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در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﯿـﻦ واﻧﻤﻮد ﺷﺪه ﮐﻪ

ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز و ﻫﻤـﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮاﯾﺸﺎن دوﺳﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﯾﻨﺴﺖ ؟! .اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎم اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﺎم دﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﯿﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ
ﻫﯿﭻ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻧﺎﻧﺮا ﺑﺤﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺰارﻧﺪ؟! .در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر داری ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی رو اﺳﺖ ؟!.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﻬﺎﻧﺴﻮز را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ  .آن ﺟﻮان ﺳﺮا ﭘﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻮد و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﯾﮑﯽ از
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣـﺮا ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐـﺮده  .ﺷﺮح ﮔـﺮﻓﺘﺎری و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ

) آﻗﺎی ﺳﯿﺮوس

( ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ ﻣﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﭽﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻮان ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ دﻟﺴﻮزی

ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺮاﻫﺎن او اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﭼﻢ را راه ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ  .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﻤﯿﺘﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺨﺘﺎر ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺰﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ؟.
ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ  :ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ؟ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ او و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎآزﻣﻮده ای
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮑﺮوز ﺗﻔﻨﮕﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ-
ﭘﺲ از آن ﭼﮑﺎری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ؟! .از ﮐﺪام ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ؟! .ﮐﺪام اﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻨﺪ؟! .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ زور و ﻓﺸﺎر راه ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ آﻧﺮا ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺳﭙﺎرﻧﺪ
ﺟﺰ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪی و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺧﻮد آﻧﺎن آﺷﻮب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردی  .ﭘﺲ ﭼﻪ
ﺟﺎی ﻧﮑﻮﻫﺶ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟!.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﻘﺪر ﻧﺎ آزﻣﻮده اﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ  :ﻫﻤﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز ﮐﻪ از
زﻧﺪان ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﻨﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺮوﯾﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺪ ﺑﺮوﯾﻢ  .ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ
ﻣﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺮوم و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺪ رﻓﺖ ﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺠﺎزﯾﺴﺖ  ،ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ راه ﻧﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪوﯾﻢ و ﯾﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎی
ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮدارﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻨﺪروی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد  .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ؟  ، ...ﭼﻮن اﯾﻨﺮا
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﭼﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ  .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻨﺪی
ﻧﻮﺷﺖ  .ﮔﻔﺘﻢ از ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد! .ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﺪﯾﻬﺎ ﮐﺮدم و ﻧﻮﺷﺘﻢ  :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﯾﻨﯿﻦ را ﮐﺸﺖ  ،ﺑﺎﯾﺪ
رﯾﺸﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ را ﮐﻨﺪ  .ﯾﺎ داد زدم  :اﯾﺮان ﺟﺎوﯾﺪاﻧﺴﺖ  ،ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ﻓﻼﻧﺴﺖ  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﻬﻤﺎﻧﺴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻮن
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﮑﺮر ﮔﺮداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ ! اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ از اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎ رﻫﺎ ﮔﺮدﯾﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ و از راﻫﺶ ﺑﭽﺎره ﭘﺮدازﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد  .ﭼﻮن
اﯾﻨﻬﺎ را ﮔﻔﺘﻢ  ،ﻫﻤﮕﯽ رام ﺷﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
ﻣﻘﺼﻮدم آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮐﺸﻮر را ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
و ﺑﯿﮏ ﺟﻮش و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺮﻣﯿﺨﯿﺰﻧﺪ و اﮔﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﺸﻮد  ،ﻗﻬﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺴﻮی ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ  .اﯾﺮاد
ﻣﻦ ﺑĤﻗﺎی ﻏﻔﺎری از اﯾﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ از ﺗﻨﺪی ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز ﺑﮑﺎﻫﺪ و او را ﺑﯿﮑﺮاه ﮐﻮﺷﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﯿﻨﺪازد
ﻗﺪری ﻫﻢ ﺗﺤﺮﯾﮑﺶ ﮐﺮده و ﺟﻮان ﺑﺪﺑﺨﺖ را دﭼﺎر آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه  .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﻦ ﺑﮑﺸﺘﻦ ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز
ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ  .از او ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻧﺰده  ،و اﮔﺮ از آﻗﺎی ﻣﺨﺘﺎر ﯾﺎ از دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﯾﺎران او
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ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ زﺟﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ رخ داده ﻣﻦ ﻫﻮاداری از آﻧﻬﺎ ﻧﺪارم و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ  ،ﺳﺨﻦ ﻣﻦ در ﺑﺎرۀ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﮐﺮدن اﯾﻨﺎﻧﺴﺖ  ،در ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی ﺑﻮده .
ﺧﻼﺻﮥ دﻓﺎع ﻣﻦ در ﺑﺎرۀ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﻮﻗﯿﻒ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ ﺷﺎه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده
ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑĤﻗﺎی ﻣﺨﺘﺎر ﯾﺎ ﺑﺪﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺖ  .ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻨﮑﺎر ﭼﻮن ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮﻧﺴﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ  .ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری
ﺑﻮده  .اﻣﺎ اﮔﺮ درﺑﺎرۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ از روی اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﺗﻌﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺰاﺷﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .
اﻣﺎ درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ  ،ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت دوم دادﺳﺘﺎن را ﺑﺸﻨﻮم ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ﭘﻮچ اﺳﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﺗﻬﺎم در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﺎﻧﺎت دادﺳﺘﺎن را ﺷﻨﯿﺪم ﭘﻮﭼﯽ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺠﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ  .زﯾﺮا دادﺳﺘﺎن ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺮادﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨـﯽ دﻫﺪ ﺑﯿﮏ رﺷﺘـﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺴﺖ ﺗﺮ دﯾﮕﺮی
ﭘﺮداﺧﺖ  ،ﻣﺜﻼ درﺑﺎرۀ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ دﻟﯿﻠﻬﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ را ﺷﻤﺮد :

