




ة - �سادة القافلة - 26ال����������������ك����������������ت����������������اب: مَّ
..كان اأُ

حممد علي �سمدياإع����������������داد وت�������دوي�������ن: 

الأ�صلية: الن�صخ���ة  )انت�سارات يا زهراء(نا�ص���ر 

مركز املعارف للرتجمةترجمة واإعداد الن�صخة العربية:

دار املعارف الإ�سالمّية الثقافّيةال������������ن������������ا�������������ص������������ر:

علي عليقاإخ��������������������������راج ف������ن������ي:

ط����������������ب����������������اع����������������ة:

الطبعة الأوىل - 2019م 

ISBN 978-614-467-???-?
books@almaaref.org.lb

00961 01 467 547
00961 76 960 347



اإعداد: حممد علي �صمدي





المحتويات

7 اإ�ص���ارة 

9 املقدم���ة 

19 به�صتي برواية به�صتي  

 39 هذا الطالب احلوزوي، اأ�صتاذ اللغة الإجنليزية  

 41 يد اهلل مع اجلماعة  

43 �صاأتدارك الأمر  

49 نحن حا�صرون لل�صهادة  

51 احملوا ال�صالح باأيديكم  

55 مل يرت�صح به�صتي  

57 اآيات القتال يف الكتاب املدر�صي  

59 ل اأقبل املراعاة ]املح�صوبية[  

63 حيث تتعطل احل�صابات  

65 يجب اأّل ُنحّمل الإمام العبء   

 69 اأي �صعادة �صت�صاهي هذه..   

71 التعقيبات ممنوعة  

79 العمل مع جيل ال�صباب املوؤمن    

 81 اق�ِض على طمع العدو  

85 ح على ابني   م�صالح النظام ُترجَّ



91 نحن م�صتعّدون للتدخل الع�صكري الأمريكي  

95 هذا الأ�صلوب ل م�صلحة فيه  

99 عدم ن�صيان اأخذ اإذن النا�صر  

101 » حممد« هو الباقيات ال�صاحلات  

107 »رجوي« كان منا�صًبا لتويل رئا�صة الوزراء لو...  

109 مل نعرف قدره  

123 ملي على اأبنائي  
ُ
يجب اأن اأ

129 اجل�ض يا �صيد  

131 ا   م�صتعد اأن اأقف اأمام ال�صينما اأي�صً

 133 ا   من الأف�صل اأن ُي�صتفاد من هوؤلء اأي�صً

135 عرفته يف ن�صف �صاعة  

141 اأنت ل تقل �صيًئا  

 143 على هذا النحو تاأ�ص�ض حزب »جمهوري اإ�صالمي«   

147 اأمر به�صتي بقطع كهرباء منزلِك  

153 اأخرب الإمام بنف�صك   

155 �صوؤال وجواب يف »الكلية الفنية«   

161 اأظهْر تبعية »الوليات املتحدة«   

 167 بوح اأنني القلب لالأب العظيم   

177 رمز العملية، »اهلل اأكرب«   

183 ِخ�ّصة »ُكالهي«   

193 به�صتي بل�صان القائد  

197 الو�صية  



اإ�صارة

».. كان به�صت���ي اإن�صاًنا عجيًبا، ول ميك���ن تو�صيف اأبعاده الوجودية بتلك 

 .
1
الب�صاطة«

ا لنه�صة الإمام اخلميني؛ منذ  اأحد رجالت الثورة الكبار؛ غدا �صنًدا قوًيّ

ا  بداياتها وحتى انت�صارها قبل 40 عاًما، ودافع عنها بكّل �صرا�صة. �صاهم اأي�صً

����� وبتوجيه من الإمام �� يف تثبيت اأركان النظ���ام الإ�صالمي وقيام موؤ�ص�صاته، 

ومواجه���ة موؤامرات الفتنة، وحمل على عاتقه اأثقل املهام. وقد اأوذي يف هذا 

ال�صبي���ل وتعّر�ض لك���ّم هائل من والّته���م والفرتاءات، ووق���ى الإمام والثورة 

�صهام املتاآمرين؛ التي �صّدده���ا اإليه بع�ض روا�صب النظام ال�صابق وجماعات 

املنافق���ني، واأذناب الغرب يف الداخل، حماولني ا�صتغالل الثورة للو�صول اإىل 

ال�صلط���ة، مت�صّدقني ب�صعاراتها لنيل �صعبّية موهوم���ة؛ تديرهم اأيادي الغرب 

اخلبيثة..وق���د غدا درًع���ا �صلبة ملبادئ الثورة، وختم حيات���ه يف هذا ال�صبيل 

وا�صت�صهد مع اثنني و�صبعني من كوادر وم�صوؤويل النظام. 

لقد كان اأّمًة،..

امتلك ق���درات علمية وقيادية؛ وكفاءات ع�صري���ة، جعلت منه �صخ�صّية 

قوي���ة موؤّث���رة، فَقْبل انت�صار الث���ورة  �صارك يف التخطي���ط لإ�صالح املدار�ض 

واحلوزات، والتنظري لإقامة الدولة الإ�صالمية؛ وتعّلم لغات اأجنبية عّدة، فغدا 

حميًطا باأحوال الع�صر، وعارًف���ا بزمانه.. وكتب يف العلوم واملعارف الدينية 

والفكري���ة، وخاطب ال�صباب والطالب اجلامعي���ني واحلوزويني؛ وانُتدب قْبل 

انت�صار الثورة اإىل اخلارج ملخاطب���ة اجلاليات الإيرانية والإ�صالمية، ف�صّكل 

1- م���ن كلمة المام الخامنئي في لقاء مع م�صوؤولي ال�صلطة الق�صائية والعاملين 
فيها، 7/4/1382ه� �ض. )2003م(
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الحتادات الطالبية يف هامبورغ باأملانيا وبع�ض دول اجلوار. 

ل تنح�صر �صرية الرجال العظام يف عدد �صنوات عمرهم وحجم اآثارهم 

العلمية وح�صب؛ اإمنا متت���ّد �صريتهم مع ا�صتمرار اإجنازاتهم وما اأ�ّص�صوه من 

بني���ان على ه���دى؛ وما ر�صُموه من ق���دوات اآمنت بقائده���ا وع�صقته؛ وعملت 

باإخال����ض فداًء حلاكمية الدين ونزاهة ولية الفقي���ه؛ ل تخاف، ول يت�صّرب 

اإليها وهٌن ول �صّك! 

كان ق���دوًة؛ ُملئت حياتها بالأخالق الفا�صلة وبالتقوى واجلهاد؛ وامتازت 

بح�ص���ن الإدارة والتدب���ري والرحم���ة بخل���ق اهلل؛ م���ن موقع���ه، عل���ى اجلبهة 

ال�صيا�صّي���ة حي���ث يتطّلب املي���دان �صجاعًة يف اتخاذ املوق���ف وتقوى عالية يف 

الأداء.. ف���اأّي تق���وى امتلكه���ا ال�صيد به�صتي جعل���ت الإمام اخلمين���ي يكّلفه 

بالت�ص���ّدي لرئا�صة الق�صاء قائ���اًل له: »حينما تكون هن���اك، �صيهداأ قلبي!«. 

وق���د اأّبنه الإمام ببيان���ات ا�صتثنائية، وو�صف مظلوميت���ه واإخال�صه بعبارات 

جريئة ُومن�صفة..  

هذا الكتاب 

يف ذك���رى »اأربعينية الث���ورة«؛ ي�صّرنا اأن نقّدم للق���راء الأعزاء ولأ�صحاب 

العل���م والعمل خمتارات من �ص���رية هذه ال�صخ�صّية الكب���رية، بل�صان ال�صهيد 

نف�ص���ه، وبل�صان جمموعة من رفاق���ه واأ�صرته ومن عرف���ه.. ول ي�صعنا يف هذه 

الإ�ص���ارة اإل اأن نتق���ّدم بال�صكر اجلزيل لكل من �صاه���م يف اإجناز هذا العمل: 

فري���ق الرتجمة: تي�صري نبيل؛ اإمي���ان فرحات. تدقيق الرتجم���ة: مرمي �صفي 

الدين؛ ر�ص���وان راغبي. فريق املراجعة والتحري���ر يف مركز املعارف ونخ�ّض 

بالذك���ر جنوى املو�صوي. املدقق اللغوي: عدن���ان حّمود. وامل�صّمم الفني: علي 

عّلي���ق. ونا�صر الن�صخة العربي���ة: دار املعارف الإ�صالمي���ة الثقافية. ول نن�صى 

موؤ�ّص�صة )يا زهراء( ومعّد الن�صخة الفار�صية: حممد علي �صمدي.

مركز املعارف للرتجمة  

 3 �سعبان 1440هـ



■ املقدمة

 ب�ص���م اهلل الرحمن الرحيم وال�ص���الة وال�صالم على اأئّمة الهدى 

وم�صابيح الدجى؛ 

اأفتت���ح مقّدمتي ه���ذه بقوٍل لعامل���ة الجتماع الأمريكي���ة امل�صهورة 

الربوف�ص���ور »تيدا �صكوكب���ول«، ]موالي���د 1947م، واملنّظ���ر للثورة يف 

 حتلي���اًل حول اآية اهلل 
1
جامع���ة هارفرد؛[ حي���ث ذكرت يف اأحد كتبها

 وموؤ�ص�ض 
2
الدكت���ور ال�صهيد به�صتي وا�صفة اإّياه: بال�»املنّظم املحرتف

، الذي كان با�صتطاعته اأن ميّهد الّظروف املنا�صبة لنت�صار 
3
الدول���ة

الّث���ورة«. وال�ّص���وؤال الذي يطرح نف�ص���ه هنا؛ هو اأّنه عل���ى اأّي م�صادر 

اعتم���دت عاملة الجتماع تلك لت�صل اإىل ه���ذه النتيجة حول قابليات 

�صخ�صي���ة دينية �صيا�صي���ة اإيرانية مل يتج���اوز ح�صورها العاملي �صوى 

عامني ونّيف؟

 ،
4
���ة ما ُذكر يف بطاقة هوي���ة ال�صهيد »به�صتي«   عل���ى فر�ض �صَحّ

يك���ون عمره يف ه���ذه الدنيا )52 �صنة و8 اأ�صه���ر و5 اأيام(، عا�ض من 

1 -ال�صادر في العام 1982م
  crafty organizer - 2

state builder   -3
4- كان���ت ولدته نهار الأربع���اء، الثاني من اآبان 1307ه�. ����ض، 9جمادى الأولى 

1347ه�. ق.، 24 ت�صرين الأول 1928م.
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جمم���وع اأّيام���ه القليل���ة ن�صبًيا )19300 ي���وم(، 830 يوًم���ا فقط بعد 

انت�صار الثورة الإ�صالمية.

كان���ت معرفة اأكرثي���ة ال�صعب الإيراين بال�صهي���د »به�صتي« وليدة 

الأي���ام القليلة الواقعة بني اآب 1978 و�صب���اط 1979 والتي مل تتجاوز 

ب�ص���ع مئ���ات م���ن الأيام )ُع���رف فيه���ا ال�ّصهي���د باأّنه اأح���د منّظمي 

الحتجاج���ات ال�صعبي���ة اآن���ذاك(. حّت���ى اإّن جهاز ال�صاف���اك بطوله 

وعر�ص���ه قب���ل تل���ك الفرتة مل يك���ن مّطلًعا عل���ى �صخ�صي���ة ال�صهيد 

وقدرات���ه ومكانته املرموق���ة بني الثوريني ومدى تاأث���ريه عليهم، وقد 

اأ�ص���ري اإلي���ه اأكرث من م���رة يف املل���ف رق���م )863926( التابع جلهاز 

»ال�صاف���اك« ]خًط���اأ[ با�صم غ���ري ا�صمه احلقيق���ي. فمنتهى معلومات 

ه���ذا اجله���از واملحقق���ني اأّنه رج���ل دين معار����ض، يعم���ل مل�صلحة 

»اخلمين���ي«، ولديه توّجهات ومي���ول ملمو�صة جت���اه بع�ض منا�صري 

 واملنتمني اإليها. وحّتى اإّنهم اأ�صاعوا عنوان منزله 
1
اجلبه���ة الوطنية

يف اأي���ار1967 ومكث���وا فرتة من الزم���ن يبحثون عنه. ولع���ّل اأّول من 

اأدرك اأهمية ال�صيد »به�صتي« ودوره الذي فاق دور اأّي ثوري عادي يف 

م�صري �صحوة ال�صعب الإي���راين امل�صلم، كانت ال�صفارة الأمريكية يف 

طهران؛ فقبل اأ�صبوعني من رحيل ال�صاه وقبل �صهر من عودة الإمام 

اخلميني} اإىل اإيران، اأر�صلت �صف���ارة الوليات املّتحدة يف اإيران 

تقريًرا اإىل وا�صنطن، ورد يف ق�صم منه ما يلي:

1- الجبه���ة الوطني���ة: اأحد التي���ارات ال�صيا�صي���ة المعار�صة لل�صاه قب���ل الثورة، 
لديه���م توجهات علمانية وليبرالي���ة. اأ�ص�صها محمد م�صّدق رئي����ض وزراء اإيران 

عام 1953. )المدقق(
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 حول »اخلميني«، حركة التحرير 
1
املو�سوع: تو�صيح���ات »كامت«

واجلبهة الوطنية فيما يرتبط بتنظيم »اخلميني« داخل ايران.

»ق���ال »كامت« اإّن امل�صوؤول الفعلي ملنظم���ة »اخلميني« داخل ايران 

، ويعّد 
2
ه���و ال�صيد »حممد به�صتي«، اأح���د رجال دين منطقة »قلهك«

املوّج���ه الأ�صا�ص���ي للتحركات ال�صعبي���ة و�صلة الو�ص���ل الأ�صا�صّية مع 

. اأما اآية اهلل طالقاين، اآية اهلل منتظري واآية اهلل رف�صنجاين 
3
باري�ض

فه���م القيادة الفخرية للمنظم���ة داخل اإيران، ولكن مما ل �صك فيه 

اأّن العم���ل الأ�صا�صي واجلوه���ري للحركة الثورية يق���وم به »به�صتي« 

ويعاون���ه جمموع���ة من رجال الدي���ن ال�صباب والعديد م���ن الثورّيني 

غري احلوزوّيني. من ناحية اأخرى، يعّد »بازركان« قائًدا فخرًيا مهًما 

ولكنه ل يرتقي مل�صتوى املنّظم الفعلي للِحراك«.

بع���د مرور ثمانية اأيام على ه���ذا التقرير، ُير�صل »ريت�صارد كامت« 

تقريًرا اآخر اإىل وا�صنطن ي�صف فيه ال�صيد »به�صتي« باأّنه )اجلرنال 

الأعلى للخميني يف طهران(.

من���ذ ذلك الوقت اأدرك الأمريكيون فعاًل مكانة ال�صهيد »به�صتي« 

املتف���ردة القريبة من قلب الثورة الإ�صالمي���ة، ف�صعوا اإىل ال�صتفادة 

م���ن هذه اخلا�صّية لإنقاذ اأكرب ع���دد من م�صت�صاريهم املوجودين يف 

اإيران اآنذك، وبدء مفاو�صاتهم مع قيادة الّثورة الإ�صالمية.

1-  ريت�صارد كاتم )اأ�صتاذ علوم �صيا�صية في جامعة بيت�صبورك، واأحد عمالء ال� 
CIA في اإيران قبل انت�صار الثورة الإ�صالمية(.

2-  اإحدى المناطق الراقية في العا�صمة طهران.
3-  حيث كان يقيم الإمام الخميني في )نوفل لو �صاتو( بعد الت�صييق عليه ونفيه 

من العراق. )المحرر(

املقدمة
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ع���الوة عل���ى ذلك، يوج���د يف الوثائ���ق املتبقية يف وك���ر التج�ص�ض 

الأمريكي )ال�صفارة الأمريكي���ة يف طهران( العديد من النقاط التي 

ُتظه���ر مدى معرفة الغربّي���ني ب�صخ�صية اآية اهلل به�صت���ي. ولعّل اأهّم 

وثيق���ة ُعرث عليها ه���ي تقريٍر للق���اء »برو�ض لينكن« القائ���م باأعمال 

ال�صفارة الأمريكية يف طهران اآنذاك، بال�صهيد به�صتي، وقد جاء فيه: 

)�صّري(29- ت�صرين الأول 1979

من: ال�صفارة الأمريكية يف طهران- رقم11390

اإىل: وزارة اخلارجية، وا�صنطن- العا�صمة

اأولوي���ة اإر�ص���ال ُن�َص���خ اإىل ال�صف���ارة الأمريكية يف اأنق���رة، جّدة، 

اإ�صالم اأباد، كابل، الكويت، بغداد ودم�صق.

املو�سوع: لقاء مع »به�صتي« 

 »به�صت���ي« رجل ذو �صخ�صي���ة موؤّثرة وجّذاب���ة، واإن اأمكن تعميم 

ا من جهة العقل  احلك���م بناًء على هذا اللقاء فيمك���ن القول اإنه اأي�صً

والفكر له تاأثريه اخلا�ض، املميز واجلّذاب، يتكلم بثقة عالية وبنربة 

هادئة ويجيد الإنكليزية. كان���ت ت�صّرفاته طوال اللقاء هادئة وغري 

انفعالّي���ة. يبدو اأّنه كان يحاول اأن ُيفهمن���ا باأّن حت�ّصن العالقات بني 

اأمري���كا واإي���ران مفيٌد لأمريكا اأك���رث منه لإي���ران، واأّن اإيران ترحب 

 مع اأمريكا، ولكنها لن تكون باأّي وجٍه تابعة لها.
1
بالدعم والتفاهم

  يف وثيق���ة اأخرى من وثائق »وكر التج�ص����ض الأمريكي« املختومة 

 راأي �صفري الحتاد ال�صوفياتي 
2
بعبارة »�صّري للغاية«، يدّون »لينكن« 

1- وردت في الن�ض الفار�صي عبارة: »از حمايت وتفاهم اآمريكا ا�صتقبال خواهد 
نمود ولى به هيچ...الخ«

Laingen -2
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اآن���ذاك حول القي���ادات العليا للثورة الإيراني���ة، ح�صب تعبريه، وكان 

ها التايل: ن�صّ

»التاريخ: 1979/10/24�صرّي للغاية

م���ن: ال�صف���ارة الأمريكي���ة يف طه���ران/اإىل: وزارة اخلارجي���ة، 

وا�صنطن )عاجل(

املو�صوع: راأي الحتاد ال�صوفياتي حول اإيران

1- التقرير بتمامه �صري للغاية.

2- »فالدمي���ري فينوغرادوف« �صفري رو�صيا يف اإيران؛ الذي التقى 
تقريًب���ا بجميع القيادات العليا يف اإيران؛ وحتّدث ب�صراحة عن دولة 

اإيران واأو�صاعها على مائدة الع�صاء التي جمعتنا...

3- التق���ى »فينوغرادوف« باخلميني اأربع مرات حتى الآن، يعّرفه 
باأنه رجل ال�صدق العظيم واملعّلم الذي ل يتاأثر بالآراء ول يرغب يف 

، وخبري بالق�صايا ال�صيا�صية الداخلية والدولية.
1
املنا�صب

يعتقد »فينوغ���رادوف« باأّن طالقاين اأك���رث واقعية من اخلميني، 

ا  كما يعتقد باأّن به�صت���ي يعّد القائد الديني الأذكى والأكرث تخ�ص�صً

يف البعد ال�صيا�صي. وقد حتّدث عن بني �صدر با�صتهزاء«.

 اإّن نظ���رًة عامة و�صريعة عل���ى بع�ض الوثائق الإعالمية بني عامي 

1979 و1980 تظهر حجم احلملة الإعالمية التي تعر�ض لها »اجلرنال 
الأعل���ى للخمين���ي يف طه���ران« م���ن قبل بع����ض التي���ارات ال�صيا�صية 

الداخلية حيث ميكن عّد هذا العمل باخت�صار »اغتيال �صخ�صية من 

العيار الثقيل«. ما زال كثريون من الأحياء يذكرون النداءات املوّحدة 

1- ب�صياغة اأخرى: الذي ي�صعب التاأثير عليه لتغيير اأفكاره، وكذلك ل توؤثر فيه 
المراكز والمنا�صب.)المحرر(.

املقدمة



14

لآلف الأ�صخا����ض يف �صوارع طهران وبع����ض املدن )املوت لبه�صتي(، 

ا ت�صريحات الإم���ام اخلميني بعد كارثة تفجري مقر  كم���ا تظهر اأي�صً

»احلزب اجلمهوري الإ�صالمي« و�صهادة »اآية اهلل به�صتي« مدى العمل 

املرّكز واملمنهج �صد هذه ال�صخ�صية ال�صتثنائية يف تاريخ اإيران:

)..قلُت هذا مراًرا وتكراًرا، عا�ض املرحوم ال�صيد به�صتي مظلوًما 

يف ه���ذا البل���د، وقد وّج���ه كّل اأع���داء الإ�ص���الم واأعداء ه���ذه الدولة 

هجومه���م املبا�ص���ر نحوه ه���و وبع�ض رفاق���ه. ]انظروا[ كي���ف ن�صروا 

اأكاذي���ب حوله يف الأزّق���ة والأ�صواق لي�صّوهوا �صورته ب���ني النا�ض. اأنا 

ال���ذي اأعرفه من���ذ اأكرث من ع�صرين �صن���ة واأعرف روحّيت���ه وكم اأّنه 

رجل �صالح، جمٌدّ ونافع للبل���د. فقد اأظهروه ك�صخ�ضٍ دكتاتور، على 

خ���الف ما اأعرفه عن مدى ف�صل���ه وعلمه والتزامه. وما جعلني اأتاأّثر 

. كان اأعداء 
1
به هو مظلوميته يف هذا البلد التي جتاوزت وقع �صهادته

الثورة وما زالوا ي�صتهدف���ون الأ�صخا�ض الأكرث التزاًما والأكرث تاأثرًيا 

يف جمريات الّثورة، ال�صهيد نف�صه كان م�صتهدًفا طوال حياته من قبل 

الق���وى اخلارجية واأذنابه���م الداخلية. فما اأكرث الته���م التي لّفقوها 

ل���ه!! اأرادوا اأن ُيظه���روا ال�صي���د به�صت���ي على اأنه �صخ����ض دكتاتورٌي 

ظ���امل، وخالًفا لكّل الأم���ور التي اأ�صاعها عدمي���و الإن�صاف حوله يف 

خمتلف اأرجاء اإيران، وخالًفا ل�صعارات »املوت لبه�صتي« التي ترّددت 

اأ�صداوؤها يف خمتلف املناطق، راأيته رجاًل ملتزًما، جمتهًدا، متدّيًنا، 

مهتًما بوطنه، مهتًما مب�صلحة الإ�صالم ومفيًدا ملجتمعنا(. )�صحيفة 

)1981/6/29 ،
2
النور

1 - مظلوميته اأعظم َخْطًبا من �صهادته.
2  - مو�صوع���ة كلم���ات وخطاب���ات وبيانات الإم���ام الخميني ال�صامل���ة موؤلفة من 

حوالي 20 مجلدا؛ �صدرت بالفار�صية وترجمت بالعربية اأي�صا. )المحرر(.
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)..م���اذا فعل ال�صيد به�صتي ه���ذا الرجل ال�صالح امللتزم املجتهد 

لي�ص���ل بنا احل���ال اإىل زم���ن تركب فيه �صي���ارة اأج���رة فت�صمع اثنني 

يكيالن له ال�صتائم؟! ولت�صمع يف جتمعات بع�ض النا�ض �صعارات »املوت 

لف���الن، اأنت قتلت طالقاين«!! ح�صًن���ا، فلتحكموا الآن باأنف�صكم مدى 

الظل���م الذي تلّق���اه هذا ال�صخ�ض الفّعال ال���ذي كان اأمة لهذه الأمة، 

ول���رتوا باأّي احلي���ل اأرادوا اأن يخرج���وه من ميدان اجله���اد والعمل. 

ح�صًنا، الآن وقد رحل، ليعلم اأولئك اأّن رحيل هذا وذاك وغريهما لن 

يح���ّل م�صاكلهم، ]فهذه الت�صرفات[ تدفع النا�ض لأن يعوا اأكرث فاأكرث 

ماذا فعلتم بالأمة وماذا تريدون اأن تفعلوا بها(. )1981/7/1(

)...اأنتم تعلمون كيف �صّوه اأولئ���ك الرعاع �صورة ال�صيد به�صتي، 

ب���ني النا�ض؛ ]يف حياته[ اأظهروه ب�صورة خمتلف���ة، لي�صل الأمر باأن 

يتظاه���روا �ص���ده، ويتحّدثوا �صده، ول يدرك���وا حقيقة الأمر. عادت 

علين���ا �صهادت���ه � رغ���م مرارته���ا � بفائ���دة عظيم���ة، فقد ثب���ت الآن 

ة كاذبة اأ�صاعوها  للجمي���ع زيف ما اأ�صاعوه، وما قاموا به. ف���كل ق�صّ

لي�صتثمروه���ا مل�صلحته���م انقلبت عليهم وبات���ت يف م�صلحتنا..اأنتم 

راأيتم باأنف�صكم �صباح ذلك اليوم الذي ُقتل فيه ال�صيد به�صتي ب�صكل 

ماأ�صاوي ه���و ورفاقه ال�صبعون املظلومون كي���ف تغرّيت نظرة النا�ض 

واأحاديثه���م ب�صكل فجائي، ه���وؤلء النا�ض هم اأنف�صه���م الذين كانوا 

ي�صرخ���ون باأعلى اأ�صواته���م »املوت لبه�صتي«، وه���م اأنف�صهم الذين 

مّت حقنه���م مبعلومات كاذبة حوله واأّنه كذا وكذا، وهم الذين ُحّملوا 

�صع���ارات �صده. هذه ال�صع���ارات نف�صها انقلب���ت عليهم واأ�صحت يف 

م�صلح���ة ال�صي���د به�صتي؛ اأي مل�صلح���ة الإ�صالم. ه���وؤلء الأ�صخا�ض 

الذي���ن اأ�ّص�صوا احلزب اجلمه���وري الإ�صالمي اأعرفهم جي���ًدا، فاأنا 

املقدمة
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ال���ذي رّبيت ال�صيد خامنئ���ي، واأنا الذي ربيت ال�صي���خ ها�صمي، واأنا 

ال���ذي ربيت ال�صيد به�صتي، وق���د راأيتهم من البداي���ة حتى النهاية. 

اأع���رف اأغلبه���م ب�صكل جي���د، لي�صوا من الفئ���ة النتهازي���ة امل�صتغّلة 

للمنا�ص���ب كم���ا ي�صّنفونه���م... اإّن �صه���ادة ال�صي���د به�صت���ي ورفاقه 

ال�صبع���ني املظلوم���ني كانت نقط���ة حتّول غ���ريت النا����ض واأفكارهم 

ودفعت بهم �صيًئا ف�صيًئا نحو اليقظة.

وق���د تاب الآن ِمن َفعلت���ه بع�ٌض ممن رفع ال�صعارات وحتّدث �صد 

ال�صيد به�صتي قبل �صهادته تلك، واأظهر الندم، حتى اأ�صبحت ق�صيتهم 

�صبيهة بق�صية التوابني، وهذا ما يحدث الآن(. )1981/6/30(

 مّت اإع���داد هذا الكت���اب ا�صتناًدا اإىل بع�ض املذك���رات الق�صرية 

املتفرقة لل�صهي���د به�صتي، واإىل بع�ض الوثائق وامل�صتندات وجمموعة 

م���ن ال�صور اجلذاب���ة واملتنوعة؛ ليبقى ذك���رى حمفوظة يف اأذهاننا 

ع���ن هذه القدوة املظلومة التي ل يزال ا�صمها و�صخ�صيتها و�صريتها 

���ا �صربه���ا الأّيوب���ي، غريًب���ا نادًرا ب���ني الرجال  العملي���ة، وخ�صو�صً

و�صيا�صّيي البلد.

 ل يّدع���ي م�صّن���ف ه���ذا الكتاب الكم���ال وعدم التق�ص���ري اأبًدا، 

وبالرغ���م م���ن اأيّن مل األتِق ب���ه �صخ�صًيا، لكني اأع���رتف بولهي التام 

بجمي���ع اأبع���اد ه���ذه ال�صخ�صي���ة العظيم���ة الت���ي اأ�صّميه���ا »النف�ض 

املطمئن���ة«، و�صعيت بفهمي القا�صر هذا اأن اأو�صل املراد اإىل القارئ 

باأح�ص���ن حال. ولن���ا كل الأمل والرج���اء باأن نوّف���ق يف م�صعانا هذا، 

ليح�صل هذا العبد احلقري على بع�ض الزاد لآخرته.

 يف نهاي���ة املط���اف ل نن�ص���ى �صكر الأع���زاء الذين قّدم���وا لنا يد 

العون لإجناز هذا العمل:
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اأخ���ي العزيز »عل���ي اأكربي مزد اآبادي« ال���ذي �صرب على تباطئي 

وعدم التزامي املتكّرر، ومل يدع ذلك يوؤثر على منتجنا النهائي.

الزميلة ال�صيدة »زه���راء بختياري« التي بذلت الكثري من اجلهد 

ا يف  ولوقت طويل يف جم���ع الوثائق وامل�صتندات املطلوب���ة، وخ�صو�صً

جمع �صور الكتاب، فاأ�صدت بجهدها هذا عوًنا كبرًيا يل.

 الذين مل يتوانوا يف تقدمي 
1
العامل���ون يف متحف ال�صهيد به�صت���ي

الع���ون لن���ا، واأخ����ضّ بالذكر اب���ن ال�صهيد ال���ذي حتّم���ل ات�صالتنا 

املتكررة ب�صدر رحب واأدب لفت، ومل ُيِرّدنا خايل الوفا�ض.

 الذي 
2
الأخ »ط���رياين« من ق�صم الأر�صفة يف موؤ�ص�صة »اطالعات«

�صّهل لنا الو�صول اإىل اأر�صيف ال�صور اإذ ي�صعب الو�صول اإليه عادًة.

 وخت���ام ال�صكر لأبي، من غّذى روحي من���ذ نعومة الأظفار بع�صق 

»روح اهلل اخلميني« وجنوده »به�صتي« و»مطهري« و»خامنئي«؛ والذي 

ب���دوره ثّبتني على هذا النهج ومنعني من التزلزل اأمام الفنت املهولة 

والأحداث التاريخية وال�صيا�صية.

وكّلي اأمل ب�صفاعة ال�صهيد به�صتي

حممد علي �صمدي

�صتاء 2014

1-  بيت ال�صهيد به�صتي ال�صابق في منطقة قلهك.
2- �صحيفة م�صهورة وبارزة، ت�صدر في اإيران منذ العام 1926 وحتى الآن.

املقدمة





■ به�صتي برواية به�صتي

 يف اأ�صرة 
1
اأنا حممد ح�صيني به�صتي، ولدُت يف )1928/10/24(

علمائي���ة يف مدين���ة اأ�صفه���ان يف حملة لومب���ان، وهي م���ن الأحياء 

القدمي���ة ج���ًدا يف املدينة. كان والدي من علم���اء الدين؛ وكان يعمل 

يف املدينة ب�صعة اأيام اأ�صبوعًيا لتاأمني معي�صته، ويذهب يف كل اأ�صبوع 

ليل���ة اإىل اإحدى القرى القريبة م���ن اأ�صفهان لإقامة �صالة اجلماعة 

فيه���ا والإجاب���ة عن اأ�صئل���ة اأهاليه���ا وتي�صري اأموره���م. ويف كل �صنة 

يذه���ب ب�صعة اأيام اإىل القري���ة البعيدة الواقعة ق���رب »ح�صني اآباد« 

والقرية الأبعد منها التي ت�صّمى »ح�صن اآباد«.

وق���د ترك الواف���دون اإىل بيتنا من تلك الق���رى البعيدة ذكريات 

كث���رية يل. حينما كان والدي يذهب اإىل تلك القرى، كان يبيت عند 

ن���ّداف فقري جًدا؛ وينام يف غرفة ي�صعها بت�صرف والدي. كان ا�صم 

ذل���ك العجوز ذي اللحية البي�صاء الطويلة ال�صامرة و�صاحب الوجه 

القروي »جم�صيد«. 

كان وال���دي يق���ول: »ناأكل مع جم�صيد اخلب���ز واملخي�ض وننتع�ض؛ 

ل مائدة خبز وخمي�ض جم�صيد هذا على اأي مائدة اأخرى«.  اأن���ا اأف�صّ

كان جم�صي���د ياأت���ي اإىل املدينة وينزل يف بيتنا م���رة كل عام، وكنت 

اآن�ض به كثرًيا.

1- 2 اآبان 1357 ه�. �ض.



20

ب���داأُت حت�صيل���ي العلم���ي يف اأحد الكتاتي���ب منذ �ص���ن الرابعة، 

وتعلم���ت الق���راءة والكتاب���ة ب�صرع���ة فائق���ة؛ خا�صة ق���راءة القراآن 

ْعرف بني اأفراد عائلتي بالذك���ي الفِطن، ولعّل 
ُ
الك���رمي. واأ�صبح���ُت اأ

�صرع���ة تعّلم���ي الق���راءة والكتاب���ة قد اأوج���دت يف الأ�ص���رة مثل هذا 

الت�ص���ّور. اإىل اأن حان الوق���ت لأتعّلم يف املدر�صة البتدائية، فدخلت 

مدر�ص���ة »ثروت« التي �ُصّمي���ت فيما بعد مبدر�ص���ة )15 بهمن(. قبل 

ذل���ك خ�صعُت لمتحان دخول لتعيني ال�ص���ف الذي يجب اأن اأوا�صل 

في���ه درا�صت���ي، وكانت نتيج���ة المتح���ان اأنني جدي���ر بالدخول اإىل 

ال�صف ال�صاد�ض، ولكن �صغر �صّني حال دون ذلك، وُقبلت يف ال�صف 

الرابع البتدائي. اأكملت درا�صتي البتدائّية يف هذه املدر�صة؛ حمرًزا 

املرتب���ة الثانية يف امتحانات البتدائ���ي ال�صاد�ض التي جرت يف وقت 

واحد يف مدينة اأ�صفهان. بعدها انت�صبت اإىل »ثانوية �صعدي« لدرا�صة 

املرحل���ة املتو�صطة والثانوي���ة واأنهيت الع���ام الأول والثاين فيها. ويف 

ال�صن���ة الثالثة ب���داأت اأحداث »�صهري���ور« ع���ام 1941م التي اأوجدت 

الرغبة وال�صوق يف قلوب ال�صباب لدرا�صة املعارف الإ�صالمّية.

تقع ثانوية �صع���دي بالقرب من »ميدان ال�ص���اه« �صابًقا، و�صّمي يف 

الوقت احل���ايل »ميدان اإمام« ق���رب ال�صوق؛ حي���ث املدار�ض الكربى 

للطلب���ة اأمث���ال »مدر�ص���ة ال�ص���در«، »مدر�ص���ة ج���دة«، وغريهما من 

املدار����ض الأخرى؛ وكانت تف�ص���ل هذه املدار�ض ع���ن منزلنا م�صافة 

4 اإىل 5 كل���م، كنا نقطعه���ا م�صًيا يومًيا ذهاًب���ا واإياًبا.. ولهذا ال�صبب 

ن�صاأت بع�ض ال�صداقات مع عدد من طلبة درو�ض املعارف الإ�صالمية؛ 

ا طلب���ة حوزويون من ال�صباب،  اإ�صاف���ة اإىل ذلك كان يف عائلتنا اأي�صً

كما اإّن زميلي يف ال�صف كان ابن اأحد العلماء، وكان �صاًبا لمع الذكاء 
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ويجل�ض اإىل جانبي. يف ال�صف الثاين وبدًل من اأن ي�صغي اإىل الأ�صتاذ 

كان يقراأ كتاًبا عربًيا؛ واأذكر اأنه كتاب »معامل الأ�صول« وهو كتاب يف 

اأ�صول الفقه. ح�صًنا؛ لقد اأوجدت كل هذه الأمور يف نف�صي �صوًقا كبرًيا 

لرتك الدرا�صة احلكومية واللتحاق باملدار�ض الدينّية ولأ�صبح طالًبا 

حوزوًي���ا، وهكذا تركُت درا�صتي الثانوية عام )1942م( وانت�صبت اإىل 

مدر�صة ال�صدر يف اأ�صفه���ان.. در�صت الأدب العربي واملنطق والفقه 

وال���كالم والأ�ص���ول )م�صتوى ال�صطوح( خالل الف���رتة من عام 1942 

اإىل عام 1946م. اأنهيت هذه الدرو�ض ب�صرعة لفتة، وكان ذلك �صبًبا 

لأن حتيطني احل���وزة باهتمام ورعاية زائدين وينظ���ر اإيّل الأ�صاتذة 

بعني اللطف والح���رتام.. وخا�صة اأّن جدي )لأمي( املرحوم »احلاج 

مري حممد �صادق املدّر�ض خاتون اآبادي« كان من العلماء الالمعني.. 

وكان ق���د تويف ويل من العمر �صنة واحدة، فاعتربين الأ�صاتذة الذين 

در�صوا على يد جدي املرحوم ذكرى من اأ�صتاذهم.

ا. يف   مار�ص���ُت التعليم خ���الل فرتة درا�صتي العل���وم الدينية اأي�صً

الع���ام 1944م ا�صتاأذنُت والديَّ حتى ي�صمحا يل اأن اأ�صكن يف مدر�صة 

ال�ص���در لأتف���رغ للدرا�صة؛ حي���ث كان بيتنا يف الع���ادة مزدحًما من 

جه���ة، ولأتخل����ض من �صياع الوق���ت خالل ذهابي واإياب���ي من واإىل 

املدر�ص���ة، حيث كان منزلنا يبعد )4 �� 5( كيلومرتات عنها. يف ذلك 

الوق���ت، كان لدّي اأخ���ت ونعي�ض يف بيت واحد م���ع الأعمام واجلدة؛ 

ولذلك غالًبا ما كان منزلنا مزدحًما، وكانت غرفه حمدودة العدد. 

فق�صي���ت حياتي ما ب���ني عام���ي 1944 و1945م يف مدر�ص���ة ال�صدر 

الدينية يف اأ�صفهان؛ وكنت على اأعتاب نهاية مرحلة درا�صة ال�صطوح 

يف الفق���ه عندم���ا قررت الذه���اب اإىل مدينة قم لإكم���ال التح�صيل 
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العلم���ي. واجلدير بالذكر اأّن درا�صتنا يف املرحلة املتو�صطة والثانوية 

كانت تت�صمن تعّلم اللغة الفرن�صية؛ وقد تعلمتها خالل ال�صنتني، لكن 

اللغ���ة الإجنليزية كانت اأكرث رواًجا يف املجتم���ع اآنذاك فقررت تعّلم 

اللغ���ة الإجنليزية يف العام الأخري من درا�صت���ي يف مدينة اأ�صفهان، 

وتعّلم���ت مقدمات هذه اللغة-قراءة وكتاب���ة- مب�صاعدة اأحد اأقاربي 

الذي كان يتقنها جيًدا. 

يف العام 1946م انتقلت اإىل مدينة قم حيث اأكملت درا�صة املرحلة 

الأوىل من الفق���ه ]ال�صطوح[ خالل الأ�صهر ال�صتة الأوىل؛ اإ�صافة اإىل 

كتاَب���ي املكا�ص���ب والكفاية. ومنذ بداي���ة العام 1947م ب���داأُت درا�صة 

»البح���ث اخلارج« يف الفقه والأ�صول على يد الأ�صتاذ العزيز املرحوم 

اآي���ة اهلل املحقق الدام���اد، وكذلك على يد قائدن���ا العظيم واأ�صتاذي 

الغ���ايل الإمام اخلمين���ي، وبعدها در�ص���ت على يد املرح���وم اآية اهلل 

الربوج���ردي وكذلك املرحوم اآي���ة اهلل اخلوان�ص���اري، وتعّلمت بع�ض 

العل���وم م���ن املرحوم اآية اهلل حجت كوه كمري. خ���الل الأ�صهر ال�صتة 

التي كنت اأدر�ض فيها بقية ال�صطوح يف الفقه، در�صت ق�صًما من الكفاية 

واملكا�صب على يد اآي���ة اهلل ال�صيخ مرت�صى احلائري اليزدي، وق�صًما 

اآخر منها على يد املرحوم املريداماد؛ حيث اأكملت يف حم�صره در�ض 

»البحث اخل���ارج«. وكنت قد در�صت املنظوم���ة ]يف الفل�صفة[ واملنطق 

وال���كالم يف اأ�صفه���ان، ولكن نظ���ًرا اإىل قلة اأ�صات���ذة الفل�صفة يف قم 

توقفت عن متابعة هذه الدرو�ض اآنذاك واأوليت اهتماًما ملطالعة كتب 

الفقه والأ�صول واملوا�صيع املختلفة الأخرى. وكذلك مار�صت التدري�ض 

يف احل���وزة العلمية يف قم خ���الل فرتة الدرا�صة فيه���ا مثلما كنت يف 

اأ�صفهان؛ فكنت اأْدر�ض واأدّر�ض. 
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عندما انتقلت اإىل مدينة قم انت�صبت اإىل مدر�صة جديدة اأ�ّص�صها 

املرح���وم اآي���ة اهلل حج���ت و�صّميت »مدر�ص���ة حجتي���ة«. وخالل تلك 

ال�صنوات حّل اأ�صتاذنا اآية اهلل الطباطبائي يف قم تارًكا مدينة تربيز.

يف الع���ام 1948م ق���ررُت متابع���ة الدرا�ص���ة الأكادميّي���ة. فع���دت 

واأكمل���ت املرحلة الثانوية وح�صلت على �صه���ادة الإعدادية يف الفرع 

الأدب���ي؛ ث���ّم التحقت بكلي���ة املعقول واملنق���ول )وت�صم���ى اليوم كلية 

الإلهي���ات واملع���ارف الإ�صالمي���ة( واأكمل���ت درا�صت���ي وح�صلت على 

درج���ة البكالوريو�ض هناك م���ا بني العام���ني 1948 و1951م. ذهبت 

يف ال�صن���ة الثالثة اإىل طهران لأتعّلم علوًما جديدة، وقد تعّلمت اللغة 

الإجنليزي���ة ب�صورة جيدة وذلك مب�صاعدة اأح���د الأ�صاتذة الأجانب 

عندم���ا كن���ت اأتابع درا�صت���ي يف كلية الإلهيات بطه���ران، وعملُت يف 

مهن���ة التدري����ض خالل عام���ي 1950 و1951م هن���اك؛ وذلك لتدبري 

اأمور املعي�صة وال�صتغناء عن الآخرين. 

 يف العام 1951م؛ وعدت اإىل مدينة قم ملوا�صلة 
1
اأ�صبحُت جماًزا

الدرا�ص���ات الديني���ة ولأ�صتغل معلًم���ا لّلغة الإجنليزي���ة يف ثانوياتها. 

فدّر�ص���ُت ه���ذه اللغ���ة يف ثانوي���ة )حكي���م نظام���ي(. وق���د اكتفي���ت 

بالتدري����ض ث���الث �صاع���ات يومًي���ا مّدخًرا بقي���ة ال�صاع���ات ملوا�صلة 

الدرا�صة احلوزوّية.

