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گفتگوی اختصاصی روزنامه جمهوری اسالمی با حجت االسالم دکتر جواد اژه ای

کسانی که از شیوه بهشتی پیروی کنند، از تهمت در امان نیستند
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به مناسبت سی وسومین سالگرد شهادت آ 琀ت الله بهشتی

اشاره

حجت االسالم والمسلمین جواد اژه ای فرزند آ 琀ت الله حاج شیخ علی محمد اژه ای در  愀نجم فروردین ماه سال 1327 در

اصفهان به دنیا آمد. وی  愀س از گذراندن تحصیالت ابتدایی که موجب آگاهی اطرافیان و اعضای خانواده از هوش و

استعداد سرشار او شد به تحصیالت حوزوی مشغول گرد 琀د و در عین حال تحصیالت دانشگاهی را تا سطوح تکمیلی

پیگیری نمود. حجت االسالم اژه ای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی را از دانشگاه اصفهان اخذ کرد و

سپس برای ادامه تحصیل به کشور اتر 琀ش رقت و دکترای روانشناسی تجربی خود را از دانشگاه دولتی وین اخذ نمود.

حجت االسالم اژه ای که با آ 琀ت الله شهید بهشتی نسبت فامیلی، هم از ناحیه  愀دری و هم از ناحیه مادری، داشت، با  琀کی

از دختران آ 琀ت الله بهشتی ازدواج کرد.

فرهنگی معاونت  سمت  در  آن  از  بعد  و  بود  کشور  بهز 琀ستی  سازمان  رئیس  مدتی  وی  انقالب،  پیروزی  از   愀س 

نخست وزیر مشغول به کار گرد 琀د و در همین سالها پیشنهاد تشکیل سازمان استعدادهای درخشان را ارائه داد و  愀س از

محمود دولت  در  و  سال  این  در  که  داشت  برعهده  را  سمپاد  مدارس  مسئولیت   1387 سال  تا  سازمان  این  تشکیل 

احمدی نژاد  愀س از جوسازی های بسیار که علیه وی صورت گرفت از این مسئولیت کنار گذاشته شد.

تهران، دانشگاه  تربیتی  علوم  روانشناسی  دانشکده  در  گروه  مدیر 琀ت  بر  عالوه  حاضر  حال  در  اژه ای  حجت االسالم 

نما 琀ندگی ولی فقیه در امور دانشجو 琀ان ایرانی ارو 愀ا و آمر 琀کا را نیز برعهده دارد.

با که  شهید  آن  شهادت  سالگرد  مناسبت  به  بهشتی  آ 琀ت الله  شخصیت  پیرامون  است  گفتگویی  دار 琀د،  پیش رو  آنچه 

ا 琀شان انجام داده ا 琀م.

***

حزب مرکزی  دفتر  انفجار  سالروز  تیرماه  هفتم  آستانه  در  مطلعید  که  همانطور  داد 琀د،  ما  به  که  وقتی  از  تشکر  با   *

جمهوری اسالمی قرار دار 琀م که در آن فاجعه شهید مظلوم آ 琀ت الله بهشتی و 72 تن از  琀اران انقالب به شهادت رسیدند

ا 琀نست که جناب عالی اولین سوالی که به ذهن می رسد  باره گفتگو کنیم. طبعا  این  تا در  و خدمت شما آمده ا 琀م که 

چگونه با شهید بهشتی آشنا شد 琀د؟

- تشکر می کنم از روزنامه ثابت قدم جمهوری اسالمی که در این وزش های تندبادهای راست و چپ، اصول خود را در

طی این سال ها حفظ کرده است و آنهایی هم که منصف هستند قبول دارند که به این ثابت قدمی  愀افشاری می کند.

با 琀د از دو زاو 琀ه موضوع را مطرح کنم. قبل از انقالب ارتباطات، ارتباطات ارزشی و باوری بود  琀عنی کسانی که با هم در
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 琀ک مجموعه رفت و شدی،گعده ای و فکری را تشکیل می دادند براساس باورها بود. و نقش فامیلی در این قضیه تاثیر

نداشت. ولی از آنجایی که شا 琀د شما مطلع نباشید عرض می کنم که خواهر مرحوم آقا میرمحمدصادق خاتون آبادی،

 愀دربزرگ آقای بهشتی مادر  愀در بنده نیز بود،  琀عنی  愀در بنده،  愀سر عمه آقای بهشتی بود و از طرفی مادر من دخترخاله

آقای بهشتی بود. وقتی امام(ره) را به تهران تبعید کرده بودند، به همراه مادربزرگم که عمه آقای بهشتی بودند آمده

بود 琀م تهران که آقای بهشتی به د 琀دن عمه شان آمدند که این مالقات اولین د 琀دار بنده با آقای بهشتی بود. البته قبل از

این هم در مراسم ترحیم مادرآقا میرمحمدصادق که  琀ک بانوی وزین و باشکوهی بود به طوری که برخی از علما مانند

آ 琀ت الله مد 琀سه ای اجازه در 琀افت وجوهات را به ا 琀شان داده بود او را د 琀ده بودم اما کم سن وسال بودم.