 (1ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ وﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻤﻨﺎن وﺟﻬﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﻌﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ـ

ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﮑﺮر داده ﺷﺪه زﯾﺮا در آن ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺖ » اﻧﺠﺎم داده ﺷﺪه « ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﻦ ﻓﯿﺮوز ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻮده ﻧﻤﯿﺮود  .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دﯾﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺟﻬﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ اﻣﺮی ﭘﺎداﺷﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﻨﺎن داده ﺷﻮد اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ از ﺗﻬﺮان دﺳﺘﻮر ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ را داده ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺑﺮ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﮐﺸﺘﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی
را ﻗﺒﻮل ﻧﺘﻮان ﮐﺮد .

 (2اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﭼﻮن ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻮده ﺑﺘﻬﺮان ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ -

اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ را ﺑﺘﻬﺮان

ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻼزﻣﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﯿﺪاﺳﺖ او را ﻣﯿﮕﻔﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑِﺒﯿﺮون ﺳﺨﻦ ﻣﯿﺒﺮد و ﺑﺎﯾﻦ ﻋﻨﻮان از آﻧﺠﺎ دورش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .

 (3از ﺗﻬﺮان ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ -
ﻣﺨﺘﺎر و دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری » ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ«

ﻋﺠﺐ دﻟﯿﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪ  .اﯾﻨﺮا آﻗﺎی

ﯾﮏ ادارۀ ﺧﺎﺻﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﻣﺎ

ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺮدی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ ﮐﺎر آژان ﻫﺎی ﺑﯿﺴﻮاد و ﻧﺎآﮔﺎه ﺳﻤﻨﺎن ﻧﺒﻮده
و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری او ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ آزﻣﻮده و آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﺮدد .

 (4درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺗﯿﻐﻪ ﮐـﺮده اﻧﺪ -

ﭘﻨﺠـﺮه ﻧﺒﻮده از در ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑـﯽ را ﺗﯿﻐـﻪ

ﮐـﺮده اﻧﺪ  .اﯾﻨﻬـﻢ ﯾﮏ اﻣـﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎدی ﺑﻮده  .ﺧﺎﻧﻪ دو در داﺷﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺮای آﺳﺎﻧـﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﯾﮑـﯽ را ﺗﯿﻐـﻪ
ﮐـﺮده اﻧﺪ  .ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﻣﻼزﻣﻪ ای ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺪارد  .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ ﻣﺒﻐﻮض
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ او را در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدش در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﺧﺎﻧﮥ او را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دو در داﺷﺘﻪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﯾﮑﯽ را ﺗﯿﻐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮده اﻧﺪ .
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ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ از ﺳﮓ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﯿﺮون ﮐﺮده اﻧﺪ ﻫﯿﭻ

دﻻﻟﺘﯽ ﺑﻘﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺑﺮ ﻓﺮض داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺎن ﻗﺼﺪی ﺳﮓ ﭼﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ؟!.

