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 مقدمه 

برآمد و نقشه    لیدرصدد کشتن برادرش جناب هاب  لیکه قاب  یزمان  د یشا

  ن یکه ا  کردیبه ذهنش خطور نم   وجهچیهبه پروراند یقتل او را در سر م

  نده یآ یهااست که در نسل ی اعمال کسان یگذارهیپااو  ستیعمل ناشا

به ترور شخص برادران  زنندیمختلف م  یهاتیدست  از  گرفته    وسفی . 

نسل پس  تا چند    دند ی حسادت نقشه ترور برادرشان را کش  اطرکه به خ

  یی را اجرا  امبرانیکه نقشه ترور خاتَم و خاتِم پ  السالم علیه  ینب  وسف یاز  

 شان یکه ترور ا  السالمعلیه  امیرالمؤمنینتا    ؛ دند ینرس   جه یاما به نت  ، کردند 

 سرانجام رساند. ملجم به  را ابن

و    یاناجوانمردانه  یترورها  هااینهمه    یآر کوردالن، طاقت  که  بوده 

برجسته را در جامعه نداشته و درصدد حذف    یهاتیتحمل وجود شخص

در اعصار گوناگون   یهر از چند گاه  ، اتفاق شوم  نی. اآمدند یبرم  شانیا

و    ییخودنما ف  یاجامعهکرده  از  عالمان    ضیرا   کین  مردان  ایحضور 

 است.  ه ساخت  بهرهیب

و به عصر حاضر    میریکه فاصله بگ  السالمهمیعل  تیباهل  اتیزمان ح  از

 ی هاکه خون  میریسراغ بگ  میتوانیرا م  یادیافراد ز  زین  می بشو  کینزد

 شده است.   ختهیر  نیترور بر زم له یوس به گناهشانیب
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هم از گزند دشمنان در امان نبوده و در    عهی علما و بزرگان ش   متأسفانه

گرفته قرار  جاهل  افراد  هجوم  مورد  مختلف  اادوار  و  هم    شانیاند 

 یگزاف  یادعا  دیکه شا  ییاند. تا جارا متحمل شده  یسوزجان  یهاعهیضا

را از    ییهاتیترور، شخص  له یوس به  یع یاگر گفته شود جامعه ش   ستین

داد جا  ه دست  پرشدن  که  طول    انیسال  شانیا  ی خال  ی است  به  دراز 

 . انجامد یم

ترور در زمان معاصر   یشهدا  انیقربان  نیو بارزتر  نیتراز شاخص  یکی

شخص  ،رینظکم  د یشه و  مبارز  مجتهد،    الل آیت  خودساخته  تیعالم، 

س   د یشه شخص  ی بهشت  محمدحسین  د ی دکتر  ح  یتیاست.  از    ث یکه 

که دوست    یر یگفتن دارد و تعاب  یبرا یاریبس  یهاحرف ی و عمل  ی علم

 است.  نظیرکم انصافاً اندبردهکار  به  شانیو دشمن در مورد ا

 هاشخصیتافراد و اشخاص، ترور   ی کیزیاز ترور ف  ترسختو   تر تلخ  البته

که امام   یاست که با توجه به جمله ماندگار  قیحقاو واژگونی  و قلب  

رثا  ینیخم در  مظلوم    یبهشت":  که   فرمودند   زیعز  د یشه  نیا  ی)ره( 

  جانبه همهجهت امتثال    "مظلوم مرد و خار چشم دشمنان بود  ست،یز

  م یبر آن شد   هاروایت و جنگ    نییجهاد تب  صهدر عر  ایخامنهامر امام  

  ت یبردن مظلوم ن یو از ب حی صح تیروا  ریدر مس ناچیز  هرچند یتا گام

 . می بردار دیشه نیماندگار ا
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اثر بر محور بیان   عرصه: »بهشتی که    4حرکت شهید بهشتی در  این 

مورد   »در  ادمه  در  و  شد؟«  چه  »بهشتی  کرد؟«  چه  »بهشتی  بود؟« 

 است.  افتهیسازمانشهید بهشتی چه باید بکنیم؟« 

  ت یروحان  د ی شه  4000  یرو به جهت کنگره مل  شیپ  ایچندرسانه  اثر

  ی ها بررسساعتپس از    استان اصفهان،  ون یطالب و روحان  ج یسازمان بس

توسط    یبهشت  دیشه  ت یدر مورد شخص  یو پژوهش و طراح   قیو تحق

تخصص موسسه  پژوهش  ام  یمعاونت  ثمر    انیب  ریخطابه  به  اصفهان 

 نشست. 

عادل    د ی س   :اسالم حججر توسط  اث  نیا  د یو تول  هیبه ذکر است که ته  الزم

  ی مهد   دیس   یبرادر گرام  و   یکاظم   ینعل یحسو    نیعبدالل آذرب  ی،اعتصام

و    ریدوستان تقد   نیانجام گرفته است. از زحمات همه ا  ی نیالحسهاتف

 . میینمایتشکر م

رضا  شاءاللان  عجلولیحضرت    تیمورد  تعالعصر    ف ی الشرفرجه  یالل 

 قرار گرفته باشد. 

 معاونت پژوهش

 یربیان اصفهانموسسه تخصصی خطابه ام
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 الرحمن الرحیم  اهللبسم:  1اسالید  

 

 

 ی ا قهیدق   7: کلیپ  2اسالید  
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 :3اسالید  

 

در دوران معاصر بلکه    فقطنهترور از آن دسته کلماتی است که    دواژهیکل

ابتدای خلقت و حتی در زمان صدر اسالم هم   بوده    خبرسازاز همان 

است، چون باعث خوشحالی دشمنان حق و ناراحتی دوستان حقیقت 

آنان از  ینهی ککه از سرِ  بوده و این توطئه ناجوانمردانه دشمنانِ خبیث

 است، به برخی نخبگان انقالب ما هم رسیده است.  مؤثراشخاص 

دفاعی ما بود و دشمن    نیسیتئورشهید محسن فخری زاده کسی که  

 یاهستهتا قدرت دفاعی و توان    میکنیمترورش  خودش گفت    زعمبه

 ایران از بین برود. 

را   روشن  احمدی  مصطفی  و  شهریاری  شهید   کهنیا  زعم بهدشمن 

 ما را متوقف کنه ترور کرد.  یاهستهحرکت 
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خامِ   خیالِ  به  مرصاد، دشمن  عملیات  کینه  به خاطر  صیاد،  شهید  یا 

یا شهدای محراب،    م. تا از ارتش انتقام بگیری  مش یزنیمخودش گفت  

  الل آیتاشرفی اصفهانی،    الل آیتمدنی،    الل آیتدستغیب،    الل آیتشهید  

تریبون    اللآیتصدوقی،   از  چون  کردند  ترور  را  طباطبایی  قاضی 

 . دندی ترس یم روشنگرانه نماز جمعه 

بود و   شهید حاج قاسم سلیمانی کسی که فرمانده مقتدر سپاه قدس 

جمهوری    زعمبهدشمن   نظامی  قدرت  تا  کنیم  ترورش  گفت  خودش 

 اسالمی تضعیف شود. 

شهید مطهری را ترور کردند تا عقبه    ،همکه در اول انقالب    طورهمان

 فکری نظام را مختل کنند. 

 بهشتی که بود؟  :4اسالید  
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  نظیر کم  به تعبیر مقام معظم رهبری یک شهید   اما یک نفر هست که

این فرد را بزنیم نظام بی آینده میشه.    ، شهیدی کههست اگر  گفتند 

 گوییم؟این ادعا را از کجا می

 ی ا قهیدودق : کلیپ 5اسالید  

 

 بهشتی که بود؟ :  6اسالید  
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این سخن )بی آینده شدن نظام( به اذعان خود منافقین و کسانی بود  

که شهید بهشتی را از ما گرفتند که خودشان دلیلشان را از به شهادت  

اما   کردند  عنوان  نظام  کردن  آینده  بی  همین  بهشتی  شهید  رساندن 

در    کایآمر متحدهاالتیا ریسفکه سالیوان، ) یامصاحبهجالبه بدانید در 

-( داشت؛ در مورد شهید بهشتی میرانیدر ا 1358و  1357 یهاسال

 وید: گ

پس از ]امام[   رانیدر ا یاس یچهره س   نیمقتدرتر  عنوانبه یاگر بهشت»...

فرد و  نیفرصت آزمودن ا ایدن ماند،یاو م یویو وارث قدرت دن ینیخم

رهبری در  های مستعد  در میان چهره...    . داشتیرا م  شیهایتوانمند 

می بهشتی  امروز،  یگانه  ایران  کشور  به  نظم  بازگرداندن  در  توانست 

 1.« باشد

گزارش ساواک به نقل از مرکز اسناد که ساواک هم شهید    طورهمین

بهشتی را مغز متفکر گردانندگان نهضت امام خمینی )ره( در ایران و  

 2... داندیمخارج از کشور 

داشت که گفتند اگر بزنیمش نظام   ایاما مگه شهید بهشتی چه ویژگی

 بی آینده میشه؟ 

 
1.  https://b2n.ir/d77454  . 
2.   https://b2n.ir/z72971  . 

https://b2n.ir/d77454
https://b2n.ir/d77454
https://b2n.ir/z72971
https://b2n.ir/z72971
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که   بود  کسی  چه  بهشتی  دقیقی    قدرنیاشهید  نقشه  ترورش  برای 

 کشیدند و حتی برای این نقشه عملیات آزمایشی ترتیب دادند؟ 

فرمودند بهشتی در آینده شناخته خواهد    60مقام معظم رهبری در سال  

 مردم ایشان را شناختند؟!   شد. آیا بعد از گذشت چهل سال از این حرف 

 خوبه یکم ایشان را بیشتر بشناسیم... 

 

 

 بهشتی که بود؟ : 7اسالید  

 

 بهتره بپرسیم شهید بهشتی کی بود؟ 

 خالصه زندگی 
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سالگی به مکتب رفت. سپس امتحان ورودی به دبستان را پشت   4از  

تونه از کالس ششم شروع کنه ولی چون خیلی  سر گذاشت و گفتند می

کوچیکه باید بره کالس چهارم. بعد از اتمام مقطع ابتدائی در امتحان 

 ششم، نفر دوم شهر شد. 