* در زمان د 琀دار اولتان با شهید بهشتی چند سال داشتید؟

- تقر 琀با اول دبیرستان بودم. تا ا 琀نکه آقای بهشتی سال 1349 از سفر هامبورگ برگشتند. 5 سال بعد از آنکه از سال 46

انداختیم.  琀ک چیزی شبیه حسینیه ارشاد و دانشجو شده بودم در اصفهان کانون علمی و تربیتی جهان اسالم را راه 

ایران برای سخنرانی شا 琀د هم متنوع تر چون سخنرانی های حسینیه ارشاد کم تنوع تر از کانون بود. زیرا از همه جای 

دعوت می کرد 琀م و خیلی از بزرگان مانند شهید هاشمی نژاد، شهید باهنر و...برنامه  های تابستانی کانون را پر می کردند.

برای سخنرانی در ا 琀شان  از  ما  و  داشتند  ارشاد  5 ساعته در حسینیه   琀ک گزارش  برگشتند  بهشتی  آقای  ا 琀نکه  از  بعد 

که شد  مطرح  مراسم  آن  در  بودن  سنی  تهمت های  همان  که  داشتند  جالبی  بسیار  سخنرانی  کرد 琀م.  دعوت  کانون 

می گفتند آ 琀ا دعوت شما از برادران اهل تسنن برای داشتن روابط حسنه کم توجهی به اهل بیت نیست؟

* این تهمت ها از جانب چه کسانی مطرح شد؟

- در آن موقع شرا 琀ط سختی حاکم بود. به خاطر دارم که اخوی بنده به این افراد اصطالح  爀وال 琀تیون موشه دا 琀انی猀琀 را

اتالق می کرد،  琀عنی آنقدر این ها با اهل تسنن بد هستند که حاضرند با اسرائیل همکاری کنند. البته بعد از قضا 琀ایی که

بین شیخ شلتوت و آ 琀ت الله بروجردی در دارالتقر 琀ب بوجود آمده بود قدری فضا بسته شده بود اما آنطور هم نبود که به

به تهران از اصفهان  بنده  آقای بهشتی بیشتر شد.  با  ارتباط من  از همان زمان  به هر حال  بدنه روحانیون منتقل شود 

می آمدم و از ا 琀شان در رابطه با برنامه های کانون نظرخواهی می کردم و ا  琀شان هم طبق روشی که داشتند اول می گفتند

خودتان چه به ذهنتان می رسد؟ که شیوه مرسوم شهید بهشتی در همه چیز بود و ما هم نظر خود را بیان می کرد 琀م که

تضعیف و  شکست  موجب  بود  ممکن  که  داشت  ضعف هایی  اگر   琀ا  کنید  عمل  همین طور  می گفتند  بود  مطلوب  اگر 

به خرم آباد رفتم ابتدا  بعد خدمت سربازی که در  به  از سال 50  که  بعد هم  را گوشزد می کردند.  نکاتی  روحیه شود 

با آنجا  از  و  می کرد  برقرار  ارتباط  دورود  با  اول  اپراتوار  اصفهان  با  تماس  برقراری  برای  که  طوری  به  شد  قطع  رابطه ها 

اصفهان تماس تلفنی داشتیم.

*  愀س شما هم از آن دسته طلبه هایی بود 琀د که به اجبار به خدمت سربازی رفتید؟

نه خیر، بنده که سال 49 طلبه شدم، طلبه ها را به سربازی برده بودند و به همین دلیل من مشکل استاد داشتم. چون

آنهایی که معافی شان با خودشان بود مثال  琀ک دست و  琀ک چشم داشتند مانده بودند و بقیه را به سربازی برده بودند
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از 11 سالگی نوشته ا 琀شان سن شان را  باقرامامی بود، چون در شناسنامه  آقا  اولین استادی که داشتم که حاج  بعد هم 

بودند او را آزاد کردند و من  琀ک ا ستاد خوب پیدا کردم. اما زمانی که به دانشگاه رفتم قانونی را وضع کردند تا بتوانند

دانشجو 琀ان را تحت کنترل ساواک قرار دهند و لذا آموزش حین تحصیل را در دانشگاه ها برقرار کردند که هفته ا ی 4

ساعت به کالس می رفتیم و قرار شد با اردوی تابستانه 6 ماهه، دو سال سربازی محسوب شود. من ثبت نام کردم و قبل

از من هم آقا 琀ان خاتمی، احمدی و اژه  ای که هر سه طلبه بودند ولی دو تا از آنها از لباس روحانیت خارج شدند و فقط

آقای خاتمی ماند، ثبت نام نکرده بودند ولی از سال 44 این دوره آموزش رایج شده بود. مرا هم البته به سختی  愀ذیرفتند

چون که سه چهار ماه با تهران مذاکره کردم. اولین بار بود که  琀ک طلبه خود حاضر شده بود به سربازی برود. نها 琀تا در

اسفند سال 46 گفتند شما می توانید قطعا در کالس ها شرکت کنید. زمانی که خود را معرفی کردم  爀سپاه دین猀琀 تازه

تشکیل شده بود، تیمسار نشاط که نفر دوم مرکز صفر  琀ک فرح آباد بود به من گفت تو با 琀د به سپاه دین ملحق شوی.

من گفتم رشته تحصیلی من روانشناسی است  愀س بهتر است که به سپاه بهداشت بروم و شما  琀ک آدم دین دار را پیدا

کنید تا به سپاه دین برود من که آدم دین داری نیستم. از گفته من عصبانی شد و دستور داد که ر 琀ش مرا که با عبا و

عمامه رفته بودم بزنند و این شروع سربازی من بود و مرا به تیپ خرم آباد فرستادند که به دلیل سختی شرا 琀ط و قطع

ارتباطات تالش کردم و به تهران منتقل شدم.