 (6او را از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﭙﺎﯾﯿﻦ آورده اﻧﺪ -

اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدﯾﺴﺖ  .ﭼﻮن در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ

ﻧﻈﺎرت دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻄﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ در ﺿﻤﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿﻦ و اذﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﺎ
ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺪارد  .زﯾﺮا در ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﺖ .
 (7ﮔﺰارﺷﻬﺎی دروﻏﯽ درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ داده اﻧﺪ  -ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ
اﯾﻦ دادﺳﺘﺎن از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ؟! .ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻏﺮاﯾﺐ را از ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ؟! .آری اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از
دﻟﯿﻠﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه وﻟﯽ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺑĤن دادﻧﺪ  .آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪی ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ﺧﻮد ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻤﻨﺎن ) ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ (

ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﯿﺮوز

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ از ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﯾﺶ دارو ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ  ،ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ  .در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪی
ﻣﻌﺎﻟﺠﺶ ﺑﻮد و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﯿﻤﺎری او را ﮐـﺮده اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﺪارک و دﻻﯾﻞ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺟـﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ دادﺳﺘـﺎن اﮔـﺮ
ﺑﯽ ﻏﺮض ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮدش اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و در ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ادﻋﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی دروﻏﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﯿﻤﺎری
ﻓﯿﺮوز داده اﻧﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮده ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ و آن ﻣﺪارک را ﺑِﺮُﺧَﺶ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺨﻄﺎی ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮد و آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﮑﺒﺎر ﮐﻨﺎر ﮔـﺰارد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﮕﻮﯾﺪ :
ﮔﺰارﺷﻬﺎی دروﻏـﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﯿﺮوز داده اﻧﺪ  .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  :ﻣﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ام و
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و از آن ﻫﻤﻪ دﻻﯾﻞ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮﮐﻨﯿﺪ .

 (8ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺤﻤﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ را از

ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ـ اﯾﻦ

ﻋﺒﺎرت ﺗﻌﺠﺐ آورﺗﺮ از ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮردﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺗﻌﺠﺐ و ﺗﺄﺛﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﻦ در دﻓﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘـﻢ ﮐﻪ ﭼـﻮن درﺧـﻮاﻧﺪن ادﻋﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ روزﯾﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ
ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻋﻘﯿﻠﯿﭙﻮر ﻣﺤﻤﺪ آﺷﭙﺰ را ﺑﺤﻤﺎم ﺑﺮده  ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﻮء ﻗﺼﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺎ ﻋﻘﯿﻠﯿﭙﻮر ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ؟! .وﻟﯽ ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪه
را ﺧﻮاﻧﺪم دﯾﺪم ﻋﺠﺐ ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺰ ﺑﺘﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ و
اﻋﻤﺎل دﺳﯿﺴﻪ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺴﺘﮑﻪ اوﻻ ﻣﺤﻤﺪ آﺷﭙﺰ ﻫﺮ روز ﺑﻬﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
ﻫﻤﺮاه او ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻨﺮا ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺒﺰی ﺧﺮﯾﺪن ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻋﻘﯿﻠﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ در رﻓﺘﻦ ﺑﺤﻤﺎم ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدی ﺑﻮد و ﺛﺎﻧﯿﺎ در آﻧﺮوز درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺤﻤﺎم را ﺧﻮد
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﻮده ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻋﻘﯿﻠﯽ ﭘﻮر او را ﺑﺎﺟﺒﺎر ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ  .ﻓﻮﻻدی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﭘﺮس و دادﺳﺘﺎن راﺳﺘﮕﻮ ﺑﻮده و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼک ﻗﻀﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت داد  ،ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ آﻧﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده
اﯾﻨﮏ ﻋﺒﺎرت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ از ﻓﻮﻻدی را از ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده ام و ﻧﻘﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ :
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س ـ درآﻧﺮوز ﮐﻪ ﻋﻘﯿﻠﯽ ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺤﻤﺎم ﺑﺮد آﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻋﻘﯿﻠﯽ ﭘﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر دﯾﮕﺮی
ﺑﺤﻤﺎم ﺑﺮد ؟!.
ج ـ ﻫﺮ دو ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺎم ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﻤﺪ دو ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﮐﺮده و ﭼﻮن
ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﻨﺪه اﺟﺎزه ﻧﺪادم :
اﯾﻨﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺎزﭘﺮس  ،و ﻋﺠﺐ اﺳﺘﮑﻪ ﻣﻦ دﻓﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻨﺮا ﺷﺮح دادم وﻟﯽ دادﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺑﺎز ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻل را ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮑﺸﺪ  .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﺎﺟﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  :ﯾﮏ
ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻬﻢ و وﺟﺪان و اﻧﺼﺎف ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﻨﯿﺪ  .وﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺠﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
دادﺳﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را وادارﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺴﺮش ﺣﻨﺎ ﺑﻨﺪد ﺗﺎ در ﺣﻤﺎم دﯾﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد
را ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ دارم ﮐﻪ اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ؟! .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺤﻨﺎ ﺑﺴﺘﻦ
ﻣﺠﺒﻮرﮔﺮداﻧﻨﺪ؟! .آﻧﭽﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺣﻨﺎ ﺑﺴﺘﻪ  ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻘﯿﻠﯽ ﭘﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ و
اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎی اﺟﺒﺎر در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮده .
ﻋﺠﺐ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻈﻔﺮ ﻓﯿﺮوز در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻀﯿﻪ را واروﻧﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﭽﻞ اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﺳﺮش
ﻣﻮ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺣﻨﺎ ﺑﺒﻨﺪد و ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺑﮑﺪام ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎورﮐﻨﯿﻢ .
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻪ ﮐﭽﻞ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﻮدار  ،ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﭙﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﺑﺎزﭘﺮس و دادﺳﺘﺎن وارد آورده و
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﭘﺸﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﭘﺮده
ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮن داﺳﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺧﻮد را از ﺣﻤﺎم ﺷﺮح داده ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ  :ﻣﻦ ﺑﺎﻃﺎق وارد ﺷﺪم
ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺎل اﺳﺮ آﻗﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و دﯾﺪم آﻗﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد و دوﺑﺎره ﺑﺴﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد  .اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻣﺤﻤﺪ زﻧﺪه ﺑﻮده  ،و آﻧﭽﻪ دادﺳﺘﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ او را ﺧﻔﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ ﺑﮑﻠﯽ دروﻏﺴﺖ و اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه
اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑĤن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ دﮐﺘﺮ  .زﯾﺮا دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪی ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻓﯿﺮوز ﻣﯿﺮزا