خالل الأعوام 1951 اإىل 1954م تفّرغُت لدرا�صة الفل�صفة، وكنت 

اأح�ص���ر درو�ض الأ�صتاذ العالمة الطباطبائي الذي كان يدّر�ض كتاب 

الأ�صف���ار للمال �صدرا، وكتاب ال�صفاء لبن �صينا. وكنا نقيم يف ليايل 

اخلمي�ض واجلمعة من كل اأ�صبوع مع عدد من الإخوة، منهم املرحوم 

1- لي�صان�ض في الفار�صية تعادل »بكالوريو�ض«.
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ال�صهيد مطه���ري، اجتماعات مفعمة باحليوي���ة ومباحثات بّناءة يف 

الفل�صف���ة، ا�صتمرت ما يق���ارب اخلم�ض �صنوات، وفيم���ا بعد ُجمعت 

ورّتب���ت بح���وث هذه اجلل�ص���ات وطبعت يف كت���اب »رو����ض رئالي�صم« 

]املذه���ب الواقع���ي[. وخ���الل تل���ك الف���رتة مل ننقط���ع ع���ن القيام 

بن�صاطات تبليغي���ة واجتماعية، وكنا يف العام 1947 اأي بعد �صنة من 

اإقامتي يف قم، قد نظمنا برامج تبليغية مع املرحوم ال�صهيد مطهري 

ا، حيث كنا نذهب خاللها  واإخ���وة اآخرين يقارب عددهم ۱۷ �صخ�صً

اإىل الق���رى النائي���ة للتبليغ؛ وقد ا�صتمّر ه���ذا الربنامج ل�صنتني. كنا 

نذه���ب للتبليغ يف �صهر رم�صان والطق�ض حار ج���ًدا، متحّملني عناء 

ال�صف���ر؛ بالطب���ع مل نكن منلك املال، فكنا نح�ص���ل عليه من اآية اهلل 

الربوج���ردي بوا�صطة الإم���ام اخلميني ال���ذي كان اإىل جانبه ومعه 

 يف العام 1947م 
1
يف ذلك الوقت. فاأعط���ى كل واحد منا 100 تومان

و150 توماًنا يف العام1948م بدل تكاليف ال�صفر؛ حيث كان املطلوب 

من���ا الذهاب والبقاء يف كل قرية �صه���ًرا واحًدا، وكان التفاق خالل 

مكوثنا يف القرى النائية اأن ل نحّل �صيوًفا على الآخرين، بل نتحمل 

نفقات طعامنا و�صفرنا خالل ال�صهر باأنف�صنا. وكانت لدينا ن�صاطات 

اأخرى داخل احلوزة ل�صت ب�صدد الإ�صارة اإليها هنا. 

تزام���ن وج���ودي يف طهران عام���ي 1950 و1951م، م���ع ت�صاعد 

الن�ص���ال ال�صيا�ص���ي والجتماعي حل���راك تاأميم النف���ط بقيادة اآية 

اهلل الكا�صاين والدكتور م�ص���دق، وكنت اآنذاك �صاًبا معّمًما اأ�صارك 

ب�ص���وق ولهفة يف التظاهرات والتجمع���ات والإ�صرابات. و�صادف اأن 

كنت يف اأ�صفهان اأثناء حوادث )30 تري 1331( - 1953م- و�صاركت 

1- اأي 1000 ريال اإيراني.
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بفاعلي���ة يف اعت�صام���ات )26-30 ت���ري(، ورمب���ا كن���ت اأول اأو ث���اين 

اخلطب���اء الذين خطبوا يف املعت�صمني املجتمع���ني يف مبنى الربيد. 

وم���ا زلت اأتذكر كيف قارن���ُت يف خطابي بني موقف ال�صعب الإيراين 

جت���اه النهب الربيط���اين للنفط الإيراين، وموق���ف ال�صعب امل�صري 

وعبد النا�ص���ر جتاه بريطاني���ا وفرن�صا وتاأميم قن���اة ال�صوي�ض. وقد 

وجهت حتذيًرا ل���� »قوام ال�صلطنة« -رئي�ض ال���وزراء اآنذاك- ولل�صاه 

باأّن ال�صعب الإيراين ل ي�صمح باأن ي�صادر امل�صتعمرون ثروات بالده. 

بع���د موؤامرة 28 مرداد -النق���الب على م�ص���ّدق- اأدركنا باأّننا 

نفتق���د الكوادر الثورية الفاعل���ة يف حركتنا اآنذاك؛ لذا قررنا القيام 

بحرك���ة ثقافي���ة يف املجتمع لكي يت�صنى لنا اإع���داد الكوادر الالزمة، 

والقي���ام بحركة اإ�صالمية اأ�صيل���ة ع�صرية تهّي���ئ  الأر�صية املنا�صبة 

لإعداد �صباب متدّين ومثّقف.

يف العام 1953م قمن���ا بتاأ�صي�ض ثانوية »الدين واملعرفة« بالتعاون 

م���ع الأ�صدقاء، وكان���ت م�صوؤولية اإدارتها تقع عل���ى عاتقي مبا�صرة، 

ا  كم���ا وا�صلُت التدري����ض يف احلوزة، وخالل هذه الف���رتة متكّنا اأي�صً

م���ن اإيج���اد حركة ثقافية حديث���ة هناك؛ حيث كّن���ا ندر�ض وندّر�ض. 

وا�صتطعن���ا اأن نوج���د عالق���ات طّيبة م���ع ال�صب���اب اجلامعي، حيث 

حتّقق لقاٌء وتعاوٌن مثري لالإعجاب والده�صة بني طلبة العلوم الدينية 

وطلبة اجلامعات؛ اإذ كّنا نوؤمن ب�صرورة اأن ت�صري هاتان ال�صريحتان 

الواعيت���ان وامللتزمتان جنًبا اإىل جن���ب دائًما، وتتحّركا انطالًقا من 

قاعدة الإ�صالم الأ�صيل اخلال�ض. وخالل هذه الفرتة بداأ يف احلوزة 

 
1
ن�صاط تاأليفي موّجه للجيل اجلديد بلغة حديثة. فكان هناك دورّيتا

 1- ن�صرتان.



27
به�صتي برواية به�صتي

»مدر�ص���ة الإ�صالم«، و»مدر�صة الت�صّي���ع«، وكانتا مبنزلة بداية حركة 

لن�ص���ر الفكر الإ�صالمي الأ�صيل والعمي���ق بلغة ع�صرية حديثة. وكنا 

ن�صاهم يف الإجاب���ة عن الأ�صئلة املطروحة بني اأو�صاط ال�صباب. وقد 

�صاهم���ُت ب�صكل حمدود يف ن�صرة »مدر�ص���ة الإ�صالم«، ثم بنحو اأكرب 

يف ن�صرة »مدر�صة الت�صّيع«.

بع���د ذلك، التحقُت يف الأعوام 1956 اإىل 1959م، بكلية الإلهيات 

لدرا�ص���ة الدكت���وراه يف الفل�صف���ة واملعق���ول؛ حيث كن���ت اأقيم يف قم 

واأتوّج���ه اإىل طهران للعم���ل والدر�ض. ويف الع���ام 1959م بداأنا نقيم 

الجتماع���ات ال�صهرية التي كان م���ن براجمها »حديث ال�صهر«. وقد 

تكّر�صت اجلهود لإي�صال نداء الإ�صالم اإىل اجليل الواعي بلغة جديدة 

واأ�صل���وب حديث. ففي كل �صه���ر كانت ُتلقى حما�ص���رة يف الجتماع 

ال�صه���ري  يف منزل وا�صع يف زق���اق »قاين«، وكان ُيح���ّدد مو�صوعها 

م�صبًق���ا ليت�صّنى للحا�صرين املطالع���ة والتح�صري لها. تناوب الإخوة 

على اإلق���اء املحا�صرات، وكانت ت�صّج���ل يف اأ�صرطة كا�صيت ومن ثم 

تف���ّرغ وتطب���ع يف كرا�صات وتوزع، ومن ثم جتم���ع يف كتاب. وقد طبع 

منه���ا ثالثة كتب حتت عن���وان »حديث ال�صهر«، وكت���اب اآخر بعنوان 

»حدي���ث عا�ص���وراء«. وكان م���ن املحا�صري���ن يف ه���ذه الجتماعات 

املرح���وم اآية اهلل مطهري واآي���ة اهلل الطالقاين وعلم���اء اآخرون. يف 

احلقيق���ة كانت ه���ذه الن�صاطات انطالقة لن�صاط���ات اأخرى تبلورت 

فيم���ا بعد وتط���ورت ع���رب الفعاليات الت���ي كانت تق���ام يف »ح�صينية 

الإر�صاد« والتي لقت �صهرة وا�صعة جًدا.

 يف الع���ام 1965م، وحي���ث كن���ا نفك���ر يف اإع���ادة تنظي���م مناهج 

الدرا�ص���ة يف ح���وزة قم العلمي���ة، كانت هناك ن�صاط���ات واجتماعات 



هامبورج". يف  الإ�صالمي  ■ "املركز 
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متعددة للتعريف مبدّر�صي احلوزة العلمية، والتخطيط ملناهجها، وقد 

�صارك���ت يف جل�صتني منها، و�صارك ال�صيد رب���اين �صريازي واملرحوم 

ال�صهي���د �صعي���دي وال�صيد م�صكين���ي وثلة اأخرى م���ن زمالئنا يف هذه 

اجلل�ص���ات. حيث و�صلنا اإىل نتائج جي���دة وا�صتطعنا اأن نخّطط على 

املدى البعيد واأن نعّد مناهج درا�صة العلوم الدينية يف احلوزة تدّر�ض 

على مدى �صبعة ع�صر عاًما. وكان ذلك نقطة انطالق لت�صكيل مدار�ض 

 اأو »املدر�صة 
1
منوذجي���ة، وعليه فق���د تاأ�ّص�صت »املدر�ص���ة احلقاني���ة«

املنتظرية« تيّمًنا با�صم املهدي املنتظر|، حيث اأخذت ُتدّر�ض املناهج 

�ض لها جزًءا من ن�صاطي ووقتي.  اجلديدة، وكنت اأخ�صّ

ويف العام 1963م انطلقت الثورة الإ�صالمية بقيادة الإمام اخلميني 

وم�صارك���ة علم���اء الدي���ن، و�صّكلت نقط���ة انعطاف كب���رية يف الوعي 

الث���وري لأبناء ال�صعب الإيراين امل�صلم، ولق���د كنت حا�صًرا يف �صلب 

الأح���داث. وخالل هذه الفرتة قمنا بت�صكي���ل مركز ]احتاد[ الطالب 

اجلامعّي���ني واملدار�ض واحلوزات العلمية، حيث توىل �صديقي العزيز 

املرح���وم ال�صهيد الدكت���ور مفت���ح، م�صوؤولية الإ�ص���راف املبا�صر على 

ن�صاطاته. كان املركز يقيم اجتماعات اأ�صبوعية، ويف كل اجتماع كان 

يلق���ي اأحدنا كلمة فيه، واأ�صحت جل�صاته لفتة وباعثة على الإعجاب. 

فاأتان���ا اأحياًنا اأ�صدقاء لنا من طهران للخطابة، واأحياًنا كان ال�صهيد 

مطه���ري وبع����ض الأ�صدقاء من ح���وزة قم. وكنَت ت���رى طلبة العلوم 

الدينية وطلبة اجلامعة وطلبة املدار�ض واملثّقفني واملتعّلمني يجتمعون 

مًعا يف مكان واحد. قّدمت ه���ذه اجلهود اأمنوذًجا للم�صاعي الهادفة 

1  - ق���ام ال�صي���د حقاني بت�صييد هذا البناء، وهو رجل �صّخر كل جهوده وم�صاعيه 
وبذل كل ما لديه لبناء هذا ال�صرح.
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لإيجاد الوحدة بني طلبة اجلامعة وطلبة العلوم الدينية، حمورها ن�صر 

الثقافة الإ�صالمية ومواجهة النظام. وقد �صاق النظام ذرًعا بن�صاط 

هذا املركز، فاأخذ ميار����ض �صغوًطا علينا ا�صطّرتنا اإىل ترك مدينة 

قم يف �صتاء العام 1964م واملجيء اإىل طهران. 

وا�صل���ُت ن�صاطي الفك���ري وال�صيا�صي يف طه���ران، وا�صتطعت اأن 

اأك���ّون عالقات قوي���ة وقريبة مع الكثري من تي���ارات الن�صال. فكانت 

، حينها كنا نخّطط وندر�ض 
1
عالقتي قوية باأع�صاء »اجلمعية املوؤتلفة«

اإمكانية تغيري بع�ض الربامج واملواد الدرا�صية القابلة لذلك؛ خا�صة 

الكت���ب الدينية التي تدّر�ض يف املدار����ض الإيرانية. وبعيًدا عن اأيدي 

واأع���ني النظام اجلائ���ر، ا�صتطعنا خالل ع���ّدة اجتماعات اأن نر�صي 

اللبن���ة الأوىل له���ذا امل�ص���روع، وو�صعنا الربامج املخّطط���ة بالتعاون 

م���ع الدكتور باهرن، والدكتور غف���وري وال�صيد برقعي وعدد اآخر من 

الإخوة؛ منهم ال�صيد ر�صي ال�صريازي الذي عمل معنا لفرتة وجيزة، 

واملرحوم ال�صيد »روزبه« الذي اأّدى دوًرا كبرًيا يف هذا املجال. 

يف ربي���ع العام 1963م اأقام طالب جامعة طه���ران احتفاًل دينًيا 

كب���رًيا مبنا�صبة يوم املبعث النبوي ال�صري���ف يف �صالة اأحد املطاعم 

يف منطق���ة »اأم���ري اآب���اد« ووّجهت دع���وة يل لإلقاء كلم���ة يف احلفل. 

حتدث���ُت يف كلمتي عن مو�صوع بعن���وان مواجهة التحريف الذي كان 

اأحد اأهداف البعثة النبوية، وعر�صت على احلا�صرين اأمنوذًجا من 

اأعمالن���ا البحثي���ة الإ�صالمية؛ علًم���ا باأّن خطابي ق���د طبع بعد ذلك 

1 - فيم���ا بع���د وخالل ن�صاطات���ي تلك تم تعييني م���ن قبل الإم���ام الخميني بعد 
اقت���راح ال�ص���ورى المركزية ذلك، واح���دًا من اأربع���ة اأ�صخا�ض �صكل���وا المجل�ض 

الفقه���ي وال�صيا�ص���ي لهذه الجمعي���ة؛ وهم: المرح���وم ال�صهيد مطه���ري وال�صيد 

اأنواري وال�صيد مولئي واأنا.
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يف جمل���ة )مدر�صة الت�صّي���ع(. وكان املرحوم ال�صي���د »حنيف جناد« 

حا�صًرا، وجمموعة من ط���الب اجلامعات الذين اأتوا من مدينة قم 

وبع����ض طالب احلوزة الذين اأ�صروا علّي لب���دء هذا العمل البحثي. 

ويف خري���ف العام 1963م ومب�صاركة جمموع���ة من العلماء الأفا�صل 

بداأن���ا بحوثنا ودرا�صاتنا حول م�صاأل���ة الدولة الإ�صالمية )احلكم يف 

الإ�صالم( وكانت رغبتن���ا ال�صديدة وهّمنا الدائم بلورة وتنظيم فكر 

احلكوم���ة الإ�صالمي���ة وتعريف النظ���ام الإ�صالمي؛ وق���د بداأنا هذا 

العمل يف اإطار م�صروع حتقيقي بحثي.

كان���ت هذه م���ن جملة الأعم���ال العدي���دة التي كان���ت ثقيلة على 

النظام اآن���ذاك وقد اأجربتني على املجيء اإىل طهران والبقاء فيها. 

وعلى الرغم من ذلك ا�صتمّر تعاوين مع زمالئي يف قم.

وبعد ب�صعة اأ�صهر خّف �صغط ال�صلطة علّي ف�صرت اأترّدد اأحياًنا 

اإىل مدين���ة قم؛ �ص���واٌء من اأجل »املدر�صة احلّقاني���ة«، اأو ملتابعة تلك 

اجلل�ص���ات البحثي���ة ح���ول احلكوم���ة الإ�صالمية؛ ولكن وم���ع الأ�صف 

منعنا ال�صافاك وخّرب اأعمالنا وفّرق �صمل الإخوة باعتقالهم.

يف العام 1964م، حينما كنت م�صغوًل يف طهران باإعداد الربامج 

الإ�صالمّي���ة املتنوعة وم�صاهًما يف الن�صاط���ات ال�صيا�صية الإ�صالمّية؛ 

كان امل�صلم���ون يف اأملاني���ا ومبنا�صبة تاأ�صي�ض م�صج���د هامبورغ، الذي 

�ُصّي���د بتوجي���ه من املرح���وم اآية اهلل العظم���ى ال�صي���د الربوجردي، 

ي�صّرون على املرجعية الدينية لإر�صال اأحد علماء الدين اإىل هناك، 

والإ�صراف على عمل املركز، وذلك بعد اأن عاد »ال�صيخ املحققي« اإىل 

اإي���ران. وقد طلب اإيّل كل من اآية اهلل امليالين واآية اهلل اخلوان�صاري 



■ ال�صيد به�صتي؛ معتقاًل يف جلنة مكافحة ال�صغب وال�صطرابات.
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واآية اهلل احلائري اأن اأذهب اإىل هناك واأ�صّروا على ذلك. وقد تزامن 

ذلك م���ع قرار اجلناح الع�صك���ري يف »اجلمعي���ات املوؤتلفة« بت�صفية 

ح�ص���ن علي من�صور -رئي�ض ال���وزراء اآنذاك- ال���ذي اغتيل بالفعل، 

وب���داأت احلكوم���ة التحقيق يف ملف الق�صي���ة وكان ا�صمي مدرًجا يف 

امللف. فا�صتق���ّر راأي الأ�صدقاء على اأن اأخرج من اإيران باأي �صورة، 

واأوا�ص���ل ن�صاطي يف اخلارج؛ يف حني كنت اأميل اإىل البقاء يف اإيران 

 .
1
وليحدث ما يحدث، ولكنهم اأ�صّروا على ذلك

�صاف���رُت اإىل هامبورغ، وتذّوقت م���رارة البتعاد عن اأعمايل التي 

اأقوم بها هنا؛ فكان قراري املكوث يف �صفري بع�ض الوقت حتى ينتظم 

العمل ث���م اأعود اإىل اإي���ران. اإل اأنني مل�صُت هن���اك حاجة اجلامعيني 

املا�ص���ة اإىل ت�صكيالت اإ�صالمية جتمعهم وتبل���ور ن�صاطهم؛ خا�صة اأّن 

ال�صب���اب الإيرانّيني الأعزاء كان���وا ياأتون اإىل هامبورغ حاملني املحبة 

والرغب���ة بالإ�صالم؛ ولكّنهم ل يلبث���ون اأن ينحرفوا على يد املنظمات 

امللحدة الي�صارّية واليمينّية. فقمنا بت�صكيل نواة الحتادات الإ�صالمية 

لطلب���ة اجلامعات، وبعدها اأ�صبح »املركز الإ�صالمي - فرع هامبورغ« 

كياًن���ا كب���رًيا فاع���اًل، وكان الحت���اد الإ�صالمي للطلب���ة امل�صلمني يف 

اأوروبا ي�صم الإخوة امل�صلمني العرب والباك�صتانيني والهنود والأفارقة 

وغريهم اإىل جانب الإيرانيني، فاأ�ّص�صنا احتاًدا للجمعيات الإ�صالمّية 

للطلب���ة الإيرانيني يف هامبورغ - الفرع الفار�صي، وهكذا انتظم عمل 

املرك���ز الإ�صالم���ي يف هامب���ورغ، وبداأن���ا عملنا يف اأوروب���ا بالتعريف 

1 - كانت هناك م�صكلة في تح�صيل جواز �صفر خا�ض بي؛ لكن تّم الح�صول عليه 
بوا�صطة اآية اهلل الخوان�صاري. وكانت مثل هذه المع�صالت تحّل عبره.
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. بقيت يف 
1
���ا اجلانب الثوري من���ه بالإ�ص���الم بني �صبابن���ا وخ�صو�صً

هامب���ورغ م���دة 5 اأع���وام زرُت خالله���ا بي���ت اهلل احل���رام، وتفقدت 

الن�صاطات الإ�صالمّية يف تركيا، و�صافرت اإىل �صوريا ولبنان؛ وجددت 

العهد م���ع الإخوة هناك وخا�صة الأخ العزي���ز ال�صيد مو�صى ال�صدر؛ 

راجًيا العلي القدير اأن ي�صمله برحمته اأينما كان، واأن يعود �صامل�ًا اإىل 

اأهل���ه ووطنه؛ كما �صاف���رت اإىل العراق ع���ام 1969م والتقيت الإمام 

لة انتظمت الأمور يف هامبورغ. اخلميني. يف املح�صّ

يف الع���ام 1970م، رجع���ت اإىل اإي���ران، واثًق���ا ب���اأن عودت���ي اإىل 

هامب���ورغ �صتك���ون �صعب���ة للغاي���ة، ولك���ن �ص���رورة �صخ�صي���ًة ملّحة 

اأجربتني على الع���ودة اإىل اإيران. وعندما حاولت ال�صفر مرة اأخرى 

اإىل اأملانيا منعتني ال�صلطة اجلائرة كما توّقعت. كان لدّي املزيد من 

الأعم���ال والن�صاطات هنا؛ فقررت اأن اأعود ثانية اإىل جمال التاأليف 

ون�ص���ر الكتب، فاأكملُت الن�صاطات العلمي���ة والفكرية يف قم، وكذلك 

فيم���ا يتعّل���ق باملدر�ص���ة احلقانية بالتع���اون مع ال�صيخ مه���دوي كني 

وال�صيد املو�ص���وي الأردبيلي واملرحوم الدكتور مفتح واآخرين. بعدها 

قمن���ا يف العام 1976م بت�صكيل ن���واة حركة »علماء الدين املنا�صلني« 

]روحانيت مبارز[ وقد اأخ���ذْت ق�صًما كبرًيا من اأوقاتنا وقمنا مب�صاٍع 

1 - كن���ت اأقي���م ف���ي هامب���ورغ ولك���ن دائ���رة ن�صاطاتي كان���ت ت�صم���ل كل اأنحاء 
األماني���ا والنم�صا وبمقدار اأق���ل في �صوي�صرا وبريطانيا. وكن���ا على توا�صل خطي 

م���ع الجالي���ات والطالب في ال�صويد وهولن���دا وبلجيكا واإيطالي���ا وفرن�صا. وكنت 

م�صارًكا في تاأ�صي�ض ه���ذه الجمعيات الإ�صالمّية واأتعاون معها. كما كنت م�صارًكا 

ف���ي اإلقاء الخطاب���ات وم�صت�صاًرا في الأمور التنظيمي���ة والت�صكيلية. وكنت اأجمع 

لها الدعم المالي المقدم من تبرعات الم�صجد. وقد اأقاموا في الم�صجد موؤتمًرا 

اإ�صالمًي���ا رائًعا، وقد ن�صرت ح�صيلة ذلك الموؤتمر في كتّيبات: »الإيمان في حياة 

الإن�صان«. و«اأي م�صلك؟«. حيث تم توزيعها ولقت حينها �صًدى وا�صًعا.
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مهم���ة لت�صكيلها، وقد تبلورت اجلمعية يف العام 77-78 م، كما �صعينا 

اإىل اإيج���اد تنظيم حزبي �صيا�صي وا�صع يعمل يف اخلفاء ب�صكل كامل 

م حيث و�صل الن�صال اإىل اأوجه، كّر�صنا  اأو جزئ���ي. ويف الع���ام 1977 

كل الطاقات للعمل يف هذا املجال. وبف�صل اهلل وَمّنه حتّقق النت�صار 

الكبري من خالل امل�صاركة الفّعالة جلميع الإخوة من علماء  الدين يف 

املظاهرات والن�صال الثوري. 

وفاتن���ي اأن اأذكر اأننا منذ العام 1971م بداأنا نقيم درو�ض تف�صري 

القراآن، حيث كنا جنتمع كل يوم �صبت حتت �صعار »مدر�صة القراآن«، 

مع جمموعة من ال�صباب الن�صيط الفعال من الإخوة والأخوات. وقد 

ازداد عدد امل�صاركني يف هذه الدرو�ض حتى بلغ يف الأيام الأخرية ما 

بني 400 اإىل 500 �صخ�ض. وكانت حًقا درو�ًصا مفيدة وبناءة. 

حتققت الأ�صداء الطيبة من ه���ذه الدرو�ض والن�صاطات الأخرى 

التي كان���ت لنا مع اخلارج وعلى اأثرها، تنّب���ه »ال�صافاك« اإىل ذلك، 

فاأق���دم عل���ى اعتقالنا يف الع���ام 1975م. بقيت عدة اأي���ام يف اللجنة 

املركزي���ة ملكافح���ة ال�صغ���ب ولكني ا�صتطع���ت اخلال�ض م���ن قب�صة 

ال�صاف���اك مبهارة حي���ث خططنا �صابًقا لإج���راءات لكي ل نرتك اأي 

وثائق ت�صل اإىل اأيديهم، بالطبع كان ال�صافاك يالحقني وي�صتدعيني 

ب�ص���كل متك���ّرر؛ �ص���واء قب���ل ال�صفر اأو بع���ده. ويف تلك امل���رات كانت 

ف���رتة اعتقايل ت�صتمر ل�صاعات، اأما ه���ذه املرة فقد بقيت يف اللجنة 

املركزي���ة اأياًما ع���دة، ثم اأفرج عني. حينها اأوقفن���ا درو�ض التف�صري 

حي���ث ل اإمكاني���ة لعقدها جمدًدا. كما األقي القب����ض علّي لعدة اأيام 

ع���ام 1978م وذل���ك ب�صب���ب دوري يف الأن�صطة والأعم���ال الن�صالية 

خ���الل تظاه���رات عا�صوراء، وبقيُت عدة اأي���ام يف �صجن )اوين( ثم 



36

نقل���ُت اإىل ال�لجن���ة ثم اأطلق �صراح���ي. فوا�صلت ن�صاط���ي ال�صيا�صي 

والجتماع���ي، اإىل اأن انتق���ل الإم���ام اخلمين���ي اإىل باري�ض. وذهبت 

للقائ���ه حي���ث بقيت يف باري�ض عدة اأيام. بعده���ا �ُصّكلت نواة »�صورى 

الث���ورة« ]جمل�ض قي���ادة الث���ورة[ بتوجيهات م���ن �صماحت���ه وباأمره. 

وكان���ت النواة الأوىل تتاألف من ال�صي���خ مطهري وال�صيخ رف�صنجاين 

وال�صي���د املو�ص���وي الأردبيلي وال�صي���خ باهرن واأنا. وبع���د ذلك التحق 

مبجل�ض قيادة الثورة ال�صيخ مه���دوي كني وال�صيد اخلامنئي وال�صيد 

الطالق���اين، واملهند�ض بازركان والدكتور �صحاب���ي واآخرون. اإىل اأن 

ع���اد الإمام اإىل اإيران. واأعتقد اأنه ق���د قيل وكتب الكثري عن الفرتة 

التي اأعقبت عودة الإمام فال حاجة لتكرار ذلك...

تت�صكل اأ�صرتنا من والدي )تويف يف 1962 م( ووالدتي واأنا واأختني 

 على قيد احلي���اة، مل توؤّثر وفاة والدي علّي �صوى من 
1
يل هم���ا حالًيا

الناحية العاطفية وحتّمل م�صوؤولي���ة العائلة؛ بالطبع التاأثر العاطفي 

كان بليًغ���ا وقد حزنت كثرًيا، ولكن ذلك مل يكن اإىل احلد الذي غرّي 

من منط حياتنا. وكنت متزوًجا عندما تويف، ولدّي اأولد حينها.. 

كن���ت قد تزوجت يف العام 1952م م���ن اإحدى قريباتي، وهي من 

عائل���ة علمائية. وقد �صاركتني جميع �صعوبات العي�ض؛ حلوها ومرها 

خالل ال� 29 عاًما من حياتنا الزوجية حتى اليوم؛ ورزقنا اهلل اأربعة 

اأولد؛ �صبيني وبنتني.  

م���ن الأ�صدق���اء الذي���ن تعرف���ت اإليه���م يف بداية اأي���ام احلوزة، 

والأ�صات���ذة الذي���ن اأِن�ْصُت بهم كث���رًيا ودر�صنا وتباحثن���ا مًعا: ال�صيد 

مو�ص���ى �صبريي زجناين م���ن املدّر�صني الالمعني، وال�ص���ادة: ال�صيد 

- اأي عام 1981 م تاريخ كتابة هذه اللمحة التعريفية.  1
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مهدي روحاين واآذري قمي ومكارم ال�صريازي وال�صيد مو�صى ال�صدر. 

وكان���وا من الأ�صدقاء الذي���ن تباحثت معه���م يف درو�صنا احلوزوية؛ 

ا مع ال�صهيد مطه���ري واآخرين يف موا�صيع اأخرى  وق���د تباحثت اأي�صً

م���ن قبيل الإ�ص���الم الواقعي ]ا�صالم رئالي�ص���م[ ومو�صوعات اأخرى. 

اأما جمموعة الكتب التي اأّلفتها حتى الآن فهي:

1- اهلل يف القراآن.

2- ما هي ال�صالة؟

3- النظام املايل والقوانني املالية الإ�صالمية )جمموعة(.

4- �صريحة جديدة يف جمتمعنا.

5- علماء الدين يف الإ�صالم وبني اأو�صاط امل�صلمني )جمموعة(. 

6- املنا�صل املنت�صر.

7- معرفة الدين.

8- دور الدين يف حياة الإن�صان. 

9- اأي م�صلك.

10- املعرفة.

11- املُْلكية.



■ طهران-ح�صينية جماران-لقاء م�صوؤويل القوة الق�صائية مع قائد الثورة.



■ هذا الطالب احلوزوي، اأ�صتاذ اللغة الإجنليزية

)علي دواين(

يف الع���ام 1949م كنت ق���د اأتيت اإىل قم حديًث���ا. ويف اأحد الأيام 

وعندم���ا كنُت اأدخل من حمّلة »كذرخان« اإىل ميدان »اآ�صتانة« برفقة 

تلميٍذ من املرحلة الثانوية وكان من اأقربائي، راأيت رجَل دين، طويل 

القام���ة ووق���وًرا، يعرب من اأمامن���ا. �صحك قريبي وق���ال: »يا فالن! 

ه���ل راأيت هذا ال�صيد الطويل القام���ة؟«، اأجبته: »نعم«، قال: »مع اأّن 

���ا اأ�صتاذ اللغة  ه���ذا ال�صيد رجل دين ومن ط���الب احلوزة، فهو اأي�صً

الإجنليزي���ة ملدار�ض املرحل���ة الثانوية بقم«. و�صح���ك جمدًدا. ففي 

تلك الأيام  كان من العجيب اأن يكون �صخ�ٌض رجَل دين، ويقراأ اللغة 

الإجنليزي���ة اأو يعرفها، فما بالك باأن يك���ون اأ�صتاًذا للغة الإجنليزية 

يف املدار�ض الثانوية يف مدينة قم. 

عندم���ا كان الدكت���ور به�صت���ي مقيًما يف قم، كان ي�ص���ارك ب�صكل 

منتظ���م يف جل�صات ليايل الأربع���اء؛ التي كان يدّر����ض فيها الأ�صتاذ 

العالمة الطباطبائي بعنوان »اأ�صول الفل�صفة واملذهب الواقعي«، كما 

كان املتحّدث الرئي�ص���ي يف اجلل�صة. وكان برنامج هذه اجلل�صة على 

ر العالمة الطباطبائي الدر�ض م�صبًقا ويقراأه  ال�صكل الآتي؛ اأن يح�صّ

وي�صرح���ه، وبع���د ذلك ي�صرع احل�ص���ور بالتباحث حول���ه ومناق�صته. 
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كان الدكت���ور به�صت���ي واآي���ة اهلل مطهري من امل�صارك���ني الأ�صا�صيني 

يف اجلل�ص���ة، حت���ى اإنهم���ا حينما رح���ال اإىل طهران، كان���ا يلتزمان 

بامل�صاركة يف تلك اجلل�صة كّلما جاءا اإىل قم. 

ا اآية اهلل قدو�صي،  وكان م���ن بني امل�صاركني يف تلك اجلل�ص���ة اأي�صً

وال�ص���ادة م���كارم ال�ص���ريازي، �صبح���اين، اآذر قمي، وجم���ع اآخر من 

ف�صالء احلوزة.



■ يد اهلل مع اجلماعة

)�صيد حممد ح�صيني به�صتي(

اأذك���ر اأّنه كن���ت يف اخلام�صة ع�صرة من عم���ري، وبداية درا�صتي 

احلوزوية، بع���د ان انتقلت من املرحلة الثانوي���ة اإىل احلوزة. حينها 

كن���ت اأدر����ض ب�صحبة ف���رد اأو فردي���ن اآخرين من ط���الب احلوزة، 

وجنول يف بع�ض الأحيان يف ال�صوارع، كي نت�صدى لأمور كانت بنظرنا 

منك���ًرا وفًق���ا ملبداأ النه���ي عن املنك���ر. اأحياًنا كنا ُن���درك اأن الل�صان 

ال���الذع املوّجه لعدد م���ن الأفراد ذا تاأثري ق���وي، ولكنه عند البع�ض 

الآخر ل يجدي نفًعا. كنا نرى يف بع�ض املواقف اأّن حماولتنا ل توؤتي 

ثماره���ا واأّن تعّنت اأ�صحاب املنكر اأقوى م���ن النهي عنه. اأحياًنا كنا 

نرك���ب احلافلة، فنالحظ مثاًل اأّن �صائقه���ا اأو م�صاعده يعّنف لفظًيا 

ه���ذا اأو ذاك، وعندها يتقّدم اأحدنا ويخاطبه: »يا حاج! ملا تت�صرف 

هك���ذا؟« ويقرر اأن يق���ول �صديقنا الآخر: »يا ح���اج! مِلَ تفعل هذا؟«. 

يف بع�ض الأحي���ان كانت هذه الت�صرفات موؤثرة، واأحياًنا اأخرى كان 

توبيخنا نحن الثنني اأو الثالثة ل يوؤتي ثماره ول يقع تاأثريه. اأو مثاًل 

كن���ا جند اأ�صوات الأغاين املبتذلة واملف�صدة ت�صدر من اأحد املحال، 

فيق���رتب اأحدنا ويقّدم الن�صيحة، فيق���ول �صاحب املحل: »ان�صرف 

اإىل عمل���ك، دعنا نتك�ّصب ونربح«، وبعدها يتقّدم �صديق اآخر ليدعم 
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املوقف، وهكذا ي�صبح الأمر يف بع�ض الأحيان موؤثًرا، بخالف بع�ض 

الأوق���ات الأخرى. فقد كنا ندرك اأنه عندم���ا ن�صبح جماعة، تزداد 

قوتنا وتكون »يد اهلل مع اجلماعة«. 

■ اأملانيا - املركز الإ�صالمي يف هامبورج 



■ �صاأتدارك الأمر

)هادي مروي(

كان لدين���ا اجتم���اع يف املجل����ض الأعلى للق�ص���اء. وعندما حانت 

ال�صاعة الثانية بعد الظهر، قال ال�صيد به�صتي: »�صاأغفو قلياًل واأعود 

جم���ّدًدا اإىل الجتماع عن���د ال�صاع���ة 2:10«. وكان مكتبه يف املجل�ض 

الأعل���ى للق�صاء يت�صمن غرفة، لي�صرتيح فيها. مل تكد مت�صي دقائق 

على مغادرته، حتى عاد. ت�صورنا باأّنه قد عدل عن راأيه، لكن عندما 

نظرن���ا اإىل ال�صاع���ة، راأيناها ت�صري متاًم���ا اإىل 2:10. ظننا اأّنه رمبا 

ي�ص���ع �صاعة فوق راأ�صه، لكن بعد البحث والتدقيق، فهمنا اأّن امل�صاألة 

لي�صت »�صاعة« واأّنه قد عّود نف�صه على ذلك.

يف الع���ام 1978م، �صاف���رت اإىل قم مع ال�صي���د به�صتي، وكان من 

���ا عند الغ���روب. يف طريق العودة،  املق���رر اأن نع���ود اإىل طهران �صويًّ

وعندم���ا و�صلن���ا، كان الليل قد انت�صف وخل���ت ال�صوارع يف طهران. 

خرجن���ا من بوابة �صم���ريان حتى بلغن���ا اأحد التقاطع���ات. جتاوزُت 

الإ�ص���ارة احلمراء. انتبه���ُت للحظة اأّنه انتف�ض، لكن���ه مل يقل �صيًئا. 

و�صلن���ا اإىل الإ�صارة احلم���راء الثانية وم���ا اإن اأردُت جتاوزها، حتى 

قال ال�صيد به�صتي: »�صيد مروي! اإن جتاوزَت هذه الإ�صارة، فال جتوز 
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ال�ص���الة خلفك بعد ذل���ك، لأن جتاوز الإ�صارة احلم���راء الأوىل هو 

ذنب �صغ���ري، والإ�صرار عليه يع���ّد كبريًة ويوجب �صل���ب العدالة من 

���ا«. يف ذلك الوقت  مرتكبه���ا. كم���ا اإين �صاأترجل م���ن �صيارتك اأي�صً

ًب���ا، قلت: »يا �صيد! هذه قوانني طاغوتية، ول يجب  كنت �صاًبا متع�صّ

اللت���زام بها«. اأجاب بح���زم: »من املوؤكد اأّن اأك���رث القوانني اإن�صانيًة 

يف الع���امل، هي قوانني ال�صري واملرور، وقد ُو�صعت لأجل حفظ روحي 

وروحك، ول جمال للحديث عن طاغوتية وغري طاغوتية«. 

كان���ت قد و�صلت تقارير تفيد مبخالفات قا�صيني اثنني، اأحدهما 

يف مدينة »�صهركرد«، والآخر يف »�صريجان«. وقد كّلفنا ال�صيد به�صتي 

اأن���ا وال�صهي���د »ال�صي���خ عبا�ض ال�ص���ريازي« بالتحقيق، حي���ث اأجنزنا 

املهم���ة، و�ُصجلت خمالف���ات املذكورين. وقد اأكد عل���ّي ال�صيد به�صتي 

قائ���اًل: »اأود اأن ُيحاَكم هذان القا�صي���ان املخالفان ب�صكل علني، كي 

يرى ال�صعب اأّن النظام ل يت�صامح مع امل�صوؤولني املخطئني«. وقد ُنّفذْت 

اأوامره، ومّتت حماكمتهما يف مدينتيهما ب�صكل علني. 

يف ذروة احل���رب النف�صية القا�صي���ة املحّر�صة على قتل �صخ�صية 

ال�صي���د به�صتي، �صافر اإىل اجلبهة وعاد، وبينما مل يكد ينف�ض تراب 

وغبار العمليات عن عمامته، ويف �صالة اجلمعة، حتّدث قبل خطبتي 

ا: »اإذا �صاألتموين عن التكليف يف ظل الظروف  اجلمع���ة وقال معّر�صً

احلالي���ة للح���رب النف�صية واملث���رية لل�صائعات؟ �صاأجي���ب: ال�صمت! 

ال�صمت! ال�صمت!«.



■ اأملانيا- املركز الإ�صالمي يف هامبورج
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كان »بن���ي �ص���در« ق���د كّل���ف اأح���د الأ�صخا����ض بالقي���ام باأعمال 

ومتابع���ات ق�صائية، وبالطبع كان هذا تدخاًل يف ال�صلطة الق�صائية. 

ت�صاع���دت وترية املعار�صة لهذا الق���رار. وا�صطر ال�صخ�ض املذكور 

اإىل ال�صتقال���ة، وعلى الرغم م���ن اأّن الدكتور به�صتي مل يكن موافًقا 

على ت�صرفه، اإل اأّنه اأرفق ر�صالة �صكر تقديًرا خلدماته. وقد اأثارت 

ه���ذه الق�صية ده�صتي؛ فلم���اذا يتقّدم بال�صكر لرج���ل ل ير�صى عن 

عمل���ه. طرحُت الق�صية عل���ى جمع من احل�ص���ور كان هو من بينهم 

وكذل���ك اآي���ة اهلل م�صكيني. دافع ال�صيد به�صت���ي عن ت�صرفه بحزم، 

ومل ي�صتطع اأي مّنا اإقناع الآخر. بعدها التفت ال�صيد به�صتي نحو اآية 

اهلل م�صكين���ي وقال: »مريزا علي! ما راأيك���م؟« تاأّمل احلاج م�صكيني 

وق���ال: »براأيي اأّن احلق مع ال�صيد مروي«. وبعد اإبداء راأيه هذا، قال 

الدكتور به�صتي بجدية: »اإن �صاء اهلل �صاأتدارك الأمر«.





■ نحن حا�رضون لل�صهادة

)غالم علي حداد عادل(

، حيث كان الإم���ام �صيلقي خطاًب���ا يف رو�صة 
1
يف ي���وم 12 بهم���ن

»به�ص���ت زه���را«، اأعل���ن به�صت���ي قب���ل جم���يء الإم���ام اأّن: »بع����ض 

الأ�صخا����ض يراجعونن���ا، ويطلعوننا على املخاطر الت���ي تكتنف هذا 

النه���ج، ويحذروننا منها، وين�صحونن���ا، لكني اأعلن اأننا اخرتنا هذا 

اخلط بقيادة الإمام اخلميني واأننا حا�صرون لل�صهادة منذ البداية، 

ونحن نعترب اأن القتل على هذا اخلط هو ال�صعادة الأبدية«.

عل���ى الرغم م���ن الأعباء الكث���رية والأبحاث الهام���ة التي كانت 

تط���رح يف اجتماع املجل����ض املركزي حلزب اجلمهوري���ة الإ�صالمية، 

فم���ا اإن ي�صل �ص���وت الأذان اإىل م�صامع ال�صي���د به�صتي، حتى يقوم 

به���دوء، ويتن���اول �صجادة �صالت���ه )احل�صري( من اإح���دى الزوايا، 

ويقف لل�صالة مبتعًدا قلياًل عن الآخرين.

بع���د النتخاب���ات اقرتح ال�صي���د به�صتي عل���ى الإمام ب���اأن ي�صند 

القيادة العامة للقوات ل�»بني �صدر« ؛ لأنه كان يعتقد اأّنه اإذا مل تو�صع 

الق���وات امل�صلحة حتت اإمرة رئي����ض اجلمهورية، فلن يتمكن الرئي�ض 

1 - 11 �صباط 1979م؛ يوم عودة الإمام من المنفى وانت�صار الثورة.
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م���ن اأداء مهامه الرئا�صي���ة بال�صكل ال�صحي���ح. وبالطبع كان الإمام 

مرتوًيا ومتاأنًيا يف الإق���دام على هذه اخلطوة. ويف النهاية وباإ�صرار 

من ال�صيد به�صتي وتاأييد اأ�صدقاء اآخرين َقِبل الإمام. كذلك يف عّدة 

موا�ص���ع اأخرى ب���ادر الدكتور به�صتي بتقدمي امل�صاع���دة لبني �صدر، 

لك���ن الأخري قاب���ل ال�صيد به�صتي باأ�صواأ واأق�ص���ى العداوات. ففي ظل 

اإقرار قانون »ال�صرطة الق�صائي���ة«، كان يعار�ض عالنيًة ويقول: »اإّن 

ه���دف به�صتي من اإيج���اد �صرطة ق�صائي���ة، و�صع الق���وات امل�صلحة 

حت���ت ت�صرفه«. بعد وفاة اآي���ة اهلل طالقاين، حينما عاد »بني �صدر« 

م���ن تربيز، ويف اإحدى اجلل�صات قال �صاح���ًكا �صاخًرا: »التربيزيون 

يرفع���ون �صعار: »به�صتي! اأن���ت قتلت طالقاين«، م���ا اأثار حفيظة كل 

احل�صور ]لهذه الإهانة[.



