دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از اﺳﺮار ﮐﻮدﺗﺎی
ﺳﻮم اﺳﭙﻨﺪ  ۱۲۹۹ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽدارد

ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق در
اﺳﭙﻨﺪ 1322
در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراي ﻣﻠّﯽ
درﺑﺎره ﮐﻮدﺗﺎي
ﺳﻮم اﺳﭙﻨﺪ
1299
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ
»ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء« از
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻮدﺗﺎي
ﺳﻮم
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ

دکتر مصدق از اسرار کودتای سوم اسپند
 ۱۲۹۹پرده بر میدارد
سخنان دکتر محمد مصدق در اسپند  ۱۳۲۲در مجلس
شورای م ّلی

درباره کودتای سوم اسپند ۱۲۹۹
به مناسبت اعتبارنامه »سیدضیاء« از عوامل کودتای
سوم اسپند
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در  ۱۶و  ۱۷اسپندماه
۱۳۲۲
بازنشر :کمیته انتشارات جبهه م ّلی ایران – سوم اسپند
 ۱۳۹۷خورشیدی

پیشگفتاری بر دو جلسه مجلس با سخنان دکتر مصدق و سیدضیاء درباره
کودتای سوم اسپند ۱۲۹۹

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮآﻣﺪه از دو ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ۱۶و  ۱۷اﺳﭙﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۲۲ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﭼﻮن ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺷﺸﻢ اﺳﭙﻨﺪ  ،۱۳۲۲ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﺔ وﮐﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ده روز ﺑﻌﺪ از
اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﺔ »ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﳕﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ،در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺪﺿﯿﺄ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﭙﻨﺪ  ۱۲۹۹و ﻧﻘﺶ
ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء در اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻫﺪاف دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺖ و آن ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ از اﺳﺘﺒﺪاد و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دوره رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺿﺎﺷﺎه را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار
داد ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،اﯾﺠﺎد »ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪاد« و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺷﻐﺎل اﯾﺮان
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﭙﻨﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺻﺪ روزه وی ،ﻣﺼﺪق ﻧﻘﺶ او را ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ﻧﺸﺎن دادن زواﯾﺎی ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻮدﺗﺎ ﺳﻮم اﺳﭙﻨﺪ و
اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ »رﺿﺎﺷﺎه« ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺮار ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪﻟﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﱳ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻨﯽ
ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﭙﻨﺪ  ۱۲۹۹ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات
و دﻻﯾﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﺗﺎ و اﺑﺰار آن را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻔﺮ اول ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ!
ﮔﺮﭼﻪ او درﺑﺎره ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻘﺶ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و
ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎد ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﱳ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،آنﭼﻪ ﮐﻪ ارزﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﻔﻆ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
در ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻣﱳ ﺿﻤﻦ روﺷﻨﮕﺮی در زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﭙﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ در
ﻻﺑﻼی ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد درس دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺪﻫﺪ .او اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی را دو رﮐﻦ ﻣﻬﻢ
ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠّﯽ ،ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ...
را در ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﻈﺎم ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﮐﻮدﺗﺎ،
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺪاﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺪون ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﲢﺮﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﳑﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از ﻣﻌﺪود رﺟﺎل ﻣﻠﯽ ﮔﺮای ﺑﺮآﻣﺪه از دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن )ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﭙﻨﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ .او در ﻧﻬﻢ آﺑﺎن  ۱۳۰۴در ﻧﻄﻖ ﻣﻌﺮوﻓﺶ در ﻣﺠﻠﺲ
ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ،ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺎی ﻓﺸﺎری ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺟﻠﺴﻪ روی آن اﺻﻮل ﻣﺎﻧﺪ )ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ
رﺿﺎﺷﺎه ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ( و در دﻫﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎن ﺧﻮد ،ﻋﺎم و ﺧﺎص را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزد .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮﺧﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﻋﻼﻗﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪﯾﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .دﯾﺮی ﳕﯽ ﮔﺬرد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ،
ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰرگ ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رﻫﺒﺮی وی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﯽﮔﻤﺎن
ﺑﺮآﻣﺪن رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﭙﻨﺪ  ۱۲۹۹و اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻞﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ و اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺪود اﯾﻦ دﺳﺖ آﺛﺎر در
ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠّﯽ و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر؛ ﻣﺸﺮوح ﻣﺬﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ،ﻫﻢ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ و
ﻫﻢ رﺟﻮع ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﻂ ﺑﺮای روان
ﺷﺪن ﻣﱳ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮارد وﯾﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﺳﺨﻨﺎن را
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺳﻮم اﺳﭙﻨﺪ  ۱۳۹۷ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﺗﻬﺮان – ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان

سخنان دکتر محمد مصدق و سیدضیاء درباره کودتای
سوم اسپند ۱۲۹۹
ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ:

رﺋﯿﺲ )ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری( :اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .آﻗﺎی
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﻣﻦ  ۲۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﻧﺪﯾﺪه ام ،ﺑﻪ ﻣﻠّﺖ اﯾﺮان ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و
اﻣﯿﺪوارم رﺷﺪ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ را در ﺟﻠﺴﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ دارم ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ و اﯾﻦ ﻧﻄﻘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ام دال ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ﻣﺮا
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻄﻖ ﯾﮏ ﻋﺮاﯾﻀﯽ ﺑﮑﻨﻢ .اﯾﻦﻃﻮر ﺷﺪت داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
در ﺣﺰب ﺗﻮده ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺴﺘﮕﯽ دارم و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ آﻗﺎ
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ  ۲۲ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮوز
ﻣﻦ ﭼﻪ دﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده دارد .از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭘﺲ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد...
دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ :ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮم.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﯾﮑﯽ ﺑﻮد؟
ﻓﺪاﮐﺎر :ﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮم.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :دﻓﺎع از وﻃﻦ واﺟﺐ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪ ﮐﻪ دﻓﺎع از وﻃﻦ ﺑﮑﻨﺪ از ﮔﺮدن دﯾﮕﺮان ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ در راه وﻃﻦ
ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻬﺎدت را ﺑﭽﺸﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ در راه وﻃﻦ ﲟﯿﺮم .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺪای آزادی دﻓﻦ ﺑﺸﻮم ،ﻣﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای دﻓﺎع از وﻃﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .در روزﻧﺎﻣﻪ
»رﻋﺪ اﻣﺮوز« دﯾﺪم ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪرک ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه
ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﳕﻮده اﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ در ﺷﺐ ﺳﻮم ﺣﻮت ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه در ﺷﺸﻢ ﺣﻮت ﺑﻪ
وﻻﯾﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ »ﮐﻮدﺗﺎ« ﺑﻮده .اﮔﺮ
ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه در اﺛﺮ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﺒﻮد ﭼﻄﻮر ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ »رﻋﺪ« رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﻣﯽ ﺷﺪ! دﯾﮕﺮ آدم
ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻋﺎﻣﻪ ای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺑﺸﻮﻧﺪ! در آن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ
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اﯾﺸﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﳓﺎم رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ دادﻧﺪ ،ﮐﺪام ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا
ﻣﺮدم را ﺣﺒﺲ ﺑﮑﻨﺪ ،ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﮑﻨﺪ ،ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .آﻗﺎ ﯾﮏ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮا ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﲢﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﮐﻠﻨﻞ اﺳﻤﺎﯾﺲ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮده ،در ﲢﺖ اﺧﺘﯿﺎر آوردﻧﺪ!؟ اﮔﺮ ﻗﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﲢﺖ اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ آﻗﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ آﻗﺎ ﻗﺮارداد را ﻣﻠﻐﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮاف آﻗﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز
رﺳﯿﺪ ﻗﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺮده ﮔﺮﺑﻪ را ﮐﺴﯽ ﭼﻮب ﳕﯽ زﻧﺪ ،ﻗﺮارداد ﻣﺮده ﺑﻮد ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﻪ ﻣﻮت ﻧﺒﻮد ،ﻗﺮارداد را ﮐﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد؟ »وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ« و »ﺳِﺮ ﭘِﺮﺳﯽ ﮐﺎﮐﺲ« ﮐﻪ ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎر داﺷﺖ .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺪه ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮب
از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دﯾﺪه ام .ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﯾﻒ و وﻃﻦ دوﺳﺖ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دﯾﺪه ام .ﻣﻦ
ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ در ﺷﯿﺮاز و در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﯾﻦﻫﺎ دارم .ﯾﮏ روزی ﻣﺎژور ﻫﻮد ﻗﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ آﻣﺪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺣﮑﻢ دادهاﯾﻢ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد .ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا
ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻮن اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﻧﻪ در ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﻧﻪ در ﻧﻔﻊ ﻣﺎ.
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎ از ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﯾﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب
در ﺷﯿﺮاز ﻣﻨﻔﻮر اﺳﺖ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب را ﻣﺄﻣﻮر ﺑﯿﺸﻪ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺮ
ﻣﻨﻔﻮرﯾﺖ آن ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ اﮔﺮ ﺷﺮارت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ
ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ راﻫﺰﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ دارم .اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ آنﻫﺎ
ﺟﺰء ﺷﻬﺪا و وﻃﻦﭘﺮﺳﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻦ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ واﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ آنﻫﺎ
را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدم ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ام و ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﺮده ام .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎ
ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﻦ
ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن را اﻣﻦ ﮐﺮدم و ﻣﺎژور ﻫﻮد آﻣﺪ از ﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﻣﺎژور ﻫﻮد ﻗﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دارم .ﺑﺎ ﮐﻠﻨﻞ ﻓﺮﯾﺰر ﻫﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎژور ژﻧﺮال ﻓﺮﯾﺰر ﺷﺪه
ﺳﺎﺑﻘﻪ دارم .آﻗﺎی ﻣﺆﯾﺪاﻟﺸﺮﯾﻌﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﮐﯿﻦ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ .روزی ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎء داده
ﺑﻮدم و ﻫﻨﻮز ﺷﺎه اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﭘﻠﯿﺲ
ﺟﻨﻮب ﺷﮑﺎﯾﺖ دارم .ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ ﻋﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻦ
در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و آﳓﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب اﺳﺐ دواﻧﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ
ﺟﻨﻮب ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ رﺳﻤﯽ ﳕﯽﮐﺮدم ،ﻣﺎژور ادرﯾﺲ ﻣﯿﺮزا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ وﮐﯿﻞاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وﮐﯿﻞ دوره
اول ﺑﻮد ،او ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮐﻠﻨﻞ ﻓﺮﯾﺰر ﭘﯿﻐﺎم دادم ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺆﯾﺪاﻟﺸﺮﯾﻌﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ اراﺿﯽ او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺐدواﻧﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود و زراﻋﺖ او ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻠﻨﻞ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﻐﺎم داد ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺐ دواﻧﯽ در آﳓﺎ ﲤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻘﻮم ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ
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ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺆﯾﺪاﻟﺸﺮﯾﻌﻪ اﳓﺎم
دادهام .او را ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ .او ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﳓﺎم ﻧﺸﺪ .ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ اﺳﺐ دواﻧﯽ ﻧﺸﻮد ،اﮔﺮ اﺳﺐ دواﻧﯽ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻣﻠﮏ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :واﻻ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ از ﻣﻦ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .روز ﺑﻌﺪ دﻋﻮﺗﯽ از ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﺐدواﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ
روی ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب ﻧﻮﺷﺘﻢ :در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ
اﺳﺐ دواﻧﯽ ﺑﺸﻮد و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺟﺒﺎری ﻧﺪارﯾﺪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺮدم ﮐﻪ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺐ دواﻧﯽ
ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﳕﯽﺷﻮم .ﮐﻠﻨﻞ ﻓﺮﯾﺰر ﻣﺮا ﭘﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ درس
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻓﺮدا ﻣﯽ آﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ اﳓﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ .ﻓﺮدا
آﻣﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ آورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن زﻧﺪ ﳕﺎﯾﻨﺪه
ﻗﻮام اﳌﻠﮏ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :دﯾﮕﺮ ﳕﺎﯾﻨﺪه ﮐﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﳕﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
اﯾﻦ ﳕﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﻠﻄﺎن آﺑﺎد ﻣﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ اﺳﺐ دواﻧﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺿﺮری
ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﺐ دواﻧﯽ ﻣﯽ آﯾﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﻟﺒﺘﻪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﲤﺎم دﻋﻮت ﻫﺎ ﺑﺮای
ﻓﺮدا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﲤﺎم ﭼﺎدرﻫﺎ زده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺎر زدﻧﺪ ﲤﺎم دﻋﻮتﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺮای ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ اﺳﺐدواﻧﯽ را در ﺳﻠﻄﺎنآﺑﺎد ﻗﺮار دادﻧﺪ و از ﻣﻦ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺪه
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم .اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻠﻨﻞ ﺷﺮﯾﻒ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﯿﺮاز دﯾﺪم.
دﯾﮕﺮ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ او را ﻓﺮاﻣﻮش ﳕﯽ ﮐﻨﻢ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺮاﺣﻢ او را و
ﻣﺤﺒﺖﻫﺎی او را از ﻧﻈﺮ دور ﳕﯽﮐﻨﻢ ،ﺳﺮ ﭘﺮﺳﯽ ﻟﺮن رﺋﯿﺲاﻟﻮزرای اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً
ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﯽ و وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺮا ﻣﯽ دﯾﺪ و ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﳑﻠﮑﺖ ﺧﻮدم ﺑﺎ او
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم و در ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﺮان ﺑﺎ او ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﲢﺴﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وﻃﻦ ﺧﻮدت را دوﺳﺖ داری .ﺣﺎﻻ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ از ﻣﻦ ﲤﺠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
دول اﲢﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺟﻨﺒﻪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪهام .ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺎری ﻫﻢ
ﺑﺎ رﻧﺸﱳ ،وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر دوﻟﺖ اﲢﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی داﺷﺘﻢ .از ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدم ﻣﻦ
وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ را ﻗﺒﻮل ﳕﯽ ﮐﺮدم .ﭼﻬﺎر ،ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﮐﺎر وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ.
روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ رﻓﺘﻢ دﯾﺪم ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻏﺬی آورد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را رﻧﺸﱳ داده ﮐﻪ
اﯾﻦ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ .دﯾﺪم اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳۰ﺳﺎل ﺑﻪ اﺟﺎره
ﲡﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮروی داده ﺷﻮد و ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺷﻮروی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن اﻧﺒﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اﻧﺒﺎر اﺟﺎره ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﻀﺎء
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ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻮ رﻧﺸﱳ ﭘﯿﻐﺎم دادم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﺮدا ﻧﻬﺎر
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻓﺮدا رﻓﺘﻢ در ﺳﻔﺎرت ،ﻧﻬﺎر ﮐﻪ ﺧﻮردﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ را ﭼﺮا اﻣﻀﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :واﻟﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﮑﺎف از اﻣﻀﺎی اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارم ،وﻟﯽ
اﯾﻦ اﺟﺎره را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺻﻼح ﳕﯽ داﱎ .ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه داده اﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺎ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻫﺪه از ﻗﺮض ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان دادﯾﺪ .ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ اﯾﺮان واﮔﺬار
ﮐﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻋﺪه ای از اﺗﺒﺎع ﺷﻤﺎ در
آﳓﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺷﻮروی آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﺗﺪرﯾﺠﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻣﺎ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .ﮔﻔﺖ :ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﻦ ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮدم .ﮔﻔﺖ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ را ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻦ
آﻣﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ را ﻫﻢ ﭘﺎره ﮐﺮدم و اﻣﻀﺎء ﻧﮑﺮدم .ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺪری ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ .وﻟﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺪی ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﮐﺲ ﮐﻪ آﻣﺪ در
اﯾﺮان ﻗﺮارداد وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ را ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﺬاﺷﺖ .ﳕﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ را ﭘﺎی ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻫﺮ
دوﻟﺘﯽ ﺧﻮب دارد ،ﺑﺪ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت آن ﻫﺎ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻣﺎ ﺟﺰ ﺧﻮﺑﯽ و اﺣﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ﻫﺎ
ﻓﺮق دارد .ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮری ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎر اداره ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای
دوﻟﺖ ﺧﻮدش ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮری ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮان
روی ﭘﺎی ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﳑﻠﮑﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﺎر او ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﮑﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﮐﺪام ﻣﺄﻣﻮر را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ آن ﻣﺄﻣﻮری ﮐﻪ آزادی و
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارد) .ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ(
ﻗﺮارداد وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪی ﮔﺬﺷﺖ ،در ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ«
درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ دول را ﲢﺖاﳊﻤﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺎ
آنﻫﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ؟! ﻧﻪ .ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دول آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دول
اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺟﻬﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮارداد را ﺳﺮ
ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺎﮐﺲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان .ﻣﻠﺖ اﯾﺮان راﺿﯽ ﻧﺒﻮد ﭘﺲ از آن
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ داد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮﻫﻮن آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﻣﻦ
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ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺨﻮاﱎ :ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ
دوﻟﺖ ﳑﺎﻟﮏ ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد زﻣﺎﻣﺪاران اﯾﺮان و اﺷﺨﺎص
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺗﺎزوﻧﯽ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﳕﺎﯾﯿﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﻮاره ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﺮق ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺮاز
و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ،ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﯾﺲ ﻋﻀﻮﯾﺖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﮑﺮر ﮐﻮﺷﺶ و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان را در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺻﻠﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻤﺎع ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺠﺎﻫﺪت آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺗﻠﻘﯽ ﳕﯽﺷﻮد ﻟﮑﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎﻫﺪه (۱۹۱۹
ﻣﻌﻠﻮم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان را ﺑﻪ اﺻﻐﺎ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در
ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻨﻤﻮد دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺑﺎ
ﺗﻌﺠﺐ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﳕﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در آن وﻗﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﺿﻊ ﻗﺮارداد اﯾﻦ
ﺑﻮد .آن وﻗﺖ آﻗﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد را ﻣﻦ ﻣﻠﻐﯽ ﮐﺮدم.
ﺑﻨﺪه از آﻗﺎ ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ آﻗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻟﻐﺎء ﺑﺎ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ داﺧﻞ در ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﻐﺎء ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺟﺰء آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ داﺧﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮارداد را ﻣﻠﻐﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮارداد ﯾﮏ ﻋﻘﺪ دو ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ دو ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻘﺪ اﺳﺖ ،ﻋﻘﺪ
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﳑﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ،
از آﻗﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﻗﺮارداد را ﻣﻠﻐﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ،
ﭼﻄﻮر ﺗﺼﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺿﻌﻒ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻟﻐﺎء ﻗﺮارداد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﮑﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎده اوﻟﺶ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﲤﺎم ﺗﺮ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﮑﺮر
در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﻘﻼل و ﲤﺎﻣﯿﺖ اﯾﺮان ﳕﻮده اﺳﺖ ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده دوم :دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮ ﻋﺪه ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺰوم
اﺳﺘﺨﺪام آن ﻫﺎ در ادارات ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺧﺮج دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮات اﺟﯿﺮ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻣﺎده ﺳﻮم :دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺮج دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن و ذﺧﺎﯾﺮ و ﻣﻬﻤﺎت
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻮه ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد آن را در ﻧﻈﺮ دارد
ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﺪه و ﻣﻘﺪار ﺿﺮورت ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ذﺧﺎﯾﺮ و ﻣﻬﻤﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دوﻟﺖ را
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻮه ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در واﻗﻊ دو ﻣﺎده ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺖ ،ﯾﮏ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎران اﺳﺖ ﯾﮑﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻗﺸﻮن .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد اﺳﺖ .اﮔﺮ آﻗﺎ ﻗﺮارداد را ﻣﻠﻐﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺸﻮن ﺟﻨﻮب را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﭼﺮا اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﯿﻪ را ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻧﻔﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان رﺟﻌﺖ دادﻧﺪ .ﻫﻤﺎن
ﻗﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎ در ﺗﻠﮕﺮاف ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﲢﺖ اﻣﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده آﻗﺎ را از
اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا از ﻣﺎﻟﯿﻪ
اﯾﺮان وﺟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﻣﺤﺘﺎج وﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ  ۲۲ﺳﺎل ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﲢﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدﻧﺪ؟ اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺰد ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ و
ﺗﻠﮕﺮاف ﺗﺎ آﳓﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻻاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ از ورود آﻗﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺷﺪﻧﺪ و آﻗﺎ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از  ۲۲ﺳﺎل ﻧﺴﯿﺎً ﻣﻨﺴﯿﺎً ﺑﻮده از روی ﭼﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﳕﻮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾﺰدی ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ اﻫﻞ آﺷﺘﯿﺎن ﻫﺴﺘﻢ و از آﺷﺘﯿﺎن ﯾﮏ رأی ﻫﻢ ﻧﺪارم .از
ﺧﻮاص آﻗﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺰد ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰﺑﯽ آﻗﺎ داده اﻧﺪ.
ﯾﺰدی ﻫﺎ اﯾﻦ ﲤﻮل را از ﮐﺠﺎ آورده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﺎوت ﻣﺤﯿﺮاﻟﻌﻘﻮل را ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج
داده اﻧﺪ! ﻣﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺣﺮف ﳕﯽ روﯾﻢ ﻣﻠّﺖ اﯾﺮان ﺑﯿﺪار اﺳﺖ ،ﻣﻠّﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ
ﻓﺮﯾﺐ ﳕﯽ ﺧﻮرد .ﻣﻠّﺖ اﯾﺮان از زﻣﺎﻣﺪاران ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﲡﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دارد .در اﯾﻦ ﺳﺎل
ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آذوﻗﻪ ﺳﺎل آﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺸﻮد ﺳﯿﻠﻮی ﻣﺎ دو ﻣﺎه ﻫﻢ ذﺧﯿﺮه ﻧﺪارد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش را اداره ﳕﺎﯾﺪ .اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﺧﻮدش را ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی آن ﻫﺎ رؤﺳﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮕﻤﺎرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻄﻖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ
دارد ﻧﻄﻘﯽ را ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهام آن را ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﱎ.
از دوره ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻘﻨﯿﻨﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ دور ﺷﺪم ،ﻗﺮﯾﺐ  ۱۶ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در
اﺣﻤﺪآﺑﺎد از دﻫﺴﺘﺎن ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﺑﻪ ﻓﻼﺣﺖ ﻣﺸﻐﻮل و ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻧﺎراﺣﺖ و از آﺗﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم و ﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﺮوم و در آﳓﺎ روﺣﺎً و ﺟﺴﻤﺎ
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ﻫﺮ دو ﻣﻘﯿﺪ ﲟﺎﱎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﻨﺠﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۱۹ﺑﺪون ﺟﻬﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﺮا ﭼﻨﺪ روز در زﻧﺪان
ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺒﻮس و از آﳓﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻢ دادﻧﺪ .در ﻋﺮض راه و در زﻧﺪان دو
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﳕﻮدم و ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﲢﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ از آﳓﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ
اﺣﻤﺪآﺑﺎد آوردﻧﺪ و ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﮐﻪ ﲤﺎم ﻣﻘﺼﺮﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻼص ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﮑﻢ آزادی ﻣﻦ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﳓﺎ ﲟﺎﱎ و در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوری از
اوﺿﺎع ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ اﻫﻞ ﺗﻬﺮان در ﻫﻔﺖ دوره اﺧﯿﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ در
ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب دوره  ۱۴ﺗﻘﻨﯿﻨﯿﻪ آزاد اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ اﻇﻬﺎر ﳕﺎﯾﻨﺪ .درد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎز زﱎ و ﺑﺎز در ﮐﻨﺞ
ﻋﺰﻟﺖ و اﻧﺰوا ﲟﺎﱎ .اﮔﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﻮر اﻧﻔﺮادی ﻫﻢ ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﻫﺮ ﮐﺲ در اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮑﻮﺷﺪ و ﺑﻌﺪ اﻣﻮر اﻧﻔﺮادی را اﺻﻼح ﳕﺎﯾﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﺮدد ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻗﺒﻮل ﳕﯽﮐﺮدم ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص از اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ و از اﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﻣﺮوز
ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل
ﮐﺮده ام ﳕﯽ داﱎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﱎ ﺑﮑﻨﻢ .اﮔﺮ ﺣﺮف ﺣﺴﺎب در اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﺛﺮ ﻧﮑﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﳑﻠﮑﺖ آزاد ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻋﺮض ﺧﻮد را ﺑﺒﺮم
و زﺣﻤﺖ آﻗﺎﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﳕﺎﯾﻢ .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ،
ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :ﺷﺎه ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ
وﮐﻼ در ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻏﺮض از ﻣﺠﻠﺲ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﺴﺎزد و دم ﻓﺮو ﺑﻨﺪد ،ﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﲤﺎم آﻗﺎﯾﺎن
ﻫﻤﭽﻮن وﮐﺎﻟﺘﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ وﮐﯿﻞ آزاد اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﳕﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح وﻃﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ .اﮔﺮ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺪ
اﺳﺖ ﭼﺮا دول ﺑﺰرگ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺮای وﻃﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و اﮔﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮب
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﲤﺎم ﻣﻌﻨﺎ در ﳑﺎﻟﮏ ﺧﻮد اﺟﺮا ﻣﯽﳕﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ آزادی ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﻀﺮ
اﺳﺖ ،ﭼﺮا در آن ﳑﺎﻟﮏ ﻣﺘﻌﺮض ﺟﺮاﯾﺪ ﳕﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﺧﻼق ﺧﻮب ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا
در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﻣﺸﻮق ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪ اﺧﻼق اﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎ
اﺧﻼق ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮏ
و ﺑﺪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و از ﺣﯿﺜﯿﺎت ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻏﺮﺿﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﺎ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوره  ۱۴ﭘﯿﺮوی
اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ از
دﺳﺖ ﳕﯽدﻫﺪ .ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ از اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﺑﺮود و در اﻣﻮر ﻣﻄﻠﻘﺎً دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ
و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﻟﻔﻈﺎً و ﻣﻌﻨﺎً اﺳﺘﻘﻼل او را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﭼﻮن از ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ دور ﺷﺪ
از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﮔﺬرم و داﺧﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺷﻮم.
