
‘ ’’شهيدمظلوم‘

است اين به صحنهخارجكردن گفت’’از اندوه و م�مت با خميني آيتا� اس�مي, حزبجمهوري دفتر در انفجار از پس
كسي تا تو منحرفكنند/ شما از را مردم و رخمردمبكشند به و بزرگشكنند و بزرگشكنند ديدند شما از گريكخطايي ا كه
اجتماعاتيك تو فحشبدهد/ شما به كسي تا اوست/ به فحش ميرسنديكحرفشان هم به آدم نفر دو ميبيني مينشستي

/٦٠ تير ١١ اس�مي, جمهوري روزنامة ١

بود/ بهشتي حسيني محمد آيتا� دربارة ١ ‘ كشتي/‘ تو را طالقاني ــــ كي بر مرگ دستهاي
٢٠ بار نخستين نامش آيندگان در باشد/ كسي تا در بحث موضوع كه نبود شناختهشده چنان بهشتي آن, از پيش سال دو
’’هدْف شد: سوتيتر هم او نظر ماندن>, و رفتن ميان ترديد و <سينما بحث در گزارش, صفحة در ميشود/ ديده ٥٨ فروردين

مخالفيم/ فيلم با نيستيم, مخالف سينما با ما كردند: كوك مضمون ٢

فرصت بهشتي براي جديد اساسي قانون پيشنويس تصويب سر بر بحث ٢‘ آن/‘ كنارگذاشتن نه سينماست از استفاده ُحسن
كرد/ فراهم مطرحشدن

رئيس پايةالگوي بر كردند تهيه پيشنويسي شد, قطعي شاه رفتن ازآنكه پس پاريس, در خميني اقامتآيتا� ماههاي در
قدرت كه برانگيخت تمركزنگرانيهايي اين آمريكا/ متحدة ايا[ت الگوي شبيه رئيسدولت, و كشور رئيس بهعنوان جمهور

بود/ خواهد مهارناپذير رئيسجمهوري چنين
از برگرفته اينيكي داشت/ هم نخستوزير رئيسجمهور, بر افزون كه كردند تهيه پيشنويسديگري تهران در ٥٧ اسفند
گمان ايران در شد/ پنجم جمهوري سرآغاز ١٩٥٠ دهة اساسياشاواخر قانون در تغييرها آخرين نتيجة كه بود فرانسه الگوي

داده تقليل +ستيكي مُهر حد به را ملي مجلس و خويش, دفتر رئيس به عم6 را نخستوزير بود متهم الگو, آن طراح دوگل, شارل اينكه طرفه ٣

انجاميد/ سقوطش به كه شد ٦٨ مه در جوانان گستردة اعتراضهاي سبب او خودكامگي و است

٣
كرد/ خواهد ايجاد قوا موازنة رئيسدولت و رئيسكشور مقام دو ميرفتوجود

نهضت از اهميتميدادند, بهموضوع كه كساني تمام تقريبا بايدكرد/ پيشنويسچه با گرفتكه بحثبا[ ٥٨ سال ابتداي
نهضت يادگار تاريخي احترامي مؤسسان مجلس عنوان بودند/ مؤسسان مجلس تشكيل خواهان چپ, تا گرفته آزادي

بود/ خواهد تاريخساز مجلسي چنان جلسات ميپنداشتند آن تشكيل مدافعان و مشروطيتبرميانگيخت
خواهان ندارد, وجود برنامهاي چنين مجال و توطئههاست خطر در مملكت كه استد[ل اين با خرداد, پانزده اصحاب
خود براي نفعي پركشوقوس بحثهاي در و بودند گرفته دست به را قدرت بودند/ همهپرسي با پيشنويس فوري تصويب
براي هيئتيجمعوجورتر به مؤسسان, مجلس تشكيل طرفداران فشار زير و عمومي شديدافكار مقاومت برابر در نميديدند/
را عمومي افكار توجه چهرهاش و نام كه كساني از يكي اينموضوع, سر بر طيچكوچانه رضايتدادند/ متنموجود بررسي

بود/ بهشتي جلبكرد
مربيان از ٤٠ دهة هامبورگ/ اس�مي مركز پيشين پيشنماز و تهران دانشگاه معقولومنقول دانشكدة فارغالتحصيل

باهنر/ محمدجواد با همراه دبيرستان براي تعليماتديني كتاب مؤلف ٥٠ دهة مؤتلفه/ هيئتهاي
نه قوانين تمام اس�ميكردن گفت’’ وك�, رئيسكانون و شركتنفت هيئتمديرة رئيس نزيه, حسن وقتي همانروزها در
سيمايشبهعنوان و كرد سرخطخبرها وارد را او نام نزيه عليه بهشتي خروشپرسروصداي , ‘ مقدور‘ نه و مفيد نه است ممكن

