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سرمقاله

چرا پاسخهای بهشتی با دیگران متفاوت است؟ پاسخ به این سؤال محور سخنرانی سروش محالتی در مراسم بزرگداشت شهید بهشتی در کانون توحید بود.
وی ضمن پاسداشت اندیشهها و تکریم مقام شامخ شهید مظلوم گفت :پاسخ بهشتی به سؤاالت مردم با دیگر علما متفاوت بود او یک عالم دینی بود اما در عصر او عالمان دینی
متعددی بودند ،علت این تفاوت این بود که جایگاه عقل در اندیشه بهشتی متمایز از علمای دیگر بود .اما آیا تا به حال فکر نکردهایم که چرا پاسخهای بهشتی با دیگران متفاوت
اســت؟ در هفتههای آخر عمر آن بزرگوار که خدمتشان رسیدیم استدالل ایشان این بود که تشخیص عقل چون کامل نیست خدا از طریق وحی عقل را کامل میکند .وحی
جایگزین عقل نیست بلکه وحی مکمل عقل است .عقل در واقع روشنایی است و در کنار ایمان که جهت است مکمل سعادت انسان خواهد بود .بهشتی معتقد بود که راه انبیاء
مالک سعادت است .او در پاسخ شهید فیاض بخش میگوید اسالم ازشناختها شروع میشود و در ادامه به عقل میرسد .وی معتقد بود مشی اسالم بر طریق وحی و قل توام
است .بهشتی برای حوزویان که عقل را کلید حل مشکالت بشر در دنیا نمیدانند پاسخی دارد .وقتی متن سخنان مصباح علیه شریعتی را در مشهد به بهشتی نشان دادند.
شهید مظلوم در پاسخ به اندیشههای مصباح چنین پاسخ میگوید :بنده این تعبیر درباره نبوت را قبول ندارم .اینکه آقای مصباح میگوید انسان با عقل هم نتوانسته است به
سازش و صلح با هم برسد .مگر ما مسلمانان که از وحی برخورداریم آیا با یکدیگر جنگ نداریم؟ نظریه بهشتی این است که بر ویرانههای عقل دین را بنا نکنیم بلکه دین مکمل
عقل است .او منادی سازش عقل با وحی است .بهشتی میگفت در مواردی که حکم شرع وجود دارد ما بینیاز از عقل نیستیم.