هوش    چنانآنبعد از دبیرستان تصمیم به ورود به حوزه علمیه گرفت. از  

و ذکاوت و پشتکاری برخوردار بود که خیلی سریع مقاطع را پشت سر  

را در طی    8گذاشت تا جایی که  می ات  4سال  مام رساند. در  سال به 

ماه دروس باقیمانده از سطح مانند مکاسب و کفایه را تمام کرد.    6مدت  

تا    زمانهم کرده  پیگیری  هم  را  کالسیک  هم    تاًینهادروس  را  دیپلم 

ی  گرفت و در امتحان دانشگاه قبول شد و مدرک لیسانس و در ادامه

س  مسیر مدرک دکتری را با اندکی وقفه اخذ کرد. در همین حین در

ی وافری که به فلسفه  خارج فقه و اصول را شرکت کرد. به جهت عالقه

داشت در درس عالمه طباطبایی حاضر گشته و از شاگردان همیشگی  

  سید  بروجردی،  اللآیتایشان شد. همچنین از محضر اساتیدی همچون  

یزدی    حائری  مرتضی   شیخ  و  خمینی  امام  داماد،  محقق  محمد 

 ده برد. علهیم( استفا اللرحمت)

  کوشش   و  تحصیالت  از   جدای  ایشان  طلبگی  در   مهم   نکات  از   دیگر  یکی

سر    عوامل  از   یکی  که  بود  ایشان  سخنوری  قدرت   علوم،  فراگیری  در

  در  ایشان  سخنرانی اسالمی،  انقالب   از   قبل  بهشتی   شهید  افتادن  هازبان
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  ن یترمهم از  یکی سخنوری. بود  بروجردی  اللآیت  مرحوم رحلت  مراسم

 . رفت می شمار به آینده  در ایشان تبلیغی  یهامهارت

پرداخت.    زمانهم آن  تدریس  به  سپس  و  انگلیسی  زبان  یادگیری  به 

 عالوه بر آن به زبان آلمانی و عربی هم تسلط باالیی داشت. 

 

 بهشتی که بود؟  :8اسالید  

 

 

خودش  (  ره)دوانی  علی  استاد فاضل طلبه  ازجمله که  های 

 : نویسدمی  ایشان  علمی   شخصیت   مورد  آمد درمی  حساببه

  خارجی   زبان  به  شیهاکتاب  بیشتر   که  داشت  ایکتابخانه  بهشتی   شهید »

  واقع   اشخانه  در   جماعت   نماز   از   پس  دیدم که می!  عربی  و  فارسی   تا  بود
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  و   مهندسین کرد،می  برگزار ها جلسهکردهتحصیل  از  جمعی  با  قلهک   در

  نظر   او  از  و   کردند می  بحث  او  با   انگلیسی   یا  آلمانی   یهاسرواژه  بر  دکترها

 ... بود   نیغرورآفر  او  لباس  هم  عنوانبه  من   برای  ی راستبه  که   خواستندمی

به    معموالً می  یزیچکیهرکسی  شناخت  غلبه  مثالًشود.  شناخته  ی 

ایشان است  مردم در مورد عالم بزرگی مثل شهید مطهری به علمیت 

عنوان کتاب از ایشان منتشر شده است. ولی    72که چیزی در حدود  

های دیگری نداشته است.  این حرف به این معنی نیست که توانمندی

هم   بهشتی  شهید  شخصیت  مورد  شناخت    طور همیندر  غلبه  است؛ 

با    بااینکهاجتماعی و انقالبی است.    هایفعالیتیشان به  مردم در مورد ا

سواد و   ازنظرشویم که ایشان  بررسی زندگی شهید بهشتی متوجه می

 علمیت هم چیزی از شهید مطهری کم نداشت. 

 : کند مینقل    یکی از اعضای حزب جمهوری اسالمی

 معروف  خطبای  از  یکی  با  آنجا  در  و  داشتم  الجزایر  به  سفری  وقتکی 

(  ره) خمینی   امام  یاران از که  گفتم  او به و  کردم گفتگو مساجد از  یکی

.  کشندمی  زحمت  زمینه   همین  در  آلمان،  در   هم   بهشتی  آقای  و  هستم

  خمینی   آقای  طرفداران از  هم  بهشتی  آقای:  پرسید  حیرت  با خطیب  آن

  احساس   کرد،می  صحبت  وقتی:  گفت  مگه؟  چطور   ،بله:  گفتم  است؟!

 . کند می تدریس را  اسالمی فلسفه نایس ابن کردیممی
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  رجال،   حدیث،  قرآن،  معارف  عرفان،  فلسفه،  اصول،  فقه،  در  یزودبه

 جهان  اقتصادی  مکاتب  و  تاریخ   ،یشناسجامعه  روانشناسی،   ادیان،

 شد.  توانا  و اندیشمند  ینظرصاحب

 مطرح  یهاکتاب  ازجملهعنوان کتاب از ایشان به یادگار مانده است.    33

  سرود   اسالم،  در  اقتصادی  نظام  اسالم،  ازنظر  زن  تیموقع:  ایشان

 . باشد می ایران اسالمی انقالب پیشبرد در تشکیالت  نقش یکتاپرستی،

 بهشتی که بود؟  :9اسالید  

 

 مشی و مرام: 

درسته که شهید بهشتی روایاتی مثل )اُطلُبُوا العِلمَ مِنَ المَهِد اِلَی اللَحِد  

به بهترین وجه نشان داد، اما   عمالً ز گهواره تا گور دانش بجوی( را    /

ابعاد   دیگر  از  باشه  قرار  اگر  نکرد!!!  بهشتی  را  بهشتی  علمیت،  صِرفِ 
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شخصیتی شهید بهشتی گفته بشه خوبه که از برخی خُلقیات و کرامات 

 اخالقی این بزرگوار حرف بزنیم. 

داشته    صدرسعهتونه  مونه که یه انسان مگه چقدر میآدم متحیر می  مثالً

 ؟! باشه؟!

می  -1 تلویزیونکنند  نقل  پای  بودن  نشسته    جمهور سیرئ   ،همه 

هرچه دوست داشت    ،گفتبد می  کرد. از بهشتیسخنرانی می(  صدریبن)

بهشتی عصبانی  ،  پراند   جمهورسیرئگفت. یکی پای تلویزیون متلکی به 

 ت. مسلمان اس  ،حرف بزنید  طور اینحق ندارید :  گفت شد.

با خودِ  هم باید    حتماً با غرور گفتند که باید مناظره کنیم.  تعدادی    -2

کنیم بهشتی   برای   8.  مناظره  بهشتی  روبروی  بودند  نشسته  نفری 

خواه  مناظره. برای  بودند  اومده  جلسه  خواهش  گفتند  می ش.آخر 

آبرویمان  می نشود،  پخش  سفارش  هم  بهشتی  شهید  .  رودیم کنیم 

  ای جلسهانگار  اصالً نیاورد.هم به رویشان  وقتهیچپخش نشود، ند کرد

 . نبوده

کرد با    و شروعاومد  ها بگم براتون. یه جوانی  از برخوردش با جوان  -3

انقالب   از  نامردی  گفتن.  و مشکالتحرارت  از  و ها  خیلی آتیشی بود؛ 

گفت:  و    جوان رو بوسید  یصورت داغ شده  و  بلند شدبهشتی . هاانتیخ

نگرانی  برم یماحساس لذت    شور و  همهنیااز   انقالب  باک!  . برادر چه 

جوان شما  پس  اما  دارد  خطر  دارد،  هر  د یاکارهچهها  دارد، خستگی  ؟ 
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بود و دیگری   یچراغشاهآن جوان، شهید  بعدها شهید شدند،    نفرشوندو

 هر دو نفر خدایی و بهشتی شدند.  ؛ کههم شهید بهشتی بود

 

 بهشتی که بود؟   :10اسالید  

 

سادگی  -4 بعضی  وقتی  و  آدم  را    یهایشی آالیب ها  بهشتی  شهید 

شنود به خودش میگه چقدر جای این چیزها بین مسئولین ما کم  می

  شب مهینرفته بود خوزستان؛ جلسه تا ساعت یک  کنند  شده. نقل می

، هتل  یامنزل  بریم    مسئولین استانی پیشنهاد دادند   طول کشیده بود.

 خوابید، بدون هیچ تشریفاتی.   در فرمانداری جاهمانبهشتی  اما

بلکه وقتی زندگی    کنند ینم ها فقط در یک جنبه رشد  انسان  طوراین  -5

شه نکات بسیار ناب و جالبی به دست میاد.  شان هم بررسی میشخصی

یک  بوده که    طوراینشهید بهشتی برنامه ریزیش برای کارهای خونه  
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بچه روز  یک  خانم،  خودش؛    ها،روز  هم  روز  یکی  هرروزیک    شون باید 

ای برای کار نداره. کار خونه  زن وظیفه  گفتیمشست.  ها رو میظرف

 . نداره   زنانه و مردانه

که خدمتتون عرض کردم مربوط به زندگی فردی این    هااینهمه    -6

شهید شاخص و عزیز بود. از جنبه رعایت آداب اجتماعی ایشون هم که  

نفر   تا دلمون بخواد حرف یه  با  بود همراه  بهشتی  برای گفتن هست. 

که رد    ااول ر  قرمزچراغکرد؛ موقع عبور، راننده  دیگه که رانندگی می

بهشتی خیلی تحمل کرد که چیزی نگه. دومین چراغ بود که دیگه   ،کرد

اومد. گفت: اگه از این هم بگذری دیگه نمیشه پشت سرت  صداش در

قانون طاغوته باید    هااینگفت:    یجانببهحقطرف با حالت    نماز خوند.