رفت/ ايران از ناچار بعد مدتي و شد متواري جان ترس از دّومي گرفت/ حقبهجانبشكل وشديدا پرخاشگر معممي
و نشست پشتفرمان محكم ابتدا همان از tشد مشهور خبرگان مجلس به كه u اساسي قانون پيشنويس مجلسبررسي در
و اطمينانبهخود از كي حا آمر لحني گذاشت/ گردراننده شا صندلي در بود شده انتخاب رياست به كه را منتظري حسينعلي
را ظريفش عمامة سابق/ سناي مجلس پشتبلنِد قرمِز مبل روي نشسته كردند پوستر او از عكسي داشت/ عاليجنابانه هيئتي

٦٠ دهة ابتداي ارشاد وزير معاديخواه عبدالمجيد بيتليرا بهپيشانيريختة زلف بود/ خميني احمد مشخصة عمامه زير از بيرونزده آشفتة موي ٤

كرد/ طلبگي فشن وارد

زبانانگليسي با طلبهها كه اينفكربود قدريآلمانيميدانستوطرفدار بابكرد/٤ او را شانهشده كِل كا ونشاندادن با[ميزد
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بهشتي آيتا� دربارة
صفحه هفت از ٢ صفحة www.mGhaed.com

بود/ شهري اقليتدنياديدة نمايندة كثريتروستاييحوزه, ا مقابِل در شوند/ آشنا
حساب به درواتيكانميتوانستكارديناليخوشعكس و بيشباهتنبود وقتقبرس, رئيسجمهور كاريوس, ما اسقف به
رفتار تفاوتهيئتو باشد/ بوده قرار كه است هماني نتيجه بود مطمئن بهبددلينميتوان معتاد جامعهاي در درهرحال, آيد/
اساسي قانون حتي جلسه روستايِي و منتخب رئيس بود پيدا چيست/ آن و كيست اين كه ميشد سبببدگماني منتظري با او
معّممي اما باشد/ داشته اط�ع دنيا جاهايديگر در مشابه قوانين از كه رسد چه تا است, مطالعهنكرده دقت با مشروطيترا

ميكند/ معاونخودش را رئيس و ميرسد سر آمده بيرون علميه حوزة همان از كه ديگر
پارلماني مصونيت مجلسبايد نمايندة گفت اساسي, پيشنويسقانون مجلسبررسي نمايندةديگر ابوالحسنبنيصدر, وقتي
گفت او به مخالفان, به وجود ابراز اجازة يعني نماينده مصونيت ميدانست كه بهشتي بزند, را حرفش بتواند تا باشد داشته
چنين هيچوقتنميتواني شما يعني: شود/ پيشقدم نمايندگان مصونيت قانون گذراندن براي شد مجلس نمايندة وقتي انشاءا�
جلسة نخستين در بعد سال اما بود ملي> <مجلسشوراي هم اساسي قانون اين در مقّننه مجمع عنوان بدهي/ ما خورد به چيزي

تغييرشدادند/ اس�مي مجلسشوراي به مجلس, رسمي
گذشت چه پرده پشت و بود قرار چه از داستان اينكه مسيرعوضشد/ گهان نا پيشنويس, تصويبمواد جلسه چند پساز
مريد كه اس�مي حزبجمهوري سياسي دبير و خبرگان مجلس عضو آيت, حسن نقش طور همين نيست, روشن كام| هنوز

كرد تعجب زياد نبايد باشد/ داشته تفاوت تجربه اصل با آسمان تا زمين است ممكن روايت جديدترين و ميكند بازسازي را خاطراتش انسان ٥

هم دولت تصويب به كه دوم پيشنويس در كند, باور هم خودش ظاهرا و كند, ادعا فرساينده هجمة فشار زير موقت دولت كشور وزير كه
داشت/ وجود او اختيارات توضيح در ١١٠ اصل و رهبر نام به مقامي رسيد

٥
بود/ سياسي طيف راست منتهياليه از و بقائي مظفر

جبران به مايل و نامطلوببود, سابق رژيم مخالفان نزد كه است چيزي هر با مخالفت اس�مي اساسيجمهوري قانون روح
در اساسي, قانون تدوين زمان همان در كه حالي در ممنوعميكند را مث|حكومتنظامي نداشت/ وجود اما مطلوببود آنچه
بهاينكه تجويزميكندبيتوجه مطبوعاتي سياسيو كمة محا در منصفه هيئت وحضور بود/ قرار بر كردستانحكومتنظامي
مستقيما و كنند سخنراني دادگاه در بودند داده اجازه خوببود چه افراديفكرميكردند كه گذشتههاست ياد به تمهيدي چنين

شود/ داده كسي به فرصتي چنين نيست قرار آينده در اما بود, پخششده تلويزيون از
در كند/ منحل را مجلس ميتواند جمهور رئيس كه بود اين اول پيشنويس به نسبت دوم پيشنويس در ديگر تغيير يك
انتخابات براي متداولي پارلمانِي ابزار مجلس انح�ل كشورها بسياري در گذاشتند/ كنار را انح�ل بحث ك| مجلسخبرگان
مجلس, ياتشكيلنشدن انح�ل بار پنج خاطراتناخوشايند با ايران, در استاما بنبستسياسي از وبيرونآمدن موقع پيشاز