سخن روز

بهشتی نقطه مقابل افراطیگری

جوانان انقالبی ملهم از افکار شهید مظلوم

رحمتاله بیگدلی-فعال سیاسی اصالحطلب

علی نظری  -سردبیر

منافقین در اقدامی حساب شده برای اینکه مسیر پر پیچ و خم انقالب اسالمی را در چالشی عمیق
فرو ببرند هفتم تیرماه  1360حساسترین مغز متفکر نظام نوپای جمهوری اسالمی را نشانه گرفتند.
رصد ترورهای ســال  60توســط مزدوران گروه رجوی  2دسته ترور را تفکیک شده نشان میدهد.
ترورهای کور که عمدتاً متوجه همه اقشــار مردم بود و با هدف ایجاد رعب و وحشــت امنیت عمومی
جامعه را هدف گرفت.
دسته دوم ترور چهرههای شاخص از یاران انقالب همچون انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی ،که
تروری هدف دار و مهلک برای اصحاب انقالب اسالمی بود .اصوالً بعداز شهادت بهشتی روند جریانات
انقالب شکل دیگری به خود گرفت.
مرحوم بهشــتی اگر زنده میماند با وجود اختالف نظرها و ســائق با مرحوم بازرگان ،هرگز اجازه
نمیداد که تندروهایی که کمترین سابقهای در پیشبرد نهضت امام خمینی نداشتهاند نبض امور را در
دست گیرند و نهضت آزادی نماد جنبش روشنفکری دینی را منزوی نمایند.
بهشتی شخصیتی مدیر و مدرن بود که با فراخ اندیشی در هضم مخالفان سیاسی و شخصی از سعه
صدر بهره میجست .چنانچه بهشتی حضور داشت ،در مبحث پر تنش قائم مقام رهبری ،اصوالً افرادی
خاص قادر نبودند بدون نظر موافق فقیه عالیقدر ،ایشان را به عنوان نفر دوم نظام بر کرسی جانشینی امام
بنشانند .انتصاب مرحوم آیت ا...العظمی منتظری و سپس عزل این بزرگوار از ناگوارترین حوادث دهه
دوم انقالب اسالمی بود .همچنین بهشتی اگر زنده میماند اجازه نمیداد حتی به بهانه اوضاع و شراط
جنگی ،فتیله تحزب در نظام سیاســی را پایین بکشند .تداوم حیات دکتر بهشتی میتوانست تضمین
کننده شتاب حرکتهای تحول خواهانه و دمکراتیک باشد .حضور بهشتی در دهههای بعدی انقالب
میتوانست حامیان جامعه مدنی و دموکراسی خواهان را به آیندهای روشن امیدوار سازد.
بهشتی نخستین مصلح دینی بود که در کنار چهرههایی چون شهید مطهری و مرحوم بازرگان به
تکثر در سپهر حکومت اسالمی اعتقاد مبرهن داشت.
واقعیت اینکه وقتی از سجایای تفکر ومنش بهشتی میگوییم اص ً
ال نیازی نیست در باره این بزرگوار به
انشاء نویسی اکتفاء کنیم .سیره آن مرحوم در حزب جمهوری اسالمی ،جایی که از میر حسین موسوی
تا حسن آیت حضور داشتند میتوان به آزاده بودن این معمار بزرگ انقالب اسالمی پی برد.
مدیریت خبرگان قانون اساسی جایی که بزرگان روحانیت نظیر طالقانی ،منتظری ،گلزاده غفوری،
مکارم شــیرازی ،جوادی آملی ،مشکینی ،موسوی اردبیلی ،خزعلی ،ربانی شیرازی ،طاهری اصفهانی و
از سوی دیگر منتقدانی چون شیخ علی تهرانی ،مقدم مراغهای ،ابوالحسن بنی صدر و عزت ا...سحابی
حضور داشتند را میتوان روشنترین نقطه مدیریت سیاسی آیت ا ..بهشتی دانست.
شخصاً به عنوان جوانی که مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی را پیگیری میکرد ،هنوز وقتی
ســخنان مقدم مراغهای در مخالفت با اصل والیت فقیه را به یاد میآورم به روحانیت شــیعه که آزاد
اندیشانی چون بهشتی  ،طالقانی و منتظری را پرورش داد ،افتخار میکنم.
هنگامی که مقدم مراغهای در رد والیت فقیه میگفت چهرهای چون آیت و سایرین ،فضای جلسه
علنی را با اعتراض علیه مقدم مراغهای به سمتی پیش بردند که سخنرانی قطع شد اما مرحوم بهشتی
با حریت مثال زدنی از اطهار نظر مقدم مراغهای دفاع کرد و درسایه اقتدار مدیریت شهید بهشتی این
نماینده معترض به اصل والیت فقیه ســخنانش را به پایان برد .دکتر بهشتی مدیر جلسه قبل از رأی
گیری دفاع مبسوطی از اصل والیت فقیه نمود و نخستین خبرگان ملت با قاطعیت اصل والیت فقیه
را در قانون اساسی گنجاند.
این نوع مدیریت دموکراتیک بهشتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر بود و باید این رویه مبارک در دهههای
بعدی انقالب حتماً دنبال میشــد اما افسوس که با شهادت بهشتی ،و تحکیم فضای جنگی حاکم بر
کشور در سالهای بعدی ،در دولت و مجلس هم تکثر سیاسی به حاکمیت یک دست یک تفکر تغییر
یافت.
ســی و ششمین سالگرد بهشتی را در حالی پشت ســر میگذاریم که مخالفان بهشتی در مدرسه
حقانی ،امروز به نام تئوریسین خشونت شهرت یافتهاند و راهی را در دهه چهارم پیش گرفتهاند که دقیقاً
در تباین با اندیشههای متعالی بهشتی است.
اگر امروز بهشتی در قید حیات بود هرگز به افراطیون اجازه عرضاندام نمیداد که رأی ملت را تزئینی
و امــر ثانویه قلمداد نمایند .فقدان همه معماران انقالب ثلمهای بزرگ برای انقالب  57بود اما جریان
تحول خواه و اصالح طلب از خالء بهشتی بیشترین آسیب را دیدند.