ﺷﺐ ﺳﻮم ﺣﻮت  ۱۲۹۹ﺳﯿﻢ ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﯿﺮاز و ﺗﻬﺮان ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﻗﺮﯾﺐ ﺳﻪ روز ﮐﺮﺳﯽ
ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﻬﻢ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺶآﻣﺪ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮده از روی ﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻠﮕﺮاف ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح رﺳﯿﺪ:
از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز
ﺷﺐ ﺷﺸﻢ ﺣﻮت ﺣﮑﺎم اﯾﺎﻻت و وﻻﯾﺎت در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺎری و ﻻﻗﯿﺪی زﻣﺎﻣﺪاران
دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺰﻟﺰل و اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ را در ﳑﻠﮑﺖ ﻓﺮاﻫﻢ
ﳕﻮده ﻣﺎ و ﲤﺎم اﻫﺎﻟﯽ را از ﻓﻘﺪان ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺨﺺ ﻻﯾﻖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻌﺎدت ﳑﻠﮑﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﳕﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺧﺎﲤﻪ دﻫﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی اﺳﺘﻌﺪاد و ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﺎب ﻣﯿﺮزا ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺳﺮاغ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺰی اﻟﯿﻪ دﯾﺪه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
رﯾﺎﺳﺖ وزرا اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﳓﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺪﻣﺖ رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﺰیاﻟﯿﻪ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﯾﻢ .ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدیاﻵﺧﺮ . ۱۳۳۹
ﭼﻮن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ »رﻋﺪ اﻣﺮوز« در ﺷﻤﺎره  ۱۰۶دﺳﺘﺨﻂ ﺷﺎه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﳕﻮده و
آن را دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻮدﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﺐ ﺳﻮم ﺣﻮت واﻗﻊ و
دﺳﺘﺨﻂ ﺷﺎه ﺷﺐ ﺷﺸﻢ ﺣﻮت ﺑﻪ وﻻﯾﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ دﺳﺘﺨﻂ در اﺛﺮ ﮐﻮدﺗﺎ
اﺳﺖ واﻻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ﳕﻮده و ﻧﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
ﻋﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺑﺸﻮد و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﻂ اﺧﺘﯿﺎرات
ﺗﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﳓﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺪﻣﺖ رﯾﺎﺳﺖ وزرا ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻗﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم را ﺣﺒﺲ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺮدد ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻃﺮف
اﻋﺘﻤﺎد ،ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ »رﻋﺪ« اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اول ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮم
و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪی ﺣﺎﺿﺮ ﳕﺎﯾﻢ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﺋﯿﺲ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ
ﲢﻘﯿﻖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ »رﻋﺪ« اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮد را اﺟﺮا
ﳕﻮده و ﺗﻠﮕﺮاف زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮه ﳕﻮدم:
ﺷﺸﻢ ﺣﻮت  ۱۲۹۹از ﺷﯿﺮاز
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ﺑﻌﺪ از ﻋﻨﻮان ـ دﺳﺘﺨﻂ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎع ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی زﯾﺎرت ﺷﺪه
در ﻣﻘﺎم دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺧﺎک ﭘﺎی ﻣﺒﺎرک ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف
اﮔﺮ در ﻓﺎرس اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ اﺳﺒﺎب ﺑﺴﯽ اﻧﻘﻼب و اﻏﺘﺸﺎش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺻﻼح آن ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﺎﮐﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ در دوﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺷﻮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن آن را
ﻣﮑﺘﻮم داﺷﺘﻪ ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ و اﻧﺘﺸﺎرش ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺮ
ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎع ﻣﺒﺎرک ﺻﺎدر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮافﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﺎﺑﺮه اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻗﻮا رﺳﯿﺪ و ﻣﺮدم
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮده و ﻋﻤﻮم اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﻗﯿﺎم ﳕﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺪوﻟﻪ اﻫﻞ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد و ﺗﻠﮕﺮاف ﺗﺒﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ
رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﳕﻮده ﺑﻮد در ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ او را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻧﺰد اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ آورد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﳕﻮد و آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن از
اوﺿﺎع ﺷﯿﺮاز ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺷﺪ ﺷﺐ  ۱۰ﺣﻮت اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﳕﻮد:
ﺑﻌﺪ از ﻋﻨﻮان  -آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮاف ﺗﺼﺪی ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻐﻞ رﯾﺎﺳﺖ وزرا اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﺪاده و ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ از ﺣﺪوث اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺘﺮاز ﳕﻮده اﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻮم داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ از وﺿﻌﯿﺎت ﺑﯽ اﻃﻼع و اﻓﻖ ﺗﻬﺮان را ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً
دﯾﺪه و ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﯾﺪ .ﻧﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .دوری ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ از ﺟﺮﯾﺎن
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ را از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺤﺮوم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺸﮑﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﻠﺤﻪ و آﺗﺶ ﯾﮏ ﺳﺮﮐﺮده و ﳕﺎﯾﻨﺪه اﻗﺘﺪار ﻗﺸﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺮ او اﯾﺠﺎد
اﺷﮑﺎﻻت ﳕﺎﯾﻨﺪ ﺟﺰ ﻣﺸﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﺎن ﳕﯽ دﻫﺪ و در ﳊﻈﻪ واﺣﺪ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻋﺎﺋﻠﻪ
اﺷﮑﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﯿﻨﻪ ﺻﺪاﻗﺖ آنﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ زﺑﺮی
و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻃﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ را
ﻣﺠﻮز و ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ دﺳﺘﺨﻂ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت اﻗﺪس ﻫﻤﺎﯾﻮن
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،ﺣﺪوث اﺷﮑﺎﻟﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﳌﺮه ﻓﮑﺮی ﻧﺎرﺳﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﻗﺘﺪار و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻻزم اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﳕﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ دوﻟﺖ وﻃﻨﯽ و اﺻﻼحﮐﻨﻨﺪه را ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ آن ﻫﻢ
ﻓﻮراً ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﲤﺎم رﺟﺎل ﭘﻮﺳﯿﺪه دروﻏﯿﻦ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدم .ﻧﺪای
اﺻﻼﺣﺎت داده و ﺑﺎ ﺗﻬﻮر و ﺟﺴﺎرت ﻗﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﲢﺖ اﻣﺮ دارم ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﻣﯽﺷﻤﺎرم .ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﳕﺎﯾﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت ﻗﺪم
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎت را در ﺧﻄﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
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اﺳﺘﻔﺎده ﳕﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺑﯽ ﻏﺮض را ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﯽﭘﺮده ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در
اﺻﻼﺣﺎت ﻓﺎرس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻻزم اﺳﺖ از ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ آﮔﺎه ﮔﺮدم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﳕﺎﯾﯿﺪ.
وﻟﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﺧﻮد را از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﯾﮏ ﺷﻤﻪ از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻦ
اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺰ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺮای
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﻧﺎم وﻃﻦ و ﺑﻪ ﻧﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪی آﻏﻮش
ﮔﺸﻮده ،ﻣﺮا ﺑﺮادراﻧﻪ در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻤﮏ و ﻣﻈﺎﻫﺮت ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﻫﺪا ﳕﺎﯾﯿﺪ .روش و ﻣﻨﺸﻮر ﺧﻮدم در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮ داده ام ﺑﻪ وﻻﯾﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﻨﺪ
ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ و از ﻋﻘﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ .رﯾﺎﺳﺖ وزرا ]ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء[.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪادم و ﭼﻮن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد را ﻣﻠﻐﺎ ﳕﻮدم
ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در  ۱۹ﻣﯿﺰان  ۱۲۹۹ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪم و ﻗﺮارداد اﻧﮕﻠﯿﺲ و
اﯾﺮان ﻣﻠﻐﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﺟﻨﻮب رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺎ رﻣﺰ ﮐﺎرﮔﺰاری ﮐﻞ
ﺑﻨﺎدر اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﳕﻮدم :اداره ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب ﮐﻪ از ﻗﺮار ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻪ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺘﺒﺎً و ﺷﻔﺎﻫﺎً ﺑﺎ اﯾﺎﻻت رﺟﻮﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ رﺳﻤﯽ و اﻋﯿﺎد ﻫﻢ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ آنﻫﺎ از ﭼﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
 ۱۹.۲۶۳۰ﻣﯿﺰان.
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﺮا ﺑﻼﺟﻮاب ﮔﺬارد و ﭼﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮد،
اﯾﻦﻃﻮر ﺻﻼح دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﺟﻨﻮب رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺪﻫﻢ و ﺑﺎ آنﻫﺎ رﺳﻤﺎً ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﮑﻨﻢ و ﺳﻼم
رﺳﻤﯽ را ﮐﻪ آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ،دو دﻓﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮد و در ﲤﺎم اﻋﯿﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ،
ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و آن ﻫﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮم وﻟﯽ آﻗﺎ ﮐﻪ ﻗﺮارداد را ﻣﻠﻐﺎ ﳕﻮده ﺑﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ
ﻗﺸﻮن ﺟﻨﻮب را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان اﺣﻀﺎر ﳕﻮد:
ﺗﻠﮕﺮاف رﻣﺰ ﺷﺐ  ۱۲ﺣﻮت از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز اﯾﺎﻟﺖ ﺟﻠﯿﻠﻪ ﻓﺎرس -ﺑﺮای اﻃﻼع
ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﺟﻨﻮب اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻗﺸﻮن ﺑﺎ
ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﻋﺰام دارﻧﺪ ۱۱ .ﺣﻮت  ۱۴۰۱ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ رﯾﺎﺳﺖ وزرا.
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وﺻﻮل اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﺮ ﺗﺄﺛﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺰود و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻔﺘﻢ
رﺟﺐ  ۱۳۳۹و اﺳﺘﺨﺮ  ۲۴ﺣﻮت و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻮرای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت  ۲۵ﺣﻮت و ﻋﺼﺮ آزادی  ۲۰ﺣﻤﻞ
 ۱۳۰۰را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﻓﺎرس و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدد.
اﻫﺎﻟﯽ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎت آﻗﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪادم،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ آﻗﺎی ﮐﻠﻨﻞ ﻓﺮﯾﺰر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﺸﻮن ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف را ﺑﻪ ﺷﺎه
ﻣﺨﺎﺑﺮه ﳕﻮدم:
از ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﺑﻌﺪ از ﻋﻨﻮان ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﺛﺎر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ای ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﻮﻗﻮع و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻣﺰاﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﺘﺘﺎً
ﻋﺎرض ﺷﺪه ﭼﺎﮐﺮ را از ﲢﻤﻞ زﺣﻤﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﳑﻨﻮع ﻣﯽ ﳕﺎﯾﺪ و ﺗﺎ ورود آﻗﺎی
ﻗﻮام اﳌﻠﮏ از ﻣﺤﺎل اﺑﻮاب ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ زﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮزه اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣﯽﳕﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ورود اﯾﺸﺎن ،اﻣﺮ ،اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ۱۶ .ﺣﻮت  ۱۲۹۹ﺷﻤﺴﯽ.
ﻏﺮض از آﺛﺎر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ای ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﻮﻗﻮع ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻊ
ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎه از ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ روز روﺷﻦ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎه در ﻟﻨﺪن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ در دﻋﻮت رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﻗﺮارداد اﺳﻤﯽ ﺑﺒﺮد و آن را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺻﺮاﳌﻠﮏ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎه
وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد اﻓﺰود و از ﻗﺮارداد اﺳﻤﯽ ﻧﺒﺮد .ﺑﺮای ﺷﺎه ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﺮوز ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮده ﺷﻮد .ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻠﻨﺪی ﻧﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در
ﻋﻤﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺗﺼﺎدف ﻧﮑﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﻮادث اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﯿﻊ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﳕﻮده و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﳕﻮده ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ اول
ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻠﻄﻨﺖ او آزادی ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠّﺖ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ اﺣﻤﺪﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻦ
ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻧﺪاد و از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺬﺷﺖ .ای ﮐﺎش ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮان ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﳕﯽﺷﺪ و زودﺗﺮ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد.
از ﺷﺎه ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ
ﻓﺎرس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﻗﻮاماﳌﻠﮏ از ﻓﺴﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺳﺎﮐﺖ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﳕﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن اﺣﺴﺎﺳﺎت روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺮدم آﺷﻮبﻃﻠﺐ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اوﺿﺎع ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را اﳓﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻏﺘﺸﺎش در ﺣﻮزه اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﲢﺮﯾﮑﺎت ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ در  ۲۴ﺣﻮت از اﻋﯿﺎن ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
رﺳﯿﺪ:
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ﺷﯿﺮاز ،ﭼﻬﺎرم رﺟﺐ  ۱۳۳۹ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻮت ۱۲۹۹
ﺑﻌﺪ از ﻋﻨﻮان -ﭼﻮن ﭘﺎره ای ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎ در اﻃﺮاف اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺳﺎرﻗﯿﻦ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺮزﮔﯽ و ﺷﺮارت زده ،در ﻇﺮف اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮ اﻓﺘﺎده و
ﻧﺎاﻣﻨﯽ دارد اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﳕﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻃﻠﺐ ﻫﺎ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﲢﺖ ﻧﻈﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺮ و ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺣﻀﺮت اﺷﺮف ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎت ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ اﺻﻼح
ﳑﻠﮑﺖ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺼﯿﺮاﳌﻠﮏ ،ﻣﺆﯾﺪاﳌﻠﮏ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﻧﻮری،
ﻓﻀﻠﻌﻠﯽ رﺋﯿﺲ ﻧﻈﻤﯿﻪ و ﺳﻪ اﻣﻀﺎی دﯾﮕﺮ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺰﺑﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ آﻗﺎی ﻣﺎژور ﻣﯿﺪ ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺮا ﻣﻼﻗﺎت و
اﻇﻬﺎر ﳕﻮد ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺮدار ﻓﺎﺧﺮ و ﻣﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻣﺨﺎﺑﺮه
ﳕﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه .ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم :ﻧﻈﺎرت رﺋﯿﺲ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز
ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺣﻖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ
اﻇﻬﺎرات ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﮑﺮد و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم.
واﻗﻌﺎً از زﺣﻤﺖ دادن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺷﺮف ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ،اﻣﺎ ﭼﺎره ﻧﺪارم .ﻋﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻗﺮاری ﮐﻪ ﺟﻨﺎب وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺳﺮدار ﻓﺎﺧﺮ و ﻣﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺸﻤﺖ اﳌﻤﺎﻟﮏ،
آن وﻗﺖ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ از
ﺟﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ واﻗﻌﺎً رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺪادﻧﺪش .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر
ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮاف رﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ؟ اﮔﺮ از ﺟﺎﯾﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دادن اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﺮای اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ
وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ دوﺳﺘﺪار ﻣﺎژور ﻣﯿﺪ«.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻪ اﻗﺘﺎﺿﺎی آﻗﺎی وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮده و ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .واﻻ ﺳﻬﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آن وﻗﺖ داﯾﺮ ﺑﻮد و ﲢﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺗﻠﮕﺮاف دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻮﻧﺴﻮل
اﻧﮕﻠﯿﺲ را از ﻣﻦ ﻣﮑﺪر ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
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دو روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﳕﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﯿﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺼﯿﺮاﳌﻠﮏ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از اﯾﺎﻟﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺒﺲ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﳕﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روز اول ﺳﺎل ﺳﻼم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﳕﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﺸﻮن ﺟﻨﻮب را رﺳﻤﺎً دوﻟﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﻼم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺟﻨﻮب و دوﻟﺖ ﻫﺮ دو ﻣﯽ ﺷﻮد و ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﻧﺎﻣﺒﺮده
دﺳﺘﻮراﺗﯽ دﻫﺪ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﺑﺎز ﲡﺪﯾﺪ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﺎه اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮد ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺸﻮن ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﻗﺸﻮن اﯾﺮان ﺷﺪه اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻨﻤﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎز ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد روز اول ﺣﻤﻞ ﺳﻼم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ و دوم ﺣﻤﻞ ﻫﻢ
ﺷﺎه اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﻗﺒﻮل ﮐﺮد:
از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز
ﺑﻌﺪ از ﻋﻨﻮان -اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺷﻤﺎ از اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺟﻨﺎب رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا ﻗﺒﻮل ﺷﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻣﻮر اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻗﻮاماﳌﻠﮏ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﳕﻮده ﻓﻮراً ﺣﺮﮐﺖ ﳕﺎﯾﯿﺪ.
ﭼﻮن ﺷﺎه ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ اﺣﻀﺎر ﳕﻮد و ﻇﻦ ﻗﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺮا ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﺠﺎوز از  ۴۰روز در ﻗﺮﯾﻪ ﺳﯿﺪان ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﯿﺮاز  ۱۲ﻓﺮﺳﺦ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﺪم و در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ از آﻗﺎی آرﻣﺘﯿﺎژ اﺳﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺗﯽ رﺳﯿﺪ .ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎری در ﻣﺎﻟﯿﻪ اﯾﺮان دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ .ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮارداد اﺟﺮا ﻧﺸﻮد او را ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻨﺪ و آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮارداد را اﻟﻐﺎء
ﳕﻮده ﺑﻮد ،آﻗﺎی آرﻣﺘﯿﺎژ را ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﺣﻀﺎر ﳕﻮد و ﺑﺎز در
وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ دﺧﺎﻟﺖ داد .ﻣﻘﺼﻮد آرﻣﺘﯿﺎژ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﺎرت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻣﺪاران وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺤﻤﻠﯽ ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ و آن را ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻋﺜﻤﺎن
ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ زﺣﻤﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﳕﻮدم .ﭼﻮن ﺑﺮای ورود آﻗﺎی ﻧﺼﺮت اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم ﻣﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در  ۱۸ﺛﻮر ]اردﯾﺒﻬﺸﺖ[ اﯾﺸﺎن وارد ﺷﯿﺮاز ﺷﺪﻧﺪ دﯾﮕﺮ
ﺻﻼح ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻓﺎرس ﲟﺎﱎ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﳕﻮدم و در ﻗﻬﯿﺎر ﮐﻪ ﺗﺎ
اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺸﺖ ﻓﺮﺳﺦ اﺳﺖ ،اﻣﻨﯿﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا از دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮم ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻦ در
اﺻﻔﻬﺎن دﺳﺘﻮر ﺑﻼاﺟﺮا ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﮔﺬﺷﺘﻢ و در ﻗﺮﯾﻪ ﮔﺰ دو ،ﺳﻪ ﻓﺮﺳﺦ
اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﻔﻬﺎن ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪم و از آﳓﺎ ﺑﺎ ﺑﻠﺪی ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﺳﺮدار
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،وارد ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺷﺪم و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ »ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎه« ]ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء[
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ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .در  ۱۴ﺟﻮزای ]ﺧﺮداد[  ۱۳۰۰ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ از ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﭘﺴﺖ
وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻗﺎی آرﻣﺘﯿﺎژ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﻀﻮ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻦ آﻣﺪ .ﻗﯿﺎﻓﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺪری ﺷﺮﯾﻒ و ﺟﺬاب ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ای ﮐﺎش ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﺎرﺿﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻢ .ﻧﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﯿﻪ اﯾﺮان دور ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﺐ وﻃﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﮐﻪ
ورود اﯾﺸﺎن را در ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻢ و ﻗﺮارداد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ را ﲡﺪﯾﺪ ﳕﺎﯾﻢ .ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ را دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .ﺷﺮح ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اوراﻗﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی آرﻣﺘﯿﺎژ و ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ
ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﳕﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺮه از ﮐﺎر وزارت ﺟﻨﮓ ﮐﻪ
اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ دﻋﻮت ﳕﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮدار
ﺳﭙﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺸﻮد و در ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺘﻨﺎع
ﳕﻮدم و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در اﻣﻮر ﳑﻠﮑﺘﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺟﻮاب
ﺷﻤﺎ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻮری ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻤﺎﳓﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻼوﯾﺰ ﺷﻮم .ﮔﻔﺘﻢ:
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻦ اﺛﺮی ﳕﯽ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﳕﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎر
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﺮارداد را ﲡﺪﯾﺪ ﳕﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎر وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺪون وزﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و آرﻣﺘﯿﺎژ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺨﺶ
ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮد ﮐﺎر ﺟﺪی ﳕﯽﮐﺮد و اﻣﻮر ﺑﻪ ﮐﺎم دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ آرﻣﺘﯿﺎژ ﻣﺄﯾﻮس
ﺷﺪ ،ﻗﺼﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﳕﻮد و روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ او رﻓﺘﻢ از ﻣﻦ ﻃﻮری ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﳕﯽ ﮐﻨﻢ و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻋﺸﺮی از اﻋﺸﺎر آن
اﺣﺘﺮاﻣﺎت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﳕﯽﮐﺮد .اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻠﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﯽ ﺑﺮد .از
آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﻗﺮارداد را اﻟﻐﺎء ﳕﻮد و ﺑﻌﺪ آن را ﻋﻤﺪاً اﺟﺮا
ﮐﺮد .آﻗﺎ در ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﺸﻢ ﺣﻮت ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺎ ﻗﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﲢﺖ اﻣﺮ دارم ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻠﯽ
را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرم «.ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺸﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﲢﺖ اﻣﺮ او درآﻣﺪ .ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮﮐﺰ اﺗﮑﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻗﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﲢﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻠﻨﻞ اﺳﻤﺎﯾﺲ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻄﯿﻊ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪ ﻗﺸﻮن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺳﺎﮐﺖ ﲟﺎﻧﺪ و ﺷﺎه ﻫﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻗﺸﻮن ﲢﺖ اﻣﺮ آﻗﺎ ﺑﻮد ﭼﺮا رﺋﯿﺲ آن ]رﺿﺎﺧﺎن[ ﺧﻮد را در ﻋﺮض آﻗﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای
ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد آﻗﺎ داد!؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﻪ ﻗﺰاﻗﯽ ﮐﻪ ﲢﺖ اﻣﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳﺖ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻠّﺖ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ دﻻﻟﺖ ﳕﺎﯾﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﻮک
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ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮی اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺮد؟ ﮐﺪام آدم ﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﮔﻮل ﺑﺨﻮرد .اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت آﻗﺎ اﺳﺎس داﺷﺖ و اﮔﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺸﺎن در ﺧﯿﺮ ﳑﻠﮑﺖ
ﺑﻮد ﭼﺮا رﺟﺎل وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ را ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺣﺒﺲ ﳕﻮد؟ اﺷﺨﺎص وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﻠّﺖ را ﺣﻘﯿﺮ
ﳕﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮوز ﺣﻮادث آنﻫﺎ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ
و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠّﺖ ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻧﮑﺮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن او ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺗﮑﺎء ﻗﻮا ﺧﺎرﺟﯽ
ﻗﯿﺎم ﳕﻮدن و ﺑﻪ روی ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺗﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪن و آﻧﺎن را ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮدن و ﺣﺒﺲ ﳕﻮدن ﮐﺎر
وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎن و آزاد ﻣﺮدان ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎ را ﭼﻪ واداﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮود و ﭼﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺎﻟﺢ را ﺣﺒﺲ ﮐﻨﺪ .در اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺨﺎص ﺑﺪ را از ﮐﺎر
ﺧﺎرج ﳕﻮد و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﺧﻮب اﺳﺖ آﻗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ
ﮐﻪ در اﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎدی
اﻧﻘﻼب ﺷﻮد! روزﮔﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺼﻠﺢ ﺑﻮد و ﻧﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮد ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺤﻠﻠﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﺗﺎ از ﺗﺮس او ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﻣﻠﺘﺠﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ او اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ او
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ در آن زﻣﺎن ﺑﻮد آﻗﺎ را ﻣﻦ رواﻧﻪ دادﮔﺎه
ﻣﯽﳕﻮدم ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﻮد و ﻋﻘﺎب ﺑﻼﺑﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ .آﻗﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻓﻘﺮه دﻫﻢ از ﻣﺎده
 ۱۲ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻘﺼﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠّﯽ و اﺳﺘﻘﻼل
ﻗﯿﺎم و اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻧﺪارﻧﺪ«.
در آﺧﺮ دوره ﺷﺸﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮﺣﻮم ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش از ﺷﺎه وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻢ و اﻇﻬﺎر ﳕﻮدم ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﳑﻠﮑﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﻗﺮاردادی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﳕﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ از ﻧﻈﺮ
ﮔﺬﺷﱳ ﻗﺮارداد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﭼﻬﺎرم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
آزاد ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﺎه ﻣﻘﺼﻮدی ﻏﯿﺮ از ﺻﻼح ﳑﻠﮑﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﳑﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ وارد ﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻓﺎع ﳕﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺎه ،ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش را ﺧﻮاﺳﺖ و از او ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﮕﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﳕﯽ ﮐﻨﺪ! ﺟﻮاب داد ﻧﻪ .ﭘﺲ از آن ﮔﻔﺖ» :دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻌﻠﯿﺎت را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ« .در اﺗﺎق ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻬﺮان ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ اﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻮد
ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﳕﻮد ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﻠﺢ ]ﺳﺎزش[ ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از
دوﻟﺖ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﻣﻠّﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺪرس ،ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﳌﻤﺎﻟﮏ ،ﻣﺆﲤﻦ اﳌﻠﮏ،
ﺗﻘﯽ زاده ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق( ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﻢ و ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻞ ﳕﺎﯾﯿﻢ .ﭼﻮن راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ
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ﻣﺮﺣﻮم ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﳕﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد ﺗﻄﺒﯿﻖ ﳕﯽ ﮐﺮد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﲤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺪرس از رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ وﻗﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﮐﻪ در دوره ﺷﺸﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ  ۱۴ﻫﺰار رأی داﺷﺘﻢ در اﯾﻦ دوره اﮔﺮ از ﺗﺮس ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
رأی ﻧﺪاد ﭘﺲ آن رأﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدم دادم ،ﮐﺠﺎ رﻓﺖ؟ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﻔﺼﯿﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آن دوره و ادوار ﺑﻌﺪ ،ﻃﺮز ورود آﻗﺎ ﺑﻌﺪ از  ۲۲ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﺮان و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮراً از ﯾﺰد
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎری ﻣﺄﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻋﺪهﻫﺎی ﺳﻬﯿﻠﯽ و ﺗﺪﯾﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺒﺎس ﻋﻤﻞ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ .در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﲢﺖ ﻧﻔﻮذ واﻗﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﯿﺎر ﳕﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻮس ﳑﻠﮑﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎد دادﻧﺪ .ای
ﮐﺎش اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺨﺎص ﯾﮏ روز اﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎﮔﺮد دﺑﺴﺘﺎن ﺳﯿﺪ ﯾﺰدی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺨﺺ
ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﺪارت ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺑﻪ اﻣﺮ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ .در ﺟﻮاب ﺳﺆال ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﯾﺰدی
ﺳﺎرق اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ اﺷﯿﺎء ﻣﻬﻤﯽ ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر او را
ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ اوﻻد رﺳﻮﻟﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺷﺎه از ﺗﻮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ .ﺳﯿﺪ
ﯾﺰدی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دزدم وﻟﯽ راﺳﺘﮕﻮ و ﺻﺪﯾﻘﻢ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻋﻬﺪی ﻧﻨﻤﻮده ام ﮐﻪ از آن
ﺗﺨﻠﻒ ﳕﺎﯾﻢ ،ﻣﻦ از ﻣﺮگ ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم و ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ دروغ
اﻣﯿﺪوار ﻧﮑﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ اﯾﻤﺎن دارم و ﺧﻮد را ﻓﺪای ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽ ﳕﺎﯾﻢ .ﻣﻦ
ﳕﯽﺗﻮاﱎ ﻋﻬﺪی ﺑﺒﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ وﻓﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر اﺻﺮار ﳕﻮد ،اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ
ﻧﮑﺮد .ای ﮐﺎش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﮔﻮش دروﻏﮕﻮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ و »ﻣﻦ
ﺷﺎﺑﻪ اﺑﺎه ﻓﻤﺎ ﻇﻠﻢ« ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻦ در ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻗﺎ و ﻃﺮز اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ .وﻟﯽ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دوره دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ]دوره رﺿﺎﺷﺎه[ اﻧﺘﻘﺎدات ﮐﻠﯽ ﳕﻮده و ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﻃﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﳑﻠﮑﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻗﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﳕﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاه ﺗﺮﻗﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ! ﺟﻮاب آن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ دو ﻗﻮه ﻣﯽﺷﻮد اﺻﻼح ﮐﺮد .ﻗﻮه اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و ﺧﻮﺑﺎن
اﺳﺖ و ﻗﻮه ﻣﺎدی .ﻣﺎ ﮐﻪ از ﻧﯿﮑﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ آﻗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻗﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ اﺗﮑﺎء آﻗﺎ ﻣﻠّﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ؟
ﺧﺎﻃﺮ دارم ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا وﻗﺖ در ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ و
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽاﳌﻤﺎﻟﮏ و دوﻟﺖآﺑﺎدی و ﻣﺨﺒﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و ﺗﻘﯽزاده و ﻋﻼء ]وﮐﻼی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل
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ﺳﻠﻄﻨﺖ[ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮا اﻧﮕﻠﯿﺲ آورد و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .آن وﻗﺖ
ﳕﯽ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺣﺮﻓﯽ زد ،وﻟﯽ روزﮔﺎر آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻫﻤﺎن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را آورد ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮد او را ﺑﺮد.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ]رﺿﺎﺷﺎه[ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺎ راه آﻫﻦ ﮐﺸﯿﺪ و  ۲۰ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﺪارک ﻣﻬﻤﺎن دﯾﺪ .ﻋﻘﯿﺪه ،اﯾﻤﺎن و رﺟﺎل ﳑﻠﮑﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،اﻣﻼک ﻣﺮدم را
ﺿﺒﻂ و ﻓﺴﺎد اﺧﻼق را ﺗﺮوﯾﺞ و اﺻﻞ  ۸۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﻗﻀﺎوت
دادﮔﺴﺘﺮی را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ وﺿﻊ ﳕﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ داد .ﺑﺮ ﻋﺪه ﻣﺪارس اﻓﺰود و ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻨﺰل
ﮐﺮد .ﮐﺎروان ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻧﺨﺒﻪ آن ﻫﺎ را ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﺪوم ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﮐﻪ دﺧﺘﺮان از ﻣﺪارس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺠﺎب رﻓﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟ رﻓﻊ ﺣﺠﺎب از زﻧﺎن
ﭘﯿﺮ و ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮ ﭼﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ داﺷﺖ؟
اﮔﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﳕﯽﺑﻮد ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ و اﮔﺮ ﻋﻤﺎرتﻫﺎ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ﯾﮑﺠﺎ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ روی ﺧﺎک راه ﺑﺮوم و وﻃﻦ را در ﺗﺼﺮف دﯾﮕﺮان
ﻧﺒﯿﻨﻢ .ﺧﺎﻧﻪ ای در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﱳ ﺑﻪ از ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را آﻟﺖ اﺟﺮا ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﺘﯿﺠﻪ
از ﺑﺮدن او ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﳑﻠﮑﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آزادی ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺳﻠﺐ ﳕﻮد ﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﮐﺮد؟
اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ ﻣﻠﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺖ ،دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ روی ﭼﻪ اﺻﻠﯽ
ﺣﺎﺋﺰ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ و اﮔﺮ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺒﺐ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻠﻞ ﺑﻮد ﭼﺮا دول ﻣﺤﻮر از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽ روﻧﺪ؟ ﻫﯿﭻ ﻣﻠّﺘﯽ در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .آن ﻫﺎ ﮐﻪ دوره  ۲۰ﺳﺎل را ﺑﺎ اﯾﻦ
دوره ﮐﻪ از آزادی ﻓﻘﻂ اﺳﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در
اﺷﺘﺒﺎهاﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﺎلﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ دوره  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﲤﻪ داده ﺷﻮد.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻد ﺧﻮد را از ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻞ و ﮐﺎر دور ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ﺧﻮد اوﻻدی ﺑﯽ ﲡﺮﺑﻪ و ﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﮕﺬارد .ﭘﺲ ﻣﺪﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻد او ﻣﺠﺮب و
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد در ﺣﮑﻢ ﻫﯿﭻ اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
اداره ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ و ﲤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻤﺨﻮار
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ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻣﻘﺪرات آن ﺷﺮﮐﺖ ﳕﺎﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﯽ و ﭘﯿﺸﻮا ﻣﻮرد ﻧﺪارد .اﮔﺮ
ﻧﺎﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮش ﺷﻮد ﮐﺸﺘﯽ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣُﺮد ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ
ﻗﻌﺮ درﯾﺎ ﻣﯽ رود .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﺎﺧﺪا ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪ ،ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ و ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎ اﮔﺮ ﻏﻤﺨﻮار اﯾﻦ ﻣﻠﺖ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ وﻃﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻫﯿﭻ و ﭘﻮچ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻧﻔﺎق داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻓﻮق دﯾﮕﺮان ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ آزادی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدش ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺘﻼﻃﻢ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﳓﺎت رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮم را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ
دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﯾﮏ ﳑﻠﮑﺖ و زاده ﯾﮏ وﻃﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮا ﳑﻠﮑﺖ ﺻﺮف
ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﺎق ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ و ﮔﺮان اﺳﺖ .ﯾﮏ وﻗﺘﯽ از
ﻓﺮط ﻧﺎداﻧﯽ و ﺟﻬﻞ در ﺷﯿﺨﯽ و ﻣﺘﺸﺮﻋﯽ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﯿﻢ .زﻣﺎن دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﺒﺪاد و
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﳕﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از آن اﺧﺘﻼف در آزادی و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎز ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻼه ﺷﺪهاﯾﻢ.
آﻗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﯾﺎ آن را ﻗﺮق ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻞ اﯾﺎم
»ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎه« ،ﺧﺮاﺑﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻃﻠﯿﻌﻪ آزادی
اﺳﺖ! ﮐﺎر آﻗﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد رﻓﻊ زﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ و از ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮود و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد.
آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻧﻬﻢ آﺑﺎن  ۱۳۰۴ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ]در ﻧﻄﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮرای
ﻣﻠّﯽ[ اوﺿﺎع وﺧﯿﻢ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻢ و دﯾﮕﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن واﻗﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ از
ﺟﺎن ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻢ و ﻫﻢ ﻗﻄﺎراﱎ از دادن ﯾﮏ رأی ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎز ﻣﻦ آﺗﯿﻪ را
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻗﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رود
ﺗﯿﻤﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ آب از ﻧﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮود ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺮ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و آب زﯾﺎد
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺎدی را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻋﺒﻮر آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﳕﻮد،
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺣﺰب ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻌﺒﺎت ﺧﻮد اﻓﺰود و ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮپ ﺟﺪﯾﺪاﻻﺧﺘﺮاع اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﳕﯽﺷﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد.
اﻣﺎ اﻣﺮوز از آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﺻﻼح ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﮐﻪ ﳕﯽ داﱎ
ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺦ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﳕﻮد زﻣﯿﻨﻪ دوره ﺷﻮم
دﯾﮕﺮی را ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﻪ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺧﻮد را
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را ﻧﮕﺮان ﳕﺎﯾﯿﻢ .آﻗﺎﯾﺎن ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ دوره
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺣﻢ ﳕﺎﯾﯿﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺟﻮاﻧﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﳑﻠﮑﺖ را
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دﭼﺎر ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻋﺬاب ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻋﻠﻤﺪاران آزادی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺮﻏﻀﺒﺎن ارﲡﺎع
ﻧﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﻧﻘﺎﺑﺖ.
ﻧﻘﺎﺑﺖ :ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ را اﻋﻼم ﮐﻨﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﭗ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ
ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ و ﺗﯿﭗ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﯾﮏ ﺗﯿﭗ ﺛﺎﻟﺜﯽ وﺟﻮد دارد و آن ﺗﯿﭗ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﯿﭗ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺗﯿﭗ ﺟﻮان و ﲢﺼﯿﻠﮑﺮده و ﺗﯿﭙﯽ ﮐﻪ دارای دﯾﭙﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﯿﭗ
وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻪ ﺣﻖ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﲢﺼﯿﻠﮑﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻘﺎﺑﺖ :اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺳﻪ ﺗﯿﭗ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﯾﮑﯽ اوﺻﺎﻓﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﳕﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آن دو ﺗﯿﭗ اوﺻﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وﻟﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در اﺻﻞ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ
ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻓﺮﻣﻨﺪ :وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ﭘﯿﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻘﺎﺑﺖ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﯾﮏ روزﮔﺎرﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه و ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و اﻣﺮوز
ﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﲤﺎم ﻣﻌﻨﯽ آزاد ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻫﺮ ﻧﻈﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت
دارد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .در ادواری ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺪه در آن
ادوار ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ داﺧﻞ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﱎ ﺑﺎ زﻣﺎن
ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ .وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﻌﺪ از  ۲۰ﺳﺎل ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و اﺣﺘﺮاﻣﺎت آﻗﺎی
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﻮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ )در واﮐﻨﺲ ﺗﻮﺳﯿﻨﻞ( ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﺸﺎن را
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدم و اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻒ آن
ﮐﺘﺎب ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻢ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ روزی اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﲤﺎم اﻓﺮادی را ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر دارد ،ﲤﺎم ﻗﻮاﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
آن ذﺧﺎﯾﺮی را ﮐﻪ از دﺳﺘﺒﺮد ﺣﻮادث ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﺣﻮادث
ﺧﺮوﺷﺎن ﻧﮑﺮده اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ دور ﻋﻠﻢ آنﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
آﻗﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﺮان ﻫﺴﺖ )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( و ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﻪ درد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را داﺷﺘﻢ .ﺑﻨﺪه ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﺷﻬﺎدت ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮوﻏﯽ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ از آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺶ
ﮐﺮدم ،ﲤﻨﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ آﻗﺎ ﺷﻤﺎ و آﻗﺎی ﻗﻮام و ﻏﯿﺮذﻟﮏ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﮐﻨﯿﺪ و وارد
ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ و ﻗﻮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻓﻠﺞ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻮا ﺑﻪ ﺿﺮر ﳑﻠﮑﺖ ﲤﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ .ﺷﺨﺼﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺧﺮج ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﳑﻠﮑﺘﯽ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی دﯾﮕﺮی ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ اﺣﺘﺮام را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز ﻣﺎ دﭼﺎر
ﻗﺤﻂ اﻟﺮﺟﺎل ﺷﺪه اﯾﻢ .اﻣﺮوز آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از دﺧﺎﻟﺖ آﻗﺎی ﺳﻬﯿﻠﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻇﻬﺎر
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﭼﺮا؟ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻨﻮز ﺳﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ را
ﻧﺪارﯾﻢ )ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﭼﺮا دارﯾﻢ( ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در آن اﻋﺼﺎر و اﯾﺎم اﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﯾﮏ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮب ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،او را ﺧﻔﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮی زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺑﻠﯿﺎت ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮک ﺑﻪ
ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮدش را ﳓﺎت داده ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ادوار ﳕﯽ ﮔﺬاﺷﺖ رﺟﺎﻟﯽ ﺑﺎز
ﺑﯿﺎﯾﺪ .رﺟﻞ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ،در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ زد و ﺧﻮرد ،در دﻧﯿﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻧﻪ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﲤﺎم رﺟﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﳑﻠﮑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻨﺪه اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺘﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪان اﺻﻞ ﻋﻼﻗﻪ دارم و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارداد اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﻣﻮرﺧﻪ  ۲۳ﻗﻮس  ،۱۳۰۰اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻌﺪ از رﻓﱳ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ از
اﯾﺮان و ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .زﯾﺮا آن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد و وﮐﻼ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ وﮐﻼ ﺟﺮأت ﲡﻤﻊ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﯽ داد .اﯾﺸﺎن
وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺸﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ اﲢﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﻗﺮارداد و اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎراﺗﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی آﻗﺎی
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪ و ﻣﱳ آن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﳑﻠﮑﺖ .اﻣﺮوز ﻫﻢ دارای ﻗﺪرت و اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺳﺮدار ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻮد.
ﻧﻘﺎﺑﺖ :ﻋﺮض ﮐﺮدم اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﻣﻀﺎی رﺋﯿﺲ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﺑﻮد اﻣﻀﺎ ﺷﺪ
و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .آن روز ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﻗﺮارداد در ﻣﺎده ﯾﮏ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﻮروی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪای ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
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اراده ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﺎﻗﯿﻦ اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﳕﻮدﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎً
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﳕﺎﯾﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﻌﺎدﲤﻨﺪ ﺷﺪه و
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ در داراﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻻزﻣﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﺷﻮروی روﺳﯿﻪ ﲤﺎم
ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻣﻘﺎوﻻت و ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺰاری روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﳕﻮده و ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽﳕﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﻋﻼن ﻣﯽﳕﺎﯾﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دوﻟﺖ ﺷﻮروی اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد را از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰاری روﺳﯿﻪ در ﺷﺮق ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﳕﻮد و ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﺎرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﻮل ﻣﯽ داد اﻋﻼن ﻣﯽ ﳕﺎﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﺷﻮروی از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮوض ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺰاری ﺑﻪ اﯾﺮان
داده اﺳﺖ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮده.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
ﻧﻘﺎﺑﺖ :آﻗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ،اﺟﺎزه
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ،اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮ دارﯾﻢ ،اﺟﺎزه
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ آن دﺳﺘﻪ ﺣﺮف ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ وﺳﻄﺶ را
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﻘﺎﺑﺖ :در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت
ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان در دﺳﺖ ﺧﻮد اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﳑﻠﮑﺖ
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن
اﻣﻀﺎی ﺑﺪوی او ﺑﻪ اﻣﻀﺎی آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪه
دارای روح ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﳑﻠﮑﺖ ﻣﯽ ﺷﺪه
ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ .اﻣﺎ
ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﻣﻦ از دو ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻢ،
ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ .ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺣﺒﺲ ﮐﺮدﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺪام رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ اﺷﺨﺎص را ﺑﯽ ﺟﻬﺖ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺒﺲ ﻧﮑﺮدﻧﺪ...
ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :آﻗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﳕﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﻧﻘﺎﺑﺖ :اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪه ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
رﺋﯿﺲ :ﻓﻌﻼً ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وﮐﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﺎﺑﺖ :ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن را در  ۲۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺮم ﻣﯽ داﻧﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ اﺳﺎﺳﺎً اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮم ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺪه در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ وارد ﳕﯽ ﺷﻮم .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ در  ۲۲ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻓﻼن زﯾﺪ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﮐﺮده آن وﻗﺖ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺟﺰاﯾﯽ  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﻨﻮان
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ
ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﻮد .ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﺸﻮد .ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ آدم ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﲤﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮدش را ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺟﻮﻫﺮ ذاﺗﯽ ﺧﻮدش را ﺑﺮوز ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﻣﺪﯾﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ را ﳕﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ دارای ﺛﺮوت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺣﯿﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺤﺜﯽ
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ آدﻣﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻬﺶ اﻋﺘﺮاض دارم و
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺷﺨﺎص ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺮه
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ ،ﺑﺮای وزارت ﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﺷﺨﺎص ﻫﻢ ﮐﻪ ارزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﲤﺎم ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ و رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺮﺣﯽ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺒﺘﻪ
در ﲤﺎم ﺟﺎﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮب ﻫﺴﺖ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺪ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ از ﯾﮏ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺑﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺑﺎ او
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﯾﮏ ﻋﻘﺪ دو ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد وﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮری رﺳﻤﯿﺖ
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ و آن ﻗﺮارداد ﮔﺬرا ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮑﺮد
ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ،ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻌﻬﺪش اﻣﻀﺎﯾﺶ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ دارد و ﺗﺎ ﺣﺪی اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ آﺑﺮوی
اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﺧﻼﻗﯽ را دوﻟﺖ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﮐﺮد ﮐﻪ
آﺑﺮوی اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮود .ﻣﻊذﻟﮏ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ
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ﻧﮑﺮد .آن وﻗﺖ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺮاردادی ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺷﻮروی اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﻖ دارد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدم اﯾﻦ را ﻫﻢ ﳕﯽ ﺷﻮد
ﺑﺤﺜﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﺸﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ اروﭘﺎ و زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن ،در ﻇﺮف اﯾﻦ  ۲۰ﺳﺎل در اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ و در
ﺳﺎﯾﺮ ﳑﺎﻟﮏ در اﺛﺮ آزادی ﲡﺎرت و ﮐﻮران ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺛﺮوت ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﯿﭻ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ در ﺧﺎرﺟﻪ ﲟﺎﻧﺪ .ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﯾﺮاد
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ
و ﭼﺮا ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﭘﺴﺖ وادار ﻧﺸﺪه و ﭼﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺛﺮوت داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ دارای ﺛﺮوت
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﺮادی ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﯾﺰدی اﯾﻦ ﲤﻮل را از ﮐﺠﺎ آورده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺪه
ﺗﺼﻮر ﳕﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد و
ﮐﺮﻣﺎن ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ داﺷﱳ زراﻋﺖ و ﲡﺎرت ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﯾﺰدیﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﻫﻮش
و ذﮐﺎوت و ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺛﺮوﺗﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺳﻒ
ﺑﻮدﯾﻢ )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از رﺟﺎل ﻋﺎﻟﯽﻣﻘﺎم ﳑﻠﮑﺖ ﻣﺎ را اﯾﻦ ﻃﻮر آزار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ داﺷﺘﻢ ﯾﮏ ﺧﻠﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا
ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﻗﺼﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در وﻗﺖ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وﮐﯿﻞ آزاد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدش را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ
ﺑﮑﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ آزاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﺑﯿﺎن
ﻋﻘﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ آزادﯾﻢ در ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺣﺮف ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯽزﻧﯿﻢ وﻟﻮ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺎ ﲤﺎم ﺷﻮد.
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺷﺸﻢ ﺣﻮت ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ و اﻋﻼم ﺷﺪ
رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ،اﯾﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﻫﻤﺎن
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻪ ﻓﺎرس زﯾﺮ
ﺑﺎر ﳕﯽ رود و اﻏﺘﺸﺎش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ زﯾﺮا ﯾﮏ واﻟﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ
رﺋﯿﺲ اداره وﻟﻮ ﻫﺮ ﺳﻤﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
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آﻗﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎرس اﻏﺘﺸﺎﺷﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ آﺛﺎری در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﮐﺎﻏﺬی ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ رﺋﯿﺲ ﻧﻈﻤﯿﻪ ﺑﻪ واﻟﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ آﻗﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدت وﻻﯾﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮏ ﻗﺪری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻏﺘﺸﺎش اﻧﮕﺸﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﻠﮕﺮاف اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ وﻗﺖ را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﺗﻠﮕﺮاف ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺒﺎرات ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه در آن ﻋﺒﺎرات ﺳﻮﯾﯽ ﳕﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﻼﺣﺎت را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻦ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ را ﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﮑﺴﯽ از ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺪ ﯾﺰدی اﻗﺮار ﺑﻪ دزدی ﮐﺮد و اﻗﺮار ﺑﻪ
دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻧﮑﺮد و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن داد .ای ﮐﺎش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻫﻢ
ﺑﺮای دروﻏﮕﻮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺶ را ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺪه ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻠﻤﯿﺢ دارد
و ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺪﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮش دروﻏﮕﻮ را ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺧﻮب ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮔﻮش دروﻏﮕﻮ را ﺑﺒﺮﻧﺪ اﻣﺎ آن ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻗﺎ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮه اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻣﺎﻟﯽ ،آﻗﺎ ﻫﻢ
ﯾﮏ وﮐﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ وﮐﻼ .اﮔﺮ ﻓﮑﺮ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ دﯾﺮﯾﮑﺴﯿﻮن ﺻﺤﯿﺤﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﮔﺮ ﻓﮑﺮ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﺿﺎع اﻣﺮوز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻋﺪه
ﻫﻢ ﻫﻤﻔﮑﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻓﮑﺮﺷﺎن ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻻ ﻓﻼ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ درﺑﺎره
ﺑﻨﺪه و ﻫﻢ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ و ﻫﻤﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ زﯾﺮا اﻣﺮوز ﻏﯿﺮ از  ۲۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺮوز
ﳑﻠﮑﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮق و رادﯾﻮ ،ﻣﺴﺎﻓﺮت ،آﻣﺪن و رﻓﱳ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ دارد ﻫﻢﺳﻄﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،آن اﻓﮑﺎری ﮐﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﻣﺜﻼً ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ روزی
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﻼماﻟﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﳕﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن
ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن راﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮراﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﲟﺎﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺟﻮان ﻫﺎی ﲢﺼﯿﻠﮑﺮده دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام
دارای ﻗﺪرت اراده ﻫﺴﺘﻨﺪ و دارای رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ و ﻧﺒﻮﻏﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و
ﺣﺎﻻ در ﺣﮑﻮﻣﺖ روﺷﻦ اﻣﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﺮاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﯿﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮﻓﺪاری ﮐﯽ ﺗﯿﭙﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن را ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮرم ﺑﯿﺎن ﯾﮏ
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ در  ۲۲ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از  ۲۶ﺳﺎل ﺑﯿﺎﯾﺪ دﻋﻮا ﮐﻨﻨﺪ ،وﻗﺖ ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر دارﯾﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ
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ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ دو ﭘﺪر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﺘﺎن ﻣﯽ دارﯾﻢ و
اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺮﺣﯽ در ﻣﻌﺎﯾﺐ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر آﻣﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮد ،ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺪ و ﮐﺘﺎب آن را اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ در ﳑﻠﮑﺖ ﭼﻄﻮر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﻮای ﯾﮏ درﺧﺖ و اﺳﺒﺎﺑﺶ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﮐﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﺮﻣﯽ
از آن درﺧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن درﺧﺖ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﯾﮏ ﳑﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ
ﻏﺮض و ﻣﺮض ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﻮد ،ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﯾﮏ ﳑﻠﮑﺘﯽ ﺑﺮوز ﺑﮑﻨﺪ ،دروغ و رﺷﻮه در ﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدش ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ آن وﻗﺖ اﻓﺮاد ﻫﻤﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن
ﻫﻢ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و آن وﻗﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﻮﻟﻮد آﻗﺎی ﺳﯿﺪ
ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﻮﻟﻮد اﯾﻦ درﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮم ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .واﻗﻌﺎً
ﺑﺎﯾﺪ از روی اﻧﺼﺎف ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻤﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻻن اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ در آﺗﺶ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ دارد ﻣﯽﺳﻮزد و دوﻟﺖ
ﻧﺪارد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﺪارد ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻧﺪارد ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ
آن اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎز ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻻّ در ﺑﺪی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﮐﺮد ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز رﻋﺎﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﻔﺎﺳﺪ را ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻻ اﯾﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﮐﻼه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﮐﻼه
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎدت اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎدت
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺴﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻗﺎی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در روز اﻓﺘﺘﺎح آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﺪ
اﯾﻨﺠﺎ وﻟﯽ ﮐﺮاوات ﻧﺰده ﺑﻮدﯾﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ژاﮐﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﯾﺮاد را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻋﺎدات اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﺐ آزادی ﺑﺸﻮد و ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺗﻬﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻬﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
را ﺑﻨﺪه ﳕﯽ داﱎ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ دﻟﯿﻠﯽ دارﻧﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و اﻻّ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ ﺑﻨﺪه ﻣﺤﻤﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﯽ داﱎ ﮐﻪ آن
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﺎرس و آن ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎت و آن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺮ ﭘﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺪﻣﻪ زده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدم ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ آن ﻃﺮف آرزوی
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻘﻢ...
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رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ :ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ در روزﻫﺎی ﻣﺤﻨﺖ وﻃﻦ
ﻧﺪای ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪه ﺟﺎن ﺑﯽ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد را در ﻃﺒﻖ اﺧﻼص ﻧﻬﺎده ﺗﻘﺪﯾﻢ ﳕﺎﯾﻢ .ﭘﺲ از
 ۲۳ﺳﺎل ﻏﺮﺑﺖ از اﯾﺮان ،ﭘﺲ از  ۲۳ﺳﺎل ﻋﺰﻟﺖ و اﻧﺰوا و آوارﮔﯽ اﻣﺮوز اﻓﺘﺨﺎر دارم در اﯾﻦ
ﻣﺤﻮﻃﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺗﻠﺦ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ از آن دارم ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
اﻣﺮوز اﮔﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﻬﻤﺖ ،ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ،اﻓﺘﺮا ،ﻧﺎﺳﺰا ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺴﺮده ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا
 ۳۷ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﭘﺪر ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻌﺪ )اﺷﺎره ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ( ﺑﺎ ﺑﺮادر ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻌﺪ و ﺑﺎ
ﻫﺰاران آزادیﺧﻮاﻫﺎن دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ از دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮپ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ و ﻣﺎ
ﲢﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را از آﺗﯿﻪ اﯾﺮان ﺳﻠﺐ ﻧﮑﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ۲۳
ﺳﺎل ﺑﻮد از اﯾﺮان دور ﺑﻮدم و ﺧﯿﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﭘﺲ از وﻗﺎﯾﻊ ﺷﻬﺮﯾﻮر دوﺳﺘﺎﱎ از
ﺗﻬﺮان و وﻻﯾﺎت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﳕﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮدم .ﺧﻮدداری ﮐﺮدم
ﺷﺶ ﻣﺎه ،ﯾﮏ ﺳﺎل ،دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻮن ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮاﳕﺮد ﺑﻮدم و ﺟﻮاﳕﺮدی
را ﺻﻔﺖ ﺧﻮد و آﺑﺎ و اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ دﯾﺪم ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ،ﺑﺰرگ
ﮐﺮده ،ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻗﺮض داﺷﺘﻢ و در ﺣﺪاﻗﻞ دﻋﻮت دوﺳﺘﺎﱎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮم ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﺷﻮم ﯾﺎ وزﯾﺮ
ﺷﻮم ﯾﺎ رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا ﺷﻮم ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮم .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺒﻮد .در  ۲۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﮐﻪ رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا و ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء اﯾﺮان ﺑﻮدم ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ،اﯾﻦ درﺟﻪ ﻓﻬﻢ
و ادراک در ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ و آن ﺑﺴﺎزم و در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮاﺑﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﻮ ﯾﮏ ﻣﻠﺘﯽ زﻣﺎﻣﺪار ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ
ﻧﺒﻮدم و ﺗﺮک ﮐﺮدم و رﻓﺘﻢ.
ﭘﺲ از ورود ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺗﻬﺮان ﺷﻨﯿﺪم اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺰد ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻗﺼﺪ اﺷﻐﺎل ﻣﻘﺎﻣﯽ را
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻌﺪ از  ۲۳ﺳﺎل ﻣﯽ روم اﯾﺮان ،ﳑﻠﮑﺖ ﻣﺤﻨﺖ زده ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻢ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﻣﺎﱎ ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ۲۳ﺳﺎل از اﯾﻦ
ﳑﻠﮑﺖ دور ﺑﻮدم ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺧﺒﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻨﺪه از ﯾﺰد ﻣﺮا ﺗﮑﺎن داد و
ﳕﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدم ﯾﺎ
اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺰد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل دﭼﺎر ﯾﮏ ﻣﺤﻈﻮری ﺷﺪم و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ۳۲
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺰد ﭘﺪر ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ۲۴ .ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﻦ وﮐﯿﻞ ﺷﺪم ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻮدﺗﺎ ]ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﯿﺪﺿﯿﺄ ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدﺗﺎ[ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ.