* آ 琀ا شهید بهشتی در ورود شما به عرصه علم ودانش نقش موثری داشتند؟

5 سال هم و  بودم  دبیرستان  اول  را د 琀دم  بهشتی  نبودند. وقتی شهید  بنده  بهشتی در کنار  آقای  اصال  - خیر. چون 

ا 琀شان در آلمان بودند و هیچ ارتباط مکاتبه ای و رفت و آمدی نداشتیم. د 琀دار بعدی ما در سال 49 اتفاق افتاد که سال

سخت بسیار  هم  تصمیم  آن  و  شوم  طلبه  سیکل،  دوره  از  بعد  که  گرفتم  تصمیم  خودم  بنده  و  بودم  دانشگاه  سوم 

سربازی به  را  طالب  همه  مدارس  به  هجوم  با  و  بودند  کرده  لغو  را  طالب  تحصیلی  معافیت  بار  اولین  برای  بود، چون 

بردند. اما در بردن طالب به سربازی نکته ای وجود داشت که برای من بسیار جالب بود. وقتی که به آ 琀ت الله گلپا 琀گانی

امام (ره) به طالب اما  به سربازی برده اند گر 琀ه کردند و حکومت وقت را نفرین کردند،  خبر رسیده بود که طالب را 

گفته بودند که شما آموزش های الزم را ببینید ما با شما کار دار 琀م که این دو نگرش برای من بسیار جالب بود کماا 琀نکه

عده بسیار ز 琀ادی نگرش اول را می  愀سند 琀دند.

* شهید بهشتی نیز نگرش ها و ویژگی های خاصی داشتند که ا 琀شان را از  琀ک انسان معمولی متمایز می کرد به نظر شما

مهمترین ویژگی خاص ا 琀شان چه بود؟

- شهید بهشتی  琀ک سری خصوصیات معقول دارند که به چشم نمی آ 琀ند.  琀ک ویژگی خاص، عرفان شهید بهشتی بود.

آقای بهشتی به معنای واقعی  琀ک عارف بود.  愀در بنده نقل می کردند که آقای بهشتی برای مراسمی به اصفهان آمده

بودند که بعد از اذان ا 琀شان به نماز ا 琀ستادند و متوجه شدند که شهید بهشتی وقت نماز هیچ جای د 琀گری حواسشان

نیست. خود آقای مسیح مهاجری که به همراه آقای انصاری و دو اخوی بنده از شاگردان خصوصی شهید بهشتی بودند

به آقای بهشتی  را پهن کردند،  بنده سفره  نماز می  خواند 琀م. وقتی خانم  اول وقت  تعر 琀ف  کردند که معموال  برای من 
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نماز ا 琀ستادند وقتی نماز ظهر را تمام کردند چون د 琀دند سفره غذا انداخته شده تصمیم گرفتند نماز عصر را بعد از

صرف ناهار اقامه کنند. آقای مهاجری می گو 琀د من گفتم شا 琀د فراموش کنیم نماز عصر را بخوانیم لذا نماز عصر را هم

را نمازش  کسی  می شود  مگر  گفتند  و  انداختند  نگاهی  بهشتی  آقای  موقع  آن  در  کنیم.  صرف  را  ناهار  بعد  بخوانیم 

فراموش کند؟ در حالی که این ممکن است برای خیلی ها اتفاق افتد.

حتی  琀کی از دوستان تعر 琀ف می کرد که در سفری که آقای بهشتی قبل از انقالب به وین داشتند و در آن جلسه افرادی

با عقا 琀د و افکار مختلف مانند، کنفدراسیونی ها، مارکسیست ها، جبهه ملی ها و... حضور داشتند، موقع اذان از حاضرین

در جلسه وقت خواست تا نماز خود را اقامه کند.

خاطره د 琀گری که به  琀اد دارم این است که در ماه مبارک رمضان در منزل افراد فامیل دور هم احیا می گرفتیم. لذا  琀کی

از ویژگی های شهید بهشتی که خیلی از مراجع نیز بیان می کنند، عرفان و خداشناسی شهید بهشتی بود. نکته د 琀گری

ا 琀شان در حال حاضر زنده بودند قطعا سرآمد ا 琀شان بود به طوری که اگر  که در آن زمان مغفول بود مرجعیت علمی 

تمام فقها بودند که حتی بنده به نقل قول شنیدم که امام(ره) گفته بودند که فهم فقهی بهشتی از فالن مرجع برجسته

در قم بیشتر است. تقر 琀با با این مضمون.

را حرفی  و  کاری  هیچ   琀عنی  بود.  زندگی  ابعاد  همه  در  ا 琀شان  انضباط  داشتند  اذعان  آن  بر  همگان  که  د 琀گری  ویژگی 

بی پروا و خالف قاعده انجام نمی دادند و  琀ا نمی گفتند. و خالف آنچه که ما 30 سال است درباره آمارها و... با مشکل

مواجه هستیم. عالوه بر آن هر کاری را هم که بدون نتیجه رها می شد، هوا و هوس می دانستند.