است/ بحث همچنانموضوع دههها گذشت از پس آن, يكمورد نميشود/ تلقي قانوني تمهيديصرفا
به طالقاني نشستن رويزمين و اخم و لبورچيدن نبود/ اين برنامه كه برخاست موقت دولت هيئت اعتراض صداي
دولت نديد/ را داغ بحثهاي و درگذشت خبرگان مجلس افتتاح از پس هفته چند او گرچه زد, دامن عمومي افكار بدگماني
ماند بياثر حرفش وقتي و كرد اعتراض اساسي قانون پيشنويس تصويب و بررسي حدود از خبرگان مجلس تجاوز به موقت
وگروگانگيري كند, استعفا تا بود قم راه در بازرگان كه زمان همان درستدر سفارتآمريكا اشغال گرفت/ استعفا به تصميم

برد/ فرو خود در هم را اساسي قانون محتواي بحث و افكند سايه گيري كناره اين بر
در مؤسسان مجلس تشكيل بر اصرار همه آن شد/ چه و ميخواستند چه مؤسسان مجلس تشكيل طرفداران كه شگفتا
قانون اولينفرصتبه در پيشرفتهبود, دلخواهشان به كار گر ا حتي درازمدتفرقينميكرد/ در و كوتاهمدتنتيجةعكسداد
براي باقيجملهپردازيها است/ بند فقطيك اساسي قانون نوع دو تفاوت ميشد/ اضافه بند راحتيك خيلي آنها اساسي

است/ صفحهپركردن
در كرد/ سوزان به تبديل داغ از را بهشتي نام سفارتآمريكا در بهدستآمده اسناد انتشار پردة پشت قضاياي بعد ماه چند
گزارشهاي ميگرفتند, را آنها از كساني حتي و بوقميكردند در را غيرخوديها با سفارت مأموران گزارشگفتگوهاي كه حالي
آن از روايتي ايران, در آمريكا سفير آخرين ساليوان, ويليام شد/ مستثنا ظاهرا بود آن عضو هم بهشتي كه هيئتي با ديدار
ساليوانع�وه روايتيديگر, به داشت/ گزارشهاييوجود باره اين سفارتدر درپروندههاي يقينا استو دستداده به م�قاتها

كرد/ همگفتگو گانه جدا بهشتي با شاه, مخالفان با ديدارهايگروهي بر
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شاه ايا[تمتحده چنانچه ميگفتند: هم علنا كه باشد زده را مأمورانآمريكاييهمانحرفهايي به بهشتي ميتوانحدسزد
نخواهد جايي چپ براي شاه, از پس ايراِن در داشت; خواهد نظر در هم را كشور آن نفتي منافع ايران دولتجديد كند رها را

مزاحمند/ هم اس�مي برايحكومت كمونيستها بود;
‘ ناحية’’چپيها‘ از را اصلي خطر و محفوظبدارد را منافعآمريكا دارد خيال كه ميتاختند بازرگان به كه شرايطي در اما
هستة نظر واقع, در ميكرد/ ايجاد دشوار موقعيتي شده زده بهآمريكاييها هم ناحيةديگري از حرفها همان اينكه دهد, جلوه
سروصداهاي ندارد; وجود چپ ايران در كه بود اين كرد اع�م ٥٧ مهر اول پيام در هم خميني آيتا� كه اس�مي حكومت
همفروكشكند چپبازي تا مداخلهبردارد دستاز سياستهايآمريكاست;آمريكا نتيجة نباشد ساختةخودآمريكا گر چپا

شود/ بيمشتري و
سران مينويسد’’با برساند/ آنها به ارتش فرماندهان به خطاب خميني آيتا� از نامهاي كوشيد ٥٧ دي داريوشفروهر
نيز من و پرداختند بهاشكالتراشي بودند برقراركرده رابطه بعضي! با هويزر پادرميانيژنرال با كه آنها ولي تماسگرفتم, ارتش

‘ كشيدم/‘ كنار را خود كار اين از
با كننده كره مذا هيئت سخنگوي بهشتي است/ تفسير قابل tمتن اصل از تعجب uع�مت ‘ ’’بعضي!‘ از فروهر منظور
بهشتي از با[تر اهلحوزهجايگاهي نزد اردبيلي بود/ آن عضو موسوياردبيلي و دولتآمريكا, نمايندگان و ارتش فرماندهان

بود/ اقناعچشمگيرتر و ژست و سخنوري در بهشتي جلوة اما داشت
در گرفتارشدنشان از جلوگيري و مستشاران خروج ترتيبات براي ناتو, نيروهاي كل فرمانده معاون هايزر, رابرت
سر به تهران در ٥٧ ودي آذر فروختهبود, ارتشايران به كهآمريكا سّري ابزار برخي آنميرفتوبيرونبردن بيم كه معركهاي
كه بود اين تيمسارها به توصيهاش واقع در آمده, ايران به ٣٢ بهسبكمرداد كودتايي راهانداختن براي بود شايع گرچه ميبرد/
در شاه حا[بدونحضور و خويشآزمودهاند بخت گذشته ماه چند در نشوند; ماجرا قاطي مستقيما و حمايتكنند بختيار از