محکم    گذاشت رو داشبورد و  ش راسرپیچی کرد. بهشتی با ناراحتی دست

 قوانین انسانیه، عین انسانیت ...  هااینگفت: 

همه  -7 شاه«  بر  »مرگ  که  بدیم گفتند حاال  جدید  شعار  شده؛  ؛  گیر 

بود. گفت: رضاخان    فته شده»شاه زنازاده است، خمینی آزاده است«. آش 

از پلکان حرام که نمی این شعار حرام است.  بام  ازدواج کرده،  به  شود 

 سعادت حالل رسید. 
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 بهشتی که بود؟  :11اسالید  

 

 نظم در مدیریت زمان: 

  نظم  درگرو بیشتر   چشمگیرش موفقیت و بود نظم  سراسر او زندگی -1

  ایشان   همسر.  است  پیموده  موفقیت  با   را  مسیر  این   وسیلهبدین  و   بوده

 مرد  یک  ایشان  هرچند   بودند،  منظم  بسیار  دکتر: »گویدمی  بارهدراین

 وی  از   من  که  چیزی کردند،می  شرکت زیاد  جلسات  در و  بودند   سیاسی 

  ای جلسه  در  مقرر موقع از  دیرتر نداشت  امکان که است این دارم  یاد به

  محل   به   را  خودشان  مقرر  ساعت   در   بود   که  ایوسیله  هر  به   و   شود  حاضر

»گفتمی  وی.  رساندند می  موردنظر   نداشته   کارهایمان  در  نظم  تا  ما: 

 . «ببریم  پیش را  مملکت کارهای میتوانینم  باشیم،

  طور اینیکی از شاگردان ایشان در مورد منظم بودن شهید بهشتی    _2

  منظمی   به  آدمی  عمرم،   در   من  و   نداشت   نظیر  انصافاً  ایشان  گوید: نظم می
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  نه   و  کردندمی  دیر  دقیقه   یک  حتی  خودشان  نه  ایشان.  امندیده  ایشان

 را کاری یا و  نباشند   حاضر  جایی در  سروقت  که پذیرفتند می دیگران از

  با :  گفتمی  دوستان  از  یکی  مرتبه کیندهند،    انجام  موقعبه  و  درست 

  از   دیرتر  دقیقه  45  و  کردم  حرکت  قم  از  و  داشتم  قرار  بهشتی   شهید 

  اتوبوسی   دادم  توضیح   ایشان  برای. رسیدم  داشتم، قرار  ایشان  با  کهیوقت

  و   آمدم  واحد   شرکت  اتوبوس  با  هم  بعد   و  داشت  تأخیر  آمدم،  آن  با  که

  : گفتند   بهشتی  شهید .  دادم  توضیح  برایشان  دقیقاً  را  تأخیرم  علت

  باقی   دقیقه  15  بودم،  داده  اختصاص   شما  به  که   یساعتکی  از  هرحالبه»

  صورت نیاغیردر  بگویید،  را  مَطالبتان  مدت  این  در  توانید می  اگر  است،

  توضیحات   حتی  اینکه  غرض.  «کنیممی  موکول  دیگری  وقتبه  را  مالقات

  حتی   که  نکرد  متقاعد   را  ایشان  هم،  تأخیر  علت  از  ما  دوست  مستوفای

  به  را دقیقه 15 همان و کنند  ایجاد تغییر خود  برنامه  در هم دقیقه یک

 3. دادند   وقت طلبه

 

 

 

     https://b2n.ir/a16705، دسترسی در: االسالم والمسلمین علی رازینیوشنود با حجتگفت  .3

https://b2n.ir/a16705
https://b2n.ir/a16705
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 بهشتی که بود؟ : 12اسالید  

 

 آراستگی زیاد در عین اشتغاالت بسیار 

.  پوشید می  لباس   شیک   که  بود   فردی   من  گوید: برادرخواهر ایشان می

  آمد، می   اصفهان  وقتی  و  کردمی  استفاده  یاس  ناب  عطر  از  که  آید می  یادم

  منظمی   و  مرتب  منزل  آوردند؛ می  یاس   عطر  برایمان  سوغات   عنوانبه

  اشتغاالت   ایشان  بااینکهنبود.    برنامه   بر   اضافه  کفاف،  اندازه به  اما  داشت

هم که به تصاویر   االننیهمحتی    حال نیدرعداشت ولی    زیادی   بسیار 

 . شویم ایشان نگاه کنیم متوجه اهمیت ایشان به آراستگی لباسشان می



  23 

 و الجَمالَ، یُحِبُّ جمیلٌ اللّهَ فإنَّ تَجَمّلْ، و البَسْ :السالمهیعل صادق امام

  را   زیبایى   و  زیباست   خداوند   زیرا  بپوش؛   زیبا  لباس   4حَالل    مِن   لیَکُن

 .باشد  حالل   از باید  اما دارد؛  دوست

 

 بهشتی که بود؟   :13اسالید  

 

 معنویت و متشرع بودن 

در مورد معنویت این شهید بزرگوار مطلب زیاد است و اگر بخواهیم از  

اما به بیان چند  ؛ معنویت ایشان بگوییم باید ده ها ساعت صحبت کنیم

 کنیم.خاطره از چند نفر از اطرافیان شهید اکتفا می

 
 . 4ح ، 340ص ، 3ج ،الشیعة  وسائل.  4
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قدوسیقدوسی    محمدحسین الل  آیه  شهید    پدرم   گوید:می  فرزند 

  آلمان   از  قبل  بهشتی  آقای  شخصیت  در  تعبدی  جنبه  گفتمی

  جنبه   این  بازگشتند   و  رفتند   آلمان به  کهاین  پس از  ولی  بود خوبخیلی

  بود   جالب  و  عجیب  خیلی  من  برای  و  بود  شده  ترقوی  خیلی  ایشان  در

  درباره   من از که ی سؤال  اولین دیدند  مرا که  آلمان  از مراجعت ازپس که

 که  بود  این  داشتند  کردیممی  اداره  را  آن  مشترکاً  قبالً  که  حقانی  مدرسه

 است؟  چگونه  مدرسه هایطلبه عبادات
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 بهشتی که بود؟ :14اسالید  

 

بهشتی،   شهید  اژه  االسالمحجتداماد  میمهدی  امامای   استاد  گوید: 

  از   بعضی  ایشان  کرد؛می  فرق  ما  با  غیبت  از  ایشان  تعبیر  و  بودند   اخالق

  ها آن  در   غیبت  از  لفظی   ظاهر  حسببه  آن  در  که  را  هااشاره  و  ایماها

یک  شدهنقل  امام  همسر  از  دانستند.می  غیبت  را  نیست   از   روز  است 

  غیبت   فرمودند  ایشان  کردم،  تعریف   کردمی  کار   منزل  در  که  خدمتکار 

  فرمودند  کردم!  را  ایشان  تعریف  کردم؟!  غیبت  کجا  پرسیدم  نکنید!

  خوب   قبلی  خدمتکار   بگویی  خواهی می  کنی می  تعریف  او  از  کههمین

  در   ایشان  جمله  این  مبنا  همین  بر  ؛ واوست  غیبت  این  و  نکرده است  کار

  نشنیدم   غیبت  یک  حتی  ایشان  از  سال  20  من  که  بهشتی  شهید  مورد

  مظلوم   شهید   این  اخالقی  عظمت  نشانگر  و  دهندهتکان  و  پرمعنا  خیلی 

 است. 
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شهید بهشتی    العادهفوقدر وصف تقوای    5مرحوم سید علی اکبر پرورش 

منمی   سالیان   طول  در  گیرممی  شاهد   را  خدا  خود  نوبهبه  هم  گوید 

در   اصفهان  در   ایشان  با  اصالً  و  شناختممی  را  بهشتی  آقای  که  درازی

  مسجد  در   را  محل  هایبچه  که  ایشان  طلبگی   دوران  از   و  بودیم  محله   یک

  شهادت حتی   لحظه  تا  و  کردمی  سخنرانی  هاآن  برای  و  کردمی  جمع

 بکند.   غیبت کسی از نشنیدم  و  ندیدم  باریک

 

 

 

 

 
با تاسف و  "که در معرفی این بزرگوار فقط همینو بگم که مقام معظم رهبری در پیام تسلیت ایشان میفرماید:   .  5

ی علیه را دریافت کردم؛ چهره اللصدیق انقالب مرحوم آقای سیدعلی اکبر پرورش رحمت   تأثر، خبر درگذشت یاور

و اثرگذاری که بخش   و ارزشهای متعالی دین گذرانید، محترم  با برکت خود را در خدمت اسالم  و    اعظم عمر 

های مبارزاتی  ی صادق و دل با اخالص و خُلق نیک را به ترویج و تحکیم انقالب و نظام اسالمی گماشت؛ تالشلهجه

نّنه و شورای عالی  ی مقی مجریه و قوه در دوران طاغوت را به خدمات ارزنده و مسئولیتهای سنگین خود در قوه 
و سالمت و راحت ی توان به کشور و ملت خود خدمت کرد، دفاع در دوران جمهوری اسالمی پیوند داد و با همه

 "د. خود را بر سرِ انجام وظیفه نها
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 بهشتی که بود؟  :15اسالید  

 

  از   یکی   فرماید:می  مردِ بزرگ  این  تقوای  مورد   در   رهبری  مقام معظم

  است   این  بهشتی  آقای  از  من  تصور   و  بود  تقوا  بهشتی شهید   هایخصلت

 گناه مرتکب ایشان که چیزی چنین  تصورم در اصالً و کردنمی گناه که

  هم   باخدا  اشرابطه  کار  در   بزرگ   شخصیت  این  چون  گنجد؛نمی  بشود 

 یا  معصوم  ایشان  بگویم  مبالغه  مقام  در  خواهمنمی  البته  بود.  جدی

  با  ارتباطش  و ماها با برخوردش بگویم خواهممی اما بود معصوم تلوتالی

  ضعیف  خیلی ما  ذهن   در   او   برای  را گناه  گمان  که   بود   ی طوربه  دوستان

 کرد. نمی گناه اصالً ایشان کنممی تصور  من و کند می
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 بهشتی که بود؟   :16اسالید  

 

  ی همه)شهید بهشتی که بود؟( حرف زدیم، البته  کهنیاکمی در مورد 

 شهید بهشتی هم این نبود. 

 اما حاال بپرسیم شهید بهشتی چه کرد؟

 شهید بهشتی:  هایفعالیت

پرده تمام تالشپشت  همین    وقفهیب های  ی  در  نهفته  بهشتی  شهید 

  ام؟ آمده  دنیا  به  چه  برای  من  که  بپرسد   اگر  انسانی  جمله ایشان است: هر

 . انسانیّت  و خویشتن  تکامل راه  در ررنجپُ و رنبردپُ  تالش برای: گویممی

از جنبه بگیریم و یکهای فوقتی  مقدار به    ردی شهید بهشتی فاصله 

عظمت  جنبه متوجه  بیشتر  شویم  نزدیک  ایشون  اجتماعی  های 
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می بزرگوار  این  که  شخصیتی  زیبایی  روایت  تعبیر  به  توجه  با  شویم. 

(، شهید بهشتی به معنای واقعی کلمه  أفْضَلُ االْعْمالِ أحْمَزُهافرماید )می

و عملکردهای شهید بررسی    هافعالیتمصداق این روایت بودند. وقتی  

بریم. مجبوریم فقط کارهای انجام شده پی می  یسخت بهگردد ناخودآگاه  

بپردازیم، که  به )نَمی، از یمِ( زحماتِ این عالمِ مجاهِد خستگی ناپذیر  

 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل... 