به  琀اد دارم که در ماه رمضان سال 56 در  琀ک جلسه ای که دکتر سامی، بازرگان، سحابی و... حضور داشتند. دکتر سامی

به آقای بهشتی گفتند که شما در مقابل کتاب  23爀 سال دشتی猀琀 چه کرده ا 琀د؟ چرا چیزی نمی نو 琀سید؟ جوابی به این

حرف بدهید. آقای بهشتی جوابی دادند که باعث تعجب من شد. شهید بهشتی گفتند ما به همراه دوستان  琀ک کار

 琀ک می توانیم  بعد  و  شود  تکمیل  د 琀گر  سال  چند  است  ممکن  که  کرده ا 琀م  شروع  اسالمی  منابع  مورد  در  را  پژوهشی 

بررسی دقیقی انجام دهیم و جواب آقای دشتی را بدهیم. این کار تحقیقی را آقا 琀ان موسوی اردبیلی، مهدوی کنی و...

به قم اردبیلی  آقای  را  این فیش ها  تمام  امام  از رحلت  بعد  و کدگذاری می کردند که  هر کدام فیش برداری می کردند 

بردند و د 琀گر خبری از آنها ندارم. این جوابی بود که آقای بهشتی به دکتر سامی دادند چون می خواستند جواب نا 愀خته

نداده باشند.

* شما در صحبت ها 琀تان به جلساتی که شهید بهشتی با گروه ها و اقشار مختلف داشتند اشاره کرد 琀د، این موضوع از

کدام ویژگی شخصیتی شهید بهشتی نشات می گرفت؟

- قدرت ارتباطی افرادی مثل مطهری، بهشتی، با هنر و.. با هم عصران خود بسیار درخور توجه بود، آقای بهشتی استاد

ا 琀جادکننده ارتباط بود. زمانی که در مدرسه دین و دانش تدر 琀س می کردند،  اوال  琀ک درسی را داشتند که جاذبه داشت،

و... ادبیات  د 琀نی،  مثل  دروسی  روحانیون  که  بود  این  معمول  که  حالی  در  می کردند.  تدر 琀س  انگلیسی  زبان  ا 琀شان 

ر 琀اضی، مثل  جد 琀د  آموزه های  با  را  روز  آن  خوش فکر  جوان  روحانیون  که  داشتند  تالش  طرفی  از  می کردند.  تدر 琀س 
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مکارم، آ 琀ت الله آ 琀ت الله  مانند  افرادی  دانش  و  دین  مدرسه  عصرانه  فهرست  در  شما  کنند.  آشنا  و...  فیز 琀ک، زبان 

درس را  جد 琀د  آموزش های  و  علوم  عصرها  که  می کنید  مشاهده  را  و...  کرمانی  حجتی  آقای  اخو 琀شان،  و  خامنه ای 

می دادند.

وجود کرده  تحصیل  افراد  و  روحانیون  میان  د 琀الوگی  اصال  که  بود  این  داشت  وجود  موقع  آن  در  که  مشکالتی  از   琀کی 

این نکته را با 琀د   愀ا 琀ه های ارتباط حوزه و دانشگاه و حوزه و مدرسه در مدرسه دین و دانش پی ریزی شد.  نداشت. لذا 

توجه کرد فراگیری این آموزش ها ی جد 琀د که حتی در آن موقع جزوات و کتب آموزش اخالق و تفسیر قرآن به سختی

پیدا می شد، مشکل بود.  琀کی از موفقیت های شهید بهشتی این بود که به هر شخصیتی  琀ا هر جستجوگری چه دوست و

چه دشمن اجازه اظهارنظر می دادند. و چون این کار در جمع اتفاق می افتاد اثرگذاری عمومی داشت  琀عنی فرد احساس

می کرد که در جلسات آقای بهشتی چیزی  琀اد می گیرد و مهمتر از همه این ها، شیوه تعامل بود که معموال مرسوم بود

وقتی فردی از شهید بهشتی سوالی می کرد، او در ابتدا می پرسید چه چیزی به ذهن خودتان می رسد؟ در آن جلسات

همگان در مورد موضوع خاص صحبت می کردند و اگر نظر همه  琀کسان بود ا 琀شان هم می گفتند نظر من هم همین است

 琀ا سوءگیری بود که معموال از طرف گروه های و اگر ناقص بود تکمیلی را می گفتند و در نها 琀ت اگر مواردی هم خطا 

چر 琀کی  琀ا سوسیالیست مطرح می شد موارد انحراف را می گفتند و ابایی هم نداشتند.

در  琀کی از این جلسات  琀کی از اعضای مجاهدین از آقای بهشتی پرسید شما چه مشکلی با این گروه دار 琀د؟ آقای بهشتی

فرمودند: سازمان شما دو تا اشکال دارد.  琀کی ا 琀نکه زیرساخت های ا 琀دئولوژ 琀کی شما اشتباه است دوم ا 琀نکه شما دروغ

می گویید. و بعد ادامه دادند که هفته قبل هم این موضوع را به آقای رجوی منتقل کردم. هفته بعد همان شخص در

آقای نداشتم.  بهشتی  آقای  با  مالقاتی  هیچ  من  گفت  و  کرد 琀م  صحبت  مسعود  برادر  با  ما  گفت  و  شد  حاضر  جلسه 

بهشتی جواب دادند: خیلی خوب قسمت دروغش که اثبات شد،  愀س درباره زیرساخت های ا 琀دئولوژ 琀کی بحث کنیم!