پرداخت/ بهگفتگو بهشتي با مفص| نوشتهاند اما نرفت نخستوزير بختيار شاپور ديدن به هركشمكشيبازندهاند/
تلفني بهشتي دكتر آقاي نوشت’’با تهران, ترك از پيش روز دو ,٥٧ دي ٣٠ يادداشت در پيشين, نخستوزير اميني, علي
در و ‘ ميداند/‘ ضروري تهران در را وجودم چون بروم ديرتر هفتهاي سه داشت تقاضا كردم/ خداحافظي و كردم صحبت
خميني] ي آقا[ شايد و داريم عصر مشورتي جلسة گفتند ايشان مدتيصحبتكردم/ بهشتي دكتر آقاي ’’با بهمن: اول يادداشت

/٥٨١-٥٨٠ ص X١٣٨٨ سوم, چاپ ماهي, \نشر اميني ايرج نوشتة اميني, علي زندگيسياسي : بحران بال بر ٦

٦‘ كنم/‘ منصرف ايران] به آمدن از ] را
از جلوگيري گرفت/ دستكم نميتوان را شاه برداشتن در بريتانيا و آمريكا برنامهريزي حتي و دخالت به عميق اعتقاد
چنان از كاستن جهت در اقدامي يقينا هم و خميني, آيتا� به او توسل نتيجة احتما� هم بهشتي, به مربوط اسناد انتشار
چاپشدهاش كتابهاي اينكه از پيش حتي اسناد, آن كل ميچربيد/ سودش به شايد استتار زيان اما بود/ بدگمانيهايي
شامل اصلكاري‘ اسناد’ داد نظر عمومينخوانده وافكار شد بياعتماديروبهرو با ايران در ازدسترسخارجشود, و جمعآوري
نظرروبهرو اهل تحقير و بدگماني با حد اين تا مهمي متن كمتر بينبردند/ از و بيرونندادند را باآمريكا گزارشهايقولوقرار

مسافران مواردي در ندارد/ مجموعه آن از حرفزدن به تمايلي ظاهرا جهاني, ديپلماتيك جامعة شديد اخطار سبب به شايد اسbمي جمهوري ٧

افتادند/ دردسر به آمريكا به ورود هنگام داشتند چمدان در را آن نسخههاي كه ايراني عادي

٧
دستبرداشتند/ گزارشها آن به استناد از تبليغات حتيمأمورهاي است/ بوده

سايتهاي روي و كردند ترجمه را بهمن ٢٢ از پس بهشتي با تهران در سفارتآمريكا مقامهاي ديدارهاي گزارش بعدها
و بهشتي با ديدارها دربارة سفارتآمريكا گزارشهاي در شود روشن روزي شايد نه/ را آن از پيش اما گذاشتند, نيمهرسمي
اززبانگروگانگيرها مستقيما كاغذها آن داشتداستانمخفيكردن انتظار نميتوان اما بود چه واقعا موسوياردبيليوديگران
بين از يا كردند قايم را اسنادي اينكه به اعتراف ميشنوند/ طعنولعن كافي اندازة به همچنان شرمسار جماعت آن كند/ درز

است/ بدتر هم بد از بردند
يابد مجال اينكه از پيش آن/ تغيير به قادر نه و بود آن ايجاد مسئول نه كه شد دشوار موقعيتي قرباني بهشتي درهرحال,
اين با حزبا� حتي ظاهرا نامشگذاشت/ برابر بزرگدر ع�متسؤالي عمومي افكار دهد, نشان هم را خويش مثبت جنبة
اصوِل خ�ف كاري بهشتي نشدند قانع كام| ِنحله آن از كساني و كرد پيدا مسئله گفت چه آمريكاييها به او كه پرسش
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مراودة كه است د[يلي جمله از باآمريكا شائبةسنگينساختوپاخت نداد/ انجام جمع تصميم و پانزدهخرداديون اع�مشدة
است/ كرده ناممكن را دولت آن با اس�مي متعارفجمهوري

و گرفت وام توده حزب از را وگروهك t‘ ـْ�ر‘ u’’ليب ليبرال واژههاي ميدانست/ هم صحيح را مفيد كار و بود عملگرا
خوب وقت مصلحت براي كه را هرفكري كرد/ كارزار وارد چپ و ملي جبهة و بازرگان عليه سياسي اتهام و ناسزا بهعنوان
تدارك در و نميدانست كافي حفظقدرت براي را چماقدار پسربچة كرد/ خود مال و گرفت هرجا و هركس از ميتوان باشد

بود/ استخوانداري سياسِي سازمان ايجاد
زبان بر بلند صداي با را او به حمله خيابان و كوچه در مخالفان و شد شناخته سركوبي كارگرداِن ناحق, يا بحق خيليزود,
كه ابوالحسنبنيصدرميديدند و مقاميانتصابي, بيناو, را ودعوايجاري او, دسيسة نتيجة كاميدولتموقترا نا ميآوردند/
ممنوع/ اينمكان در سياسي بحث مضمون: اين با ميشد ديده نوشتهاي مغازهها و كسي تا در بود/ انتخابشده آرايعمومي با