 بهشتی چه کرد؟ : 17اسالید  

 

 دبیرستان دین و دانش  تأسیس. 1

به    زمانهم بهشتی  شهید  ورود  کودتای  هایفعالیتبا  و    28  سیاسی 

  حساس   و  پویا  ذهنی   اجتماعی  مسائل  در  شمسی، ایشان که 1332  مرداد

  تربیت   برای  او  اقدام  نخستین.  شد مذهبی  نیروهای ضعف متوجه  داشت
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  ش 1333  در  دانش  و  دین   دبیرستان  تأسیس   کارآمد،   مذهبیِ   نیروهای

 6. داشت  برعهده وی خود  ش1342 تا را آن  مدیریت که بود  قم در

  و   مفتح  شهید دکتر  الل آیت  سبحانی،   الل آیت  زنجانی،   شبیری  اللآیت

  همچنین .  اند بوده  مدرسه  این  شاگردان  ازجمله  یزدی  مصباح  اللآیت

  مکارم   اللآیت شرعیات، مفتح   دکتر  شهید انگلیسی،   زبان بهشتی  شهید

تعلیم   را  ادبیات  فقیهی  اصغرعلی  و  عربی  شیرازی مدرسه  این    در 

  پرورش   آموزش در  ایشان  هایفعالیت  نیترمهم  از   دیگر  یکی   7. دادندمی

 که  بود  آموزان  دانش  برای  دینی  کتب  فیتأل  کارشناسان  مسئولیت

 . کند  ایجاد انقالب از قبل آموزان دانش  کتب در بزرگی تحول توانست

در  2 محوری  نقش  حقانی    تأسیس.  مدارس    عنوانبهمدرسه  الگوی 

 علمیه 

  را   علمیه  حوزه  دغدغه  دانش   و  دین  مدرسه  تأسیسبا    زمانهمایشان  

  هم   بیکار  فلذا  نبود   کافی  دغدغه  صرف  البته.  پروراندیمهم در ذهن  

  پاک   نیت   همین  و   نوشت   طالب  تربیت  برای  جامع  برنامه  یک   و   ننشست

  دغدغه را   هم که این  دیگرانی  شد   سبب  برنامه  نوشتن  و  بهشتی   شهید 

 
 . 48 ،3942ص  اول، دفتر اسالم، تاریخ  جاودانه قامتان راست.   6
7 https://www.cgie.org.ir/fa/news/6182 
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  و  شده  جمع  شانیا محور حول ( قدوسی الل  آیه  شهید   ازجمله)داشتند  

معروف    به  بعدها  که  کردند   تأسیس  منتظریه  نام  ای بهمدرسه حقانی 

 .گردید 

ایشان می  فلسفه  حقانی   مدرسه   در  مدتی  خود    منبع .  کردندتدریس 

 محمود  دکتر  ترجمه  با  بود  کتابی  هگل،  یفلسفه  مورد  در  ایشان  تدریس

  روی   از  نیست،  دقیق  متنِ ترجمه   دیدند می  کهیهنگام  ایشان.  عنایت

  ترجمه   برایمان  را  آن  خودشان  و  دادند می  درس   هگل  آلمانی  متن

  که   بود  مشخص  کامالً.  دادند می  تطبیق  مالصدرا  فلسفه  با  و  کردندمی

  کادرسازی   کشور   آینده  برای  دارند   قدوسی  شهید   و  بهشتی  شهید 

  بهره   آنان  زحمات  حاصل  از  چقدر   نظام  دیدیم  بعدها  کما اینکه.  کنند می

 .برد

  شهید  و  داشت  برنامه  هاطلبه  برای  هم  هاتابستان  در  حقانی  مدرسه

  ما .  باشیم   داشته   جنبی  مطالعات  کردندمی  توصیه  همواره  بهشتی

  ما،   اصلی  کار  آنجا  در  و  رفتیممی  مشهد   به  قم  از  معموالً  هاتابستان

  یک .  بود  تاریخ  و  شناسیجامعه  شناسی،روان  انگلیسی،  زبان  یادگرفتن

  مطالعه  را انجیل و تورات که کردند  موظف  را ما بهشتی  شهید   هم سال

 8. داشتند  دیتأک جهان  تاریخ و غرب تاریخ مطالعه روی  بسیار. کنیم

 
8.   https://b2n.ir/a16705 
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  بقیه   الگوی  مدرسه   این  تا   شد باعث   مدرسه   این  در   ایشان  محوری  نقش

  مدرسه   این  وصف   در  رهبری  معظم  مقام  که   جایی  تا.  شود   مدارس 

 . شود   حقانی  مدرسه باید   قم مدارس تمام : د یفرمایم

این مدرسه علمیه رخ    تأسیس که در حین    یتوجهجالبیکی از قضایای  

مخارج ماهیانه با برخی از افراد   نیتأمکه جهت  باشد یمداده است این 

  ره یمد ئتیهپذیرد که به پیشنهاد یکی از اعضای  هایی صورت میرایزنی

 روند، ایشان شریعتمداری )از مراجع تقلید آن زمان( می  اللآیتبه سراغ  

باشم و    اریاالختتامکنم که  ها را تقبل میگویند من به شرطی هزینهمی

بر اساس نظرات من پیش بروید. با بیان این مطلب از دریافت کمک از 

گردند. در همین ایام شهید بهشتی در مشهد حضور  ایشان منصرف می

  الل آیتکنند، خدمت  داشتند، زمانی که موضوع را به ایشان منتقل می

مرجع تقلید مخلص    نیا  کنند.رسند و موضوع را مطرح میمیالنی می

با آن جایگاهی که داشتند، برخالف آقای شریعتمداری کمک کردن را  

 9مشروط به این کردند که نامی از ایشان برده نشود. 

معارف   نشر  راه  در  که  بزرگانی  همه    السالم همیعل  تیباهلخداوند 

 الل. شاءفره ایشان میهمان بگرداند ان س خالصانه خدمتی کردند را سر  

 
9  . https://b2n.ir/j16456 
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 بهشتی چه کرد؟  :18اسالید  

 

 های انقالبی مخالف شاه . حضور در تشکل3

  28تای  دموتلفه پس از کو  ئت یهایشان حضور در    هایفعالیت  ازجمله 

 تظاهرات  کردن  برپا  سراسری،  هایاعتصاب   دادن  مرداد بود که سامان

  صوتی  نوارهای  و هابیانیه ها،نوشته  توزیع  و تکثیر مختلف، شهرهای  در

  در   جمعیت   این  سیاسی  هایفعالیت  ترین مهم  از  خمینی)ره(،   امام

چند    هافعالیت  نوع  همین  خاطر  به  که  10. بود   انقالب   از  پیش  هایسال

  و   بود  ش  1354  سال  بار توسط ساواک دستگیر شد که آخرین آن در

 . گذراند خرابکاری  ضد  مشترک  کمیته در  را  مدتی

 

 
10.   https://b2n.ir/e03763 
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 ، بهشتی چه کرد؟ کلیپ هامبورگ  19اسالید  

 

 : بهشتی چه کرد؟ 20اسالید  

 

 

 . تبلیغ خارج از کشور 4

های ساواک در مورد شهید بهشتی و زیر نظر داشتن  با پیگیری  زمانهم

بودن جان    درخطرانقالبی و همچنین بیمِ    هایفعالیت  به خاطرایشان  
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اینکه   و  سال  ایشان  اسالمی  1344تا  تشکل  هیچ  کشور،  از  در خارج 

بلندگوهای شرق و   42خرداد  15وقایع    کهچونوجود نداشت،   توسط 

منعکس می پهلوی  میل رژیم  و طبق  پایگاهغرب  بود  و الزم  های  شد 

  .در خارج ایران باشد تا حقایق داخلی ایران را منعکس کنند   ،اسالمی

در کشور آلمان تفکر کمونیستی در اوج اقتدار قرار داشت و   کهیدرحال 

اعزام  آنجا  به  است  اسالم  مبانی  تمام  به  عالم  که  تا شخصی  بود  الزم 

 گردد. 

توانمندی به  نظر  با    ین یمحمدحس  دیس   اللآیتشهید  های  با  بهشتی 

میالنی عازم آلمان شد و مسئولیت مسجد    اللآیتسفارش و درخواست 

پس از تکمیل بنای مسجد  برعهده گرفت. نخستین اقدام وی    ایرانیان را

تبدیل نام مسجد به مرکز اسالمی  ،  شد یمکه کار بسیار بزرگی حساب  

رونق خاصی   مسجد  غیرایرانی،  مسلمانان  با حضور  لذا  بود،  هامبورگ 

زد و معلم  ای داشت، سنجیده حرف میشخصیت ارزندهفت. ایشان  گر

کرد و بعد خوب حرف  افرادی بود که قبالً خوب فکر می  ازجمله بود. وی  

 هایفعالیتزد و بر همین اساس در فاصله کوتاهی محور تمام اعضا و  می

در آلمان    فقطنهآوازه این مرکز    کمکمکه  های اسالمی آلمان شد  انجمن

ساب خاصی باز  و نظریات او ح ءو همگی بر آرابلکه در کل اروپا پیچید 

مسلمان  می زن  بود  الزم  اروپایی  مجامع  در  کامل   یباحجابکردند. 