ﺑﻮده در ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎی ﺧﻮد اوﺳﺖ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻤﻨﺎن ) ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد دادﺳﺮاﺳﺖ (

ﺻﺤﺖ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت

ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ  » :اﻣﺮوز ﮐﻪ  ...اﺳﺖ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻐﺮوب ﮐﻪ ﺑﺒﺎﻟﯿﻦ ﻣﺮﯾﺾ آﻣﺪم
در ﺣﺎل اﻏﻤﺎ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﻮد ﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﮕﺮدﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺮض ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻮت ﮔﺮدﯾﺪ « .
ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ دادﺳﺘﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ  :ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑĤن ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ؟ .ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﺮ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ؟! .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﺬری دارﯾﺪ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺎﯾﻦ روﺷﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ روﺷﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﮑﻨﺎر ﮔﺬارﯾﺪ و ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دﻻﯾﻞ را ﻏﺮﺑﺎل ﮐﻨﯿﺪ؟! .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ  :ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻢ  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮو ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﭘﯿﺮو اﻏﺮاض اﯾﻦ و آن .
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اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی دارد ﮐﻪ دﯾﺮوز ﮐﺸﻒ ﺷﺪه  ،در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﯿﺮوز ﺳﻪ ﻓﻘﺮه
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻣﻀﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻫﺴﺖ درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ ﻓﯿﺮوز ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮض ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻮده  .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﺧﻂ و اﻣﻀﺎی ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺖ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده دوم ﺑﺎ ﺧﻂ دﯾﮕﺮی وﻟﯽ ﺑﺎﻣﻀﺎی دﮐﺘﺮ
در ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ  ،ﺳﻮم ﺑﺎز ﺑﺎ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎء ﺧﻮد دﮐﺘﺮ داﯾﺮ ﺑﺎﺟﺎزه دﻓﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﺮا ﻫﻢ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده .
دﯾﺮوز آﻗﺎی ﻣﻘﺪادی ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﺎزﭘﺮس دو ﻓﻘﺮه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﮑﻢ و ﺳﻮم را ﮐﻪ ﺧﻄﺶ از دﮐﺘﺮ اﺳﺖ و
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ دارد ﭼﻮن دﯾﺪه ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﮑﺒﺎره ﮐﻨﺎرﮔﺬارده و
ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ دوم را ﺑﺪﮐﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﻄﺶ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻬﻤﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪﯾﻢ در ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻌﮑﺎس داده ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﺮا از دﮐﺘﺮ
اﺟﺒﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﻧﺒﻮدن ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ از او دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺎﺟﺒﺎر ﻧﺪارد و آﻧﮕﺎه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻢ
در ﭘﺮوﻧﺪه دو ﻓﻘﺮه ﻧﻮﺷﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ آﻧﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ
در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺴﻤﻨﺎن رﻓﺘﻪ و دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪی را ﺑﺒﺎزﭘﺮس ﺧﻮاﺳﺘﻪ او ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﯽ آورم :
س ـ واﻗﻌﺎ ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻤﺮض ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺮده ﺑﻮد ؟ ...
ج ـ ﺑﻨﺪه اﯾﻨﻄﻮر ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺮض ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺮده اﺳﺖ .
س ـ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘﯽ در ﺑﺪن اﯾﺸﺎن ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ؟ ...

ج ـ ﺑﻨﺪه ﻧﺪﯾﺪم ) ﺻﻔﺤﻪ ( ... ! 201
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎز در ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ آن را واﻧﻤﻮدﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﮐﻪ از دﮐﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺟﺒﺎری
ﺑﻮده ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ﺗﺎ ﺑﺎﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده ا ﻧﺪ؟! ...
ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادﻫﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﻦ در دﻓﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮح دادم در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺮارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺴﯿﻨﻘﻠﯽ و ﻋﻘﯿﻠﯿﭙﻮر و ﻋﺒﺎس
ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ  .اﯾﻦ ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ را ﮐﻪ روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺒﺎزﭘﺮس ﮐﺸﯿـﺪه اﻧﺪ ﻫـﺮ ﺳـﻪ از ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﺘـﻦ
ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﻤﻮده و داﺳﺘﺎن رﻓﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﺴﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺷﺮح داده اﻧﺪ  .وﻟﯽ ﭘﺲ
از ﯾﮑﻤﺎه ﮐﻪ دوﺑﺎره از زﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻔﺎﺻﯿﻠﯽ درﺑﺎره ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ را
اﻗﺮار ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ و ﯾﮑﯽ از دﻟﯿﻠﻬﺎﯾﺶ ﻫﻤﯿﻨﻬﺎﺳﺖ  .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ و ﻫﻢ ﻋﻘﯿﻠﯽ ﭘﻮر از زﻧﺪان ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﺑﺪادﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻮده  ،و ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ از آﻧﻬﺎ در
اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﻘﯿﻦ و اﺟﺒﺎر را ﺗﮑﺮارﮐﺮده و ﺷﺮﺣﻬﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ
دوﻟﺖ ﻣﺘﻘﻀﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎری دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﻮد و ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را درﺑﺎره ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ در زﻧﺪان ﻣﺠﺮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻼن ﻣﺎده ﺷﻤﺎ آزاد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و
درﺑﺎرۀ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻧﻮﯾﺪ ده ﻫﺰار رﯾﺎل ﭘﻮل داده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ آذر ﻣﻌﻈﻤﯽ ﭼﮑﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻓﺮﺳﺘﺎده آن ﭘﻮل را از ﺑﺎﻧﮏ ) ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ از ﺑﺎﻧﮏ رﻫﻨﯽ ( ﮔﺮﻓﺘﻪ و آورده اﻧﺪ ﮐﻪ
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ﺑﺠﻠﻮ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ رﯾﺨﺘﻪ وﻟﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از او ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﻬﺰار رﯾﺎل ﺑﺎو ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
را ﺑﮑﯿﻒ ﺧﻮد ﮔﺰارده اﺳﺖ .
ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺮاد ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارزﺷﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮔﺮدﯾﺪ  .ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮏ
ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻋﺘﺮاف ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ در ﻧﺘﯿﺠﮥ دو ﮐﺎر ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد  :ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺎزﭘﺮس
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﮕﯿﺮ اﻧﺪازد  .ﻣﺜﻼ از ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﯾﮏ ﻗﺘﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻋﺖ آن ﻗﺘﻞ در ﮐﺠﺎ ﺑﻮده و او ﺑﮕﻮﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﻮدم  ،وﻟﯽ ﺑﺎزﭘﺮس ﮔﻮاﻫﯽ زن ﯾﺎ ﮐﺴﺎن او را ﺑﺮﺧﺶ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ
در آن ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن او را ﺑﮕﯿﺮ اﻧﺪازد و ﺑﺎﻗﺮار وادارد  ،دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻤﺘﻬﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ دﻫﺪ و ﺑﺎ زور
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻓﺸﺎر او را وادار ﺑﺎﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﯾﻬﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ اول ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮان
آﻧﺮا دﻟﯿﻞ آورد  .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوم ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻣﻨﺸﺎء اﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ  .زﯾﺮا ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ
اﻋﺘﺮاف ﺑﺠﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻗﺮارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده و در دادﮔﺎه
ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪه  ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪک ﻓﺸﺎری ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﺮای ﻫﺮ اﻗﺮاری از راﺳﺖ و دروغ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .
ﮔﻔﺘﻢ درﺑﺎرۀ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اول ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده  .زﯾﺮا ﺑﺎزﭘﺮس ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ
در ﭘﺎﺳﺨﺶ درﻣﺎﻧﻨﺪ از اﯾﻨﺎن ﻧﻨﻤﻮده  ،و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ دوم اﺑﺘﺪا ﺑﺴﮑﻮن وارد ﺷﺪه و ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﯿﺎﻧﺎت اوﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻠﺴﺖ ﻓﺸﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮده  .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻓﺸﺎر را ﺷﺮح دادﻧﺪ و اﯾﻦ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺰﻧﺪان ﻣﺠﺮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ در
ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﮑﻤﺎه ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻓﺸﺎر داده ﺗﺎ ﻣﻠﺰم ﺑĤن ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .
اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺮﺣﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در دﻓﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دادم  .دادﺳﺘﺎن در ﻗﺒﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﺑِﺒَﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ
آﻧﻤﺮد ﻋﻠﺖ آﻧﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ﺳﭙﺲ اﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﭼﻮن ﺑﺰﻧﺪان
ﻣﯿﺎﻓﺘﻨﺪ در آن ﮔﺮﻓﺘﺎری ﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎن روﺣﯽ در آﻧﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ و
ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﺪارد  .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﻬﻤﯽ دﭼﺎر ﭼﻨﺎن ﻫﯿﺠﺎن ﮔﺮدد و ﺑﮕﻨﺎه اﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺑﺎزﭘﺮس ﺿﺎﻟﻤﺎﻧﻪ او را ﺑﺰﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺰارد و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻋﺘﺮاﻓﺎت دروﻏﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺎ ﭼﻮن رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺒﻮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪان ﻣﺠﺮد را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﻘﯿﻦ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت دوﻣﯽ ﺟﺰ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﺸﺎر ﻧﺒﻮده  .ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﮑﻨﺎر ﮔﺰارده ﻣﻮﺿﻮع ده ﻫﺰاررﯾﺎل را ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ
ﯾﮏ ﺑﺎزﭘﺮس ﭼﻪ ﺣﻖ دارد از راه ﺗﻄﻤﯿﻊ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ؟!  ...و آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻮل از ﮐﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ؟! .آن
ﮐﺪام » ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺒﯿﺮ « ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺘﻞ ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ و ﺧﺰﻋﻠﯽ ده ﻫﺰار رﯾﺎی ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯿﺪاده ؟! ...
در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺎﺷﻨﯿﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺪادی وﻟﯽ ﻣﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﯾﺸﮥ آﻧﺮا ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ .
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻔﺘﮥ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻫﯿﺠﺎن ﮔﺮدﯾﺪه و آﻣﺪه و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻮن
دوﺑﺎره ﺑﺰﻧﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮑﺎر ﻋﻮد ﻧﻤﻮده ؟!  ...از ﮐﺠﺎ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮد ﻧﺘﯿﺠﮥ آن
ﻫﯿﺠﺎن روﺣﯽ ﻧﺒﻮده  ،از ﮐﺠﺎ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮارﻫﺎی ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ دروﻏﯽ دوﺑﺎره ﺑﻤﺘﻬﻤﺎن ﺑﻨﺎی
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ﺑﺪرﻓﺘﺎری را ﮔﺰارده اﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﯽ ﺑﺮده و زﺷﺘﯽ آن ﻫﻤﺮاﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ
ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ؟! ...
از ﻫﻤﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﻧﮑﺎر ﮐﻪ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺳﺮزده ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻨﮑﻪ
اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ در ﻧﺰد ﺑﺎزﭘﺮس اﻗﺮارﮐﺮده ﺳﭙﺲ در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه اﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻋﻠﺘﺶ آﻧﺴﺘﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﮥ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻮﮐﻼء ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرد و از آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺟﺮم را اﻧﮑﺎرﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ وﮐﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ
دﺳﺘﻮری ﻧﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﯾﮑﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮری ﺑﺎو ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ  ،و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎو ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﭘﺘﻮ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﮐﯿﻠﺶ اﯾﻨﺮا ﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﯿﺴﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺑﻮده و ﺣﺴﯿﻨﻘﻠـﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘـﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﭘﺘﻮ را ﻫـﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ وﻟـﯽ او ﺷﺮم ﮐـﺮد و ﻧﮕﻔﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ وﮐﯿﻠﺶ آﻧﺮا ﻫﻢ
ﮔﻔﺖ .
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﻪ دادﺳﺘﺎن درﺑﺎره ﻋﻠﺖ اﻧﮑﺎر ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﺎن
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دروﻏﻬﺎی دادﺳﺘﺎن را ﺑﺮﺧﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺳﺰای ﺑﯽ ادﺑﯿﺶ را ﻣﯿﺪﻫﻢ .
اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر از ﻣﻦ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده  .ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻄﻮر
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠـﯽ و ﻫﻢ ﻋﻘﯿﻠـﯽ ﭘﻮر ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﻮد دادﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آن ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺮارﻫﺎ ﺟﺰ ﺑﺎ زور و ﻓﺸﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﺒﻮده اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺟﺰ ﺑﺎ زور و ﻓﺸﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﺒﻮده اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻦ از ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﺮﺗﺮ از آﻧﺴﺖ  .ﭘﺲ
ﭼﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎو ﯾﺎد داده ﺑﺎﺷﻢ ؟!.
ﯾﮑﯽ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ و ﻋﻘﯿﻠﯽ ﭘﻮر از ﻣﺎل ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺘﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻮ ﺑﺮ
ﺧﻼف وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺸﮑﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﮑﺮده ای ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ات ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدن آن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در ﭘﺮوﻧﺪه
ﻓﺮاﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ای و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ؟! .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر زﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮده ﮐﺸﯽ ﺑﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺪﯾﮕﺮان ﺗﻌﺮﺿﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ؟! .ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ اﯾﻦ ﭼﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺘﻬﻤﯿﻦ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ !  ...ﺑﻮﮐﻼ ﺗﻬﻤﺖ ﻣﯿﺰﻧﺪ ! ...
ﻣﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯿﺴﺖ ؟  ...ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﻠﯽ ﭘﻮر را ﺑﺎ دﺳﯿﺴﻪ ﺑِﺒﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﻧﺪان ﺑﺮ ﺳﺮ آﻗﺎی
ﻣﺨﺘﺎر ﻓـﺮﺳﺘﺎده و آن ﭼﺎه را ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻨـﺪه اﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﻣﺨﺘـﺎر ﻫـﺮﭼـﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺮﺧﻼف وﻇﯿﻔﻪ ﮔﻮش
ﻧﺪاده اﯾﺪ؟! . .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮده اﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﯿﺴﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﺑﯿﮕﺎﻧﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮑﻠﻤﮥ » ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن « ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﯾﺪ ؟!..
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭘﺸﺘﺘﺎن ﺑﮑﺠﺎ ﮔﺮﻣﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺮوﯾﺪ؟! ...
درﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺘﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ آﻧﺮا ﻧﮕﻔﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ  .ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ اﯾﻦ دروغ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﺴﺎرت
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ؟! .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ وﮐﻼ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑĤن ﮐﺮد و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ را ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﮥ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ :

» ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻔﺘﻢ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﺎﻻﭘﻮش دادﻧﺪ ﻧﻪ ﻏﺬا دادﻧﺪ ﻣﺎ را
ﺑﺤﺒﺲ ﻣﺠﺮد اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ « ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺼﻮرت ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺴﯿﻬﺎ رﺟﻮع ﮐﺮدم درﺻﻔﺤﮥ  18ﺗﻘﺮﯾﺮات

ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ در دو ﺟﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه  :در ﯾﮑﺠﺎ در ﺳﻄﺮ  11ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  » :وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
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ﺗﻤﺎم ﺷﺪ در ﺳﺎﻋﺖ ده ﺷﺐ ﭼﻮن ﻋﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺎ را
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪان ﻣﺠﺮد ﻧﻪ زﯾﺮاﻧﺪار ﻧﻪ رواﻧﺪاز ﺣﺘﯽ از ﭘﺎﺳﺒﺎن ﯾﮏ ﺑﺎدﯾﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﺪادﻧﺪ درب را ﻗﻔﻞ ﮐﺮده رﻓﺘﻨﺪ ﻏﺬا ﻫﻢ ﻧﺪادﻧﺪ « ﺑﺎز در ﯾﮑﺠﺎ در ﺳﻄﺮ

 21ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  » :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم ﮐﻪ از ﺷﺮح آن ﻋﺎﺟﺰم زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون
زﯾﺮاﻧﺪاز و ﺑﺪون رواﻧﺪاز اﻃﺎق ﺑﯽ رﺧﺘﺨﻮاب «