 琀کی از مشکالتی که جامعه در آن زمان داشت این بود که در جامعه تمیزی، ظرافت و ز 琀بایی نگری و... با لوکس بودن

به عنوان مثال موکت در آن زمان طاغوتی محسوب می شد در صورتیکه فرش دست بافت را به اشتباه گرفته می شد. 

توجه ظرا 琀ف  این  به  خیلی  جامعه  عرف  برخالف  بهشتی  آقای  همه  این  با  می آوردند.  حساب  به  سنتی  کاالی  عنوان 

داشتند.  琀ک شب بعد از پیروزی انقالب آقای بهشتی که معموال دیروقت به خانه برمی گشتند بعد از صرف شام، طبق

قیمت که  حال  گفتم  بهشتی  آقای  به  داشتم  سئوال  طرح  فرصت  که  زمان  این  در  و  کردند  مسواک  دقیقه  عادت 10 

شهر وسط  د 琀گر  مسکونی  منزل   琀ک  و  بفروشید  را  خانه  این  لذا  است  شده   琀کی  قلهک  و  قاضی  حاج  کوچه  زمین های 

خر 琀داری کنید؟ حیف است که منافقین علیه شما شعار می دهند و می گو 琀ند شما در کاخ زندگی می کنید. آقای بهشتی

کسی چه  گفتم  می ارزد؟  چقدر  مسواک  این  گفتند:  و  گرفتند  من  جلوی  را  مسواک  زدن،  مسواک  عمل  اتمام  از  بعد 

مسواک مصرف شده را می خرد؟ گفت: دنیا برای من به اندازه همین مسواک مصرف شده ارزش ندارد و ادامه دادند:

دلشان مردم  که  آنطوری  نه  و  بپذیرند  را  ما  مردم  هستیم  که  همانطور  با 琀د  می کنیم  رعا 琀ت  را  حرامی  و  حالل  ما  اگر 

می خواهد من اگر کار خالفی می کنم که نبا 琀د انجام دهم و اگر هم خالفی انجام نمی دهم با 琀د همین طوری که هستم
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مردم من را بپذیرند و لذا این حرف شما گرچه از سر دلسوزی است اما کمکی به رهبران انقالب نمی کند که مطابق میل

مردم زندگی کنند. با 琀د به آنچه اسالم گفته است عمل کنند و من چون هیچ گونه مشکلی در این گونه مدل که زندگی

می کنم ندارم، لذا هر حرکتی را خالف این می دانم.

آ 琀ت الله طالقانی سکونت داشتند تا در منزلی که  آوردند  آقای بهشتی فشار  به  بودم  ایران  از  زمانی که من در خارج 

کرده منتقل  خانه  این  به  را  وسایل  تمام  تقر 琀با  تیر  هفتم  صبح  طور 琀که  به  داشت  قرار  شهر  وسط  در  که  کنند  اقامت 

بودند. از آنجایی که آقای بهشتی میل نداشت به این کار، همان شب شهید شد. لذا شهید بهشتی در مسیر زندگی

خود از هر گونه تظاهر به دور بودند، همیشه خدا را مدنظر داشتند. هیچ حرفی را بدون ا 琀نکه از ابتدا تا انتها بررسی

امام موسی صدر جدا شده از  ابوشر 琀ف  آمدند، گروه  وین  به   57 سال  بهشتی  آقای  وقتی  نمی کردند.  رد  باشند  کرده 

بودند و خیلی علیه چمران و امام موسی صدر تبلیغ می کردند و جزوه ها را برای ما می فرستادند. آقای بهشتی از من

پرسیدند نظر شما در مورد امام موسی صدر چیست؟ گفتم که در این جزوه ها نوشته شده است که امام موسی صدر

گفته اند من با دولت ایران همکاری می کنم و این خیلی غم انگیز است. به من گفتند شما همه این بیانیه ها و جزوات را

است. ناجوانمردانه  است. گفتند خیلی  بهشتی سرخ شده  آقای  د 琀دم چشم  آمدم  دوباره  که  بیاور 琀د. صبح  برای من 

با ترجمه فارسی آن تطبیق داده ام و  琀ک جمله را که گفته اند ادامه دادند که تمام متن سخنرانی امام موسی صدر را 

ارتباط من با ملت ایران است به عمد با دولت ایران ترجمه کرده اند.  愀س می بینید که شهید بهشتی در همان ابتدا به

من خرده نگرفتند و مرا سرزنش نکردند که تو چرا این حرفها را می زنی، ا 琀شان دوست من است و از دوست خود دفاع

کنند.