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اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﻮد .اﺧﻼﻗﺎً ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺰد ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از زﯾﺮ
ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﺻﺮار اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺰد و ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و
اﺻﺮار دوﺳﺘﺎﱎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ وﮐﺎﻟﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
داﺷﺖ .در  ۲۴ﺳﺎل ﭘﯿﺶ روزی ﮐﻪ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻢ و وﺟﻮد ﺧﻮد را ﻣﺆﺛﺮ در ﳓﺎت و
اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﻗﺮار دادم روز ﺧﻄﺮ ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﻫﻢ روز ﺧﻄﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﻄﺮ را دﯾﺪم
آﻣﺪم اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﱎ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮدم ،ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮدم ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮑﻨﻢ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﺘﻘﻼل
اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻋﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻖ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ »ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق« اﮔﺮ ﺻﺪای ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﻗﺪری ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .از دو ﻣﺎه ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮف ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻧﮕﺮان ﺑﻮده و ﻣﻦ
ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم وﻟﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬرد و
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم از ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﱎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﳕﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﳑﻨﻮﱎ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺣﻤﺖ را
ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻗﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻦ رﻓﻊ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ .ﭼﺮا ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﻮدم زﯾﺮا
 ۲۳ﺳﺎل ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم .ﻫﺮ دﺷﻨﺎﻣﯽ ،ﻫﺮ ﻧﺎﺳﺰاﯾﯽ ،ﻫﺮ ﺗﻬﻤﺘﯽ ،ﻫﺮ اﻓﺘﺮاﯾﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم و
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪم ﺑﺮای وﺟﺎﻫﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮد اﺳﺮاری را ﻓﺎش ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ
اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازم ۲۴ .ﺳﺎل ﲢﻤﻞ ۲۴ ،ﺳﺎل ﺻﺒﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﻦ در دوره زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﻧﮕﻔﺘﻢ و ﭘﺮده ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﭘﺎره ﻧﮑﺮدم و آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﺮا در ﻋﺮض ﻣﺪت  ۲۰ﺳﺎل ﮐﻪ از اﯾﺮان دور ﺑﻮدم ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم .در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮان را دﯾﺪم ﭼﺮا ﺻﺪای ﺧﻮد را در ﻧﯿﺎوردم .اﮐﻨﻮن دﻟﯿﻠﺶ را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و
آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ،ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ﲤﺎم ﺟﺮاﯾﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ
و ﺟﻮان ﻫﺎ ،ﭘﯿﺮﻫﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮﻫﺎ ،ﺗﺎرﯾﮏ ﻓﮑﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ از اوﺿﺎع راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺒﻮد.
ﭘﯿﺶآﻣﺪ »ﮐﻮدﺗﺎ« ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﳑﻠﮑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﺪواری آﺗﯿﻪ
ﺑﻮد .ﻣﻦ در ﳑﻠﮑﺖ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮدم ﺟﺰ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﲢﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﮔﺮدش ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ
ﮐﺴﯽ را ﳕﯽدﯾﺪم ﻫﻤﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﺴﺮت از ﭘﯿﺶآﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﯾﺎ راﺳﺖ ﯾﺎ دروغ
اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ از ﺑﺎزﯾﮕﺮی در ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ .اﯾﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم و ﻣﻠﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن رژﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ .ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ
دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﳑﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮده از وﻃﻦ ﺧﻮدم و اوﺿﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﱎ.از
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 ۳۰۵ﺗﺎ  ۳۱۰ﺑﺎز آﺛﺎر ﻇﺎﻫﺮﯾﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد و اﮔﺮ در ﻣﻌﻨﯽ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﮑﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻫﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﺎﻟﯽ در ﺣﺪود  ۲۰۰ﻧﻔﺮ
ﻣﺤﺼﻞ و ﺟﻮان ﻫﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .آﻣﺪن اﯾﻦ ﺟﻮان ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺛﻤﺮه ﻧﺨﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣﯽدﯾﺪم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻫﺮ ﺳﺎل ﺟﻮانﻫﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﲢﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ
ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺟﻮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
ﭘﺲ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﻨﻪ  ۱۰ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺸﻮد اﻣﺎ از ﺳﻨﻪ  ۱۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در
اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ وﺿﻊ ﳑﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺳﻄﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎر اﯾﺮان ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،ﻓﺮدا دوﻟﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻠﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان را از ﭘﺎرﯾﺲ اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ را از
اﯾﺮان ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﺮد .آن رﻋﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺻﺪای ﺧﻮد را در ﺑﯿﺎورم ﯾﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﺒﺲ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﮑﺮدم ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺮدهام ﺑﻪ اﯾﺮان.
اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
در ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ از ﯾﮏ ﺣﺪودی ﮐﻪ ﻣﺤﺎورات رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ ﺧﺎرج
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻣﯿﻞ ﺧﻮدم ﻋﺮض ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻋﺮض
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺎﺋﻪ ادب ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد وﻗﯿﺢ اﺳﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ را ﺑﻨﺪه ﻣﯽ داﱎ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻢ دارم ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ
ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺸﺎن در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
 ۲۰ﺳﺎل ﺑﻮد از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دور ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻏﻔﺎل ﮐﺮد .ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﳑﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ را از اﻇﻬﺎرات
ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺑﺪو زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم ﻋﻮامﻓﺮﯾﺐ ﻧﺒﻮدهام و ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ را
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ ﻣﯽداﱎ .اﮔﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪقاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن
ﻋﻮامﻓﺮﯾﺐ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﺮان ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد.
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در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ در ﺳﻨﻪ  ۱۹۱۴ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﺮان ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺟﻨﮓ ﺑﮑﻨﺪ و از در ﺳﺘﯿﺰه
درآﯾﺪ .ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﲢﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ روز ﺑﻬﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ و
اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ای آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺮای وﺟﺎﻫﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺑﺮای اﻣﻮال ﺧﻮدﺗﺎن،
ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻪ از ﻣﺴﺘﻮﻓﯽﮔﺮی و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻟﺼﻪ و از ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی و از ﭼﻪ و از ﭼﻪ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آن ﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺻﺪای ﺗﺎن را در ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻧﮕﻔﺘﯿﺪ ،ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدﯾﺪ و اﯾﺮان را ﺑﻪ آن ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ آن وﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﻼﮐﺖ و ادﺑﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ .روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﲤﺎم ﺷﺪ آﻗﺎی ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﯾﺮان وﯾﺮان ،اﯾﺮان ﺳﺮﮔﺮدان،
اﯾﺮان ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ وﺟﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻻﯾﻖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻠﯽ آﻗﺎی
ﻣﺼﺪقاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﺬﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﭼﯽﻫﺎ
و ﻧﺎداﻧﺎن )وﻟﯽ اﻣﺮوز دوره ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ،دوره اﻏﻔﺎل ،دوره ﺳﮑﻮت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ( آن روز در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﯾﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ آزاد اﺳﺖ ،ﲤﺎم اﻫﺎﻟﯽ ﳑﻠﮑﺖ ﲤﺎم ﺑﺮادران
ﻣﻦ از دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﻫﻤﻪ آزاد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻏﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
اﻓﮑﺎرﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،از ﻣﻦ ﻋﻠﺖ و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺻﻮل را
ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ واﺿﺢ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ آن وﻗﺖ ﺣﻖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺤﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردم
ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺑﺸﻮد و اﯾﺮان را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﻪ ﻫﺎ و دوﻟﻪ ﻫﺎ ﳓﺎت
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﯽ آﻗﺎی ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎن ،اﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭼﻨﮓ آورد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد از اﺳﺘﺒﺪاد ﳕﯽ ﮔﻮﯾﻢ در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺪﺑﺨﺖ
اﺳﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻨﻪ ﻫﺎ و دوﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم وزن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻮﭼﮏ،
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺮدم و ﺷﻤﺎﻫﺎ را
ﻟﺮزاﻧﺪم ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﻤﺎ ﺻﺪراﻋﻈﻢ اﯾﺮان
ﻣﯽﺷﻮد .ای ﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﯽﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ
آوردﻧﺪ .اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ،اوﻻً ﮐﺴﯽ ﺣﺒﺲ ﻧﺸﺪ ،آﻗﺎی ﻣﺼﺪقاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﱳ و ﺣﺒﺲ ﺷﺪن دو ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﺣﺒﺲ ﻧﺸﺪ ،ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺒﺲ ﺷﺪ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :اﺳﺘﻐﻔﺮاﻟﻠﻪ( ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﻐﻔﺮاﻟﻠﻪ دﻋﻮا ﻧﺪارﯾﻢ )ﯾﮏ
ﳕﮑﯽ ﻫﻢ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ( در ﳑﻠﮑﺖ اﯾﺮان از ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﺲ از
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺣﺒﺲ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ از اﻣﻮر ﻋﺎدی ﺑﻮد .در دوره ﺳﺎﺑﻖ ﺣﮑﺎم وﻻﯾﺎت ﯾﺎ وزرا
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در ﺗﻬﺮان ﻣﺮدم ﺑﯿﭽﺎره را ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮد ﺣﺒﺲ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻏﻠﻂ ﺑﻮد اﻣﺮی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺒﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﻪﻫﺎ
و دوﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﻠﮏ ﻫﺎ و ﳑﺎﻟﮏ ﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ )ﺧﻨﺪه ﺣﻀﺎر( ]ﺗﺄﯾﯿﺪ
دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ[ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و ﲤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻦ رﳓﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و اﻓﺴﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺰارﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﻪ ﻗﺮون ﻣﺘﻮاﻟﯿﻪ در ﻣﺤﺒﺲ اﯾﻦ دوﻟﻪﻫﺎ ،ﻣﻠﻪﻫﺎ ،ﺳﻠﻄﻨﻪﻫﺎ ،ﳑﺎﻟﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺰار ذﻟﺖ و
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دوﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﻠﮏ ﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﻪ ﻫﺎ را ﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ! و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﭼﺮا ﺣﺒﺲ ﺷﺪﻧﺪ
رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرای وﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﳑﻠﮑﺖ و ﯾﮏ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﺪهای ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺎت آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎل آنﻫﺎ ﺗﻌﺮض
ﺷﻮد در ﯾﮏ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﺪ و ﺧﻮب را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮد دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﺪاوت ﻧﺒﻮد .ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺎل ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﺮم ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺒﺮدم ﺟﺰ ﯾﮏ
ﻋﺪه از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﳑﻠﮑﺖ را ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را اداره ﳕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺰ
ﻣﻨﻔﯽﺑﺎﻓﯽ و ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﳕﯽﳕﻮدﻧﺪ آنﻫﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدم.
در آن ﻣﻮﻗﻊ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ،آﻗﺎی ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )ﺑﻨﺪه ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ام ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ( دو
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت اﯾﺮان و ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﳑﻠﮑﺖ اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ،
ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﳑﺎﻟﮏ ﻣﺘﺤﺪه ﺷﻮروی و ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺮارداد اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ .اﯾﻦ دو
ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻦ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ،آﻟﺖ ﺑﺎزی دﺳﺎﯾﺲ رﺟﺎل ﺗﻬﺮان از دوﻟﻪ و ﻣﻠﮏ و
ﺳﻠﻄﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺸﺎن ﻫﻢ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﮐﻼ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را
ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮب اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ ﻗﺮارداد را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ رد ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻮ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﮐﻮ آن
ﻣﺮدی ﮐﻪ رد ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺳﻮﯾﺖ
ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،دوﺳﺖ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﮐﻮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺟﺮأت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﮐﻮ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﳕﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﻨﻮﯾﻢ و ﺻﺪاﻣﺎن در ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺒﺲ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از رﯾﺎﺳﺖ
وزراﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن واﻗﻌﻪ را ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﳕﯽﮐﻨﻢ .ﭼﺮا
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ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﳕﯽ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا آن ﻣﻮﻗﻊ آﻗﺎی ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺪﻧﺪ در
ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
دور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺳﺰاوار اﺧﻼﻗﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﱎ ،ﻧﻪ! ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺧﻮد ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﳕﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺎﻻ ﭼﺮا؟ ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ﺑﮕﯿﺮم ﺣﺒﺲ ﮐﻨﻢ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﲢﺖ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ( ﻧﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺒﺲ ﮐﻨﻢ،
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺮم ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﲤﺎم ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻓﺎرس را ﺑﺸﻮراﻧﯿﺪ و اﺷﺮار
را ﺑﻪ ﺷﻮرش ﲢﺮﯾﮏ ﮐﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ اردوﮐﺸﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺮم ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﺪ .وﻟﯽ ﭼﺮا ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﺪادم ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ روﺣﯿﻪ و ﻗﺪرت
ﻓﮑﺮی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ .ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻠﺞ ﺑﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﲤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺎری
ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺣﺒﺲ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮم )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﭘﺲ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎت ﺑﺮای ﭼﻪ
ﺑﻮد( ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎت را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺮدم آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء ﺑﻮدم ،در آن
ﻣﻮﻗﻊ در اﯾﺮان از ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ – ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖ ﺗﺮﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﺷﻤﺎ را
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺣﺒﺲ ﺑﮑﻨﻢ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ) .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ( ﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﺮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ و اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ
ﺑﺪﺑﺨﺖ را ﳓﺎت ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم اول ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ روزﻧﺎﻣﻪ »رﻋﺪ« و
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻋﺮاﯾﺾ او را ،ﲤﻨﺎی او را ،اﻟﺘﻤﺎس او را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و او را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آن ﺗﻠﮕﺮاف را
ﮐﺮدم ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﻋﺮض اﯾﻦ  ۲۲ﺳﺎل اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﺮای ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺪی ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﺴﺐ وﺟﺎﻫﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮاف ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ]را[ ﭘﺲ از  ۲۰ﺳﺎل
در اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﻧﺸﺎن داده اﯾﺪ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎت دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ( ﯾﮑﯽ اش را ﻧﺸﺎن
ﺑﺪﻫﯿﺪ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎت
را ﮐﺮدﯾﺪ آن اﻗﺪاﻣﺎت را ﮐﺮدﯾﺪ( ﭼﻮن ﻣﻦ ﳕﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ﺑﺸﻮد و اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎی ﻣﺴﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﲤﺎم اﻫﻞ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺟﺰ ﺳﺮﮐﺎر.
ﲤﺎم اﻫﻞ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ از وﻻﯾﺎت ،دﻫﺎت ،اﯾﻼت ،ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﻫﻤﻪ اﻗﺪام ﻣﺮا و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮا ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻨﺪ) .دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ :ﺑﻪ ﺟﺰ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮔﯿﻼن( آن
وﻗﺖ ﮔﯿﻼن در ﲢﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ .ﻗﺴﻤﺖ ﮔﯿﻼن در
اﻇﻬﺎر ﻓﮑﺮ ﺧﻮدش آزاد ﻧﺒﻮد آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ) .دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ :اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﻠﺲ روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ
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ﻧﯿﺴﺖ  -زﻧﮓ رﺋﯿﺲ -اﯾﺸﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺣﻤﻠﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟( )زﻧﮓ
رﺋﯿﺲ(.
رﺋﯿﺲ :اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﯿﻦاﻻﺛﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺮﻓﯽ دارد ﺑﻌﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ :اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻮدﺗﺎ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ .ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ
اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ای از ﻗﻮای ﻗﺰاق ﺑﻪ ﺗﻬﺮان وارد ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرای اﯾﺮان ﺷﺪم ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻣﺮﺣﻮم
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﻌﯿﻦاﳌﻠﮏ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ و ﻣﺮا دﻋﻮت ﮐﺮد و ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻓﺮحآﺑﺎد و
ﭘﺲ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺬاﮐﺮه دﺳﺘﺨﻂ رﯾﺎﺳﺖ وزرا را ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮد.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﯿﺪ در ﻋﺮض اﯾﻦ  ۲۰ﺳﺎل
ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪﺷﺎه ،از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮای ﻗﺰاق و از اﻓﺮاد
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻗﺰاق ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﻧﮑﺮدﯾﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻫﻢ وﮐﯿﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ از اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ و وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﭘﺎرﳌﺎن
ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻫﻢ ﻧﻄﻖ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ و ﻧﻄﻘﺘﺎن را ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﺮا
ﻧﭙﺮﺳﯿﺪﯾﺪ؟ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻌﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺐ
اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻦ اﯾﻦ اوﺿﺎع را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهام و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺧﯿﺮاً ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ در آﺧﺮ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﺑﺎ ﲢﺮﯾﮏ و دﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم .ﺑﺮﺧﻼف اﻇﻬﺎر
ﺷﻤﺎ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮدﺗﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن در آن ﻣﻮﻗﻊ
ﺷﻤﺎ آن اﻋﻼﻣﯿﻪ را در ﺗﻬﺮان دﯾﺪﯾﺪ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﳕﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دﯾﮕﺮ از ﻣﻦ ﺳﺆال ﺑﮑﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ آن اﻇﻬﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدم آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮم .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮم وﺿﻌﯿﺎت ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﳑﻠﮑﺖ اﯾﺮان
در ﲢﺖ اﺷﻐﺎل ﻗﺸﻮن اﺟﻨﺒﯽ ﺑﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮد و در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺰاﻧﻪ ﳑﻠﮑﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ
ﻋﺪه اﻓﺮاد ﻗﺸﻮﻧﯽ و ژاﻧﺪارﻣﺮی و اﻣﻨﯿﻪ و ﻧﻈﻤﯿﻪ در اﯾﺮان  ۴۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﺣﻘﻮق آن ﻫﺎ
ﻫﺸﺖ ﻣﺎه و  ۱۰ﻣﺎه ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﮔﯿﻼن و
ﻣﺎزﻧﺪران آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن در ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻪ وزرا و رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻠﺘﺠﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای
 ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻮراﺗﻮرﯾﻢ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﯿﻦ اﯾﻦ و
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آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪﻟﯿﻪ و ﻧﻈﻤﯿﻪ و اﻣﻨﯿﻪ و ژاﻧﺪارﻣﺮی ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻮاﺟﺒﺸﺎن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
ﲤﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻫﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺷﺎه ﳑﻠﮑﺖ ﺗﺎزه از اروﭘﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺎت و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺒﺮ رﻓﱳ
ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ از اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻮد و ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ
ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮود ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﱎ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮدم ﮐﻪ ﻗﺸﻮن و ﭘﻠﯿﺲ و ژاﻧﺪارم  ۱۰ﻣﺎه
ﻣﻮاﺟﺐ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ .اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻠﺘﺠﯽ ﺷﺪ ،از وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در اﯾﺮان ﲟﺎﻧﺪ ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدش را از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد .ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن،
وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺲ از ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺑﺎ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر اﯾﺮان ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺒﻌﻮﺛﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﳕﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺸﻮن ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺮان ﲟﺎﻧﺪ.
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﺸﻮن ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻦ ﻣﯽ روم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوی .ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوم ﭘﺲ در ﺗﻬﺮان ﮔﺮﺳﻨﻪ ،ﺗﻬﺮان ﺑﯿﭽﺎره ،ﺗﻬﺮان ﺧﻮاب آﻟﻮد ،دوﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﻠﮏ ﻫﺎ و
ﺳﻠﻄﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﻔﻠﺘﮑﺎر و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﻧﺎدان ﻫﻤﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان در اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﺗﻼﻃﻢ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ واژﮔﻮن ﺑﻮد .آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ،ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ
در ﺑﻬﺎر ﺟﻮاﻧﯽ در  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮن ﺧﻮد را وﻗﻒ اﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن  ۳۸ﺳﺎل زﯾﺎدی
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ آن روز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ زن و ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ،
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﳑﻠﮑﺖ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺮان اﻓﺘﺎد .از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا
ﺷﺪ.
ﲤﺎم اﺳﺮار ﮐﻮدﺗﺎ را ﳕﯽ ﺗﻮاﱎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ادراک آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﮕﺮی را ﺑﻔﻬﻤﺪ .ﻫﺮ روز ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻋﻠﯿﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اول ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﺪرک دارم ،ﺧﻼﺻﻪ
رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺷﺪم .اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﻦ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﺎوراﳌﻤﺎﻟﮏ ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﯾﺮان
در ﻣﺴﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮروی را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد) .دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق :آه آه( دوﻣﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﻦ اﻟﻐﺎی ﻗﺮارداد اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد
ﻣﻠﻐﯽ ﺑﻮد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻋﻤﻼً ﻣﻠﻐﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﳓﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻓﺮاد را ﺧﺴﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ را ﻓﻠﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺎ  ۶۰۰ﻫﺰار ﻟﯿﺮه ﭘﻮل داﺷﺘﯿﻢ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب و اﯾﻦ  ۶۰۰ﻫﺰار ﻟﯿﺮه آن وﻗﺖ
ﺷﺎﯾﺪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ از
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ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﳕﯽداد ،در ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،از
ﮔﻤﺮک ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﻮن ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺒﻮد .ﺗﺎ ﻫﻢ دوﻟﺖ ﺣﺮف ﻣﯽ زد ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
آﻗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺮارداد را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻗﺮارداد اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﯾﮏ
ﺑﻐﺮﳓﯽ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻻً اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺘﺰﻟﺰل داﺷﺖ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﳕﯽ داﻧﺴﺖ
ﻗﺮارداد ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .وﮐﻼ ﳕﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ آﻗﺎ ﻗﺮارداد را
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ رد ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ آﻣﺪم اﯾﻦ را اﻟﻐﺎء ﮐﺮدم و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ آﯾﺎ از ﻟﺮد ﮐﺮزن
ﻣﺸﺎوره ﮐﺮدم و اﺳﺘﯿﺬان ﮐﺮدم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را دوﻟﻪﻫﺎ و ﻣﻠﮏﻫﺎ و
ﺳﻠﻄﻨﻪﻫﺎ ﳕﯽﻓﻬﻤﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ،
ﺑﺪون اﺳﺘﯿﺸﺎر ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻟﺮد ﮐﺮزن ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮدم اﯾﻦ ﻗﺮارداد را اﻟﻐﺎء
ﮐﺮدم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻐﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻟﺮد
ﮐﺮزن از ﻣﻦ رﳓﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺣﻤﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﺳﻪ روز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﺧﺪا
ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻫﻤﯿﻦ رﳓﺶ ﻟﺮد ﮐﺮزن ﺗﺄﺛﯿﺮی داﺷﺖ در ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن ﻣﻦ در اﯾﺮان .اﯾﻦ
را ﻣﻦ ﳕﯽداﱎ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﻮد آﻗﺎی دﮐﺘﺮ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ .ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﯿﻪ ﮐﻪ آوردﯾﺪ ﻧﻔﺮﻣﻮدﯾﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮاﺑﺶ را ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻞ دوره ﺳﻮم وﮐﻼ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ول ﮐﺮدﻧﺪ و ﳑﻠﮑﺖ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آن روزی ﮐﻪ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرای اﯾﺮان ﺷﺪم .ﲤﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراﻫﺎ و
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺳﻔﺎرت روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد .ﺗﻨﻬﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا و
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﻔﺎرت اﺟﻨﺒﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ دوﻟﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد.
ﺑﻠﻪ دوﻟﻪﻫﺎ و ﻣﻠﮏﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﻪﻫﺎ ﳕﯽﻓﻬﻤﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ .ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ را ﺑﻬﺮ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﻞ آن را ﺑﺮ ﺳﺮش اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪﺷﺎه
ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﻓﺮﻣﻮد و دﺳﺘﺨﻂ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ داد و اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺎم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ داد .ﺣﺎﻻ داﺧﻞ اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ﳕﯽﺷﻮم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﻣﻦ ﭼﯿﺪه ﺑﻮدم ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﻧﺘﯿﺠﻪاش را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﻗﺮار ﺑﻮد(
ﺷﻤﺎ ﻓﺎرس را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺷﻮراﻧﺪﯾﺪ .ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺮا ﻓﺮار دادﻧﺪ .ﺷﻤﺎ و اﻣﺜﺎل
ﺷﻤﺎ در ﺗﻬﺮان دﺳﺎﯾﺲ ﮐﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ،در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ،در
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ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻠﺖ اﯾﺮان .ﻣﻦ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟  ۴۰ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﻗﺸﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺮان از ژاﻧﺪارﻣﺮی و ﻗﺰاق و ﭘﻠﯿﺲ و اﻣﻨﯿﻪ در ﲢﺖ اداره ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز
ﻻﯾﻖ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ رﺿﺎﺧﺎن ﻣﯿﺮﭘﻨﺞ ﺑﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،اداره ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ در ﳑﻠﮑﺖ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪ ،ﺗﻬﺮان از ﺧﻄﺮ ﮔﺬﺷﺖ .ﺷﺎه راﺿﯽ ﺷﺪ ﲟﺎﻧﺪ .ﺧﻮد ﺷﺎه ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﻋﻮب ﺑﻮد دﯾﺪ در
ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻗﻮه ﻫﺴﺖ در ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮأت دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ
و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺎ ﳕﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ اراده ﻣﺎ و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ
ﻣﺎ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻫﻢ ﺟﺮأت ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺨﻂ رﯾﺎﺳﺖ وزرا را ﺑﻪ ﻣﻦ داد از ﻣﻦ ﻗﻮل
ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ در ﳑﻠﮑﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت او را ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻢ،
ﻣﻦ ﻫﻢ وﻋﺪه دادم و ﺑﻌﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪه و آن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد.