■ احملوا ال�صالح باأيديكم

)ال�صيد حممد ح�صيني به�صتي(

واح���دة من ذكريات���ي التي ل اأن�صاه���ا اأبًدا، تع���ود اإىل اخلطاب 

احلما�ص���ي الذي األقيته يف 17 ربيع الأول يف العام 1964م يف مدر�صة 

»ت�صه���ار باغ اأ�صفه���ان«، وقد اأ�صب���ح ا�صمها مدر�ص���ة »الإمام جعفر 

ال�صادقQ«. كنُت قد ذهبت اإىل اأ�صفهان لزيارة اأقربائي، وهناك 

روا علّي اأن األق���ي خطاًبا. كان اللقاء ممّيًزا. ففي هذا اخلطاب  اأ�صّ

حثثُت ال�صعب على الثورة، وحتت عنوان اأّن ذكرى اليوم ال�صابع ع�صر 

م���ن ربيع الأول توافق مي���الد الر�صولP، اأردف���ت احلديث باأّن هذا 

الر�صول كان يطالب: »انه�صوا لإي�صال الر�صالة الإلهية املن�صجمة مع 

الفط���رة الإن�صانية وا�صتمروا على هذا النهج. ومهما اعرت�ض اأعداء 

اهلل واأع���داء الإن�صانية طريقك���م واأرادوا اأن ُيخر�صوا �صوت احلق يف 

حناجركم، فال تتوانوا. احملوا ال�صالح باأيديكم وقاتلوهم«. وعندما 

و�ص���ل احلديث اإىل هنا، �صاد اللقاء جّو م���ن التوتر، ف�صّباط الأمن 

كان���وا موجودي���ن وحّذروين ب���اأن ال�صياطني غا�صب���ة. كان ق�صدهم 

اأن اأتراج���ع ع���ن احلديث واأغ���رّيه. لكني مل اأ�صتح�ص���ن الرتاجع عن 

كالم���ي وتغيري جمراه فاأكملته )حتى النهاية(. يف اخلارج كانوا قد 

و�صعوا عدًدا من عنا�ص���ر الأمن، ويف تلك الأثناء غادروا واأح�صروا 
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ال�صي���ارات وال�صرط���ة امل�صلحة، تفادًيا حل�ص���ول اأي ا�صطرابات قد 

حت�ص���ل، لكنها مل حت�صل. وكانوا قد و�صعوا �صرطًيا لعتقايل، لكّن 

ذلك مل يحدث. عدُت اإىل املنزل حيث جاوؤوا واعتقلوين وقادوين اإىل 

 باأ�صفهان. هناك قال رئي�صهم: 
1
املخفر ومن ثم اإىل مركز ال�صافاك

»اأن���ا �صخ����ض متدّين واأح���ب الدي���ن الإ�صالمي حتى اإن���ك ت�صتطيع 

ال�صتف�ص���ار عن���ي من علماء املنطقة. لقد عمل���ُت على حفظ الهدوء 

يف املدينة. ويبدو اأّنه كان لديك مهمة باأن تاأتي وتخلق ال�صطرابات 

فيها، وتدع���و النا�ض اإىل احلرب امل�صّلحة. كن���ُت موجوًدا يف اللقاء، 

لك���ن حينم���ا و�صل احلدي���ث اإىل ه���ذه النقطة، وجدت اأّن���ه ل يجوز 

يل البقاء وخرج���ت من الجتماع وطلبت اإح�ص���ار �صريط الت�صجيل 

اخلا����ض باجلل�ص���ة لأ�صتمع اإليه«. قلت له: »يب���دو اأنك مل ت�صتمع اإىل 

�صري���ط الت�صجيل، ول تزال تتحّدث، يا له من خطاأ! فلت�صمح اإًذا باأن 

اأذكر لك هنا ما مل اأذكره هناك«. وبداأت اأحّدثه. بعدها جاء معاونه 

���ا ودّون املالحظات. قلت: »ما ال���ذي تقولونه لهذا ال�صعب؟ هل  اأي�صً

تري���دون �صعًب���ا ميًتا يف ه���ذا البلد؟ نح���ن نقول اإّنه ل ب���د واأن يكون 

�صعبن���ا �صعًبا حًيا«. يف ذلك اليوم ولع���ّدة مرات -حيث مل تكن املرة 

الأوىل ل�صتدعائ���ي لدى ال�صافاك- لم�ص���ت بالتجربة اأّنه كلما كان 

الإن�ص���ان موؤمًنا وواجه العدو برباط���ة جاأ�ض وقوة نف�ض، اأرعب عدّوه 

وه���و قاب���ع خلف طاول���ة الرئا�ص���ة. هذا العقي���د، بع���د اأن �صاهدين 

-اأق���ول بدّق���ة و�صراح���ة اإّن الثورة ج���اءت لت�صنع من ه���ذا ال�صعب 

اأنا�ًص���ا ميكنهم الدفاع عن اأنف�صهم يف مواجهة الأعداء، وتابعت هذا 

احلدي���ث دون رهبة- تاأّثر وقال: »اإذا تعاط���ى علماء الدين مع هذه 

1 - منظمة ال�صتخبارات والأمن القومي.
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الق�صاي���ا بهذا الأ�صلوب، ف���اإن ذلك �صيوجد معنًى اآخ���ر لدينا«. كم 

يروقني )يعجبن���ي( اأّن تلك اجلذور الباقية للفطرة، والتي ما زالت 

موجودة باأعماق اأرواح هوؤلء، قد تاأثرت بهذه املواجهة، وكانت ذات 

اأث���ر وفاعلية، بحيث متكن���ت من اإنطاق �صخ�ض ب���كالم ل يتوقع اأن 

ُي�صم���ع منه وهو اأحد روؤ�صاء ال�صاف���اك يف اإحدى املحافظات. بعدها 

�صمع���ت اأّن ال�صافاك مل ي�صتطع حتمله، يف النهاية وبعد �صنتني كانوا 

قد طردوه، لكن بالطبع لي�ض لأجل هذه الق�صية.

احملوا ال�صالح باأيديكم





مل يرت�صح به�صتي

)حممد ر�صا مهدوي كني(

ع�صّية انت�صار الثورة، حّدثني الدكتور به�صتي يف اأحد الأيام قائاًل: 

»اإّن راأي الإمام اأن ن�صكل جمل�ًصا للثورة، لأّن كل ثورة حتتاج اإىل جمل�ض 

يتوىل زمام الأمور لفرتة؛ �صواٌء من قبل الثورة اأو من بعد، حتى تاأخذ 

الأم���ور م�صارها الطبيع���ي«. وقال: »لقد تباحثت اأن���ا وال�صيد مطهري 

م���ع الإمام بهذا ال�صاأن. وطلب لئح���ة باأ�صماء علماء الدين، وعنا�صر 

اجلي�ض، واجلامعي���ني، فاأر�صلناها اإليه كي يختار منها«. كان املرحوم 

ق���رين، مدين والعقيد مق�ص���ودي من جملة الع�صكري���ني يف اجلي�ض، 

وقد قب���ل الإمام بع�صهم ورف�ض البع�ض الآخ���ر ومنهم ال�صيد مدين. 

ا. بح�صب  وكان من بينهم املرحومان �صبحاين واملهند�ض بازركان اأي�صً

معلوماتي، كان لل�صيخ مطهري وال�صيد به�صتي التاأثري القوي يف اقرتاح 

اأ�صماء الأ�صخا�ض املر�صحني لع�صوية جمل�ض الثورة.

كان���ا يعق���دان الجتماع���ات ويت�صاوران م���ع الإم���ام، ويو�صالن 

الأخبار اإليه، وياأتيان بتو�صياته. كانت اأوامر الإمام ت�صل عرب هذين 

ال�صيدي���ن واأ�صخا����ض اآخرين مل ُيك�صف عن هويته���م. ت�صّكل جمل�ض 

الث���ورة يف �صه���ر دي ]كان���ون الأول[، اأو رمبا يف �صه���ر بهمن ]كانون 

الثاين[، اأي قبل انت�صار الثورة مبا يقارب ال�صهر اأو ال�صهرين. طوال 
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الفرتة التي مل يكن فيها املجل�ض قد اأخذ طابعه الر�صمي، مل ُينتخب 

اأو يعنيَّ رئي�صه. اإمن���ا كان الدكتور به�صتي يرتاأ�صه اإلزاًما. حيث كان 

يتمت���ع مبيزة ا�صتثنائي���ة، وهو اإم�صاك���ه بزمام الأم���ور حيثما وجد، 

وذلك من خالل قدراته املده�صة من دون اللجوء اإىل ال�صدة والقوة. 

بعد انت�صار الثورة، وحيث اأخذ جمل�ض الثورة �صكله الر�صمي، انتخب 

الأع�صاء به�صتي رئي�ًصا للمجل�ض.

ذهبنا ب�صحبة ال�صيدي���ن باهرن وها�صمي لزيارة الإمام لإقناعه 

برت�صي���ح ال�صيد به�صتي ]لرئا�صة اجلمهوري���ة[. كان الإمام ي�صكن يف 

من���زل ال�صيد ي���زدي املقابل ملن���زل ال�صيد منتظ���ري. حتّدثنا ب�صكل 

���ل لإقناع���ه. ومع هذا ق���ال: »ل�ص���ت موافًقا«. قلت: »ي���ا اإمام!  مف�صّ

اإنه���م ي�صّكل���ون خطًرا. لق���د عملُت مع هذا ال�صي���د يف جمل�ض الثورة 

واحلكوم���ة واأنا اأ�صت�صعر اخلطر، ولي�ض م���ن امل�صلحة ال�صماح لبني 

�ص���در بالرت�ص���ح. يف الو�صع احلايل ق���د يتمّكن م���ن احل�صول على 

اأكرثي���ة الأ�صوات. اإذا مل تت�ص���دَّ له �صخ�صية ف���ذة، �صيمّرر و�صيتم 

انتخاب���ه«. وبالرغم من اإ�صرارنا، قال الإمام: »كال! اإنني اأهدف اأّل 

يظ���ن ال�صعب اأننا قمن���ا بالثورة بهدف الت�صّب���ث بال�صلطة. ل بد من 

طرد هذا الت�صور من اأذهان ال�صعب، اإذا تتبعنا هذه املنا�صب، فاإن 

ال�صع���ب �صيقول اإّن هوؤلء ثاروا ليم�صك���وا بزمام ال�صلطة، ولكن كلما 

 وال�صلطة الق�صائية، كان العمل 
1
زاد حجم علم���اء الدين يف املجل�ض

يف ت�صريع القوانني واإحقاق حقوق ال�صعب متقًنا«.

يف النهاية مل يوؤيد الإمام كالمنا ومل يرت�صح املرحوم به�صتي.

1- مجل�ض ال�صورى الإ�صالمي. 



اآيات القتال يف الكتاب املدر�صي

)�صيد حممد ح�صيني به�صتي(

كن���ا نح���ن املجموعة امللتزم���ة )اأن���ا والدكتور غف���وري والدكتور 

باه���رن( ق���د �صّممنا عل���ى اأن نبث روح الإ�ص���الم، التدّي���ن، العمل، 

املقاوم���ة، اجله���اد، العب���ادة والف�صيلة بني الفتي���ة املراهقني وحتى 

تالمذة ال�صف الث���اين البتدائي وما فوق. واأن نق�ّض عليهم الآيات 

والرواي���ات والق�ص����ض الهادف���ة ونوجد الفك���ر وال�صع���ور الإن�صاين 

يف وج���دان تل���ك الأعمار التي ي�صه���ل ت�صكيلها اأكرث م���ن غريها من 

الأعم���ار. كان ه���ذا العمل يحت���اج اإىل تخطيط غاي���ة يف الدقة. يف 

احلقيق���ة كان يعنينا اإمتام هذا العمل حتى النهاية. فكان من املقرر 

اأن ياأخ���ذ الأ�صدقاء كتب الرتبية الديني���ة وكتاب الآيات، اأي القراآن 

م���ع كتيباته ويطالعونه���ا يف تلك املرحل���ة، بداأُت عمل���ي ب�صكل اأكرث 

جدية. اأوردنا جمموعة من الق�ص�ض يف نهاية كتاب الرتبية الدينية 

اخلا�ض بال�صف الثاين اأو الثالث من املرحلة املتو�صطة. وعّرفنا من 

خالله���ا بنماذج من الن�صاء املقاوم���ات، ومواجهاتهن مع طغاة تلك 

الع�صور. فكانت اآيات القتال تغلب على الكتب ب�صكل عام. 

الآن وقد اأجنز العمل، دعونا نطلعكم على الطريقة التي اتبعناها. 

لق���د هياأنا الكتب على عجلة من اأمرنا، حي���ث كان من املقرر ت�صليم 
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الكتب يف مدة اأق�صاها �صهر ا�صفند. ولكن ما اأجنزناه مل يكن �صاحًلا 

للطباع���ة، فكن���ا نقول: »ل بد م���ن ت�صحيحه جم���دًدا«. وهكذا بقينا 

مناط���ل كثرًيا لت�صطر الأجهزة اإىل طباعة الكتاب دون التدقيق فيما 

ورد فيه، وكانت هذه الطريقة املّتبعة اإىل اآخر كتاب.



■ ل اأقبل املراعاة ]املح�صوبية[

)رحيم كماليان(

التحق���ُت بحملة »�صربت اأوغلي« يف اأملانيا. يف ذلك الزمان كانت 

كلف���ة احلج من طهران تعادل �صتة اآلف تومان. كان م�صوؤول احلملة 

]يف اأملاني���ا[ ل يرغ���ب باأخذ النقود من الدكت���ور به�صتي. قال ال�صيد 

به�صت���ي يل: »من الأف�صل اأن األتحق بحمل���ة اأخرى اأقل كلفة«. �صاألُت 

مل���اذا ترغب بذلك؟، اأجاب: »رئي�ض احلملة يريد مراعاتي يف الثمن 

واأنا ل اأ�صت�صيغ ذلك«. وكانت حّجته اأنه ل يريد اأن يتلّوث �صفر حجه 

بالأمور املادية.

ذات م���رة يف هامب���ورج، ق���ام الدكت���ور به�صتي بعقد ق���ران فتاٍة 

و�ص���اب وقّدم���ت له عائل���ة العري�ض مبلًغ���ا مقداره 200 م���ارك. فلم 

يقب���ل وق���ال اإن هذه الأمور هي من واجباتي. اأ�ص���ّرت العائلة كثرًيا، 

فق���ال الدكت���ور به�صتي: »طاملا اأّنك���م م�صرون، �صع���وا هذا املال يف 

رق���م ح�صاب امل�صجد، لُينفق يف امل�صاريف اليومية للم�صجد، وابعثوا 

بالإي�صال اإىل هنا«.

للم���رة الأوىل مت توجيه دعوة اإىل ال�صي���د به�صتي من قبل الق�صم 

الفار�صي بجامعة »اآخن« واحتاد الطلبة امل�صلمني، للم�صاركة يف اأحد 
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اللق���اءات. وقد اأتى اأحد الطالب من ذوي النزعة املارك�صية قا�صًدا 

م�صاهدة عامل دي���ن والنيل منه بال�صخرية وال�صتهزاء، وبكل وقاحة 

كان ُيْظه���ر ه���ذا الأمر منذ بداية اللقاء. ا�صتم���ر اللقاء من ال�صاعة 

8 اإىل ال�صاع���ة 11 م�ص���اًء. ويف اخلتام، اأخذ ذل���ك ال�صخ�ض يذرُف 

الدم���وع متو�صاًل اإليه���م لل�صماح با�صتمرار اللق���اء. حيث كان الوقت 

املخ�ص�ض لهذا الن�صاط ينتهي يف ال�صاعة 11. دعاه الدكتور به�صتي 

اإىل الفن���دق املقيم به كي يجيب ع���ن اأ�صئلته. ا�صتمر حديث الطالب 

مع الدكتور به�صتي حتى ال�صاعة 2 فجًرا يف �صالون الفندق. ثم اأ�صّر 

عل���ى اأن يكون له لقاء يف اليوم التايل، اأم���ا ال�صيد به�صتي ولأنه كان 

عل���ى موعد م�صبق وينبغي اأن يذهب اإىل مدين���ة اأخرى لإلقاء كلمة، 

فق���د دعاه ملرافقته اإىل هامبورج اأو اأن ينتظر حتى يرجع اإىل »اآخن« 

ويعاود اللقاء به.

قبل جميء ال�صيد به�صتي اإىل هامبورج، كان م�صجد هذه املدينة 

قد �صّج���ل با�صم »م�صجد الإيرانيني«. لك���ن ال�صيد به�صتي غرّي ذلك 

و�صّج���ل امل�صجد باإ�صم »املرك���ز الإ�صالمي يف هامبورج« و�صجله بهذا 

ال�ص���م. لطاملا رغ���ب يف اأن ترتدد الف���رق واملجموع���ات الإ�صالمية 

الأخ���رى اإىل امل�صج���د. كان امل�صلم���ون الأملان يعق���دون فيه اللقاءات 

والجتماعات على مدار الأ�صبوع. بالطبع بعد مغادرة ال�صيد، غرّيوا 

ا�ص���م امل�صجد جمدًدا، واأطلقوا عليه ا�ص���م »م�صجد بالل«، ثم »اأمري 

 .»Qاأو م�صجد »علي بن اأبي طالب »Qاملوؤمنني

كان ال�صيد به�صتي يعتقد باأّنه مل يرد يف الإ�صالم مطلًقا، اأن تكون 
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اإدارة اأعم���ال املنزل والقي���ام ب�صوؤونه وتويّل م�صوؤولي���ة تعليم وتربية 

الأولد م���ن واجبات املراأة، واإمنا تق���وم بذلك تف�صاًل. لذا ل بد واأن 

ا، ويقّدر عمل زوجته وياأخذ بعني العتبار  يك���ون الرجل من�صًفا اأي�صً

احلقوق املرتتبة على ذلك. 

�صاألت���ه ذات مرة: »هل اأنت تلتزم مب���ا تقوله؟« قال: »اإنني اأقتطع 

جزًءا م���ن راتبي ال�صه���ري، واأقّدمه لزوجتي بعنوان ب���دل الأتعاب، 

واأقول لها دائًما اأنا اأعلم اأّن حقك اأكرث من هذا بكثري، ولكن منتهى 

قدرتي حالًيا هذا احلد. وما اإن ت�صنح الفر�صة �صاأعّو�صك ما فات«.

ل اأقبل املراعاة ]املح�صوبية[





■ حيث تتعطل احل�صابات

)�صيد حممد ح�صيني به�صتي(

مبقت�صى احل�صابات التي كانت ت�صري اإىل م�صاركة ما يقارب 200 

األ���ف �صخ����ض يف م�صرية يوم عيد الفط���ر، كان ال�صوؤال املطروح هل 

من املمكن اأن تكون م�ص���رية يوم 4 �صوال )16 �صهريور( بنف�ض ذلك 

امل�صت���وى م���ن احل�صد، حتى ل تنك�ص���ر تلك الهيب���ة؟ كان هذا �صوؤال 

الأ�صخا����ض الذين يّدع���ون الوعي والدراية.. )لك���ن( حيثما يتدخل 

العام���ل الديني الق���وي، تتعطل احل�صابات. فقد �ص���ارك يف امل�صرية 

الثاني���ة العظيم���ة اأك���رث من ملي���ون �صخ����ض. يف ذلك الي���وم رغب 

الأ�صدق���اء يف اأن اأتقّدم لإمامة �صالة اجلماعة عند تقاطع منعطف 

»�صم���ريان«، تقّدم���ت واأدي���ت ال�ص���الة. قال���وا »اإّن م�صوؤولية توجيه 

ا« حتركن���ا برفقة بع����ض الأ�صدقاء من  امل�ص���رية بعهدتك اأن���ت اأي�صً

العلماء )من جتم���ع علماء الدين املجاهدين يف طهران(. راأيت من 

املنا�ص���ب اأن اأتوجه باحل�صد نحو »م�صتدي���رة اآزادي«. كانت امل�صافة 

م���ن »منعطف »�صمريان« حتى م�صتديرة اآزادي طويلة جًدا. امتع�ض 

بع�صهم وقالوا: النا�ض مرهقون اأو اأنهم �صريهقون. قلت لنذهب فال 

ب���د من موا�صلة هذه امل�صرية حت���ى النهاية، ومن املوؤكد اأننا �صن�صل 

اإىل هن���اك قبل الغ���روب. ذهب الأ�صدق���اء اإىل ذاك املكان، واأعّدوا 
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التح�ص���ريات الالزمة للخطاب. وبينم���ا كّنا نوا�صل ال�صري، �صاهدنا 

ال�صاحنات املدرعة. كانوا قد اأعلنوا قبل ليلتني اأّن النظام �صيكون يوم 

اخلمي����ض على ا�صتعداٍد لإطالق الن���ار والهجوم. وا�صلنا �صرينا غري 

مبال���ني لهذه التهديدات. يف ذل���ك اليوم قامت الن�صاء بعمل عظيم؛ 

تل���ك الأخوات ال�صجاع���ات واملثابرات، حيث �صّكل���ن الق�صم الأعظم 

من احل�ص���د. فقِدمن اإىل ميدان اآزادي، وكان���ت التدابري الع�صكرية 

هناك اأكرث من اأي مكان اآخر، ويف الوقت نف�صه كّن يطلقن ال�صعارات 

ب�صجاعة وبقب�صاتهن املرفوعة مقابل ال�صتعدادات الع�صكرية.



■ يجب األّ ُنحّمل الإمام العبء 

)روح اهلل ح�صينيان(

كان يف اأح���د م�صاجد طه���ران، رجل دين يحّلل الق���راآن ويف�صره 

بروؤي���ة مارك�صية. بحي���ث اإّن بع�ض الأ�صدقاء كان���وا ميزحون قائلني 

، َق�َص���م ب�»لنني«، َق�َصم 
1
اإّن���ه يف�صر »امل« على نحو، َق�َص���م ب�»اجنلز« 

ب�»مارك����ض«. اأثارت هذه الق�صية غ�صب ال�صي���د به�صتي ودعا ال�صيد 

»دعاك���و« للذه���اب ومناق�صة ذل���ك ال�صي���خ، ليقول ل���ه اإّن حتليل اأي 

مو�صوع ي�صتلزم ال�صتفادة من منهجيته اخلا�صة به، واإن كل علم له 

طريقت���ه املعرفية واأ�صلوبه اخلا�ض به. ف���كان يقول اإّن هذا الأ�صلوب 

لي�ض �صحيًحا واإنه ينتهي بالبدعة. 

بعد انق�صاء عام اأو عامني من توليتي م�صوؤولية يف الق�صاء، اأردت 

التوّج���ه اإىل قم ملتابعة درا�صتي. ا�صتدع���اين ال�صيد به�صتي و�صاألني: 

نِه درا�صتي بع���د واأريد اإنهاءها«. 
ُ
»مل���اذا تريد الذهاب؟« قل���ت: »مل اأ

�صاأل: »واإلَم تهدف؟« قلت: »اأريد اأن اأخدم«. قال: »الآن وقد جنحت 

الث���ورة واحلاج���ة ملّح���ة اإىل الأ�صخا����ض ذوي الثق���ة واللتزام وكل 

1 - »فريدري���ك انجل���ز« فيل�صوف األماني يلق���ب باأبي النظري���ة المارك�صية، وهو 
كاتب ومنظر �صيا�صي.
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جمالت اخلدمة متوافرة، واأنت تري���د الذهاب للدرا�صة لت�صل اإىل 

هذه النقطة. ح�صًنا، الآن وقد و�صلَت، فلتبذل جهدك«. 

يف اإح���دى املرات وّجه ال�صي���د به�صتي ر�صال���ة اإىل اأحد الق�صاة، 

موبًخا اإياه ب�صّده، كانت فحواها: »�صمعُت اأنك حني ت�صافر يف مهّمة، 

فاإن���ك حتّمل حقيبتك لل�صخ����ض املرافق لك، وه���ذا يدل على مدى 

تكرّبك، وا�صتخفافك ب�صخ�صية الآخرين«.

 خاطهما والد 
1
قب���ل �صهادته بثالثة اأي���ام، اأح�صرت له �صايت���ني

ال�صي���د »بور حمم���دي« ال���ذي كان لديه حمل للخياط���ة يف قم. كان 

 دائًم���ا، وكان ح�صن املظه���ر واأنيًقا. 
2
ال�صي���د به�صتي يرت���دي اجلّبة

�صاألته: »يا �صيد! ما الذي حدث حتى هياأت قباًء؟« قال: »هذا املنزل 

ال���ذي اأمتلكه يف قلهك، ق���د ا�صرتيته قبل �صبع �صن���وات من انت�صار 

الث���ورة، ول عالق���ة له مب�صوؤوليات���ي بعد الثورة، فاآث���رت النتقال يف 

ال�صكن اإىل جنوب املدين���ة حيث يوجد اأنا�ض قد حتّملوا اأغلب اأعباء 

الثورة ل���ذا ذهبت اإىل �صارع اإيران. كما اإنني وجدت اأّن اأغلب رجال 

الدين يرتدون القباء فقررت اأن األغي وجه التمايز هذا«. 

يف اآخ���ر �صورة بقيت له بدا اأنه يرت���دي العباءة ذاتها يف �صالته 

يف ح���زب اجلمهورية الإ�صالمية، حتى اإّنه غ���رّي طريقة لّف عمامته 

الت���ي كانت من قبل تبدو �صغرية على طريق���ة اأهل امل�صلك الفل�صفي 

والعقل���ي، وقد بذل ق�صارى جهده حتى يف اأدّق التفا�صيل التي قد ل 

1 - القباء: هو نوع من ثياب العلماء المعّممين ذو قما�ض خفيف، وله قبة �صباعية.

2 - الجّبة: هو نوع من ثياب العلماء المعّممين ذو قما�ض �صميك، وله قبة مدورة.
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يلتفت اإليها الآخرون، كي ل ي�صوبها اأ�صغر ال�صوائب والُعلق.

13591، واإثر اخلطاب ال�صه���ري لبني �صدر 
بع���د 14 ا�صفن���د ع���ام 

يف اجلامع���ة، توجه���ت اإىل غرف���ة الدكتور به�صت���ي يف الطابق الرابع 

للمحكم���ة. كان قد جتّم���ع عدد من الي�صاريني اأم���ام املحكمة، وكانوا 

يرفع���ون �صعار »املوت لبه�صتي«. كان���ت اأ�صواتهم ُت�صمع بو�صوح. كان 

ال�صي���د به�صتي جال�ًصا خلف مكتبه ويتاب���ع عمله بهدوء تام. من �صدة 

غ�صب���ي كنت اأجول يف الغرفة. اأخرًيا مل اأ�صتطع التحمل وقلت: »مل ل 

يتدخ���ل الإمام، مل ل يواجه بني �ص���در، كي ل ي�صرح مطلق اليد على 

ه���ذا النحو؟«. قال بن���ربة �صارمة وحمكمة: »يا �صي���د ح�صينيان! اإن 

الإمام اأكرث كيا�صة من اأن يوّرط نف�صه مع �صخ�ض مثل بني �صدر. اإّن 

بني �صدر يعلم كيف يحفر قربه بيده، واأول �صربة معول وجهها لنف�صه 

كان���ت بالأم�ض«. ثم تابع: »يا �صيد ح�صينيان! ل يجب اأن ُنحّمل الإمام 

عبء اإ�صالح م�صكالتنا. اإذا كان من املفرت�ض اأن ي�صبح الإمام كب�ض 

ف���داء يل اأنا امل�صوؤول ويتدخل يف كل مو�صوع، فاإّنه لن يتمكن من اأداء 

دوره يف املواقع والظروف الالزمة )اإذا اقت�صت احلاجة(«.

1 - )1981/3/4م(.

يجب األّ ُنحّمل الإمام العبء 



■ م�صهد املقد�صة – )من اليمني( ال�صيد هادي اخلامنئي- ال�صهيد �صيد عبد الكرمي ها�صمي 

جناد- اآية اهلل به�صتي- اآية اهلل عبا�ض واعظ طب�صي. 

■ )م���ن اليم���ني( حبي���ب اهلل بيمان- اآي���ة اهلل به�صتي- مذي���ع الربنامج- ن���ور الدين كيانور 

)الأمني العام حلزب توده(.



■ اأي �صعادة �صت�صاهي هذه...

)�صيد حممد ح�صيني به�صتي(

كان املهند�ض ب���ازركان موجوًدا يف اأحد النزل القريبة من منزل 

���ا يف غرفة اأخرى يف الن���زل ذاته. حيث دار  الإم���ام، وكن���ت اأنا اأي�صً

هن���اك نقا�ض واأخ���ذ ورد. يف اأحد الأيام دع���اين ال�صيد »�صالمتيان« 

لهذا احلوار اإىل جانب عدد من زمالئه يف »اجلبهة الوطنية«. هناك 

ا تكرر النقا�ض. كان راأي اأغلب احل�صور اأّن طريقة تعاطي الإمام  اأي�صً

م���ع الق�صايا ل تتنا�ص���ب واألف ب���اء ال�صيا�صة. لقد خ�صن���ا نقا�صات 

ل���ة حماولني اإقناعه���م اأّن وجهة نظرهم نا�صئة ع���ن اأنهم اإما  مف�صّ

غري م�صتعدين لل�صهادة اأو اأنهم مل يدركوا عمق الثورة. 

اًل مع ال�صيد  يف امل�ص���اء، يف ذلك النزل نف�صه اأثرن���ا نقا�ًصا مف�صّ

»�صنجابي« وال�صيد »بازركان« حيث طال النقا�ض لعدة �صاعات. وكان 

الهدف اإقناع ال�صادة بوجوب اإ�صدار بيان يتوافق واأفكار الإمام. قلت 

لل�صيد �صنجابي: »يا �صيد! كم عمرك؟« 

اأجاب بو�صوح: »اأبلغ من العمر 75 �صنة« 

قلت: »األي�ض من امل�صتح�صن لك الآن اأن ُتقتل يف هذا الطريق؟ اأي 

�صعادة �صت�صاهي هذه ال�صعادة؟ هذا هو األف باء ثورتنا!« 

يف النهاية اقتنع كٌل من ال�صيد �صنجابي وال�صيد بازركان.





■ التعقيبات ممنوعة

)فر�صاد موؤمني(

اأذك���ر اأول مرة ذهب���ت فيها برفق���ة ال�صهيد »ح�ص���ن اجاره دار« 

اإىل من���زل الدكتور به�صتي، كان ذل���ك قبل الثورة، عند و�صولنا كان 

يتح���ّدث ع���رب الهاتف، ومبج���رد اأن راآين واأنا �صاب اأه���ّم بالدخول، 

اعت���ذر مّم���ن يكّلم���ه )وكان جال�ًص���ا عل���ى الأر�ض(، و�ص���ع الهاتف 

جانًبا، وق���ام معتدًل، وبح�صن ا�صتقبال ولطاف���ة قّبل وجهي، ورّحب 

بي وا�صتاأذن لعّدة حلظات ليجيب على الهاتف.

عندم���ا خرج اآي���ة اهلل طالقاين من احلب�ض، اأ�ص���در عّدة بيانات 

ا  منف���رًدا. اأي اإّنه كان يوقعها وح���ده. قال ال�صيد به�صتي: »نحن اأي�صً

نعرف ما يعرفه ال�صيد طالقاين عن بع�ض الأ�صخا�ض املوّقعني، لكن 

اهلل قد جعل اخلري يف العمل اجلماعي، وله اأعباوؤه وم�صاّقه اخلا�صة. 

ل ميكن لأي جمموعة قي���د الت�صّكل، اأن تتطور وفق رغبتي اخلا�صة، 

واإل ف���ال تت�ص���ف بالعمل اجلماع���ي عندئٍذ. وال�صي���د طالقاين يعلم 

اأكرث من اجلميع اأّنه اإذا اأردت العمل منفرًدا، لتقّدمت كثرًيا عّما اأنا 

ذيب كل خرباتي يف اجلماعة. لأّن اهلل قد جعل كل 
ُ
عليه الآن، لكني اأ

الربكة يف العمل اجلماعي«.
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عندم���ا ق���ّدم املهند�ض ب���ازركان ا�صتقالته، ت���وىل جمل�ض الثورة 

امل�صوؤولي���ة، وتوقف الدكت���ور به�صتي عن احل�ص���ور اإىل مقر احلزب 

مل���دة ثالثة اأ�صهر متوا�صل���ة. اأخذُت منه موع���ًدا والتقيته يف جمل�ض 

اخل���رباء وقلت: »اإّنني اأته���اوى )اأتال�صى( ج���راء ال�صغط النف�صي، 

واأحتاج ب�صدة اإىل دعمكم الفكري والنف�صي يف احلزب«.

- كيف؟

- اإّنن���ي اأعم���ل يف ق�صم طالب املدار����ض، اأرى الفتي���ان الأبرياء 

يت�صاقط���ون على الأر����ض كاأوراق الأ�صج���ار، يذهب���ون وينتمون اإىل 

»جماه���دي خلق«، وهذا ل يع���ود اإىل �صوء طينته���م. لي�ض مبقدروي 

فعل املزيد وجذب هوؤلء، لذا اأحتاج اإىل م�صاعدتكم.

- اإذا رغب���َت يف اأن نلتق���ي بنحو اأكرث، فلتطل���ب من اهلل اأن يزيد 

قلياًل من وقتي.

- ملاذا؟

- لأيّن اأر�ص���دت العديد من ال�صيوعيني )اأن�صار حزب توده( اإىل 

الطريق ال�صحيح حتى �صاروا من اأهل �صالة الليل )ملتزمني(، ولو 

جمع���ت معار�صي اجلمهورية الإ�صالمية احلالّي���ني كلهم لن يقارنوا 

بواحد منهم.

بع���د انت�ص���ار الثورة ولف���رتة؛ كان ال�صي���د مو�ص���وي اأردبيلي يوؤّم 

�ص���الة اجلماعة يف مبنى احلزب اجلمه���وري. كان يويل التعقيبات 

اأهمي���ة كبرية. منع ال�صي���د به�صتي اأداء التعقيب���ات، وقال: »الآن قد 

و�ص���ع اهلل بني اأيدينا فر�صة خدمة هذا املجتم���ع. اأعظم التعقيبات 
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ثواًب���ا هو الذهاب لأداء اأعمالكم، اأم���ا الذكر فت�صتطيعون الإتيان به 

متى تتفّرغون«.

ذهبن���ا برفق���ة »حممد ر�ص���ا به�صت���ي« اإىل لقاء ال�صي���د مو�صوي 

اأردبيل���ي. فتوّج���ه باحلدي���ث اإىل ال�صيد حممد ر�ص���ا به�صتي قائاًل: 

»اإنن���ي اأ�صه���د على اأمر م���ا لي�ض يف م�صلحتي، ولك���ن ل بد واأن تعلم 

ماذا يدين هذا املجتمع لوالدك. حينما هرب »بني �صدر« من اإيران، 

بعده���ا بيوم، اأو يومني اعتقلت زوج���ة بني �صدر »�صودابه �صوديفي«. 

ات�صل بي ال�صيد به�صتي غا�صًبا وقال: »يا �صيد اأردبيلي! هل تعلم اأّنه 

مت اعتقال زوجة بني �صدر؟«. 

- ل! ل اأعلم.

- الآن اأعلمُت���ك! يف تلك اللحظة التي �صمعت فيها باخلرب، اأردت 

اأن اأ�ص���در قرار اإخ���الء �صبيلها، ولكن لأّن الأم���ر كان حتت ت�صرف 

النائب العام، فراأيت من الأف�صل اأن تتوىل اأنت هذه املهمة.

- ملاذا نخلي �صبيلها؟ لننظر الآن ونَر ما الذي اقرتفته.

ق���ال بعت���اب �صديد: »يا فالن! اأن���ت تعلم اأّن���ه ل م�صكلة لدينا مع 

زوج���ة بني �صدر، وهذه املراأة مل ترتك���ب اأي جرم �صيا�صي، لذا فاإّن 

كل ثانية مت�صي على اعتقالها، ذنبها برقبة اجلمهورية الإ�صالمية«. 

اأجبت���ه: »�صاأقوم بالتحقي���ق واأطلعكم على الأم���ر«. قمت بالتحقيق، 

. ات�صلُت بال�صيد به�صتي 
ً
ووجدُت اأّن احلق معه، واأّنه���ا اعُتِقَلت خطاأ

وقل���ت: »يا �صيد! احلق معك، لكني ل���ن اأخلي �صبيلها«. تغرّيت نربته 

وقال: »ملاذا لن تخلي �صبيلها؟«.

- اإذا اأفرج���ت عنها، ففي الغد �صتق���ّدم املوؤ�ص�صات واملجموعات 

التعقيبات ممنوعة



■ طهران- الديوان الأعلى للبلد- ال�صهيد حممد رباين امل�ض- اآية اهلل به�صتي.

■ الديوان الأعلى للبلد- )من اليمني( اآية اهلل جوادي اآملي- اآية اهلل به�صتي. 
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وثائق تّدعي من خاللها بوجود م�صكلة ما مثاًل. 

ِدُر احلكم  َنْقَت�ُضّ قبل وقوع اجلناية؟ اأُن�صْ
َ
واجهني بحدة وقال: »اأ

م�صبًقا؟ اأنظلم النا�ض وفًقا لت�صوراتنا؟ اإنني ل اأوافقك. بالرغم من 

اأّن تدخل���ي يف م�صوؤولياتكم خمالف للقوان���ني، ويجب اأن ل يح�صل، 

لكنن���ي ل اأ�صتطي���ع ال�صكوت واأن���ا �صاهد على هذا الظل���م البنّي، لذا 

�ص���وف اأطلق �صراحه���ا فوًرا ع���رب �صالحيات رئي����ض املحكمة العليا 

للق�ص���اء. اأعتذر عن تدّخلي يف عملك���م، ولكّني �صاأتوىل بنف�صي هذا 

طلق �صراح زوجة بني �صدر.
ُ
الأمر«. وطبًقا لقرار ال�صيد به�صتي، اأ

يف الدرو����ض العقائدي���ة للحزب اجلمهوري، ط���رح اأحد الطالب 

اجلامعيني �صوؤاًل حول الدكتور �صريعتي بتعبري غري لئق. كان ال�صيد 

به�صتي عندم���ا يغ�صب، يجري الدم يف وجه���ه ويتوّهج احمراًرا. مل 

اأره مطلًقا قبل تلك احلادثة ول بعدها على هذه احلال من الغ�صب. 

هاج���م ذلك ال�صاب بق�صوة قائاًل: »ملاذا تتح���ّدث عن اأحد امل�صلمني 

باألف���اظ غ���ري لئقة؟«. راأيت ال�صي���د حمتقًنا ومنزعًج���ا للغاية، كما 

بدت عل���ى الفتى عالمات التوتر والرتب���اك واحلرية، ففكرت بيني 

وبني نف�صي باأن ال�صيد به�صتي يكّن يل املحبة، ومن اجليد اأن اأتدخل 

بحكم���ة لإنه���اء الق�صية. قلت: »ي���ا �صيد به�صتي! مل يك���ن يق�صد ما 

فهمتم���وه. ط���رح �صوؤاله بلفظ غ���ري لئق واإن �ص���اء اهلل �صيعفو عنه، 

واأنت���م كذل���ك �صاحموه«. ح���ّدق بي قائ���اًل: »ملاذا تداف���ع عنه؟ دعه 

ي���درك خط���اأه حتى ل يكّرره مرة اأخرى«. ثم تاب���ع: »يقول اهلل اإّنه ل 

يح���ق لكم اأن ت�صيئ���وا الأدب اإىل غري امل�صلمني، فكيف باإن�صان م�صلم 

قد قّدم هذه اخلدمات«.

التعقيبات ممنوعة



76

كان ال�صهي���د »اجاره دار« م�صوؤول تن�صي���ق الأق�صام التنظيمية يف 

املكت���ب املركزي للحزب. وكان يف جمعن���ا اآنذاك، اأحد الذين اعتلوا 

ا ممّي���ًزا ن�صبيًّا. ا�صتاء فجاأة وخرج  من�صًب���ا فيما بعد، وكان �صخ�صً

م���ن احلزب. كان اأ�صلوب ال�صيد به�صت���ي اأّنه ل ي�صمح بطرح امل�صائل 

من خلف ه���ذا اأو ذاك. ففي كل حتدٍّ )م�صكلة(، كان يعقد اجتماًعا 

مغلًق���ا ويواج���ه ويكا�ص���ف اجلميع وجًها لوج���ه، وبعده���ا ي�صع حًدا 

فا�صاًل للق�صية. ا�صتدعى ذلك ال�صخ�ض وقال: »يجب اأن تو�صح ملاذا 

غ�صبت ورحلت«. قال: »اإن ال�صيد اجاره دار )الذي كان معروًفا وقتها 

ب�»ح�صن���ي«( ل يق���ّدر الكوادر املتعلمة واملثقف���ة ول يعريها اهتماًما، 

ب���ل يقاطعها، وراأيت اأنكم ل تقدرونني فرحلت«. طلب ال�صيد به�صتي 

التو�صي���ح منا ومن »ح�صن اجاره دار« نف�صه وقال: »اإنني اأواجه بالًء 

ا اأن ي�صيب ال�صيد ح�صني ما اأ�صابني«.  كبرًيا واأخ�صى اأي�صً

ما الق�سية؟

يف كل اجتم���اع، ت�صّر اجلماعة نف�صها علّي وتقول تعال وتوّل اأنت 

القي���ام بهذا العمل. وبعد اأن اآخذ على عاتقي خمتلف اأنواع الأعمال 

وال�صغوطات املرهقة واأحتّملها، واإذا بهوؤلء الذين فر�صوا علّي تويل 

ه���ذه الأعمال، عندم���ا يرون الكثري منها ق���د اأوكل اإيّل، يقولون لقد 

ا اأن  ا حمتك���ًرا! ولأين اأعرف اج���اره دار، اأخ�صى اأي�صً اأ�صب���ح �صخ�صً

ي�صيبه ما اأ�صابني. 

خال�ص���ة الأم���ر اإنن���ي حتّدثت وحت���ّدث اأ�صدقاء اآخ���رون وتقّدم 

ال�صي���د اجاره دار نحو �صديقنا ذاك وقال: »يا �صيد فالن! اأمل اأطلب 

منك العم���ل الفالين وعجزَت عن القيام به؟ لقد قمُت بذلك العمل 

بنف�صي، ولكن قّدمته با�صمك«. 
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- �صحيح. 

وتابع اجاره دار قائاًل: »ماذا عن العمل الفالين«.

- اأجل كان على هذا النحو. 

بعده���ا حتّدث ال�صيد به�صتي ب�صراح���ة قائاًل: »كنت اأتوقع هذا، 

ا،  لأين عل���ى معرفة بروحي���ة ال�صيد ح�صين���ي واأعلم اأنه م�ص���ٍحّ اأي�صً

ولي�ض م���ن اأهل ال�صوء. ولذل���ك عندما اتهموه بتهمت���ي نف�صها، باأّنه 

يطرد الطاقات، واأّنه حمتكر، طلبت انعقاد هذا الجتماع«. 

لق���د �صمعت ال�صي���د به�صتي بنف�صي مرات يق���ول: »اإن اأنا تورطت 

يف م�صكل���ة مع بني �صدر ج���راء ميزانية جهاد البناء، فالأنني اأعتقد 

اأّن ه���ذه املوؤ�ص�صة ت�صتطيع اأن تكون اأمنوذًجا لإ�صالح بريوقراطيتنا، 

ا ويجعلها  وهذا الأمن���وذج ي�صتطيع اأن يغ���رّي الأجهزة الأخ���رى اأي�صً

جهادية«.

التعقيبات ممنوعة



■ )م���ن الي�صار( اآي���ة اهلل ال�صيد روح اهلل خامتى- اآية اهلل ال�صهي���د حممد علي �صدوقي- اآية 

اهلل به�صتي.