بهشتی شهید  شخصیتی  ویژگی  به  توجه  با  است.  سیاسی  اخالق  سقوط  حاضر  حال  در  ما  جامعه  مشکالت  از   琀کی   *

چگونه می توان روحیه تعامل سیاسی را به گروه های مختلف سیاسی تعمیم داد؟

- این بی اخالقی ها و عدم  愀ا 琀بندی بر ارزش ها در زمان شهید بهشتی هم وجود داشت. حتی بعضی از محافظان آقای

بهشتی جرات نمی کردند که روزنامه جمهوری اسالمی را مطالعه کنند.  琀عنی شما خود توجه کنید که چقدر جو جامعه

علیه شهید بهشتی بود و دروغ وحقه بازی وجود داشت. اما آقای بهشتی به این جو با عقل، منطق و خداباوری  愀اسخ

بهشتی شهید  مزار  به  که  وقتی  نشد.  شکسته  و  بود  حاکم  جو  این  هم  باز  بهشتی  آقای  شهادت  با  حتی  می دادندکه 

می رفتیم آن وقت متوجه می شد 琀م که چرا افرادی برای حاللیت می آمدند. این ها آدم های کینه توزی نبودند اما این جو

فاسد و مسموم آن ها را دربرگرفته بود. لذا این موضوعی که شما فرمود 琀د موضوع تازه ای نیست و بعد از شهادت شهید

بهشتی فقط ابرها کنار رفت، ولی دوباره شروع شد.  琀عنی در خود حزب جمهوری اسالمی دوباره طناب کشی ها شروع

افشاگری  琀ک  عنوان  به  نوشتیم  حزب  وقت  دبیرکل  عنوان  به  رهبری  معظم  مقام  به  ما  که  هم  را  نامه ای  حتی  و  شد. 

سیاسی تلقی کردند و جوسازی نمودند. من نسخه دستی آن را به آقای هاشمی دادم و گفتم اگر متن نامه از رادیوی

تا که  بود 琀م  با هم، هم قسم شده  است چون همه  دفتر شما جاسوسی شده  از  معلوم می شود  بی بی سی خوانده شود 

وقتی که توافق نکنیم این چند صفحه جایی منتشر نشود. مقام معظم رهبری هم گفتند من جواب دندان شکنی به این
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نامه خواهم داد به خصوص ا 琀نکه فرمودند کپی این نامه را برای من فرستاده اند! من به آ 琀ت الله خامنه ای گفتم این نامه

را بنده تا 琀پ کرده ام و از بس که غلط داشت با الک غلط گیر اشتباهات را الک گرفته بودم چون حاضر نبودم که نامه را

به  琀ک تایپیست بدهم و چون بنده به کار تا 琀پ آشنا بودم خود آن نامه را تا 琀پ کردم. و تنها نامه ای که سال ها منتشر

نشد همین نامه بود.

* موضوع آن نامه چه بود؟

شورای اعضاء  از  نفر   5 عنوان  به  حزب  دبیرکل  به  بود.  اسالمی  جمهوری  حزب  داخل  فعالیت های  روند  به  اعتراض   -

مرکزی نوشته بود 琀م که این روند براساس مرام حزب که حزب را  琀ک معبد و محل عبادت می داند نیست. البته هیچ

کس هم جواب ما را نداد و شا 琀د هم در بحث هایی که در شورای مرکزی شدجواب داده شد. دو جر 琀ان سیاسی آنوقت

به دنبال این بودند که چه چیزی در نامه نوشته شده است؟ آقای خاتمی از من سئوال  کرد که شنیده ام شما نامه ای به

آقای خامنه ای نوشته ا 琀د مضمون نامه چیست؟ آقای عسگراوالدی در شورای مرکزی گفتند: شنیده ا 琀م آنها وقاحت را به

جایی رسانده اند که خواستار اخراج ربانی املشی از حزب شده اند که من خند 琀دم و گفتم: شنیده ام  琀عنی چه؟ شما از

آقای خامنه ای سوال کنید که آ 琀ا ما چنین ذهنیت خرابی دار 琀م؟  琀ا ا 琀نکه بخواهیم  愀اک سازی و تصفیه کنیم. لذا ما هم

نامه از من درباره  از همان شیوه آقای بهشتی استفاده کرد 琀م که بازی سیاسی نکنیم. حتی آن موقع که آقای خاتمی 

سوال کرد به آقای سرحدی زاده گفتم شما اطالعاتی درباره این نامه به آقای خاتمی داده ا 琀د؟ او گفت: به جان فرزندانم

نه!

لذا در زمان کنونی هم اگر کسی بخواهد از شیوه آقای بهشتی پیروی کند، از تهمت در امان نیست. البته من این را

می خواهم با صراحت بگو 琀م که االن جو بدتر از آن زمان نیست. جو بی اعتمادی به دلیل وجود فسادهای مالی، اقتصادی

و رانت خواری و... مردم را به این باور رسانیده است که نظام به خیلی از قاعده ها و قانون  愀ا 琀بندی ندارد. لذا همان

تهمت هایی که نسبت به حضرت علی(ع) در زمان معاو 琀ه وجود داشت به افراد  愀ا 琀بند به اصول نیز وجود خواهدداشت.