بهشتی همسرش    اللآیتزنی زنده، فعال و پرتالش معرفی شود.    عنوانبه
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داد و به  مختلف و جلسات گوناگون شرکت می  هایفعالیترا در جریان  

  گریست نکند نمیفردی که به امور خانه رسیدگی می عنوانبهوی تنها 

برخالف    .یک زن مسلمان، شخصیت مستقلی قائل بود  عنوانبهو برای او  

 . اند دادهغربی از نگاه اسالم به زن رواج  یهارسانهدیدگاهی که  

 شهید بهشتی در هامبورگ آلمان   هایفعالیت

اتحادیه    سینوشیپتدوین  - دانشجویان   یهاانجمناساسنامه  اسالمی 

 )زبانانیفارس اروپا )گروه 

 .زبانیفارسدادن هویت مستقل به انجمن اسالمی دانشجویان -

 مناظره با سران کلیسا. مناظره مهمی با اسقف اعظم اتریش کاردینال-

koeimy   در حضور دانشجویان دانشگاه وین داشت که با استدالل قوی

 .آن را به نفع اسالم تمام کرد

ای مکتب مبارز و قدس به سفارش ایشان و توسط اعض  نشریه  یاندازراه -

هفته مقابل  در  اتحادیه  حزب    نامهایرانی  اروپا.    توده اعضای  در  ایران 

دانشجویان مسلمان ایرانی در برابر    مکتب مبارز موجب انسجامِ  نشریه

 .های غیرمذهبی شد گروه

 .آلمان از آسیب ساواکهای اسالمی در  اتحادیه انجمن  داشتننگهدور   -
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« و چاپ آن در آلمان و ؟نماز چیست)  یکتاپرستی سرودتألیف کتاب   -

 .ایران 

توده - با  و  ایمناظره  مناظره  دعوت  وی  پاسخ    جلسهها.  و  پرسش 

 .پذیرفتدر آلمان را ای دانشجویان توده

گذاشته بودند. سید    یفروشمشروبها جلسه را در طبقه دوم یک  ایتوده

میعلی بهشتی  بردند.  رضا  باال  طبقه  به  را  ما  شدیم  وارد  وقتی  گوید 

آبجو روی میزها پهن   نگاهی به اطراف کردیم، دیدیم بساط سیگار و 

اند و سیگار  است و هر کس با یک یا چند دختر دور یک میز نشسته

و مشروب میمی شد چون همیشه د کشند  وارد  وقتی  پدرم  ر  خورند. 

حصیری   را    عنوانبهسفرها  نمازم  من  گفت  داشت.  همراه  جانماز 

ام، حصیر را پهن کرد و در آن فضا به نماز ایستاد. پس از نماز  نخوانده

را ترک   بحث شروع شد. مجری برنامه سؤاالت زیادی خواند و جلسه 

سؤال تنها گذاشت! یکی از    70کرد و پدرم را با آن جمعیت و حدود  

دست انداختن داشت. او گفت: آقای    جنبه رد که بیشتر  افراد سؤالی ک

گویند در بهشت رودهایی از عسل روان است. تکلیف من که  بهشتی! می

به عسل عالقه ندارم چیست؟! همه خندیدند! پدرم چند لحظه مکث 

پاسخ داد که جَوّ را حسابی کنترل کرد. ایشان    گونهاینکرد و سؤال را  

دهند بعد ببینیم با مشکل  به بهشت راه می  راشماگفت: اول باید ببینیم  

آید چه باید کرد! البته توضیحات دیگری شما که از عسل خوشتان نمی
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هم داد. پس از اتمام جلسه که پایین آمدیم ایشان خواست سوار ماشین  

که احتماالً مست بود قصد داشت از    کنندهشرکتشود، یکی از اعضای  

های انجمن اسالمی او  که یکی از بچه پشت با چاقو به پدرم حمله کند

حواسش   این  فرمود  پدرم  که  کند  خبر  پلیس  خواست  و  گرفت  را 

کنید  رهایش  نیست  به دخالت   .سرجایش  نیاز  که  است  نکرده  کاری 

 .پلیس باشد 

ها  دیدار با دانشجویان مختلف ایرانی و غیرایرانی. بعضی مارکسیست -

دادند که سر  ترتیب می  یاگونهبهکه قصد اذیت وی را داشتند مراسم را  

شود شکسته  او  و حرمت  باشد  آبجو  او تحمل می؛  میزشان  و  اما  کرد 

هنوز    هااین گفت  می کنم  احساس  اگر  هم  من  و  هستند    % 10ایرانی 

را حفظ   هااین خودشان  مسلمانی  و  ایرانی  تعصب  و  هستند  مسلمان 

  % 10باید کاری کنم با این ارتباط،    اند دادهازدسترا   %90اند ولی  کرده

ت  حضور در مجلس شراب آنگاه حرام اس   ؛ وتبدیل شود  %15به    هاآن

آزار    قصد به  ها اینلعب باشد اما بعضی از  که قصد انسان از این کار لهوو

  قصدبهگذارند. پس قصد لهو و لعب ندارند و من  سر میز میمن مشروب  

کنم نه قصد دیگر. نگاه متفاوت وی مباحثه در این جلسات شرکت می

بود مایة تعجب همگان  این قضیه  مایه    .به  این برخوردها حتی  شاید 

تعجب ماهم باشه ولی با دیدن این جمله شهید بهشتی نظرمون عوض 

 .رد با دشمن و مخالف را یاد بگیرید های صحیح برخوشیوهمیشه:  
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های به تصویب رساندن ورود دروس دینی اسالمی در ترکیب درس -

های مسلمان یا حتی  آموزان آلمانی تا اگر در بعضی مناطق، بچهدانش

غیرمسلمان بخواهند درس دینی داشته باشند، ناچار نباشند مسیحیت  

 .می هم داشته باشند و سایر ادیان را مطالعه کنند بلکه متون اسال

خانواده  - به  سرکشی  و  آلمان  مقیم  ایرانیان  مشکالت  رفع  هرفع  و  ا 

 اختالفات خانوادگی ایشان

کسانی که خیلی کشش مذهبی نداشتند حتی با    خصوصبهبا همه    -

بود    برخوردخوشخیلی    کردند یم   وآمد رفتکه به مسجد    ییهایخارج 

 با مسجد قطع نشود   هاآنتا رابطه 

اینکه   - بر  )گروه    ه یاتحادتأکید  اروپا  در  مسلمان  دانشجویان 

از  زبانانیفارس  به خارج  که  ایرانی مسلمان  باشد که هر  باید طوری   )

  وآمدرفتبه آنجا    توانیماحساس کند پناهگاهی دارد که    دیآیمکشور  

 .11کرد

این   به    هاتیفعالثمره  هامبورگ  اسالمی  مرکز  آوازه  که  شد  به حدی 

رجال   و  مذاهب  علمای  و  رسید  آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای  تمام 

 
11.   https://b2n.ir/a24557 
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مراجعه  مرکز  این  به  شخصیت  این  با  ارتباط  جهت  جهان  سیاسی 

 . نمودندیم

 بهشتی چه کرد؟ : 21اسالید  

 

 . تشکیل جامعه روحانیت مبارز 5

شکل   1356  سال   در   که   مبارز  روحانیت   جامعه   از   یکی  گرفت  ش 

 هاآن  کمک  با  که  بود  گرااسالم  فکری  یهاانیجر  در  مهم  هایتشکل

  تحت   را  محالت  همه  فرماندهی   کوچک  ستادهای  همچون  تهران  مساجد

 نیروهای  و  مسلمان   مبارزان  برای  را  تحرک  امکان  داده،   قرار   پوشش

  تشکل   این  اعضای  از  برخی.  دادمی  افزایش  بسیار   روحانیت  با  مرتبط

  بین   اتصال  حلقه  عنوانبه  بهشتی  اللآیت  و  مطهری  الل آیت  امثال  ژهیوبه

  کردندمی  عمل  ایران  در  مردم  با  پاریس   در  سپس  و  نجف   در  خمینی  امام
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  درواقع   12نمودند.   ایفا  کشور  تحوالت  در  کلیدی  نقش  انقالب  از  بعد   و

این کار باعث گردهم جمع کردن روحانیون انقالبی آن زمان ذیل یک 

 تشکل واحد شد. 

  روحانیت   جایگاه  تبیین  ایام  همین   در  بهشتی   شهید  هایفعالیت  ازجمله 

 و  مردمی  یهانهضت  رهبری  برای  روحانیت  تشویق  و  مردم  بین  در

 امام  وقتی  که  بود  هاسال  همین  در .  بود   انقالبی  هایفعالیت  ساماندهی

)ره(   "ن ستِکاردَ  ژیست "  به  یانامه  شدند   تبعید   فرانسه   به  خمینی 

 جان   حفظ  مسئول "  داد  تذکر  او  به  و  نوشت  فرانسه  وقت  جمهورسیرئ

 "..هستی  تو خمینی امام

 

 

 

 

 

 
 33 و  32  ص فوزی، یحیی ایران، اسالمی جمهوری در احتماعی و سیاسی تحوالت   .12
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 بهشتی چه کرد؟   : 22اسالید  

 

و آموزش  6 اسالمی  تشکیل حزب جمهوری  ایفای نقش محوری در   .

 نیروهای حزب 

ترین حزب در ایران پس از پیروزی انقالب  جمهوری اسالمی مهمحزب  

های علمی، مذهبی و سیاسی ایران که بود. شماری از شخصیت یاسالم

بودند حزب   ره()در پیروزی انقالب نقش داشتند و از یاران امام خمینی

را در سال   به    تأسیسش    1357جمهوری اسالمی  این حزب  کردند. 

مؤسسان شهرت  حُسن  آن،    خاطر  جامعه    شدت بهروحانی  سوی  از 

نخستین دبیرکل   بهشتی  شهیدانقالبی ایران مورد استقبال قرار گرفت و  

 د. حزب جمهوری اسالمی گردی
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وجود تشکیالت سیاسی فراگیر و کارآمد بعد از پیروزی انقالب و دچار  

مشروطه نهضت  سرنوشت  به  انقالب  حزب    تأسیسفلسفه  ،  نشدن 

 جمهوری اسالمی بود. 

،  بهشتی: آیه الل شهید  سسان حزب جمهوری اسالمی عبارت بودند از مؤ

آقای   و  اردبیلی  موسوی  الل  آیه  باهنر،  شهید  رهبری،  معظم  مقام 

 رفسنجانی. 