■ العمل مع جيل ال�صباب املوؤمن

)�صيد حممد ح�صيني به�صتي(

كان���ت »الأمان���ة العام���ة ملجل����ض الث���ورة« ه���ي الت�صكي���ل الأول 

]للمجل����ض[، حينم���ا ذهب���ت اإىل هناك، قل���ت: »نريد ت�صكي���ل اأمانة 

جمل����ض الث���ورة عرب جمموعة �صب���اب«. ومع اأ�صدق���اء ل �صابقة لهم 

بالعم���ل املكتبي، وقد ي�صوب اأعمالهم بع�ض النق�ض؛ قد ت�صيع وثيقة 

لأربع مرات فال �صري؛ الأمر وارد وهذا هو معنى الثورة. حينما تفقد 

وثيق���ة، قد نواجه باأنهم يتذّرعون باأّن تل���ك الوثيقة و�صلت متاأخرة، 

واأّن الأخ���رى ق���د فقدت، ومل يكن لدي منطق اأم���ام الأ�صدقاء �صوى 

اأّن���ه نعم التح���ق بالعمل ال�صباب اجلدي���د الفاقد للخ���ربة، اأما الآن 

فنح���ن نقطف ثمار ذلك؛ حيث اندمج هوؤلء جيًدا يف ثالثة اأو اأربعة 

ت�صكيالت واأوجدوا فيها حركة وثقة. ل بد واأن ياأتي ال�صباب ويعملوا 

ليتعلم���وا. فاأي ثورة اأعّدت كل قواتها وكوادرها من قبل؟! وُرّقموا يف 

اأحد امل�صتودعات الكبرية! ومبجرد اإعالن الثورة ُي�صتدعى ال�صخ�ض 

�صاحب الرق���م 1450 لأداء املهمة الفالنية؟! فالثورات ب�صفة عامة 

تكون هكذا عفوي���ة؛ فما بالك بثورتنا وبخ�صائ�صها. ل بد واأن ناأتي 

بجيل ال�صب���اب املوؤمن اإىل امليدان، ونتعامل م���ع ب�صاطتهم ون�صتمتع 

ببنائهم لذواتهم ونعهد اإليهم بامل�صتقبل؛ فال يوجد حّل بديل لإ�صالح 
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موؤ�ص�صتنا الإدارية غري ه���ذا. وخالل الت�صكيالت التي كنت موجوًدا 

فيه���ا، كنُت اأ�صطح���ب جمموعة من هوؤلء ال�صب���اب اجلديد الفاقد 

للخ���ربة، وما كنت اأو�ص���ي به واأطلبه كنت اأطّبق���ه بنف�صي واألتزم به 

���ا، وبدون ا�صتثناء كانت النتيجة اإيجابية. وقد اّت�صع عدد هوؤلء  اأي�صً

ال�صب���اب واأ�صبح���وا �صبكة وا�صع���ة وي�صّكلون الن���واة الأ�صا�صية ل�صري 

العمل يف عدد من الوحدات والت�صكيالت. 



■ اق�ِض على طمع العدو

)�صيد حممد ح�صيني به�صتي(

يحق لنا نحن اأع�صاء جمل�ض الثورة، اأن نلتقي، ونتحّدث، ونتحاور 

م���ع كل من الأمريكان، قادة اجلي����ض، الإجنليز، الأملان، اليابانيني، 

وم���ع اجلمي���ع، لك���ن ب�ص���رط واح���د؛ وه���و اأن ي�صعروا خ���الل »هذه 

املقاب���الت« اأّننا ل نحتاج اإليهم ولو بقدر راأ�ض اإبرة. واأن يدركوا اأّننا 

مت�ص���اوون معهم يف موقع القوة. واأنا م���ن منطلق جتربتي اجلهادية 

الناجح���ة اأري���د اأن اأق���ول كالًما لي�صج���ل يف تاريخ اإي���ران، وي�صمعه 

جي���ل �صباب الثورة ويعرف باأننا انت�صرن���ا يف جميع هذه املواجهات 

وب���دون ا�صتثناء، وكنا �صبًبا لإ�صعاف الع���دو. بالن�صبة لذلك احلوار 

]م���ع الأمريكان[  واحلدي���ث العام الذي مت ن�صره ع���رب اإحدى و�صائل 

الإع���الم، كان ق���د ا�صت�صي���ف اأح���د الأمريكيني بعن���وان باحث، اأي 

�صخ�ض لديه حتقيقات حول اإي���ران وحمّب لل�صعب الإيراين، ولكننا 

قلنا اإّن هوؤلء دائًما غري خمل�صني، ويكت�صف باأّنهم غالًبا ما يكونون 

من عمالء ال� CIA. قالوا اإّنه م�صٌر على حماورة اأحد اأع�صاء جمل�ض 

ال�ص���ورى. وقد تقّرر اأن نحاوره. وكان من املقّرر اأن اأحاوره اأنا، حيث 

اأح�ص���ره اأحد ال�ص���ادة. يجب التذك���ري باأنني من اأج���ل حفظ العّزة 

والق���وة، كنت اأتبع اأحد الأ�صاليب؛ فكنت اأعلن اأّن اأي �صخ�ض يرغب 
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باحلديث معنا، فلياأِت اإىل املنزل، نحن ل نذهب اإىل اأي مكان. لأّنه 

يف تل���ك الفرتة مل يكن ل���دي مكتب ول اأمانة �ص���ر. بع�ض الأ�صدقاء 

كان���وا يعتقدون باأّنني اأقول ذلك تك���رًبا. واأنا قلت لهم: »يا اأ�صدقاء! 

لي�ض الأمر كذلك. اإّنني اأتبّنى هذا الأ�صلوب لأجل احلفاظ على عّزة 

امل�صل���م«. حتى اإّن ق���ادة اجلي�ض عندما اأرادوا اللق���اء، قلُت لهم: »ل 

مان���ع لدي؛ اأ�صتقبلكم يف البيت، اأنا ل اأذهب اإىل مكان اآخر«. قالوا: 

»اإنه���م يخافون على اأمنهم«. اأجبت: »اإًذا فال ياأتوا«. اأعتقدت اأّنه ما 

دام لديه���م كالم فلياأتوا اإلينا؛ نح���ن ل كالم لنا معهم. وهذه كانت 

اأول مواجهة ُتظهر لهم عدم حاجتنا اإليهم. 

على كل الأح���وال جاء ذلك ال�صخ�ض، وحتّدثت معه. اإّنها ذكرى 

ا من م�ص���كالت الثورة وانت�صارها، وامتّد  رائع���ة؛ عندما ناق�ض بع�صً

بن���ا احلدي���ث اإىل م�صاأل���ة جي�ض ال�صاه. ق���ال: »األ تفك���رون يف اأّنكم 

جترون �صعًبا اأع���زَل ملواجهة جي�ض موؤلف من خم�صمئة األف �صخ�ض 

مدّججني باأف�صل ال�صالح من روؤو�صهم اإىل اأخم�ض اأقدامهم؟«

- بل���ى اأعلم، ولكن األ تفكرون اأنتم يف اأن هذا اجلي�ض قد يتخلى 

عن ال�صاه ب�صهولة؟

- افرت�صوا اأن ن�صف اجلي�ض قد تخّلى عن ال�صاه، يبقى مئتا األف 

عن�ص���ر اأوفياء لل�ص���اه، األ تظنون اأنهم �صريتكب���ون جمزرة مليونية، 

ياأخذونكم، وياأخذونك اأنت، ويق�صون عليكم؟

 هن���ا يعجز اأي تعبري اأو بي���ان عن نقل هذه الر�صالة املفعمة بتلك 

الروحي���ة والإح�صا����ض اإىل هذا املمثل لال�صتعم���ار الأمريكي. حينها 

ا وبروحية حما�صي���ة: »هل تعي ما تقوله؟ اأ�صمعت اأن  قل���ت له منتف�صً

اأح���ًدا يخيف عا�صًقا من مع�صوقه؟« اأثارت هذه اجلملة تعّجبه. حيث 
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كن���ا نتناول بحًثا �صيا�صًي���ا، ل بحث ع�صق ومع�صوق. قال: »ل اأفهم ما 

الذي ت�صبو اإليه«.

- اأنا اأقول اإّنكم املاديون الغربيون، لن تتمكنوا من فهم ثورتنا.

 ُده����ض جم���دًدا وقال: »م���ا عالقة تل���ك الأمور بع�صه���ا ببع�ض، 

اأحدها ع�صق وعا�صق، والأخرى املارك�صية«.

- اأنت���م تفك���رون بطريقة مادية، عندما ُيذك���ر لكم حديث املوت 

وال�صه���ادة، ت�صوّد الآفاق اأمامكم، لكن ل بد واأن اأخربك باأّن ال�صعب 

ال���ذي وقف اإىل جانبنا، وحتّمل م�صوؤولي���ات ج�صاًما، َيْعَترب ال�صهادة 

ع�صًقا وقيمة �صامية. اأُتخيفنا من املع�صوق؟

 وانتهى احلديث هن���ا. بعدها قلت لل�صخ�ض الذي جاء معه: »ما 

قولك؟« قال: »اجلملة الأخرية قد اآي�صته«.

- اأج���ل! حتّدْث مع العدو واجعْله اآي�ًص���ا، واق�ِض على طمعه. اإنني 

اأعترب اأّن هذا هو اأحد الأ�صاليب الناجحة واملوؤدية اإىل حتقيق الن�صر 

يف املعركة.

اق�ِض على طمع العدو





ح على ابني ■ م�صالح النظام ُترجَّ

)�صيد علي ر�صا به�صتي(

عندما كنا نعي����ض يف اأملانيا، ُدعي الوالد اإىل ح�صور لقاء »احتاد 

الطالب اجلامعيني الإيرانيني املغرتبني« الذي ميثل الت�صكيل الأكرب 

للط���الب اجلامعي���ني والي�صاري���ني. يف ذل���ك الوق���ت، كان منا�صرو 

 قد وفدوا حديًثا اإىل اأملانيا والنم�صا وكان لديهم ح�صور 
1
حزب تودة

وج���ولت. اأ�صّر طالب الحت���اد الإ�صالمي اأّل يذه���ب ال�صيد به�صتي 

اإىل هن���اك. ومع ه���ذا، ذهبنا ب�ص���ورة عائلية. كان���ت الأجواء غري 

�صت لذلك  منا�صب���ة متاًم���ا. كّنا يف قاعة الطابق الث���اين، التي ُخ�صّ

اللقاء، وراح الأملان والنم�صاويون يف الطابق الأول يجولون ويحت�صون 

القهوة وامل�صروب. البع�ض قد اأتى يف حالة معينة ]بثياب غري لئقة[، 

عل���ى اأي حال كانت الأجواء مزعجة. حينم���ا حان وقت الأذان، قال 

ال�صي���د به�صتي اإّن���ه ل بد واأن يوؤّدي �صالت���ه، افرت�ض تلك احل�صرية 

الت���ي كان���ت بحوزته دائًما، ووق���ف لل�صالة، وبع���د اأن اأّدى فري�صته 

اأعلن ا�صتعداده لتلّقي الأ�صئلة. 

كان���ت الأ�صئل���ة تط���رح من الي�ص���ار وم���ن اليمني ح���ول الإ�صالم 

والق���راآن. مبنته���ى اله���دوء �صّج���ل الوال���د كل الأ�صئل���ة ليت�صّن���ى له 

1  - اأحد الأحزاب الإيرانية الي�صارية )يحمل فكًرا �صيوعًيا(.
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الإجابة. قال اأحد احل�صور �صاخًرا: »يقولون اإّن يف اجلنة اأنهاَر ع�صل 

جاري���ة. ما هو و�صع���ي واأنا ل اأ�صت�صيغ الع�صل؟« بداي���ًة اأجابه ال�صيد 

به�صت���ي بحزم متن���اٍه: »اأوًل ل بد واأن نرى اإن كان���وا �صيف�صحون لك 

الطريق لدخول اجلنة اأم ل، وبعدها نتحّدث حول هذه الق�صية«. ثم 

اأجابه بالأدلة املحكم���ة والرباهني القراآنية، اأّنه من املمكن اأن يكون 

ه���ذا التعبري اأمًرا غاية يف الرمزي���ة واأمثال ذلك. يف منت�صف الليل 

وعندم���ا نزلنا اإىل الطابق الأول لنتوج���ه اإىل البيت، حتّلق الطالب 

حول ال�صيد به�صتي. كان كثري منهم قد تناول امل�صروب وكانوا ثملني. 

اأخ���رج اأحده���م �صكيًن���ا واأراد طعن الوال���د، ف�صّده �صب���اب الحتاد 

الإ�صالم���ي وقّيدوه. كنا جال�صني يف ال�صيارة وينه�صنا قلٌق �صديٌد مما 

يجري، لكن الوالد اأفهمنا باإ�صارة اليد اأّل نرتّجل من ال�صيارة. لحًقا 

قال لل�صباب: »هذا ال�صاب فاقد الوعي، وبعد عّدة �صاعات �صي�صتعيد 

وعي���ه«. بالفع���ل اإّن مثل تل���ك املواجهات يف مثل تل���ك املواقف، لي�ض 

مبقدور اأي �صخ�ض مواجهتها، وحتتاج اإىل كثري من التمّر�ض. 

الإم��ام  ودخ��ل  انتهت،  قد  الثورة  جمل�ض  ]وظيفة[  ماأمورية  كانت 

امل�صت�صفى اإثر اأزمة قلبية. كان الوالد يتعّجل يف تعيني مهام القيادة، 

م�صت�صفى  يف  للح�صور  الثورة  ملجل�ض  املنت�صبني  الدين  علماء  فدعا 

الد�صتور  �صيانة  جمل�ض  مهمة  حول  الإم��ام  حت��ّدث  القلب.  اأمرا�ض 

والقانون الأ�صا�صي. يف ظل الأو�صاع ال�صحية لالإمام �صاد اللقاَء جو 

عاطفي �صجي، وقلق اجلميع على م�صتقبل الثورة. توّجه الإمام اإىل 

ال�صيد به�صتي قائاًل تابعوا هذه الأمور ثم كّلفه مبهمة رئا�صة »املحكمة 

العليا للق�صاء«. قال ال�صيد به�صتي: »لو اأّنكم ت�صمحون يل بالن�صغال 
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بربامج اأخرى، من جملتها تنظيم احلزب اجلمهوري واإعداد درا�صات 

ذلك«.  واأمثال  املختلفة  املوؤ�ص�صات  يف  ت�صكيالت  لإيجاد  وم�صاريع 

كان  وهكذا  اأب��ًدا.  للراحة  طالًبا  اأو  جماماًل  الوالد  يكن  مل  بالطبع 

ي�صّخ�ض ]يرّجح[ اأّنه ي�صتطيع العمل ب�صكل اأف�صل يف موقع غري املحكمة 

العليا للق�صاء. قال الإمام: »حينما تكون هناك، �صيهداأ قلبي«. تاأّثر 

ا يقبل هذه املهمة،  ال�صيد به�صتي كثرًيا، ومع ذلك قال: »�صاأجد �صخ�صً

ا«. لكن الإمام قال: »اإنني اأكّلفكم«. مل يكن اأمام  و�صيهداأ قلبكم اأي�صً

ال�صيد به�صتي اإل القبول، بالطبع فقد اأخذ اإذًنا ]من الإمام[ باأمرين؛ 

اأحدهما اأن يختار بع�ض الأ�صخا�ض كي يتمكن بوا�صطتهم من اإجناز 

ا من وقته لتنظيم احلزب. الأعمال، والأمر الآخر اأن ي�صرف بع�صً

يف اأح���داث 14 ا�صفند )5 اآذار( حيث األق���ى »بني �صدر« خطابه 

امل�صهور يف جامعة طه���ران، كنا جال�صني يف املنزل، ون�صاهد تقارير 

الوقائع عرب التلفاز. كان الهاتف يرن دائًما وياأتوننا باأخبار جديدة. 

كنُت اأنظر اإىل وج���ه الوالد واأراه ي�صاهد التلفاز بهدوء تام ومبنتهى 

الدقة. قال اأحد اأقاربنا، احلا�صر حينذاك، كالًما غري مقبول ن�صبًيا 

بخ�صو�ض بني �صدر. فوًرا اأجاب الوالد بحزم واأدب: »ل اأ�صمح بهذا 

الن���وع من ال���كالم يف حقه. حتى واإن كنا خمالف���ني ل�صلوكه وطريقة 

اإدارته، فاإّنه م�صلم ول يجب اأن ننال منه بهذه الطريقة«.

الوالد يطالع  اإحدى املرات احرتق م�صباح الغرفة حيث كان  يف 

وينجز اأعماله البحثية فيها. ا�صرتينا م�صباًحا من تعاونية املحكمة. 

قام الوالد باإرجاعه وقال: »هذه الغرفة خم�ص�صة لأعمايل ال�صخ�صية 

ح على ابني م�صالح النظام ُترجَّ
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لذا يجب اأن ن�صرتي امل�صباح من حمل عادي وبالقيمة املتداولة«.

رمب���ا ل يعلم الكث���ريون اأّن ال�صيد به�صتي مل يك���ن يتقا�صى راتًبا 

مقابل عمله يف املحكمة بل ي�صتفيد من راتب تقاعد الرتبية والتعليم 

حتى اآخر عمره.

، اأي قبل جلوء »منظمة خلق« اإىل الأعمال 
1
يف ني�صان عام 1981 

امل�صلحة، راج���ع بع�ض الأ�صخا�ض ال�صيد به�صتي وقالوا اإنهم يعرفون 

كل بي���وت اأع�صاء جماهدي خلق وجمموعاته���م، ويعلمون اأّنها مليئة 

بالأ�صلح���ة، واأنه���م ير�صدون عالمات ب���ّث الفو�ص���ى يف كرد�صتان، 

ويكفي اأن ُي�صم���ح لهم باعتقال اأع�صاء هذه اجلماعة قبل اأن يقوموا 

ب�صربته���م. اأج���اب ال�صيد به�صت���ي: »ل يجب تنفيذ ه���ذا الأمر باأي 

�صكل«. يقول الراوي اإّنه بالرغم من حمبتي ال�صديدة لل�صيد به�صتي، 

اإل اأنني انفعلت وقلت: »اإذا رفع �صخ�ض ال�صيف واأراد قطع راأ�ض اأحد 

ما، األ يحق لنا اأن نعتقله ونقا�صيه؟« اأجاب ال�صيد به�صتي: »اأعتقد، 

اأّن الكثري م���ن هوؤلء الأفراد، باإمكاننا هدايتهم ورمبا كان تق�صرًيا 

مني اأنن���ي مل اأخ�ص�ض وقًتا لهم ومل اأحت���اور معهم«. يقول الراوي: 

»ولك���ن يا �صي���د! حمال اأن ياأت���وا اإليك���م، ويف الأ�صل ه���م ل يقبلون 

بكم«. قال ال�صيد به�صتي: »�صحيح. يجب اأن نذهب نحن اإليهم، لأّن 

اأغلبهم ميكن اإر�صاده وا�صتنقاذه، ورمبا تبقى فقط جمموعة �صغرية 

يف مركز املنظمة ت�صتع�صي على الهداية«.

كن���ت اأدر�ض يف املرحلة الثانوي���ة با�صم »ح�صيني«، ولكن الكثريين 

ه�.�ض 1- الموافق ارديبه�صت �صنة 60 
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كان���وا يعلمون اأنني ابن ال�صيد به�صتي. قال الوالد يل: »من املمكن اأن 

ياأخذوك رهينة، فال تظنن اأيّن �صاأرّجحك على م�صالح النظام لأنك 

ابني، لذا كن حذًرا«. كان منزلنا حينها يقع يف قلهك، وتقع مدر�صتي 

الثانوي���ة يف »�صارع اإيران«. كنت اأ�ص���ري م�صًيا اإىل منعطف »�صمريان« 

ا. يف هذا الطريق الطويل، كانت  وم���ن هناك اأركب حافلة قلهك اأي�صً

اأج���واء املجتم���ع ل ت�صمح باأن اأجتراأ واأفت���ح �صحيفة »حزب جمهوري 

اإ�صالم���ي« داخل احلافلة. كانت الدعاية امل�صادة مكثفة حول احلزب 

و�صخ�ض الوالد. حتى اإّن بع�ض زمالء الدرا�صة ال�صابقني، الذين كانوا 

يعرفونني ويعرف���ون عائلتي ل�صنوات، اأخ���ذوا موقًفا مني حتت تاأثري 

هذه الدعاية امل�صادة لنا. اأذكر اأّن اأحد اأ�صدقائي املقربني واملحببني 

اإيّل وا�صم���ه كاظ���م، بعد �صنوات من ال�صداق���ة والرفقة، اأخذ موقًفا 

معادًي���ا مني، وقد ا�صطررت بكل اأ�ص���ف اإىل قطع عالقتي به نهائًيا. 

حتى اإّنه ومع معرفته اجلي���دة بنا جميًعا وبحياتنا، غرّي عقيدته كلًيا 

حتت تاأثري الدعايات املكثفة ملجاهدي خلق.

ح على ابني م�صالح النظام ُترجَّ



■ اأملانيا- املركز الإ�صالمي يف هامبورج



■ نحن م�صتعّدون للتدخل الع�صكري الأمريكي

)�صيد حممد ح�صيني به�صتي(

قبل عّدة اأيام، جاء �صفري بريطانيا وهو يقول: »اأخربونا اإىل متى 

تري���دون الحتفاظ بهوؤلء الرهائن؟« قلت: »اإّن ملّفهم بعهدة ممثلي 

الأم���ة وال�صعب يف جمل�ض ال�صورى. هل يوج���د اأف�صل من ذلك؟ هل 

يق�ص���ون اأوقاًتا �صعبة؟! اأنتم قتلتم �صبابنا يف �صجونكم ]يف اأمريكا[, 

اأم���ا هوؤلء فاإنهم يقيمون يف فندق ال�صف���ارة، ماذا تريدون اأكرث من 

ذلك؟ يف هذه الف���رتة ُبذلْت امل�صاعي ملعاملتهم بطريقة تتنا�صب مع 

الأخ���الق الإ�صالمية. لكن ه���ذه كارثة بالفعل، فلق���د ا�صطر اأف�صل 

�صباب ه���ذه الأمة، للمكوث خم�صة، اأو �صت���ة اأ�صهر حلرا�صة خم�صني 

اأمريكًي���ا. وقل���ت لهوؤلء ال�صب���اب الأعزاء الذين بل���غ عددهم هناك 

اأحياًن���ا ثالثمئة، اأربعمئ���ة، �صّدقوا اأنني اأحت�ّص���ر ملكوث اثنني منكم 

مل���ّدة �صاعة واحدة هناك. اإّن ميادين العمل خارج هذا املكان حتتاج 

اإليك���م ب�صدة حيث نفتقدكم هناك. وق���د قلت ذلك مراًرا لهم، الآن 

وعلى كل الأحوال فاإّن جرمية ال�صاه وخيانته وجرمية اأمريكا ت�صّببتا 

يف اأن يحا�ص���ر ط���الب جامعاتن���ا الثائري���ن والغا�صب���ني، ال�صفارة 

الأمريكي���ة ويقب�صوا على ع���دد من الأمريكّيني هن���اك، واأن يخلقوا 

ملحم���ة جدي���دة، لك���ن الثم���ن كان املك���وث لأ�صهر حلرا�ص���ة هوؤلء 
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التافهني، الذين يتدّللون ويطلبون اجلرائد الأمريكية اليومية«. 

ق���ال �صفري بريطاني���ا: »ولكن احلكوم���ة الأمريكية ل���ن ت�صتطيع 

ال�صرب لأكرث من �صهرين اآخرين«. 

هو �صاأنهم ي�صربون اأو ل ي�صربون، ولكن �صعبنا قال اإننا �صنّتخذ 

القرار باأنف�صنا، وما زالت املبادرة بيد ال�صعب. 

تتعاملون مع الق�صايا ال�صيا�صية بنظرة مغايرة كثرًيا للواقع.

اإّن الأمور كذلك، من املقرر اأن نتعامل مع الق�صايا بتطلع وقيمية. 

ثورتنا ثورة تطلعات وقيم وق�صية، ولي�صت ثورة ال�صت�صالم والركون 

للواقع. لقد ثرنا لنغرّي الواقع، ل لنقبل باأي واقع كان.

حت���ّدث ذل���ك ال�صف���ري ح���ول احل�ص���ار القت�ص���ادي، فقلت له: 

»كان قرارن���ا منذ البداية اأن تتق���ّدم الثورة واأن ناأكل خبزنا وجبننا، 

املتوافرين لنا يف ه���ذا البلد. ولقد بارك اهلل لنا يف هاتني ال�صنتني. 

الب�ص���رى ال�صارة عل���ى )قلب( الإمام، اأّن حم�ص���ول قمح اإيران اإىل 

الآن اأعل���ى بكث���ري مقارن���ة بالع���ام املا�ص���ي، اإن �ص���اء اهلل �صيا�صتنا 

قائم���ة على اأّنه حتى لو ُق���ّدر يف اأحد الأيام اأن ي���اأكل ال�صعب باأكمله 

اخلبز وح�ص���ب، �صنحارب اأمريكا«. امتع����ض ال�صفري الربيطاين يف 

امل���رة الأخرية وق���ال مبهوًتا: »�صتتدخل اأمري���كا ع�صكرًيا« )وهذا ما 

ح�ص���ل(. وكان هذا اللق���اء اأوج الوّد »الأمريكي« ال���ذي اأظهروه من 

خالل ال�صفري الربيط���اين، حيث ل �صفري لهم يف اإيران. قلت: »منذ 

وقت طوي���ل ونحن م�صتعّدون للتدّخل الع�صكري الأمريكي. وهذه هي 

توّقعاتنا. ولكن كل جن���دي اأمريكي يدخل احلدود الإيرانية، فلياأت! 

ول���ن يك���ون له بني �صعب اإي���ران اأكرث من مكان واح���د، وهو القرب!«. 

بالطب���ع لقد كان تقدي���ر اهلل فيهم اأم���ًرا اآخر واأماك���ن اأخرى، وهو 
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. قال ال�صفري الربيط���اين: »من املحتمل اأن تندلع 
1
التفّح���م واحلرق

حرٌب �صارية«. 

واأي ح���رب! هي معركة ال�صعب امل�صّحي املوؤم���ن، والأقل ت�صّلًحا، 

مقابل عدو جمهز باأحدث الأ�صلحة. 

مل اأرغب يف اأن اأقول له وهل ن�صيْت اأمريكا ب�صرعة جتربة فيتنام؟ 

اإذا كانت اإيران متثل اإيران الإ�صالم، فاإنها تتفّوق على فيتنام. نحن 

لن ننحني اأمام ال�صعاب وامل�صاكل واملحن، �صنبقي هاماتنا مرفوعة 

اأبد التاريخ، لن ن�صقط على الأر�ض اإل اإذا ُقتلنا اأو ُجرحنا، واإل فلن 

ت�صتطيع اأي قوة اأن حُتني ظهورنا. ولطاملا ذكرت ذلك لالأ�صدقاء. 

1  - يف �صحراء طب�ض.

نحن م�صتعّدون للتدخل الع�صكري الأمريكي





■ هذا الأ�صلوب ل م�صلحة فيه

)ال�صيد حممد ر�صا به�صتي(

 ،
1
يف اأح���د الأيام، كانت ق���د اأتت جمموعة من اأ�صدق���اء البازار

وعّرف���ْت باأحدهم لإجناز اأعمال )م�صاريع( اقت�صادية للثورة. طرح 

الوالد اأ�صئل���ة تتعلق بالقدرات التي توؤهل هذا ال�صخ�ض لعمل �صخم 

كه���ذا، لكن يبدو اأّن الأ�صدق���اء مل يلتفتوا اإىل هدف���ه الأ�صا�صي. يف 

النهاي���ة �صاأل الوالد باأ�صلوب �صل�ض ووا�ص���ح: »اإذا كان من املفرت�ض 

اأن ن�صتاأمن���ه عل���ى مبلغ من املال، فاإىل اأي ح���ّد ميكن اأن يكون؟ مئة 

األف تومان؟ مئتي األف تومان؟« خال�صة الأمر اأّنه زاد الرقم اإىل اأن 

و�ص���ل اإىل خم�صمئة األف تومان. يف ذل���ك الزمن مل تكن اخلم�صمئة 

األف توم���ان مبلًغا قلياًل، اإذ كانت تكفي ل�ص���راء ثالثة بيوت. عندما 

و�صل باحلديث اإىل هنا، �صكت اأع�صاء املجموعة. عندها قال ال�صيد 

به�صتي: »اإن كنتم ت���رتددون يف ا�صتئمانه على خم�صمئة األف تومان، 

فكيف تتوقعون اأن اأ�صّلمه عماًل بهذه ال�صخامة )الأهمية(؟«.

طوال اأ�صهر، عندما كنا نذهب اإىل العمل؛ اأي الوالد اإىل املحكمة 

1- الب���ازار: المق�صود به محلة �ص���وق طهران؛ وتجدر الإ�صارة اإلى اأن الكثير من 
التج���ار واأ�صح���اب المحالت في بازار طه���ران ال�صهير كانوا من���ذ البدايات قد 

اأعلنوا دعمهم وتاأييدهم للثورة وُعرفوا بموالتهم لالإمام والمرجعية. )المدقق(
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واأنا اإىل املدر�صة الثانوية »مدّر�ض« والتي اأدّر�ض فيها، كنا نعرب �صاحة 

»هفت ت���ري«، فن�صاهد فتًى ب�صكل دائم عند راأ����ض ال�صاعة ال�صابعة، 

يق���ف بجان���ب اإ�صارة امل���رور اخلا�ص���ة بالتقاط���ع، ويرف���ع �صحيفة 

»جماهد« -الن�صرة اخلا�صة مبنظمة جماهدي خلق- وينادي باأعلى 

�صوت���ه: »خيان���ات به�صتي! خيان���ات به�صتي!« دون اأن يع���ري اهتماًما 

لل�صت���اء اأو لل�صي���ف وبقي عل���ى هذا املنوال لثالث���ة اأ�صهر. بعد فرتة 

قال والدي: »اأنظر كم اأّن هذا الفتى يتمتع بهّمة عالية. اإّنه يف الواقع 

يختلف عن الأ�صخا�ض املتقاع�صني، واإّنه لفي منتهى اجلدّية للمنهج 

الذي اختاره«.

اأذك���ر اأّنه يف الع���ام 1976 اأو1977م، كان اأحد الإيرانيني املقيمني 

يف النم�ص���ا ينا�صل �صد نظام ال�صاه البائ���د، ثم عاد لفرتة اإىل اإيران 

وق���ام باأن�صطة خمتلفة، ولكنه يف النهاي���ة غادر البلد. يف تلك الأثناء 

كان �صهرن���ا ال�صيد »جواد اأجه اي« يدر�ض اخت�صا�ض علم النف�ض يف 

النم�ص���ا. قال له ذلك ال�صخ�ض عندما تريد الذهاب اإىل اإيران اأخرب 

ال�صي���د به�صتي اأنني يف �صائقة مالية �صدي���دة واأرجو منه م�صاعدتي. 

�صم���ع الوالد بالق�صية واأمر اأن ُي�صرف له مبل���غ وقدره اأربعمئة �صلن 

�صهرًي���ا. يف ذلك الوق���ت كان املبلغ زهيًدا يف الواق���ع، واحتار ال�صيد 

»اأج���ه اي« كيف �صُيخرب الرجل. عندما عاد اإىل النم�صا، مل يت�صل به 

عل���ى اأمل اأن يك���ون قد �صرف نظره عن الأمر. لك���ن بعد مدة ات�صل 

بنف�ص���ه ما ا�صطر ال�صيد »اأجه اي« اأن يف�ص���ح له عما حدث. انزعج 

كثرًيا وق���ال مل اأعد اأريد امل�صاعدة وبّلغ امتن���اين اإىل ال�صيد به�صتي. 

ات�ص���ل ال�صيد »اأجه اي« بال�صيد به�صتي وق���ال له هذه املرة اإّنه طالٌب 
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جامع���ي واأحوال���ه متع�صره. قال املرحوم الوالد: »لق���د ذكرَت اأّنه من 

اأهل الن�صال، وراأيُت اأّن مبلغ اأربعمئة �صلن يكفي ملن يقوم بهذا العمل 

وح�صب، والآن وقد ذكرت اأنه طالٌب جامعي، فا�صرف له ثالثة اآلف 

�صلن �صهرًيا«.

يف بع����ض الأوقات عندم���ا كان ياأتي �صخ�ض ب���دون موعد م�صبق 

ويك���ون الوالد موجوًدا يف املن���زل، يقول لأحدنا اذهب وقل له اأبي يف 

املنزل، لكنه ل ي�صتطيع روؤيتك«.

قب���ل يوم���ني من حادث���ة تفجري مقر احل���زب، قدمن���ا من كرج، 

و�صارك الوالد يف اجتماع »جتمع علماء الدين املجاهدين« ]روحانيت 

 حتى ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء. وعندما عدنا اإىل املنزل كان 
مبارز[1

منه���ًكا اإىل درج���ة اأّنه متدد عل���ى ال�صرير وقال: »ه���ذا الأ�صلوب يف 

العمل لي�ض �صحيًحا على الإطالق. فالأعمال املنوطة بي تفوق احلد، 

وهذا لي�ض مل�صلحة اأحد«.

1- مالحظ���ة: توجد ف���ي اإيران جمعيت���ان مت�صابهتان تقريًبا ف���ي ال�صم وكذلك 
ف���ي الن�صاط، ولكن تنتميان اإل���ى خطين مختلفين �صيا�صًي���ا؛ ا�صمهما بالفار�صي 

»جامعه روحانيت مبارز« و«مجمع روحانيون مبارز«.

هذا الأ�صلوب ل م�صلحة فيه





■ عدم ن�صيان اأخذ اإذن النا�رض

)�صيد هادي خ�رضو�صاهي(

كنت اأعمل يف »مرك���ز الأبحاث الإ�صالمية يف قم« وقررُت حينها 

اأن اأطبع الق���راآن املجيد بلغات خمتلفة. ا�صرتيت عّدة تراجم اأملانية 

لطباع���ة الق���راآن بهذه اللغة، وت�صاورت مع ال�صي���د به�صتي يف اختيار 

اإحداه���ا. كت���ب ال�صيد به�صت���ي اأّن ترجمة »رودي ب���ارت« هي اأحدث 

الرتجم���ات الأملانية واأّدقها. �صحي���ح اأّن اأ�صلوب كتابتها �صعبة بع�ض 

ال�ص���يء، لك���ن العبارات ق���د ُخّطت بقل���م عامل. قم���ت بطباعة تلك 

الرتجم���ة. لكن النقطة املهمة اأّنه قد اأردف يف نهاية الر�صالة بعبارة 

ل تغيب عن ذهني اأبًدا، حيث كتب: »حتًما مع عدم ن�صيان اأخذ اإذن 

.»
1
النا�صر

ذات م���رة كان ال�صيد به�صتي قد اأقام يف اأطراف تربيز، يف مكان 

قري���ب يطلق عليه ا�ص���م »با�صمنج« ويتمتع مبن���اخ منع�ض. بحثنا عن 

امل���كان ووجدناه مب�صق���ة اأنا وال�صي���دان »وحدت« و»اه���ري«، وعندما 

و�صلن���ا اإىل باب املن���زل، جاء وقال ب�ص���وت لطيف ورزي���ن: »اأنتظر 

ال�صادة يف الغد عند ال�صاعة العا�صرة«. تعّجبنا لالأمر. كما اإّن ال�صيد 

1  - نا�صر الرتجمة الأملانية الأ�صا�ض.
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خامنئ���ي ذكر ق�ص���ة م�صابه���ة، ففي اإح���دى امل���رات يف م�صهد، ويف 

ال�صب���اح الباك���ر، راأى يف طريقه الدكتور باهرن وق���د ا�صرتى اخلبز 

ويه���ّم بالذهاب. اقرتح عليه اأن يذهبا مًعا لروؤية ال�صيد به�صتي. كان 

م���ن املقرر اأن يو�صل ال�صي���د باهرن اخلبز يف طريقه اإىل العائلة ومن 

ثم يتوجه اإىل منزل ال�صيد به�صتي. وعندما و�صال اإىل املق�صد، قال: 

»اأنتظر ال�صادة يف الغد عن���د ال�صاعة العا�صرة!« قال ال�صيد خامنئي: 

»يف احلقيقة �صدمني الأمر. ولكن بعدما توليت امل�صوؤوليات، راأيت اأّن 

حتديد وقت م�صبق نعمة عظيمة«.



■ » حممد« هو الباقيات ال�صاحلات

)مع�صومة بيكم خاتون اآبادي(

مل ُي���رزق والدي باأولد ذكور، وم���ا انت�صبت اأنا اإىل املدر�صة، فقد 

كان يقول: »اإّن حوزة در�ض املرحوم »بحر العلوم« كانت تديرها اإحدى 

ا اأريد اأن تكون هذه الفت���اة يف البيت وبدياًل عن  الفتي���ات، واأنا اأي�صً

ال�صب���ي، فتبقى اإىل جانبي، تكتب يل وتق���راأ«. بعد ذلك راأى والدي 

يف املن���ام اأّنهم ق���د تقّدموا خلطبتي من من���زل ال�صيد به�صتي، واأين 

�صاأجن���ب ابًن���ا نافًعا لالأمة. قالوا لأبي يف املن���ام اإن عمرك لن يكون 

مدي���ًدا، ويف املنام قال وال���دي لأمي اأتى الأمر الإلهي بتزويج ابنتنا. 

تزوج���ُت. وكان اأبي ينتظر قدوم ابن���ي اإىل الدنيا. لكنه رحل عندما 

ول���د ابني وبلغ عام���ه الأول. بعد وفاة والدي، راأيت���ه يف منامي ذات 

ليلة يقول يل: »عندما اأردت الرحيل عن الدنيا، كان يحيط ب�صريري 

اأربعة ع�صر مع�صوًم���ا، ليقب�صوا روحي. اأخذ الأربعة ع�صر مع�صوًما 

روح���ي واأح�صروه���ا اإىل النبي«. قلت لوالدي يف املن���ام: »ماذا نفعل 

لننال �صفاعتهم«. قال: »هذا »]ال�صبي[ حممد« اعتنوا به جيًدا، فهو 

الباقيات ال�صاحلات«.

عندما كن���ت حاماًل به كن���ت �صديدة املراعاة لالأح���كام واأ�صلي 

ال�ص���الة يف اأول وقتها. كان لزوجي اأربع���ة اإخوة يف املنزل، لكني مل 
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اأختل���ط بهم مطلًقا. فقد قّدر اهلل اأن حتتوي غرفتنا على خزان ماء 

�صغ���ري، فكن���ت اأقوم بجميع اأعم���ايل املنزلية يف تل���ك الغرفة. كنت 

اأبق���ى اأنا واأولدي فيها حي���ث ل عمل لنا مع غري املحارم. منذ بداية 

تك���ّون ه���ذا الطفل كن���ت اأقراأ الق���راآن كثرًيا، كذلك بع���د و�صعي له 

ظلل���ت مواظبة دوًما عل���ى التالوة طوال فرتة اإر�صاع���ه حّتى اأ�صبح 

هذا الطفل �صديد التعّلق ب�صوت القراآن؛ وما دام الطفل ير�صع كنت 

اأقراأ القراآن، وحينم���ا اأتوقف عن العملني مًعا، كان يبدي انزعاجه. 

بع���د وفاة وال���ده، تابعته ق���در امل�صتط���اع يف درا�صته. عّلم���ُت طفلي 

الق���راآن. عندما ذهب اإىل املدر�صة، راأوا اأّن قدراته توؤهله لالنت�صاب 

اإىل الف�ص���ل )ال�صّف( ال�صاد�ض. بداأ درا�صته يف عمر خم�ض �صنوات 

ويف ه���ذا الكتاب »بنجل هم« )جزء عم( الذي يبتدئ بحروف اأبجد 

]بالأمثل���ة القراآنية[, وكن���ت اأدّر�صه بنف�صي. تتلمذ عل���ى يدّي اأ�صتاذ 

بالطب���ع، وعندم���ا كان ابني يذهب اإلي���ه يقول تعلم���ُت در�ض اليوم، 

اأعطني در�ض الغد، كانت لديه تلك الذاكرة القوية.

ليلة الن�صف من �صعب���ان لها اأعمالها و�صلواتها واآدابها، وكنا يف 

تل���ك الليلة نقف خلف جده »ال�صيد حممد ح�ص���ني« ونوؤدي ال�صالة، 

ا ي�صلي مث���ل جده ومل يتجاوز عم���ره اخلم�ض �صنوات. كان  ه���و اأي�صً

جده ياأخذ بيده ويرفعها ويقول: »اللهم اجعله عامل�ًا ربانًيا«.

بع���د ذهاب���ه اإىل املدر�ص���ة واإنهائ���ه ال�ص���ف ال�صاب���ع، انتقل اإىل 

مدر�ص���ة العلوم الدينية الواقع���ة يف البازار وان�صغ���ل هناك بدرا�صة 

اللغ���ة العربي���ة. وبعدم���ا بلغ م���ن العم���ر 17 �صنة جاء وق���ال: »اأمي! 

ا�صمح���ي يل اأن اأذه���ب اإىل قم. لأنه ل يوج���د اأ�صتاذ يل هنا«. ذهب 

اإىل قم والتحق بدر�ض ال�صي���د الطباطبائي وال�صيد اخلميني )الذي 
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كان معروًف���ا وقتها ب� »احلاج ال�صيد روح اهلل«( وبعدها اأر�صل ر�صالة 

تفي���د باأن���ه يتاب���ع درا�صته. عندما ذه���ب والده اإىل ق���م، عاد وقال: 

»ابننا، ]يدر�ض[ عند �صيد ممتاز«.

منذ ذهابه يف عمر 17 �صنة، كنا نر�صل له م�صروفه. مل يكن ياأتي 

اإىل هنا اأكرث من مرتني يف العام، وذلك يف اأ�صهر ال�صيف الثالثة.

مل يتزوج حتى بلغ 25 عاًما. يف اإحدى املرات كان قد اأتى فيها اإىل 

اأ�صفه���ان، وقال يل: »اأمي! ال�ص���ادة يف قم يريدون اأن اأتزوج. اأريد اأن 

اأتخذ زوجة من اأ�صفهان لتدفعني للرتدد عليِك اأكرث«. بعد ذلك قال: 

»اأي فتاة ترينها منا�صب���ة يل، �صاأتخذها زوجتي. اأنا لن اأذهب لروؤية 

فتاة لي�صت حمرًما يل«. عر�صُت عليه حفيدة عّمي، قلت: »هي جيدة، 

ولي�صت �صيئة«. ذهبنا خلطبتها. قال حممد: »لن اأنظر ]اإليها[ قبل اأن 

. يف اليوم الذي ُكتب فيه العقد وقالوا اذهبوا اأح�صروا 
1
يكتب العقد« 

العري�ض، قال: »ليكن حمارمي هنا، حتى اآتي«. ح�صرت عماته وخالته 

واأخواته، وح�صر هو كذلك. عندما اجتمع حمارمه حوله، وجل�ض على 

الكر�ص���ي بقرب العرو�ض، قال: »فلت�صلم ي���دك يا اأمي لختيارك هذه 

ا قل���ت يا اإلهي امالأ قلبه حًبا لزوجته، لين�صرف  العرو�ض«. واأنا اأي�صً

عني. ولكنه كان متعلًقا بي بنف�ض مقدار تعّلقه بزوجته.

رج���ع بعد زواجه اإىل قم. كان ياأت���ي اإىل اأ�صفهان ثالثة اأ�صهر يف 

العام، وكان يح�صر معه زوجته واأبناءه. كان لديه ثالثة اأبناء. كانت 

زوجته يف بداية حملها بعلي ر�صا، عندما توفى والده. 

كان دّرة ثمين���ة مه���داة يف �صبي���ل اهلل. اأ�صكر اهلل اأّن���ه كان لدي 

1-  الموؤق���ت؛ هذا العقد معروف في اأو�ص���اط الأ�صر الإيرانية مراعاة لالحتياط 
قبيل اإجراء العقد الدائم.

» حممد« هو الباقيات ال�صاحلات
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�صهيد اختري يف �صبيل اهلل ويف طريق الإمام اخلميني.

 م�صى على �صهادته اأربعون يوًما ومل اأكن على علم باخلرب. كانت 

اأخته تخفي ]الأمر[. اأبعدوا الراديو والتلفاز من اأمامي. كانت عادته 

اأن يت�صل بي مرة اأ�صبوعًيا عند ال�صباح اأو الظهر، وكنت اأ�صاأل ابنتي: 

»عزيزت���ي! مل���اذا ل يت�صل اأخوك؟« كانت تق���ول: »ذهب لال�صرتاحة 

و�صافر«. كنت اأقول: »ل بد واأنه تلبيًة لأمر ال�صيد اخلميني ذهب اإىل 

مكان ما مينع���ه من الت�صال«. يف يوم العيد كنت قد ذهبت لأتو�صاأ 

واأ�صلي واأقراأ القراآن. كان اأول اأيام �صهر �صوال. قلت لأبنائي: »ابني 

ا، لأنه ي�صتحيل اأن مير �صهر ول  ا من بني هوؤلء ال�72 �صخ�صً كان اأي�صً

يت�صل بي. ابني مع هوؤلء ال�صهداء، واأنتم ل تريدون اإخباري«. فجاأة 

راأي���ت اأّن املنزل قد لّفه ال�صمت. كان الأطباء قد قالوا دعوها تفهم 

بنف�صه���ا. بعدها فهمت، وجزعت مقداًرا وقل���ت: »يا الهي، امنحني 

ال�ص���رب، ول ت�صلب مني الإميان. الآن وق���د خ�صرت ابني، ل اأريد اأن 

اأخ�صر اإمياين«.

» حممد« هو الباقيات ال�صاحلات



■ مناظرة تلفزيونية مع ممثلي الأحزاب ال�صيا�صية- 1358ه.�ض، 1979م. 



■ »رجوي« كان منا�صًبا لتويل رئا�صة الوزراء لو...

)ح�صني �صفار هرندي(

يف اأحد الجتماعات ُطرح مو�صوٌع �صّبب اختالًفا �صديًدا يف الراأي 

والبحث ووّلد �صجاًرا. اأدار الدكتور به�صتي املو�صوع من خالل درايته 

املعهودة، واأثمر احلديث عن اقتناع اجلميع بكالمه. عندما ا�صتطاع 

احل�صول عل���ى راأي الأغلبية، قال اأحد اجلال�صني اإىل جانبه: »تقوم 

بهذه الأعمال ليقولوا اإنك حمتكر ال�صلطة ]زعيم[!«. ابت�صم الدكتور 

به�صتي وقال بنربة حا�صمة: »اأ�صكرك«. �صكر ال�صخ�ض الذي قد قام 

باإهانته اأمام العد�صات التلفزيونية.

يف اإح���دى املرات جاء ال�صيد به�صتي قد جاء اإىل اللجنة املركزية 

للحر����ض الثوري. يف ذل���ك اليوم كنت يف مهمة خ���ارج طهران، لكن 

الذي���ن كان���وا يف اللق���اء نقل���وا يل اأّنه حت���ى �صباب احلر����ض، كانوا 

يوّجه���ون له اأحاديث النا�ض يف الزقاق وال�صوق، املدعية باأّنه �صاحب 

ثروة ومن هذا القبيل. كان ال�صيد به�صتي يجيب عن الأ�صئلة مبنتهى 

ا؛ ما هذا  احلزم والر�صان���ة، اأخرًيا رفع اأحد ال�صباب �صوته معرت�صً

اللقاء! جئن���ا لن�صاأل الدكتور به�صتي حول اأه���م ق�صايا البلد، ولي�ض 

لدين���ا مت�ص���ع من الوق���ت. واأنتم يا �صي���د يجب اأّل جتيب���وا على هذه 

الأحاديث الفارغة. 
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اأم���ا ع���ن فكره احل���ّر واإن�صافه وُبع���د النظر لدي���ه، يكفي القول 

اإّنه عندم���ا اأرادوا انتخ���اب رئي�ض الوزراء، وُطرح���ت اأ�صماء الكثري 

م���ن ال�صخ�صي���ات، قال الدكت���ور به�صتي مبنتهى ال�صهام���ة: »اإذا مل 

يك���ن لدى م�صع���ود رجوي اأف���كار التقاطية ومنافق���ة، فاإّنه من حيث 

القوة التنفيذي���ة والقدرة التنظيمية، ال�صخ����ض الأن�صب لتويل هذه 

الوظيفة«.



■ مل نعرف قدره

)عزّت ال�رضيعه مدر�ض مطلق(

لق���د تعامل معي تعامل الأب؛ بالرغم م���ن اأين كنت زوجته. كان 

غاي���ة يف العطف وح�ص���ن اخللق، فاأ�صت�صعرت دائًم���ا يف تعاملي معه 

باأين ماثل���ة اأمام اأبي. خالل الأعوام ال����29 حلياتنا امل�صرتكة، مل اأَر 

منه ما يزعجني حتى ملرة واحدة، كذلك هو مع اأبنائه، كان �صديًقا 

للجمي���ع. مل ي�صرخ مرة واح���دة يف وجه الأطف���ال. يف الواقع كانت 

جمال�صته ممتعة.

عندم���ا تزوجنا كان عمره 25 عاًما واأن���ا كنت يف الرابعة ع�صرة، 

وبع���د ثالثة اأ�صهر انتقلن���ا من اأ�صفهان اإىل ق���م. بقينا يف قم اثنتي 

بعد الإمام اإىل تركيا، 
ُ
ع�صرة �صنة، واأ�صبح لدينا ثالثة اأبناء. عندما اأ

بعدن���ا نحن كذلك اإىل طهران من دون رات���ب اأو �صيء. اأم�صينا يف 
ُ
اأ

طه���ران مدة �صن���ة ون�صف وعانين���ا فيها الكثري. حينم���ا كنا يف قم 

وطوال 12 �صنة مل يكن لدينا منزٌل خا�ض بنا، بل كنا ن�صتاأجر غرفة 

اأو غرفت���ني، وكانت حياتنا ب�صيط���ة كحياة طالب العلم، ومل ُير فيها 

اأي مظهر من مظاهر الرفاهية.

وبغ����ضّ النظر عن قيم���ة راتبه فاإّن���ه كان ُي�صرف عل���ى الأ�صرة 

بالكام���ل. مل يكن �صحيًحا اأو مقطًرا يف حياته، وكان يقول كل دخلي 

يع���ود لك���م. يف كل �صهر كان يعطين���ي ُع�صر دخله ويق���ول: »�صيدتي! 





111

ه���ذا غري م�صروف املنزل، وهو ل���ِك. اأنفقيه كما ت�صائني«. حتى اإّنه 

ر من هناك قر�ًصا  مل ياأخذ رياًل واحًدا من راتب الق�صاء، ومل ُيح�صِ

اإىل املن���زل. كان يقول مع وجود كل ه���وؤلء امل�صت�صعفني لدينا، فاإّنه 

م���ن غري الالئ���ق اأن اأتقا�صى راتًبا من الق�صاء. يج���ب اأن تعلموا اأّن 

حياتكم ل بّد اأن مت�صي براتب التقاعد هذا. كان يتقا�صى يف ال�صهر 

مبلغ 5500 تومان ]راتب تقاعده من وزارة الرتبية[, وينفق هذا املبلغ 

على اأ�صرته، ابنه، اأ�صرة �صهره، وم�صتلزمات اأخرى. 

بنى املنزل بذوقه اخلا�ض وباأق���ل التكاليف. وبدًل من ا�صتخدام 

احلجارة، قال للعمال باأن يبنوا اجلدران بالإ�صمنت الأحمر والأبي�ض 

ب�ص���كل متناوب وباأ�صكال لوزية اأقرب اإىل املعني، فكان يبدو من بعيد 

اأكرث جماًل من احلجر. لذلك كان الكثري يقول اإن منزلهم فخم، يف 

حني اأّن املواد التي كنا ق���د ا�صتفدنا منها، كانت الإ�صمنت الب�صيط، 

ا �صاحب ذوق رفيع  وعلي���ه ميكن القول اإّن ال�صيد به�صتي كان �صخ�صً

وا�صتطاع باأقل كلفة اأن ي�صّمم وينّفذ اأجمل ت�صميم. 

كان يراع���ي اأح���وايل كث���رًيا. يف بداي���ة الثورة، م���ّرت فرتة كان 

ال�صي���وف يتواف���دون با�صتمرار اإىل بيتنا ب�صب���ب تراكم الأعمال. يف 

ه���ذه املواقف، كان يجل���ب الطعام اجلاهز لهم اأثن���اء عودته، كي ل 

اأقع يف امل�صقة.

كان يدخ���ل اإىل املنزل ب�صو�ًصا ومنفرج الأ�صارير، على الرغم من 

اإرهاق���ه ال�صديد. ي�صتف�صر بدايًة عن اأحوايل، ثم يتوجه اإىل الأولد، 

وبعده���ا ي�صاألن���ي: »ماذا فعلت الي���وم، األديك م�صكلة م���ا؟ اأميكنني 

امل�صاع���دة؟« ثّم يقول: »ما دام الأطف���ال موجودين فدعيهم يقومون 

بالأعم���ال التي ميكنهم اإجنازها. ل َت�ُصّقي على نف�صك«. كان يو�صي 
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الأولد دائًم���ا مبراع���اة اأح���وايل وم�صاعدت���ي يف الأعم���ال املنزلية. 

�صنا غرفة  بع���د انت�ص���ار الثورة ومع ب���دء الغتيالت، كنا ق���د خ�صّ

للحرا�ض، وكنا نتوىل اإعداد الطعام لهم. ثّم اأح�صر �صيدة مل�صاعدتي 

جهد بالعمل. 
ُ
كي ل اأ

يف اإحدى املرات ا�صرتيُت �صجادة من اإرث اأبي، ومل ينب�ض ال�صيد 

به�صت���ي ببن���ت �صف���ة. كان يعتقد ب���اأن حياته يج���ب األ تتعدى حدود 

حي���اة طالب عل���وم الدين، وعل���ى الرغم م���ن اأّنه كان يل���زم نف�صه 

بذل���ك، اإل اأّن���ه كان ي���رتك يل حري���ة الختي���ار ب���ني اأن اأ�صاركه ]يف 

تل���ك اللتزامات[ اأو ل. على كل الأحوال، بع���د عدة اأ�صهر من �صراء 

ال�صجادة �صعرت بالندم وقمُت ببيعها. كان لديه اإ�صرار عجيب على 

اأن اأتعّلم وقد خ�ص�ض يل وقًتا و�صار ي�صاعدين يف تعلم الدرو�ض كي 

اأ�صتع���د للم�صاركة يف المتحانات. وبعد ذلك طلب من »علي الر�صا« 

اأن يعلمن���ي قي���ادة ال�صي���ارة. عندم���ا حان موع���د المتحان اخلطي 

]للقيادة[, متّرن معي يف حل بع�ض الختبارات، لكي اأجنح.

منحن���ي الكثري من اخليارات )ال�صالحي���ات(، حتى اإّنه عندما 

كان ي���راين اأجل����ض كث���رًيا يف املن���زل، يق���ول: »�صيدت���ي! انه�ص���ي 

وا�صتفي���دي م���ن الفر�ض. اإذهبي خ���ارج املنزل، تنزه���ي واق�صدي 

الأ�صدق���اء والأق���ارب. فاجللو�ض الزائد يف املن���زل، يبعث الكاآبة يف 

قل���ب الإن�صان«. كنا نذهب �صباح كل جمعة م���ع الأطفال اإىل نواحي 

»ولنجك« ونتم�صى، وهو ي�صر علّي حتى اأرافقهم.

حكم  �صنوات  يف  والأط��ف��ال.  اأن��ا  بن�صاطي  الهتمام  كثري  ك��ان 

الطاغوت، كانت اأجواء الأماكن الرتفيهية غري منا�صبة كثرًيا لالأ�صر 

املتدّينة. لذا كان يقّلنا بال�صيارة وياأخذنا اإىل نواحي طهران، حيث 

مل نعرف قدره
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�صاعتني.  اأو  �صاعة،  ونتم�صى  اجلّيد،  املناخ  ذات  اخلالية  الأماكن 

كان ي�صرتي لالأطفال احللوى واملثلجات، ويالعبهم حتى يزول تعب 

الأ�صبوع الدرا�صي عن اأبدانهم وي�صتعيدوا ن�صاطهم لأ�صبوع درا�صي 

جديد. مل يرتدد اأبًدا يف ا�صطحابنا معه اإىل ال�صفر اإذا كان ذلك 

ا، واإذا حظي  اأي�صً متاًحا. حتى يف �صفريات العمل كان ي�صطحبنا 

بن�صف يوم ليق�صيه معنا، فلم يتواَن عن القيام بذلك. مثاًل عندما 

�ض لالأ�صرة بع�ض  تقرر اأن يلتقي يف م�صهد بالعلماء البارزين، خ�صّ

ل  ما[,  ]لجتماع  دعوه  اإذا  كانوا  ال�صاعات،  تلك  ويف  ا،  اأي�صً الأيام 

يلبي الدعوة. 

، وكان ي�صجع الأطفال 
1
 اأع���ّد �صندوق القر�ض احل�ص���ن يف البيت

���ا وفًقا حل�صاب  عل���ى و�ص���ع النقود فيه وبعده���ا يقرت�صون منه اأي�صً

دقيق. وكذلك اأعّد مفكرة �صغ���رية لأجل ت�صديد الأق�صاط واأعطاها 

ا م�صوؤوًل ع���ن ال�صتالم والت�صليم.  لالأطفال. عنّي عل���ي الر�صا اأي�صً

كذل���ك خ�ص�ض ملكتبة املن���زل دفرت ح�صابها اخلا����ض، والأ�صخا�ض 

الذي���ن يريدون ال�صتفادة منها، كان���ت لديهم بطاقة ع�صوية بحيث 

ت�صّج���ل الكتب التي ي�صتعريونها يف الدف���رت. كان يتعامل مع الأطفال 

باأ�صل���وب ي�صعره���م دائًم���ا اأنهم قد قال���وا كالًما يف غاي���ة الأهمية، 

اأو اأنه���م قد اأدوا عم���اًل ذا اأهمية كبرية، وباعتماده ه���ذا الأ�صلوب، 

فاإن���ه كان يق���ّوي الثقة بالنف�ض لدى الأطفال ك���ي ي�صتطيعوا التفكري 

با�صتقاللي���ة والتحدث واإبداء الراأي بحرية تام���ة. يف اإحدى املرات 

ولكي ي�صجع علي الر�صا البالغ )حينها( ثماين �صنوات، اأعطاه كتاًبا 

1- في لبنان يق���ال بالعامية: »�صندوق جمعية«؛ ي�صترك فيه مجموعة اأ�صخا�ض، 
ا ح�صيلة ال�صندوق؛ بالتناوب اأو ح�صب التفاق. وُيقر�صون بع�صهم بع�صً

مل نعرف قدره
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وطل���ب من���ه اأن يبدي راأيه في���ه. كان الكتاب مليًئ���ا بالهزل والنكت. 

عندما �صاأله كيف وجدت الكتاب، قال ب�صجاعة: »لقد قراأت الكتاب، 

ويوج���د فيه الكثري من العبارات غري املوؤدب���ة!« لقد منح الأبناء هذه 

ال�صجاع���ة حي���ث اإنهم اأ�صبح���وا يف بع�ض الأحي���ان عندما يواجهون 

كاتًبا لأحد الكتب، فاإنهم يف�صحون عن راأيهم بثبات واأدب.

دائًما كان يو�صي الأبناء با�صت�صارة اأهل الخت�صا�ض. حينما اأراد 

علي الر�صا الذهاب اإىل اجلامعة، حتّدث معه ون�صحه باأن ي�صت�صري 

بع�ض الأ�صدقاء الأطباء.

ب�صف���ة عامة كانت اأج���واء املراكز الرتفيهية خ���ارج املنزل غري 

�صليم���ة، لذل���ك كان يعمل على توف���ري و�صائل الرتفي���ه داخل املنزل 

ق���در امل�صتط���اع. فعلى �صبي���ل املثال ا�ص���رتى �صا�صة عر����ض الأفالم 

ذات الثماني���ة ميليم���رت، لك���ي ي�صاه���د الأطفال الأف���الم يف املنزل، 

اأو ا�ص���رتى لل�صبي���ان اأدوات جنارة. و�صع له���م يف قبو املنزل طاولة 

بين���غ بون���غ، واأدوات كرة اليد، اأ�صرطة متعددة للق���راآن، اآلة طباعة، 

دراجة وموتور�صيكل، اخلال�صة اأّنه كان يعمل كل ما بو�صعه وي�صرتي 

لالأطف���ال، كي ل يحتاجوا الذهاب اإىل مراكز الرتفيه خارج املنزل. 

����ض كل اأي���ام اجلمعة له���م واأحياًن���ا يلعب معهم  كذل���ك ظ���ّل يخ�صّ

»اح���زروا باأي ي���د«. عندما كان الأطفال يجل�ص���ون مل�صاهدة التلفاز، 

يق���ول ب�صوت حن���ون: »األي�ض من املوؤ�ص���ف اأن ترتكوا اله���واء العليل 

والأزهار واحلديقة اخل�صراء وجتل�صوا مل�صاهدة التلفاز؟«. ثّم ي�صّجع 

الأطفال عل���ى م�صاعدته يف تن�صي���ق احلديقة، والتق���اط احل�صائ�ض 

ال�صارة منها. كان كل ما يهدف اإليه هو اأن ياأن�ض الأطفال بالطبيعة 

واأن ل يعتادوا على التلفاز.

مل نعرف قدره
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كان يق�ّصم اأعمال املنزل بني الأطفال، دون متييز يف نوعية العمل 

�صواء للرج���ال اأو للن�ص���اء. فال�صبيان مثل الفتي���ات متاًما، يغ�صلون 

ال�صحون بدورهم، ويكن�صون املنزل ويزيلون الغبار. اأما ال�صراء من 

اخلارج فكان موكاًل اإليه اأو اإىل ال�صبيان. 

اأغلب الأموال التي اأنفقها على منا�صلي البلد واحتادات الطالب 

اجلامعيني، هي م���ن دخله اخلا�ض، رغم اأنه كان جماًزا بالت�صرف 

يف الأم���وال ال�صرعي���ة واخلم����ض، لكن���ه مل ينفقها مطلًق���ا على تلك 

الأم���ور، ومل متتد ي���ده اأبًدا اإىل تلك الأموال لأج���ل نفقات �صخ�صية 

اأو عائلية.

اأحياًن���ا عندما كان ياأتي اإىل املنزل ويراين مكتئبة، يحاول ب�صتى 

الطرق اإخراجي من تلك احلالة. فعلى �صبيل املثال اأتذكر عندما كّنا 

نع���ّد جهاز ابنتنا، اأعطاين مبلًغا من امل���ال وقال: »انه�صي يا �صيدة، 

اذهبي وا�صرتي جهاز حمبوبة«. وهكذا يخرجني من حالة الكتئاب. 

عندم���ا يرج���ع اإىل املن���زل، كان ين�صغل دائًما بالأبح���اث الهامة 

ا ل�صماع اأ�صغر كلمات  والكتابة واملطالعة. من الأ�صا�ض مل يكن م�صتعًدّ

الغيبة يف حق اأعدائه. فبمجرد اأن ُيغتاب �صخ�ض يف حم�صره، يعب�ض 

ويق���ول: »األ يوجد لدينا حديث اآخر؟ اإذا مل يكن لديكم كالم مفيد، 

ا لأ�صمع غيبة اأحد.  اذهبوا واأ�صغلوا اأنف�صكم اأو طالعوا. ل�صت م�صتعًدّ

وبدًل م���ن الغيبة، اطلبوا من اهلل هدايته اإىل طريق احلق«. يف حني 

كان اجلمي���ع يعادون���ه ويّتهمونه بهتاًنا، لكن قلب���ه ووجدانه مل يقبل 

اأبًدا باغتيابهم.

كّن���ا ك�صريكني، مل يكن لدي���ه اأخ فما انفك يقول يل: »اأنِت �صندي 

يف كل عم���ل اأري���د القيام ب���ه، لول م�صاندت���ِك يل، مل���ا ا�صتطعت اأن 
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اأجن���ز اأعمايل«. حيثما نذهب، نذهب مًع���ا. حتى اإنه مل يكن ي�صافر 

وح���ده، �ص���واء عندما مكثن���ا يف اأملاني���ا، اأو هنا. ويق���ول: »ل بد واأن 

تاأت���ي. اأنِت ل�صِت زوجتي فق���ط، بل اأنت �صلواي«. مل اأقف يف اأي وقت 

مانًعا لن�صاطاته. يف اأملاني���ا كان الربنامج والندوة ميتد اأحياًنا حتى 

ال�صاعة الثالثة بعد منت�صف الليل، لكن مل يح�صل مطلًقا اأن قلت له 

اأي���ن حّقنا؛ �صعدت دائًما بن�صاطات���ه، وكلما قال هذا العمل اأخذ من 

حقك، اأجبته لق���د �صاألت اهلل اأن مت�صي على هذا الطريق. ل اأرغب 

باأن تاأتي وجتل�ض بجواري وتتحّدث وت�صحك ومن�صي الوقت مًعا. هو 

نف�صه مل يكن من اأهل تلك الأحاديث مطلًقا. 

الت���زم بح�صور در�ض الإمام اخلميني خالل عي�صه يف مدينة قم، 

وكان ل���ه من العمر 23 �صن���ة. ومع ذهابه اإىل درو�ض اأخرى طبًعا، اإّل 

اأّنه ظ���ّل متعلًقا بالإم���ام ب�صكل خا�ض. يف الي���وم العا�صر من حمرم 

ا، هّم باخلروج من املنزل  الذي اعتقل في���ه الإمام وُنفي بعدها اأي�صً

قائ���اًل: »رمبا ل اأعود الليل���ة«. قلت: »ملاذا؟« ق���ال: »اإنني ل اأ�صتطيع 

حتّم���ل اأن ياأخ���ذوا الإم���ام، واأّل يوجد هن���ا جم���ّدًدا واأّل يتمّكن من 

العم���ل«. يف تلك الليلة اعتقلوا الإم���ام. منذ تلك ال�صاعة وما تالها، 

مل ي�ص���رتح حتى ل�صاعة واح���دة، وكان دائم التفكري فيه. كانت تاأتيه 

ر�صائ���ل ب�صكل منتظم من تركي���ا والنجف، ومن الإمام ب�صكل �صّري، 

وق���د ذه���ب لروؤيته يف النجف مرت���ني. حينما كّن���ا يف اأوروبا، لطاملا 

اأو�ص���ى ال�صباب: »انظروا ماذا يق���ول الإمام، ونّفذوا ما يقوله. ل بد 

واأن ن�ص���ري حيث ي�صري الإمام واأن نحذو حذو الإمام. ل بد واأن نكون 

عوًنا دائًما له ول نغفل عنه دقيقة واحدة«.

ُدعي ال�صيد به�صتي من طرف املراجع الأربعة للذهاب اإىل »املركز 



■ طهران منزله يف قلهك.



119

الإ�صالم���ي يف هامبورج« وا�صتالم امل�صجد هناك الذي اأ�ص�صه اآية اهلل 

بروج���ردي؛ وذل���ك لأن اإم���ام اجلماعة هناك ال�صي���د »حمققي«، قد 

ترك امل�صجد وعاد اإىل اإي���ران. يف تلك الأيام اغتيل »من�صور« رئي�ض 

الوزراء، �صغط ال�صافاك علينا كثرًيا وعّد ال�صيد به�صتي اأحد املتهمني 

الأ�صا�صي���ني باغتيال���ه، حيث �صه���د منزلنا اجتماعات كث���رية  لأجل 

النهو����ض باحلركة، الأمر الذي دعا ال�صاف���اك لتهام ال�صيد به�صتي 

بامل�صوؤولي���ة عن احلادث. عندما ذهب ال�صي���د به�صتي اإىل هامبورج، 

بقينا هنا، ليت�صّنى له ترتيب الأعمال هناك وتنظيمها ومن ثم نلتحق 

به. لكن ال�صافاك مل ي�صمح لنا باخلروج ملدة اأربعة اأ�صهر، ويف النهاية 

متك���ن اآي���ة اهلل خوان�صاري من اإخراجنا ب�صعوب���ة بالغة. وقد �صارك 

ثالث���ة اآلف �صخ����ض يف اأول �ص���الة جماع���ة اأّمها ال�صي���د به�صتي يف 

م�صجد هامبورج، حيث كان ذلك اأمًرا مده�ًصا للجميع. 

بعد انت�صار الثورة، كانت الجتماعات تعقد يف بيتنا ب�صكل دائم، 

وت�ص���م ال�صيد طالق���اين، مطهري، باهرن، وال�صي���د خامنئي، ومتتد 

لعّدة �صاعات. قبل الثورة، كانت اأعمالهم واجتماعاتهم �صرية ب�صكل 

عام. كان ال�صب���اب ياأتون كل ليلة اأربعاء وحتت عنوان ح�صور جل�صة 

تف�ص���ري القراآن، متت���د اجتماعاتهم يف بع�ض الأحي���ان حتى ال�صاعة 

الثانية بعد منت�صف الليل. كانوا يف هذه الجتماعات يكتبون الر�صائل 

اإىل الإمام، اأو ميالأون الأ�صرطة وير�صلونها، يجل�صون ويت�صاورون مع 

ال�صباب املفع���م باحلما�صة والفكر فيما �صيفعل���ون لتقدم الثورة. اإّن 

الأ�صخا�ض الذين كانوا على خط الإمام، بقوا حتى النهاية على خط 

الإم���ام. دائًما كانوا متحدين مع بع�صه���م البع�ض، ويعملون مًعا. يف 

الأ�ص���ل كان منزلنا مكاًنا لهذا الن���وع من الجتماعات فقط ل غري. 

مل نعرف قدره
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فلم يكن مكاًن���ا لالجتماع وامل�صامرة، اأو ال�صح���ك وال�صيافة. مل اأَر 

مطلًقا ال�صيد به�صتي يجتمع مع �صخ�ض ل �صلة له بالعمل الإ�صالمي. 

قبل الثورة كان ال�صيد به�صتي يتبع الإمام ويحذو حذوه. واجلميع 

علم ذلك جيًدا. كان �صخ�صية بارزة. مل يكن خمتفًيا ثم ظهر ]على 

ال�صاح���ة[. ولكن عندما انهال �صي���ل التهامات الباطلة والال مقبولة 

عل���ى راأ�صه، �صّدق الكثريون الأمر. كلما كنت اأقول: »يا �صيد! اذهب 

اإىل الرادي���و والتلف���از واأجب ع���ن التهم«. كان يق���ول: »ملاذا اأذهب، 

لأعّك���ر اأذه���ان النا�ض م���ن خ���الل الرادي���و والتلفاز؟ م���اذا اأقول؟ 

اإين اأ�صك���و حزين اإىل اهلل. ف���اهلل ي�صلح كل الأم���ور«. بعد �صهادته، 

بكاه ال�صدي���ق واخل�صم. الكثريون جاوؤوا، و�صاأل���وين اأن اأطلب منه 

م�صاحمته���م اإذا راأيته يف املنام. لأين اأعرفه جيًدا، اأعلم اأنه قد عفا 

عن اجلميع. فهو مل يعمل لأجل �صهادٍة اأو تكذيب من اأحد، كان يعمل 

هلل ومل يكن لديه �صكوى من اأي �صخ�ض ومل ينتظر �صيًئا من اأحد.

كان���ت اأ�صابيع عديدة متر وه���و م�صافر اإىل مناطق خمتلفة لأجل 

اإلق���اء اخلطاب���ات وحّل وف�ص���ل ق�صايا النا����ض. واإذ اأق���ول له انتبه 

لنف�ص���ك، كان يق���ول: »يا �صيدة! لي�ض يل اأكرث م���ن روح واحدة، ولذا 

جيب: »ل 
ُ
يج���ب اأن ُتنف���ق يف �صبي���ل اهلل، اأحتّذرينني من امل���وت؟« واأ

واهلل! هوؤلء النا�ض ]الأ�صدق���اء[ يت�صلون دائًما ويقولون، اإذا اأ�صيب 

ال�صيد بخد�ٍض، فاأنتم امل�صوؤولون«. 

مل يغف���ل حلظ���ة واحدة عن التفك���ري بامل�صاك���ني وال�صعفاء حتى 

رحيله عن هذه الدنيا. كلما فكرت يف نف�صي، اأرى كم اأين قد خ�صرت 

ا مثالًيا وعزيًزا. مل نعرف قدره. مل تكن اخل�صارة  لنا وحدنا  �صخ�صً

���ا. كان الإمام قد راأى  اأن���ا والأبن���اء، واإمنا كان خ�ص���ارة للنا�ض اأي�صً
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مناًما قبل �صهادة ال�صيد به�صتي، وقد حّذره. يف الن�صف من �صعبان 

عندم���ا اأردن���ا الذهاب اإىل اأ�صفه���ان لروؤية وال���دة ال�صيد، ذهب يف 

ذلك الي���وم لروؤية ح�صرة الإمام. حينما ع���اد، وجدته م�صتاًء جًدا. 

�صاألت���ه عن ال�صب���ب، اأجاب: »ق���ال الإمام ل تذهب يف ه���ذا ال�صفر، 

وانتب���ه لنف�صك اأكرث«. كلما �صاألته عن من���ام الإمام، مل يجبني. اإىل 

اأن كان ي���وم عزائه، حيث ج���اءت اإىل منزلنا زوجة الإمام، و�صاألتها 

ع���ن ذلك املنام. قالت: »كان الإمام قد راأى اأّن عباءته قد احرتقت، 

وقال لل�صيد به�صتي: اأنت عباءتي، فانتبه لنف�صك«. 

اأه���م خ�صال ال�صي���د به�صتي اأن���ه مل يخ�َض امل���وت وكان يقول لنا 

دائًم���ا: »ل تهابوا املوت، ول ُترهبوين )من���ه(. فاأنا ل اأخ�صى املوت، 

واإذا كان���ت ال�صهادة قدري، �صاأوارى يف ال���رثى بفخٍر وعز«. كان يف 

الطليعة و�صّباًقا دائًما. كذل���ك يف الثورة واملظاهرات ما فتئ يتقدم 

اجلمي���ع، يحم���ل بيده مك���رب ال�ص���وت، وكلم���ا اأ�صررنا علي���ه اأن يا 

�صي���د! �صيطلقون النريان. ُيجيب: »فليطلق���وا! اأنا ل اأ�صتطيع اأن اأرى 

النا����ض ُتقتل واأجل�ض يف املن���زل. يجب اأن اأكون مع هوؤلء النا�ض. اإذا 

ا�صت�صه���دت، اأ�صبح م���ع النا�ض، واإذا مل اأ�صت�صه���د اأكون مع النا�ض«. 

من���ذ الثامن���ة ع�صرة م���ن عمره ومنذ زم���ان اآي���ة اهلل كا�صاين، كان 

ي�صارك يف جميع املظاهرات، مل يتزلزل ومل يت�صّلل اخلوف اإىل قلبه 

وميتنع عن اخلروج من املنزل. كان يف الطليعة يف كل مكان.

مل نعرف قدره





■ يجب اأن اأُملي على اأبنائي

)ملوك ال�صادات به�صتي(

راأي���ت اأبي منزعًج���ا مرتني؛ املرة الأوىل عندم���ا تلقى خرب وفاة 

وال���ده، حيث ذهبنا اإىل اأ�صفهان ب�صيارة اأحد الأقرباء، وكان حزيًنا 

يبكي طوال الطريق. واملرة الثانية عندما �صمع خرب ا�صت�صهاد ال�صيخ 

مطه���ري، حيث ميكنني القول اإّنه بدا اأ�صّد حزًنا مقارنًة بحاله عند 

تلّقيه خرب وفاة والده.

كان الوال���د قد ق�ّصم اأعم���ال املنزل فيما بينن���ا جميًعا، ف�صارت 

الأعم���ال ت���وؤّدى بالتناوب. فمث���اًل اإذا قمُت يف اإح���دى الليايل بغ�صل 

اأواين الغ���داء، فتكون يف الليلة املقبلة بعهدة اأخي. مل ُت�صمع يف بيتنا 

هذه الأقاويل باأّن ال�صبي معفًى من غ�صل الأواين. وبالرغم من كرثة 

اأعم���ال املنزل، فقد كان الوالد معتقًدا بع���دم �صرورة ا�صتدعاء من 

ي���وؤّدي عّنا الأعمال املنزلية. بل يجب عل���ى كل �صخ�ض منا اأن يوؤدي 

عمله بنف�صه كي ل تكون هناك حاجة اإىل اخلادمة. كذلك كان يقوم 

بنف�صه بالإ�صالحات التي كان يحتاجها املنزل ب�صكل عام. 

 روى اأح���د الأ�صدقاء، اأّنه يف اأحد اأيام اجلمعة ذهبُت اإىل ال�صيد 
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به�صتي واأخربته باأّن اأحد امل�صوؤولني ال�صيا�صّيني الغربّيني قد اأتى اإىل 

طه���ران وطلب اأن يلتقي���ه. مل يوافق ال�صيد به�صت���ي، وقال اأنا اأعتذر 

�ض  ع���ن اللق���اء، اإّل اإذا كّلفني الإمام؛ لأنه ي���وم عطلتي، وهو خم�صّ

ملي على اأبنائ���ي، واأقوم 
ُ
لالأ�ص���رة، ففي ه���ذه ال�صاعات، يج���ب اأن اأ

بتدري�صهم وكذلك اأجنز بع�ض اأعمال املنزل.

�صاد بيتنا نظام خا�ض، ب�صفة عامة كان اجلميع يذهب اإىل النوم 

وال�صرتاحة عند ال�صاعة 10 اأو 10:30، وُتطفاأ اأ�صواء املنزل، ويذهب 

وال���دي للمطالعة. بعد الثورة ك���رثت اأعماله، ف�صار يبقى يقًظا حتى 

ال�صاعة الواحدة لياًل، ويخرج كل �صباح من املنزل عند ال�صاعة 6:30.

يف اإح���دى امل���رات ج���اء »رج���وي« اإىل منزلنا مع اأف���راد حمايته 

امل�صلح���ة، ومبج���رد اأن فتحنا الباب، تدافع���وا اإىل داخل املنزل دون 

ا�صتئ���ذان. قلق���ْت اأمي كث���رًيا، واأخربت اأب���ي باأنه���م م�صّلحون وهم 

ينتظرون���ه يف غرف���ة ال�صتقبال، قال وال���دي ل تقلقوا. بعدها ذهب 

وحت���ّدث معهم. رمبا كان���وا يتوّقعون من���ه م�صاعدة مالي���ة، اأو اأنهم 

يري���دون اأن يفر�ص���وا اأنف�صه���م لأجل الت�ص���دي لبع����ض م�صوؤوليات 

النظ���ام. عندم���ا غ���ادروا، ا�صتغرق وال���دي يف التفك���ري، وقراأنا يف 

�صفحات وجهه عالمات املرارة وال�صتياء.

حينما اعتقلوا »تقي �صهرام« وكان قد �صدر بحقه حكم الإعدام، 

ات�صلْت مبنزلنا اإحدى مدّر�صاتي ال�صابقات للمرحلة الثانوية، حيث 

كانت على عالقة وثيقة بنا، وقد اختفت قبل الثورة ثم عادت للظهور 
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َرْتَن���ا بعد مرور هذه ال�صنوات. بعد  بع���د النت�صار. تعّجبنا كيف َتَذكَّ

ال�ص���وؤال عن الأحوال، ترّجتني باأن اأطل���ب من والدي اأن يوقف حكم 

اإع���دام تق���ي �صهرام، واأن ير�ص���ل ملفه اإىل املحكم���ة لتجديد النظر 

]بالق�صية[. قلت: »اإذا كان احلكم قد مّر مبراحله القانونية، اأ�صتبعد 

اأن يواف���ق اأبي على هذا الطل���ب، خا�صًة اإذا كان���ت الإدانة قد ثبتت 

���ا«. مهما يكن فقد عاد الوال���د اإىل البيت ال�صاعة 12:30  بحقه اأي�صً

م�ص���اًء واأخربته بامل�صاألة. فجاأة احتق���ن وجهه )احمّر( ب�صّدة وقال: 

»اأي���ن كان���ت هذه ال�صيدة، حينم���ا قام زمالوؤها القتل���ة، بقتل اأمثال 

�صري���ف واقفي واإحراق ج�صده؟ يف تل���ك الأيام اأمل يعلم تقي �صهرام 

ب���اأّن الإع���دام عاقبة عمله؟ لق���د �صدر بحق ملّفه حك���م قطعي ولن 

يتغرّي باأي حال من الأحوال«.

كانوا دائًم���ا يّت�صلون مبنزلنا بدافع التهوي���ل واحلرب النف�صية، 

ويقولون لقد و�صعنا قنبلة يف منزلكم. يف اإحدى املرات و�صعوا قنبلة 

ا، وحينما عربت �صيارة والدي،  اأ�صف���ل اجل�صر القريب من بيتنا اأي�صً

. انفجرت القنبلة، لكنه مل يتاأَذّ

يف اإحدى امل���رات حينما ذهب الوالد اإىل النج���ف لروؤية الإمام، 

عّم���ت الفرح���ة كل وج���وده، لدرجة اأّن �ص���ورة وجهه ل ت���زال ماثلة 

اأمام���ي اإىل الآن بالرغم م���ن م�صي اأكرث م���ن 35 عاًما. كذلك عند 

انت�صار الثورة كانت فرحته ل تو�صف.

من���ذ 14 ا�صفن���د 1359 )1981/3/4( وحت���ى �صه���ر ت���ري 1360 

يجب اأن اأُملي على اأبنائي
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)1981/7(، ت�صاع���دت كث���رًيا حمالت الت�صوي���ه والغتيال املعنوي 

ل�صخ�صيت���ه، لكن الوالد مل يكن يجيب عن ه���ذه التهامات مطلًقا، 

وحينم���ا كنا نرج���وه اأحياًنا باأن ي���رّد كحد اأدنى لرف���ع ال�صبهة، كان 

يق���ول: »اإّن كل هذه الأقاوي���ل من�صاأها احل�صد. األي�ض موؤ�صًفا اأن اأنفق 

هذا العمر الثم���ني يف الإجابة عن مثل هذه الأقاويل؟ ل تزال هناك 

الكث���ري م���ن الأعم���ال التي ل ب���د واأن ُتنج���ز خلدمة النا����ض، وعمر 

الإن�صان لي�ض كافًيا لُيهدر �صدًى«.

يجب اأن اأُملي على اأبنائي



■ طهران - اجتماعات تو�صيح املواقف يف مكتب احلزب اجلمهوري الإ�صالمي.



■ اجل�ض يا �صيد

)علي قائمي(

يف اأح���د اجتماعات جمل�ض اخلرباء، ق���ام ال�صيد به�صتي باإجراء 

ا�صتطالع فيما يتعلق بوظيفة اإدارة املجل�ض بخ�صو�ض الو�صع املايل؟ 

قام اأحد ال�صادة وقال: »اأنا اأتكّفل بكامل نفقة جمل�ض اخلرباء«. قال 

ال�صي���د به�صتي بكل �صراحة وج���راأة: »من اأين يا �صيد؟« اأجاب: »من 

�صهم الإمام«. انزعج ال�صيد به�صتي كثرًيا وقال: »�صهم الإمام خا�ض 

باأف���راد ال�صعب، اإجل�ض ي���ا �صيد!« هكذا قال ل�صخ����ض ل يجروؤ اأحد 

عل���ى اأن يقول له اإجل�ض يا �صي���د. لكن ال�صيد به�صتي يف موقف احلق 

مل يك���ن يهاب اأحًدا. كذل���ك قام �صخ�ض اآخر من و�صط املجل�ض. لن 

اأذك���ر ا�صم���ه لأّنه ما يزال حًيا كما اإّن���ه كان يف اإحدى الفرتات اإمام 

ا اإّنه يتحمل كل النفقات.  اجلمع���ة وهو �صخ�صية معروفة. وقال اأي�صً

كذل���ك اأجاب ال�صيد به�صتي م���ن على من�صة املجل�ض قائاًل: »من اأي 

م�ص���در؟« اأجاب: »من دخلي اخلا�ض. اأك���د ال�صيد به�صتي: »هل هو 

اإرث الوالد، اأم اأن م�صدرها دخل عمومي؟« اأجاب هذا ال�صيد: »من 

م�صدر �صهم الإمام«. قال ال�صيد به�صتي هذه املرة بنربة اأ�صد حزًما: 

»اإجل�ض يا �صيد! هذا اأمر معيب! ل تتفّوهوا مبثل هذه الأقاويل«.

يف النهاي���ة ق���ال ال�صيد به�صت���ي لقد و�صع مبل���غ 15 مليون تومان 



130

كر�صي���د من ميزانية الدولة حتت ت�صرفن���ا، ويجب اأن ل ن�صرف يف 

ا�صتخدامه���ا، لذا، ُيق���ّدم �صحن يخنة كوجبة غ���داء، كوب �صاي يف 

ال�صباح، وكوب بعد الظهر وح�صب، ولن يتقا�صى اأحد راتًبا. 



■ م�صتعد اأن اأقف اأمام ال�صينما اأي�ًصا

)ح�صني مهديان(

يف اإحدى املرات قال يل الدكتور به�صتي: »الفل�صفة ع�صقي، ولكن 

خدمة الإ�صالم منعتني من هذا الع�صق«. 

يف املرحلة التي كان فيها مرور اأحد علماء الدين من اأمام ال�صينما 

ي�صبب م�صكل���ة، كان ال�صيد به�صتي يقول: »يف حال راأيت م�صلحًة يف 

وقويف اأمام ال�صينما لأجل الدفاع عن الإ�صالم، فاأنا م�صتعد اأن اأخلع 

الزي العلمائي واأقف هناك بثياب عادية، واأدافع عن الإ�صالم. ففي 

�صاحة الدفاع عن الإ�صالم، لن اأكون اأ�صري الزي العلمائي والعناوين 

الأخرى ]ال�صاأنيات[«.

بع���د �صف���ر ال�صي���د به�صت���ي اإىل باري�ض وقب���ل ت�صكي���ل احلكومة 

الع�صكري���ة ل� »ازه���اري«، عّرج قلياًل من الوقت عل���ى »فيينا«. هناك 

�صاألت���ه ع���ن اللق���اء الذي ح�صل ب���ني املهند����ض ب���ازركان والدكتور 

�صنجابي مع الإمام يف نوفل لو�صاتو، و�صاألته: »حينما كنتم هناك، ما 

الذي حدث؟«. اأجاب ال�صيد: »حتّدثت مع املهند�ض بازركان يف نوفل 

لو�صات���و. كانت مواقفه تختلف عن مواق���ف الإمام، اإذ، ل يعتقد باأّن 
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ال�صاه �صيتنّحى عن ال�صلطة ب�صبب دعم اإمريكا له. هو يتحّدث هكذا 

بداف���ع ال�صفقة، اأم���ا ال�صيد �صنجابي فاأمره خمتل���ف، فظاهًرا يبدو 

اأّنه قد قبل مبواقف الإم���ام، ولكنه غري �صادق«. �صاألته: »هل لديكم 

مواقف تخالف مواقف الإمام من خالل املناق�صات التي اأجريتموها 

معه؟«. قال: »كال! مل اأختلف معه مطلًقا يف كل الق�صايا املطروحة«. 

 يف الوق���ت الذي م���الأت ال�صائعات كل مكان، ب���اأّن ال�صيد به�صتي 

ي�صكن يف ق�صر ويعي�ض مرتًفا، ذهبُت اإليه يف املجل�ض الأعلى للق�صاء 

وكان وق���ت الغداء. وحينم���ا اأح�صر غداءه، راأي���ت �صحًنا من اللنب 

وقلياًل من اخلبز.

انهال���ت الكث���ري م���ن ال�صائع���ات، وا�صتغّل���ت جماعة بن���ي �صدر 

واملنافق���ون ]الأم���ر[ �صد ال�صيد به�صت���ي. من جملة ما قي���ل اإّن لديه 

اأم���واًل كث���رية يف البنوك اخلارجي���ة، واإّنه يحّول اأم���وال الدولة اإىل 

.
1
ح�صاباته يف اخلارج، واإّنه يعي�ض حياة الرتف والأبهة يف بيت »َعَلْم«

- َعَلم: رئي�ض الوزراء في فترة حكم ال�صاه.  1



■ من الأف�صل اأن ُي�صتفاد من هوؤلء اأي�ًصا

)م�صيح مهاجري(

�صمعت من ال�صيد مو�صوي اأردبيلي اأّن بني �صدر قد تعامل بوقاحة 

م���ع ال�صيد به�صت���ي. وكان بني �صدر يف الأ�ص���ل �صّيئ اخللق ويقذف 

بالإهان���ات. احمّر وجه ال�صيد به�صتي، من دون اأن يرد على وقاحته. 

كان بن���ي �صدر يقول لل�صيد: »لقد اأ�ّص�صت ال�صرطة الق�صائية لت�صّكل 

حماية ل���ك ]لت�صبح ع�صابة ل���ك[, لأنك �صخ����ض ديكتاتوري«. كان 

ال�صيد به�صتي يريد اأن يجيب باأّن هذا العمل هو اأمر قانوين، وي�صب 

يف م�صلحة البلد. يعقب ال�صيد مو�صوي اأردبيلي: »مل اأحتمل كل هذه 

الإ�ص���اءات، ومل اأنتظر حتى يجيبه ال�صيد به�صتي جواًبا منطقًيا، لأن 

ا، لذا تناولت �صكرية حجرية كانت اأمامي  بني �صدر قد اأهانني اأي�صً

على الطاولة ورميتها نحوه، ففر هارًبا ومل يبَق ملوا�صلة ال�صجار«.

عندم���ا احتّج���ت احلكوم���ة املوؤقت���ة برئا�ص���ة ب���ازركان وح���زب 

»حرك���ة احلرية« اأثناء اأدائهم العمل، وقدم���ت احلكومة ا�صتقالتها، 

ذه���ب ال�صيد به�صتي وال���كادر املركزي للح���زب اجلمهوري -الذين 

كان���وا مت�ص���ّدري الإدارات الهام���ة يف خمتل���ف املناط���ق- اإىل ق���م 

لزي���ارة الإمام، وطرح���وا ق�صايا »حركة احلري���ة« واحلكومة املوؤقتة 
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واعرتا�صاته���م على مبداأ »ولي���ة الفقيه«. اأجابه���م الإمام: نّحوهم 

جانًبا، وقوموا اأنتم بت�صكيل حكومة جديدة، ولكن ال�صيد به�صتي قال 

ا. عار����ض الإمام؛ لكن  اإّن���ه م���ن الأف�صل اأن ُي�صتفاد م���ن هوؤلء اأي�صً

ال�صيد به�صتي جنح باإقناعه. �صاألت ال�صيد به�صتي: »ملاذا اأ�صررت؟« 

اأج���اب: »اإذا مل يكن هوؤلء �صمن جمموع���ة اأ�صحاب القرار، فاإنهم 

�صي�صكل���ون مرك���ًزا للموؤامرة، وكذل���ك �صيلتّف حوله���م جماعة، لذا 

م���ن امل�صتح�صن اأن ن�صّمهم اإىل املجموع���ة ]التي تدير البالد[, كي ل 

ي�صبحوا موقًدا للفتنة«.



■ عرفته يف ن�صف �صاعة

)اأحد اأع�صاء فريق احلرا�صة(

بعد فرتة من عملي حار�ًصا يف اجلامعة، ُعر�ض علّي لأكون مرافًقا 

]حار�ًصا[ للدكتور به�صتي واأن�صم اإىل فريق حمايته. كانت ال�صائعات 

حول���ه كث���رية اإىل درج���ة اأين يف البداية كنت اأ�صك ب���اأّن هذا العامل 

الديني الذي يفرت�ض اأن اأتوىّل حرا�صته، لي�ض هو العامل نف�صه املعني 

اأن���ا بحرا�صته. حتى يف اإح���دى املرات، �صاألني اأح���د اأقارب الدكتور 

���ا متديًنا وموؤمًنا: »هل زوج���ة ال�صهيد به�صتي  به�صت���ي، وكان �صخ�صً

اأملانية؟« قلت له: »كال يا رجل! اإن لهجتها اأ�صفهانية، وهي من عائلة 

مدر�صي«. وكان هذا ال�صك يراود الكثري من النا�ض.

يف اأحد الأيام، ركبت احلافلة مّتجًها اإىل بيت الدكتور به�صتي يف 

قلهك لأبّدل نوبتي. كان يف احلافلة، جمموعة من الأ�صخا�ض املعادين 

 به�صتي من 
2
 يتجادلون. قال اأحدهم مَل ل تقولون اإّن مرمدة

1
للنظام

الذهب وتعود اإىل َعَلم )رئي�ض الوزراء يف فرتة الطاغوت(. تب�صمُت، 

ث���م التفَت اإيّل لأجاريه يف حديث���ه لكني قلت له: »لي�ض الأمر كذلك، 

-  من »مجاهدي خلق«، جماعة »حزب توده«، ع�صابات الفدائيين و..  1
- في اللهجة العامية )منف�صة(.  2
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اأن���ا حار�صه واأنا ذاهب الآن لتغيري نوب���ة احلرا�صة. ت�صتطيع اأن تاأتي 

معي وترى بنف�صك«. تعجب بع�صهم واأتى البع�ض.

عندم���ا اأت���وا يف �صبيحة الي���وم التايل، ق�ص���دت الدكتور به�صتي 

واأخربته اأّن فالًنا قد جاء وحّدثته مبا جرى. قال: »دعه يدخل«. كان 

بع����ض الذين ياأت���ون اإليه يبداأون باحلديث م���ن دون اأن يلقوا التحّية 

علي���ه. كان الدكت���ور به�صت���ي يجيبه���م بابت�صامة وبطريق���ة م�صّوقة 

ي�صتمت���ع به���ا الإن�صان. بعد احلدي���ث املتبادل ب���ني الطرفني، ينبهر 

كثريون به ويقولون ل���ه اإنكم تبدون يف التلفاز ب�صكل مغاير، وعندما 

التقينا بكم، ]وجدناك���م[ ب�صكل اآخر. قال الدكتور به�صتي يف جوابه: 

»ل ب���د واأن اأب���دو بهيئ���ة معينة داخ���ل جمل�ض اخل���رباء؛ حيث دخله 

اأ�صخا�ض يّدعون ال�صداقة، لكنهم يف حقيقة الأمر اأعداء للنظام«.

يوًم���ا م���ا ُقتل فرٌد من اإح���دى اجلماعات رمًي���ا بالر�صا�ض، وقد 

ق�صد اأقرباوؤه الطبيب ال�صرعي. ح�صر الدكتور به�صتي عند الطبيب 

ال�صرع���ي ب���ال تن�صيق م�صبق �ص���رًيا على الأقدام. عندم���ا و�صل اإىل 

 
1
هناك، اأقدم �صخ�ض على اإهانة الدكتور به�صتي قائاًل: »كان ليزيد

���ا عمام���ة«. اأراد حرا�ض ال�صهي���د به�صتي اأن يلزم���وه حّده، لكن  اأي�صً

الدكتور به�صتي قال لهم: »اهداأوا«.

�صعي���ُت اأن اأر�صد للدكت���ور به�صتي نقي�صة اأو عيًب���ا �صغرًيا، فهو 

بالت���ايل غري مع�صوم. كنت اأحّدث نف�صي، اأّن���ه يف النهاية ل بد واأن 

- المق�صود يزيد ابن معاوية.  1
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تق���ع بني ي���دي هفوة �صغ���رية ل���ه. كان الدكتور به�صت���ي يعقد يف كل 

اأربع���اء موؤمت���ًرا �صحافًيا. يف اأحد املوؤمترات رف���ع �صخ�صان يديهما 

يف اآن واحد لي�صاأل الدكتور. اأجاب الدكتور ال�صخ�ض الأ�صغر عمًرا. 

قل���ت يف نف�صي، اإنها لهف���وة �صغرية، وحفظته���ا يف ذاكرتي. بعدها 

�صاأل���ت الدكتور: »يا �صيد! رفع �صخ�ص���ان يديهما مًعا، لكنكم اأجبتم 

عل���ى ال�صخ�ض الأ�صغر عم���ًرا، ملاذا؟« قال: »لدين���ا يف الإ�صالم اأنه 

اإذا رف���ع �صخ�صان يديهما يف الوقت نف�صه، فعليك اأن تبداأ باليمني«. 

ا مل اأكن موفًقا. وهنا اأي�صً

انتاب الدكتور به�صتي يوًما اإرهاق �صديد، متّدد يف اإحدى الزوايا، 

���ا اإىل جانبه، جاء اإىل هن���اك »ر�صول مالقلي بور«  وجل�ص���ُت اأنا اأي�صً

والتقط لن���ا �صورة. مل اأكن اأعلم اأّنه التق���ط ال�صورة. قلت لر�صول: 

»ل تاأخذ �صورة، اإنها ل تليق بالدكتور«. قال: »كال!«. بعد م�صي عام 

عل���ى تلك الق�صية وبعد �صه���ادة الدكتور، ذهبت اإىل مكتب احلزب. 

يف ذل���ك احل���ني كان البع�ض ما يزال يعتقد اأنن���ي ا�صت�صهدت. راأيت 

»مالقلي بور« هناك وقلت: »مل���اذا ن�صرت ال�صورة؟!« قال: »اعتقدنا 

اأنك ا�صت�صهدت«. 

بع���د اأن نقلن���ا اأثاث الدكتور به�صتي من منطق���ة قلهك اإىل �صارع 

اإي���ران، دخلنا املن���زل، ورّتبنا الأثاث ثّم ذهبن���ا اإىل مكتب احلزب، 

ومن �صدة اإجهادي، قررت اأن اأرتاح؛ متددُت على قطعة من املوكيت 

يف م���كان قريب من مبنى املكت���ب. كذلك كان حار�ض الدكتور باهرن 

���ا وا�صمه بهرام. يف ه���ذا الوقت راأي���ت ال�صادة  هن���اك مم���دًدا اأي�صً

عرفته يف ن�صف �صاعة
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يخرج���ون واحًدا تلو الآخ���ر. يف حني مل يكن قد ب���داأ الجتماع بعد. 

غ���ادر ال�صي���خ ها�صمي، باه���رن، رجائي، ع�صك���ر اأولدي، وجمموعة 

م���ن ال�صادة. تعجبت ونه�صت من م���كاين لأرى ما اخلرب، فجاأة وقع 

انفجار. كان �ص���وت النفجار �صعيًفا بالن�صبة لنا ونحن على م�صافة 

مئ���ة مرت م���ن املبنى. يف البداي���ة اعتق���دت اأّن دراجت���ي النارية قد 

انفج���رت اأمام املبنى، لكن عندما ذهب���ت اإىل اخلارج وجدت اجلو 

مظلًم���ا وقد انهار �صقف ب�صخامة 30 اإىل 40 �صنتيمرت. عندما راأيت 

ه���ذا امل�صهد، وعلى اأثر ال�صغط والنزعاج ال���ذي اأ�صابني، �صدمت 

ورح���ت األطم على راأ�صي. يف ه���ذه الأثناء راأيت النا�ض يهرولون نحو 

م���كان احلادث وهم يكرّبون. راأيت عدًدا من الأ�صخا�ض كانوا اأحياًء 

حينم���ا خرجوا من حت���ت الأنقا�ض، وكذل���ك كان كل َمْن يخرج من 

حتت الأنقا�ض، يرّدد هذه اجلملة فقط: »الدكتور! الدكتور!«. 

بع���د م���دة جاء احل���اج »حم�ص���ن رفيق دو�ص���ت« وق���ال يل: »اأين 

الدكت���ور؟« اأ�ص���رت اإىل مكان���ه قائ���اًل: »اأعتق���د اأنه هن���ا؛ لأنه يلقي 

اخلط���اب يف هذا املكان«. ا�صتط���اع اأن يجد الدكت���ور به�صتي. اجته 

نح���وي وق���ال: »اأمل تَر به�صت���ي؟« قلت: »ل«. قال: »مل يب���َق منه اأثر«. 

�صاءت حايل كثرًيا، وفقدت ال�صيطرة على نف�صي.

عرفته يف ن�صف �صاعة





■ اأنت ل تقل �صيًئا

)علي �صياد ال�صريازي(

يف اأحد الأيام تلقّيت ر�صالة من بني �صدر، كان قد كتبها ب�صورة 

خمت�ص���رة ومقت�صب���ة: »من الي���وم اأنت ُمقال، ويج���ب اأن تخرج من 

املنطق���ة«، قائ���د الفرق���ة الذي كنُت ق���د عينته بنف�ص���ي اأبلغني هذه 

الر�صال���ة واأو�صله���ا حت���ى اإىل املطب���خ، فبالإ�صاف���ة اإىل الوح���دات 

التنفيذي���ة والقتالية اأخرب فريق املطبخ: »�صياد ال�صريازي مل يعد له 

اأي عمل«. 

راأيُت اأن الأو�صاع �ص���اءت للغاية. ات�صلُت باآية اهلل خامنئي، قال 

يل: »ل تبَق هناك بعد الآن. اترك املنطقة ب�صرعة«. 

كان���ت رتبتي الأ�صا�صية رائًدا، وكنت قد ترقيت رتبتني واأ�صبحت 

عقيًدا. مت الإبالغ ب�صحب رتبتي ونزع القيادة مني. ونظًرا لإ�صابتي، 

كان ل ب���د اأن اأقّدم نف�ص���ي اإىل »الهيئة امل�صرتكة«. اأي اإنهم قد عملوا 

على طردي من القوات الربية. وعلى الرغم من هذه الظروف، كان 

كل �صيء قاباًل للتحمل، ما عدا اخلروج من القوات الربية، فقد كان 

الأم���ر بالن�صبة يل اأزم���ة كبرية. رغبُت من جه���ة بالبقاء يف القوات 

الربية، ومن جهة ثانية اعت���ربت اأّن هذه امل�صاألة بالغة الأهمية، واإل 

ما هو الأمر الذي فعلته ليطردوين من القوات الربية؟ 

التف���ت الأ�صدق���اء اإىل اأن ه���ذا العمل مكلف جًدا ول���ه تداعيات 



142

ثقيلة، وكانوا ي�صعون لتهدئة الأجواء. ويف هذا املجال، قاموا بخطوة 

جيدة؛ فاأخذوين للقاء الدكتور به�صتي.

التقيت���ه ملدة ن�صف �صاع���ة، ول اأن�صى ك���م اأين فهمت �صخ�صيته 

وتلم�صته���ا عل���ى ق���در معرفتي. نه�ض م���ن خلف الطاول���ة، وكان يف 

اجلوار اأريكة، ثم قال: »تف�صل اإجل�ض هنا«.

اأجل�صن���ي اإىل جواره. يف هذه الن�صف �صاع���ة ن�صحني فقط مبا 

يل���ي: »كن متيقًظا، فالإع���الم والراأي العام قد فه���م باأنك معار�ٌض 

لبن���ي �ص���در، ويريدون ا�صتغالل���ك. اأرجوكم اأّنه اإذا م���ا ُطلب منكم 

 
1
احلدي���ث يف اجلل�صات، فلين�صّب حديثكم فقط على تلك العمليات

الت���ي اأجُن���زت. واإذا اأ�ص���روا عليك للحديث عن بن���ي �صدر فال تقل 

�صيًئ���ا، واإن اأ�ص���روا عل���ى معرفة اأ�صب���اب اإقالتكم، قول���وا اإّنه قد مت 

التعام���ل معي وفق القانون والنظام. ح���دث اأن كتبُت كالًما خمالًفا 

للقان���ون بنحو ما، ومت التعامل معي وفق القانون؛ ولأن الإمام ملتزم 

بالقانون. اإنها لي�صت باأزمة و�صوف نوا�صل الطريق«. 

يف تل���ك الف���رتة، وحي���ث كان بني �ص���در يعترب الدكت���ور به�صتي 

املحور الأ�صا�صي املعار�ض له، ظ���ّل الدكتور به�صتي يوا�صل ن�صيحته 

به���ذا النحو، اأّنه يج���ب اأن ل تتحدثوا يف اأي وقت مب�صاألة �صد رئي�ض 

اجلمهوري���ة حتى ل تن�ص���اأ حالة من اإثارة العداوة ب���ني النا�ض. وهنا 

تكمن اأبعاد عميقة للتقوى.

التق���دم في المواجه���ات الع�صكرية المفرو�صة عل���ى الجمهورية الإ�صالمية،   - 1
ب�صبب هج���وم النظام البعثي البائد على خرم�صه���ر وخوز�صتان، وبقية المناطق 

الغربية والجنوبية. )المحرر(



■ على هذا النحو تاأ�ص�ض حزب »جمهوري اإ�صالمي« 

)حممد علي موحدي كرماين(

عادًة م���ا كنا نق�صي ف�صول ال�صيف يف م�صهد. كان �صيف العام 

1976 اأو رمبا العام 1977م حني التقيت بال�صيد »رّباين امل�صي«، من 

اأ�صدقائي القدامى واملقربني. �صاأل: »متى اأتيتم؟« 

- اأتينا للّتو.

- ح�صًنا �صنزوركم. 

- اأهاًل و�صهاًل. 

اأخذ عنوان املن���زل وقال: »�صناأتي ب�صحب���ة ال�صيد خامنئي«. يف 

تلك الأثن���اء كان ال�صيد اخلامنئي موج���وًدا يف م�صهد. رتبنا موعًدا 

لّلق���اء. قبل الظهر جاء ال�صي���دان، وجل�صنا مًعا ملدة �صاعة. ومن بني 

الأحادي���ث، ُطرحت م�صاألة اأّنه من اجلي���د اأن نوؤ�ّص�ض تنظيًما. لقت 

هذه الفكرة ا�صتح�صاًنا بني جمعنا، وَقِبَلت املجموعة باأ�صل الق�صية. 

يف الواق���ع كان التنظيم بحاجة اإىل ا�صتقطاب اأع�صاء لتاأ�صي�صه، 

ا يف  وق���د جرى احلديث ب���اأّن اآية اهلل الدكت���ور به�صتي موج���وٌد اأي�صً

م�صه���د، ومن اجلي���د اأن نتحدث اإلي���ه حتى اإذا قب���َل باأ�صل الق�صية 

ين�ص���م اإىل جمموعتن���ا. ذهبنا حينه���ا اإىل الدكت���ور به�صتي، وكان 

الأ�صدق���اء يعرفون منزل���ه. ركبنا �صي���ارة الفولك�ض خا�ص���ة ال�صيد 



■ من اليمني: اآية اهلل حممد فا�صل لنكراين-اآية اهلل ال�صيد ح�صن طاهري خرم ابادي- 

اآية اهلل عبدالكرمي  املو�صوي الردبيلي-ال�صهيد حممد مهدي رباين امل�صي- اية اهلل حممد 

موؤمن- اية اهلل به�صتي

■ يف ال�صورة حتت: اية اهلل به�صتي- ال�صيد احمد اخلميني
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خامنئ���ي، وتوىّل هو القيادة. اأذكر اأّن �صيارت���ه كانت ت�صدر اأ�صواًتا 

و�صجيًج���ا �صاخًب���ا. قال ال�صيد رّب���اين امل�صي مازًح���ا: »اإننا نخجل 

من ركوب ه���ذه ال�صيارة. ف���اأي �صخ�ض ي�صمع �صوته���ا، يت�صاءل من 

هوؤلء؟!« و�صحكنا جميًعا.

يف طريقن���ا وحي���ث مل ن�صل بعد اإىل منزل ال�صي���د به�صتي، راأينا 

الدكتور باهرن يريد عب���ور الطريق اإىل اجلهة الأخرى. و�صلنا اإليه. 

بدا اأنه قد ا�صرتى فطوًرا لتّوه. قلنا له اإّننا نفكر يف تنظيم مثل هذا، 

ا، فاأجاب: »ح�صًنا!«، وج���اء معنا، اأ�صبحنا  فلتن�ص���م اإلينا اأن���ت اأي�صً

اأربعة اأ�صخا�ض. قلنا له اإّننا نريد الذهاب اإىل منزل اآية اهلل به�صتي. 

و�صلن���ا، وا�صتقبلنا ال�صي���د به�صتي لدى الب���اب. �صّرحنا عن رغبتنا 

باملك���وث قلي���اًل ملناق�صة اأح���د املوا�صي���ع. اعتذر وق���ال ل جمال، اإذ 

كان لدي���ه يف ذلك الوقت اجتماع اأو �صي���ف. اتفقنا على موعد اآخر 

لالجتم���اع. ل اأذك���ر اإن كان يف اليوم التايل اأو ع�صر ذلك اليوم. يف 

الجتم���اع، واف���ق ال�صيد به�صتي على ت�صكيل ه���ذا التنظيم، واعتربه 

عماًل جيًدا. وهكذا، اأ�صبحنا خم�صة. قلنا لنجل�ض الآن ونَر من الذين 

يوؤّيدوننا يف هذا الطرح، لين�صّموا اإلينا. بداأنا بتحديد اأ�صخا�ض من 

طه���ران وقم وم�صهد لنتحدث اإليهم. يف ق���م كان اآية اهلل م�صكيني، 

اآية اهلل موؤمن، واآية اهلل طاهري خرم اآبادي. ل اأذكر اأننا قد وجدنا 

اآخرين غري هوؤلء يف قم. يف طهران كان اآية اهلل مهدوي كني وغريه 

قلي���ل. كذلك ال�صيخ ها�صمي وال�صيخ منتظ���ري كانا �صمن الأ�صماء، 

برغ���م كونهم���ا يف ال�صجن يف تلك الأثناء. بالطب���ع انت�صب فيما بعد 

ع���دد من جتم���ع علماء الدي���ن املجاهدين ]روحانيت مب���ارز[, ولكن 

ح�ص���ب ما اأذكر اأنهم مل يكون���وا موجودين يف بداية هذه املرحلة من 
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ت�صكيل احلزب. كذلك يف م�صهد، كان ال�صيد طب�صي وال�صيد ها�صمي 

جن���اد. توا�صلنا وتباحثنا مع ه���ذه ال�صخ�صيات، واّتخذ القرار، ومت 

التفاق على اأن يكونوا الأع�صاء الأ�صا�صيني واملوؤ�ص�صني. وقبل انتهاء 

ا.  �صفرنا اإىل م�صهد توافقنا على عقد اجتماع يف طهران اأي�صً

ولأج���ل تنظيم ميثاق احلزب، عقدن���ا اجتماعات �صرية متعددة. 

علنت امل�صاألة، واأعلن عن وجود حزب »جمهوري 
ُ
بعد انت�صار الثورة، اأ

اإ�صالم���ي«، وتبعها انعقاد الجتماعات. اأذكر اأّن احلاج ال�صيد اأحمد 

ا يف الجتماع ال���ذي ُدِعَي اإليه جميع الأع�صاء  اخلمين���ي �صارك اأي�صً

لنتخاب املجل����ض املركزي وجمل�ض الق�صاء وجمل����ض الإفتاء. وُعنّي 

الأع�صاء تباًعا، لهذه املجال�ض. 

على هذا النحو تاأ�ص�ض حزب »جمهوري اإ�صالمي«



■ اأمر به�صتي بقطع كهرباء منزلِك

)�صيد حممد ح�صيني به�صتي(

لق���د اأنع���م اهلل عل���ّي بنعمة، فعل���ى م�صتوى الأع���داء يف اخلارج، 

وحت���ى على م�صتوى اإيران يف الداخل، �صواء الأعداء، اأو املخدوعون، 

اأو مرتزق���ة الإع���الم، جميعهم ينعتونن���ي بكل ما تختلج���ه قلوبهم، 

اإىل درج���ة اأنهم ي�صبونني عل���ى املالأ يف التلفزيون���ات والراديوهات 

الأوروبية والأمريكية، وي�صتمونني يف املجالت والن�صريات. وحتى يف 

داخل اإيران تبث ال�صحف ال�صباحية وامل�صائية واملنابر ]الإعالمية[ 

ال�صم���وم من حويل، اإىل ما �ص���اء اهلل... اإذا كانت لديكم انتقادات، 

فلتنتق���دوا، ولكن قولوا احلقيقة. مل���اذا اإىل هذا احلد يرثثرون تارة 

عن منزيل، ال�صيارة التي اأركبها، تارة يتحّدثون عن زوجتي ويقولون 

اإّن لديه زوجة اأملانية. قالوا اإّن مرمدته ذهبية مع اأيّن ل اأدّخن اأ�صاًل! 

قال���وا اإّن���ه اإذا اأراد الدخول اإىل منزله بال�صي���ارة، ي�صتغرق مدة ربع 

�صاعة حتى ي�صل اإىل املبنى؛ اإىل متى ي�صّدق النا�ض هذه الأكاذيب؟ 

اإّن افتخ���اري الوحي���د هو اأنني طالب علوم ديني���ة، واأين اأبذل كل ما 

بو�صعي، خلدمة هذه الثورة. 

يف خوز�صتان، يف منطقة الأهواز، قال يل اأحد الأخوة اأنت ل تعلم 
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ماذا تفع���ل هنا الدعايات امل�صادة لك... قب���ل مدة كانوا قد ذهبوا 

اإىل من���زل اإحدى العجائ���ز الواقع �صمن الأحي���اء الفقرية، وقطعوا 

عنها الكهرب���اء، ثم ذهبوا اإىل منزلها وقال���وا، اأتعلمني ملاذا قطعوا 

الكهرباء عنِك؟ لقد اأمر به�صتي بقطع كهرباء منزلِك. 

�ص���وؤال: يق���ال اإّن ا�صمك���م ق���د ورد يف قائم���ة موؤ�ص�ص���ي البن���ك 

الإ�صالم���ي واإنك���م متلك���ون اأ�صهًما مبق���دار ع�صرين ملي���ون تومان، 

وتعي�ص���ون يف ق�صر خّلف���ه البهلويون وراءهم، حيث ي�ص���اع اأّن قيمته 

تبل���غ �صبعة ماليني تومان. بهذا الو�صف، األ�صتم اأحد الإقطاعيني اأو 

الراأ�صماليني؟

به�صت���ي: يف هذا العقد الأخري، يقال اإّن اأول مر�صوم �صدر باللغة 

الفار�صية ت�صّدى للربا وحل م�صاألة البنوك يف الإ�صالم، كان املر�صوم 

ال���ذي كتبته من���ذ ع�صرين عاًما، يف حدود الع���ام 1959-1960 حتت 

عن���وان »النظ���ام امل�صريف والقوان���ني املالية الإ�صالمي���ة«، وقد طبع 

�صم���ن جملة با�صم »مدر�صة الت�صّي���ع«. كان من بني الأ�صدقاء الذين 

اأ�ّص�ص���وا �صندوق القر�ض احل�صن، جمموعة مطلعة منذ �صنوات على 

اأ�صل���وب تفكريي يف جمال البنك الالربوي. عندما اأرادوا اأن يرتجم 

عملهم فعلًيا كاأحد البنوك، ا�صت�صاروين، ويف النهاية، عندما نظمت 

، اأردف���وا ا�صمي وكذلك ا�صم ال�صيد مو�صوي اأردبيلي 
1
لئحة القانون

يف قائم���ة املوؤ�ص�صني، ووقعُت على لئحتهم القانونية، ولكن كموؤ�ص�ض 

ب���دون �صهم. ف���كان �صهمه التطبي���ق العملي لهذا الفك���ر فقط، وهو 

اإمكانية اإن�صاء بنك اإ�صالمي ل ربوي. 

1- اأو هيكلية ال�صندوق.. 
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لك���ن تكتيك معرك���ة مرّوجي الك���ذب، ومدمني الك���ذب، وهوؤلء 

الذين يلقون بالأكاذيب والتهم جزاًفا وافرتاًء، هو ال�صتفادة من كل 

 
1
ما هو متاح خلدمة هدفهم امل�صوؤوم وهو عبادة ال�صلطة وال�صتالينية

اجلدي���دة، وخل���ق ال�صائعات. حت���ى اإنهم اّدع���وا اأين اأمل���ك اأ�صهًما 

مبقدار اأربعني مليون تومان يف هذا البنك. 

ح�صًن���ا، كلما ك���ربت الكذبة، كان���ت اأف�صل ملختلق���ي ال�صائعات. 

بالطب���ع ف���اإّن جتربتي العملي���ة خالل 37 �صن���ة، علمتن���ي اأّن اأوا�صر 

العالق���ة التي تربطن���ي بالنا�ض، اأقوى واأعمق م���ن اأن ُتخلى ال�صاحة 

باأكملها لهذه الأقاوي���ل ال�صادرة من اأ�صحاب الفكر املعوج والعبادة 

املعوج���ة. اأم���ا ما اأمتلكه فهو عبارة عن املنزل ال���ذي اأعي�ض فيه، ول 

ا ول م�صنًع���ا ول راأ�ض ماٍل ول جتارة ول عقارات، ول اأي  اأمل���ك اأر�صً

�صيء اآخر.  

اأتدّب���ر حياتي ال�صخ�صية م���ن الراتب الذي كن���ت اأتقا�صاه، وما 

زلت اأتقا�صاه بعنوان راتب التقاعد. 

بيت���ي لي����ض مكاًنا جمهوًل. حي���ث كان يعقد فيه لق���اء عام ليايل 

اخلمي����ض، ويق�صده ط���الب اجلامعات والأ�صدق���اء املختلفون. وما 

زل���ت اأ�صكن فيه ول �صيء اآخ���ر لإخفائه. منزيل اأعي�ض فيه منذ �صبع 

�صن���وات، لذا ل ميكن اأن يكون قد خّلفه الطواغيت من ورائهم. واأما 

عن الكيفية التي هيئ بها:

حينم���ا عدت م���ن اأملانيا، كنت ب�ص���دد �صراء منزل يق���ع تقريًبا 

يف �ص���ارع »�صقابا�صي«. ولك���ن مل يتوافر معي املبلغ ال���كايف ل�صرائه، 

1-  ن�صب���ة اإلى �صتالي���ن؛ اأي مق�صوده النزع���ة العنجهية والتكب���ر والغرور الذي 
تلب�صهم اإياه كر�صي ال�صلطة )المحرر(.

اأمر به�صتي بقطع كهرباء منزلِك
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وبذلك املبلغ املتوافر، بنيت منزًل يقع يف الطريق القدمي ل�صمريان، 

ا، ومل يطلبوا ثمنه  يف منطق���ة قلهك، حيث كانت الأر�ض اأكرث رخ�صً

دفع���ة واحدة، وهكذا �صددت ثمنه عل���ى اأق�صاط. وهذا البيت يتاألف 

�صة حليات���ي اأنا والعائلة، واثنتان  م���ن �صت غرف، اأربع منها خم�صّ

لأن�صطتي واأعمايل.

اأمر به�صتي بقطع كهرباء منزلِك





■ اأخرب الإمام بنف�صك 

)حممد حممدي ري �صهري(

كانت و�صائل الإعالم اخلارجية، واملناه�صون للنظام يف الداخل، 

يعمل���ون على اإث���ارة الأجواء �صد م�ص���وؤويل اجلمهوري���ة الإ�صالمية، 

وخا�صة روؤ�ص���اء احلزب اجلمهوري الإ�صالم���ي، وبالأخ�ض الدكتور 

به�صتي.

اأذك���ر يوًما عندما غ���ادرت املحكمة، اأنني ركب���ت »التاك�صي« من 

»تقاط���ع الق�ص���ر« باجتاه املن���زل، بداأ اأح���د الركاب باإهان���ة ال�صيد 

به�صتي، مّدعًيا اأّنه قد ت�صّرف مبنزل »َعَلم« الوزير اخلا�ض بالنظام 

البهل���وي، واأن���ه ي�صتفيد منه. قل���ُت لهم: »كنت للت���ّو يف منزل ال�صيد 

به�صتي، هو املنزل ال�صابق نف�صه، تعالوا لأدّلكم عليه«. 

انت�صرت ال�صائعات ب�صدة �صد م�صوؤويل النظام، وخا�صة املناه�صة 

لل�صيد به�صتي، فكانت تدوي يف كل مكان تقريًبا. 

 ذات يوم كنت داخاًل اإىل مكتب الإمام، راأيت عامل دين معروف، 

كان يف ال�صن���وات الأوىل للث���ورة يعمل يف اجله���از الق�صائي، وموؤيًدا 

���ا لل�صيد به�صتي، قلت ل���ه: »ماذا ميتلك  ب�ص���دة لبن���ي �صدر ومعار�صً

بن���ي �صدر من امتياز لتدعمه؟« اأجاب: »لي�ض لبني �صدر اأي امتياز، 

لكن دعمي له، لأجل معار�صة به�صتي«. لقد �صنعوا مثل تلك الأجواء 
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ح���ول ال�صيد به�صت���ي، ففي اأحد الأوقات طلبت من���ه اأن ينقل م�صاألة 

اإىل الإم���ام، فقال اأخرب الإمام بنف�صك. �صع���رت اأّنه يف ظل الأجواء 

ال�صيا�صي���ة الراهنة، كان َيحتِمُل اأّنه اإذا نقل بنف�صه هذه امل�صاألة اإىل 

الإمام، فاإّنه لن ي�صل اإىل النتيجة املرجّوة. 



■ �صوؤال وجواب يف »الكلية الفنية« 

)حميد داوداآبادي(

ُرفعت لفتة ورقية اأمام الكلية الفنية يف طهران ُكتب عليها:

الأخ���رية،  والأح���داث  الوقائ���ع  ح���ول  وج���واب  �ص���وؤال  »لق���اء 

وذل���ك بح�ص���ور اآي���ة اهلل الدكت���ور به�صت���ي، الزم���ان: ي���وم الثنني 

1358/12/4)1980/2/23(، ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء. املكان: قاعة 

مدرج م�صرح »الكلية الفنية«.«

هياأ الكثريون اأنف�صهم ملثل ذلك الربنامج. وكان املعار�صون للثورة 

ه���م الأكرث انتظاًرا من ب���ني اجلميع، ليحّقق���وا اأهدافهم من خالل 

لق���اء كهذا، ويفحموا ويحّطموا الدكتور به�صتي. لذا كان لدى �صباب 

»خيمة الوحدة« تخوف من اإمكان حدوث ما يف�صد هذه املرا�صم. 

قبل �صاعة، اأو �صاعتني من املوعد وقدوم الدكتور به�صتي، جل�صنا 

يف ال�صف الأول من القاعة، للت�صدي لأي حادث، وكنا يف حدود 15 

ا لي�ض اأكرث.  �صخ�صً

اأخذ ع���دد احل�صور يزداد يف كل حلظ���ة. وكانت مالمح اجلميع 

ت�صري ب�صكل جيد اإىل اأّنهم من املجموعات الي�صارية اأو من »جماهدي 

خلق«، كانت اأغلب الفتيات �صافرات، ويدّل مظهرهّن اخلارجي على 

انت�صابه���ن ملجاهدي خلق ب�صكل عام. ومل ُتر اأي فتاة ترتدي العباءة 
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على الإطالق. 

كان���ت املقاع���د قد امت���الأت ب�صكل كام���ل، قدم اآي���ة اهلل به�صتي 

ا بالقرب من ال�ص���ف الأول. عندها اأطلقنا  من الب���اب ال�صفلي، مارًّ

ال�صلوات، لكن خّيم على القاعة همهمة اختفت �صلواتنا بينها.

جل����ض الدكتور به�صتي خلف طاولة اأعلى امل�صرح، ووقف حار�صاه، 

اأحدهما يف نهاية اجلهة اليمن���ى للقاعة، والآخر يف اجلهة الي�صرى، 

على م�صافة تف�صلهما عن ال�صهيد به�صتي حوايل 10 اأمتار على الأقل.

حت���ّدث الدكت���ور به�صتي لع���دة دقائ���ق كمقدمة ح���ول الأحداث 

الأخ���رية، وتقرر اإف�ص���اح املجال اأكرث لالإجابة ع���ن اأ�صئلة احل�صور. 

تدفقت عليه اأوراق الأ�صئلة، واأخذ يقراأها واحدة واحدة. من بني كل 

ع�صر اأوراق رمبا كان يجد �ص���وؤاًل واحًدا �صحيًحا ومعترًبا، فاأكرثها 

كانت اإهانات و�صتائم.

كان الدكتور به�صتي كلما تناول ورقة، قراأها اأوًل مع نف�صه بهدوء 

ث���م يقول: »ح�صًنا، هذا الكبري ق���د �صّب اأمي، وذاك قد اأهان عائلتي 

���ا...«. كان ي�ص���ود القاع���ة همهم���ات متوا�صلة. فج���اأة ت�صّنجت  اأي�صً

الأج���واء مع ارتفاع ال�صراخ امل�صموع م���ن اخللف: »قذارة! اأمريكي! 

عميل!« ولكن اآية اهلل به�صتي كان قد جل�ض بهدوء و�صمت والإهانات 

تطل���ق، والبت�صامة مر�صومة على �صفتيه، الأمر الذي اأتلف اأع�صابنا 

نحن �صباب حزب اهلل. 

فجاأة  وال�صتائم.  بال�صراخ  القاعة  اأجواء  امتالأت  رويًدا  رويًدا 

اأ�صوات  وعَلت  حالكة،  عتمة  يف  وغا�صت  القاعة  كهرباء  انقطعت 

يف  كلمات  به�صتي  الدكتور  عائلة  اإىل  ووّجهت  بال�صتائم،  احل�صور 

غاية الركاكة.
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خ�صين���ا اأن ي�صتغ���ل معار�ص���و الثورة ه���ذه الفر�صة ب�ص���كل �صّيئ 

ويقدموا على اإيذائه. مل يكن بو�صعنا القيام باأي عمل. ومع اللتفات 

اإىل اأننا كنا نحتمل اأن قطع الكهرباء اأمر مدّبر وخمّطط له م�صبًقا، 

لذا كنا حذرين من اأن يتقدم اأي �صخ�ض ويتخّطى ال�صف الأول اإىل 

جهة الدكتور به�صتي. مل يكن هناك اإمكانية للتحكم باحل�صد، وذلك 

ب�صبب الزدحام. جل�صنا خائفني، متوّج�صني ومرتّقبني ملا �صيحدث.

ا�صتمر قطع الكهرباء عن القاعة لأكرث من 10 دقائق. امتع�صُت، 

اأردت البكاء يف هذا الظالم الدام�ض. بالأ�صل مل يعد الأمر مو�صوع 

بح���ث �صيا�ص���ي اأو اخت���الف عقائ���دي، اإمن���ا اأ�صبح �صباًب���ا يف غاية 

الركاك���ة موّجًها اإىل عائلة اآية اهلل به�صتي. اأما نحن فال حول لنا ول 

قوة، فقط كنا ن�صرخ بهم: »اأغلق فمك اأيها الأحمق! اخر�ض!«.

حينما عادت الكهرباء، تعجب اجلميع، فعلى خالف التوقع، كان 

اآية اهلل به�صت���ي ما زال جال�ًصا يف مكانه خلف الطاولة وترت�صم على 

�صفتيه تل���ك البت�صامة العذب���ة، وكذلك كان حار�ص���اه يف موقعهما، 

ومل يقرتب���ا منه مطلًق���ا. ا�صتفّز هدوء وب���رودة اأع�صاب به�صتي كال 

املجموعتني؛ حزب اهلل وغ���ري حزب اهلل. فمعار�صو الثورة ا�صُتفزوا 

ب�ص���دة ج���راء تب�صمه وب���رودة اأع�صابه مقاب���ل �صبابه���م واإهاناتهم 

املنحّطة، فزادوا من وترية ال�ص���ّب وال�صتم؛ ولكننا كنا غا�صبني من 

ب���رودة اأع�صاب���ه مقابل وقاحة هوؤلء، فلم���اذا ل يواجههم بحدة ول 

يظهر اأي رّد فعل؟

انتهت  »اإذا  اآية اهلل به�صتي:  م�صى وقٌت على هذا املنوال؛ قال 

احل�صد  و�صط  من  �صخ�ض  اأطلق  فجاأة   �صاأغادر«.  فاأنا  الأ�صئلة، 

�صباًبا ركيًكا، فقال الدكتور به�صتي وهو مبت�صم ابت�صامته املعهودة: 

�صوؤال وجواب يف »الكلية الفنية«



158

»ح�صًنا، طاملا اأنه ما زال لديكم حديث، �صاأجل�ض واأ�صتمع«. وجل�ض 

مكانه مرة اأخرى.

ب�ص���ربه وقوة حتّمل���ه العجيب���ة اأ�صك���ت )اأنهى( �صب���اب اأعدائه 

���ا. عندما اأراد النزول من اأعلى امل�صرح، قدم من اجلهة اليمنى  اأي�صً

ا  للم���درج، ليخرج من الب���اب. رك�صنا نحن، اخلم�ص���ة ع�صر �صخ�صً

واأ�صبكنا اأيدينا على �صكل حلقة حوله، كي ل يتعر�صوا له ب�صوء. 

كان���ت يداي مع ال�صباب الآخري���ن ت�صّكل حلقة ملتّفة خلف واأمام 

الدكت���ور به�صت���ي. كنت اأح���دق يف عينيه اللتني تظه���ران الكثري من 

�صربه وجلده. قرب باب اخلروج، اندفع �صاب يبلغ قرابة ال� 20 عاًما 

اأم���ام الدكتور به�صت���ي، وقد بدا �صديد الغ�صب منتف���خ الأوداج. بداأ 

ب�صتم���ه وجًها لوجه بعب���اراٍت اأ�صواأ من تلك الإهان���ات التي كنت قد 

�صمعته���ا. مل اأمتالك نف�صي وبكي���ت يف النهاية. حاولنا اأن نبعده عن 

ا على اإطالق �صبابه بغ�صب  به�صت���ي، لكنه ما كان ليرتكه. كان م�صرًّ

وكراهي���ة. اأردن���ا اأن نرّد علي���ه، ولكن مل نتمك���ن يف ح�صور به�صتي، 

فبقينا يف حرية. 

لك���ن اآية اهلل به�صتي، ر�صم على �صفتيه ابت�صامة حمكمة وهو يهز 

براأ�صه، ووج���ه كالمه اإىل ذلك ال�صاب الغا�صب بلغة وا�صحة قائاًل: 

»ق���ل! قل مرة اأخرى! ق���ل!«. ا�صتمر ذلك ال�صخ����ض يف اإطالق اأقبح 

الإهانات اأمام كل احل�صد، ولكن ال�صيد به�صتي مل يبّدل ابت�صامته. 

ا�صطحبناه ب�صرعة نحو باب اخلروج، لكنه مل يخرج ووقف بباب 

القاعة. �صاألناه عن ال�صبب، قال: »اإذا خرجت من هنا، �صتتعّر�صون 

ب���الأذى لهوؤلء ال�صباب«. قلن���ا له بتعجب: »يا �صي���د! نحن ع�صرة اأو 

خم�ص���ة ع�ص���ر وهم مئات!«. �صح���ك وقال: »ل ف���رق، فحينما اأخطو 
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خارًج���ا، �صت�صربونهم، لذا �صاأقف هن���ا اإىل اأن يخرج اجلميع �صاملًا 

م���ن الكلي���ة، حينها اأغ���ادر«. ثبت عل���ى موقف���ه. كان احل�صد يتقدم 

باجت���اه باب اخلروج؛ خ�صينا اأن ي�صيب���ه مكروه ما، لكنه مل يذهب. 

يف النهاية وبع���د الإ�صرار و�صرب الأميان باأننا لن ن�صتبك باأي حال 

من الأحوال مع هذا احل�صد املوؤلف من املئات، خرج اآية اهلل به�صتي 

من باب الكلية، ركب ال�صيارة وغادر. 

�صوؤال وجواب يف »الكلية الفنية«





■ اأظهْر تبعية »الوليات املتحدة« 

)�صمد دوجايي(

منذ اأيلول الع���ام 1980م وحتى �صهر متوز1981م، اأ�صيعت اأجواء 

�صيئ���ة للغاية حول ال�صيد به�صتي. ا�صتفحل كيل ال�صتائم والنتقادات 

احل���ادة وال�صخط �صده، وكان اأي �صخ�ض يّدع���ي النفتاح الفكري، 

يفتتح كالمه ب�صرية به�صتي واحلزب اجلمهوري بالنقد ]والتجريح[. 

ويف ال�صنوات التالي���ة رغب الكثريون يف اأن يت�صّبهوا بال�صيد به�صتي، 

لكن���ي اأعتق���د اأن تلك الو�صعية ل���ن تتكرر جم���دًدا. والذين يعرفون 

ال�صي���د به�صتي، يفهمون مق�صدي جي���ًدا. كان اأكرث الأ�صخا�ض نقاًء 

واإىل اأبع���د احل���دود. مل تعلق به اأي �صائبة؛ فال اأبناء لديه يعملون يف 

العمل ال�صيا�صي اأو التج���اري، ول عائلة واأ�صرة ت�صتغّله، اأو تعرت�صه. 

كان���ت عائلته جميعها اأهل عل���م وتعلم، وكذلك كان���ت زوجة ال�صيد 

به�صتي متتاز باحلياء ومراعاة ما يخ�ّض ال�صيد به�صتي. لكن و�صلت 

الأم���ور اإىل حد اأّن ال�صب���اب امللتزم �صار ي�صيء الظ���ن به اأو يتعامل 

معه بحذر. 

لقد كان م�ص���روع تدمريه واغتيال هذه ال�صخ�صية براأيي، ينطلق 

من عدة حم���اور؛ بني �صدر، جماهدي خل���ق، ال�صيخ علي طهراين، 

وبع����ض ال�صباب امل�صل���م الذي كان حت���ت تاأثري الأج���واء امل�صمومة، 
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فمث���اًل كان ال�صي���د »حممد منتظ���ري« يف اإحدى الف���رتات يعار�صه 

ب�ص���دة، وكان ذل���ك كل���ه نتيجة �صوء تفاه���م، وبالنهاي���ة ت�صالح مع 

ال�صي���د به�صت���ي، وا�صت�صهد اإىل جانبه، ولكن عل���ى كل الأحوال، كان 

ملثل هوؤلء دور يف خلق الأجواء املعار�صة لل�صيد به�صتي. 

عل���ى حد علمي، ف���اإن ال�صيخ علي طهراين بداأ ه���ذا العمل. ففي 

�صت���اء العام 1980م، كت���ب اأ�صتاذ الأخالق ه���ذا، ر�صالة مطّولة اإىل 

ها يف ال�صحف احلزبي���ة، وقد اأهان فيها م�صوؤويل  الإم���ام، ُطبع ن�صّ

احلزب اجلمه���وري الإ�صالمي، وتهّجم عليهم واّتهمه���م مّدعًيا اأّنه 

ق���د مت العثور عل���ى وثائق تدين ال�صي���د به�صتي يف وك���ر اجلوا�صي�ض 

]ال�صف���ارة الأمريكية[ وقد امتنع طالب اجلامعة عن ن�صرها. مل يكن 

هذا كالمه �صخ�صًيا، بل هي تّرهات واأباطيل م�صعود رجوي ومو�صى 

خياباين. قبل عدة اأيام من ن�صر تلك الر�صالة، ُرف�صت اأهلّية ]ملف[ 

م�صع���ود رجوي لنتخاب���ات رئا�ص���ة اجلمهورية. ف�صّبوا ج���ّل هّمهم 

عل���ى اتهام ال�صيد به�صتي بتدبري امل�صاألة، وبداأوا بالنتقام من خالل 

ا ظهرت ق�صي���ة انتخابات الدورة  ال�صيخ عل���ي طهراين. بعدها اأي�صً

الأوىل للمجل�ض، حيث بداأ نزاع الأكرثية املطلقة والأكرثية الن�صبية، 

فه���ذه املجموعة اعتربت اأن عدم ح�صولهم عل���ى الآراء كان بتدبري 

ال�صي���د به�صتي و�صّبوا جام غ�صبه���م عليه. بالطبع كان الإمام يوّجه 

الق�صايا وي�صّوب امل�صار، مل يتجراأوا على مهاجمته. كانوا يقولون اإّن 

به�صتي ي�صري على الإمام واأمثال ذلك. والأ�صتاذ علي طهراين نف�صه 

يف بدايات الثورة، كان يف حمكمة الثورة يف م�صهد، ونّكل مبجاهدي 

خل���ق، ولكنه فجاأة اأ�صبح حامي حماهم وموؤيًدا لهم. بالطبع ملا راأى 

اأنه���م مل ي�صّلم���وه ]من�صًبا[ ومل ي�صرك���وه يف ق�صايا احل���زب واإمامة 
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اجلماعة يف طهران، ذهب باجتاه جماهدي خلق وبني �صدر واأ�صبح 

متعّط�ًص���ا للنيل من ال�صيد به�صتي. ح�صًن���ا، ولكونه جمتهًدا، وكذلك 

كان يعطي وزًنا ملجاهدي خلق ب�صبب تاريخه الثوري. 

يق���ول ال�صيد »بي�صكاه���ي فرد« اإّن ال�صيخ عل���ي طهراين، قدم اإىل 

اأ�صفه���ان، واألقى خطاًب���ا يف حديقة »تختي«. بعده���ا، قام املنافقون 

مب�صرية رافعني �صع���ار »املوت لبه�صتي« وتوجه���وا اإىل ميدان »ت�صهار 

ب���اغ«. اأعتق���د اأنها كانت امل���رة الأوىل الت���ي ُيرفع فيها �صع���ار كهذا، 

وخا�ص���ة يف داخل مدينة ال�صيد به�صت���ي. ان�صّب غ�صب اجلميع على 

احلزب اجلمهوري وبه�صتي. كان بني �صدر يعتقد يف الواقع اأن ال�صيد 

به�صت���ي يه���دف اإىل اأخذ من�صبه، وكان مثل الطف���ل اللجوج يعار�ض 

ال�صي���د به�صتي من دون احرتام اأو مراع���اة لأي حيثية واعتبار، وكان 

يث���ري الأجواء يف اخلف���اء والعلن. كان لديه �صحيف���ة با�صم »انقالب 

اإ�صالمي« مهمتها الأ�صا�صية الدعاية امل�صادة لل�صيد به�صتي واحلزب 

اجلمهوري. م���ن طرف اآخر كانت ن�صرية »جماهد« تختلق كل اأ�صبوع 

ال�صائع���ات املعادية من دون تعر�صها للم�صاءلة م���ن اأحد. يف كل يوم 

كان���ت تنت�ص���ر �صائعة جدي���دة باأّن به�صت���ي قد قام بالعم���ل الفالين، 

به�صت���ي قام بالعمل العالين، به�صتي يعي����ض يف بيت »اأ�صد اهلل علم«، 

وال���ده ميتلك اأرا�صي، يتقا�صى �صهرًيا مئ���ات الآلف من التومانات، 

واأّن���ه تفاو�ض م���ع الأمريكيني، واأّن امل�صافة من ب���اب باحة منزله اإىل 

مدخل املنزل ع�ص���رون دقيقة �صرًيا على الأقدام، حتى اإنهم قالوا اإّن 

زوجته اأملانية، ول ت�صتطيع هي واأبناوؤها التكلم بكلمة فار�صية واحدة. 

انت�صرت هذه ال�صائعات كث���رًيا، واأتلفت اأع�صاب ال�صباب امل�صلم 

وحت���ى ال�صباب املقاتل. خا�صة اأّن زوجت���ه واأبناءه مل يكونوا من اأهل 

اأظهْر تبعية »الوليات املتحدة«
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ال�صيا�ص���ة ومل يظه���روا اأنف�صه���م يف الإعالم وعل���ى ال�صا�صات، كما 

اإن���ه اأق���ام يف اأملانيا ع���دة �صنوات. و�ص���ل الأمر اإىل درج���ة اأّنه اأخذ 

بي���د زوجته وذهب اإىل الأهواز، واأعتقُد اأن���ه يف �صالة اجلمعة األقى 

ا.  خطاًب���ا هناك، وحت���ى �صمعُت اأنه اأب���رز بطاقة هوية زوجت���ه اأي�صً

كذل���ك ذهبت هي م���رات اإىل »زينبية الأه���واز« لتخطب يف الن�صاء، 

ا. لك���ن هوؤلء  ويطمئ���ن ب���ال اجلمي���ع باأنها اإيراني���ة، وم�صلم���ة اأي�صً

�صيع اأّن تلك املراأة 
ُ
املنحّط���ني مل يرتكوهم و�صاأنهم، وبعدها بيومني اأ

مل تك���ن زوج���ة ال�صيد به�صت���ي. حتى اإّن���ه يف الع���ام 1998 اأو1999م 

عندما كنت اأدر����ض يف اجلامعة. �صمعُت اأ�صتاذ علم الجتماع؛ وكان 

رج���اًل عاقاًل، يقول بثقة واطمئن���ان على م�صمع الطالب يف ال�صف: 

»يا هذا! اإّن ابن الدكتور به�صتي من زوجته الأملانية«. وكان ال�صخ�ض 

م���ن امل�صوؤولني املعروف���ني يف البلد. لحظوا، بع���د 16-17 عاًما على 

�صهادت���ه، م���ا ال���ذي كان ُيطرح يف اجلامع���ة! كان ل ب���د واأن يو�صح 

ال�صيد به�صتي للنا�ض مرة كل عدة اأ�صهر خالل املقابالت واحلوارات 

واخلطاب���ات، اأّن ال�صائعة الفالنية كذب، واأين ا�صرتيت منزل قلهك 

بتل���ك احلقوق التي تقا�صيتها من التعلي���م والتدري�ض. اأذكر اأّن اأحد 

الأ�صدق���اء جاء وق���ال يل: كنت قبل اأي���ام يف اأ�صفه���ان اأح�صر لقاًء 

خطابًي���ا لل�صي���د به�صتي، وقد هاج���م فيه اأمريكا، فج���اأة قام ال�صيد 

)...( وق���ال: »اأن���ت يجب األ تهاجم اأمري���كا. اأزل اللثام عن وجهك 

لتظهر تبعّيتك للوليات املتحدة«. كان ذلك ال�صخ�ض، والعتب عليه، 

من ال�صّبان امل�صلمني ومن اأن�صار حزب اهلل. يف احلقيقة مل اأَر خالل 

تل���ك ال�صنوات اأو�صاًع���ا تلحق ب�صخ�ضٍ كتلك الت���ي حلقت ب�صخ�ض 

ال�صهيد به�صتي. كذلك بعد تاريخ 1981/3/4، �صاء الو�صع اأ�صعاًفا. 
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وّجه���ت ل���ه ال�صتائم على يد مّدعي احلرية، لك���ن كثريين منهم بعد 

28 حزيران ]يوم �صهادته[ تغرّيوا وا�صتغفروا ربهم حتت نع�ض ال�صيد 

به�صتي منتحبني باكني، وطلبوا منه امل�صاحمة، لكن الأوان قد فات.

اأظهْر تبعية »الوليات املتحدة«





■ بوح اأنني القلب لالأب العظيم

)ال�صيد حممد ح�صيني به�صتي(

ه�.�ض )1981/3/13م( طهران - اجلمعة 59/12/22 

الأ�صتاذ والقائد العظيم؛

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اإّن ثق���ل الواجب الذي حمله ابنكم عل���ى عاتقه دعاه ليكتب هذه 

الر�صالة، ويطلعكم على احلقائق.

اإّن النق�ص���ام املوج���ود بني مدي���ري وم�صوؤويل الب���الد، اأكرث من 

اأن يك���ون م�صاألة �صخ�صية، وهو يرج���ع بالأ�صا�ض اإىل الختالف بني 

روؤيت���ني. اإحداه���ا تعتقد وتلت���زم بالفقه والجتهاد، ذل���ك الجتهاد 

الذي رغم حيويته ومتتعه بالديناميكية، فاإّنه يف نف�ض الوقت يقت�صي 

اللت���زام ال�صديد بالوحي والكت���اب وال�صنة. والروؤي���ة الأخرى، تتّبع 

الأف���كار وال�صتنباط���ات البينّية، التي ل تقطع �صلته���ا بالوحي كلًيا، 

لكنها لي�صت ملتزمة به كما يجب، وت�صهد اأقوال وكتابات واأفعال هذه 

 .
1
الفئة على هذه البينّية

1- البيني���ة هنا اأقرب اإلى التذبذب بين كال التجاهين ولي�ض الو�صطية بالمعنى 
الإيجابي.
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الروؤي���ة الأوىل، تعتقد وتلتزم بالتوكل الرا�صخ على اهلل والعتماد 

عل���ى النف�ض والتكاء على ق���وة الإ�صالم يف مقاب���ل الغرب والهجوم 

الإعالم���ي وال�صيا�ص���ي والقت�ص���ادي على النظ���ام، وجتتنب الوقوع 

يف ف���خ التهم والإدانات اأو تعاطف الغ���رب. اأما الروؤية الأخرى، على 

الرغم من اأّن هذا ما تريده وينطق به ل�صانها ويعرب به قلمها، لكنها 

تفق���د املقوم���ات الالزمة لط���ي هذا امل�ص���ري ال�صعب، ل���ذا تتزعزع 

وتنزلق يف عملها. 

الروؤية الأوىل، تعتقد بنظام ونهج حلياة اأمتنا. فهي يف عني كونها 

منفتح���ة على كافة اأنواع التقدم والتط���ور، اإل اأنها حتول دون �صياع 

وذوب���ان امل�صلمني ب���ني طّيات اإجن���ازات وبهارج ال�ص���رق اأو الغرب، 

وتثبته���م عل���ى ثقافة الإ�ص���الم ونظامه وقيم���ه الأ�صيل���ة وامل�صتقلة. 

الروؤي���ة الأخرى، ومع احلفاظ على عنوان الإ�صالم وبع�ٍض من قيمه، 

اإل اأنه���ا ت�صّد املجتمع نحو طريق يفت���ح الأبواب تلقائًيا باجتاه القيم 

الغريبة عن الإ�صالم، بل واملخالفة له. 

الروؤي���ة الأوىل، تعتمد يف اختي���ار امل�صوؤولني عل���ى �صروط، تاأخذ 

باملجتم���ع نحو اإمامة املتقني لتمتد ه���ذه الإمامة على كافة املجالت 

وامل�صتوي���ات. الروؤية الأخرى، تعتمد اأكرث عل���ى �صروط متهد تلقائًيا 

لنف���وذ الالمبال���ني اأو املتهاونني، يف كافة م�صتوي���ات الإدارة املتعلقة 

بالأمة الإ�صالمية، وحُتّكم هوؤلء يف م�صري الثورة.

ق���د يكون �صماع ه���ذا اخلرب مًرا و�صعًب���ا بالن�صبة لك���م، وهو اأّن 

الكث���ري من الأ�صخا�ض الذين اجتهدوا وحتّمل���وا امل�صاق يف ال�صنوات 

الأخرية يف �صبي���ل حاكمية الإ�صالم الأ�صي���ل ملجتمعنا، وخالل هذه 

ال�صن���وات، ووفًقا لطبيع���ة وماهي���ة القان���ون الإداري للنظام امللكي 
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)ال�صاه���ي(، كانوا دائًم���ا هم الأقلية يف كاف���ة املوؤ�ص�صات الع�صكرية 

واحلكومية، وعانوا ظلم الأكرثي���ة املوالية للغرب اأو ال�صرق املهيمنة 

عل���ى هذه املوؤ�ص�صات ]ال�صابق���ة[, وكذلك هي الآن يف ظل اجلمهورية 

الإ�صالمي���ة، والإم���ام على راأ�صه���ا، وعدد من اأبن���اء الإمام يحملون 

عل���ى عاتقهم ق�صًما من امل�صوؤوليات، و�صعبنا العزيز لديه ح�صوره يف 

ا، فقد وقعوا ثانية حتت ظلم تلك الأكرثية. هذه الأقلية  امليادين اأي�صً

. تعّر�ض املوؤمنون 
1
املوؤمن���ة، اإذا تلّقت الدعم، �صتم�صي نحو الأكرثية

يف اجلمهوري���ة الإ�صالمية ل���الإذلل واخلذلن، فه���م ُي�صربون تارة 

با�ص���م الرجعية، وت���ارة اأخرى يواجهون عراقي���ل خمتلفة من �صاأنها 

اأن ت�ص���ّكل حج���ر عرثة اأمام احلرك���ة الإ�صالمي���ة والإ�صالحّية، كما 

يحتم���ون بالطابور اخلام�ض للعدو، الذي نّظم و�صعه جيًدا يف جميع 

املوؤ�ص�صات، مطمئًنا للدعم الذي يتلّقاه من بع�ض امل�صوؤولني احلالّيني 

وال�صابقني. 

اإذا ا�صتمرت هاتان الروؤيتان يف اإدارة اأمور اجلمهورية الإ�صالمية، 

فال الأعمال احلالية لل�صعب �صتنظم، ول امل�صكالت الدينّية والثقافّية 

والأخالقي���ات والجتماعي���ة والقت�صادية لل�صع���ب املنهك واملحروم 

وامل�صح���ي �صتحل ب�صرع���ة اأو باحل���زم الكايف، ول ميك���ن اأن تتدفق 

امل�صاري���ع الإ�صالمية الأ�صيلة وتدخل يف مرحل���ة التطبيق العملي... 

براأينا اأّن التطور الكمي والنوعي لدى متبّني الروؤية الأوىل )الإ�صالم 

الفقه���ي واخل���ط الأ�صيل لالإم���ام( بلطف اهلل، قد و�ص���ل اليوم اإىل 

درج���ة اأّن املوؤ�ص�ص���ات الع�صكري���ة واحلكومية باإمكانه���ا اأن تدار من 

خالل اأ�صحاب هذه الروؤي���ة، واأن تدير اجلمهورية الإ�صالمية وتقوم 

1- �صيكون هناك اأمل باأن ت�صبح اأكثرية.

بوح اأنني القلب لالأب العظيم
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على اأ�صا����ض روؤية ثابتة. قال الإخوة اإنهم ق���د اأر�صلوا اإليكم اأ�صرطة 

الت�صجي���ل املرتبط���ة بت�صريح���ات رئي����ض اجلمهوري���ة يف اأ�صفهان، 

والتي ت�صجع طالب املدار����ض والعمال للت�صدي لإجراءات احلكومة 

التي ل تتواف���ق مع الآراء ال�صخ�صية للرئي����ض. كذلك فاإّن الأ�صرطة 

املرتبط���ة بالت�ص���ال املبا�صر لبع�ض خمطط���ي الإ�صراب الأخري يف 

�صركة احلافالت يف طهران و�صواحيها، مع مكتب رئي�ض اجلمهورية 

وم�صاعده ال�صيد »زجناين«، قد اأ�صبحت حتت ت�صرف الق�صاء. 

مع الأ�ص���ف ال�صديد، فاإنهم ق���د ا�صتغلوا النواق����ض املوجودة يف 

الرابط���ات والحت���ادات الإ�صالمية وبع�ض اأع�صائه���ا، وكذلك نفوذ 

العنا�صر الأجنبية اإىل هذه الرابط���ات واملوؤ�ص�صات، كو�صيلة لقمعها 

كله���ا واإخراجه���ا من امل�صه���د، حتى تتعّط���ل اخلطى املع���دودة التي 

اأجنزناه���ا يف �صبي���ل حاكمي���ة الإ�صالم عل���ى املوؤ�ص�ص���ات الع�صكرية 

واحلكومية. 

 يف اأغل���ب الأجه���زة الع�صكري���ة والق���وى الأمني���ة واملوؤ�ص�ص���ات 

واملنظم���ات الأخ���رى مت���ر الي���وم اأحداث جتع���ل العنا�ص���ر املتدينة 

واملخل�صة يف حالة من الكاآبة والياأ�ض، فهم ي�صعرون اأنهم مقموعون 

الإ�ص���الم،  ب�صب���ب م�صاعيه���م يف طري���ق حاكمي���ة  م���كان،  يف كل 

وق���د ا�صتبك���وا وتعارك���وا م���ع خمالف���ي ه���ذه احلاكمي���ة يف اجلي�ض 

ورئي�ض البلدية وال���درك واملوؤ�ص�صات احلكومي���ة الأخرى. واليوم يف 

اجلمهوري���ة الإ�صالمي���ة بدعم رئي�صه���ا وموؤيدي فك���ره يف »اجلبهة 

الوطني���ة« و«نه�صة احلرية« وبدعم من منافق���ي خلق، يتجه م�صري 

هوؤلء لي�صبح كم�صري املوؤمنني يف معركة »اأ�صحاب الأخدود« {وما 

نقموا منهم اإال اأن يوؤمنوا باهلل العزيز احلميد}.
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الإمام العزيز!

اأق�ص���م ب���اهلل اإّن حتم���ل هذا الو�ص���ع بالن�صب���ة لبنكم ه���ذا لهو 

اأم���ر �صع���ب للغاية، فاأن���ا اأرى وجوهه���م املكتئبة واأ�صم���ع نداءهم يا 

ا اأ�صرب »ويف  للم�صلم���ني، واجل���واب الوحيد هو اأن ا�صربوا. اأن���ا اأي�صً

العني قذى ويف احللق �صجى«.

يف ه���ذه الأيام اأفكر مراًرا بيني وب���ني نف�صي اأّنه ليتني مل اأحتمل 

اأعب���اء ه���ذه امل�صوؤولية الثقيلة، الت���ي اأّكدمت على اأن تك���ون بعهدتي، 

ليت�صن���ى يل م�صاع���دة هوؤلء بال�ص���راخ على الأق���ل، ف�صراخ طالب 

العل���وم الديني���ة، م�صت�صاغ، بخالف امل�ص���وؤول اإذ يتوق���ع منه الإتيان 

بخط���وة، ل ال�ص���راخ. واإذا اأتيُت بخطوة، ف���اإين اأواجه هذه ال�صبهة 

)الّتهم���ة( املوؤملة، باأنها ل تعد دفاًعا عن املظلومني ]براأي هوؤلء[, بل 

ت�صبح �صراع قوى بني الروؤ�صاء، طبًقا لالأهواء.

ومن خالل ا�صتغالل هوؤلء لدعمكم امل�صتمر، يتم توجيه ال�صربة 

جلميع الكيانات واملوؤ�ص�ص���ات؛ املجل�ض، احلكومة، اجلهاز الق�صائي 

وكيان���ات الثورة. فهوؤلء رغم اأنه���م مل يوّفقوا يف اإحلاق ال�صرر بها، 

فه���ذا ل يعن���ي غ����ضّ النظر عن خطره���م اأو �صرره���م، حيث اإنهم 

يحولون دون اخلدمة الوا�صعة ل�صعبنا املحروم وامل�صّحي.

اإّن ال�صيد رئي�ض اجلمهورية يف بيانه ال�صادر اأول اأم�ض يف املقالة 

الرئي�صية يف �صحيفته، يهّدد ب�صكل ر�صمي اجلهاز الق�صائي باإحلاق 

كارث���ة جديدة باملجتمع. حيث ه���ّدد بالتنحي من رئا�صة اجلمهورية 

اإذا مت و�صعه يف كفة واحدة من قبل اجلهاز الق�صائي مع الأ�صخا�ض 

 بجامعة 
1
الذي���ن اأ�صيب���وا وجرح���وا يف اأحداث اخلام����ض م���ن اآذار

1- المعروفة باأحداث الرابع ع�صر من ا�صفند ح�صب التقويم ال�صم�صي.

بوح اأنني القلب لالأب العظيم
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طه���ران، والذين �صكوه لدى املّدعي العام بطهران. فهل يريد جهاًزا 

ق�صائًي���ا ل يتعامل بحيادي���ة مع طريف ال�صك���وى اإذا ا�صتكى اأحدهم 

على رئي�ض اجلمهورية؟

طل���ع جنابكم اأّن���ه طبق الوثيقة الت���ي �ُصّلمت مل�صوؤويل 
ُ
ل ب���د واأن اأ

الق�ص���اء واملرتبط���ة بتنظيم اإج���راءات مرا�صم اخلام����ض من اآذار، 

فاإنها ت�صّرح اأّنه يف حالة حدوث ا�صتباك، فاإّن مهمة �صباط ال�صرطة 

ت�صليم الأ�صخا�ض املعتقلني اإىل حر�ض رئا�صة اجلمهورية. 

يف يوم الثنني املوافق الثاين من اآذار، كنا قد التقينا ال�صيد بني 

�صدر يف من���زل ال�صيد مو�صوي اأردبيلي، واأظهرنا له حمبة وحميمية 

كب���رية، واأحرزن���ا تقدًما يف ح���ل م�صكلة وزي���ري املالي���ة والتجارة، 

ف���ازداد اأملنا بزيادة ن�صب���ة التوافقات، ومل نكن نتوق���ع اأنه �صي�صلك 

هذا املنحى بعد م�صي ثالثة اأيام من هذا اللقاء.

اأيها الإمام العظيم!

بحك���م اأّن التكليف العام هو الن�صيحة لأئمة امل�صلمني، فاأذكر ما 

يلي: 

1-  يف الأ�صه���ر الأخ���رية، ُيلح���ظ اأك���رث من قب���ل تزايد حتركات 

املتاآمر الأمريكي واأعوانه واملتواطئني معه.

2 - اإّن موا�صل���ة �صل�صل���ة موؤام���رات الغرب وال�ص���رق، التي طاملا 

اأخفت نف�صها لالأ�ص���ف خلف رئي�ض اجلمهورية، فاإنها اأ�صبحت اأكرث 

و�صوًحا من ال�صابق.

 3-اإّن حماية رئي�ض اجلمهورية ملعار�صي حاكمية الإ�صالم، ي�صيق 

اخلناق يوًما بعد يوم على �صاحة عمل جميع  الذين كافحوا وجاهدوا 
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ليل نهار وما زالوا يف هذا امل�صري. 

4-  يف امل�صاع���ي الأخ���رية لرئي����ض اجلمهورية وموؤي���دي اأفكاره، 

ُتلح���ظ ه���ذه النقط���ة ب�صكل جل���ي، وه���ي م�صاعيهم اجل���ادة لإلغاء 

م�صاأل���ة قيادة ال���ويل الفقيه يف امل�صتقبل. فهم يقبل���ون بهذه القيادة 

بخ�صو����ض �صخ�ض جنابكم طوًع���ا اأو كرًها، ولكنه���م ي�صعون جّديًّا 

لعدم ا�صتمرارها. هذه امل�صاألة ملمو�صة ب�صكل وا�صح يف الت�صريحات 

الأخ���رية لل�صيد املهند�ض بازركان يف اأجمديه، يف مقابل رفع ال�صعار 

 اأمل الأمة والإمام. 
1
»�صالم على منتظري« 

5-  كنا منذ البداية ب�صدد اأن ي�صبح ميدان العمل فاعاًل ومت�صًعا 

لأمث���ال ال�صيد بازركان وال�صيد بني �ص���در وال�صيد يزدي، للم�صاركة 

بالعمل والفعالية يف اأرفع م�صتوى. 

يف �صه���ر اآب من العام املا�ص���ي، بعد ا�صتقال���ة احلكومة املوؤقتة، 

اأر�صلت���م ر�صالة ب���اأن نح�صر اإىل قم للبحث العاج���ل يف ق�صية اإدارة 

البل���د، وكان احلدي���ث ع���ن تنظيم هيكلي���ة جديدة ملجل����ض الثورة. 

كان���ت وجه���ة نظر جنابك���م األ يوجد ال�صي���د املهند�ض ب���ازركان يف 

جمل����ض الثورة جمدًدا. وكنا نعتقد، ب���اأّن امل�صاركة اخلالقة ]الفاعلة 

واملوؤثرة[ تتم عرب زيادة الفاعليات واإلغاء اأي نوع من الروؤية ال�صيقة 

والحتكارية، اقرتح���ُت اأن يبقى يف جمل�ض الثورة، ويف النهاية وافق 

جنابك���م، ويف تل���ك املرحلة نف�صها ق���د اأنيطت م�صوؤولي���ة الوزارتني 

الهامت���ني، »وزارة املالي���ة« و«وزارة اخلارجية« اإىل ال�صيد بني �صدر. 

تلك الأمور واأمثالها، كانت دلياًل وا�صًحا على اأننا كنا نهدف ونطلب 

اأن ي�صارك هوؤلء ال�صادة يف اإدارة اأمور البلد بفاعلية وجد، ومل يكن 

1- منتظري: اختير لحًقا خليفة لالإمام؛ وتم عزله قبل وفاة الإمام باأ�صهر.

بوح اأنني القلب لالأب العظيم
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لدينا اأي موقف �صخ�صي جتاههم على الإطالق. 

6 - وبالت���ايل فاإّن اخت���الف هوؤلء ال�صادة معن���ا متعّلق بالدرجة 

الأوىل، بالق�صاي���ا املطروحة على حٍدّ �صواء من جنابكم ومن طرفنا 

ومن جميع ق���وى الإ�صالم الأ�صيل. هذا اخل���الف، يتعلق بخ�صو�ض 

اللت���زام بكامل املعايري الإ�صالمية اأو عدم���ه يف انتخاب الأ�صخا�ض 

املكلف���ني بالأعم���ال ويف املواجهة احلتمي���ة مع التي���ارات املنحرفة. 

واأنتم تذكرون ما فعله هوؤلء بخ�صو�ض ال�صيد »اأمري انتظام« وال�صيد 

»فريد« حينما اأ�صررمت على اإقالتهما. 

7 - بالن�صبة جلنابكم، فمن حيث موقع القيادة جلي لكم اأنه اإذا 

ا�صتم���رت تلك الروؤيت���ان يف اإدارة اأمور اجلمهوري���ة الإ�صالمية، فال 

الأعمال احلالية لل�صعب �صتنظم وت�صري بنحو مطلوب، ول امل�صكالت 

الديني���ة والثقافي���ة، الأخالقي���ة، الجتماعي���ة والقت�صادية لل�صعب 

املنه���ك واملح���روم وامل�صحي �صُتح���ّل ب�صرعة اأو باحل���زم الكايف، ول 

ميكن يف امل�صتقب���ل اأن تتدفق ]وتتبلور[ امل�صاري���ع الإ�صالمية الأ�صيلة 

وتدخل يف مرحلة التطبيق العملي.

8 - ولكي تّت�صح وب�صراحة كاملة م�صاألة الآراء التف�صيلية للروؤية 

الأوىل يف كافة املجالت املعنوية، الأخالقية، الثقافية، الجتماعية، 

القت�صادية، الدفاعية وال�صيا�صية، فقد نّظمنا م�صاألة الأفكار وقمنا 

بن�صره���ا، لتت�ص���ح لالأمة ولالإم���ام، اأ�صول برنامج اأ�صح���اب الروؤية 

الأوىل املقرتح���ة يف اإدارة اأم���ور اجلمهورية الإ�صالمي���ة املبنية على 

اأ�ص�ض وقواعد الد�صتور. 

9-  وجهة نظرنا اأّن التقدم الكّمي والنوعي لدى اأ�صحاب الروؤية 

الأوىل بلطف اهلل، قد و�صل اليوم اإىل درجة اأ�صبح من املمكن اإدارة 
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الكيان���ات الع�صكرية واحلكومية من خالل اأ�صحاب هذه الروؤية، واأن 

تقف اإدارة اجلمهورية الإ�صالمية على قاعدة روؤية حمكمة ثابتة.

10 - رغ���م كل ه���ذا، فق���د تكونت يف الفرتة الأخ���رية فكرة لدى 

ابنك���م هذا ول���دى بع�ض الإخوة الآخرين، اأّن���ه اإذا كنتم تعتربون اأّن 

اإدارة اجلمهوري���ة الإ�صالمية عرب اأ�صح���اب الروؤية الثانية اأ�صلح يف 

هذه الفرتة، فاإننا م�صتعدون اإىل الن�صراف اإىل اأعمالنا احلوزوية، 

وف���وق ه���ذا، لن نك���ون �صاهدي���ن على خ�ص���ارة الطاق���ات يف ق�صية 

الزدواجية املنهكة. 

كان ذلك خال�صة ملا اعتربته �صرورًيا لطرحه مع الوالد العظيم 

والقائد العزيز، لت�صّخ�صوا الطريق كما العادة، لنا ولكل ال�صعب وفق 

توجيهاتكم وقراراتك���م الر�صالية. ودعائي؛ اإله���ي! كن عوًنا وهادًيا 

لإمامنا العزيز يف هذه القرارات ال�صعبة.

مع اأجمل ال�صالم يف اخلتام.

ابنكم 

حممد ح�صيني به�صتي

بوح اأنني القلب لالأب العظيم





■ رمز العملية، »اهلل اأكرب« 

)مهدي ا�صفهانيان(

�صه���دت قي���ادة »جماهدي خلق« حال���ة اإرباك يف الأي���ام الأخرية 

ل�صه���ر خ���رداد )20 حزي���ران(، واأخذت تتعرث بحركته���ا وخا�صة يف 

الأي���ام الت���ي اأزيح فيها بني �ص���در بدايًة عن القي���ادة العامة للقوات 

امل�صّلحة يف 1981/6/10، ثم عن رئا�صة اجلمهورية لحًقا، وذلك مع 

ط���رح م�صروع قانون عدم اأهلية بني �ص���در ال�صيا�صية يف املجل�ض من 

6/15 اإىل 6/22. قام���ت قيادة »جماهدي خلق« بالعمل لأجل تعوي�ض 

تقهقرها واإرباكها ال�صيا�صي، وخا�صة مع عدم تقديرها ال�صحيح لقوة 

رّد فع���ل اجلمهورية الإ�صالمية. فمع افتقاده���ا لأي جتربة يف القتال 

امل�صلح، اأخذت بتجهيز عمليات انتقامية م�صتفيدة من عنا�صر عميلة 

)جوا�صي�ض(؛ الأمر الذي بدا كحلم برعٍد يف �صماٍء بال �صحاب.

كان »حمم���د ر�صا كاله���ي« -من �صكان طه���ران، طالب جامعي 

بفرع الكهرباء يف جامعة العلوم وال�صناعة- ومن املوؤيدين ملجاهدي 

خلق، والذي اأ�صبح بعد مدة من موؤيدي حزب اجلمهورية الإ�صالمية، 

وذل���ك بتوجيه من املنظم���ة بتغرّي موقعه ظاهرًي���ا. يف البداية عمل 

حار�ًص���ا يف جلنة الثورة الإ�صالمي���ة »ويل الع�صر«، الواقعة يف �صارع 

با�صت���ور. ثم التحق بت�صكيالت املكتب املرك���زي للحزب اجلمهوري. 
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ونظ���ًرا لخت�صا�ص���ه الفني ولدّقت���ه يف اإجناز الأم���ور، لفت الأنظار 

ب�صرع���ة واأ�صبح م�ص���وؤوًل عن تنظي���م اجتماعات ون���دوات احلزب. 

كذلك اأوكل اإليه حماية اأمن القاعة. كان ُيطلع املنظمة على املعلومات 

الداخلي���ة للحزب، ومن جملتها موعد انعق���اد الجتماعات الدورية 

للمجل�ض املركزي، وغريها من برامج الأمانة العامة للحزب. اإحدى 

تل���ك اجلل�ص���ات، كان ع�صية يوم الأحد 7 ت���ري )28 حزيران 1981(، 

وكان مو�ص���وع البح���ث املطروح، كيفي���ة مواجهة الت�صّخ���م والغالء 

والت�صدي له، لكن بعد اإقالة بني �صدر، تبّدل مو�صوع اجلل�صة وتقّرر 

تن���اول الأو�صاع امل�صتجّدة بعد اإقال���ة رئي�ض اجلمهورية. بالطبع كان 

ال�صيد به�صتي املتحّدث الرئي�صي لكونه ال�صخ�ض الأول والأ�صا�صي يف 

احلزب اجلمهوري الإ�صالمي. 

عّجلت قيادة املنظمة بالتخطيط لتنفيذ عمليات تفجريية. اأ�صبح 

كالهي امل�صرف على العملية، وذلك عرب م�صوؤوله يف ق�صم ا�صتخبارات 

املنظم���ة، فعقدت له عدة جل�صات توجيهية. ومع اللتفات اإىل �صهولة 

ت���رّدده يف الجتماعات الهامة، تقرر اأن ي�ص���ع قنبلتني بالغتي القوة، 

اإحداهم���ا يف �صلة بجانب املنرب، والأخ���رى بجانب العمود الأ�صا�صي. 

كان كاله���ي م�ص���وؤوًل عن توجيه دع���وات الجتم���اع اإىل الأ�صخا�ض، 

و�صعى لزيادة عدد الدعوات لتلك اجلل�صة قدر امل�صتطاع. كان حا�صًرا 

يف املكان حتى اللحظات الأخرية، وعمل على اإر�صاد اأكرب عدد ممكن 

من الأ�صخا�ض لدخول القاعة، وكذلك الإ�صراف على اإجناز املراحل 

الأخرية من العملية. قبل النفجار بقليل، وب�صدفة بحتة خرج كل من 

ال�ص���ادة رف�صنجاين، بهزاد نبوي، وحبيب اهلل ع�صكر اأولدي، لإجناز 

بع����ض الأعمال. قام عدد م���ن م�صوؤويل الأم���ن يف املنظمة، مبراقبة 
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العملي���ة ب�صكل خفي عن قرب وبع���د، اإذ مل يكن كالهي قادًرا لوحده 

عل���ى اإجناز هذه املهم���ة. بعدها قيل اإّن »مو�ص���ى خياباين« �صخ�صًيا 

ولأج���ل الطمئنان اإىل �صالم���ة �صواعق املتفج���رات، قد قام ب�صبط 

عدد كبري منها واإعدادها داخل حو�ض ال�صتحمام. 

بن���اًء على اأقوال رج���وي امللعون، كان رمز العملي���ة: »اهلل اأكرب«، 

.
1
وتوقيتها عند راأ�ض ال�صاعة التا�صعة م�صاًء

1 - تح���دث كٌل م���ن »م�صعود رجوي« في الكتّيب المع���روف با�صم »ملخ�ض العام 
ع���ن المقاوم���ة الم�صّلح���ة« )الذي انت�ص���ر في ع���ام 1982( و«مو�ص���ى خياباني« 

ال�صخ�ض الثاني في منظمة المنافقين، في �صريط ت�صجيل معروف با�صم »تحليل 

تاري���خ المنظم���ة«، الذي �صّجل له  في )كانون الثان���ي 1982( قبل فترة ق�صيرة 

م���ن مقتله، م�صتخدمين عب���ارات ال�صرب���ة القا�صية، وال�صربة الأول���ى، واأمثال 

تل���ك التعابير. يقول خيابان���ي م�صيًرا اإلى بداية الح���رب الم�صّلحة للمنظمة بعد 

)20/6/1981(، وح���ول انفجار الحزب الجمه���وري الإ�صالمي: »...عال �صوت 

انفج���ار مهيب، عند راأ�ض ال�صاعة التا�صعة الأحد م�صاء، في ال� 28 من حزيران. 

وال���ذي لم ُي�صمع دوّيه فقط في كل اأنحاء اإي���ران، بل في كل اأنحاء العالم، وربما 

يمكن القول اإّنه منذ غداة ذلك اليوم، فقد انتهى نظام )الإمام( الخميني«.

وف���ي موا�صل���ة ت�صبيه���ه للمنظم���ة بال�صاب الياف���ع، ي�صف انفج���ار 28 حزيران 

بال�صفع���ة المحكمة من ذاك ال�ص���اب للنظام الجمه���وري الإ�صالمي. كذلك في 

اأح���د الملّخ�ص���ات الداخلي���ة للمنظمة ف���ي اآب 1981، يذكر ه���ذا التعبير حول 

فاجع���ة 28 حزي���ران: »اإنها ال�صرب���ة القا�صية على ج�صد الرجعي���ة، والتي تاأتي 

تحت عنوان المرحلة الجديدة للمواجهة، حيث لن يتمكن النظام على اأثرها من 

ال�صتقامة والوقوف مجدًدا«. 

يوا�صل م�صعود رجوي ف���ي كتّيب »ملخ�ض العام عن المقاومة الم�صلحة«، اإر�صال 

اإ�ص���ارات وتاأكيدات قوية للجمهور، اأن فاجعة 28 حزيران قد ارتكبتها المنظمة. 

وح���ول انطالق مراحل الحرب الم�صلحة �صد الجمهوري���ة الإ�صالمية يقول: »في 

المرحل���ة الأول���ى، كان التركيز عل���ى المديرين ال�صيا�صّيين، قب���ل اأي �صيء، كان 

الروؤ�ص���اء هم الهدف... بداأنا هجومن���ا الأول وكان عماًل �صخًما، وفي ال�صميم، 

���ا م�صبًقا ا�صم »اهلل اأكبر«، افتقدنا  اإنه���ا العملية التاريخية التي اأطلق عليها اأي�صً

مو�ص���ى ف���ي ذلك العم���ل... تقدمنا مرحل���ة، اأي مرحلة؟ الق�ص���اء على م�صتقبل 

النظام وانت���زاع ا�صتقراره... الخال�صة في كالم واح���د، اإّنه لم يكن تنفيذ اأحد 

رمز العملية، »اهلل اأكرب« 
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لكن قبل يوم، اأي يف 6 تري )27 حزيران(، وقع انفجار يف م�صجد 

اأب���و ذر. انفج���رت قنبلة ثبتت يف مك���رب ال�صوت حينم���ا كان رئي�ض 

اجلمهورية اآية اهلل اخلامنئي يلقي خطابه، واأّدت اإىل اإ�صابته بجراح 

���ا ا�صت�صهد �صمران يف  بالغ���ة، خا�صة يف ي���ده اليمنى. قبل ذلك اأي�صً

اجلبه���ات، وتزامن���ت ه���ذه احلادثة مع ليلت���ه ال�صابع���ة. كانت تلك 

�صوى مجاهدي خلق... كان عماًل مح�صوًبا مدرو�ًصا في مجمله، ومخطًطا له...«. 

ا تقرير لوزارة الخارجية الأمريكي���ة حول المنظمة، في العام 1994،  ن�ص���ر اأي�صً

ُيلق���ي بالم�صوؤولي���ة ب�صكل �صري���ح على المنظمة ف���ي تفجير 28 حزي���ران: »بداأ 

»مجاه���دي خل���ق« موجة م���ن التفجيرات والغتي���الت �صد نظ���ام الخميني، ما 

زال���ت مدوّية اإل���ى الآن. اأب���رز الهجمات، كانت ف���ي تاريخ 28حزي���ران 1981، 

حينما دمرت قنبلت���ان مركز حزب الجمهورية الإ�صالمية )حزب علماء الدين( 

ا من كبار قادة النظام. م���ن جملتهم، قائد الحزب  واأدت اإل���ى مقت���ل 74 �صخ�صً

الجمهوري اآية اهلل به�صتي، و4 وزراء، و27 نائًبا في المجل�ض«.