که می بینیم  برگرد 琀م  بهشتی  شهید  شهادت  از  قبل  زمان  به  اگر  اما  است  شده  بدتر  خیلی  وضع  که  می گو 琀ند  ظاهرا 

ا 琀نطور نیست. در 14 اسفند چه چیزی برای  琀ک بسیجی ومدافع انقالب باقی مانده بود؟ اوج وارونگی ارزش ها بود. لذا

آن چیزی که از  است که چرا  بابت  این  از  دارد  گله مندی که وجود  اما  ندهد.  راه  به دل خود   琀اس  این وضع  از  کسی 

می گفتیم فاصله گرفته ا 琀م؟

دوره تا  می آوردند  مشهد  به  هم  را  حقانی  بچه های  ا 琀شان  و  بود 琀م  مشهد  در  بهشتی  آقای  با   56 سال  هست،  خاطرم 

ببیند. آن سال بعد از چهلم مرحوم شر 琀عتی بود و به اتفاق خانواده، خانه ای را گرفته بود 琀م و در آنجا بود 琀م. چند روز

بله. بهشتی هستند؟ گفتم  آقای  آمدند، گفتند  ما در مشهد  به منزل  باهنر  آقای شر 琀عتی شهید  از مراسم چهلم  بعد 

شهید باهنر وقتی آقای بهشتی را د 琀دند گفتند: دوستان به من گفته اند که شما در مشهد هستید و من هم آمده ام تا

همراه شما به جلسه دوستانه برگرد 琀م.آقای بهشتی تقو 琀م خود را درآوردند و گفتند: فردا ساعت 8 خوب است؟ من به

با باهنر  آقای  ببرم.   愀ارک  به  را  بچه ها  و  خانم  داده ام  قول  گفت:  دار 琀د؟  برنامه ای  چه  االن  مگر  گفتم  بهشتی  آقای 
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شنیدن این جمله از عصبانیت رنگ صورتشان قرمز شد. شهید باهنر گفت: ما دوستان کنار هم جمع شده ا 琀م و شما

خانم و بچه ها را می خواهید به  愀ارک ببر 琀د؟ شهید بهشتی گفت: همین که گفتم. شهید باهنر گفت: آقای اژه آی ( 琀عنی

من) خانواده را ببرند. شهید بهشتی گفت: من قول داده ام که خودم آنها را به  愀ارک ببرم. فردای آن روز که به جلسه

جمع هم  دور  زندان  از  آزادی  از  بعد  دوستان  ما  گفتند  بهشتی  آقای  به  کنی  مهدوی  آ 琀ت الله  و  باهنر  شهید  رفتند 

شده ا 琀م و حال شما خانواده خود را به  愀ارک می بر 琀د؟ آقای بهشتی فرمودند: دوستان، مگر قرار نیست که ما می خواهیم

بچه ها 琀مان و  همسر  به  که  وعده ای  به  نتوانیم  اگر  می دهیم.  مردم  به  وعده هایی  انقالب  این  در  کنیم؟  انقالب   琀ک 

می دهیم عمل کنیم، آنوقت چطور می خواهید به وعده های فراگیر ملی عمل کنیم؟ من این را از اصول اساسی انقالب

می دانم که حتی اگر به کودکمان هم قولی را داد 琀م در هیچ شرا 琀طی آن قول را زیر 愀ا 琀مان نگذار 琀م. البته وقتی که قول

می دهیم ابتدا فکر کنیم این قول عملی و مناسب هست  琀ا خیر؟ بنابراین آقای بهشتی با این نگاه زندگی می کردند و

اگر این نگاه را داشته باشیم بدون تهمت نخواهد بود.

آقای بهشتی فرما 琀شی داشتند که کسانی که می خواهند کل کویر را کویر زدایی کنند نمی  توانند، هرکسی اگر محیط

از  琀کی  است.  کرده  کاری  بگو 琀د  می تواند  شد  خود  ذهن  خانه  به  شن ها  ورود  مانع  و  کرد  بوته کاری  را  خود  اطراف 

مشکالتی که در زمان حال وجود دارد این است که چون حاال وضع بسیار خراب است ما هم به جمع مستان بپیوند 琀م.

در صورتیکه شهید بهشتی و حتی خود امام(ره) نیز چنین اعتقادی نداشتند.  琀کی از فرما 琀شات امام به شورای نگهبان

این است که اگر همه ملت ایران مخالف اجرای  琀ک حکم الهی شوند شما نظرتان برنگردد.  琀عنی نبا 琀د قوانین الهی را به

الجاده猀琀 عمل الوسطی هی  این رو 琀کرد  琀عنی  爀طریق  با  افرادی که می خواهند  لذا  خاطر جو اجتماعی زیر 愀ا بگذار 琀م. 

کنند با سختی مواجه می شوند. خیلی از افرادی که مدام دم از علی(ع) می زنند،  ذره ای به ا 琀شان باور ندارند. نمونه آن

همکاری سیاسی حضرت علی با خلیفه دوم. که هردوی آنها در خیلی از موضوعات با هم بحث می کردند و هم فکری

از ما ا 琀نها است. کدام  琀ک  با  از خلیفه در جنگ  این تعامل فرستادن امام حسن(ع) برای دفاع  می کردند. نمونه د 琀گر 

بود و آن شخص به به مرجع د 琀گری داده  را  نیز فردی وجوهات شرعیه خود  امام(ره)  چنین تعامالتی دار 琀م؟ در زمان 

نما 琀نده امام مراجعه کرده بود، نما 琀نده امام به او گفته بود کار اشتباهی کرده ای و پول خود را بیهوده خرج کرده ای؟

زمانی که این حرف ها به گوش امام رسید، امام آن نما 琀نده را عوض کردند. لذاست که تمامی این شیوه های تعامل در

تجربه انقالب  از  بعد  سال های  این  در  را  اسالم  قرن   14 فشرده  تاریخ  خود  زعم  به  بنده  و  ماست.  چشم های  مقابل 

کرده ام. نمونه آن همین جنا 琀ات گروه داعش که باور واقعه کربال را برای ما آسان تر می کند.