داد/ پايان عام م�ء در ‘ بحث’’٣٠يا٣٠‘ به ٦٠ خرداد بود/ هدفاصلي بهشتي و تند, حملة بحثسياسي, از منظور
مسئلة دارد ترديد نكته اين در هركس ميگفت حال زبان به و نميداد خرج به فروتني است رئيس عم| اينكه اع�م در
خواستار كه سوسياليست كارگران حزب جواب در مطبوعاتي كنفرانسي در كشور عالي ديوان رئيس مقام در است/ خودش
افزود بابيحوصلگي و مسئو[ناداريبكنند از را قبيلسؤالها اين گفت تحقير با اعضايشبود, از تن بازداشتدو دربارة توضيح
پيشپاافتادة موضوع و است مملكت ادارة مشغول شخصا دارد اعتقاد بود پيدا ‘ كرد/‘ اداره مملكت نميشود كه طوري ’’اين

نيست/ مهم نفر بازداشتيكيدو
در است آزاد هركس كه برسانند اطراف بيوت كنان سا گوش به و شوند شيرفهم خ�يق كوشيد قم جمعة نماز در ٥٩ آبان
كه باره اين در افراد عقيدة و حرفهاست اين وراي موضوعجنگ اما دهد, فتوا يا كند استفتا قبا و ك�ه نوع و شخصي امور
چهنخواهد,دستگاهي و بخواهد چه هردولتي, دولت, يعني: ِاعرابندارد/ از محلي نيست يا هست واجبشرعي جبههرفتْن
محملي ميكوشد البته تصميمي هر براي دولت و است محلي و فرعي و شخصي موضوعي فتوا است; ديانت از مجّزا و با[تر

آنبگنجاند/ در را متناقض نظرهاي همزمان نميتواند اما بيابد شرعي
اطمينان همه به و ميكشيد رخ به بيتعارف را خود قدرت او اما هست/ و بود دشوار قم جماعت نماز حرفدر اين زدن
باختند و شاهشرطبنديكردند بقاي روي كه فتوا ازصاحبان دسته مرحمتآن به نيازي برايرئيسماندن و رئيساست ميداد
فرمانشرا كنندچون خوبباز را گوششان ميكرد اخطار همه به با[رفتهانگار ابروهاي و آمرانه لحن با تلويزيون در ندارد/

ميكند/ اب�غ بار فقطيك
گناه و چپبود گين تلقيناتزهرآ نتيجة اس�مي رژيم اول سالهاي در اوضاع كه كردهاند طوطيتكرار مثل بارها هم را اين
از يكي عمدة نكات به كنيم نگاه كردند/ مسموم را بچهمسلمانها فكر كه ماركسيستهاست گردن به افتاد اتفاق هرچه

/٥٩ شهريور ١٠ اط�عات, ٨

٨
اقتصاد: زمينة در بهشتي مصاحبههاي

كنند/ استرسيدگي دستآمده به حرام راه از كه افراد دارايي به زودتر چه هر بايد انق�ب دادگاههاي ـــ
ضوابطنشود/ از خارج گذاري وا به متهم مقامي هيچ تا باشند دولتي بايد خارجي بازرگاني و مادر صنايع ـــ

گر ا كرد/ اداره تعاوني صورت به ميتوان هستند مادر صنايع مقولة از بيرون كه را بزرگ مؤسسات و كارخانهها ـــ
دستنميآورند/ به متورمشدن فرصت بخشخصوصي سرمايهداران تقويتشوند تعاونيها

است/ دولت به متعلق مالياتندادهاند كه كساني اموال از نيمي ـــ
شود/ دولتداده يعني آن نمايندة و جامعه به و شود مصادره بايد رباخواران اموال ـــ

است/ بيتالمال به متعلق شدهاند غيره و كارخانه مقاماتدولتيصاحب با بندوبست راه از كه كساني اموال ـــ
است/ حرام ثروتشان مواتصاحبثروتشدهاند اراضي فروش راه از كه كساني ـــ

uدر كه كساني كنند ادعا حقداشتند مينشستند ك�ساو سر پيشتر كه مؤتلفه اعضاي آيا ميكرد؟ تكرار حرفچپرا صرفا
نابنبردهاند؟ اس�م از بويي ميكنند تجارتدستاندازي و سرمايه آزادي به t٦٠ دهة دولت
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قرآنبرميگردد به ‘ او‘ ضمير’’ ‘ است‘ حق او آية’’ در ميكند استد[ل t٩٧ uصفحة قرآن در خدا تحصيلياش پاياننامة در
آن واقع در او از خداوند منظور ميفهمد كه كسي حتي گر ا / خدا دربارة متني نه سخنخداست, عين قرآن يعني / خدا به نه
روحيهاي كه زماني ميكنند/ اتفاقفكر به مردم گرفت نتيجه بايد پس شود, همراه الحادي ايدئولوژيهاي با نظرفكري از بوده

غيب/ عالم فوقتخصصدر نه و است مصونيتبخش معقولومنقول دكتراي نه شود گير همه
و ماركسيسم پيدايش از پيش دراز زماني كه بود پايةيكاصل بر ميشد خ�صه با[ بند چند در كه اس�مي رژيم طرزفكر
و يونان و رم و يمن و هند و ماچين و چين و پارس و ماوراءالنهر و بينالنهرين در تاريخ دم سپيده از و ديگر, ايسمهاي
متعلق مالياتندادهاند كه كساني اموال از بهشتيميگفت’’نيمي است/ پيروز با حق فتح; قانون داشته: شبهجزيرةالعربوجود
نشدuمنظور نصيبخزانةكشور چيزي آنمصادرهها از زيرا ميبرد كار جايحكومتبه به البته را ‘ ’’دولت‘ بهدولتاست/‘‘
قانونخود مالياْت پرداخت اموال؟ تمام يا نهيكسوم و نيمي چرا اما / tوجوهاتشرعينميپرداختهاند كه بود كساني شايد
تشخيص مالياتنپردازند كه كساني عليه دعوي ميزان و زنند, باز سر آن پرداخت از كه كساني يقة گرفتن طور همين دارد, را

است/ دارايي ادارة رسمي
مانند مت�طم سرزميني از و است قابلتفكيك آن اجتماعي ساختار از دين جوهر كنند فكر داشتهاند دوست نوانديشاني
البته سخنوربودن داد نشان ابتدا از بهشتي قمهزن/ ماهيچة و بازاري پول به اتكا بدون ساخت ژاپن و سويس ميتوان ايران
پليس تشكيل به دست قدم نخستين در باشي/ داشته پول و قدرت كه نشست خواهد كرسي به وقتي حرفت اما است امتياز

زد/ قضايي
مصاحبهاي در نه/ يا بيفتد گناه به شنونده كه دارد اين به حرامبودنشبستگي ميگويد موسيقي دربارة سؤالي به پاسخ در
جمله چندين تعطيلشدنلشكرزرهيخوزستان ودربارة است/ اط�عشبوده اوبدون گزافبه پرداختحقوق ديگرميگويد

زرهي ٩٢ لشكر چيفتن تانكهاي چكانندة سوزن داد دستور بهشتي, تحتالحماية و همشهري غرضي, محمد خوزستان, استاندار ٥٩ تابستان ٩

انگليسي غولپيكر و پيشرفته بسيار تانكهاي شد آغاز عراق يورش وقتي بعد اندكي بگيرند/ نظر زير را آن افسران و بردارند و كنند باز را اهواز
از ديگر يكي هم اين بود/ پاشيده هم از نفتي ميدانهاي مدافع زرهي لشكر و توپ, بدون و روغنكارينشده بود آهني جسد مشت يك

نگذاشتند/ آقايان كنند, منحل را ارتش ميخواستند كساني كه است طوطيوار ترجيعبندهاي

٩
حرفشدريافت/ از مشخصي معني بتوان ميكندبيآنكه رديف

كه كسانديگري و چندروزنامهنگار نظر به نبود/ م�قاتآدميزورگو وقت در پشتميكرفن, لحنحرفزدنش برخ�ف
همينسبب به و قولشبايستد پايحرفو نظرميرسد به و قدرتحرفميزند ازموضع و وصريح مؤدبانه ديداركردند, او با

است/ اعتماد قابل
در افتاد/ بعدي مدعيان دهن در پيشينخودشان مطالبات كه بود اين نخست روز از اس�مي بزرگجمهوري يكگرفتاري
در حاسداني و رقيبان كنون ا درنميآيد/ اجرا به دين انسانساز قوانين بودند گفته بازاريـحوزوي معارضان سابق, رژيم عهد
كوشيد بار چندين خميني آيتا� ميكرد/ اجرا را قرآن احكام تمام بود اس�مي گر ا اينحكومت ميگفتند علميه حوزههاي
فقط ميزنند ريا ازروي را حرفها اين درحوزهها كه كساني و قوانين, مجموعة نه است كتابخداشناسي قرآن كه دهد توضيح

بايدفكريميكردند/ اما سمپاشياند/ و درصددكارشكني
را نيمساعتميكرفن فقطهفتهاي گر ا بودند كرده ايرانميگذشتاصحابديانتادعا به راديو ازورود كه دههاي طيچهار
داشتندو اختيار در سراسركشور تلويزيونيدر دههاايستگاه حا[ شد/ روشنخواهد برايمردم حقايق اختيارشانبگذارند در
براي ميگفتند مدتي تا بودند شده برنده كه ديانت اصحاب از دسته آن كنند/ رو اجرانشده قانون چندتايي كه بود آن وقت
اع�م نيمساعت هفتهاي براي آمادگي ادعاي مغاير عذري ــــ شدند غافلگير و نداشتند آمادگي حكومت گرفتن بهدست

كند/ باور هم خودش استرفتهرفته بزندممكن بهديگران خطاب كه را حرفي انسان حقيقت/
ايجاد زمان در اينها, جز و معام�ت و ارث و حضانت و ط�ق و ازدواج شامل شرع, احكام اعظم بخش امر, واقعيت در