و نخستین جلسه    ند نوشت  مقام معظم رهبری  حزب را  تأسیساعالمیه  

در محل کانون توحید در تهران تشکیل   57منبه 29شورای مرکزی در  

دیگر غالب  تنِ  25تن عضو داشت که افزون بر مؤسسان،  30شد. شورا 

 .های فعال در انقالب، از روحانی و بازاری و دانشگاهی، بودند شخصیت

جهان درباره  حزب  مواضع  اصلی  و  محورهای  جامعه  ساخت  بینی، 

سیاست  برنامه و  اقتصادی  سیاست  کشور،  اداره  هنری،  فرهنگی  های 

بیانیه  طوربهخارجی   و مصاحبهمشروح در  اعضای ها  و  های مؤسسان 

 د. تبیین شده بوبا محوریت شهید بهشتی  اصلی حزب  

بار  گذارانانیبن اسالمی  جمهوری  از  حزب  هدف  که  کردند  اعالم  ها 

حزب ورود در میدان جنگ قدرت و بیرون کردن رقبای سیاسی    تأسیس 

 : از صحنه نیست، بلکه غرض 
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 انتقال تفکرات صحیح دینی؛  . 1

 های درست سیاسی به اعماق جامعه؛ تحلیل . 2

 تبیین انقالب و تشریح چگونگی ایجاد یک نظام اسالمی؛  . 3

  شور مبارزه در میان مردم و حفظ وحدت آنان؛ استمرار بخشیدنِ . 4

 آموزش دادن این مفاهیم به جوانان؛ . 5

ها برای حضور در  تشویق جوانان به انضباط حزبی و آماده ساختن آن . 6

 .های مختلف مدیریت کشورعرصه

حزب، تقاضا برای عضویت در    تأسیس با اعالم  که    باشد یم  توجهجالب

افتاد، تا بدان حد که شمار متقاضیان کل   راه  آن در سراسر کشور به 

از چهارصد هزار نفر   اندک زمانی از دو میلیون نفر و در تهراندر کشور 

ها ، تقاضا برای گشودن دفاتر حزب در شهرستانزمانهمتر شد.  افزون 

 . نیز باال گرفت

 بهشتی چه کرد؟ : 23اسالید  
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 . حضور در شورای انقالب در قبل و بعد از پیروزی انقالب 7

  ترین عالی  و سیاسی  قدرت   رکن   ترین بنیادی  و   نخستین  انقالب،   شورای

  1357  دی  22  در  که   بود  رهبری  از  پس   کشور   در   گیریتصمیم  نهاد

  انقالب،   ساماندهی  و  یافت  موجودیت (  ره)خمینی  امام  پیام   با  شمسی

  به   کمک  و  پهلوی   رژیم  جاننیمه  پیکر  به   هاضربه  آخرین  آوردن  وارد

 به  نهاد  این  اهداف   ترینکلی  و  تریناصلی  از  پیروزی  از  پس  کشور  اداره

 13. رفتمی شمار

 

 بهشتی چه کرد؟   : 24اسالید  

 

 زیر:   ی هاروشنظام با علم و تبلیغ، به    ی بندکرهیپ . 8

 
13.   https://b2n.ir/q59689 
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که باعث تبیین مفهوم رفراندوم و اهمیت آن در    یونیزیتلوهای  برنامه  .1

 نظام جمهوری اسالمی ایران شد. 

و    . 2 مواضع  مورد  در  تا  کرد  برگزار  مختلف  افراد  با  که  مناظراتی 

مردم    یهاگروههای  اندیشه برای  سیاسی  صورت    یسازشفافمختلف 

  ز کیانوری ابا    جمهوری،  از حزب بهشتی    اللآیتنمونه    عنوانبهپذیرد.  

توده، پیمان از جنبش مسلمانان مبارز و فتاپور از سازمان فداییان   حزب

در   ایران  داشتند   ما یصداوس خلق  جالبی  کهمناظرات    23  یهالمی ف  ؛ 

 جلسه از این مناظرات موجود است. 

سخنرانی در موضوعات و در بین اجتماعات مختلف جهت پاسخگویی   .3

 مردم و نخبگان سؤاالتبه  

  شهادت  زمان تا گاهچی ه اسالمی انقالب معارف نشر  برای  بهشتی  شهید 

  تبلیغ   به   متعدد   یهایسخنران  در  و  مختلف   سفرهای  با  و  ننشست   پا  از

  گفتار »  جلسات  تأسیس   به  اقدام  بود   تهران  در  که  ایامی  در  و  پرداخت

 مرکز  فرهنگی  جلسات   تشکیل   تهران،  رفاه   مدرسه  جلسات   ،«ماه

  آموزان دانش  اسالمی  کانون  در  مستمر  سخنرانی  قم،  اسالمی  تحقیقات

 مسلمان،  خواهران  علمی  مرکز  سخنرانی  جلسات   تشکیل  فرهنگیان،  و

 پیگیری   و  سخنرانی   قرآن،   مکتب  و  توحید  کانون  هفتگی   سخنرانی

 نمود.   ارشاد حسینیه هایفعالیت
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  اسالمی   هایانجمن  تا  رفت  آمریکا  و  اروپا  ش به   56  سال  در  . همچنین4

.  کند  هماهنگ  انقالب  روند  با  را  کانادا  و  آمریکا  اروپا،  مقیم  دانشجویان

 و   ایتالیا  فرانسه،  انگلستان،  اتریش،  آلمان،  کشورهای  از  ایام  همین  در

 کشورهای  عمق   تا  را  اسالمی  معارف  و  کرد  بازدید   نیز  اسکاندیناوی

 . گسترش داد جهان مختلف

: بهشتی چه و مناظرات  هایسخنران : کلیپ در مورد  25اسالید  

 کرد؟ 
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 بهشتی چه کرد؟:  26اسالید  

 

مدیریت فضای خبرگان قانون اساسی و ایفای نقش محوری در تدوین  .  9

 قانون اساسی 

به تعبیر شهید بهشتی: قانون اساسی درست مثل دستگاه گردش خون 

هم درست    هادستگاهاست. اگر این دستگاه را سالم نگه داشتید سایر  

 . شودیمتغذیه 

حضرت امام خمینی )ره( بر    دیتأکبا توجه به اهمیت این موضوع و با  

تشکیل مجلس خبرگان جهت بررسی قانون اساسی، قانون انتخابات این 

برگزار گردید.    1358مرداد    12مجلس تصویب شد و این انتخابات در  

با پیام حضرت    1358مرداد    28مجلس خبرگان قانون اساسی در روز  

برداری  امام )ره( افتتاح و توانست نظامی نوین و با محوریت دین و بهره

آرمان آرماناز  و  مسلمان  مبارزان  تجارب  و  سیاسی  های های 
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ایران و قوانین اساسی نظامخورده مشروطیشکست های حقوقی ت در 

های معتبر دنیا بنیان نهد. این مجلس که متشکل از عالمان دینی، نیرو

در   توانست  بود  سیاسی  ـ  بهره  نیترکوتاهمذهبی  با  و  از  زمان  مندی 

شهید  ی العادهفوقانقالب و با درایت و مدیریت  گذار انیبنهای رهنمود

جلسه رسمی    67وقفه و تشکیل  ش و فعالیت بیماه تال   3بهشتی پس از  

ماه  آبان 24علنی کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را در  

و    1358 انجام    175در دوازده فصل  به  و مؤخره  مقدمه  و یک  اصل 

ضداستبدادی   و  مبارزات ضداستعماری  نتیجه  که  قانون  این  و  رساند 

تاریخ   در  بود  ایران  ایران   به  9/12/ 1358ملت  ملت  نهایی  تصویب 

حالی  14.رسید  فرانسه  مثالًکه  در  اساسی  انقالب  46قانون  از  بعد  سال 

افتاد و 1789کبیر فرانسه نوشته شد. )انقالب فرانسه در سال  اتفاق  م 

  15سال بعد انجام شد.(46.یعنی1835تصویب قانون اساسی آن در سال 

  بیشترین   بهشتی  دکتر  اللآیت  شهید   سیاسی،  و  دینی  رجال  میان  از

در مدت کمتر    هم آناسالمی    جمهوری   اساسی   قانون  تدوین  در  را  نقش

  س ینوشیپ تدوین   مختلف مراحل در هم که روازآن کرد؛ ایفا از سه ماه

  مجلس  تشکیل در  هم  اسالمی،  انقالب  شورای در  ژه یوبه اساسی،  قانون

  غیررسمی   جلسات  ها،کمیسیون  مدیریت  در  هم  و  اساسی  قانون  خبرگان

 
14.   https://b2n.ir/j08436 
15.   https://b2n.ir/q42601 
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  در   متعددی  اصول  تدوین .  داشت   محوری  نقش   مجلس   این  رسمی  و

 ابتکارات   از  موضوع   این  به  فصل  یک  اختصاص  و  ملت  حقوق  پاسداشت

 .بود  بزرگوار شهید آن

 و   ،سوکی  از  «دینی   مبانی  عمیق  شناخت»  دلیل  به  بهشتی  شهید 

 و  دیگر،  سوی  از   «دنیا  روز   سیاسی  یهانظام  و  مکاتب  بر   تسلط»

  و   رجال   میان  در  توانست   «ایران  مقتضیات  و   شرایط  با   آشنایی »

 قانون  تصویب  و  تدوین  تنظیم،  در   را  نقش  بیشترین   دیگر،  هایشخصیت

ایران،  جمهوری  اساسی  قطار  حرکت  برای  ریلی  مثابهبه  اسالمی 

 ایمن   و  شهروندی  حقوق  تضمین  با  صحیح،  مسیری  در  اسالمی  جمهوری

 .نماید  ایفا استعمار، و استبداد دوباره بازگشت از جامعه ماندن

  در   را  «اسالمیت»  و   «جمهوریت»   توانست   که  بود   این   بهشتی  شهید  هنر

  « مردم  سرنوشت  تعیین  حق»   هم  تا  بنشاند   هم  کنار  اساسی  قانون

  و   دهیعقهم  و   باشد  ملت   آرای  بر  متکی  کشور   همه امور  و  شده   نهادینه

  باشد؛   داشته  حرمت  ،(ص) پیامبر  تیباهل  مکتب   به  جامعه  اکثریت  ایمان

  در   را  آن  تواند یم  که  بپندارد  خویش  حق  را  جامعه  زمامداری  کسی  نه

  قانونی   و  دینی  موازین  باشد،   داشته  حق  نه  و  کند  موروثی  خویش  خاندان

  بگیرد،   جان مرزوبوم   این  در  دیگر  بار  داخلی استبداد  نه.  بگیرد  نادیده   را

  . شود   چیره  کشور   این   مقدرات  بر  بتواند  خارجی  استعمار  نه   و
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اساسی    یهاتالشاگر    کهیدرصورت قانون  برای تصویب  شهید بهشتی 

 بردیم. نبود، شاید ما هم مانند فرانسه چند ده سال بدون قانون به سر می

 

اساسی27اسالید قانون  خبرگان  مجلس  مدیریت  کلیپ   : :

 بهشتی چه کرد؟

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 بهشتی چه کرد؟ : 28اسالید  

 