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ دو دﻓﻌﻪ اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﮕﻔﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺣﻮاﺳﺶ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ؟!  ...و آﻧﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧﯽ را ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮان
درﺑﺎرۀ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮد ؟!  ...ﻣﻦ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧﯽ درﺑﺎره ام رود ؟ ...
ﻣﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺑĤزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ و دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن و ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در اﯾﻨﺒﺎره اﺻﺮار ﻣﯿﻮرزم  .در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ
دادﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﭽﺎپ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻓﺮوش روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ داﺷﺖ ﻣﻦ
ﭼﻮن آﻧﺮا ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺸﻤﺎردم ﺧﻮدداری ﮐﺮده از ﺳﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪم ﺳﭙﺲ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ را
ﺑﺮوزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ دادﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﻦ ﻧﮕﺰاردم ﺑﭽﺎپ رﺳﺎﻧﻨﺪ .
ﺳﭙﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن آن ﻧﻄﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺠﺎ را در دادﮔﺎه ﮐﺮد و ﺻﻮرت آﻧﺮا ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺮوزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﭼﺎپ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺑﻬﻤﺎن ﺧﻼﺻﻪ اﯾﮑﻪ ﻣﺨﺒﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ آﻗﺎی
دادﺳﺘﺎن راﺿﯽ ﻧﺸﺪ و ﻋﻘﺐ آﻗﺎی ﭘﺴﯿﺎن ﻣﺨﺒﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺑﺎﯾﺸﺎن ﮔﻠﻪ ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
دوﺑﺎره ﻣﺘﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﭽﺎپ رﺳﺪ و ﭼﻮن آن ﺟﻮان ﺑﺎ ﺷﺮﻣﯿﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺻﺮار اﯾﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪه ﻗﻮل داده ﺑﻮد  ،ﻣﻦ ﺑﺎز
راﺿﯽ ﻧﺸﺪه ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﭼﻪ ﻓﺮق دارد ؟!  ...ﭼﻮن از دﯾﮕﺮان ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻢ از او ﻫﻢ
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ  .دوﺑﺎره دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﻒ ﺗﻮﺳﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و او ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ
اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را دادم  .ﻣﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ از اﻧﺼﺎف و ﺣﻖ ﺑﮕﺬرم در ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯿﭙﻮﺷﯿﺪم .
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ  ،اﯾﻦ دادﺳﺘﺎن و ﭘﺪرش ﯾﮏ ﯾﺎدﮔﺎر دﯾﮕـﺮی از ﻣـﻦ دارﻧﺪ و ﻣﻦ در ﺷﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده اﻧﺪ  .در ﺳﺎل  1309ﮐﻪ در ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﻮدم آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻼس ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از آزﻣﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدم ﯾﮏ
ﺟﻮان ﭘﺴﺖ ﯾﮏ ﺗﻘﻠّﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد  .دادﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ژوری ﺑﻮدﯾﻢ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی
اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ را درﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑĤن ﺟﻮان داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ را از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ را ﻧﯿﺰ
ﺧﻮدش آﻣﺎده ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺑﺎو داده ﺑﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ ﻣﻦ ﺑĤن ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاده ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﺳﺘﻮر
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﺻﺮاری ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﻣﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﻧﻤﻮدم و ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﻋﻮض ﮔﺮدﯾﺪ .
ﻟﯿﮑﻦ آن ﺟﻮان ﭘﺴﺖ و ﭘﻠﯿﺪ از ﺑﺲ ﮐﻮدن و ﻧﺎﻓﻬﻢ ﺑﻮد اﯾﻦ را در ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﯽ ﺧﺮداﻧﻪ ﻫﻤﺎن ورﻗﻪ ای را ﮐﻪ از
ﭘﯿﺶ آﻣﺎده داﺷﺖ ﺑﺠﺎی ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﯿﺌﺖ ﺳﭙﺮد و در روز رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن دﯾﺪم ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺮت اﺳﺖ در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪم وﻟﯽ ﺳﺮّ ﺗﻘﻠﺐ را در ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﭘﺴﺘﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را دادم وﻟﯽ ﺳﭙﺲ از ﺑﺲ ﺳﻤﺞ و
ﺧﯿﺮه رو ﺑﻮد واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .
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اﯾﻦ دادﺳﺘﺎن از آن ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎﻫﺴﺖ ﯾﮑﯽ از واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﭘﺪرش ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه  ،دﯾﮕﺮی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
اﺳﺪاﷲ ﻣﻤﻘﺎﻧﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی آﻗﺎی ﺗﻘﻮی ، 1دﯾﮕﺮی آﻗﺎ اﺣﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮد .
ﻣﻦ ﺑﻬﻤﮕﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ دادم و آن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻓﻬﻢ و ﻏﯿﺮت ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ آﻣﺪه و ﺷﺸﻤﺎه در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪه اﻧﺪ و اﻣﺮوز اﻣﺘﺤﺎن ﻓﻬﻢ و داﻧﺶ ﺧﻮد را داده اﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺣﻖ آﻧﻬﺎ را ﻟﮕﺪﻣﺎل
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﯾﮏ ﺟﻮان ﭘﺴﺖ و ﻣﺘﻘﻠﺐ را ﻫﻤﭙﺎﯾﻪ آﻧﺎن ﮔﺮداﻧﻢ  .و آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ و
ﭘﺴﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺿﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮔﺮدد و رﺷﺘﮥ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﺪﺳﺖ او اﻓﺘﺪ ؟! ...
ﺷﮕﻔﺘﺘﺮ آﻧﮑﻪ ﺟﻮان ﺑﯿﺸﺮم از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را دادم و اﮐﻨﻮن
ﭘﺮوﻧﺪه اش در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺖ  .ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ اﯾﻦ دادﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﺑĤن
ﺟﻮان ﺑﻮده .
اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ  :ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎ از ﺗﻘﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮرﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺤﺴﯿﻨﻘﻠﯽ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ دروﻏﻬﺎﯾﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟! .ﺑﺮای ﻣﻦ از دروﻏﻬﺎی ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻮد ؟!..
دﻓﺎع ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﭙﺎﯾﺎن ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﻣﻦ ﻋﺬر ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻔﺘﻢ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺧﺘﯿﺎرش را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻢ .
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