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]دﻧﺒﺎﻟﮥ[ ﻣﺘﻦ دﻓﺎع آﻗﺎی ﮐﺴﺮوی در دﯾﻮان ﮐﯿﻔﺮ) ( 1
اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از او ﮔﺰﻧﺪ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ام  .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪوﻟﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد ﻣﻦ
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮدم و زﯾﺎن و آزار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪم  .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﮐﯿﻨﻪ ﻧﻮرزﯾﺪم و دﻟﯿﻠﺶ آﻧﺴﺘﮑﻪ ﭼﻮن

ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﺘﻬﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و داﺳﺘﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﯿﺦ را ﻧﻮﺷﺘﻢ )ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎب ﺑﭽﺎپ
رﺳﯿﺪه(

ﯾﺎدی از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﮑﺮدم و درﺑﺎرۀ ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮده دری ﻧﭙﺮداﺧﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ

ﺑﻘﻀﺎﯾﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺪﻫﻢ  .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ ﻣﻦ از ﺳﻔﺮﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮥ زﯾﺎن و آزاری ﮐﻪ دﯾﺪم ﺑﺨﻮﺷﺪﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪم .
ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر دوﺳﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ و آﻧﻤﺮد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرۀ ﺷﯿﺦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺘﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺎس دوﺳﺘﯿﻬﺎی او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی ﺷﯿﺦ و ﮐﺴﺎﻧﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻢ  .ﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﯿﺦ ﺑﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ  .وﻟﯽ ﭼﻮن ﭘﺎی وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻢ  .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻞ را ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﺮان ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﯾﮑﻔﺮد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرش ﻧﺸﺎﻧﺶ دﻫﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﯿﮕﻨﺎه
ﺑﺎﺗﻬﺎم ﮐﺸﺘﻦ او ﺑﺰﻧﺪان اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺪادﮔﺎه ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ  .اﯾﻨﻬﺎ از آن ﺳﺮ زده ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﺦ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﻨﻬﻢ در اﯾﻨﺠﺎ

ﺟﺰ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﯾﺎد ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺮد ) دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﯿﺦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﭘﺮﭼﻢ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯿﺸﻮد دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ آورﯾﻢ (. 1
درﺑﺎرۀ دﯾﺒﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﮕﻮﯾﻢ  .اﯾﻦ ﻣﺮد در اروﭘﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺟﺰ ﺑﯽ دﯾﻨﯽ و
ﻣﺎدﯾﮕﺮی ﻫﺪﯾﻪ ای ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد و از اﯾﻨﺮو ﭼﻮن در درﺑﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯿﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ
ﺟﺰ ﻣﺎﯾﮥ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﺘﯿﺠﮥ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻞ اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺪر زن ﺷﺎه ﻗﻤﺎر ﮐﺮده و از او ﺑﺮده ﺑﻮد از درﺑﺎر
راﻧﺪه ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ از دﺳﺘﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در دادﮔﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﺤﮑﻮم و
ﺑﺰﻧﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ  .اﺳﺎﺳﺎ او زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .
ﮔﻮﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از اﺳﺮار درﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮده اﺳﺖ  .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﺎو ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﯽ ﻧﺘﻮان داد  .در
اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن او ﮐﺮدﻧﺪ  .وﻟﯽ ﻣﺎ او را ﻗﺮآن ﺧﻮان ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .
درﺑﺎرۀ ﻣﺪرس ﻣﻦ او را ﯾﮑﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم و از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻢ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﺮدم ﻣﯿﺸﻨﻮم ﯾﮏ
ﻣﺮدی ﺑﻮده ﺑﯽ آز و ﻃﻤﻊ  ،و ﺑِﭙﻮل و ﺟﺎه اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪاده  ،ﺗﺮس از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮده  ،ﻧﻤﺎزﺧﻮان و روزه دار ﺑﻮده .
 ] -1در دﻧﺒﺎﻟﮥ دﻓﺎع ﺷﺎدروان و زﯾﺮ ﻋﻨﻮان » ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻠﺨﺎن و ﮐﺎرﻫﺎی او « آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ [ .
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اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ دﯾﻨﯽ اوﺳﺖ  .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎدروان ﻣﺪرس در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﺮد و ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺰﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻮد  .ﻣﺜﻼ در ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺪرس در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از
ﺳﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺰﻧﺠﯿﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮدﻧﺪ .
داﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد  .در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ روﺳﻬﺎ در اﯾﺮان ﺳﭙﺎه داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻔﻮذ
ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯿﺒﻮد  ،ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﻨﺎم ﻏﯿﺮت اﯾﺮاﻧﯿﮕﺮی ﺑĤﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آﻟﻤﺎن و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط و اﺗﺤﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روﺳﻬﺎ از ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ .
اﯾﻦ ﯾﮏ دﻟﯿﺮی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻫﻤﺎن ﻗﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮ راﻫﺸﺎن ﺑﻮد دو دﺳﺘﮕﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻋﻠﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻨﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ
ﻣﺪرس ﺑﻌﻨﻮان اﺗﺤﺎد اﺳﻼم ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و او را وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﻗﺮاردﻫﯿﻢ
و ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﯿﻨﻤﻮد  .ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ او ﺧﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ .
در داﺳﺘﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺰﻋﻞ ﻣﺪرس ﺑﺎو ﻫﻮادار درآﻣﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺑﻀﺪ ﺷﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪ آورد .
اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺠﻠﺲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺟﻮش و ﺧﺮوش راه ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ  .در ﭼﻨﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺠﺪا ﺷﺪن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از اﯾﺮان ﮔﺮدد آﻗﺎی ﻣﺪرس ﺑﯿﺒﺎﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮد  .ﺣﻘﯿﻘﺖ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از آزﻣﻨﺪان و ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺎن از ﺧﺰﻋﻞ و از دﯾﮕﺮان ﭘﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎو وﻋﺪۀ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼﻮن ﺧﻮد آﻧﻬﺎ وﺟﻬﻪ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺪرس را ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺪرس ﺑﭙﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﯿﮕﺰاﺷﺖ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎزاﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد  .اﯾﻦ راﺳﺖ اﺳﺖ  :وﻟﯽ ﭼﻪ ﺳﻮد ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان او را وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ .

ﻣﺎ از رﺿﺎ ﺷﺎه ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎﯾﯽ در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ » در ﻗﻀﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻓﻼن ﻣﺮد
آﻣﺪ و از ﻣﻦ ﭘﻮل ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻦ ﭼﻮن ﻧﺪادم رﻓﺖ و از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺮزا
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻄﺮﻓﺪاری از او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ « .

ﻣﻘﺼﻮدش ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎن ﻣﺪرس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در

اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﻤﯽ ﺑﺮم .
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ رﻣﺰی در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻗﻀﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺮزا ﺑﺒﺮادر

ﺧﻮد اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﮐﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده و در آن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  » :ﺳﯽ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﻣﺪرس دادﯾﻢ ﮐﺎﻓـﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﺎز ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ  .ﯾﮏ ﺣﻮاﻟﻪ دﯾﮕـﺮی
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ «  .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻦ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺤﺖ ﮐﻪ آن زﻣﺎن از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺮزا ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم
او ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﭘﻮﻟﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
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]

[
اﯾﻨﺴﺖ ﺣﺎل ﻣﺪرس  .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺳﺖ وارد ﺷﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮای او ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ  .در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺮ ﮐﺴـﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣـﯽ دارد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ﻣﺪرس را
ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ  ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﯿﻂ و دﯾﮕﺮان ﺷﺮح داده اﻧﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺪرس در آن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده ﻧﯿﺎزی ﺑﮑﺸﺘﻦ او ﻧﺒﻮده  .ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ  :اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎ از آﻧﮑﻪ ﺑﻤﺪرس ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ او را
دﺳﺘﮕﯿﺮﮐﺮده ﺑﺨﺮاﺳﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﮔﻠﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد  .ﮐﺴﯿﮑﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻬﻮر
ﺷﺎدروان ﻣﺪرس ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻢ ﺑﺎک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮع آدﻣﮑﺸﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺧﻮر اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯿﺘﻮان
ﺑﺪﻻﯾﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده رای داد ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺘﯿﮑﻪ آدم ﻫﻤﮥ اﻃﺮاف ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﺑﺪﯾﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻋﮑﺲ ﻣﻘﺼﻮد
دادﺳﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮدن اﺗﻬﺎﻣﺎت روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد  .اﯾﻨﺴﺖ در اﯾﻨﺒﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو از
ﻣﻮﮐﻠﯿﻨﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ .
ﻣﯿĤﯾﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی آﻗﺎی ﻣﺨﺘﺎر  .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﮏ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا دﻓﺎع ﻣﻔﺼﻞ
را آﻗﺎﯾﺎن وﮐﻼی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد  .در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﺷﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی او ﻧﯿﺰ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑĤن ﻧﺒﻮد  .ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﻗﺎی دادﺳﺘﺎن در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ادﻋﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮم ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :

دﻓﺎع از ﺳﺮ ﭘﺎس ﻣﺨﺘﺎری و  / ...اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی  ...............................ﺑﺨﺶ  ) ................................ 4ﺑﺎور ( 32 ................................... 12
ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﮕﻮ از زﻣﺎن آن ﺷﺎه و ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  .ﻣﻦ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
وﻟﯽ درﺑﺎرۀ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﮑﯽ از دو راه ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد  :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ
ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﻫﺎی رﺿﺎﺷﺎه از ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ  ،از وزﯾﺮان و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﯿﺪﮔﯽ آﯾﺪ و از روی دﻗﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﺎدر ﮔﺮدد  .دوم آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮥ آن ﺷﺎه و وزﯾﺮان و دﯾﮕﺮان را ﺑﺮﺷﺘﮥ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺸﻨﺪ و ﯾﮏ داوری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻫﺮ دو اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ  .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﯾﮑﻪ در اﯾﺮان
ﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﯾﮏ روﯾﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارد و ﯾﮏ روﯾﮥ دروﻧﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻮادث و وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در واﻗﻊ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻧﻬﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد  .ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .
ﮐﻨﻮن ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی رﺿﺎﺷﺎه و دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ  .ﻣﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺮﺣﻬﺎﯾـﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ وﻟـﯽ دﯾﺪم دﺳﺘﺮس ﺑĤﮔﺎﻫﯿﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﺪارم وﻟﯽ در ﺷﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ از راﻫﺶ درآﯾﻨﺪ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ و از روی داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﻨﺎدﺷﺎن ﺑِﭙِﻨﺪار و ﮔﻤﺎن اﺳﺖ .
ﻫـﺮ ﮐﺲ آﻧﭽـﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﭙﻨﺪارد و ﺑﺎ ﻫﻮﺳﻬﺎ ﯾﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎم ﻋﻘﯿﺪه ﺑﯿﺮون
ﻣﯿﺮﯾﺰد  .اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ از ﺻﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻮده و رﺧﺪاده آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﺟﺰ اﻃﻼع ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ
از ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل درﺑﺎره او ﻗﻀﺎوت ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .
اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﭙﻨﺪار و ﮔﻤﺎن ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺲ ﺑﮕﺰاﻓﻪ ﮔﻮﯾﯿﻬﺎی
ﺷﻌﺮا دﭼﺎر آن ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ  .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ دارم  .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل درس ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮔﻮش ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ و ﯾﺎد ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از روی
ﭘﻨﺪار و ﮔﻤﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ  .ﯾﮑﺮوز در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺪﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮع از ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭘﺲ از ﺷﺎه ﻋﺒـﺎس ﺟﺎﻧﺸﯿـﻦ او ﮐﻪ ﺑﻮد؟ .ﮔﻔﺖ  :ﭘﺴﺮش  .ﮔﻔﺘـﻢ  :ﺗﻮ اﯾﻦ را از ﮐﺠـﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾـﯽ ؟
ﮔﻔﺖ  :ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه دﯾﮕﺮ !  .ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﭘﺲ از وی ﻧﻮه اش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ در درس آﻧﺮا ﺷﺮح داده
ﺑﻮدم اﯾﻦ ﮔﻮش ﻧﺪاده و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت از ﭘﻨﺪارﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﻓﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪاد .
درﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر را ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻤﺎن و
ﭘﻨﺪار ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در دل ﺟﺎ داده اﻧﺪ و ﻫﻤﺎن را ﻣﯿﺰان ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﻣﻦ در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﺟﺰ ﮔﺰﻧﺪ و زﯾﺎن ﻧﺪﯾﺪم و
زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ آن ﺷﺎه را دﺷﻤﻦ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ  .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﻮدم روزﻫﺎی ﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ
ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪم ﮐﻪ آن ﺷﺎه را ﻧﺒﯿﻨﻢ و او ﻣﺮا ﻧﺒﯿﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﭙﺲ ﺑﺤﻘﺎﯾﻘﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ از آﻧﺤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .
اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘـﺮی از ﻣﺎﻫﺎ در ﯾﺎد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺿﺎﺷﺎه در اﯾـﺮان ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ ﺑﻮد و در ﻫـﺮ
ﮔﻮﺷﻪ ای از ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﮔﺮدﻧﮑﺸﯽ ﺑﺪوﻟﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد  .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ؟  ...ﭼﺮا
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دوﻟﺘﻬﺎی وﻗﺖ ﺑﺪﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؟ ﻧﺎﭼﺎرم ﭘﺮده از روی ﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری از وزﯾﺮان ﺧﻮدﺷﺎن
ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﺴﺖ ﺑﮕﺮدﻧﮑﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ  .در اﯾﻦ ﺑﺎره دﻟﯿﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺖ ﻣﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ را ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ :
داﺳﺘﺎن ﻧﺎﯾﺐ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را ﻫﻤﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ  .اﯾﻨﻤﺮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑِﺒﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ راﻫﺰﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد و
ﭘﺎدﺷﺎﻫـﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد و ﺑﻤـﺮدم ﺳﺘـﻢ ﺑﯽ اﻧﺪازه روا ﻣﯿﺪاﺷﺖ و دوﻟﺘﻬﺎی وﻗﺖ در ﭘـﯽ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ او ﻧﺒﻮدﻧﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ در
زﻣﺎن ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ او و ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﺷﺎن و ﻧﻄﻨﺰ و ﻗﺮاﺳﻮراﻧﯽ راه ﯾﺰد و اﺻﻔﻬﺎن را ﻧﯿﺰ
ﺑﺎو ﺳﭙﺮده و ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای او و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻟﻘﺒﻬﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ  ،ﻟﻘﺐ ﻣﺎﺷﺎﻟﻪ ﺧﺎن ﺳﺮدار ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .
ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﯽ ﭘﺮواﯾﯽ را ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﻋﻠﯽ ﭘﺴﺮ ﻧﺎﯾﺐ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ ﺳﻮار ﺑﺘﻬﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ  .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺘﯽ از ﮐﺎﺷﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﻈﻠﻢ از دﺳﺖ ﻧﺎﯾﺐ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
در ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺮ روز روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﭘﺮ از دادﺧﻮاﻫﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺳﺘﻤﻬﺎی ﻧﺎﯾﺐ وﮐﺴﺎﻧﺶ را
ﻣﯿﺸﻤﺮدﻧﺪ  .ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎی ﻧﺎﯾﺐ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎدروان آﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد  .ﭘﺪر اﯾﻦ ﺟﻮان ﻣﺘﯿﻦ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
در ﻣﯿﺎن وﮐﻼ ﻧﺸﺴﺘﻪ ) اﺷﺎره ﺑĤﻗﺎی ﻧﺮاﻗﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ( ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﮐﺎﺷﺎن و ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﯾﯽ
ﺑﻮده و ﻣﺎﺷﺎاﷲ او را ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﮐﺸﺖ و ﻣﺎدرش ﺑﺪوﻟﺖ ﺗﻠﮕﺮاف ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎری ﺟﻨﺎزه
ﭘﺴﺮم را ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ .

]

ﻧﺎﯾﺐ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺮواﻧﺶ

[
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ﺑﺪﺗﺮ از داﺳﺘﺎن ﻧﺎﯾﺐ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﻗﺎ ) ﺳﻤﺘﻘﻮ (

ﺑﻮد  .اﯾﻨﻤﺮد در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻪ

اﺳﻠﺤﻪ و اﻓﺰاری ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑĤرزوی اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮدﺳﺘﺎن ـ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮان ـ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد و دﺳﺖ
ﺑﺘﺎﺧﺖ و ﺗﺎراج ﮔﺸﺎد  .ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮐﺎرش ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﻮ و آﻧﺴﻮ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﻬﺎی ﻧﺎﻟﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از اروﻣﯽ و
ﺳﻠﻤﺎس و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺘﻬﺮان ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ  .وﻟﯽ وزرا ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در زﻣﺴﺘﺎن  1339ﺑﻠﮑﺴﺘﺎن ﺗﺎﺧﺖ
و در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﺸﺖ و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﺎﺳﯿﺮی ﺑﺮد  .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﺎن را ﺑﺸﻮراﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ
ﺑﺎﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ  .وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺑﻮد ﺑﺮای آراﻣﺶ ﻣـﺮدم دﺳﺘﻮر ﻟﺸﮑﺮﮐﺸـﯽ داد  .ﺳـﺮداراﻧﺘﺼﺎر

) ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﻋﻠﻢ (

ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺑﻮد ﺑﮕﺮد آوردن ﺳﺮﺑﺎز و ﺳﻮاره ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻗﺰاق ﻧﯿﺰ

ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮد و از ﺗﻬﺮان ﻓﯿﻠﭙﻮف ﻧﺎﻣﯽ را ﮐﻪ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن روﺳﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺮدﻫﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻮن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻠﻤﺎس را از ﮐﺮدﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﻗﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﭼﻬﺮﯾﻖ ﺑﻤﺤﺎﺻﺮه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﭙﺎرد و ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و از ﻣﺮز
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون رود .
ﻣﺮدم از اﯾﻦ زﺑﻮﻧﯽ او ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ اﻧﺪازه ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه ﻣﮋدۀ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺳﻤﺘﻘﻮ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎو زﯾﻨﻬﺎر داده و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮده .
ﭼﺮا دوﻟﺖ اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮده ؟! .ﭼﻪ ﺟﻬﺖ دارد ﺑﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری زﯾﻨﻬﺎر ﺑﺪﻫﻨﺪ؟! ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﻤﺘﻘﻮ
اﻇﻬﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪوﻟﺖ ﻣﻠﺘﺠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺻﻼح ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ  .وﻟﯽ ﺷﺮط ﺷﺪه
ﮐﻪ :
(1ﻫﻤﮥ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را از ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ و ﻓﺸﻨﮓ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ .
 (2ﻫﻤﮥ ﻣﺎﻟﻬﺎی ﻟﮑﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﺎراج ﮐﺮده ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .
 (3ﺧﻮﻧﺒﻬﺎی ﻫﻤﮥ ﮐﺸﺘﮕﺎن را ﺑﺪﻫﺪ .
 (4ﺑﺮادر ﺧﻮد اﺣﻤﺪ آﻗﺎ را ﺑﺘﺒﺮﯾﺰ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮو در ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎو زﯾﻨﻬﺎر داده  .اﯾﻨﻬﺎ را ﮔﻔﺘﻨﺪ و در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺪ روز
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿـﺎن ﺑﺘﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤـﮥ آﻧﻬﺎ دروغ ﺑﻮده و ﺑـﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﻃـﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﻗﺎ را ﻋﻔﻮ
ﮐﺮده اﻧﺪ  ،و اﯾﻦ ﺑﻮد از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ دوﺑﺎره ﺳﻤﺘﻘﻮ دﺳﺖ ﺑﺘﺎراج و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺎز ﮐﺮده دوﺑﺎره ﻏﺎﯾﻠﻪ او ﺑﺰرگ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﺰارﻫﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺻﺪﻫﺎ آﺑﺎدی وﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻮد ﺗﺎ در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه او را از ﺑﻦ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .
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]