يوؤكد »علي فرا�صتي« –وهو م���ن الأع�صاء القدامى في المنظمة، والذي انف�صل 

عنه���ا لحًقا- في �صرح���ه لكيفية قي���ام المنظمة بتفجير 28 حزي���ران، على اأّن 

التحاد ال�صوفيتي تكّفل بدعم هذه العملية: »انفجار حزب الجمهورية الإ�صالمية 

كان �صرب���ة قا�صية للنظام، واأعلنت الحكومة ال�صوفياتي���ة اأّن اأمريكا هي الراأ�ض 

المدّبر لالنفجار. )كتاب التحاد ال�صوفياتي واإيران الثورية، الكاتب اأ. يودافات، 

لندن 1984، �ض116..( تك�صف تحقيقات الموؤ�ص�صة الأمريكية لك�صف الجرائم 

اأن القنبل���ة الم�صتخدمة في تفجير مقر ح���زب الجمهورية الإ�صالمية، كانت من 

نوع الغاز المكثف، والتي قد اكت�صفها الأمريكيون حديًثا، ولكن ال�صوفيات تمكنوا 

م���ن اإنتاجها قبله���م. ف�صناعة مثل تلك القنبلة المعق���دة التركيب، لم تكن اأبًدا 

بمق���دور اإحدى مجموع���ات الع�صابات، وكان���ت اإمكانية اإي�صاله���ا الوحيدة اإلى 

منظمة المجاهدين عبر طريق ال�صوفيات...« 

حينم���ا وقعت الفاجعة، كان تلقي خبر تفجير 28 حزيران في الإعالم الأمريكي 

ا  يعك�ض ترحيب الأمريكيين ور�صاهم بالخبر، واإذا كان لالتحاد ال�صوفياتي اأي�صً

دور وو�صاطة في دعم هذه الحادثة، فقد كان ذلك بالتن�صيق والتعاون مع اأمريكا، 

لأن م�صالح تلك القوى العظمى في ذلك الزمان، تقت�صي اإ�صعاف وتدمير نظام 

الجمهورية الإ�صالمية، لذا فقد عقدوا العقدة مًعا وب�صكل كامل.
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الأعمال ه���ي املعايري التي طرحت يف املنظم���ة با�صم عوامل الردع. 

كان انفجار م�صجد اأبو ذر من عمل جمموعة الفرقان، حيث مل يكن 

لها اأي تن�صيق مع املنظمة. ب�صبب حادثة 6 تري )27 حزيران( خ�صيت 

املنظم���ة اأّل يتم انعقاد جل�صة احل���زب اجلمهوري الإ�صالمي- حيث 

كان يح�ص���ر فيها عادة اأغلب امل�صوؤولني-، ولكن ُعقد هذا الجتماع، 

وقد مّت الإعداد له من قبل. بالطبع، قد ُن�صرت بع�ض الدعاءات حول 

العالقات الداخلية للمنظمة، لكنها ل تتطابق وحقيقة املوقف، ومن 

جملة ما قيل اإّن م�صعود رجوي اأعلن جهوزيته للقيام بعملية انتحارية 

يف ذل���ك الجتماع يف حالة اإذا اعرت�ص���ت العملية م�صكلة ما. بعدها 

ا اإّن علي زرك�ض ومو�صى خياب���اين عار�صا عمله هذا. واأنا  قي���ل اأي�صً

هن���ا اأعلن اأّن هذا النوع من الدعاءات، ل ميت ب�صلة اإىل �صخ�صية 

م�صعود رجوي، حتى لو اأّن مثل هذه الأقاويل كانت ُتنقل عنه، ويرّوج 

ا.  لها خارج البلد اأي�صً

ع�صي���ة الثامن والع�صري���ن من حزيران، كان���ت اأول واأكرب عملية 

م�صّلحة �ُصجل���ت ملنظمة جماهدي خلق �ص���د اجلمهورية الإ�صالمية 

رقمًيا: وهي تفجري مكتب احلزب اجلمهوري الإ�صالمي. ليلة العملية 

التفجريي���ة، كان كل من علي زرك�ض، علي ر�ص���ا معدن ت�صي، اأحمد 

�صادبخت���ي وزوجت���ه، حممد علي جاب���رزاده اأن�ص���اري، اأنا وزوجتي 

موجودين يف اأحد البيوت ب�صكل �صري، يقع يف اأول جادة عبا�ض اآباد. 

عَل���َم زرك�ض، عدًدا منا بخ���رب العملية، وكنا نتاب���ع اأحداث العملية 
َ
اأ

عرب جه���از تن�صت ل�صلكي للحر�ض الث���وري واللجان. كان مقتل اآية 

اهلل به�صتي عالمة جناح العملية. القنبلة الأ�صا�صية كانت قد و�صعت 

حتت منرب اخلطابة. عند ال�صاعة 9 وقع النفجار.

رمز العملية، »اهلل اأكرب« 
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اإّن �ص���ّدة م���وج النفجار وقدم املبن���ى، ت�صّبب���ا يف انهيار ال�صقف 

وحتّطم اأجزائه، كذلك كانت اأكرث اخل�صائر ناجتة جراء احلطام. 

متاًم���ا، يف اليوم الت���ايل للثامن والع�صرين م���ن حزيران، وطبق 

تخطي���ط م�صبق، ذهبت اأنا وثالثة اأ�صخا����ض اآخرين ب�صفة الفريق 

املوؤ�ص����ض ل� »رادي���و جماهد«، بن���اًء على دع���وة الدكت���ور »قا�صملو«، 

اإىل موق���ع »املكتب ال�صيا�صي للح���زب الدميقراطي الكرد�صتاين« يف 

مرتفع���ات »زمزيران«. بعد �صه���ر، اأو �صهرين، التح���ق بجمعنا اأحد 

الأ�صخا����ض، كان ق�ص���رًيا ن�صبًي���ا، وظاهره يوح���ي بالنجابة وهدوء 

الطب���ع كما ميت���از بروحية تنظيمية وعملية. مل تك���ن هويته معروفة 

بالن�صبة لنا. اأ�صبح من�ّصًقا يف الق�صم الفني لراديو جماهد )اأجهزة 

بث الإر�صال( با�صم م�صتعار )تنظيمي( »كرمي«. بعدها لّقب ب�«كرمي 

رادي���و«، ومل يكن �صوى »حمم���د ر�صا كالهي« منّف���ذ تفجري الثامن 

والع�صرين من حزيران. 

اآخ���ر ما �صمع���ت بخ�صو�صه، اأّن���ه قد تورط يف عملي���ة التحّولت 

الأيديولوجي���ة داخ���ل منظمة جماهدي خلق، وحتى قي���ل اإّنه ُهّم�ض، 

ولك���ن بدلي���ل الدور ال���ذي لعب���ه يف حادث���ة الثام���ن والع�صرين من 

حزيران، مل يعد با�صتطاعته العي�ض ب�صكل علني، بل يعي�ض متخفًيا.



■ ِخ�ّصة »ُكالهي« 

)علي ر�صا ناد علي(

يف تلك الفرتة، اأي يف ال�صنوات الأوىل لنت�صار الثورة، يف الواقع 

كان باب احلزب مفتوًحا اأمام اجلميع. اأنا �صخ�صًيا ذهبت اإىل اأحد 

ا، ومالأت ا�صتمارة واأ�صبح���ت ع�صًوا... اأريد اأن اأقول  امل�صاج���د اأي�صً

« مل يكن اأمًرا �صعًبا. 
1
اإّن ح�صور »كالهي

1- التح���ق »محمد ر�صا كالهي �صمدي«، بمنظم���ة مجاهدي خلق، بعد انت�صار 
الث���ورة ف���ي الع���ام 1979. بداي���ة كان ع�ص���ًوا في التح���اد الإ�صالم���ي للطالب 

الجامعيي���ن بجامعة العلوم وال�صناع���ة، وبعد مدة وبتوجيه م���ن المنظمة اأعلن 

انف�صاله عن التحاد، وفي الفترة التي احتفظ فيها بعالقة وطيدة مع المنظمة، 

ب���داأ ن�صاط���ه حار�ًصا للجن���ة الثورة الإ�صالمي���ة »ولي الع�ص���ر«  الواقعة في �صارع 

با�صتور، وبالتدريج ان�صم اإلى الحزب الجمهوري الإ�صالمي بتوجيه من مجاهدي 

خل���ق. ُو�صع كالهي ف���ي اأحد مراكز ت�صكيالت المكت���ب المركزي للحزب، حيث 

كان مّطلًع���ا على كل الأح���داث الهامة في الحزب والدول���ة، وكذلك كان م�صوؤوًل 

ا  ع���ن توجي���ه الدعوات للن���دوات، والحلق���ات اأو الجتماع���ات، وعهد اإلي���ه اأي�صً

حماي���ة اأمن القاع���ة. كان ب�صكل مبا�صر تحت اإمرة اأحد اأف���راد الكادر المركزي 

لمجاه���دي خلق وهو »هادي رو�صن روان«  وا�صمه الم�صتعار »مقدم«. كان كالهي 

من���ذ 22/11/1980، يعي�ض لوحده م�صتاأجًرا منزًل لدى �صخ�ض يدعى »ال�صيد 

ا. كان  عبا����ض موؤدب �صف���ت«، وكان يح�صر بع����ض الأ�صخا�ض اإلى المن���زل اأي�صً

يخ���رج م���ن البيت ف���ي ال�صاع���ة 7 �صباًحا ويعود اإلي���ه في حدود الثامن���ة م�صاًء، 

وكان �صديد الحذر في ذهابه واإيابه ودائم التحقق من نف�صه ومراقًبا لبيته، اإلى 

درج���ة اأنه كان يغلق باب غرفته بالمفت���اح عندما يذهب اإلى الحمام، ولأنه كثير 

التردد على الحزب طوال اليوم، كان قليل التعر�ض للتفتي�ض. بعد تفجير الحزب 
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ولأّن احل���زب مل تكن طريقة عمله انتقائي���ة، كان كثريون يبدون 

ا�صتعداده���م، ويلتحقون، ويرتّقون كذل���ك داخل ت�صكيالت احلزب. 

�صه���د احلزب اجتماع���ات خطابية، ح���وارات، وف�ص���وًل تعليمية... 

م���ن جمل���ة فعالياته يف تلك الف���رتة، توزيع ن�ص���رات اإخبارية حتتاج 

مو�صوعاته���ا اإىل الطباعة والن�ص���ر. كان هذا اخلبيث كالهي �صمن 

جمموعتن���ا، حينها كان ميتل���ك دراجة نارية هون���دا 125، ويتحرك 

م�صرًع���ا هنا وهن���اك، من هذه اجلهة اإىل الأخ���رى لأجل املتابعات. 

فكّن���ا حينها نقول له ما �صاء اهلل، عافاك اهلل، كم اإنك جمّد ومفعم 

بالطاق���ة... اأي اإّنه كان دائًما حم���ل اإعجاب وا�صتح�صان. كان طالًبا 

ا وخدوًما.  جامعًيا يف ال�صنة الثانية ب�ف���رع الكهرباء، وعن�صًرا جمدًّ

كان يدر����ض يف جامع���ة اأمري كبري، اأذكر اأّن���ه يف تلك الفرتة تعطلت 

الجمهوري الإ�صالمي، توارى عن الأنظار واختفى في بيوت مجموعات مجاهدي 

خل���ق وف���ي النهاية انتقل اإلى الع���راق عبر طريق الحدود الغربي���ة للبلد بوا�صطة 

عم���الء مجاه���دي خلق. في الفترة الت���ي اختفى فيها في اإي���ران، و�صلت تقارير 

متع���ّددة تفيد بمحل اختفائه في ع���دة مناطق من جملتها، جادة ت�صالو�ض، قرية 

�صي���اه بي�صه، قلعة مي���ر مفتاح في اأطراف همدان، ولكن ه���ذه التقارير لم ت�صل 

اإل���ى اأي نتيجة بع���د اإر�صال فرق العملي���ة اإلى تلك النقاط. حينم���ا كان مختفًيا، 

ولأج���ل اقتفاء اأثره، ت���م ا�صتدعاء اأ�صدقائ���ه وعائلته عدة م���رات للتحقيق، من 

جملته���م، اأخوه مح�صن، ال���ذي كان �صابًطا مهند�ًصا في الق���وات الجوية بجي�ض 

الجمهورية الإ�صالمي���ة الإيرانية، لكن دون الو�صول اإلى نتيجة اإيجابية. ُذكر اأنه 

عمل في الع���راق في الق�صم المعرفي )العالقات مع الع���راق( بال�صم الم�صتعار 

»كريم«. تزوج من اإحدى المنت�صبات اإلى مجاهدي خلق، تدعى »خور�صيد فرجي 

زن���ور«  )من �صكان طه���ران(. كانت زوجته من قبل م�صوؤول���ة اإحدى الموؤ�ص�صات 

وتقل�صت م�صوؤوليته���ا فيما بعد، فتوّلت لفترة قيادة اأركان كتيبة )الدعم(، ومن 

ث���م م�صوؤولية المن�صاآت. تلقت تدريبات بالطيران، واآخ���ر م�صوؤولية تولتها، كانت 

قي���ادة وحدة الدف���اع، وان�صمت اإلى تنظي���م جي�ض التحرير كم���ا ي�صطلح عليه. 

يقال اإّنه في العام 1991 حدث خالف بين كالهي والمنظمة، وفي العام 1993 

انف�صل عنها، وغادر العراق في العام 1994متوجًها اإلى األمانيا.  
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اجلامع���ات ب�صب���ب الثورة الثقافي���ة. ل اأعلم عمره بدّق���ة، لكنه كان 

ب���ني 22 اأو 23 �صن���ة، ومفعًم���ا بالن�صاط. يعني بنظ���ري اأّنه لو مل تقع 

احلادث���ة، وم���ع جّديت���ه يف العم���ل، كان �صيتقدم ب�صرع���ة كبرية يف 

املجل�ض التنفيذي للحزب، ورمبا كان �صيت�صّلم منا�صب اأعلى. 

تعّرف���ت اإليه من خالل احلزب، ولي�ض قبل ذلك، فداخل احلزب 

كان���ت روحية ال�صباب متاآلفة فيما بينها، اأي كانت الأجواء حميمية. 

بالطب���ع كان كاله���ي الأحر�ض بينن���ا على متابع���ة الأعمال اجلدية 

مل�صوؤويل احلزب، كتلك اجلل�صات والكتّيب���ات والن�صرات الإخبارية، 

وكان يلف���ت الأنظ���ار. ولكن عموًم���ا، كانت اأجواوؤه مزاًح���ا وفكاهًة. 

اأعتق���د اأّنه قبل ثالث���ة اجتماعات من النفج���ار، كان ال�صيد به�صتي 

يتح���دث، وكان اإبريق ال�صاي بيدي، واأنا اأ�صب الأكواب للح�صور. مع 

�صعود وترية خطاب ال�صيد به�صتي، اأخذ ال�صيد زواره اى -الذي كان 

م�صوؤول ت�صجيل الوثائق- الإبريق لي�صب ال�صاي. فجاأة �صقط الإبريق 

من بني يدينا نحن الثنني وذلك على اأمل اأّنه قد ثبت يف يد اأحدنا، 

لكنه �صق���ط وارتطم بالأر�ض، و�ُصمع �صوت الرتطام وعال ال�صجيج 

وحلت الفو�صى. بعد الجتم���اع، اأخربين ]ال�صهيد[ مالكي، اأن ال�صيد 

به�صت���ي قال اإّن هوؤلء الذين اأف�صدوا الجتماع، ل يحق لهم امل�صاركة 

يف ثالثة اجتماعات، وكاأنه قد قالها ممازًحا، ولكن مالكي قالها يل 

بجدي���ة. فاأخذت الأمر بتلك اجلدية لثالث���ة اجتماعات، ومل اأذهب 

امتثاًل للعقوبة. كان اجتماع يوم النفجار، هو الجتماع الثالث الذي 

مل اأح�ص���ره على الرغم من ات�صال ال�صيد مالكي وطلبه مني ح�صور 

اجتم���اع الغد، حي���ث كان لديه عم���ل معي. كان بني �ص���در قد اأقيل 

وفّر هارًبا وكانت ذروة التوترات. كنا نطبع اأ�صبوعًيا حتلياًل داخلًيا، 

ِخ�ّصة »ُكالهي«



■ ال�صفح���ة الأوىل لل�صحيف���ة الأمريكية "نيويورك تاميز" بعد يوم من تفجري مكتب احلزب 

اجلمه���وري، بهذا العنوان: مقتل 33 م�ص���وؤوًل اإيرانيًّا كبرًيا يف تفجري جتمع حزبي؛ رئي�ض 

القوة الق�صائية من بني ال�صحايا- قتل 18 نائًبا للمجل�ض و4 وزراء.
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حي���ث اأذك���ر اأّن التحليل �ص���در بعنوان »بن���ي �صدر �صب���ب اأزمتني«. 

كذلك طبعنا األفي ن�صخ���ة لنو�صلها اإىل اأع�صاء احلزب. كذلك كان 

من املقرر اأن نوزع هذا التحليل خالل هذا الجتماع. اأخذت بنف�صي 

الن�صخة الأ�صلية للتحليل اإىل ]ال�صهيد[ اإبراهيميان للن�صخ. فلريحمه 

اهلل، فق���د ا�صت�صه���د يف ال�صتب���اكات مع املنافق���ني. ن�صخها ب�صرعة 

ا، يف ذلك الوقت، كنا نقوم بتلك الأعمال، خلف املجل�ض، بجوار  اأي�صً

»احتاد املعلمني«. �صرعنا نرّتب الكتّيبات ب�صرعة، ونكب�صها. و�صعت 

الأوراق يف اأحد �صناديق الكارتون الفارغة واخلا�صة بالورق الأبي�ض، 

بعده���ا ق���ال كالهي اإّن���ه �صيح�ص���ر الأوراق اإىل الجتم���اع. قلت ل، 

�صاأح�صرها اأنا. اأ�ص���ّر قائاًل: »كال! اليوم �صاأح�صرها بنف�صي«. اأخذ 

ال�صندوق الكرتوين وغادر. بالطبع بعدها تو�صلُت اإىل تلك النتيجة، 

ولأن���ه كان عملنا روتينًيا، رمبا قد و�ص���ع م�صبًقا اإحدى القنبلتني يف 

�صن���دوق كرتوين م�صاب���ه لذلك ال�صندوق، وو�ص���ع كذلك عدًدا من 

تلك املن�صورات واأدخلها اإىل الجتماع ب�صهولة. ورمبا اأح�صر القنبلة 

وو�صعه���ا يف نف�ض ذل���ك ال�صندوق الكرتوين عل���ى طاولة الجتماع. 

بعده���ا �صمع���ت اأّنه ثّبتها يف طاول���ة اأمانة �صر الجتم���اع، حيث كان 

رحمان ا�صتكي )النائب الكردي( -الذي عرث على بقايا اأ�صالئه بعد 

يوم���ني- على بع���د ثالثني، اأو اأربعني م���رًتا يف الناحية الأخرى. كان 

ال�صباب يقولون اإّن اخل�صي�ض كالهي، قبل عدة اجتماعات، ا�صتف�صر 

حول اأعمدة وركائز مبنى احلزب، وقال اأريد اأن اأراها. اأدت القنبلة 

اإىل انهي���ار ال�صقف دفعة واح���دة، وكان ال�صقف اإ�صمنتًيا، فا�صت�صهد 

عدد كبري م���ن جراء الختناق حتت الأنقا����ض. كانت ليلة ع�صيبة. 

قام���ت قوات اإطفاء احلريق والإنق���اذ ب�صرعة بعمل فتحات واإي�صال 

ِخ�ّصة »ُكالهي«
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اله���واء، ولكن ا�صت�صهد الكثري. ق���ال ال�صباب اإّن املتفجرات اأ�صدرت 

�صوًءا اأ�صفَر عجيًبا، واإنها قد قذفتهم. فعلى �صبيل املثال، �ُصّق راأ�ض 

»تراب���ي« جراء الق���ذف وارتطم راأ�صه باجلدار بق���وة، وُقذف ال�صيد 

»مهدي فا�صل���ي« خارًجا، وكان واقًفا اأمام باب اخلروج حلظة وقوع 

النفج���ار، وذلك مل�صافة خم�صة ع�صر مرًتا تقريًبا وارتطم باجلدار. 

عن���د ال�صاعة الثالثة والن�صف، اأو رمب���ا الرابعة �صباًحا �صمعنا اأنيًنا 

�صعيًف���ا يخرج من تلك الزاوية. بعدها فهمنا اأّن هذا )امل�صكني( قد 

�صق���ط هناك. لك���ن براأيي اأن كالهي مل يقم بعم���ل �صاق، واإمنا قام 

بعمل خ�صي�ض، هذا ل عالقة له بالحرتاف. 

يب���دو اأّن القنبل���ة الثانية كانت يف حقيبت���ه، اأي اإن القنبلة الأوىل 

كان���ت على الطاولة اأمام املتحدث وحقيبت���ه كانت يف نهاية القاعة. 

الآن عندما اأعيد قراءة الأحداث، اأجد اأين لو كنت حا�صًرا يف ذلك 

الجتماع -وطبًقا لطبيعة عملي يف الجتماع- حتًما كنت �صاأ�صاأل ملن 

احلقيب���ة، واإذا علمت اأنها لكالهي، بالطبع ومن حيث كون احلقيبة 

جديدة وامل���زاح الذي كان بينن���ا، لكنت ركلت احلقيب���ة اأو فتحتها، 

ولكنه لتوّقعه لهذا الأمر، كان ي�صّر دائًما على �صّدي عن احل�صور يف 

ا. مل يكن لدي نّية الذهاب اإىل  ذل���ك اليوم، وبالطبع ُوّفق لذلك اأي�صً

الجتم���اع اأ�صاًل، اإ�صافًة اإىل اأين كنت متعًبا. يف ال�صاعة 7:30 م�صاًء 

كان ال�صي���د طالب���ي -وهو مداح- ي�صتعد للخ���روج، كان لديه دراجة 

نارية هون���دا 125قدمية. اأركبن���ي كالهي وقال لطالب���ي اإّنه متعب، 

اأو�صله واأجرك على اهلل، ل تدعه يذهب �صرًيا! ولكن ي�صهد اهلل، اأين 

كن���ت اأحّدث نف�صي ب�صيء ما. بالقرب من املنزل، انتابني ا�صطراب 

ل مثي���ل ل���ه. حينما و�صل���ت اإىل املنزل، ومل اأكن ق���د بدّلت مالب�صي 
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بع���د، �صمعت �ص���وت النفجار. عدت فوًرا اإىل مق���ر احلزب. حينما 

و�صل���ت، كانت قوات الإنقاذ ما زالت تاأتي لتوها، ذهبُت م�صرًعا اإىل 

الداخ���ل. و�صلت الق���وات اخلا�صة وبقينا يف احل���زب، حيث امتدت 

مرارة تلك الليلة اإىل ال�صباح. 

اأعتق���د، ومن خ���الل متابعت���ي يف احل���رب ]املفرو�ص���ة[ لدورات 

تدريبي���ة لإبط���ال تلك املتفج���رات، ب���اأّن القنبلة مل تك���ن بدائية ول 

يدوي���ة، بل اإّنها كانت متطورة ج���ًدا. يف تلك الليلة، كنت موجوًدا يف 

امل���كان حتى ال�صابع���ة والن�صف، ثم غادرت بعده���ا. وكاملعتاد ُتقدم 

ال�صياف���ة و�ص���ط الجتماع، ولأنه �صي���ف حار، كنا نق���دم املثلجات، 

احلل���وى الباردة والع�ص���ري. وعادة كن���ا نذهب �صخ�ص���ني لل�صراء، 

يف ذل���ك الجتم���اع ح�صب م���ا رواه ال�صباب، اإّن كالهي ق���ال لهم اأنا 

�صاأذهب واأ�ص���رتي املثلجات. اأراد اأحد ال�صباب اأن يرافقه، قال كال! 

اأن���ا اأذهب. يف تلك الليلة كانت نوبة ال�صي���د خليلي يف حرا�صة مبنى 

احل���زب. وكان يقول اإّن كاله���ي اأطفاأ دراجته الناري���ة عدة مرات، 

حيث لفت انتباهن���ا؛ فدراجته النارية كانت ت�صتغ���ل دائًما مبحاولة 

واحدة، فلم���اذا ي�صغلها عدة مرات ويطفئها. اأعتقد اأنه كان مرتبًكا 

وم�صطرًبا، ومل ي�صتطع اأن يتحرك ب�صكل �صحيح، فقد متّلكه اخلوف 

والرعب ال�صديد، واخلال�صة اأّنه غادر املكان قبل النفجار. 

قالت عائلة اأحد �صهداء الثامن والع�صرين من حزيران، اإّن كالهي 

ق���د �صوهد يف اأملانيا ويبدو اأّنه ق���د اأجريت معه مقابلة، قال فيها اإّنه 

بعد خروجه من مقر احلزب، كانت تنتظره اإحدى ال�صيارات لتاأخذه 

اإىل النقطة املحددة، وبعدها يغادر البلد بالطائرة. كذلك يف اإحدى 

امل���رات اأردفت اإحدى املن�صورات اخلارجي���ة، �صورة لبني �صدر وهو 

ِخ�ّصة »ُكالهي«
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يف فرن�ص���ا، وتقف خلفه جمموعة. كان اأحده���م واقًفا ي�صع نظارة، 

عندما راأيته قلت، اإّنه النح�ض امللعون كالهي، ذو ال�صعر املجعد.

يف الواق���ع كان كاله���ي منافًق���ا. كنا جمموع���ة، اأن���ا، ]ال�صهيد[ 

وتراب���ي، الدكت���ور مه���دوي، الدكتور فروت���ن و... من���زح، ون�صاغب 

���ا. بينما يظهر كالهي نف�صه مبظه���ر اللتزام والنتماء حلزب  اأي�صً

اهلل. فعلى �صبيل املثال، عندما كنا نذهب اإىل مكتب احلزب، نتناول 

الغداء، ونعود بع���د انتهاء املجل�ض، ويف الطريق، يف �صاحة �صرت�صمه 

للفاكه���ة واخل�ص���ار الطازج���ة، ناأت���ي ببطيخ���ة، اأو ب�ص���يء، ومنازح 

ا. وكذل���ك كان مهرًجا وممث���اًل، ولكن فجاأة،  بع�صن���ا البع����ض اأي�صً

كانت تنتابه حالة من اجلدي���ة واحلزم، حيث ي�صّر على اأن ن�صارك 

حتًم���ا يف �صالة اجلماعة مب�صجد مطهري، يف اأول وقتها. اأو اأّنه كان 

يلقي املواعظ الأخالقية طوال الوقت. كانت تنتابه حالة من التزّمت 

الدين���ي. وب�صبب الأج���واء والظروف يف تلك الف���رتة، لالأ�صف بع�ض 

املجموع���ات مل تكن تعم���ل هلل، واإمنا خللق اهلل، فكان���وا يتظاهرون 

بالتزّمت الديني والرياء، فكنا ن�صف اأمثال هوؤلء بالتقوى والغرية، 

مث���اًل...يف ذل���ك الجتم���اع كانت قد وزع���ت اأكرث م���ن مئتي دعوة. 

ا�صتدرج كالهي الكثريين اإىل م���كان النفجار، بذريعة اأّن الجتماع 

مهم، ول بد من ح�صور ال�صادة.

فيم���ا بع���د كلما فكرن���ا اأّنه م���ن كان ال�صديق املق���ّرب لكالهي، 

ويعرف تفا�صيل عائلته، مل جند اأحًدا. رمبا لو كنا حينها اأكرث ذكاًء، 

لأدركن���ا الأمر )لتنبهنا(. ي���روي اأحد ال�صباب ال���ذي كان قد ذهب 

اإىل بيت���ه مرة، اأّن لدي���ه عائلة عجيبة وغريب���ة. بعدها تبنّي بو�صوح 

اأّن وال���ده كان من املوالني لل�صاه. وكانت اإح���دى اأخواته منت�صبة اإىل 
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جماع���ة خلق الفدائي���ة، وذات رتبة عالية. اأخوه الذي كان له دور يف 

تهريب���ه، كان من اأفراد الق���وات اجلوية »قاعدة الوحدة« يف دزفول. 

وكم���ا يبدو اأنه قبل اأ�صب���وع من حادثة هروب بني �ص���در، انتقل اإىل 

طه���ران. وبح�ص���ب معلومات���ي، فاإّنه اعتق���ل فيما بع���د واأعدم. )يف 

ق�صايا مناه�صة الأم���ن ويف القوات اجلوية(. ا�صمه الدقيق »حممد 

ر�ص���ا كاله���ي«، لكن���ي اأذكر اأنه���م كانوا ينادون���ه اأو يلقبون���ه با�صم 

»�صمد«، اأو »�صمدي«.

ِخ�ّصة »ُكالهي«





■ به�صتي بل�صان القائد

كان ال�صهيد -ب�صكل عام- ميتلك خ�صو�صيات ومميزات بنى نف�صه 

عليها مبعزل عن املحيط، فكره وقدرة اإدراكه وخ�صو�صيات اأخرى يف 

�صخ�صيته، فهذه تعد من خ�صاله الذاتية. واخلال�صة فاإن به�صتي كان 

رج���اًل ميلك اإرادة �صلبة، وق���د تكاملت �صخ�صيته من ناحية اليقظة. 

اأن���ا ل اأ�صتطي���ع اأن اأح���ّدد كيف يتح���رك الطالب لي�صل���وا اإىل درجة 

به�صت���ي، اإمّنا ميكن القول اإّن الأح���وال والظروف التي عا�صها به�صتي 

لي�صت موج���ودة اليوم، وحل�ص���ن احلظ فهذا هو ال�ص���يء الذي يريده 

اأمث���ال به�صتي ليكونوا كما كان عليه، اأنا اأعتق���د اأن الطالب اليوم اإذا 

ا�صتطاعوا اأن ي�صتفيدوا ب�صورة �صحيحة من الو�صع القائم يف املجتمع 

وم���ن اجلو الجتماعي لدينا، ومن الوع���ي ال�صيا�صي احلاكم اليوم يف 

جمتمعنا، ميكن اأن يكون لدينا �صخ�صي���ات بارزة وهامة، وحتى اأبرز 

م���ن �صخ�صية به�صتي، لأن ال�صهيد به�صت���ي بداأ حركته يف ظل ظروف 

غ���ري مفهومة، و�صعب���ة ومليئة بالعوائ���ق. اأما الآن فالطري���ق معّبدة، 

لذلك فمن الطبيعي اأّن الأ�صخا�ض الذين ي�صتطيعون اأن يبنوا اأنف�صهم 

ميكنهم اأن ي�صلوا اإىل وجود مثل وجود به�صتي بل واأكرث..

لقد امتلك به�صتي مي���زات وخ�صو�صيات اأخالقية، اأعتربها من 

وجهة نظري مهمة ويجب اللتفات اإليها.

ف���اأّول ميزة بارزة يف �صخ�صيته، هي ك�صر تلك ال�صنن ]والعادات[ 

الت���ي كانت موجودة يف احلوزة العلمية جله���ة القيم اأو بني العلماء. 
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واأق�صد ال�صنن اخلاطئة امل�صّلة واملخالفة لل�صواب التي كان يواجهها، 

طبًعا اإّن ك�صر �صّنة ما لي�ض قيمة بحد ذاته لنقول اإّن فالًنا ك�صر �صّنة، 

اأم���ا القيمة فتكمن يف �صجاعة ال�صخ�ض ال���ذي يواجه ال�صّنة ال�صيئة 

والنح���راف، وال�صّيد به�صتي كان يتحلى بتل���ك ال�صجاعة اإن وجدت 

ال�صنة اخلاطئة. نعم، اإّن خ�صلة وروحية ك�صر ال�صنن، ك�صر كل ما هو 

�صّنة لي�ض جيًدا، لكّن به�صتي كان يتحلى ب�صجاعة املواجهة.

اأم���ا اخل�صو�صية الثاني���ة فهي هيئته؛ اأي عمامت���ه وحليته، فاإذا 

نظرت اإليه يف ذلك الوق���ت وقارنته مع العلماء الف�صالء من اأقرانه 

-م���ن جهة ال�صكل الظاه���ري- لوجدت الفرق ظاه���ًرا، فهو مل يكن 

مت�صّدًدا يف الراأي، ومل يكن يطلق حلية طويلة كغريه، فلو راآه اأحد يف 

ق���م وت�صاءل اأي عمل من اأعمال العلماء ميكنه اأن يقوم به، ل يخطر 

بباله اأنه اإمام جماعة، ذلك لأّن اإمامة اجلماعة ل تنا�صب �صخ�صيته 

الظاهرية، يف حني من املوؤكد اأن به�صتي لو راأى اأن ال�صرورة تقت�صي 

اأن يذه���ب اإىل اأحد امل�صاجد لي�صلي اإم���ام جماعة، لذهب، ولأجنز 

تلك الأعمال التي يجب اأن تنجز، ول�صّلى بالنا�ض جماعة.

برزت يف ال�صهيد خ�ص���ال اأخرى، منها اأّنه مل ي�صغل نف�صه باأمور 

احلي���اة اليومية، وه���ذه من خ�صو�صي���ات الرجال الكب���ار، فالكبار 

يعّدون اأّن التلّهي بالأعمال اليومية يعد من �صغار الأمور، لذا مل يهتم 

بتل���ك الأمور وكانت م�صكلة بالن�صبة اإليه. علًما باأننا جميًعا وقعنا يف 

فّخ تلك الأم���ور عند بداية الثورة، وذلك لك���رثة احلوادث اجلارية، 

وكنا نفّكر يف كيفية دفع تلك الأيام.

عندما ا�صتلم به�صتي ال�صلط���ة الق�صائية، راأيته بعد مدة و�صاألته 

م���اذا ح���ل بال�صلط���ة الق�صائي���ة؟ فلما �ص���رح يل كيف يدي���ر حركة 

ال�صلط���ة الق�صائي���ة، علم���ت اأن���ه م���ا زال بالروحية نف�صه���ا والفكر 

نف�ص���ه الذي يتمي���ز به، فهو موؤمن بتلك الروحي���ة ومل يكن ليفكر اأن 
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و�صع���ه �صوف يتغري با�صتالمه لتل���ك ال�صلطة، ومن ياأِت اإىل املحكمة 

ف�ص���وف يَر اأث���ره هناك، لذا مل يكن من الذي���ن تغريهم ال�صلطة. بل 

كان م�صغوًل بو�صع طرح كامل باجتاه حركة جتعل من الق�صاء -بعد 

ا، وكّنا نالحظ هذه اخل�صو�صية  خم�ض �صنوات مثاًل- ق�صاًء اإ�صالمًيّ

يف جميع اأعماله و�صوؤونه.

اإذا كان الط���الب وال�صخ�صي���ات وال�صيا�صّيون يري���دون اأن ي�صلوا 

اإىل ذلك التوفيق الذي كان ميلكه ال�صهيد العزيز، والذي �صاهدناه يف 

وج���وده و�صخ�صه ب�صكل م�صتمر، فعليه���م اأن يكت�صبوا ذلك القدر من 

اخل�صو�صيات وامليزات التي كانت يف �صخ�صه املبارك، واأن يجعلوها 

ن�ص���ب اأعينهم، وينظ���روا اإىل امل�صائل كما كان ينظ���ر اإليها به�صتي، 

.
1
فيكونوا بعيدي النظر وينظروا اإىل امل�صتقبل كما كان ينظر

كان ُيعتم���د علي���ه يف كل �ص���يء، وميك���ن التكاء عل���ى فكره حلّل 

جمي���ع امل�صاكل وامل�صائل، اإنه ال�صهيد الدكت���ور به�صتي. بحيث اإّنه لو 

كان املو�صوع يتطّلب اتخاذ قرارات اأو  اإجراءات، يف غياب ال�صخ�ض 

املعن���ي، فاإّن���ه بوج���ود ال�صهيد به�صت���ي ميكن لل�صخ����ض املعني عدم 

احل�صور والتغّي���ب وهو مطمئّن البال، لأن ال�صهيد لن ي�صمح باتخاذ 

اأي ق���رارات �صيئة وخاطئة. كذلك الأمر عندم���ا يريد املعني اتخاذ 

ق���رارات �صعبة ومعقدة ويق���وم باإجنازها، اإمّنا يخ�ص���ى اأن يتخّللها 

عي���ب ما يف بع�ض النقاط، فاإن كان ال�صهيد حا�صًرا ميكن لل�صخ�ض 

اأن يطمئن لأّن عني به�صتي الثاقبة وفكره العميق �صرييان هذا اخللل، 

ولن يدع نقاط ال�صع���ف تت�صّلل اإىل تلك القرارات. لكن عندما رحل 

.
2
ال�صهيد به�صتي فقدنا هذا الطمئنان

1 -  من حديث ال�صّيد علي الخامنئي اإلى مجلة جمهوري اإ�صالمي، 1364/3/16.
2-  خطاب في م�صجد جامعة طهران، 1364/10/16

به�صتي بل�صان القائد
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..من جهة اأخرى، تاأّملوا يف كيفية تعامله مع انحرافات بني �صدر 

وكي���ف كان ينظر اإليه من موقع الرقي���ب ويح�صي اأنفا�صه بدقة. هذا 

م���ا ظهر يف خطاب���ه يوم التا�صع م���ن عا�صوراء. عندم���ا �صمعت ذلك 

اخلط���اب، التفّت اإىل اأّن كالم به�صتي كان دقيًقا من كّل وجوهه، فهو 

كان يح�صب ح�صاًبا لكل كلمة ولكل جملة يقولها. وهذا التدّبر املح�صوب 

بدقة هو الذي قلب و�صعية بني �صدر، رغم اأّنه كان حمرتًفا يف التبليغ 

ويّتخ���ذ من الطريق���ة الغربية و�صيلة. فاإّن النق���الب عليه واإزاحته مل 

يكون���ا ليح�صال اإّل عن طريق املواجهة املح�صوب���ة بدقة، ول نن�صى اأّن 

الإم���ام اخلميني كان ي�صتطيع اأن ُيق�صيه وينّحي���ه باإ�صارة واحدة من 

اإ�صبعه، لكن هذه الإ�صبع التي هي بحجم اجلبل مل يكن ليحّركها بهذه 

ال�صهول���ة، ل بد لها من مقدمات ومتهي���د، وتلك املقدمات كانت بحق 

.
1
املواجهة املح�صوبة التي بادر اإليها ال�صهيد به�صتي

..وم���ن الأمور اخلط���رية التي عانى منها ال�صهي���د به�صتي، ذلك 

المتح���ان الكبري ال���ذي تعّر�ض له، وال���ذي متّثل بالك���ّم الهائل من 

التهم م���ن ِقبل النظام وافرتاءاته، لقد تعّر����ض هذا ال�صّيد العظيم 

�صاح���ب الوجه النوراين لكمٍّ هائل م���ن الإهانات والتهم واحلمالت 

ا ق���د تعّر�ض على  املليئ���ة بالبغ����ض والكراهي���ة، وقّلما جن���د �صخ�صً

م���دى الثورة ملثل ما تعر�ض ل���ه ال�صهيد به�صتي، فق���د نعتوه باملتكرب 

واملتغطر����ض، وال�صاعي وراء القوة والديكتاتوري���ة، اإل اأّنه كان ي�صع 

كل ذلك خلف ظهره ومي�صي بعزمية. واحلقيقة اأن به�صتي ذهل عن 

نف�صه وخ���رج منها، وعرج بروحه وحقيقة هويته نحو العر�ض الأعلى 

.
2
با�صتقامة خال�صة! كل ذلك ُيعّد در�ًصا لنا

1- حديثه مع مجلة جمهورى ا�صالمى، 1364/3/16
2- حديثه في لقاء مع الم�صوؤولين، الق�صاة والعاملين في الق�صاء، 1382/4/7.



■ الو�صية

من ال�صيد حممد ح�صيني به�صتي، �صاحب البطاقة ال�صخ�صية رقم 

13707 م���ن اأ�صفهان، اأو�صي زوجتي، اأبنائي و�صائر اأقاربي يف احلياة 

بالهتم���ام اأكرث من اأي �ص���يء بالنور الإلهي املوج���ود يف قلوب النا�ض 

وبالإمي���ان باهلل الواحد العليم، القدي���ر، ال�صميع، الب�صري، الرحمن، 

الرحي���م، وباأنبيائ���ه، واتباع خ���امت النبي���ني، وكتابه الق���راآن والأئمة 

املع�صومني �صالم اهلل عليهم اأجمعني، والهتمام بذكر اهلل، وال�صالة 

بح�ص���ور قلب، وال�صوم، و�صائر العبادات الأخرى، والإنفاق، والإيثار، 

وال�ص���دق والأمان���ة، وحب اخلري جلميع اخلل���ق، وحماربة الباطل يف 

طري���ق انت�صار احل���ق، واجلهاد الرا�صخ يف ه���ذا الطريق، واحل�صور 

الدائم يف اجلماعة والأن�ض بالنا�ض، تفّتح لكم طرق ال�صعادة.

واأو�ص���ي بع���د رحيلي اإىل اهلل، بثلث من���زيل امل�صكون يف طهران، 

قله���ك، �صارع ت���ورج، زقاق منطق���ة 8 و9، وكذلك اأث���اث املنزل اإىل 

زوجت���ي »ع���زت ال�صريعة مدر�ض مطل���ق« واأرجو م���ن اهلل تعاىل لها 

ولأبنائي العي�ض ب�صعادة يف طريق اهلل.

27 رجب 1400ه� املوافق 1980/6/11م

يوم املبعث امليمون

ال�سيد حممد ح�سيني به�ستي

- �صيد الأمة المظلوم

- جريدة »جمهوري ا�صالمي« 

- جريدة اطالعات

- ف�صلية �صاهد اإيران

- تن�صت الأ�صباح )رضا گلپور(

- ذكريات )مذكرات اآية اهلل الري �صهري(

- تو�صعة وت�صاد )فرامرز رفيع بور(

- موقع �صاجد النترنتي

- موقع وراثون المجازي

- متحف ال�صهيد به�صتي

الم�صادر:



4

القدم التي بقيت هناك

3

حتيا كتيبة كميل

2

كاوه - معجزة الثورة

1

تراب كو�صك الناعم

8

�صاأنتظرك

7

وداع ال�صهداء

6

هاجر تنتظر

5

قائدي

12

قا�صم �صليماين

11

فرقة الأخيار

10

حفلة اخل�صاب

9

هّمت... فاحت القلوب

�صل�صلة �صادة القافلة



16

الهداية الثالثة

15

جوهرة هامون

14

ن�صائم الذكريات الندية

13

�صالٌم على اإبراهيم

20

نور الدين ابن اإيران

19

تلّة جاويدي و�رضّ اأ�صلو

18

اأولئك الـ23 فتى

17

ملحة تلة برهاين

24

الف�صيل الأول

23

زقاق نقا�صها

22

الرو�صة احلادية ع�رضة

21

دا )اأماه( 

26

ة ..كان اأُمَّ

25

اأمر النار بيدك



ي�صدر قريًبا:

• جبهة فكة )مذكرات ال�صيد محمد �صكرى(	
• من زنده ام )انا على قيد الحياة-بقلم مع�صومة اآباد؛ ذكريات 	

ايام ال�صر(

• مالق��ات در فكه )لق���اء في فكة- بقلم �صعي���د عالميان؛ �صيرة 	
ال�صاب المبدع ال�صهيد غالم ح�صين اأف�صردي( 

قيد الرتجمة

• در هال��ه از غب��ار )في هالة م���ن الغبار- بقلم كل عل���ي بابائي؛ 	
�صيرة القائد احمد متو�صليان(

• وقت��ی مهتاب گم ش��د )عندما افتق���د الب���در -بقلم حميد 	
ح�صام؛ ذكريات الجريح ال�صهيد علي خو�ض لفظ(




