیم و هیچ مقاومتی یا مخالفتی یا مزاحمتی در مقابل آن رخ نمی 

نماید، نشان دهنده کمال سادگی است.
هم اس�تقالل و هم آزادی ما منافع دشمنان ما را تهدید کرد و می کند و برای 
خاموش کردن مش�عل استقالل و آزادی در دوران مبارزات انقالبی صدمات 
فراوان به ما زدند و ما ش�هدای بزرگواری تقدیم س�احت انقالب کردیم که 
روحشان شاد باد؛ اما پس از پیروزی انقالب و برای تضعیف و سپس انحراف 
از مس�یر انقالب، طرحهای  متعددی ریختند و از این که اراده ما را بش�کنند 
مایوس نشدند، چه برای کوتاه مدت و چه میان مدت و حتی بلندمدت. اما در 
کوتاه مدت طرح نفوذ را اجراکردند و افرادی را با ظاهر انقالبی در تشکیالت 

نوپای پس از انقالب وارد کردند و با ش�گردهای مختلف به جلب اعتماد 
انقالبیون و مس�ئوالن پرداختند تا بتوانند براحت�ی ضربه خود را بر پیکر 
نظام جمهوری اسالمی بزنند: از یک سو عناصر فهیم و فداکار و خدوم را 
شهید کنند و از دیگر سو موجب اخالل و کندی در پیشرفت امور شوند. این 
طرح نفوذ را منافقان در هفتم تیر و ششم شهریور 1360 به اجرا گذاردند 
و به دنبال آن مرتکب خباثتهای متعدد دیگری با پشتیبانی دشمنان ما و 
آنهایی که پیروزی ما را علیه منافع خود می دیدند، ش�دند. عبرت بزرگ 
حاصل از آن فجایع این اس�ت که از مکر و خدعه دشمن نباید غافل شد 
و بدون ش�ناخت عمیق، فریب ظاهر افراد را نبایدخورد. همه جاسوسان 
و رخنه گران با چنین ش�گردهایی مبادرت به نفوذ در میان صفوف ما می 
کنند تا بموقع مبادرت به قتل عناصر کلیدی و موثر یا آبروریزی از نظام ما 

بنمایند یا در صحنه جهانی برایمان مشکالت بیافرینند.
امروز بیش از ه�ر موقع باید مراقب عناصر نفوذی و ش�گردهای مرموز 
آنها باشیم و بویژه توجه داشته باشیم که دشمن از یک مصیبت یا مشکل 
اجتماع�ی که به ما روی م�ی آورد در الیه های بعدی طراح�ی خود ، برای 
براندازی و اغتش�اش ی�ا ممانعت از اصالحات، یا القای یاس و سس�ت 

کردن عزم راسخ ما،  نشانه گیری می کند.

عبرت بزرگ از فجایع تیرماه

سیدمصطفی میرسلیم
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واکنش زندانیان به شهادت زندانباِن اوین 
شهید محمد کچویی از جمله شهدایی است که بررسی ابعاد شخصیتی او کمتر مورد توجه قرار گرفته 

است. کسی که یک روز بعد از فاجعه هفتم تیر سال 60 به دست منافقین به شهادت رسید.
واکاوی شخصیت، منش و روش او می تواند راهگشای جامعه امروزین باشد؛ چه اینکه این ویژگی ها از 

سوی یار دیرین او سید اسداهلل الجوردی روایت شده باشد.
روزنامه جمهوری اسالمی در اولین سالگرد شهادت شهید محمد کچویی در تیرماه 1361 طی گفت و 
شنودی با شهید سید اسداهلل الجوردی به بررسی فعالیت های سیاسی و مبارزاتی شهید کچویی و خدمات 

وی در دوران جمهوری اسالمی پرداخت که بخش هایی از این مصاحبه را در ادامه می خوانید.

***نحوه شهادت***
نحوه ش��هادت محمد کچوئی را تشریح کنید و بیان نمائید که هدف از به شهادت رساندن وی توسط 

مزدوران امریکا چه بود و آیا شهادت ایشان با حادثه 7 تیر ارتباطی داشت یا خیر؟ 
الجوردی: 8تیرماه بود که بدلیل گرمی هوا دادگاهی در محوطه باز اوین تشکیل شده بود و غالباً به مسائل 
گروهک ها رسیدگی می شد که دادگاه در کنار استخر اوین تشکیل شده بود و تعدادی از منافقین قرار بود 
محاکمه بشوند. یادم می آید که تعدادی از این اعضاء منافقین در زندان آشوب کرده بودند و محمد آن ها را 
بیرون آورده بود و در کنار استخر برای محاکمه نشانده بود. یک فردی به نام کاظم افجه ای که از پاسداران 
زندان اوین بود و محمد هم خودش می دانست که او از هواداران سازمان منافقین است و معتقد بود که 
با امثال این  ها باید کار کرد و اصالحشان نمود. خب این کاظم افجه ای که از هواداران سازمان بود و در 
درون زندان پاس��داری می داد، با محمد زیاد برخورد داشت. محمد می خواست با او کار کند و او را ارشاد 

نماید و اعتقادش هم همین بود. 
چندین بار ما به محمد تذکر داده بودیم که او که یکی از هواداران سازمان است، صالحیت پاسداری از 