ﺑﯿﭽﺎره ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪﺷﺎه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ و ﻋﺪم ﻟﯿﺎﻗﺖ دوﻟﻪﻫﺎ و ﻣﻠﮏﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ
از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﳕﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﻀﺎر ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ را از
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه ﲡﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻣﻀﺎی ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮروی ﺷﺪ
ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻐﺮﱋ و ﻏﺎﻣﻀﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢ ﺳﺮﺣﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺣﻞ
ﺷﺪه و رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺗﻬﺮان و ﳑﻠﮑﺖ ﯾﮏ آﺳﺎﯾﺶ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﺮدم ﮐﻪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺣﺎﻻ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺬﮐﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﯾﺎدم آﻣﺪ و از ﺗﺬﮐﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم زﯾﺮا ﻣﻦ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدم و آن
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ داده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺷﺪم ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﰎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر
اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدم ﻣﻦ ﳕﯽ ﺗﻮاﱎ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب را در ﲢﺖ اداره اﻓﺴﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ
و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺸﻮد و ﻣﻨﻀﻢ ژاﻧﺪارﻣﺮی اﯾﺮان ﮔﺮدد .ژﻧﺮال ﻓﺮﯾﺰر را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﺣﻀﺎر
ﮐﺮدم )آن وﻗﺖ ﻣﺎژور ﻓﺮﯾﺰر ﺑﻮد( و ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﯿﺎت وزرا ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﯾﻢ و
اﺻﻮﻟﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﺸﻮد و از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺨﺎرج ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اﯾﺮان ﻓﻌﻼً ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ ژﻧﺮال ﻓﺮﯾﺰر ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﯽ اﯾﻦ
اردو را ﲢﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،آﯾﺎ اﻓﺴﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻫﻤﺪﺳﺖ آﳌﺎن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ .ﻣﻦ از دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ  ۵۰ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ ﺑﺮای اﯾﺮان اﺣﻀﺎر ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت
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ژاﻧﺪارﻣﺮی اﯾﺮان را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻗﺎی ﻋﻼء ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ در ﻟﻨﺪن ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎً دﺳﺘﻮر دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮود ﺑﻪ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ و ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ داﺧﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺸﻮد .ﮔﻔﺖ:
ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪه و ﻣﺎژور ﻓﺮﯾﺰر
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻋﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ  ۲۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ  ۴۰ﻧﻔﺮ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﺑﺪ و
ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻄﯿﻊ اواﻣﺮ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻟﻮازم ﺧﻮدﺷﺎن را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮد ژﻧﺮال ﻓﺮﯾﺰر آن ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﳕﯽ ﮐﺮد ﻣﻦ ﳕﯽ داﻧﺴﺘﻢ
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت آن ﻫﺎ ﻃﺮز ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ﻣﻦ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ،ﯾﮏ ﻗﻮه ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ
اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻨﻮب را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮد و اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﳕﯽ ﮐﺮدﯾﺪ وﻟﯽ
ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﱳ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ آنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮدم.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :اﺣﻀﺎر ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮدم و ﺛﻠﺚ ﯾﺎ ﻧﺼﻒ آن را ﻫﻢ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن اﺣﻀﺎر ﮐﺮدم و در
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﺣﻀﺎر ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء :ﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن اﺣﻀﺎر ﮐﺮدم و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ در اﻧﺤﻼل ﭘﻠﯿﺲ
ﺟﻨﻮب ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﺳﻼﻣﺖ ﳑﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽآورد .در ﺑﺪو
اﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﻤﺠﻮار ﺷﻮروی دارای ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﳕﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در
اﯾﺮان دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﲢﺖ اداره اﻓﺴﺮان ﯾﮏ ﳑﻠﮑﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺷﻮروی دارای ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺴﻨﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪقاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﺣﻀﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ!
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء :ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان .ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎزه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﺣﻀﺎر
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻦ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺷﺪﯾﺪ اﺣﻀﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻮدم
ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺟﺎزه ﳕﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ در ﺷﺌﻮن
رﺋﯿﺲاﻟﻮزراﯾﯽ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﻮﯾﺪ و از ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آن را ﺧﻮردﯾﺪ؟ ﭼﺮا آن
ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﻣﯿﻠﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﳕﯽدﻫﻢ .ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ از اواﻣﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر اﯾﺮان
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺣﮑﻢ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی را دور اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ )دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق :ﭘﺎره ﮐﺮدم( ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻦ در اﻧﺤﻼل ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد و از ﻣﺎژور ﻓﺮﯾﺰر ﮐﻪ در آن ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﺮد اﻣﺘﻨﺎن
دارم و از دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻪ در اﻧﺤﻼل ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪت
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ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ وﻋﺪه دادﻧﺪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺼﺎرف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰی در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎن
دارم.
اﻗﺪام دﯾﮕﺮ ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت داﺧﻠﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دزدی و اﻓﺮاط
ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺴﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روزی ﯾﮏ دوﻟﺘﯽ
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ دزد ﻧﺒﻮد و دزدی ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎل ﺷﻤﺎﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺎل ﻣﻠﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ
ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺘﻢ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺮک ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ روزی
ﳕﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب آﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ و از ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﺧﺸﺘﺎرﯾﺎ
را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﳕﯽ ﺗﻮاﱎ .ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ،دﻟﯿﻞ اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﺮد داﺷﺘﻪ
ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دوﻟﺖ اﺟﻨﺒﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﯿﻢ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادن اﻣﺘﯿﺎز از ﺣﻘﻮق ﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺖ و از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ زد .ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ دﯾﺪ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ،زﺑﺎﻧﯽ ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﻣﻦ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺟﻮاب دادم:
آﻗﺎی ﻣﺴﺘﺮ ﻓﻼن ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﻓﺪا ﮐﻨﻢ و ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﮐﺮدم و اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﻦ در
ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن ﻣﻦ در اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮد .اﻣﺘﯿﺎز راه ﺷﻮﺳﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻗﻢ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮد اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد اﻟﻐﺎء ﮐﺮدم و ژﻧﺮال ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﮐﻠﻨﻞ ﻫﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺮون ﮐﺮدم.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺷﻤﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ را ﻋﺎﺟﺰ ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء :اﮔﺮ ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪقاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ
وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان از ﺧﺪﻣﺖ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﺎرج ﳕﯽ ﺷﺪ .ﺑﻠﻪ ﮐﺮدم،
ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎ ﺑﻮده ام ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﺮده ام .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﲤﺎم آن ﻫﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﺮض ﮐﺮده ام
ﺑﺲ اﺳﺖ ،ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮدم و ﺗﺎ ﺑﻮدم ﺑﻪ آﻗﺎی ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ
وﻗﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل وداد ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً از اﯾﺸﺎن ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪارم ،اﮔﺮ
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ در ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ...ﯾﮏ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ از اﺳﺮار
ﮐﻮدﺗﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدن ﺧﻮد را در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﺮان ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﺪﯾﺪم ،ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدم ،ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮد ،اﮔﺮ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ روزی ﮐﻪ
ﻣﻦ از ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ﺷﺶ ﻫﺰار ژاﻧﺪارم در ﲢﺖ اﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد .در ﺗﻬﺮان ﻗﻮه ﻗﺰاق ﻧﺒﻮد،
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ﻗﺰاقﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ و ﻣﻨﺠﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ داده ﺑﻮدﯾﻢ در ﲢﺖ اﻣﺮ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ
ﯾﺎ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺎدر ﺑﻮدم ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ،
ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮد و ﻃﺮد ﻧﮑﺮد و اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ اﺳﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﱎ و ﻣﺠﺒﻮر
ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ .ﻣﻦ از اﯾﺮان رﻓﺘﻢ وﻟﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻦ روﺣﯽ در
اﯾﺮان دﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ اﯾﺮان در ﻋﺪاد ﻣﻠﻞ زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ در
اﯾﺮان اﻣﺮوزه دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﻟﻮد ﮐﻮدﺗﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻃﺮح اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدم،
اﻣﺎ در وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎﮔﻮار ﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﭘﻨﺠﻢ اﻫﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان
ﻣﺮا ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،رأی دادﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﻣﻦ وﮐﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮم ﻫﻤﯿﻦ آرا
ﺣﻮﻣﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورد ،آوردﻧﺪ در آراء اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻣﻦ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﻌﻼً ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردﯾﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻠﻄﻨﺖ را
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از  ۲۳ﺳﺎل از ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﯾﺒﻮن آﻧﭽﻪ ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا و ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﮐﺮدﯾﺪ در ﻧﻄﻘﺘﺎن ﮐﺮدﯾﺪ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﮐﯽ؟( دﯾﺸﺐ در ﻧﻄﻘﺘﺎن دﯾﺪم و ﺑﻌﺪ اﯾﻨﺠﺎ
آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻣﺪح ،ﲤﻠﻖ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ از واﻻﺣﻀﺮت ﭘﻬﻠﻮی ﮐﺮدﯾﺪ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﮐﯽ؟( در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼء و ﺗﻘﯽ زاده ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﲤﻠﻘﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﯿﺪ ﭼﮑﻤﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﮑﻤﻪﭘﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻣﺎد
ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮادرزاده ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺮم ﺗﺮﯾﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراﻫﺎی اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﺑﻮد )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭼﻪ؟( ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺧﺘﺮﺗﺎن ﺑﻪ او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻠﯽ ﻫﻤﺎن داﻣﺎد ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺟﻮانﻫﺎی اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺲ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ
را ﻣﺤﻮ ﮐﺮد )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﻫﻮﭼﯽﮔﺮی ﻧﮑﻨﯿﺪ( ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را در اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ داد.
اﯾﻦ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﺎ را ﮐﺴﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﳕﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﲟﺎﻧﺪ ،ﺷﺎﻟﻮده ﺳﻌﺎدت اﯾﺮان ﺗﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻣﻦ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ
را رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﻧﮑﺮدم ،ﻣﻦ رﯾﺎﺳﺖ وزرا را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺪادم ،ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪم .ﲤﺎم ﻣﻠﺖ ،ﲤﺎم ﳑﻠﮑﺖ ﺧﺪﻣﺎت او را ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮد
و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﳑﻠﮑﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳕﯽداﱎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻏﯿﺒﺖ
ﻣﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﯽ ﻣﻦ و ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﲡﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺮوز
ﻣﺎ در ﳑﻠﮑﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﺳﺰاوار اﺳﺖ از ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﯾﺖ ﻣﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯽ ﺷﺎه ﺑﻮد و ﭼﻄﻮر ﺑﻮد و ﭼﻄﻮر رﻓﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮا
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ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﯽ در
ﺻﺤﺮای ﮐﺮﺑﻼ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم را
ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﳕﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﳕﯽ ﺷﺪ .ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ
ﳕﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺟﺪ اﮐﺮﱈ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺠﺎﯾﻊ ﮐﺮﺑﻼ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮل
ﻓﺠﺎﯾﻊ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ و ﺟﺮأت ﻧﮑﺮدﯾﺪ وﻗﺎﯾﻊ را
روﺷﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺟﺮأت دارم و ﺑﺎ ﺟﺮأت ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :اﻟﺒﺘﻪ!(
ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ را اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻀﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻀﺤﮏ اﺳﺖ،
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﺮای اﻟﻐﺎی آن ﭼﺮا ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﻣﺮدم
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻌﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم در ﻫﯿﭻ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﯿﭻ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد را اﺟﺮا ﺑﮑﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮا ﺑﮑﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮا ﻧﮑﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای اﺟﺮای آن
ﳕﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﻟﻐﺎﯾﺶ ﭼﺮا ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﮑﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮدم ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را داﻧﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺒﻘﻪ اﺷﺮاف
ﻣﻠﮏ و دوﻟﻪ و ﺳﻠﻄﻨﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﲤﺎم دوره زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮش ﺻﺮف
ﺟﻤﻊ ﻣﺎل از ﻃﺮق ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽﮔﺮی و ﺧﺎﻟﺼﻪﺧﻮری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﯾﮏ از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﳑﻠﮑﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮑﻨﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻮل ﻧﺎﻗﺼﻪ،
ادراﮐﺎت ﻧﺎﻗﺼﻪ از ﻗﻮه درک آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ.
ﺧﯿﺮ آﻗﺎ! اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﮔﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻣﺜﻞ ﮐﺎر اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮد )دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق :ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻮد؟( ﻓﺪاﮐﺎری ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﮑﺮد .ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ و ﳕﯽ ﮔﻮﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻋﻠﯿﺎی
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻢ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﻣﺤﺎل ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ( ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻮدن وﻗﺎﯾﻊ ﺳﻮم ﺣﻮت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎرﯾﺦ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﻬﺮه ﻧﺒﺮدم ﺟﺰ
ﯾﮏ ﻣﺰاج ﻋﻠﯿﻞ .ﻧﻪ دزدی ﮐﺮدم ﻧﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺘﻢ ،دﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺴﯽ آﻟﻮده ﻧﺸﺪ .ﻣﺎل
ﮐﺴﯽ را ﻧﺒﺮدم ،ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ را ﺧﺮاب ﻧﮑﺮدم ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺒﻮدﻧﺪ در
ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺒﺲ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ .در آن روزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ و
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻢ و اﯾﺮان را از ﺧﺮاﺑﯽ و ﲡﺰﯾﻪ ﳓﺎت دادم .از اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات
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ﻗﺼﺪم ﲢﺮﯾﮏ آﻗﺎﯾﺎن ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
ﻣﺤﺮک ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻟﻄﻔﯽ دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ وﺟﺪان ﺧﻮد را ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺮاﯾﺾ ﻣﻦ و وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺴﺘﻢ،
ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮت ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻃﺎﻟﺐ راﺣﺘﯽ و ﺟﻤﻊ ﻣﺎل ﻧﯿﺴﺘﻢ .دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪ
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت اﻋﺰاﻣﯿﻪ را ﺑﻪ ﳑﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ ﻧﮑﺮدم .اﮔﺮ ﭘﻮل
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﱳ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،اﮔﺮ ﺷﻬﺮت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﱳ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،اﮔﺮ ﻣﻘﺎم و
ﻋﯿﺶ و راﺣﺘﯽ و ذوق ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮏ و دوﻟﻪ و ﺳﻠﻄﻨﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﱳ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ .ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪم و اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﻣﺎﱎ ﺑﺮای اﯾﺮان.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ اﻣﯿﺪوارم آﻗﺎﯾﺎن وﮐﻼی ﻣﻠﺖ وﺿﻌﯿﺎت ﺑﺪﺑﺨﺖ ﳑﻠﮑﺖ
ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻦ در اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﻗﺺ را از ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ .از ﳊﻈﻪ اول ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪم اﲢﺎد و
اﺗﻔﺎق ﺧﻮدم را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﺎ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮدم ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﲤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺒﻮد! ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﳑﻠﮑﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪﯾﺪم .اﯾﻦ دو روزه در روزﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن وﮐﻼی ﻣﻠﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را اﯾﻦﻃﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﯾﺪ
و ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺰاﯾﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ دادﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﻓﺤﺶ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻓﺴﺮده
ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﻦ ﭼﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻢ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺷﻤﺎﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪاﻓﻌﻪ
ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮ ﻣﺠﻠﺲ را ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﲤﺎم ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ.
آﻗﺎﯾﺎن ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره ،دوره ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﻋﺼﺮ داﻧﺶ
و ﺧﺮدﻣﻨﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﻋﺼﺮ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﯽ ﺧﺮدی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﻓﺼﻞ روﺷﻦ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﻓﺼﻞ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻬﺎر اﻣﯿﺪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ،داﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ را ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﻌﺎدت ﭘﺮ و ﺑﺎل ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،ﭼﺮا؟
زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارﯾﻢ و ﻫﯿﭻ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﯿﭻ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارﯾﻢ .از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ و ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ و
ﮔﻮش ﻫﻢ داده اﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺒﺎﯾﻦ و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ ﺗﺒﺎﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ در
ﻋﻘﻮل و اﻓﻬﺎم اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻨﺠﺶ و ادراک اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ در
ﺗﺸﺨﯿﺼﺎت اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
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ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﺎ ،اﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺪﺑﺨﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎ از
ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺮدم دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد و اﺧﻼص و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﻗﺪم ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﺿﻤﺤﻼل را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﮔﺮ روزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﺗﯿﻪ در
ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آورﯾﻢ ،ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﮐﺘﻢ ﻋﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺟﺰ ذﻟﺖ و
ادﺑﺎر و ﻓﻼﮐﺖ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺑﺮای وی ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ دﯾﺪه ﻋﺒﺮت ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﺎن ﺧﻮد را از
ﻟﻌﻨﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ اﺑﺪی رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺎ اﺧﻼص و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺮض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻠﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﭘﺮورش داده ادا ﮐﻨﯿﻢ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ روﺷﻨﯽ و ﺑﻬﺎر
ﺳﻌﺎدت اﯾﺮان را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﻮه ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﺑﻪ وﺟﻮد
آورده اﯾﻢ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ در ﻣﺎ اﺳﺖ .آﻗﺎﯾﺎن اﮔﺮ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﭼﺸﻢﻫﺎی اﺷﮏﺑﺎر در آﺗﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻟﺐﻫﺎی ﺧﻨﺪان ،ﭘﯿﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﺸﻮده ،ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺘﺒﺴﻢ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺷﺎدﺑﺎش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ .آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر
اﻫﺘﺰازات ﻓﮑﺮ روﺷﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺷﻌﺸﻪ اﻟﻬﺎﻣﺎت اﻟﻬﯽ ﺟﻠﻮه ﲡﻠﯿﺎت ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﻌﻠﻪ
ﻋﺸﻖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم دوﺳﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼص ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺑﺎ ﺗﻘﻮای ﻣﻠﺖ و ارزش
واﻗﻌﯽ دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ اﯾﺮان را ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد آﻣﯿﻦ ﯾﺎ رباﻟﻌﺎﳌﯿﻦ.
ﻋﺪهای از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻈﻤﯽ :ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :اﺟﺎزه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ دارم.
ﻓﺎﻃﻤﯽ :ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد،
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮده و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ و ﻓﺪاﮐﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﯽ :اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ.
رﺋﯿﺲ :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺑﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت آﻗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺸﻮد .اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺟﺎل ﺑﺰرگ اﯾﺮان
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺟﺎل وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ) ...در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ از ﻃﺮف
ﲤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد آﻗﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮک و ﻣﻮﻗﺘﺎً در اﯾﻦ وﻗﺖ -
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ -ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺪداً
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ(.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﻧﺒﻮی.
ﺣﺴﻦ ﻧﺒﻮی :آﻗﺎﯾﺎن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﻻن ﻣﺪﺗﯽ از وﻗﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﲤﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﻣﺮوز ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺘﻢ
ﺷﻮد و ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻓﺮدا ﺷﻮد) .ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ(
رﺋﯿﺲ :اﮔﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ را ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( ﺟﻠﺴﻪ
آﯾﻨﺪه ﻓﺮدا )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ،دﺳﺘﻮر ﻫﻢ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺬاﮐﺮات اﻣﺮوز] .ﻣﺠﻠﺲ دو
ﺳﺎﻋﺖ و  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ[.

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﻗﺒﻼً از آﻗﺎﯾﺎن ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﺠﻠﺲ را
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﻨﺪ و اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮدﻣﺎن و وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ادا
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ دﯾﺮوز در اﺛﺮ آن اﻇﻬﺎر اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮرد و ﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺟﻠﺴﻪ را ﲤﺎم ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( .ﭼﻮن
ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻌﻀﯽ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﳕﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﻣﺼﺪاق »اﻟﮑﻼم ﯾﺠﺰ اﻟﮑﻼم« ﻫﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮدﺑﺎری ﺷﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا )ع( ﭼﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او در راه آزادی ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ
ﮐﺸﯿﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای اﻣﺖ ﮐﺮده »ﺑﺎﺑﯽ اﻧﺖ و اﻣﯽ ﯾﺎ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ «.ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﮓ
آﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮﰎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻗﺎ و ﻣﻮﻻی ﺧﻮد ﺗﺄﺳﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم و ﺑﺮای آزادی
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا ﺑﺸﻨﻮم .ﻣﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺪرس در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﻠﯽ
ﺧﻮرد ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺪرس در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺸﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻬﺎدت ﭼﺸﯿﺪ!؟ ﻣﻦ ﻫﻢ دﺳﺖﮐﻢ از او ﻧﺪارم و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری
آﻣﺎده ﳕﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم آرزوﻣﻨﺪم ﺑﻪ درﺟﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮم.
آﻗﺎ دو ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻄﻖ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﳕﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادﻧﺪ:
 -۱ﯾﮑﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻮد .از اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﻦ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﺷﺮاف ﳑﻠﮑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻨﻤﻮده و ﲡﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رأس ﳑﻠﮑﺖ
واﻗﻊ ﺷﻮد .اﻣﺮوز ﭼﺮاغﻫﺎی اداری و اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﭽﯿﺪه و درﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ
رﺷﺘﻪای از ﻋﻠﻮم اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ .روزی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ درﺟﻪ ﲤﺪن ﺑﻪ اوج ﺗﺮﻗﯽ رﺳﯿﺪه ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ای از
ﺷﻌﺐ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻻزم اﺳﺖ .ﳕﯽ ﺗﻮان ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪون ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ از اﻣﻮر اداری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﻮری ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﳑﻠﮑﺖ
ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﺎر ﺧﻮد آﻗﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺎه ﺗﺎب ﻧﯿﺎورده و راه ﻓﺮار
را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ از آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دور
ﺑﻮد از دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮود .اﮔﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻃﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺮاﯾﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﭼﻨﺪی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﻧﻄﻖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ آﻗﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻫﺎﻟﯽ ﻓﺎرس ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﲤﺎم ﳑﻠﮑﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮد و ﻓﻘﻂ اﻫﺎﻟﯽ ﻓﺎرس ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﲢﺮﯾﮑﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﳕﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ آﻗﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ دارم از اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارم .آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را آوردﯾﺪ ،ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
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ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺮای ﭼﻪ در ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﮐﻪ ﺑﻮدم ،وزﯾﺮ ﺷﺪم .ﺑﺮای ﭼﻪ آرﻣﯿﺘﺎژ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻦ در دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻘﻨﯿﻨﯿﻪ از ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم .اﯾﺮاد
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠّﯽ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻪ ام .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ام
و ﻓﻘﻂ اﯾﺮادی ﮐﻪ داﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﳕﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭘﻨﺠﻪ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ،
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺪی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﯿﺪ ،اﮔﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺷﻤﺎ
ﺑﻮدﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺷﻤﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراﯾﯿﺪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﯿﺮاز ﭘﯿﻐﺎم دادم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﳕﯽ ﺗﻮاﱎ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﲟﺎﱎ و ﻋﻠﺖ
ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺸﮑﯿﻞ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪارم .اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن
و ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ.
آﻗﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻓﺎرس ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ در اروﭘﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻗﺮارداد
وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺷﺪم .از راه ﻓﺎرس ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه و در ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ واﺳﻄﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻫﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻧﺪم .اول ﳕﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ .اﻫﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی آﳓﺎ
ﺗﻄﻤﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﳕﻮدﻧﺪ و در ﺳﺎل  ۱۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﳕﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه درآﻣﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﻘﻮق وزارت اﺳﺖ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺗﻌﺠﺐ ﳕﻮدم و ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻗﺒﻮل ﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع ﳕﻮدم و ﭼﻮن اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ وﺟﻮه را ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﳕﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻦ در ﺷﯿﺮاز ﻣﺎﻧﺪم و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از اﻫﻞ آﳓﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮه ﻣﺸﺮوﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﻧﺪ ،ﮐﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ از آﻗﺎ ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،ﭼﺮا ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮار از ﺧﺰاﻧﻪ ﳑﻠﮑﺖ دﺳﺘﺒﺮد ﳕﻮدﯾﺪ و اﮔﺮ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﯿﺪ در
اﯾﻦ  ۲۳ﺳﺎل از ﭼﻪ ﳑﺮ ﲢﺼﯿﻞ ﳕﻮدﯾﺪ و از ﭼﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردﯾﺪ .آﻗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻧﺪاد ،ﻣﮑﺪر ﻫﻢ ﺷﺪ و ﻣﺮا ﺟﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﺮد .ﺧﻮب
اﺳﺖ آﻗﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺑﻮدن ﭼﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻦ در دوره اﺳﺘﺒﺪاد ۱۰
ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺑﻮدم .ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻫﺎ ﲤﺎﻣﺎً در ﻋﺮض ﺳﺎل ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎ اﻣﺮوز ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ وزراﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻣﺴﺎل دﺧﺎﻟﺖ ﳕﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪر ﯾﮏ ﻗﺮن ﻣﺪاﺧﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻧﺰدﻧﺪ .ﺑﻪ ﲤﺎم رؤﺳﺎ اﻣﺮوز
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪ ﮔﻔﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ در
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ دارد ﻣﻦ اﮔﺮ ﺧﺎﻟﺼﻪ ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،دزدی ﻧﮑﺮده ام و از ﻣﺎﻟﯿﻪ ﳑﻠﮑﺖ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻧﺰدهام .ﻣﮕﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم اﻣﻼک ﺧﺎﻟﺼﻪ ﻧﺨﺮﯾﺪﻧﺪ .ﻣﮕﺮ دوﻟﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻼک آﺑﺎد ﺷﻮد ،ﺧﺎﻟﺼﻪ ﺟﺎت را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪاد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از آﻗﺎ
ﺧﻮاﻫﺎﱎ ﮐﻪ آن ﺧﺎﻟﺼﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻦ از دوﻟﺖ ﺧﺮﯾﺪم و آن ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ از آﻗﺎ ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم را ﺣﺒﺲ ﳕﻮدﯾﺪ .ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺣﺒﺲ
ﳕﻮدم و ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺬاردم و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺑﻮدم و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﻣﯽ ﳕﻮدم .اﮔﺮ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎری ﺑﮑﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ
ﺣﺮف ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮم.
آﻗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺼﯿﺮ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻨﺪ؟ ﻣﻦ از آﻗﺎ ﺳﺆال ﳕﻮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد را اﻟﻐﺎء ﮐﺮدﯾﺪ ﻗﺸﻮن ﺟﻨﻮب را ﺑﺮای
ﭼﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ و آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ آوردﯾﺪ .در
ﻣﻮرد اول ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺬاﮐﺮاﺗﺸﺎن ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺪی از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت آﻗﺎ ﭼﯿﺰی
درک ﻧﮑﺮد و در ﻣﻮرد دوم ﺑﺎﻟﺼﺮاﺣﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﳕﯽ ﺗﻮاﱎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺪﻫﻢ .اﮔﺮ
ﯾﮏ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﳑﻠﮑﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ،ﻣﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ او را
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﳕﺎﯾﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﺷﻤﺎره  ۲۵۵۷ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۲۲در ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻮاز ورود آﻗﺎی
ﺳﯿﺪﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺣﺴﻦ
ﻇﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ اﯾﺮاد ﳕﻮدﻧﺪ و از اﺣﺴﺎﺳﺎت دوﺳﺘﺎن و
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻣﺴﺮت و ﺗﺸﮑﺮ ﳕﻮده و در ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎز در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ در
اﳓﺎم اﻣﻮر ﭘﯿﺮوز و ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل آﻗﺎ ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺮض ﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ در ﻋﻤﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی دادﻧﺪ وﻟﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺟﻮاﺑﯽ
ﻧﺪادﻧﺪ .آﯾﺎ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎﻣﺪاری ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮام ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮام ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
ﻧﺪﻫﺪ و ﻣﺮدم را از ﻋﻘﯿﺪه و ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﻣﺮاد
آﻗﺎ از اﺻﻼح ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﭼﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم.