ن روزها حرف و حدیثهای زیادی در
ایــ 
باره جوانان انقالبی ده ه  ۶۰بر سر زبانهاست؛
از نحــوه تلقی آنان از مقــوالت دینی و
ارزشی و انقالبیگری و چگونگی برخورد آنان
با مردم و جوانان بهخاطر اعتقاداتشان و حتی
نحوه پوشش آنان؛ مثال پوشیدن شلوار لی و
بلوز فالن و !...
البته متاسفانه بودند کسانی که بهخاطر
فهم نادرســت از انقالبیگــری و ارزشهای
دینی ،در آن زمان ،برخوردهای نادرستی با
مردم باالخص جوانان بهخاطر اعتقاداتشان
ی نحوه پوششــان داشــتند و اسم این
و حت 
ی و انقالبیگری
حماقت را هــم ارزشــگرای 
میگذاشتند و ...؛
یعنی همان بیماری خطرناکی که امروزه
برخی از مدعیان اصولگرایی بهخاطر تاخیر
فاز  ۳۰ساله هنوز هم بدان مبتال هستند!...
ن دسته از جوانان مبتال بهافراطیگری
ای 
چــه در دهه  ۶۰و چه امــروز گرچه ممکن
است بعضا منسوب بهدو جریان متفاوت بوده
باشند ،اما در دو چیز اشتراک داشتهاند؛
 .۱یا اساســا اهل درک و آموختن نبودند
و نفس فهم نادرســت خــود را معیار حق
یدانستند!
م

شهید بهشتی به اتفاق جمعی از جوانان در تیر ماه 1359
ت دینــی و انقالبیگری و
 .۲و یــا معرف 
مواض ع خود را از کسانی میگرفتند که اهل
هدایت و فهم درست دینی نبودند و نیستد!
و از ایــنرو بود و هســت که ایــن افراد،
بهکژفهمــی در افکار و بهتنــدروی در رفتار
مبتال بودند و هستند!
اما ما گروه دیگر از جوانان انقالبی دهه ۶۰
که آب را از سرچشمه و دین و انقالبیگری را
از بزرگانی چون آیات شهید بهشتی ،مطهری
و دکتر شــریعتی و  ...میگرفتیم؛ شکر خدا
همان زمان هم مبتــا بهاین نو ع بیماریها

وزارت علوم خطاب به دانشگاه آزاد:

دوران سود دهی از طریق جذب دانشجو گذشته است
بحــث و جدل درباره بیــش از ۲هزارو۸۰۰
رشــتهمحل دانشگاه آزاد اســامی در مقطع
کارشناسیارشد همچنان ادامه دارد .به گزارش
دیدهبان ایران اگرچه در روزهای گذشــته این
سرپرست دانشگاه آزاد و رئیس هیأت موسس
و امنای این دانشــگاه بودند که با سخنان خود
موضوع را رسانهای کردند و از «غیرقانونیبودن»
اقدام وزارت علوم در تأییدنکردن این کدرشتهها
ســخن گفتند اما دیروز مسئوالن وزارت علوم،
تحقیقــات و فناوری با برگزاری یک نشســت
خبری ،تالش کردند که به مسائل مطرحشده
در چند روز گذشته پاسخ دهند و از راهکارهای
ایــن وزارتخانــه بــرای حل موضوع ســخن
بگوینــد .در این نشســت خبــری« ،مجتبی
شریعتینیاســر» معــاون آموزشــی« ،محمد
روشــن» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت
علوم به همراه «ابراهیم خدایی» رئیس سازمان
سنجش آموزش کشور فشارهای دانشگاه آزاد
برای تأیید این کدرشــتهها را ناشی از رویکرد

اقتصادی این دانشگاه نسبت به پذیرش دانشجو
دانســتند و حق تأیید یا رد این کدرشــتهها
را براســاس قانــون ،در اختیــار وزارت علوم
دانستند .وی هدف نشســت را پاسخگویی به
ســخنان سرپرست دانشــگاه آزاد و همچنین
رئیــس هیأتامنای این دانشــگاه دانســت و
گفت« :برگــزاری این کنفرانــس مطبوعاتی
صحبتهــای چند روز گذشــته دکتر والیتی
رئیس هیأتامنای دانشگاه آزاد اسالمی بود که
در رســانه ملی مطرح و به کرات در کانالهای
مختلــف پخش شــد .در واقع نکاتــی در این
صحبتها وجود دارد که به نوبه خود قابل تأمل
اســت ».وی افزود :قانونی که مصوب مجلس
است و با پیشنهاد شورای گسترش آموزش به
تصویب هیأتوزیران رسید ،تأکید دارد؛ کمیته
ارزیابی باید با حضور هر سه عضو برگزار شود و
ابالغ تصمیمات کمیته با امضای رئیس اجرایی
میشود .تأکید میکنم که تاکنون کمیتهای با
حضور نماینده ما تشکیل نشده است.