اینجا را ندارد؛ اما محمد معتقد بود که "نه! من او را اصالح می کنم..." 
درست همان روز 8 تیر بود. وقتی حادثه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی پیش آمده بود، یادم 
می آید که من و معاون قضائی محمد را احضار کردیم و به او گفتیم که مسئله دیگر از حد ارشاد گذشته 
و االن به هیچ وجه صالح نیست که این کاظم افجه ای که از هواداران سازمان است و شما خودتان هم 
می دانید در اوین باقی بماند، همین االن بلندشو و خلع سالحش کن. کاظم مسلح به یوزی بود و توی 
همین دادسرا داشت نگهبانی می داد که وقتی مسئله را بعداً یک مقدار تعقیب کردیم، به این صورت که 
می گویم مسئله می خواست بشود. کاظم افجه ای در نظر داشت که همان روزها که شاید همان روز 8 تیر 
بود، اگر بتواند توفیقی بدست بیاورد لحظه ای که من در دادگاه می روم و اعضاء دادگاه هم هستند یک جا 
همه ماها را به رگبار ببندد و از صبح کمین کرده بود و از صبح چندین دفعه دنبال من بود، ولی آن روز قضا 

و قدر چنین شد که من جز یکبار به دادگاه نروم و آن یکبار هم او موفق نشده بود. 
با اینکه اعضا دادگاه همه در یک اتاق جمع شده و من هم در خدمتشان بودم، او موفق نمی شد که در همان 
لحظه به دادگاه حمله بکند. بعداً وقتی من به اتاقم آمدم، اتفاقاً آن روز به دلیل تراکم کار بیرون نیامده بودم 
که کاظم توفیقی برای ترور من پیدا بکند و وقتی ما محمد را احضار کردیم و به اتاق ما آمد و به او گفتم که 
حتماً باید بروی و کاظم را خلع سالح بکنی، محمد گفت: من اعتقاد به این کار ندارم، ولی می روم این کار 

را می کنم، بدلیل اینکه شما گفته اید. 
محمد از اتاق ما که برادرمان معاون قضائی هم اینجا تشریف داشتند بیرون رفت و یوزی را از کاظم گرفت. 
کاظم اینجا متوجه می شود که یک مقدار لو رفته، بالفاصله به کلت خودش را مسلح می کند و شاید یک 
ساعت بعد بود که ما در همان کنار استخر غذا را صرف کرده بودیم و قرار بود که پس از آن دادگاه مجدداً 

تشکیل شود، در آن موقع کاظم افجه ای حمله می کند. 
وقتی او ظاهر شد و در حدود 6- 7 متری از پشت سر ما آمد، من یک وقت دیدم یک کسی صدا می زند بنام 
خدا و بنام خلق قهرمان ایران، برگشتم و دیدم که کاظم است و کلت بدست دارد و متوجه شدم که نیت 
پلیدی دارد و بالفاصله من خودم را به زمین انداختم و به شکل مارپیچ فرار کردم و در پشت درخت ها قرار 
گرفتم، ولی برادرمان محمد برای اینکه بتواند در برابرش بایستد، از جا برخاست و خواست که به او حمله 
کند که مورد اصابت گلوله ناجوانمردانه قرار گرفت. در حقیقت محمد شهید جوانمردی اش شد. من فرار 
کردم، ولی محمد می خواست به او حمله بکند که مورد اصابت گلوله قرار گرفت. اگر من فرار نمی کردم، 
من مورد اصابت گلوله قرار می گرفتم و بعداً هم معلوم شد که هدف اصلی اش ترور من بوده ولی موفق 

نمی شود و برادرمان محمد هم در حقیقت خودش را فدا کرد و شهید جوانمردی و بزرگواری شد.
یکی از علل دیگری که آنجا وقتی محمد بلند می شود دفاع بکند و کاظم او را ترور می کند، این بود که 
افجه ای بارها از محمد می خواس��ت سوءاستفاده بکند و ایشان را در فشار قرار می داد؛ وی گفت باید به 
من امکانات بیشتری بدهی، محمد هم برای اینکه عدالت برقرار بشود می گفت نه، هیچ امتیازی به تو 
نخواهیم داد و یک مقدار کدورت از این نظر نسبت به محمد پیدا کرده بود، حتی در یک تصادفی کاظم از 
یک بلندی پرت و دستش شکسته شده بود و محمد به خرج خودش شاید حدود 15 هزار تومان از پولی 

که از فروش دکانش بدست آورده بود، خرج مداوای او کرده بود و دستش را سالم کرد. 
با همه این فداکاری ها و محبت هائی که محمد نسبت به کاظم داشت، یک مقدار بخاطر آن سوابقی 
که افجه ای با محمد از این نظر پیدا کرده بود که امتیازات بیش��تری می خواست و محمد به او نمی داد، 
شاید موجب شد که یک چنین انتقامی از محمد بگیرد، اما همه این ها باید دست به دست هم می دادند 

تا محمد شهید می شد. 
کاظم از یک سو تحت تاثیر سعادتی قرار گرفته بود و سعادتی از کاظم می خواست که همه مسئولین را از 
بین ببرد و اگر در تعقیب من بود و موفق نشد، بهترین موقعیت بود که برادر عزیزمان محمد را شهید بکند. 
چون محمد در مقابلش قرار گرفت و گلوله به مغز ایشان خورد. از سوی دیگر تضادهائی که از لحاظ عقیدتی 
و صنفی کاظم با محمد داشت، موجب شد که ایشان را شهید بکند و اگر در این تصمیم گیری سعادتی که 
مسئول کاظم در زندان بود مداخله می کند، بدلیل همان تضادهای فکری و عقیدتی و سوابقی است که 
در زندان از محمد داشت که وی در برابر سازمان ایستاده بود و برای آن ها هم مشکل بود که یک عضوی 
فعال مانند ایشان را از دست بدهند و محمد از سازمان استعفا داده بود و دیگر با سازمان همکاری نمی کرد 

و این تضادهای سیاسی و عقیدتی هم باز یکی از دالیلی بود که باعث شهادت محمد شد.
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