شود/ گذاشته اجرا به تازه كه نداشت قانونمغفولماندهايوجود شد/ مدني قانون جزو نوين دادگستري
باشد/ صفر به بايدنزديك توّرم نرخ آن, حذف براي اما ميخوْرد چشم توي بدجوري البته tبهره شرعِي uنام بانكي سود
بهشتي رياست به قضايي عالي شوراي كه مجموعهاي انتشار ٥٩ سال پاياني ماههاي در اس�مي/ مجازاتهاي اجراي ميماْند
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افزودند راديوتلويزيون در تكفير, حكم خبر با همراه انجاميد/ ٦٠ خرداد در آن ارتداد فتواي صدور به +يحه اين با ملي جبهة مخالفت ١٠
بگيرند/ اسارت به Xداشت ميتينگ قصد كه ملي جبهة عضو زنان يعني مورد اين \در را مرتد افراد دختران و زنان مجازند شرعا اسbم نيروهاي
ده و پنج تمديدهاي با و آزمايشي صورت به همچنان دارد نام اسbمي مجازاتهاي قانون كنون ا كه قصاص +يحة قضايي, كميسيون تصويب با
شوراي مجلس در بعدها نه و شد مطرح ملي شوراي مجلس صحن در رضاشاه زمان در نه اسbمي مجازاتهاي به مربوط مواد ميشود/ اجرا ساله
اين بر مبتني قوانين و انداخت راه سروصدا افراد مساوينبودن با اسكندري سليمانميرزا مخالفت ملي شوراي مجلس چهارم دورة در اسbمي/
از بيش قمري تقويم از ماه چهار در ديه كردهاند اعbم نابرابري, ايجاد از مورد تازهترين در نشد/ گذاشته بحث به هيچگاه آن از پس اصل

ميروند/ شمار به حرام ماههاي اسbمي سنت در زيرا است ديگر ماههاي

١٠
شد/ جامعه بحثدر و جر گرفتموضوع نام قصاص> <[يحة و كرد تهيه

عرصه علميهتنگكردن درحوزههاي آدمهايي گر ا نداشت نيازي جنجال و جار آن به بهعنوانحكومت اس�مي جمهوري
مجازاتهاي روحاحكام ايراندربرگيرندة پيش سال هفتاد جزايي و مدني قانون نميدانستند/ مقدم چيز همه بر را رقيبان بر
از كسانياند عمدتا رقيبان از منظور است/ شديد همچنان و ـــ بود رقيبانحوزويشديد سوي از فشار اما هست/ هم اس�مي
و نرفتند tميگفتند ‘ روحا�‘ او’’حاجآقا به كه u راحل امام زعامت بار زير كه پانزدهخرداديها بهپولرسيدة و بانفوذ شركاي

شد/ رئيس مؤتلفه, و اس�م فدائيان سوي از انتخاب و ظاهرش, و هيئت بركت به معتقدند
آيتا� مينمايد بعيد و ميشود شامل را جامعه از بسياركوچك درصدي عرفي, چه و فقهي چه مجازات, درهرحال,
است, حرام بلكه و خطا شود دين وهن سبب عملي هر ميگفت وقتي بود/ موافق مجازاتبدني رشته َعلَمكردنيك با خميني
با است بهتر و بيندازيم راه خاموش مخالفان سوي از اعتراض شديد موجهاي نبايد حكومت جايگاه در كه بود اين منظور
موجود, معصيتباِر حفظوضع مدافعاِن شما بود: همينجا درست حرفرقيباْن كنيم/ حفظ را موجود وضع كمتريندردسر,

كرد/ نخواهيم كوتاهي شما مشت كردن باز در ما و اقليتيكوچكدرحوزهايد

ميراشرافي مهدي نام به فردي ماجرايپرسروصداي قصاص, [يحة جنجال از پيش حتي و سفارت اسناد قضية با همزمان
بهشتي عليه جّو ميشد/ تأييد تهران در بايد شخص اين اعدام به اصفهان در دادگاهي حكم زد/ بهشتي به بزرگديگري ضربة
همدست رهاندن براي كه بود اين عمومي باور فاتح, دستههاي خردهحسابصافكردن دار و گير در و شد سنگينتر هم باز

وقت حا+ خواندند, ُشكر نماز مصدق سقوط از پس گفت منتظري گرچه شد/ اعدام خود كرد اعدام را ميراشرافي كه منتظري خويشاوند ١١

بسيار به مذهبي دستههاي و دار متقابِل كينة سابقة بود/ عمومي افكار حمايت جلب براي كودتا عامbن مجازات و رقيبان دست روي بلندشدن
برميگشت/ مكفارلين ماجراي از پيش

١١
وجوهاتشرعيميپرداخت/ قديم از ميراشرافي نوشتهاند ميكند/ نفوذ ِاعمال مرداد ٢٨ كودتاي