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﻗﺎ ) ﺳﻤﺘﻘﻮ (

[

اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از رﻓﺘﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖ وزرای اﯾﺮاﻧﺴﺖ  .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺧﻮد
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮدﻧﮑﺸﺎن را دﻟﯿﺮﺗﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪ  .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ؟ ﭘﺮﺳﺸﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺎﺳﺦ
درازی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل ﺷﺮح آن ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ دراز در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺟﺎری ﺑﻮده و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯿﮑﻪ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ از روزﯾﮑﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎر آﻣﺪ ﺑﮑﻨﺪن رﯾﺸﮥ
ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﯾﮑﺎﯾﮏ ﮔﺮدﻧﮑﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﺳﺎده و آﺳﺎن ﻧﺒﻮد و آن
ﻣﺮد ﺑﻔﺪاﮐﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .
ﻣﻦ از روزﯾﮑﻪ ﺑﺎﯾﻦ اﺳﺮار ﭘﯽ ﺑﺮدم دﺷﻤﻨﯽ آن ﺷﺎه را از دل ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮔﺮداﻧﯿﺪم و رﻧﺠﺸﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﺎر
ﮔﺰاردم  ،و ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ او ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ ﺑﻮد ﺑﺴﺘﺎﯾﺶ از او ﺑﺮﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن در اﯾﻨﺠﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﮔﻮﯾﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮم ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧﻮدداری ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ و از ﻏﻮﻏﺎ و ﻫﯿﺎﻫﻮ ﻧﺘﺮﺳﻢ .
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯿﺪارم ﮐﻪ آن ﺷﺎه ﺑﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد  .در زﻣﺎن
آن ﺷﺎه ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳـﯽ و ﭘﺴﺘـﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رواج ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﮔﻨﺎه
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺒﻮد  .ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺘﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر او ﻧﺒﻮد  .اﯾﻨﺮا دﯾﮕﺮان از ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آن
ﺷﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ  .ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﺳﺎل  1 1330ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﻤﮥ وزﯾﺮان
در آن ﺑﺎره ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه و ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و ﻣﺎ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ و ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .
آﻧﭽﻪ ﺑﻤﻦ ﻧﺎﮔﻮار ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺷﺎه ﺳﺮ ﺑﭙﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺟﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری و ﻓﺮوﺗﻨﯽ
ﻧﻤـﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﭽﺎﭘﻠﻮﺳـﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺸﮕـﺮی ﻧﯿﺰ ﻣـﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻣـﺮوز ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺷﯿـﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯿﻬـﺎ
 ] -1ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی [
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ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺷﮕﻔﺘﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ واﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ او ﻫﻢ از ﻧﺎراﺿﯿﺎن و اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮی از اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ .
اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ دﻓﺎع ﻣﯿﺮوم  :درﺑﺎرۀ اﺗﻬﺎم آﻗﺎی ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺒﺎزداﺷﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﺴﺖ ﻣﺎ
ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ و آن اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺟﺮم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﺪ ﺑĤن ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ در اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه وﻟﯽ اﺻﻮﻻ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺜﻠﯽ روﺷﻦ ﻣﯿﮕﺮداﻧﻢ  :ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﻢ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی ﺟﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ داﯾﺮﮐﻨﺪ  ،ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻘﻤﺎرﺑﺎزی
وادارد ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻨـﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ  .وﻟـﯽ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻗﻤﺎر در ﺑﯿﺮون ﻣﺠﺎز ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴـﯽ از آن ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ای از ﺗﻬﺮان ﺑﻨﺎم » ﮐﻮی ﻧﻮ « ﺑﺮای ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ در آﻧﺠﺎ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺤﺠﻮب ﮔﺮدد ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪه و
ﺑﻘﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رود و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﻓﺮدا ﻗﺼّﮥ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎران و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎز ﮔﻮﯾﺪ  .ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ
ﻋﻤﻼ ﻗﻤﺎر ﻣﺠﺎز ﮔﺮدﯾﺪه و آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻘﻤﺎر ﺟﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯿﺸﻮد  .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل روزی
ﯾﮑﯽ را از ﻗﻤﺎرﺑﺎزان ﯾﺎ ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ داران ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﭙﯿﺸﮕﺎه دادﮔﺎه آورﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ روی ﻫﻢ ﮔﺰارد و او را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻤﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ؟!.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﯾﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺣﻞ
ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﻦ دادﮔﺎه و ﺑﺎﯾﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد  .زﯾﺮا در آﯾﻨﺪه
ﻫﻤﯿﺸﻪ درﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﺎد ﮐﺮده و اﯾﻦ دادﮔﺎه را ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .
ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان اﺟﺮای آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮑﺴﯽ ﻣﺠﺎزات دﻫﺪ  .زﯾﺮا
ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺠﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿّﺪ ﺑĤن در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﺎر
ﮔﺰارده ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ از اﻗﺪام ﺑﻀﺪ آن ﻧﻤﯿﺸﻮد ﻗﻮّه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده  .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺠﺎزات

» ﺗﺠﺮی «

اﺳﺖ  .وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﮏ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺎزات ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ

ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﺮا از ﻣﯿﺎن ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﯿﺮه روﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﯿﮏ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮﻫﺎ
زﺷﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده  .در ﻣﻮرد ﻓﺮض ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و از ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر » ﺗﺠﺮی « رخ
ﻧﺪاده اﺳﺖ  .اﯾﻨﺴﺖ اﺟﺮای آن ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺴﺎن ﺑĤن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺗﻦ را
ﺑﺪادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺠﺎزات ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ ﺳﺨﺮﯾﻪ آور اﺳﺖ ﺑĤن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺴﻮﺑﺴﺖ  .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮرﮔﺮدد .
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ  :اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮﯾﺴﺖ ﭼﺮا ﻋﻤﻼ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ؟!  ...ﭼﺮا وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﮑﺎب آﻧﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ؟! .اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﭼﺮا
ﻫﻤﮕﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ ؟! ..ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺗﻦ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑِﭙﯿﺸﮕﺎه دادﮔﺎه آورده اﯾﺪ؟!  ...ﭼﺮا دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎوت
را ﺑﺎزﯾﭽﻪ اﻏﺮاض ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ؟!.
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ﻣﺎ ﻧﯿﮏ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮوی ﮐﺎر آﻣﺪ اﺻﻮل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ را از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮد  .ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﺮﻣﯿﮕﺰﯾﺪ  .ﺳﭙﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﯾﺮ
ﺑﺒﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪان را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪان ﻣﯿﺪاد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی را ﺑﯽ اﺛﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﺨﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ و
اﻋﺘﺮاض ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ درﯾﻎ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ  ،وزﯾﺮان اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داراﻟﺸﻮرا اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .ادارات ﺑﺎﯾﻨﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ  .روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑĤن ﺧﺸﻨﻮدی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .
اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﯾﻢ و ﺑﺎﯾﻦ زودی ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .
آری اﻣﺮوز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد را از ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﻫﺎی آن روزی ﺑﺮ ﮐﻨﺎر وا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
دروﻏﺴﺖ  .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻠﻮی ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻪ ﮔﺰارده ؟ اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮔﺰارده اﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ادارات ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﭼﻮن و
ﭼﺮا آن ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ را اﺟﺮا ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ  .روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺘﺎﯾﺸﻬﺎ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮ از ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ  .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﻫﻤﮕﯽ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ  .ﻣﺎ ﻧﯿﮏ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از روی ﻣﯿﻞ و دﻟﺨﻮاه ﺑﺎ آن
اوﺿﺎع ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ  .اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ رﺿﺎﺷﺎه ﭼﮑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﮐﺮد؟!.
ﺷﮕﻔﺘﺘﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﻣـﺮوز ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎم دارﻧﺪ از ﮐﻤﮑﻬـﺎی ﻣﻬـﻢ ﺷـﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر او دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  .ﻣﺜﻼ ﺷﺎﻫﺰاده ﻓﯿﺮوز ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻨﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم او
ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﮑـﯽ از ﮐﺴﺎﻧـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﺎ رﺿﺎﺷﺎه ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺑﻮد  .ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺪی ﺟـﺰ دوﺳﺘـﯽ
ﻧﺪﯾﺪه ام وﻟﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺘﻮاﻧﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن آﻗﺎی اﺳﺪی ﯾﮑﯽ از اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎر رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮد و ﻋﻼﻗﻪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﯽ اﻧﺪازه ﺑﺎو ﻣﯿﻨﻤﻮد .
ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ام ﭼﻮن در ﻣﺸﻬﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺑﺎو ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮﮔﺮدﯾﺪه و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ  :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﺟﺮﻣـﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺪارم اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﻇﻠﻤﻬﺎﯾـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﺎه ﭘﺮﺳﺘـﯽ ﺑﻤـﺮدم
ﻧﻤﻮده ام  .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آوﯾﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎل ﻣﻠﻐﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮد؟! اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﺎس اﺗﻬﺎﻣﺎت وﮐﻼی دﯾﮕﺮ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﻓﻘﺮه
اﺗﻬﺎم ﺑﻨﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﻠﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ از روی ﻗﺮﯾﻨﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺼﻮد اﺛﺒﺎت ﺟﺮم ﺑﻮده و ﺑﻬﺮ ﯾﮑﯽ اﯾﺮادﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﺘﻮان ﮔﺮﻓﺖ  .اﯾﻦ دﻓﺎﻋﺎت را وﮐﻼی دﯾﮕﺮ آﻗﺎی
ﻣﺨﺘﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﻢ .
اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﯽ ﻣﻌﻨـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺠـﺮی ﺑﺎﺷﺪ و از وزﯾـﺮان ﮔـﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻫﻤﮕﯽ آﻧﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﮔﺮدن ﮔﺰارﻧﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،و اﮐﻨﻮن ﺑﯿﮑﺒﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﯿﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﯽ
ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺑﻤﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﮑﺸﻨﺪ  .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻤﺎ اﯾﺮاد ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻧﯿﺰ ﭘﺎره اﻏﺮاﺿﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧـﺪه آﻧﭽﻪ ﺑﺴـﻮد ﻣﺘﻬﻤـﺎن اﺳﺖ ﺑﮑﻨﺎر ﮔـﺰارده اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در
ﭘـﯽ اﺛﺒﺎت ﺟـﺮم ﺑﻮده ﺑﺎ ﺗﮑﻠّﻒ دﻟﯿﻠﻬﺎﯾـﯽ ﺳﻮق ﮐﺮده اﻧﺪ .
ﻣﻦ ﺳﺨﻨﻢ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﭙﺎﯾﺎن ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻢ  .ﺧﻼﺻﻪ دﻓﺎع ﻣﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم ﮐﺸﺘﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺧﻼف آﻧﺮا ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در آن ﺑﺎره ﺑﺮای ﻫﺮ دو از ﻣﻮﮐﻠﯿﻨﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ  .درﺑﺎرۀ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی
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دﯾﮕﺮ آﻗﺎی ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻖ و ﻋﺪل اﺳﺖ .
ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﻠﻐﯽ ﺑﻮده ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻧﺘﻮان داد  .اﮔﺮ دادﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮد اﻟﺒﺘﻪ
وارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ در آﻧﺼﻮرت ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارم و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺨﺮﯾﻪ و ﻃﻌﻦ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺧﻮدی ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺼﺪر ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده و در ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮔﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻨﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎم اﻋﻼم ﺟﺮم ﺑﺪادﺳﺮا
ﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد و ﻣﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد .
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ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮوزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
در ﺷﻤﺎرۀ دﯾـﺮوز اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘـﻪ ﮐﻪ در ﺳـﯽ اﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮥ ﻣﺤﺎﮐﻤـﻪ ﻣﺨﺘـﺎری ﻣﻦ ﺑﺪادﺳﺘﺎن ﺳﺨﻨﺎن
زﻧﻨﺪه ای ﮔﻔﺘﻪ ام  .ﺷﮕﻔﺖ از ﻣﺨﺒﺮ آن روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی را ﺑﺮای آن آورده اﮔﺮ آﻗﺎی ﻣﺨﺒﺮ روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ و
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻟﺤﻦ ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﻪ ای ﺣﺮف زد و ﻣﻦ اﮔﺮ در دﻓﺎع ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﺮدم و دروﻏﻬﺎی دادﺳﺘﺎن
را ﺑﺮﺧﺶ ﮐﺸﯿﺪم  ،ﺳﺰای ﺑﯽ ادﺑﯽ او را دادم  .ﯾﮏ دادﺳﺘﺎن ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺪ ادب ﺑﯿﺮون ﺷﻮد؟! .دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺣﺪ ادب ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و از وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺮدارد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻨﺎه او
ﭘﺮده ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺪﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﻦ ﻣﺘﻦ و ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺧﻮد را در روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﮐﺴـﺮوی