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و اﺷﺨﺎص ﺑﺰرگ ﳑﻠﮑﺖ ﻗﺪر ﺑﮕﺬارد و آن ﻫﺎ را
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻨﺪ و اﺷﺨﺎص وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﳕﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﳑﻠﮑﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺮوز در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ آﻗﺎ ﺑﻪ ﲤﺎم رﺟﺎل وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﻪﻫﺎ ،ﺳﻠﻄﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻠﮏﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪ
ﮔﻔﺖ و آﺑﺮوی آن ﻫﺎ را ﺑﺮد و ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻧﺪازه آنﻫﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﺪ) .ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ(
اﮔﺮ آﻗﺎی ﻣﺆﲤﻦاﳌﻠﮏ ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪ اﺳﺖ ﭼﺮا از اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺪر ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد
و ﭼﺮا ﺑﻪ آﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﯾﻒ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ را در ﻣﺠﻠﺲ دارﯾﺪ ﭼﺮا ﻋﻘﺐ ﻣﺆﲤﻦاﳌﻠﮏ
رﻓﺘﯿﺪ )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( و ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﳕﻮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﳑﻠﮑﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻣﻠﺖ ﻧﮕﺬارد ،ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از ﻣﻠﺖ ﺑﺪاﻧﺪ
)ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﳕﺎﯾﺪ )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( آن
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﻠﺖ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺎﻃﯿﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﺑﻨﺪه دﯾﺮوز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﲤﺎم ﻋﺮاﯾﺾ ﺧﻮدم را ﻋﺮض ﮐﻨﻢ )ﺑﻌﻀﯽ از
ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺣﺎﻻ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ( اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ را ﺧﺘﻢ ﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ و ﻫﻢ ﻣﺴﺮور .ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ
از اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ دو روز ﺑﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮد و ﻣﺴﺮورم ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .اوﻻً
دﯾﺮوز آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻨﺪه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎﺑﻪ
ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ و ﺣﺎﻻ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از
ﺣﻔﻆ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﲤﺎم دوﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﻠﮏ ﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﻪ ﻫﺎ
اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ام ،ﺑﻨﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪم اﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ دادم ﺳﺒﺒﺶ اﻫﺎﻧﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و ﻃﺒﻘﻪ ﻏﯿﺮ دوﻟﻪ ﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ و اﻣﺮوز آﻣﺪﯾﺪ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﺮاﺑﺘﺮش ﮐﺮدﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﯾﺮ اداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در
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دواﯾﺮ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺑﺸﻮد .اﳊﻤﺪﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮوز در ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻠﻤﺎﻧﺴﻮ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ
ﳓﺎت داد ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻮد و در ﮐﺎر دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
اﻣﺮ اداری ﻫﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﲢﺼﯿﻼﺗﺶ در ﻃﺐ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﯾﮏ ﻗﺮﯾﺤﻪ داده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﯾﮏ رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺒﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﺪت  ۴۰ﺳﺎل ﮐﻠﻤﺎﻧﺴﻮ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﻧﺴﻮ در ﻫﯿﭻ اداره ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :وﮐﯿﻞ ﺑﻮد( اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﯿﻦ
ﻋﺮاﯾﺾ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺮاﯾﺾ ﺧﻮدم را ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺑﻨﺪه دﻓﻌﻪ
اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﳌﺎن آﻣﺪه ام ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﯾﺪ در ﭘﺎرﳌﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ
ﺑﻨﺪه ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( دﯾﺮوز ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا
ﺑﺸﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ادارات دوﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺮض
ﮐﺮدم( )رﺋﯿﺲ :آﻗﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﻢ( ﺑﻨﺪه ﯾﺎ ﺟﻮاب آﻗﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻋﺮاﯾﺾ ﺧﻮدم را
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ )ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺧﻄﺎﺑﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ( .ﭘﺲ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ﳕﯽﺷﻨﻮم ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺑﺸﻮد ﺧﻮاه دوﻟﻪ ،ﺧﻮاه ﺳﻠﻄﻨﻪ ،ﺧﻮاه
ﺗﺎﺟﺮ ،ﺧﻮاه ﺑﺰرگ و ﺧﻮاه ﺣﻤﺎل )ﺻﻔﻮی :ﺧﻮاه روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ( رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ ارث ﻧﯿﺴﺖ،
وزارت ارث ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﻫﺎﻧﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻠﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
آﻣﺪم روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺷﺪم ،ﺷﻤﺎ و اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺒﺘﺬﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ در
ﲢﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﭘﺪر ﻣﺮﺣﻮﱈ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ای ﺧﺪا ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
را ﻫﻤﺪوش اﻧﺒﯿﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺸﺮ و ﻣﺮﺑﯽ ﻫﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﮔﺮ اﺳﺎﺋﻪ ادﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏﻫﺎ ،دوﻟﻪﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﻪﻫﺎ ﺷﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﺑﻨﺪه اﻧﮑﺎر ﳕﯽ ﮐﻨﻢ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ﳑﻠﮑﺖ اﯾﺮان رﺟﺎل ﺑﺎﺷﺮف و ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﻟﻘﺐ ﻣﻠﮏ و دوﻟﻪ و ﺳﻠﻄﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺻﺮاﳌﻠﮏ،
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﳌﻤﺎﻟﮏ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ،آﻗﺎی ﻣﺆﲤﻦ اﳌﻠﮏ ،آﻗﺎی ﺿﯿﺎءاﳌﻠﮏ ﮐﻪ از
دﯾﺮوز ﺳﺮ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﯽ ﻟﻄﻔﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺪه اﯾﺸﺎن را از اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﻒ
ﻣﯽ داﱎ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﯿﺎءاﳌﻠﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ و ﻗﺼﺪم ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﻧﺒﻮد و ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﻫﻢ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺮض ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺮض
ﻧﮑﺮدم ﺑﯽ ﺷﺮف ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺮض ﻧﮑﺮدم ﺑﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺮض ﻧﮑﺮدم ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺪه آن ﻫﺎ را
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ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ،ﳕﯽﺗﻮاﱎ درﺑﺎرهﺷﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻢ
و ﻓﻘﻂ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا در  ۱۲۹۹ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ
ﳑﻠﮑﺖ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺣﺒﺲ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﺑﺮای وزﯾﺮ و ﮐﺪﺧﺪا و ﺣﺎﮐﻢ ﯾﮏ اﻣﺮ
ﻋﺎدی ﺑﻮد ﺑﻨﺪه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮدم ﻣﻘﺘﻀﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه را ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﳑﻠﮑﺖ را
ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪه روزی ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
دادم ﯾﮏ ﻋﺪه ای را ﺑﻨﺪه اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﺮدم و اﻗﺮار ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺑﺸﻮم
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻮاﳕﺮدی ﻣﻦ
دور اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻢ و ﺑﮕﻮﯾﻢ او ﮐﺮد .ﺧﯿﺮ ﺑﻨﺪه ﮐﺮدم ،ﯾﮏ ﻋﺪه را ﻣﻦ اﺳﻢ ﺑﺮدم و
ﯾﮏ ﻋﺪه را ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﮏ ﻋﺪه را ﺧﻮدﺗﺎن آزاد
ﺑﮑﻨﯿﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮدار ﻣﻌﻈﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﻦ اﯾﺸﺎن
را در ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻨﺪه ﻣﻘﺘﻀﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﺮای زﯾﺎرت )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﻣﺪرس( ﻫﻤﺎن ﻣﺪرس ﻣﺮﺣﻮم ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻗﺰوﯾﻦ ،در ﻗﺰوﯾﻦ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﻫﺎﻟﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﲢﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل آزادی آﳓﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺪه
ﮐﺴﯽ را ﺣﺒﺲ ﻧﮑﺮدم وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺪرس را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﻧﺰدﯾﺪ ،دﯾﮕﺮان را ﮐﺸﺘﻨﺪ
ﺷﻤﺎ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎز ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ داﻣﺎد ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮادرزاده ﺷﻤﺎ اﺳﺎس ﻋﺪﻟﯿﻪ اﯾﺮان را
ﺑﺮ ﻫﻢ زد .داﻣﺎد ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺮمﺗﺮﯾﻦ رﺋﯿﺲاﻟﻮزرای اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ آزادیﻃﻠﺐ اﯾﺮان
را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺲ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮐﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﻧﺰدﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ اﺳﺘﯿﻀﺎﺣﯽ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺳﺆاﻟﯽ
ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﻧﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ داﻣﺎد ﻣﻦ ،ﻧﮑﻦ ،ول ﮐﻦ ،ﺧﻮدت را ﺑﮑُﺶ و ﻣﺮدم را ﻧﮑﺶ .ﻣﻦ ﺣﺒﺲ
ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدم در ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادم .ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرای ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدم،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان در دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺮای ﳓﺎت ﯾﮏ ﳑﻠﮑﺘﯽ ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ ﺳﻬﻮاً ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه از رﺟﺎل ﳑﻠﮑﺖ در ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ را ﻧﮕﻔﺘﻢ اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
ﮐﺴﯽ را ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺮای ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارم و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺮﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ آن وﻗﺖ در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد .ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ
رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراﯾﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻋﺪه را ﲢﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ )ﻧﺮاﻗﯽ :ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد( ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺿﻤﻦ ﻋﺮاﯾﺾ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ
از اول ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻫﺮ روز ﻫﺰارﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ در اﻗﻄﺎر اﯾﺮان ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺣﺮف
ﳕﯽزد.
ﻣﻦ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﻧﮑﺮدم ،ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدم ،اﻣﺮی ﺑﻮد واﻗﻊ ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ
دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای دزدی ،ﺑﺮای ﻏﺎرﺗﮕﺮی ،ﺑﺮای ﺑﺮدن ﻣﺎل ﻣﺮدم ،ﺑﺮای ﺧﺮاب ﮐﺮدن
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ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ ﻧﮑﺮدم .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﳑﻠﮑﺖ ،ﻣﻦ ﮐﻪ از
ﺟﺎن ﺧﻮدم ﻣﯽﮔﺬرم آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ  ۱۰ﻧﻔﺮ ۲۰ ،ﻧﻔﺮ ۳۰ ،ﻧﻔﺮ دو ﻣﺎه ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
اﺣﺘﺮام ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻬﺎی رﻓﺎﻫﯿﺖ در ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ! اﻧﺼﺎف ﺑﺪﻫﯿﺪ وﻟﯽ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﭘﺲ از ﻣﻦ
ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺗﻠﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﮋﮐﺴﯿﻮن زدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﭼﺮا ﺳﺆال
ﻧﮑﺮدﯾﺪ!
ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻟﻪ
اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﭘﻬﻠﻮی آﻗﺎی ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ وﻗﺖ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻧﻔﺮﻣﻮدﯾﺪ .دﯾﺮوز اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺘﺄﺳﻒ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻋﯿﻦ ﻧﻄﻖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﱎ .ﻣﺠﻠﻪ
آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادم
ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﲤﺎم اﻇﻬﺎرات ﺷﻤﺎ و ﲤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﲤﻠﻖ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺮای ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ و ﲤﻠﻖ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ از ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺑﺮای ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻮد )ﺧﻨﺪه ﺑﻠﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق( .ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻣﻦ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺄﯾﻮﺳﻢ زﯾﺮا ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﳑﻠﮑﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺘﻮاﱎ در واﻗﻊ و ﻧﻔﺲاﻻﻣﺮ دﻓﺎع
ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ؟ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را اﺣﻀﺎر ﳕﯽ ﮐﺮد ﻻﯾﻖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﭼﻮن ﮐﻪ ﮐﺮد ﻻﯾﻖ
ﻧﯿﺴﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﭼﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪﺷﺎه ﭼﻪ
ﺑﻮد .اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﻣﺎ رﺿﺎﺧﺎن ﭘﻬﻠﻮی
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻘﯿﺪهﻣﻨﺪم ،ارادﲤﻨﺪم ،اﯾﺸﺎن از وﻗﺖ زﻣﺎﻣﺪاری ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﳑﻠﮑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮدم ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺴﺐ ﺧﻮدم و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮدم ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدم
ﺑﺎ زﻣﺎﻣﺪاری اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ،آﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ،اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﭘﺮﺗﻮ وﺟﻮد اﯾﺸﺎن ﲤﺎم اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در اﯾﻦ
دو ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ .اﯾﻦ ﺳﺮدار ﺳﭙﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻣﻨﯿﺖ داد ،آﺳﺎﯾﺶ داد ،ﺷﻤﺎ را در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ﺟﺰ
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ .اﮔﺮ او ﺑﺪ اﺳﺖ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ او ﺧﻮب اﺳﺖ ﭼﺮا
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا او ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻏﺮض
ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ دﻟﯿﻠﺶ ﭼﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ رﺿﺎﺧﺎن را ﳕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰاران ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺪﺑﺨﺖ دﯾﮕﺮ .ﻫﻤﯿﻦ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﮔﯿﻼﻧﺎت ﺑﺮادر
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زﻧﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻗﺰاق در ﻗﺰوﯾﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و
ﭘﺲ واﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺸﻮن ﻫﻨﺪی را ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ او ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﯾﺪ آﳓﺎ ،ﺳﯿﺪ
ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ او را آورد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺧﻮب ﺑﻮد ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪ
ﺑﻮد ،اﮔﺮ او ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻢ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮب ﺑﻮدم،
ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ داد ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﺧﻄﺮ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪ ﺣﺎﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از زن و ﺑﭽﻪ و ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دور ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺎداش
ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ از ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﳑﻠﮑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
ﭼﺮا از ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﳕﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﻓﺤﺸﻢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ﻫﻮا ﮐﻪ
ﳕﯽﺷﻮد آﻗﺎ.
اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ )آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ( ﻣﻦ ﮐﻪ ﻗﺮارداد را اﻟﻐﺎء ﮐﺮدم ﭼﺮا او را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ وزارت
ﻣﺎﻟﯿﻪ آوردم ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از اﻟﻐﺎء ﻗﺮارداد اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﲤﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ .ﺑﻨﺪه آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ را ﮐﻨﺘﺮات ﻧﮑﺮدم ،او ﮐﻨﺘﺮات ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ،آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ را ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﻒ و اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮد،
از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻟﻨﺪن ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺮان و
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻮم آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ رﻓﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮدش را اﳓﺎم داد ۶۰۰ ، ۵۰۰ ،ﻫﺰار
ﻟﯿﺮه ﺧﻮب ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ دﻋﺎوی دوﻟﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و از ﺗﺼﺎدف ،ﺑﻨﺪه رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺑﻮدم و ﭼﻮن ﮐﻪ
ﺑﻨﺪه ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻟﻐﻮ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮدﻧﯽ از ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺮوﻧﺶ
ﮐﻨﻢ و ﲤﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮدم را ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ .او ﺑﺮای دوﻟﺖ اﯾﺮان ﮐﻨﺘﺮات ﺷﺪه،
ﺑﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﳕﯽ دﯾﺪم ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﺑﺪﻫﻢ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﺲ
از  ۲۴ﺳﺎل از ﺑﻨﺪه اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﻨﯿﺪ ﳕﯽ داﻧﺴﺘﻢ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ واﻻ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﻢ دﯾﺪﯾﺪ و دﻟﯿﻞ اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و
دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻨﺪ ﲟﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺖ .آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از رﺟﺎل ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﲟﺎﻧﺪ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻐﯽ از دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻨﺠﺎ رﻓﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﺟﺎل و ﺳﮑﺮﺗﺮ ژﻧﺮال ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
رﭘﺮاﺳﯿﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪ و ﲤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن اروﭘﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ او ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻠﺶ ﺑﻮد
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ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ،ﺷﺶ ﺳﺎل ﻫﻢ ﮐﻪ آﳓﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده رﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﯾﮏ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از وﺟﻮد آرﻣﯿﺘﺎژ
اﺳﻤﯿﺖ ،از اﻃﻼﻋﺎت او در اﯾﺮاندوﺳﺘﯽ و ﺑﺮای ﳑﻠﮑﺖ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮدم .ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪای اﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺳﻬﻢ ﺧﻮدم اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ،اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد او ﯾﺎ ﻧﻪ ،از او
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدی ،ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺣﻖ دارﯾﺪ از ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دوره
رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯿﻢ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ۲۳
ﺳﺎل ﮐﻪ از اﯾﺮان دور ﺑﻮده ام ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده ام .وﻟﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ .ﺑﻨﺪه ﻫﯿﭻ دوره از ادوار ﻋﻤﺮم ﺑﻪ ﻗﺪر دو ﻣﻮرد ﺑﯽﭘﻮل ﻧﺸﺪم ﯾﮑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرای اﯾﺮان ﺑﻮدم ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرای اﯾﺮان ﺑﺸﻮم ﻣﺨﺎرج روزﻧﺎﻣﻪ
و اداره و اﺟﺰای ﻣﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﭼﻬﺎر ،ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮج داﺷﺘﻢ وﻟﯽ روزی ﮐﻪ رﺋﯿﺲاﻟﻮزرای
اﯾﺮان ﺷﺪم اﯾﻦ ﻋﺎﯾﺪات را ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ
رﺋﯿﺲاﻟﻮزرای اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻢ و از ﺧﺰاﻧﻪ ﳑﻠﮑﺖ و ﺳﻌﯽ ﺧﻮدم ﭘﻮل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء ﺑﻮدم و ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ و
ﺑﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ از روی ﺷﻤﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﺸﻮم از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﻓﻠﺞ ﺷﺪن
آرزوی ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﳕﯽداﱎ.
ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه از اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮدار
ﺳﭙﻪ از ﺧﺰاﻧﻪ ﳑﻠﮑﺖ  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ داد زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﻨﺎری ﻧﺪارم.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ دارم و ﻣﻄﺒﻌﻪ دارم .ﺑﻌﺪ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ
ﻣﺒﻠﻎ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ در ﻫﯿﺎت وزرا ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻫﯿﺎت وزرا ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ
ﻣﻄﺒﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺟﻮاب داد ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ زﯾﺎد
اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺳﻔﺎرت اﺳﻼﻣﺒﻮل را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﳕﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﻧﺸﺪم
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ اﺻﺮار ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدم وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز
ﮐﻪ از اﯾﺮان ﻣﯽ روم ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرای
اﯾﺮان ﺑﻮدم اﯾﻦ  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اروﭘﺎ دو ،ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدم و ﺧﺮﺟﯿﻢ ﲤﺎم ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدم
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎدری او را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ آﻣﺪﻧﺪ
و اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺎﻣﯽ آنﻫﺎ را ﯾﮏ روزی ﻣﻨﺘﺸﺮ
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ﻣﯽ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻨﻮز اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ را در اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﳕﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن
روزﻫﺎی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ .از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،از
آﳌﺎن ،از ﺳﻮﺋﯿﺲ ،از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎدم .از اﯾﺮان از ﻣﻄﺒﻌﻪ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎﺟﺮ ﻗﺎﻟﯽ ﺷﺪم )رﺋﯿﺲاﻟﻮزرای اﯾﺮان
ﻣﺴﯿﻮ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﻗﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﯾﮏ روزی اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ را در اروﭘﺎ دﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﯽ روی ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ اراده ﺷﺎه و وزﯾﺮ ﯾﺎ
ﺷﺎه اﻣﺮوز ﺑﺸﻮم .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ اراده ﮐﺴﯽ ﳕﯽ ﺷﻮم .ﮐﺎر ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻧﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻨﮓ ﻧﺒﻮد ۲۳ .ﺳﺎل از ﳑﻠﮑﺖ ﺧﻮدم دور ﺑﻮدم .ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺳﻔﺎرت رم را
ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدم ،ﺧﻮدم را ﺗﻨﺰل ﻧﺪادم ،ﺧﻮدم را ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮑﺮدم ﺑﺮای ﻣﻘﺎم
رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا ﻧﺸﺪم.
در ﺳﻨﻪ  ۱۹۳۱ﻣﯿﻼدی ﻣﺆﲤﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻨﮕﺮه اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻣﺮا
دﻋﻮت ﮐﺮد ﺧﺮج ﺳﻔﺮ ﻣﺮا ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ وارد ﺷﺪم ﻣﺮا دﯾﺪ و ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﺮا
ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻞ ﻣﺆﲤﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﳑﻠﮑﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻦ در
ﳑﻠﮑﺖ ﺧﻮدم ﻧﺒﺎﺷﻢ .در ﺳﻨﻪ  ۱۹۳۴ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ ﺑﯽآب و ﻋﻠﻔﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪم.
زﯾﺮا ﲡﺎرت ﻗﺎﻟﯽ را ﻫﻢ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺪی ﻫﻢ ﻧﺒﻮدم .از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدم
ﻫﻢ راﺿﯽ ﺑﻮدم .ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺎری داﺧﻞ ﺷﻮم در ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﮏ
ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و اﺗﻔﺎﻗﺎً آن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا اﯾﺮان ﺷﺪم ﺑﺼﯿﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم زﯾﺮا
ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل در ﲤﺎم ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﳑﻠﮑﺖ وارد ﺑﻮدم .ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
اﺳﺖ؟ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ رود ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ﺑﻮدم .در آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﻮل از اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد) .آﻗﺎﯾﺎن آﻧﭽﻪ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻮن  ۲۴ﺳﺎل در اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﻧﺒﻮدهام ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ۲۴ .ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻖ ﺣﺮف زدن
دارم ،ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﲟﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻻزم اﺳﺖ(
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﻮل از اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ،اﺳﻌﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ،روزی ﺑﺎ ﻗﻮﻧﺴﻮل اﯾﺮان
آﻗﺎی ﻣﮑﺮم ﻧﻮرزاد ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺑﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﭘﻬﻠﻮی
ﻋﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻋﺮﯾﻀﻪ ﻋﺮض ﳕﯽ ﮐﻨﻢ .ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺟﺰء راﭘﻮرت وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮض ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ﺟﻮاﳕﺮدی ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و راﭘﻮرت ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺼﺮ ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﮐﻠﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ
اﺷﻌﻪ ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ ﮐﻨﺪه ﺷﻮد .راﭘﻮرت داد ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت
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ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﻋﺎﯾﺪات ﻣﻄﺒﻌﻪ ﺑﻨﺪه دو ﻫﺰار ﻟﯿﺮه ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ )در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق آب ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻟﯿﻮان آﺑﯽ ﮐﻪ
روی ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﻮد ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آوردﻧﺪ( دو ﻫﺰار ﻟﯿﺮه ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه
ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم زﯾﺮا ﺑﺮای آن زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدم
)ﮔﺮﭼﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ در آﳓﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﺮان ﺑﻮد و اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﻮدم و ﺑﺎ رﺳﯿﺪ اﯾﻦ دو ﻫﺰار ﻟﯿﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ اﻓﺘﺎدم و
دوﺑﺎره اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت اوﻗﺎﺗﺸﺎن ﺗﻠﺦ ﺷﺪ )ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در دﯾﮓ ﺑﺎز اﺳﺖ
ﺣﯿﺎی ﮔﺮﺑﻪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ( و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ داراﯾﯽ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ را دوﻟﺖ ﺑﺨﺮد .ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﲟﺎﻧﺪ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم وﻟﯽ ﺑﻪ روی ﺧﻮدم ﻧﯿﺎوردم ﮔﻔﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب دوﻟﺖ ﺑﺨﺮد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺮد ،آﻣﺪﻧﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮوف رﯾﺰی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮا ﺑﻪ  ۱۸۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﺮم ﺗﺮ از آن ﻫﺎ ﭼﻮﻧﻪ زدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ  ۱۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﺮه را ﻫﺸﺖ ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و
ﻟﯿﺮه را ﻫﻢ  ۱۲ﺗﻮﻣﺎن ﺣﺴﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻟﯿﺮه ﺿﺮر ﮐﺮدم و ﺑﺮوی ﺧﻮدم ﻧﯿﺎوردم و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺸﺖ ،ﻧﻪ ﻫﺰار ﻟﯿﺮه ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺳﺨﺎوت ﺑﺰرﮔﺎﻧﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت
ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮدم ﺣﻖ دارم ﳑﻨﻮن ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﻮل را ﮔﺮﻓﺘﻢ و آن ﻣﻠﮏ را
آﺑﺎد ﮐﺮدم ﻣﻠﮏ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﺪ .ﻓﻌﻼً ﺳﺎﻋﺘﯽ  ۱۱۰ﻣﺘﺮ ﮐﺮپ آب دارد و ﺳﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻟﯿﺮه
)ﻓﻌﻼً ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ وﻟﯽ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻃﻼ ﺑﺸﻮد( ﻋﺎﯾﺪی دارد .روزﻫﺎ از ﭘﻨﺞ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
ﻫﺸﺖ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺧﻮدم ﺑﯿﻞ ﻣﯽزدم )ﺑﺎ آن ﺑﯿﻞ زدن ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﱎ( ﺑﯿﻞ ﻣﯽزدم ،ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﺮدم زراع ﺷﺪم و اﺗﻔﺎﻗﺎً در زراﻋﺖ ﻫﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﻪ ﮐﺲ
ﻧﯿﺴﺖ )ﺧﻨﺪه ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( اﯾﻦ ﺑﻮد زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪه ﮐﻪ در ﻇﺮف ﻣﺪت  ۲۴ﺳﺎل از ﳑﻠﮑﺖ دور
ﺑﻮدم )و ﺣﺎﻻ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدﯾﻢ از ﺷﻤﺎ ﳕﯽﭘﺮﺳﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﺪ
و از ﮐﺠﺎ آوردﯾﺪ( )اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻣﯿﻨﯽ :اﻏﻠﺐ وﮐﻼ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ از ﮐﺠﺎ
آوردهاﻧﺪ(.
ﯾﮏ ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ زﯾﺎد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ اﻣﺮوز اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺼﻔﯽ
ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﺑﮑﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﳑﺎﻟﮏ اﲢﺎد
ﺷﻮروی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ در ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰه ﺑﺎ ﺷﻮرویﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،در
اﯾﺮان ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﳑﻠﮑﺖ دوﻟﺖ ﺷﻮروی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ
آﻗﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻨﻮز در آن ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺖ ﺷﻮروی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ از دول ﻋﺎﻟﻢ
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ﻏﯿﺮ از آﳌﺎن ﺑﺎ ﺷﻮروی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖ دﻧﯿﺎ در آن روز
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ دول ﺳﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻮد.
ﻣﻈﻔﺮزاده :ﮐﺮاﺳﯿﻦ آن وﻗﺖ ﻟﻨﺪن ﺑﻮد.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :آن روز ﯾﮏ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺟﺎل دوﻟﺖ
اﯾﺮان در ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﮑﻮ و دوﻟﺖ اﲢﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﯿﻦ رﺟﺎل ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻗﺮارداد ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﳌﻤﺎﻟﮏ .وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از
اﺳﺘﻌﻔﺎی وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ .اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﺑﮑﻨﯿﻢ ﻫﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراﯾﯽ را وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ آورده ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﺮد ،رﻓﺖ ﭘﯿﺶ
ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد و اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﺑﯿﺎﯾﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرای اﯾﺮان ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﻢ و
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ آﻣﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺷﺪ و ﺷﺶ ﻣﺎه ﻫﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺑﻮد و
وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارداد ﻫﻢ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻮد .او ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺮأت
ﯾﮏ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﺮاردادی را ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﯾﮏ دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ او را اﻟﻐﺎء ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﻣﻦ ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﮐﺮدم.
ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮑﻨﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﻣﻦ اﻟﻐﺎء ﮐﺮدم .اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﻋﺒﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺆال ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻧﮑﺮده و ﯾﮏ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺮارداد
اﺳﺖ( ﯾﮏ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻐﻮ ﺑﮑﻨﺪ و اﻟﻐﺎء ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪه :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﭘﺲ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﺮدم و ﺷﺪ .ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﻧﻪ اﻟﻐﺎء ﮐﺮد و ﻧﻪ اﺟﺮا ،ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ آﻗﺎی ﺳﭙﻬﺪار ﻧﻪ اﻟﻐﺎء ﮐﺮد ﻧﻪ اﺟﺮاء .ﺑﻨﺪه آﻣﺪم
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ﺑﺪون اﻧﺪﯾﺸﻪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ذره و ﯾﮏ ﺧﺮدل ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرت ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﯾﮏ
ﻗﺪری اوﻗﺎﺗﺸﺎن ﺗﻠﺦ ﺷﺪ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻼً
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺸﻮد .وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻮدم ﻧﺰاﮐﺖ ﺳﺮم
ﳕﯽﺷﺪ .ﻣﻦ در ﮐﺎرﯾﺮ اداری ﻧﺒﻮدم ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدش را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و
ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی را دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ آن ﻣﻮﻗﻊ ﲤﺎم
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﻨﺒﯽ و ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪﺷﺎه و ﻫﯿﺎت وزرای ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ روﺳﯿﻪ روﺗﺸﺘﯿﻦ را در اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺧﯿﺎل ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﻣﺮا آوردﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﺎل
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ روﺗﺸﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﳊﻤﺪﻟﻠﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ دواﮐﺴﺘﺮﯾﻤﺲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﺪه ﺷﺪ .ﺧﻼﺻﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﱳ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮﯾﺖ در اﯾﺮان ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن اﻃﻼع دارﻧﺪ ﳑﻠﮑﺖ اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ
ﮐﺸﻮر در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﻮروی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻦ در ﲤﺎم ﻣﺪت
رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯿﺲ را رد ﮐﺮدم .ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
دﯾﺮوز ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪم اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﺑﺪﻫﻢ .در ﲤﺎم ﻣﺪت
رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ ﻣﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ از ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻦ در اﳓﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎه را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮای اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ در اﯾﺮان ﲟﺎﻧﺪ رد
ﳕﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪ و  ۴ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ دﯾﮕﺮ
ﻗﺸﻮن اﺟﻨﺒﯽ در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد )ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
وﻟﯽ روزی ﮐﻪ از اﯾﺮان رﻓﺘﻢ ﻗﺸﻮن اﺟﻨﺒﯽ در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد وﻟﯽ روزی ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﺪم ﻗﺸﻮن
اﺟﻨﺒﯽ را آوردﯾﺪ .اﻣﺮوز ﳑﻠﮑﺖ اﯾﺮان در ﲢﺖ اﺷﻐﺎل ﻗﺸﻮن اﺟﻨﺒﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﯿﺪ
ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻃﻮر ﳕﯽﺷﺪ.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ :اﮔﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﺑﺎز ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﳕﯽ ﺷﺪ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :اﻟﺒﺘﻪ!( ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻋﺮاﯾﺾ ﺑﻨﺪه را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ زﺣﻤﺖ آﻗﺎﯾﺎن زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﺗﺒﺴﻢ ﻟﻄﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﳕﻮدﯾﻢ ،ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ در اﯾﺠﺎد ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﯾﺎ اﺻﻮﻻً اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ
ﻣﺴﺒﺐ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﺒﻌﺎً ﻣﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﳕﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﺮان را ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺮک ﮐﻨﻢ .آﻗﺎی
ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠّﯽ ﺗﺒﺎﯾﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

M55

دﯾﺮوز ﮔﻔﺘﻢ در اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠّﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﺗﺒﺎﯾﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ را از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ وﺟﻮد
ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ  ۳ﺳﺎل ﺑﻮد در اﯾﺮان ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﺼﺪقاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﻣﻦ اﺻﻼً ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮدم .ﻣﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﺮان ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﺳﺖ
ﻗﺸﻮن اﺟﻨﺒﯽ ﺑﻮد و وﺿﻌﯿﺖ ﳑﻠﮑﺖ ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﳑﻠﮑﺖ ﺧﻮد را در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در
اﻣﺎن ﳕﯽ داﻧﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻃﺮف
اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ رد ﺷﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮود و ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ﻣﺬاﮐﺮه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان را از
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ و اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ و دﻫﺎت و ﻗﺮاء و ﻣﺮدم ﻣﺴﮑﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ!
آﻗﺎی ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص را ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادم.
اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادم ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﳕﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ
اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ( ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﻌﻀﻼت ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻧﺰاﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﻗﺴﻤﺘﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارم در ﺑﺎره آن ﻫﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﱎ .آن ﻫﺎ
وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻠﺖ و ﳑﻠﮑﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺑﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺒﺎب ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
روزی  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻮدم ﺑﻪ ﭘﭻ و ﭘﭻ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﮕﺬراﱎ و ﳑﻠﮑﺖ
در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺴﻮزد .رﻓﺘﻢ در اﻃﺎق ﻧﺸﺴﺘﻢ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ
ﺑﻮدم .روزی ﺑﻪ آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﺘﺸﻢ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ در ﺣﺒﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﻐﺎم دادم آﻗﺎی
ﻣﺤﺘﺸﻢاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺤﺒﻮس ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻓﺮق اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ دﯾﮕﺮ روزی ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ روزی  ۲۰ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدم اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻼاراده در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺎره ای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎﯾﺎن را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﺮده ،ﻗﺮارداد ﺷﻮروی را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﳕﻮده ،ﻗﺮارداد اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﻟﻐﻮ ﳕﺎﯾﻢ و دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت
داﺧﻠﯽ ﺑﺰﱎ .اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﲤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎﻣﺪاری و
رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮ از ﺳﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻢ ﻧﺸﺪ.
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ﭘﺲ از رﻓﱳ ﻣﻦ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی
ﻣﺼﺪقاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وﻟﻮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﺆال را راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن از ﻣﺴﺒﺐ ﻗﺘﻞ
آن ﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﳌﻤﺎﻟﮏ در ﯾﮏ ﻣﻮرد از رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از
ﻫﻤﺎن آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮدم در آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺤﺒﺲ ﺑﻮد از زﻧﺪان آزاد ﮐﻨﺪ،
وﻟﯽ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮدﺗﺎ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪاً از ﻃﺮف ﺷﺎه و وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ داﻣﺎد ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﺪادﯾﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ داﻣﺎد ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﻧﮕﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ
داﻣﺎد ﺟﺎن ،ﺑﺮادرزاده ﺟﺎن ﺑﯿﺎ ول ﮐﻦ و ﻧﮕﺬار در ﻣﻮﻗﻊ رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺟﻮاﻧﺎن
اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ را در ﻣﺤﺒﺲ ﺷﮑﻨﺠﻪ دﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای وﮐﺎﻟﺖ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮدم ﯾﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﳑﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﳑﻠﮑﺖ ﭘﯿﺶ آورد.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮده ام ﺻﻼﺣﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺲ ﲤﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﺎﲡﻪ از ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﲡﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺎس ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻌﻠﯽ دارﯾﻢ ﮔﻤﺎن ﳕﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺻﻼح ﻣﺎ و ﳑﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
زﯾﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﳑﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮف اﺟﺎﻧﺐ اﺗﺨﺎذ ﺳﻨﺪی ﺑﺸﻮد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﻣﻈﻬﺮ اﻋﻈﻢ آن ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺰﻟﺰل واﻗﻊ ﮔﺮدد .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در ﺳﻨﻪ  ۱۳۰۴ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﳕﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن دﮐﺘﺮ در
ﺣﻘﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﳊﺎظ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻃﺒﻌﺎً ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﺰﻟﺰل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺪه ﻓﻌﻼً ﻋﺮاﯾﺾ ﺧﻮدم را ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺎﲤﻪ ﻣﯽدﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،آﻗﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎﻫﺎ وﺟﺪان ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺣﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ و
ﺑﻐﺾ ﺑﻪ ﻣﻦ را ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﻗﺒﻮل اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺻﻼح اﯾﺮان اﺳﺖ و رد
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺻﻼح اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺻﻼح اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻣﺮگ ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺻﻼح اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﻓﺮﻣﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ داﺷﺘﯿﺪ؟
ﻫﺎﺷﻤﯽ :ﻣﻮرد ﻧﺪارد.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ :آﻗﺎی ﻓﺮﻣﻨﺪ اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ.
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رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﻓﺮﻣﻨﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻓﺮﻣﻨﺪ :ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﻨﺪه ﻗﺒﻼً ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﺑﺮﺳﺎﱎ .ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮدﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﺟﻨﮕﯽ دارﯾﻢ و وﺣﺪت ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﻢ
)ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ دوﻟﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ و اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد آن ﳑﺎﻟﮏ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ را از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﺮد ﯾﮏ ﺳﻮءﻧﻈﺮی در ﮐﺎر اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻣﺎ وﮐﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﮐﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻮدﺗﺎ را
اﳓﺎم داده ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ را ﻣﻦ ﮐﺮدم .در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی
رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ را
ﻣﻦ ﮐﺮدم ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺮ دو ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯽ و دوﻣﯽ ﮐﺪام
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﺪ و اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﻗﻀﯿﻪ ای
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ در رأی ﻣﺎ و در
ﻗﻀﺎوت ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط دارد .ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪه ای دارم ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺮض آﻗﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم .اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﯾﮏ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ و
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ
ﺑﺮود .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﺗﺶ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻗﻮﺗﺶ ﮐﻢ اﺳﺖ
و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ اراده اﺳﺖ .از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﳕﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﺎن ﺳﺴﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺗﻮﺳﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرده اﻧﺪ روﺣﯿﻪ ﺷﺎن ﺳﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﻣﺤﺘﺮم و اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻢﻗﻄﺎر ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ اﺳﺒﺎب دﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ؟
ﻓﺎﻃﻤﯽ :ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮﻣﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ آﻗﺎ )ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ( ﺑﻨﺪه
ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﻋﺮض ﺑﻨﺪه راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و
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ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ روﺷﻦ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
وﮐﻼی اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺎن ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و وارد ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺪه در آن وﻗﺖ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻞ ﺑﻮدم و ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ آﻗﺎﯾﺎن اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
ﺑﻨﺪه ﻣﻔﺼﻞ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﻋﺮض ﮐﻨﻢ )ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ( ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﻮدﺗﺎ را اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن .در اواﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۲۹۹ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﺮزا اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻧﻮﺑﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد و آﻗﺎﯾﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰیﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﺷﻔﻖ آن ﻣﺮﺣﻮم را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از
آن وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم .در رﺷﺖ ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺪر ﭘﻬﻠﻮی و از آﳓﺎ ﻫﻢ ﺟﺎده ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﺴﺎﻋﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﻗﺰوﯾﻦ و ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻢ در آن
وﻗﺖ در ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮد و اﺟﺎزه ﻣﺒﺎرزه ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ در
ﻗﺰوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺪه و ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻧﻮﺑﺮی وارد ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ و ﲤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
دوﻟﺖ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺮس ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﻗﺰوﯾﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ وارد ﺷﻬﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪﯾﻢ و ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﻼص ﺷﺪه ﺑﻮد از
ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ .در ﺿﻤﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ در ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﯾﮏ ﻋﺪه ﻗﺰاق ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ آﳓﺎ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آن ﻫﺎ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ و ﺟﻠﻮی ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ را ﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﻗﺰوﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن و ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻫﻢ زدﻧﺪ و ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﯿﺮزا اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻧﻮﺑﺮی و ﺑﻨﺪه وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و در ﲤﺎم ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
وارد ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺎﯾﺪ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮏ
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺪرس اﺳﺖ در ﺗﻬﺮان و ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ او را ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻧﻮﺑﺮی ﺧﻠﻌﺶ ﮐﺮد و آن ﺷﺨﺺ
اﺳﺘﺮاﺗﻮﯾﺴﮑﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ روز در ﺑﻨﺪه ﻣﻨﺰل ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﺮزا اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻧﻮﺑﺮی ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ
ﯾﮏ ﮐﺴﯽ آﻣﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ رﻧﮓ و روﯾﺸﺎن ﭘﺮﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ دو ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽ آﯾﻢ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ
آﳓﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻧﻮﺑﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻮﯾﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻮﯾﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل و در ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ را در
ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻢ و ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺮزا
اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻧﻮﺑﺮی ﺟﻮاب داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼب
ﳕﯽ ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ اﻓﺮادی اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن ﺧﻮدش وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ داد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ
ﮐﺎرد و ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﮏ ﻗﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﲢﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ و ﻣﻄﯿﻊ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻧﻘﻼب
ﳕﯽ ﮐﻨﻢ و ﻗﺒﻮل ﻫﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮود ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ را از اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎه ﮐﻨﻢ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﻮد ،وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ.
آﻗﺎی ﻧﻮﺑﺮی ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺸﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ در ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده از ﻗﺮارداد را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﻢ و آن ﻣﺎدهای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻗﺸﻮﻧﯽ و ﻧﻈﻤﯿﻪ اﺳﺖ و از ﯾﮏ ﳑﻠﮑﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎورﯾﻢ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺎ ﲤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺪﯾﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﻮری اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺧﯿﺎل ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻃﻼع دارﯾﻢ و اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﮐﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻮراً اﻗﺪام
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺮدار ﻫﻤﺎﯾﻮن را در ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و دﺳﺖ آن ﻫﺎ را از آﳓﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدﻧﺪ
و ﯾﮏ ﻋﺪه زﯾﺎدی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺬاردﻧﺪ و از آن ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻮﯾﺴﮑﯽ در ﺳﺮش
ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺪرس را ﻫﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ وارد ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ
ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﻮد در اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻫﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و درﺻﺪد ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
و اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻫﻦ اﺟﺮا ﺷﺪ و
ﻣﮑﺮر اﯾﻦ ﻟﻘﺐ را ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ .آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺸﺎن اﻗﺘﻀﺎ دارد و آن ﻣﻮﻗﻊ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
)ﻓﺎﻃﻤﯽ :ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺸﺎن اﻗﺘﻀﺎء دارد( ﺣﺎﻻ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم ﺣﻮت .ﮐﻮدﺗﺎی
ﺳﻮم ﺣﻮت از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ و در
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ژﻧﺮال آﯾﺮن ﺳﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺪاﺧﻠﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ را روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اروﭘﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ رﺑﻂ ﳕﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،در آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ در آن زﻣﺎن ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﺷﯿﺎع رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ژﻧﺮال دﯾﮑﺴﻦ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزارت ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و ﮐﻠﻨﻞ اﺳﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ژاﻧﺪارﻣﺮی اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ
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ﺷﺨﺺ و آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ( ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻮدﺗﺎ از ﻗﺰوﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﻗﺰاق ﻫﺎ در
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری و ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری در ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ در رﺷﺖ ﺑﻮده و ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ رﺿﺎﺧﺎن ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ در ﻓﺮوﻧﺖ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﻫﻤﮕﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ در ﺗﻬﺮان را داﺷﺘﯿﻢ
و آن ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺰاقﻫﺎ وارد ﺷﺪﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ در ﺷﺎه آﺑﺎد ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﮐﻼه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺰاق ﻫﺎ وارد
ﻃﻬﺮان ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﺷﺐ اﯾﺸﺎن در
ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ اﯾﺸﺎن را در ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺷﺪﻧﺪ ...ﭼﻮن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه از روی
اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﺑﺮود اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را
رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا ﮐﺮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺘﺪری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺤﺒﺖ روی اﯾﻦ ﺑﻮد،
ﺻﺤﺒﺖ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﱳ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دادن ﻧﺒﻮد .ﻣﺎ ﺷﺐ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺗﻮپ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ و رﺿﺎﺧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﱳ ﻣﺮدم و ﺗﻮی
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺎدن و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﯿﺮون آوردن و در ﺿﻤﻦ ﭼﺎدر و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﯿﺮون آوردن.
ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﯿﺎء را ﻗﺰاقﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زدﻧﺪ و در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﻃﻬﺮان ﺑﯽﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻋﺪه در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت دو ،ﺳﻪ روز آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻗﺰاق ﻫﺎ ﻫﺮ
ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﺳﺒﺎب ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و آن
ﺳﻪ روز اﯾﺸﺎن رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﻧﺒﻮدﻧﺪ و رﺿﺎﺧﺎن ﻫﻢ ﺳﻤﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﯽ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﻻ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ﺷﺌﻮن ﻣﻠﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ در آن دو ،ﺳﻪ روز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺎ
ﳕﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ و ﺑﺎ آزادی ﲤﺎم اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ
اﯾﺸﺎن را داد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ را ﳕﯽ داﻧﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ
ﺷﮏ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد و روﺷﻦ ﺷﻮد .او ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ و وزﯾﺮ درﺑﺎرش ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ اﯾﺸﺎن از ﻃﺮف
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﻪ رﻏﺒﺖ داده ﺷﺪه ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺒﺮاً ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻏﺼﺐ ﮐﺮده ﺷﺪه )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ(
ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ زور ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ آن ﺳﻪ ﻣﺎه رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ را اﯾﺸﺎن ﻏﺼﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎﯾﺎ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
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ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﻪ ﺟﻮر ﺑﺎﯾﺪ رأی ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را از روی ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر
وﮐﺎﻟﺖ اﯾﺸﺎن در ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ وﻟﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎم اﺧﻼﻗﯽ اﯾﺸﺎن و ﺻﺪاﻗﺖ اﯾﺸﺎن را ﻣﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد) .ﺧﻨﺪه ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( ...ﺑﻠﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ ﺑﻠﯽ.
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا ﺑﻮدم ﯾﮏ ﻋﺪه را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدم ،ﯾﮏ ﻋﺪه از
دوﻟﻪ ﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدم .وﻟﯽ آن ﻫﺎ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺒﺲ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در زﳓﯿﺮ و ﮐﻨﺪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﺣﺒﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﮔﺮﻓﱳ ﭘﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زاﻟﻮﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ
روﯾﺸﺎن ﳕﮏ ﭘﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮرده اﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻋﺪه از
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر دﻓﺎع از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺒﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی دﺷﺘﯽ ﮐﻪ از رﻓﻘﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺒﺲ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺪرس ﻫﻢ در ﺣﺒﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﺧﻼﺻﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه
در ﺣﺪود  ۱۰۰ﯾﺎ  ۱۵۰ﻧﻔﺮ در ﺣﺒﺲ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻋﺠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ
و آزادﯾﺨﻮاه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺒﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺨﺺ اﯾﺸﺎن را
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ ﲢﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ در رﯾﺎﺳﺖ ﳑﻠﮑﺖ ﻧﺸﺴﱳ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﺪرت دﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽﻫﺎ ﺑﻮد و
ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﳑﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در آن
وﻗﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و درﺳﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﳕﯽ ﺷﻮد
اﻧﻘﻼب ﮐﺮد .اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد
ﻧﻈﺎﻣﯽ .اﯾﻦﻫﺎ اﻧﻘﻼب ﳕﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ روح اﻧﻘﻼب را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﻢ
ﺷﺪ و اﯾﻦ روح اﻧﻘﻼب در آن ﻣﻮﻗﻊ در اﯾﺮان ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ و ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ
روح اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻗﺒﺎل :ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ :ﯾﮏ ﻗﺪری ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﻨﺪ :ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﺮ آﻗﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺎ را ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ و اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺶ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ رأی ﺑﺪﻫﯿﻢ .دﯾﺮوز در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ
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ﺷﻮروی و اﯾﺮان در دوره رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ اﯾﺸﺎن اﻣﻀﺎء ﺷﺪه و اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر .ﺑﻨﺪه ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ در
زﻣﺎن ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺧﻮدش ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﺮده و ﺗﻠﮕﺮاف را ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ آﺳﺘﺎرا و
اﮐﻨﻮن ﻫﻢ دوﺳﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ .در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎوراﳌﻤﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۲۳ﻣﺎده ﺑﺮاوﻧﯿﻨﮓ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد اﯾﻨﺠﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻣﺸﺎوراﳌﻤﺎﻟﮏ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﻗﺮارداد را ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪ روز ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎﺧﺖ و روی اﺻﻮل ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻣﻀﺎﯾﺶ را داد ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻟﺮد
ﮐﺮون ﯾﮏ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ و در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ در ﺗﺄﺳﯿﺲ و اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ »را ﻓﻮﻟﯿﺶ
ﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﺲ آف ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ« ﯾﻌﻨﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ« و اﯾﻦ را دﯾﺮوز ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
آﻗﺎی ﻧﻘﺎﺑﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ
ﮐﺎر را آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪاً ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ
ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺳﭙﻬﺪار ﮐﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺠﻠﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺳﭙﻬﺪار ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ در
درﺑﺎر ﮐﺮد از آن ﻣﻠﮏ ﻫﺎ ،از آن دوﻟﻪ ﻫﺎ ،از آن ﺳﻠﻄﻨﻪ ﻫﺎ و از آن ﳑﺎﻟﮏ ﻫﺎ در آﳓﺎ دﻋﻮت
ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آن وﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﻮد آن ﻫﺎ در آﳓﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد وﻟﯽ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﻧﻄﻖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﻼح ﳑﻠﮑﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﯾﺤﯿﯽ
دوﻟﺖ آﺑﺎدی و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻋﻤﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻀﺎء ﮐﻪ
در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﻮروی
را ﺑﻨﺪه اﯾﻦ ﻃﻮر ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﺮا دو روز اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اول آﻗﺎی
ﻧﻘﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ آﻗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﻨﺪه اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻮروی آن وﻗﺖ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎی وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻫﻮﭼﯽ ﮔﺮی
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻮﭼﯽﮔﺮی ﮐﻨﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ
ﲤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اﻓﮑﺎر ﻧﻮﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﺸﻮد و ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻧﻮﯾﻨﯽ ﲤﺎس داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻃﺮح ﮐﻨﯿﻢ )ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( ﭼﺮا؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ
زﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﯽ دارد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻠﮏ ﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﻤﺎن رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﻫﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻫﯽ ﺑﺮوﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
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)ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ روﯾﻪ روﺷﻨﯽ ،اﺷﺨﺎص ﺧﻮﺑﯽ،
اﺷﺨﺎص روﺷﻨﻔﮑﺮی و اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ راﺑﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﮐﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺎ .آﻗﺎی آﻗﺎﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ را دﯾﺮوز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮار را ﳕﯽ داﱎ! ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای
اﻃﻼع آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪم و ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﯽرﺳﺎﱎ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ و ژﻧﺮال
دﯾﮑﺴﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزارت ﺟﻨﮓ ﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ و وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ژﻧﺮال دﯾﮑﺴﻦ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺎﮐﺲ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺑﻐﺪاد ﯾﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ.
ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪی ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ آﻗﺎی آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ زدﻧﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره
اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در آن زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻨﺪه ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم .ﺣﺎﻻ ﺑﻨﺪه ﺑﺮای آﻗﺎ و
رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن ﭼﺮا آﻣﺪه ﺑﻮد و ﭼﺮا اﺣﻀﺎر ﺷﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺧﺒﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﺠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ
اوﺿﺎﻋﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ دﯾﮕﺮی در ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و آن ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﻣﺴﺘﺮ
ﻧﺮﻣﺎن ﻣﻮرد اﯾﺮاد واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ اﺣﻀﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺧﺎرج
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ و ﺗﺼﻮر ﳕﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ از
ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮر ﺑﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﻣﺎل  ۲۲ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
روز و زﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺪارد وﻟﯽ در اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
دارد.
ﻋﺮض دﯾﮕﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮوز اﯾﻨﺠﺎ در ﭘﺲ ﺗﺮﯾﺒﻮن آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ
ﻗﺪری ﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و رﺟﺎل ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ و اﻣﺜﺎل ﻣﺴﺘﻮﻓﯽاﳌﻤﺎﻟﮏ و
دوﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﻠﮏ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮم .ﻣﻦ از ﺟﻮاﻧﯽ در اﻧﻘﻼب و ﻫﻮﭼﯽ ﮔﺮی
ﺑﻮده ام ،آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺮ ﳕﯽ ﺧﻮرد و ﻫﯿﭻ ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﳕﯽ ﺷﻮم .ﺗﻮی اﺷﺮاف ﻫﻢ ﭘﺪرﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آن دوﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن در
آن وﻗﺖ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ آﻗﺎی وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ ﻣﺎ از
ﲤﺎم دوﻟﻪ ﻫﺎ ﳓﺲ ﺗﺮ و ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن دوﻟﻪ روح اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻧﺎن آن دوره را ﺧﺮاب و
ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮد .ﺑﻠﮑﻪ روح آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن دوﻟﻪ رﻓﺎﻗﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﯿﻦ دوﻟﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر آدم ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻨﺪه روزی رﺋﯿﺲ
اﻧﻘﻼب ﺷﻮم ﯾﮏ ﻋﺪه از دوﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ دار ﻣﯽ زﱎ .ﭼﺮا آﻗﺎی آﻗﺎﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﮑﺮدﻧﺪ!؟ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء ﺑﻮدم .ای آﻗﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء ،اﻗﻼً
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺪﻫﺎﺷﺎن را ﺑﻪ دار ﺑﺰﻧﯿﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ دار ﻧﺰدﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
را ﺑﻪ دار زده ﺑﻮدﯾﺪ اﻗﻼً ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﺎک ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ) .ﺧﻨﺪه ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺑﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯽ ﺷﻮم اﮔﺮ ﯾﮏ روزی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﻪ دار ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻨﺪه
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﻪ دار ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺻﺪ و ﯾﮑﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻨﺪه
ﺧﻮدم را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ داﱎ ،ﺑﻪ دار ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻧﻘﺪر واﺟﺐ ﻣﯽ داﱎ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﺷﺨﺎص ﻓﺎﺳﺪ را
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دار ﻧﺰﻧﻨﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﳑﻠﮑﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،اﯾﻦ دوﻟﺖ ،اﯾﻦ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه و ﲤﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻮل ﺳﯿﺎه ﳕﯽارزد .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮد .آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در آن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮدﻧﺪ آن دوﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ دار
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻧﺰدﻧﺪ؟ )ﻣﻠﮏ ﻣﺪﻧﯽ :ﺷﺎه ﳑﻠﮑﺖ را ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دارﻧﺪ(.
)اﻣﯿﻨﯽ :ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼت درﺑﺎر اﺳﺖ) (.ﻣﺮآت اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری :ﻫﺮ ﺧﺎﺋﻨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮد(.

)زﻧﮓ رﺋﯿﺲ(
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎﯾﺎن ﲤﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮﻣﻨﺪ :ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻨﺪه اﯾﻨﺠﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً دار ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﻨﺪه ﻣﻘﺼﻮدی ﻧﺪارم) .ﺻﻔﻮی :اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﺷﺎه را
دوﺳﺖ دارﯾﻢ .آﻗﺎ ﺷﺎه ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﺷﺎه در ﳑﻠﮑﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺷﺎه ﺧﻮدﻣﺎن را دوﺳﺖ دارﯾﻢ(.
)زﻧﮓ ﳑﺘﺪ رﺋﯿﺲ(
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﺻﻔﻮی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﺧﻄﺎر ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ.
