
 

 ختندیر ها ابانیخ به مردم باهنر، و ییرجا شهادت خبر دنیشن با

 با. رفت فرو خود ریوز نخست و جمهور سیرئ سوگ در رانیا و

 يشورا مجلس مقابل در مردم ماه وریشهر نهم روز آفتاب طلوع

 راهت! ییرجا ،ییرجا«شعار سردادن با و کرده تجمع یاسالم

 عتیمشا زهرا بهشت تا را باهنر دیشه و او کریپ» ! دارد ادامه

 ...کردند

  

  

 1312شهید حجت االسالم دکتر محمد جواد باهنر، درسال 

دریک خانواده پیشه ور ساده درشهر کرمان به دنیا آمد و خواندن 

و نوشتن و قرائت قرآن را در مکتب آموخت وسپس به تحصیل 

  .مدرسه معصومیه آن شهر پرداخت علوم دینی در

همزمان، تحصیالت ابتدایی و متوسطه را نیز ادامه داد و پس از 

وم اسالمی به قم رفت و سطوح عالی عل 1332اخذ دیپلم درسال 

وي فقه را در محضر مرحوم آیت . را درحوزه علمیه قم طی کرد

و ) ره ( اصول را در محضر امام خمینی  اهللا بروجردي ، فقه و

  .تفسیر و فلسفه را نزد عالمه طباطبایی فرا گرفت

شهید باهنر سپس به تحصیالت دانشگاهی رو آورد و حدود سال 

هیات و بعد از آن موفق موفق به اخذ لیسانس در رشته ال 1337

به اخذ فوق لیسانس در رشته علوم تربیتی و سپس دکتراي 

  .الهیات از دانشگاه تهران شد

برنامه ریزي دینی ، به  شهید باهنر ضمن تدریس و ایراد خطابه و

جزوه  ب وحدود سی کتا تالیف کتب درسی اشتغال ورزید و

) تا دانشسرا از دوره ابتدایی ( را براي تدریس    تعلیمات دینی

تالیف کرد، وي همزمان ، فعالیتهاي اجتماعی خود را نیز ادامه 

کانون  "،  "دفتر نشر و فرهنگ اسالمی  "در تاسیس  داد و

                    . نقش موثري داشت "مدرسه رفاه  "و "توحید

، همکاري خود را با نهضت اسالمی و  1341شهید باهنر درسال 

آغاز کرد و در ) ره ( هبري امام خمینی سیاسی روحانیت به ر

  هدایت  "درمساجد  ایراد سخنرانی هایی پس از 1342اسفند ماه 

  

  

آقاي رجایی وآقاي  باهنر هر دو شهید هستند که با هم در (( 

جبهه هاي نبرد با قدرت هاي فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و 

سال است که با  20که من  مرحوم شهید رجایی به من گفتند

هنر همراه بودم  و خداوند خواست که با هم از این دنیا به آقاي با

  ))کنندهجرت  اوسوي 

رفتند  مرحوم باهنر و دیگر اشخاصی که از همین قبیل بودند و((

  )).از دست ما و البته ما خیلی ضرر دیدیم

مرحوم آقایی رجایی که همه می دانید چه قدر مرد متعهد و ((

خدمت گزاري بود و واقعا معام اخالق بود و اعمال خودش و 

  )بودهمینطورآقاي باهنرکه مرد دانشمند،متعهد و معلمی 

به این نبود که مثال .. ارزش آقاي رجایی،ارزش آقاي باهنر((

با مردم  .ارزششان به این بود که خودي بودند. دستگاهی دارد

   ))بودند،براي مردم خدمت کردند

  

  

دانم که یاد شهید رجایی و شهید باهنر را هم که انصافاً  الزم می -

نـد و زنـدگی و   و حقاً الگوي دو چهره انقالبی مؤمن و خـالص بود 

ــان درس ــدارم     شهادتش ــی ب ــنم و گرام ــد ک ــود، تمجی ــوز ب               ..آم

شود و اسم شهید رجایی و شهید باهنر  وقتی که هفته دولت می -

آید، مردم در ذهنشان نیسـت کـه فقـط از دو شـهید تجلیـل       می

فهمند که یک جریان فکري و عملی و انقالبی اسـت   کنیم، می می

ــه مــــــورد تجلیــــــل قــــــر                                                        .گیــــــرد ار مــــــیکــــ

هـاي بـزرگ تقـوا و     ه من شهید رجایی را به عنوان یکی از اسـو  -

  .شناسم اخالص و ایمان می

 سالم بر یاوران حضرت مهدي علیه السالم

  سالم بر پاسداران استقالل و آزادي     

  سالم برشهیدان               

 "، به مناسبت سالگرد حادثه  "حسینیه ارشاد "و  "الجواد  "

شش بار به  "پس از آن متناوبا  ، دستگیر شد و "فیضیه 

ر ممنوع المنب 1350از سال زندانهاي کوتاه مدت محکوم شد و

گردید و باالجبار در جلساتی که به عنوان کالس درس برپا می 

شد ، سخنرانی و به بیان نقطه نظرات اسالمی ، انقالبی خود می 

  . پرداخت

و به همراه چند تن از ) ره( به فرمان امام  1357وي در سال 

یاران ، مامور تنظیم اعتصابات شد و در همان سال نیز با فرمان 

  . ضویت شوراي انقالب اسالمی درآمدبه ع) ره ( امام 

دیگر مسئولیتهاي شهید باهنر پس از پیروزي انقالب اسالمی 

  :عبارتند از

مسئولیت نهضت سواد آموزي ، نماینده مردم کرمان در مجلس 

خبرگان ، نماینده شوراي انقالب اسالمی در وزارت آموزش 

  .وپرورش ، نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی

آینده نونهاالن  شهید باهنر که به سرنوشت آموزش کشور و

مدام در فکر بهبود و پیشرفت آن  انقالب بی اندازه توجه داشت و

بود، سرانجام در کابینه محمد علی رجایی به سمت وزیر آموزش 

پس از فاجعه شوم بمب گذاري در دفتر . و پرورش منصوب شد 

، شهید باهنر به  حزب جمهوري اسالمی و شهادت دکتر بهشتی

عنوان دبیرکل حزب جمهوري اسالمی انتخاب شد و به دنبال 

انتخاب شهید رجایی به سمت ریاست جمهوري ، به عنوان 

نخست وزیر جمهوري اسالمی به مجلس معرفی شد که با راي 

  . قاطع مجلس به تشکیل کابینه خود پرداخت

  

را وقف این شهید فرزانه و سراسر اخالق و تواضع ، که خود 

خدمت به مردم ستمدیده کرده بود، سرانجام پس از سالها مبارزه 

 "محمد علی رجایی "به همراه یار و یاور دیرینه ا ش    و تالش ،

در انفجار  1360رئیس جمهوراسالمی ایران ، در هشتم شهریور 

ساختمان نخست وزیري که به دست منافقین کوردل صورت 

 www.vuast.ir .یافت  گرفت ، به مقام منیع شهادت دست

  زندگینامه شهید حجت االسالم

 دکتر محمد جواد باهنر  

 )ره(رجایی و باهنر در لسان امام خمینی
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