 . بهترین گزینه برای ریاست دیوان عالی و قوه قضاییه 10

به دنبال تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تشکیل مجلس  

دکتر   اللتیآ شورای اسالمی، طی حکمی از جانب حضرت امام خمینی،  

عالی کشور،    سیرئاولین    عنوانبهسید محمد حسینی بهشتی   دیوان 

باالترین مقام قضایی پس از پیروزی انقالب اسالمی برگزیده شد تا برای 

در جامعه دارد، با   یاکنندهنییتعاین تشکیالت حیاتی که نقش مهم و 

و   فراهم شود  اسالم  قوانین  اجرای  ایشان زمینه  واالی  و درایت  درک 

داری  مدت عهدهعدل و قسط در جامعه رواج یابد. ایشان نیز در طول  

این مسؤولیت خطیر و شریف، منشأ خیر و خدمت فراوانی گشت، امور 

قضات عادل و عالم، نظام    یریکارگبهقضایی کشور را سامان بخشید و با  

 قضایی را دگرگون ساخت. 
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  ساختاری   ایجاد  ایام،  آن  در   بهشتی  شهید  ماندگار  کارهای  ازجمله

 ویژه  اهتمام  با  که  بود  کشور  قضائیه  قوه  برای  قوی  ایشالوده  و  منسجم

  از   همچنین  رسید  سرانجام   به   منظم  و   تشکیالتی  کار   بر  ایشان

  بین  در   ایشان  حضور  و  مردمی   دیدارهای  ایشان  هایفعالیت  یهاییبایز

 . بود  سخت  شرایط  آن در استانی بسیار سفرهای و مردم

 فرازی از حکم انتصاب ایشان به این قرار است:

سالمت جامعه،    سعادت،  تأمین  در  قضاییه  قوۀ  نقش  اهمیت  به  نظر 

جمهوری اسالمی و ضرورت ایجاد تشکیالت نوین قضایی  تمامیت نظام

مقدس تعالیم  اساس  ریاست   بر  به  منصوب    ی عال  وانیداسالم،  کشور 

 16.شوید می

 
 حکم انتصاب آقای سید محمد حسینی بهشتی به سمت رئیس دیوان عالی کشور  .16

 1400ربیع الثانی  6/  1358اسفند  4زمان:  حکم

 مکان: تهران، بیمارستان قلب 

 موضوع: انتصاب رئیس دیوانعالی کشور 

 بهشتی، سیدمحمد مخاطب: حسینی 
  بسم الل الرحمن الرحیم

 جناب مستطاب حجت االسالم آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی ـ دامت افاضاته

جمهوری اسالمی و ضرورت   نظر به اهمیت نقش قوۀ قضاییه در تأمین سعادت و سالمت جامعه و تمامیت نظام

بر اساس   با    اسالم، به ریاست دیوانعالی کشور منصوب می شوید تعالیم مقدس ایجاد تشکیالت نوین قضایی  تا 
فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیة طرح   همکاری دادستان کل کشور، 
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 بهشتی چه کرد؟   : 29اسالید  

 

 

های ایشان گفته شود  هر چه از ویژگی  هاتالشو    هافعالیتبا همه این  

باز هم زبان قاصر از بیان خدمات ایشان است؛ و چقدر زیبا مقام معظم  

بیان   ی رهبری خالصه مثال  قالب یک  را در  شهید بهشتی  شخصیت 

 کنند: می

  خود،   گردش  با  که   بود  گرانی   یایآس سنگ  مثل  حقیقتاً  بهشتی  شهید 

 پیش  انداخت،می  راه  کار  کرد،می  انرژی  ید تول  داد؛می  انجام  کار  هاده

 
ید. امیدوارم خداوند  بپرداز برنامه و ایجاد تشکیالت نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسالمی ایران و 

  روح الل الموسوی الخمینی متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید. 
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  فکر،   در  اقدام،  در  اجرا،  در  مدیریت،  ... در.  کردمی  تولید   فکر  و  رفتمی

 و  روشنفکری  و  دیدگیجهان  و  تجربه  در  فلسفی،  و  فقهی  مبانی  در

 17. بود رتبه]ی باال[ و پایه آن  در  نظروسعت

علیه یک عنصر    اللرضوان: مرحوم شهید بهشتی  ند یفرمایمهمچنین  

 یک پرچم برافراشته در سیر انقالب بود.  شخصهبهقوی، مستحکم و 

 

 بهشتی چه کرد؟ :  30اسالید  

 

از   همهنیاخدمت،    همهنیاغیرت،    همهنیا تنها  و  تنها  و  تنها  همت، 

 افقی را برای خود ترسیم کرده باشد که:  نیچننیاکه  د ی آیبرم کسی 

 
 مقام معظم رهبری  04/07/ 1383  .17
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 ما   .کنیمنمی  خم   قد   هادشواری  و  مشکالت   و  ها سختی  بار   زیر  در  ما

  که   نیستیم  سرپا  موقعی  تنها  .ماند   خواهیم  تاریخ  جاودانه  قامتانراست

  قدرتی   هیچ  اال  بیفتیم و   خاک   به   و  بخوریم  زخم   یا  و   شویم،  کشته  یا

 کند.  خم  تواند ینم را ما پشت

 سال در میان ما بود.   53افسوس که این مرد بزرگ فقط  

 

بهشتی31اسالید   بهشتی چه : کلیپ مظلومیت شهید  : شهید 

 شد؟
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 شهید بهشتی چه شد؟ :  32اسالید  

 

تا اینجا ما از این شهید بهشتی که بود؟ و چه کرد و عظمت شخصیت  

از دست دادن   مسلماًاین شهید صحبت شد اما شهید بهشتی چه شد؟ 

ی بزرگی برای اسالم و مملکت ما  یک ضایعه  واقعاً  ییایآس سنگچنین  

آمد. به خاطر اینکه یک انسان معمولی را از دست نداده  می  حساب به

معنای واقعی کلمه شهید بهشتی یک ملت بود و ما یک بودیم بلکه به  

 ملت را از دست دادیم. 

فقدان ایشان سخت بود. شهادت ایشان هم جانکاه بود. اما حضرت امام  

ها است، که بسیار بجا  )ره( چیزی را بیان کردند که فراتر از این حرف

مورد شهید   ماندگارترین جمالتی که در  از  یکی  گفته شود  اگر  است 

رگوار بهشتی بیان شده همین عبارتِ حضرت امام )ره( است که بسیار  بز

 دقیق و عالمانه است.  
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 ایشان  شهادت  هستم و  متأثر  ایشان  به  راجع  من  آنچهایشان فرمودند:  

 18بود.   کشور این در ایشان مظلومیت است،  ناچیز  آن مقابل در

 

 شهید بهشتی چه شد؟ :  33اسالید  

 

البته مظلومیت شهید بهشتی به شهادتش نبوده است چون خود شهید  

 : ند یفرمایمهم 

  از   را  عاشقی  یادهی شن  آیا.  ماست  معشوق  الهی،  آرمان  راه  در  شهادت

 بترسانند؟  معشوق

بوده   مطرح سؤال  این حال  تا گذشته از جامعه افراد از بسیاری اما برای

مطرح نیست خوب است که مطرح شود چرا امام به    سؤالو اگر هم این  

 
18.  8 /4 /60 
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و  کردند  اشاره  شهید    بوده   چه  بهشتی  شهید  « مظلومیت»  مظلومیت 

  دانسته می  ناچیز  آن  مقابل  در  را  شهادتش(  ره )  امام  حضرت  که  است

 است؟

کنیم    کهیوقت بررسی  را  دوران  آن  اتفاقات  و    صرف به  فقطنهشرایط 

ای  مظلومیت  اوج  به  بلکه  پیمظلومیت،  جامعه  می  شان  فضای  بریم. 

علیه شهید بهشتی غبارآلود شده بود که حتی علما و بزرگانی   چنانآن

 کردند. گیری میمقابل ایشان موضع

 

 شهید بهشتی چه شد؟ :  34اسالید  

 

 مظلومِ انقالب 

از آلمان به ایران بازگشت، عالوه براینکه   49. شهید بهشتی وقتی سال  1

ها رواج داد ای را بر سر زبانکرد، شایعه  الخروجممنوع ساواک ایشان را  
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  اآلن و گفت که بهشتی اهل والیت نیست و وهابی است. این حرف شاید  

شده بود که    ر یباورپذ   یقدربهدار به نظر برسد ولی در آن زمان  خنده

  علمیه   حوزه  گذارانیبن  فرزند   و  فلسفه  استاد  یزدی  حائری  مهدی  دکتر

: چند تن از علمای تهران به منزل ما آمدند که ما پیغامی کند قم بیان می

را برای امام ببریم. گفتند به امام بفرمایید ما در صورتی برای شرکت 

ر انتخابات کاندید  کنیم که بهشتی د مردم در انتخابات خبرگان تبلیغ می

است   ممکن  و  نیست  شیعه  بهشتی  که  بوده  این  هم  دلیلشان  نشود. 

 حضورش در خبرگان سبب تضعیف مذهب جعفری گردد. 

بود که دکتر  یی جابهکار   تعریف می  حائری  مهدی  رسیده  کند  یزدی 

کرد.  بهشتی را لعن می  اللآیتخودم چند بار از یکی از علما شنیدم که 

عنی همین چیزها که حتی در جبهه خودی هم مورد اوج مظلومیت ی

 هجمه قرار بگیری. 

آلمان    هایفعالیت  یهایجوساز گسترش پیدا کرد    ی قدربهایشان در 

  یی جابهکه ایشان حتی در زادگاهش یعنی اصفهان هم مظلوم باشد. کار  

که   از   ایجلسهرسید  ایشان  تا  دادند  ترتیب  اصفهان  علمای  با حضور 

 خودشان دفاع کنند. 
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 شهید بهشتی چه شد؟ :  35اسالید  

 

پس2  و  منافقین  گروهک  توسط  بهشتی  شهید   انقالب،  پیروزی  از  . 

 هایگروهک  به  وابسته   جریان  و  لیبرال   عناصر   و  صدر یبن  هواداران

 .قرار گرفت های فراوانهجمه مورد مارکسیستی

  بین   در   حالنیباا  ایشان با همه مقامات علمی و جایگاهی که داشتند

  . گرفتمی  قرار  هااهانت  آماج  و  هجوم   مورد  بعدش  و  قبل  و  هاسخنرانی

  همه نیاها در مورد کشور خودمونه که شهید بهشتی  همه این صحبت

 برای اعتالی آن زحمت کشید. 