ش مردم
نبودیم و نه تنها کاری بهنحوه پوش 
نداشتیم ،بلکه خودمان هم بهاقتضای جوانی
در کنــار آن بزرگواران ،بلوز آســتینکوتاه
مانتیگول و شلوار لی و  ...میپوشیدیم و آن
عزیزان هم مطلقا با نحوه پوشــش ما کاری
نداشتند و فقط با فهم و شعور ما کار داشتند
و معتقد بودند که اگر جوان ،فهم درســتی
از مسایل فکری داشــته باشد بهمرور زمان
خودش میفهمد که چه باید بپوشد و !...
 .۳بهیــاد دارم درســت در ایامی که نوار
ســخنان دکتر حسن آیت لو رفته و غوغایی

عظیم در کشــور راه افتاده بود ،ما جمعی از
جوانان دیداری با شهید بهشتی داشتیم و من
سخنانی حماســی در در باره مسایل روز در
محضر ایشان ایراد کردم .شهید بهشتی ضمن
تقدیر از احساسات ما جوانان فرمود:
«ما بهعنوان مســلمان ،خــود را متعهد
بهارزشهــای اخالقی میدانیم و از شــما
جوانان عزیز هم میخواهم که بهارزشهای
اخالقی متعهد باشــید .ما و آقای بنیصدر
در حضور امام خمینی متعهد شــدهایم که
اقدامی تنشزا علیه یکدیگ ر انجام ندهیم .از
اینرو ما ن ه تنهــا خلف وعده نخواهیم کرد،
بلکــه در صددیم که کمــک کنیم دولت و
رییسجمهوری در کار خود موفق باشــند و
از شــما جوانان عزیز هم میخواهم که یاور
ما در انجام این تعهد اخالقی باشــید و هیچ
اقدامی علیه دولت و رییسجمهوری نداشته
باشید».
ما هم که شــهید بهشتی را الگوی عمل
اسالمی میدانســتیم نهایت تالش خود را
میکردیم که بهآموزههای ایشان عمل کنیم.
این عکس تاریخی یــادگاری از دیدار ما
جوانان ملهم از آیتاهلل شهید دکتر بهشتی
در تیر ماه  1359و در محل شهادت ایشان
است.
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جوانان انقالبی ملهم
از افکار شهید مظلوم

رحمتاهلل بیگدلی

پیام تسلیت خانواده کروبی به مناسبت
درگذشت اسماعیل شاهمحمدی
متن پیام تسلیت بیت معزز حضرت
آیــت اهلل حاج شــیخ مهــدی کروبی
بهمناسبت درگذشت خواهرزاده جناب
آقای اسماعیل شاه محمدی دبیر حزب
کارگزاران سازندگی شهرری
بــرادر گرامــی جناب آقای شــاه
محمدی
با سالم
از شنیدن خبر رحلت جوان برومند

مرحوم آقای امید بهخویی خواهر زاده
گرامی جنابعالی متأسف و متأثر شدیم.
از خداونــد منان برای آن عزیز ســفر
کرده غفــران و آمرزش الهــی و برای
ســایر بازماندگان بخصوص پدر و مادر
داغــدار آن مرحوم صبر و شــکیبایی
مسئلت مینمائیم.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
خانواده کروبی ۹۶/۴/۸

صفحه 3

ریشههای فرمان پذیری
ما ایرانیان

حسن مکارمی
صفحه 2

قانون معیار است یا نظر علما؟

برادر ارجمند جناب آقای اسماعیل شاهمحمدی

با کمال تأســف و تأثر درگذشــت خواهرزاده عزیزتان مرحوم
مغفور امید بهخویی را بــه جنابعالی و خانواده داغدار آن مرحوم
تسلیت عرض میکنیم .غفران آن عزیز و شکیبایی بازماندگان را
مسئلت داریم.
تحریریه ،کارکنان ،شورای سردبیری و مدیر مسئول روزنامه مستقل

جاماسب محمدی