شهید بهشتی فقیه، مدیر، عارف و  琀ک آدم معتقد به آنچه که می گفت بود. و واقعا شا 琀سته حرف امام که بهشتی را  琀ک

تا فردی گداخته شود، آ 琀د  با 琀د بوجود  با 琀د بگذرد، فضاهایی  ا 琀شان فردی تکرارنا 愀ذیرند. قرن ها  امت می خواندند بود. 

نداشته و  موضع گیری ها  شا 琀عات  از  ترسی  هیچ  و  کنند  فعالیت  خدا  درگاه  به  خالصانه  و  شود  دفع  زا 琀د  ذرات  تمام 

باشند. خیلی از افراد ظاهرسازی می  کنند اما آقای بهشتی از معدود روحانیونی بود که رادیو داشتند و ما هم در خانه

در آن زمان تلویزیون داشتیم اما کامال برنامه ریزی شده استفاده می کرد 琀م. لذا به خاطر همین ویژگی ها هرکسی که به
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آقای بهشتی نزد 琀کتر می شد بیشتر جذب او می شد و افسوس بنده از این جهت است که افراد نزد 琀ک به او روح بلند و

باور ارزش او را درک نکردند.

بهشتی به شهید  است خطاب  فوت کرده  اخیرا هم  که  داشتند، سیدی  اصفهان  در  روحانیون  و  علما  که  در جلسه ای 

گفت:  爀بهشتی در صحرای قیامت می بینم که به خاطر کارهایی که کردی غل و زنجیر به گردنت انداخته اند.猀琀 اشک

از چشمان آقای بهشتی جاری شد و آن سید می گفت:  爀من تنها کسی هستم که اشک بهشتی را درآوردم.猀琀 در صورتیکه

آقای بهشتی در این فکر بودند که اگر کاری را برای رضای خدا انجام ندهم شا 琀سته همین غل و زنجیر هستم.

* آ 琀ت الله بهشتی  愀س از بازگشت از آلمان به دعوت ما که کانون علمی و تربیتی جهان اسالم را در اصفهان راه انداخته

آ 琀ا می گفتند  و  شد  مطرح  مراسم  آن  در  بودن  سنی  تهمت های  آن  پی  در  که  داشتند  جالبی  بسیار  سخنرانی  بود 琀م، 

دعوت شما از برادران اهل تسن برای داشتن روابط حسنه کم توجهی به اهل بیت نیست؟

* شهید بهشتی  琀ک سری خصوصیات معقولی داشت که به چشم نیامد، ویژگی خاص شهید بهشتی، عرفان ا 琀شان بود.

آقای بهشتی به معنای واقعی  琀ک عارف بود و  愀درم نقل می کردند که ا 琀شان بعد از اذان به نماز می ا 琀ستادند و وقت

نماز حواسشان هیچ جای د 琀گری نبود

* انضباط آقای بهشتی در همه ابعاد زندگی ا 琀شان جاری بود. هیچ کاری را بی پروا و خالف قاعده انجام نمی دادند و

هیچ حرفی را خالف قاعده نمی زدند برخالف آنچه که ما 30 سال است درباره آمارها و... با مشکل مواجه هستیم

بهشتی آقای  بود.  توجه  در خور  بسیار  با هم عصران خود  و...  باهنر  بهشتی،  مثل مطهری،  افرادی  ارتباطی  قدرت   *

استاد ا 琀جادکننده ارتباط بود. در مدرسه دین و دانش افرادی مانند آ 琀ت الله مکارم، آ 琀ت الله خامنه ای و اخوی ا 琀شان،

آقای حجتی کرمانی و... علوم و آموزش های جد 琀د را درس می دادند

* در روزهایی که به ا 琀شان تهمت کاخ نشینی زده می شد، مسواکشان را جلوی من گرفتند و گفتند آقا جواد این مسواک

مسواک همین  اندازه  به  من  برای  دنیا  گفتند:  ا 琀شان  نمی خرد.  شده  مصرف  مسواک  کسی  گفتم  من  می ارزد.  چقدر 

مصرف شده ارزش ندارد

و دروغ و و جو جامعه  بهشتی هم وجود داشت  ارزش ها در زمان شهید  به   愀ا 琀بندی  و عدم  بی اخالقی های سیاسی   *

جمهوری روزنامه  نمی کردند  جرات  بهشتی  آقای  محافظان  حتی  که  بود  ز 琀اد  بهشتی  آقای  علیه  قدری  به  حقه بازی 

اسالمی را مطالعه کنند

* در زمان کنونی اگر کسی بخواهد از شیوه آقای بهشتی پیروی کند، از تهمت در امان نیست. البته االن جو بدتر از

باور رسانده که نظام به این  به  به دلیل وجود فسادهای مالی مردم را  اما جو بی اعتمادی  زمان شهید بهشتی نیست، 

خیلی از قاعده ها و قانون  愀ا 琀بندی ندارد

* شهید بهشتی در جلسه ای دوستانه خطاب به شهید باهنر و آ 琀ت الله مهدوی کنی گفتند: ما می خواهیم انقالب کنیم

و در این انقالب وعده هایی به مردم می دهیم. اگر نتوانیم به وعده ای که به همسر و فرزندانمان می دهیم عمل کنیم،

چطور می خواهیم به وعده های فراگیر ملی عمل کنیم؟
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