و بزرگشكردند كه زد بهشتيسر از خطايي چه ايشان نظر به و بود چه دقيقا راحل امام منظور بداند شايدكنجكاوشود آدم
از سفارتآمريكا محرمانة گزارشهاي ميراشرافي؟ قضية منحرفكردند/ او از را مردم و كشيدند مردم رخ به و بزرگشكردند

ندانيم/ هرگز شايد بود؟ موضوعديگري نبود؟ دفاع قابل هم پانزدهخرداديون خود داخل او با كرات مذا

بود/ سازماندهي و سخنراني سرگرم همچنان شد متصل لقاءا� به عظيم انفجاري ضربة با كه شامگاهي
روحية حال, درعين و, سال هفتاد طي روحانيت شكستهاي به اشاره ,‘ گريز‘ تقواي نه ستيز, ’’تقواي اصلياش, شعار در
كاشاني, كار پايان با و ١٣٢٠ پيشاز سالهاي تحقير و انزوا فضلا�نوري, شيخ ماجراي پساز بود/ پيدا بهروشني مبارزطلبي
از گذشتههاست, به مربوط تقيه بود: اين پيامش يافت/ منفي بسيار باري جامعه كل در و درحوزه ‘ سياسي‘ اصط�ح’’آخوند
و مخالفان ميدانبهدركردن از در و نميبينيم كمرويي و پوزش براي موجبي تعلقدارد, الهي وعدة وارثان ما به پسقدرت اين

كرد/ نخواهيم ترديد رقيبان
باند روي صاف آن اعضاي كه بود كرده درست كوچولويي خودمختار نيروي هم منتظري محمد جلسه, آن حاضران از
مظلوم شهيد به بلند صداي با پيشتر شدند/ هواپيما سوار بليت و گذرنامه بدون و بهدست مسلسل و رفتند مهرآباد فرودگاه
ماههاي در اما ميزد/ برچسبآمريكاييبودن او به tسفارتآمريكا؟ از گزارشهايبهدستآمده استناد uبه و ميگفت ليچار

آمدند/ كنار هم با ظاهرا عمرشان آخر
چشم به غيبت حرامبودن مضمون داشتند حرفشنوي بهشتي از كه روزها آن نشريات برخي زردشدة دورههاي در
نظرميرسد به بابفضيلترازداريكميغيرعادي اندرزدر همه آن مخالفان, منتقدانو عليه گري افشا گرم گرما در ميخورد/
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بهشتي آيتا� دربارة
صفحه هفت از ٧ صفحة www.mGhaed.com

گناه ايشان سر پشت بدگويي است, بسيار حديث و حرف ‘ ’’دكتر‘ دربارة گرچه بود: معين منظوري به كنيم فرض اينكه مگر
به شايد طلبيد/ ح�لّيت پشيماني اظهار ضمن سرسختشبود مخالف پيشتر كه شخصي كرد ادعا بار چند بهشتي خود است/

ميكرد/ اشاره منتظري محمد با آشتي

استميتوانست ترديد جاي اما بود آدمياثرگذار ميافتاد/ راهيديگر به ميماندحكومتاس�مي گرزنده ا گفتهاند برخي

است/ مسدود همچنان بهشتي رسمي سايت مطلب, اين نهايي بازبيني زمان در ١٢

بقية از حتي ميشد تصميمها پيشرانة موتور كه نيرويي مهار براي توانش ماجرايگروگانگيري در ١٢
دهد/ تغيير را مسير

در حركتميكرد/ ماجرا دنبال هم آن ختم و عراق با قضيةجنگ در ميبردبيترديد در به جان گر ا بود/ قدرتكمتر شركاي
گرفتار مملكت و بود امور رأس در [بد حا[ و كند/ شنا غالب جريان خ�ف بود بعيد بينهايت هم زندانها ٦٧ سال وقايع

قضايا/ همين
تحقيرميكنند را بيپول كه طور همان ايران, گرفتدر نتيجه اوميتوان گهانيزندگي نا پايان و فعاليتبهشتي كوتاه ازدورة
و آيد غيببرون از دستي تا ميمانند واقعه منتظرروز كه حال همان در جدينميگيرند را م�يم پولدارمتنفرند,حكمران از و
وقتي كه دانست رضاشاه به نسبت تلقي نوع از ميتوان را او به نسبت عمومي منفيافكار تلقي بزند/ را آمر زيرآبحكمران

[زمةمملكتداريميدانست/ و خود طبيعي حق را قدرتمندبودن زيرا تأسفكرد احساس فقدانش از كسي كمتر شد نابود
نه/ را قدرتمند اما ميپسندد را قدرت هم ايران جامعة عمومي افكار است/ تنفر موجد ترْس و ميكند ترس ايجاد قدرْت

ندارد/ احساسيوجود چنين كند وانمود حتي يا كند عوض را تلقي اين كوشيد ميتراويد او از كه اعتمادبهنفسي با بهشتي
قائد محمد

editor@lawhmag.com
آيندگان داستان دردستانتشار كتاب از

٩٢ بهمن و مرداد و ٨٨ آبان

mghaed
Underline

http://www.beheshti.org/