ورامین   جامع  مسجد   در  رفتند،  سفری که به ورامین  نقل شده در  مثالً

  دو   بهشتی   کردند به صورتی که   اخالل ایجاد  منافقین  سخنرانی،  موقع

  از   بعد   و  دادند یم   بهشتی  بر  مرگ  شعار  منافقین  گفت،می  جمله

  گندیده   مرغتخم  و  ی فرنگگوجه  شد می  ماشین   سوار  وقتی   سخنرانی

  به   خم.  دادند  دشنام  او  به  کردند،  حمله  او  به.  کردند  پرتاب  او  طرفبه
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  ها آن  به   کاری:  گفت  خودش  مدافع  ی اللهحزب  هایبچه  به .  نیاورد  ابرو

 این ورامین انقالب  دادستان که  شنید  تهران، رفت  وقتی. باشید نداشته

  انقالب   دادستان  به  کرد  پیگیری  زد،  تلفن  است،  کرده  بازداشت  را  افراد

  فوراً   اید کرده  دستگیر  بهشتی   منِ   به  اهانت   جرم  به   را  کسی   اگر  گفت

این همون   .شود   دستگیر  کسی  من  خاطرهب نیستم  راضی  من.  کنید  آزاد

والیت.  ای هست که بهش میبهشتی این   کهیدرحال گفتند مخالفِ  با 

 کالسِ والیته.  شاگرداولرفتارش نشان داد که 

 از علی که گوید به پسر که قاتل من  جزبه

 مدارا ست اکنون به اسیر کن و چو اسیر ت

اینکه شایعه را خالصه  ایشان درست کردند. علتش  های بسیاری علیه 

که   کرده  بیان  بهشتی  شهید  خود  مخالف   هااینهم  نهضت  با  چون 

ها را متوجه من توانند به امام آسیبی برسانند، همه تهمتهستند و نمی

 یپابه  خاری  اما  بنشیند   من  پای  بر  تیر  هزار  دارم  خوش  من   کنند.می

 نشود.  وارد( ره)  خمینی امام
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 شهید بهشتی چه شد؟ :  36اسالید  

 

 . است دار هیسرما و زاده فئودال بهشتی: نوشتند می . گاهی3

  ورودی   درب  فاصله  که  دارد  منزلی  تهران  شمال  در  او:  گفتند می  گاهی  -

آقای قرائتی  مثالً یا    .دارد  نیاز  یروادهیپ  دقیقه  بیست  به  ساختمان با  آن

کنه که یه بار گروهی به منزل  از زبان خود شهید بهشتی تعریف می

کنند آقای بهشتی با  کنند، زمانی که درب را باز میایشان مراجعه می

که ما مسافران این    ند یگویمکند که چه خبر است؟  می  سؤالتعجب  

طبقه است   14اتوبوس هستیم، بین ما اختالف شده بود که منزل شما 

طبقه؟ یک نفر از مسافران که منزل شما را بلد بود ما را به اینجا  15یا 

 آورد که خودمان ببینیم. 
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 شهید بهشتی چه شد؟:  37اسالید  

 

  بلد   فارسی   و  است  آلمانی  بهشتی   اللآیت  همسر  که   بود  شده  . شایعه4  -

  ها جبهه  در   شایعه   این.  طورنیهم  نیز  هایشبچه  و  بکند   صحبت  نیست 

  نسبت   را  هاجبهه  فرماندهان  حتی   و   بود  شده  کارساز   هم   رزمندگان  میان

 . بود  ساخته بدبین  وی به

  همسرش   شد   مجبور  هاجبهه  به  سفری  طی  بهشتی  اللآیت  میان  این  در

  و   کند   سخنرانی  رزمندگان  میان  در  او  تا  بیاورد  اهواز  به   خود  با  نیز  را

  و   نیست  آلمانی  بهشتی  همسر  که   نمایند   مشاهده  نزدیک  از  هاآن

  زینبیه »   در   جلسه  چند بهشتی  الل آیت همسر  است. هرچند   زبانیفارس 

  ر یتأث  هاصحبت  این  اما  کرد   صحبت  هابسیجی  و   هاخانم  برای  «اهواز

  دیگری   شایعه  که  بودند  نرسیده   تهران  به  هاآن  هنوز  زیرا  نداشت  چندانی

  و   نبود  بهشتی  همسر  خانم،  این: »گفتند   و  شد  افزوده  قبلی  شایعات  بر

 « کرد!  صحبت او یجابه آوردند را دیگری فرد
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 شهید بهشتی چه شد؟:  38اسالید  

 

مخالف حجاب    رتیباغو    القدرلیجل. شایعه کرده بودن که این سید  5

 است. 

کردند  ها به خبرنگاران زن نگاه نمیایشان حتی در مصاحبه  کهیدرحال 

ایشان نقل شده که در  را می  پاسخشانو   از  این جمله معروف  دادند. 

شود چگونه با عبور از خطِ عفاف  منع می  قرمزچراغای که عبور از  جامعه

که  برخورد نمی با    نیچننیاشود؟! کسی  میتونه  اعتقادی دارد چطور 

 اشه؟! حجاب مخالف ب
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 شهید بهشتی چه شد؟ :  39اسالید  

 

ایشان وارد می  گرید. یکی  6 به  اتهاماتی که  شود دیکتاتوری و ضد  از 

  الل آیت  مظلوم  شهید   ناجوانمردانه،  اتهام  نیباوجودا  بود.  یخواهیآزاد

  اغتشاش   ماجرای  در  صدربنی دختر  و  همسر  دستگیری از  وقتی   بهشتی

  و  کند می د ی تأک آنان فوری آزادی بر شود،می باخبر منافقین خرداد 30

  آنان،   بازداشت  ادامه  که  بودند   باور  این  بر  که  ایعده  اصرار  به  پاسخ  در

  خیانت   که  صدربنی  با  ما: »گویدمی  کند،می  تسلیم  به  وادار  را  صدربنی

  بهانه   به  ما  و   ندارند  گناهی  که   او  بچه   و   زن  جدالیم،  در   است،   کرده

 . م یدارنگه  بند   در را آنان  توانیمنمی صدر بنی تسلیم

می  ایعده  یک  - ،  پولدار  مرفه،  دیکتاتور،  انحصارطلب،  :گفتندبهش 

 . خواه یآزاد، ضد  نظرتنگبیدادگر، 
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انقالب را    - بودند و    هیعلتا آنجا که شعارهای    مثالً ایشان تغییر داده 

استقالل آزادی، مرگ  گفتند بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی،  می

 بر بهشتی... 

 شهید بهشتی چه شد؟   :40اسالید  

 

نمی  شدوستان جواب  چرا  بودند  سکوت؟  گفته  کی  تا  بهشتی  دهی؟ 

الَِّذینَ آمَنُوا  گوید میاید قرآن  گفت مگر نشنیدهمی .  إِنَّ اللَّهَ یَُدافِعُ عَنِ 

که از من   هاینهم  خدا    کار  یعنی وظیفه من این است که ایمان بیاورم،

دفاع کند. دعا کن من وظیفه خودم را خوب انجام بدهم. خدا کارش را 

 ت. خوب بلد اس 
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 شهید بهشتی چه شد؟ :  41اسالید  

 

  ایشان   از  بهشتی،  الل آیت  شهادت  از   پس(  ره)   خمینی   امام  حضرت

  شهید   درباره  ایشان  پیام  از  بخشی  در.  کردند   یاد  مظلوم  شهید   عنوانبه

»بود   آمده  بهشتی   چشم   خار  و  مرد  مظلوم  و  زیست  مظلوم  بهشتی: 

 . «بود  اسالم دشمنان

از همه طرف  چاره  واقعاًدشمن   اینکه شهید بهشتی را  ای نداشت جز 

  به حال اینجا باید گفت خوشا    بکوبه و سرانجام تصمیم به حذفش بگیره. 

شهید بهشتی که نه با شعار، بلکه با عملکردش خار چشم دشمنان شده  

 بود. 

 چرا؟ چون:   د یدانیم

 

 



  69 

 در مقابل شهید بهشتی چه باید کرد؟   : 42اسالید  

 

 

انقالب اسالمی است زندگی اش رو برای  وقتی فهمید راه نجات ملت، 

مقابله  انحرافات  با  باید  داد  و تشخیص  این هدف گذاشت  و  اصل  این 

به روشنگری   انجام داد و مجاهدانه  به نحو احسن  این وظیفه را  کنه، 

 ی هابینشتو فراز و    هاوقتپرداخت. برخالف خیلی از ماها که بعضی  

 میاریم. این مسیر کم 

روزی روشنگریِ مجاهدانه از جنس مقابله با انحرافات برای   عزیزان یک

روشنگری مجاهدانه از جنس بیان دستاوردهای   اآلنتشکیل نظام بود،  

این نظام است؛ و این موضوع همان جهاد تبیینی است که مقام معظم  

ا  اگر بهشتی در زمان م  بساچهاند. ای  رهبری بارها به آن تصریح کرده

 پرداخت. بود مجاهدانه به تبیین دستاوردهای انقالب می
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ملموس می  یقدربهاین دستاوردها   و  برای جهاد  محسوس  باشند که 

آمارهای  تبیین می از  استفاده کرد که حتی مخالفین   یالمللنیبتوان 

کنند.   وارد  خدشه  آن  به  نتوانند  هم  صعود    مثالعنوانبهنظام  کتاب 

شاید    استفادهقابلبسیار    سالهچهل موارد    ریباورپذ است.  نباشد که در 

برتر   یهارتبهها و مشکالت  همه سختی باوجودمتعددی از دستاوردها،  

 دنیا و منطقه را در دست داریم. 

یک لشکر بود در مقابله با تمامی شبهات دشمنان    تنه کیشهید بهشتی  

 رفت. انقالب و تمامی تیرها هم به سمت شهید بهشتی می

 ، ترور... تیدرنهاتیرِ شایعه، تیرِ تهمت، تیرِ تخریب، تیرِ تهدید و 

مرد میدان جهاد   تونه بگه مناما در راهش سست نشد.. وقتی انسان می

 شته باشد. وار جهاد تبیین داتبیینم که بهشتی

نسپار؛    هاانی جر  و  حوادث  دست   به  را  به قول خود شهید بهشتی: خودت

  تسلیم  باشی نه  هاانیجر آورنده  وجود   به  تا  است   آفریده   را تو خدا چون

 . هاانیجر برابر  در شونده

  هم   لحظهکی   حتی  زنده  و  انقالبی  ملت  : یکند یفرمایمیا این جمله که  

 . کند   درنگ  نباید  دشمن  درآوردن  زانوبه  برای  تالش  و  خودش  از  دفاع  در
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 : کلیپ شهید بهشتی با موضوع عاشق شوید! 43اسالید 

 

   !نظیر کم: پایان شهید  44اسالید  

 

 

 

 علی عباد اهلل الصالحین   والسالم 