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ﻓﺮﻣﻨﺪ :ﺑﻨﺪه اﺣﺘﺮام ﺷﺎه را دارم .اﺣﺘﺮام ﻫﻤﻪ را دارم .آن ﭘﻨﺞ رﮐﻦ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺮض
ﮐﺮدم ارﮐﺎن ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻫﺎ را ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ :ﲤﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻗﺎی ﻓﺮﻣﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺬاﮐﺮاﺗﺘﺎن ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﻓﺮﻣﻨﺪ :اﯾﻨﺠﺎ از ﻓﻼﺣﺖ و ﺻﻨﺎﻋﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدﯾﺪ وﻟﯽ از اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺷﺨﺎص ﻓﺎﺳﺪ و ﺧﺎﺋﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﳕﻮده و ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ دار ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﻫﯿﺎﻫﻮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮدم را دار ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﺪ.
ﻣﻠﮏﻣﺪﻧﯽ :ﻗﺒﻞ از ﲢﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را دار ﳕﯽزﻧﻨﺪ.
ﻣﺮآت اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ.
روﺣﯽ :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،آﻗﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺠﺪ ﺿﯿﺎﯾﯽ :ﺑﻨﺪه اﺧﻄﺎر ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ دارم .ﻣﺎده  ۱۱۰ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﻗﺮاﺋﺖ
ﳕﻮدﻧﺪ:
ﻣﺎده  -۱۱۰ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،رﺋﯿﺲ او را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﮔﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ او از ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪن دﻻﯾﻞ دارد در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺟﺎزه داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ) :ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺠﺪ ﺿﯿﺎﯾﯽ( دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ و ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻠﮏﻣﺪﻧﯽ :ﭼﺮا ﻫﻤﻪ را در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﺑﯽﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺷﺨﺎص را ﺑﻪ دار
زد.
)زﻧﮓ ﳑﺘﺪ رﺋﯿﺲ ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﮑﻮت(.
ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :آﻗﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻓﺮﻣﻨﺪ :ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻨﺪه و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮم اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﺑﻨﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد،
ﺑﻨﺪه ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺴﯽ را دار ﺑﺰﻧﻨﺪ ،در اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻫﻢ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺪه ﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺴﯽ را دار ﺑﺰﻧﻨﺪ .در ﲤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎ ،در ﲤﺎم ادارات،
در ﲤﺎم ﻃﺒﻘﺎت اﺷﺨﺎص ﻓﺎﺳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﺳﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺮض ﮐﻨﻢ
آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺮض ﺑﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺮوز وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﺮم
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯿﻪ از اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
رﯾﺎﺳﺖ وزراﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﻮت و ﻏﺮوری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه وﺣﺸﺖ
ﮐﺮدم .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ آدم ﻣﺎر ﮔﺰﯾﺪه از رﯾﺴﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ آن ﻣﺎ را
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ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .آن دوره ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺎ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﺪری ﺗﻨﺪ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻓﻮراً ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ) .ﺧﻨﺪه ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( )ﻧﻘﺎﺑﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮس ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﮑﻨﯿﺪ( و
ﯾﮏ ﺟﺴﺎرﺗﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﻪ آﻗﺎ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺪه آن ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺎر ﻣﻠّﯽ
اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻧﺪهام .ﺑﻨﺪه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﮐﺘﺎب را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺟﻮر ﺑﻪ ﺟﻮر و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﲢﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﻠﻤﺎ رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ
ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﺪارد و اﻓﮑﺎر ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ .وﻟﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .در ﻣﻐﺰ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎء اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﻫﻢﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﯾﮑﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ( اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﻗﺪری ﺑﯽادﺑﯽ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎ ،وﻟﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻨﺪه
را دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﺑﮑﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻨﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮏ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ رأی ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺪه از اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼً وﺣﺸﺖ دارم و
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ را ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ دم ﺳﻤﺎور ﻣﯽرود دﻓﻌﻪ دوم اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ آزادی ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎاﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رأی دادن ﺑﻪ آﻗﺎی آﻗﺎ ﺳﯿﺪ
ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﺑﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻋﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﻃﻮری
اﻓﺮاد و اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﳑﻠﮑﺖ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وﮐﯿﻞ ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮدش
ﺻﺪای رﺳﺎﯾﯽ ﺑﺸﻨﻮد .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف زدم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
)ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ( ﺑﻨﺪه در  ۲۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻗﺎی ﺿﯿﺎءاﳌﻠﮏ وﮐﯿﻞ
ﺷﺪم .وﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﳌﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪم و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ در اروﭘﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎرﳌﺎن
دﯾﺪم .ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺎ و ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﺳﻤﺶ را ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاردﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺤﻞ و ﻣﮑﺎﻧﯽ
اﺳﺖ آزاد .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﻮﻃﯽ وار ﯾﮏ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺣﺮف
زدن دو ﺻﻮرت دارد ،ﯾﮏ وﻗﺖ ﻃﻮﻃﯽوار اﺳﺖ و ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﻫﻢ از روی ﻓﻬﻢ اﺳﺖ و از روی
ﻋﻘﯿﺪه و ﺳﻨﺠﺶ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﺒﻮدن ﻣﻠﮑﺎت .و
اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ در ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ از آن ﻣﻠﮑﺎت ﻧﺒﻮده
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻢ
ﻣﻠﮑﺎت ﻋﻘﻠﯿﻪﺷﺎن ﻣﻮازﻧﻪ ﺗﺎم دارد و ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻠﮑﺎت ﻋﻘﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺻﺪ
درﺻﺪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻻ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارم.
ﻓﺮﻣﻨﺪ :ﭘﺲ ﻋﺮض ﺑﻨﺪه را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ )ﺧﻨﺪه ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن(.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﺑﻠﯽ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﻘﻠﯽ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ آدم از ﺣﺮف زدن ﺑﺘﺮﺳﺪ .ﻋﻘﻞ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آداب ﻣﻠّﺖ و رﯾﺎ ﳕﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﳕﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮد را از
روﺣﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن روح ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ او را
واﺟﺪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻠﮑﺎت ﻋﻘﻠﯿﻪ ﳕﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ،رواﺑﻂ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ را
ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا ﺷﺪم از اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺑﻪ
ﻣﺴﮑﻮ و ﮔﻔﺘﻢ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺷﺪم ،دﺳﺘﻮر دادم ﮐﻪ
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮروی را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ .آﻗﺎی ﻓﺮخ در آن ﻣﻮﻗﻊ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺒﻮﻗﻨﺪ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﺸﺎوراﳌﻤﺎﻟﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺴﮑﻮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ دوﻟﺖ ﺳﻮﯾﺖ ﮐﻪ دو ،ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از روی ﭼﻪ اﺳﺎس و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎوراﳌﻤﺎﻟﮏ رﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ و اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ دوﻟﺖ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ دادﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻬﺮان در ﺗﻬﺮان ﺷﺶ ﻣﺎه ،ﻫﻔﺖ
ﻣﺎه ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ و ﻧﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﻬﺪار.
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﺮاد ﺑﮑﻨﻢ ،ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻋﺘﺮاض ﺑﮑﻨﻢ .وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ
اﯾﻦ را ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،آﻗﺎی ﺿﯿﺎءاﳌﻠﮏ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻢ؟ زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎن ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ
ﺷﻮروی) .ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ آﻗﺎ ،ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪم
دﺷﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﻦ در ﺗﻬﺮان و اﯾﺮان ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﻓﺴﻮس
ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻦ  ۲۴ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم و دﯾﺮوز ﻫﻢ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﱎ) .ﯾﮑﯽ ازﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ دارﻧﺪ( )در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ دادﻧﺪ( ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻗﺎ.
ﺑﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را در  ۲۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻋﻼم داﺷﺘﻢ )اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ
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ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﳑﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﺮام ﻣﻦ؛ در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﻫﯿﭻ
ﳑﻠﮑﺘﯽ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎ روی اﺻﻮل ﺗﻌﺎون و دوﺳﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺻﻮل ﻣﺰﺑﻮره در وﻃﻦ
ﺻﻠﺢ ﺟﻮی ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞ اﲢﺎد اﺳﺖ .ﻣﻠﺖ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻞ ﺧﺎرﺟﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ و رﻓﯿﻖ و ﺷﻔﯿﻖ اﺳﺖ .ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ،ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،وارث ﺣﮑﻢ و
اﻧﺪرزﻫﺎی اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون ﻣﺘﻮاﻟﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﮐﻪ  ۳۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ او ﻫﻢ
ﺳﺮﺣﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﯽﻫﺎ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ و از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻮءﻇﻦ آنﻫﺎ
را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﻢ .ﻻزم ﻧﺒﻮد اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺰﱎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از دول ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮔﺮدد و از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻮءﻇﻦ آن ﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و از اﻗﺪام ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﺳﻮءﻇﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﻦ روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺸﻮﯾﻢ و اﮔﺮ
روزی ﺧﺪای ﻧﮑﺮده ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ و رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎزی اﯾﻦ ﻋﻘﻮل
ﻧﺎﻗﺺ و ادرﮐﺎت ﻣﻨﮑﺴﺮه ﺧﯿﺎل ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﮑﻮ ﯾﺎ ﻟﻨﺪن را ﮔﻮل ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﺎف و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ) .ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( ﻫﺮ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﮑﻨﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﳑﻠﮑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ(.
ﺑﺎز ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ) .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺮاﯾﺾ ﺑﻨﺪه ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .آﻗﺎی رﺋﯿﺲ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﻣﺠﻠﺲ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻼف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﺧﻼف ﻧﮑﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﯿﻦ دوﺳﺘﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮏ ﻣﻠّﺖ اﺳﺖ،
اﻟﻐﺎء ﺧﻮاﻫﻢ ﳕﻮد (.اﺗﮑﺎء ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻋﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ از زﺑﺎن ﻟﻨﯿﻦ در ﭘﻄﺮوﮔﺮاد
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﺸﻮد ،ﻟﻨﯿﻦ در ﭘﻄﺮوﮔﺮاد آﻣﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او آﻣﺪ،
ﻣﻦ آﳓﺎ ﺑﻮدم .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن را اﻟﻐﺎء ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪام و او
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ و رؤﺳﺎی اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد وﻓﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻘﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ وﻋﺪه آنﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺧﻮدم اﯾﻦ را ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪم و
اﻻّ ﻣﻦ زوری ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﻗﻮه ای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺑﻮد )و
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد و اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺎم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﺎً دﻓﺎع ﳕﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖداری وﺿﻊ و
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اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ دارم
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻮرد ﲡﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﲤﺎم ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دوﺳﺘﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺴﻨﻪ ﻫﻤﺠﻮاراﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و رواﺑﻂ ﻣﻮدت و ﲡﺎرت را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﯿﭻ
ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آزادی ﻣﺎ را ﻣﺤﺪود ﳕﺎﯾﺪ) (.ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ( آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎدت و اﺧﻼق ﺗﻬﺮاﻧﯿﺎن
ﻣﻠﮑﺎت ﻋﻘﻠﯽ او ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻮازﻧﻪ داﺷﺖ ۲۳ ،ﺳﺎل ﺑﺮای ﮔﻔﱳ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
آواره ﳕﯽ ﺷﺪ .ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﻣﻮازﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
)ﺧﻨﺪه ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( و ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آزادی ﻣﺎ را ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﺪ )ﻣﺎ
آزادﯾﻢ و آزاد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻮل و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻐﺎء
ﻗﺮارداد اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرﺧﻪ اوت  ۱۹۱۹اﻋﻼم ﻣﯽ دارم) (.دﮐﺘﺮ ﮐﺸﺎورز :اﯾﻦ ﻫﺎ را ﻫﻤﻪ
ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ( ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺿﯿﺎءاﳌﻠﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ آﻗﺎ ،ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﺷﻮروی اﻓﺘﺨﺎر اﻣﻀﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ) .ﻓﺮﻣﻨﺪ :اﻣﻀﺎﯾﺶ ﺑﻠﯽ( ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ
ﻋﻼﻗﻪ ای و ﺑﺎ ﻣﻮازﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ) .ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی رﺋﯿﺲ( ﺳﺆال
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،واﻻ ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮑﻨﻢ
)ﺑﻌﻀﯽ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ(.
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﯾﻮر :ﺑﻨﺪه ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﺶ را ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .اوﻻً ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺪارد.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ) .ﺧﻨﺪه ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن(
ﻧﻘﺎﺑﺖ :آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺧﻄﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ .در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮی ،ﺧﻮاﻫﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺴﺨﺮهﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ :ﺗﻮ ﻣﺴﺨﺮه ﻫﺴﺘﯽ اﺣﻤﻖ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮات را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻦ .ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺣﺎﺿﺮم .اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ رأی
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات.
ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ آﻗﺎ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﺑﻪ ﻗﻮل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﻟﯿﺘﻞ ﻧﺎوﻟﺞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن
را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ژﻧﺮال دﯾﮑﺴﻦ
ﺑﺎ ﺷﺶ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻗﺮارداد از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ
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ﺑﻪ ﻃﻬﺮان آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﻗﺮارداد .ژﻧﺮال دﯾﮑﺴﻦ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اول ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻮدﺗﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ژﻧﺮال آﯾﺮﻧﺴﺎﯾﺪ ﺑﻮد .او ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﻘﻠﯽ
ﻧﺪارد ،ﺑﺪون اﺟﺎزه و ﺑﺪون ﻣﺸﺎوره و ﺑﺪون اﺳﺘﯿﺬان ]درﺧﻮاﺳﺖ[ از ﻟﺮد ﮐﺮزن ﻗﺮارداد را
اﻟﻐﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﺪه ﲢﺮﯾﮑﺎت ﮐﺮد .ﺑﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻐﺎم دادم و از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻃﻬﺮان ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﳑﻠﮑﺖ اﯾﺮان ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﻨﺪه
ﮐﺮدم .ﻋﻠﺖ رﻓﱳ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد اﯾﻦ ﺑﻮد .رﺳﯿﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ،ﭼﻮن ﮐﻪ از ﺑﻐﺪاد ﻫﻞ و
ﮔﻞ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﲢﺮﯾﮑﺎت ﮐﺮدن ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﻠﮑﺎت ﻋﻘﻠﯿﻪ اش ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﺪارد
و ﻓﻼﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ و آن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدن و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ
ﺧﻮدش ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺮد و ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﳓﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﺪه اﻗﺪام ﮐﺮد و ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻟﻨﺪن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﻫﻢ زده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﻓﱳ
اﯾﺸﺎن از اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻓﺴﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل در زﻣﺎن آﻗﺎی وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﺮدﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻃﺮز اداره ﻗﻮای ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﻪ اﯾﺮان و ﯾﮏ راﭘﻮرت ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻔﺼﻞ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﳕﯽ داﱎ آﻗﺎی ﻋﺎﻣﺮی ﯾﺎ آﻗﺎی ﻓﺮخ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ در وزارت
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺸﻮری زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﳑﻠﮑﺖ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮑﻨﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺧﺪﻣﺎت
اﯾﺸﺎن و ﺣﻖ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻮرات داﺧﻠﯽ ﻣﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﳕﺎﯾﻨﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﻣﺎ ﮐﻠﻨﻞ اﺳﻤﺎﯾﻠﺰ و
آﯾﺮﻧﺴﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮارداد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان .ﯾﮏ
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﯾﮏ آدم ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻃﻬﺮان آﯾﺮﻧﺴﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺪه او را در
ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ دﯾﺪم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت اﻋﺰاﻣﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻮدم ،از ﺑﺎﺗﻮم آﻣﺪ ﺑﺮود ﺑﻪ اﯾﺮان .اﯾﺮان
را ﳕﯽﺷﻨﺎﺧﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎم و ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان داﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺖ .ﺑﻨﺪه ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻗﻔﻘﺎزﯾﻪ ،او را در ﺗﻬﺮان دﯾﺪم .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﻗﺮارداد در ﻧﻈﻢ و وﺿﻌﺶ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻻزم ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﳕﯽ ﺗﻮاﱎ ﯾﮏ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﭼﻮن رﻓﺖ ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ و اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ژﻧﺮال دﯾﮑﺴﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﮐﻠﻨﻞ
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اﺳﻤﺎﯾﻠﺰ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺮارداد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد.
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﺐ آن ﻫﺎ را ﻣﯽ داد و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﯾﻦ
ﺑﺎ ﻗﻮای ﻗﺰاق ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻮای ﻗﺰاق ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ،
ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ آﳓﺎ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻗﺰاق ﺑﺪﺑﺨﺖ )ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﳓﺎت اﯾﻦ ﻫﺎ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﯾﮏ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و آن اﻗﺪام ﻫﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﳑﻠﮑﺖ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﳕﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﺮد (.اﯾﻦ ﻗﺰاق ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ در اﻃﺮاف ﻗﺰوﯾﻦ،
ﺣﯿﺮان و ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻗﻮا ،ﺳﺮدار ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺷﺪ و ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ در
اﻃﺮاف ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﻦ
ﻗﻮای ﻗﺰاق ،از ﻃﺮف ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ،ﮐﻠﻨﻞ اﺳﻤﺎﯾﻠﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﻗﺮار ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ در اداره اﻣﻮر ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻮراﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،ﺑﺮای
اﻣﻮر ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺰوﯾﻦ .ﭼﻮن ﻗﺰاق ﻫﺎی ﻗﺰوﯾﻦ ﳋﺖ و ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،در زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻔﺶ و
ﻟﺒﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻠﻨﻞ اﺳﻤﺎﯾﻠﺰ ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه
ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻨﺪی را از اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ آورد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺰاق ﻫﺎ و
ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و رﺷﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ داد و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را
ﻣﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﺷﻮراﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ از ﻃﺮف وزارت ﺟﻨﮓ .اﯾﻦ ﻫﺎ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﮑﯽ زﻣﺎن ﺧﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻪ ﳕﯽ داﱎ اﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﺑﻬﻨﺎم( و ﯾﮑﯽ ﻣﺎژور ﻣﺴﻌﻮدﺧﺎن و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﮐﻠﻨﻞ ﮐﺎﻇﻢﺧﺎن ﻣﺮﺣﻮم و
رﺋﯿﺲ اداره ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﻮﺛﻖ ﻧﺨﺠﻮان ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ رﺋﯿﺲ اداره ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﻪ
ﻃﻬﺮان ،و در ﻃﻬﺮان ﻫﻢ ﮐﻪ  ۵۰۰ﻗﺰاق ﺑﻮد ،در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و زﳓﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺣﺎﻻ ﯾﺎدم
ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده .در ﻗﺰوﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ
در  ۱۹۱۱ﮐﻪ اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ و ﺷﻮﺳﺘﺮ را از اﯾﺮان ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﯾﻢ،
در ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﻗﻮه ﻗﺰاق ﮐﻪ  ۵۰۰ﯾﺎ ﻫﺰارﺗﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻮﯾﺰﯾﻮن  ۱۲ﻫﺰار
ﻧﻔﺮی و اﯾﻦ دﯾﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻗﺰاق ﮐﻪ در ﻗﺰوﯾﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ و واﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﻓﮑﺮ آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد.
در دﻫﺎت ﻗﺰوﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎن و آﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﳕﯽ رﺳﯿﺪ .ﭘﻮﻟﯽ از ﺗﻬﺮان ﳕﯽ رﺳﯿﺪ.
ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎﻫﯽ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺮاﺗﻮرﯾﻮم ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎ
اﻟﺘﻤﺎس و ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﯽداد .آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ در دواﯾﺮ اﯾﺮان ﺻﺮف ﺷﻮد
دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﳕﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﺎژور ﻣﺴﻌﻮدﺧﺎن و ﮐﺎﻇﻢﺧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻬﺮان،
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ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺶ وزﯾﺮ ،ﭘﯿﺶ رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺮف اﯾﻦﻫﺎ ﮔﻮش ﳕﯽداد
و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺰاقﻫﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎن و ﻟﺒﺎس ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻏﺬا ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﺣﺮف اﯾﻦ ﻫﺎ ﮔﻮش ﳕﯽ داد .ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﳕﯽ داد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﺄﯾﻮس
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.
ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا وﻗﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﻬﺪار .ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ﻗﺰاقﻫﺎ .ﭘﻮل ﻧﺒﻮد ،ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﻣﺮاﺗﻮرﯾﻮم را ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯽداد .دو ﻣﺎه ﳕﯽداد .اﯾﻦﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺷﮑﺎلﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻔﺎرت ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻗﺮارداد را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻗﺮار ﳕﯽ دﻫﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺎز
ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎز ﺷﻮد .از وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﮑﺮد.
از ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎز ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را درﺳﺖ
ﳕﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﻬﺪار ﺧﻮاﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﺎﻻت
ﳑﻠﮑﺖ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪه اﻓﺘﺎد.
ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرای وﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،داﻧﺴﱳ
اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎی
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺮدار ﺳﭙﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد) .ﻋﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﻗﺮاﺋﺖ
ﳕﻮدﻧﺪ(.
ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻬﺮان
۱۳۳۹-۱۹۲۱
 ۲۱ﺟﻤﺎدیاﻻوﻟﯽ  ۳۱ -ﺟﻨﻮﯾﺮی
ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم در ﺧﺼﻮص ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺟﻨﺎب اﺟﻞ ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن از
دوﺳﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺷﺮف اﻃﻼع دﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ
اﻓﺘﺘﺎح ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﻨﺎب ﻣﻌﺰی اﻟﯿﻪ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺷﺮف در
اﺗﺨﺎذ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺟﻨﺎب
ﻣﻌﺰی اﻟﯿﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ رأی ﻣﯽ دادﻧﺪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ
واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﺎم ﺷﻮﮐﺖ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺎد .اﺳﻤﺎت
آﻗﺎی رﺋﯿﺲ اﯾﻦ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﻬﺪار ﻗﺒﻼً ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎز ﻧﺸﺪ .وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺬرﺷﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؛ ﻋﺬرﺷﺎن ﻗﺮارداد اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻋﺬرﺷﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻋﺬرﺷﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ،ﻋﺬرﺷﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻋﺬرﺷﺎن ﻣﻮازﻧﻪ
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ﻣﻠﮑﺎت ﻋﻘﻠﯿﻪ .اﯾﻦ ﻋﺬرﺷﺎن ﺑﻮد .ﺳﭙﻬﺪار آﻣﺪ ،اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮد ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﳕﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮ .ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺐ از آﻗﺎی ﺣﺎج
ﻣﺤﺘﺸﻢ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﻣﺮﺣﻮم ﳑﺘﺎزاﻟﺪوﻟﻪ و ﳑﺘﺎزاﳌﻠﮏ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪاش را ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯽ وزﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﺮا ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎز ﺷﻮد .اول ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﺑﺎز ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﻮد ،در ﻫﻤﯿﻦ اﺣﻮال ﺑﻮد ﮐﻪ ﳑﻠﮑﺖ ﺑﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد آﻗﺎی
ﺿﯿﺎءاﳌﻠﮏ ﮐﻪ در ﻃﻬﺮان ﭼﻬﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد ،ﮐﯽ ﻫﺎ در ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از  ۲۳ﺳﺎل از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ واﻗﻒ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن وﺿﻌﯿﺎت ﺑﻮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن
داﺷﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﳑﻠﮑﺖ در ﭼﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رود ،ﯾﮏ ﻓﺪاﮐﺎری
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ .آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺎت ﻗﺰاق اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ
ﻃﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ از اﺳﺮار ﺧﻮد ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ
ﻫﻢ ﻧﺪارم ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺪارم .آﻣﺪﯾﻢ رﻓﺘﯿﻢ ﭘﯿﺶ آﻗﺎی ﺳﭙﻬﺪار ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻮل ﳕﯽدﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ .رﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ وﺿﻌﯿﺖ
اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮاب اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ،دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دواﯾﺮ دوﻟﺘﯽ داده ﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻄﻮر؟ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﯽ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻬﺮان ،ﭘﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﭽﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ
ﺧﻮد دوﻟﺖ ،ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .رﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﻬﺪار ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﻔﺖ ﳕﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ اﻋﺎﻧﻪ ﳕﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ
ﺳﭙﻬﺪار ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻨﺪه ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﻬﺪار را راﺿﯽ ﮐﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻮرﯾﻮم ﭼﯿﺰی دادﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از آن را ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ از ﭼﺎه درآﻣﺪ ﺗﻮی ﭼﺎﻟﻪ اﻓﺘﺎد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﻣﺬاﮐﺮات زﯾﺎد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ  ۶۰ ،۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺮض ﮐﻨﻢ) .ﺧﺪا ﺑﯿﺎﻣﺮزد اﻣﻮات ﻫﻤﻪ را( ﻣﺮدهاﻧﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﺳﻢ ﺑﺒﺮم اﯾﻦ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ دادﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺳﺮدار ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ را ﺻﺮف  ۵۰۰ﻧﻔﺮ ﻗﺰاق
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ﻃﻬﺮان ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﻫﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﺸﺎن را راﺿﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ دو ﺛﻠﺚ ﺑﺮای
ﻃﻬﺮان و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﺑﺮای ﻗﺰوﯾﻦ داده ﺷﻮد .ﺧﻼﺻﻪ  ۲۰ﯾﺎ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ
رﺳﯿﺪ .ﻗﺰاق ﻫﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﻫﺎ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﺘﺸﺎن در آﺗﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﻣﺎه ﺳﻮم ﮐﻪ ﻣﺎه ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد .ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن داده ﺷﻮد ،آﻗﺎی ﺳﭙﻬﺪار اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻮل
ﳕﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻮرﯾﻮم ﻣﯽ دﻫﺪ ۱۰۰ ،ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﺶ را ﺑﻪ
ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻫﻤﺎﯾﻮن
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻨﺪه را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﯿﻦ او و ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﻬﺪار ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ
او ﻣﺴﺎﻋﺪت ﳕﯽ ﮐﺮدم ،در ﻣﻘﺎم ﺧﻮدش ﺑﺎﻗﯽ ﳕﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ  ۱۰۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺮۀ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ و ﺑﻬﺮۀ دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﻬﺮان ﺑﺎﯾﺪ داده ﺷﻮد.
ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻮﯾﺎ  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ دادﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺮﺣﻮم ﺧﯿﺎل ﺣﺮﮐﺖ از ﻃﻬﺮان را داﺷﺖ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻃﻬﺮان ﺑﻮد .در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻃﻬﺮان ﭼﻪ دﺳﺘﻪ ﻗﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز ﺑﺮود.
ﺑﻪ ژاﻧﺪارم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺒﻮد.
 ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻗﺰاق ﮔﺎرد ﺷﻬﺮﯾﺎر اﯾﺮان ﻫﻢ در ﻓﺮح آﺑﺎد ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮد .ﺷﺶ ﻣﺎه ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﺐ
درﺑﺎر ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻘﺎل و ﻋﻄﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻮﺛﻖ اﻟﺪوﻟﻪ
ﻧﺴﯿﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻻ ﳕﯽدادﻧﺪ .در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻠﮑﺎت ﻋﻘﻠﯿﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪﺷﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺰاق ﻫﺎی ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﻪ در ﻗﺰوﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ۵۰۰ ،ﻧﻔﺮ را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻬﺮان ﮐﻪ در رﮐﺎب ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎه
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و راﺿﯽ ﺷﺪ و دﺳﺘﻮر ﻫﻢ داد و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﳑﻠﮑﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﻮدش اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﻮءﻇﻦ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ )ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ را ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﭘﺎک و درﺳﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ( و ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﮐﺮدﯾﺪ و
ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﯿﺰ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ و ﻗﺼﺪﺗﺎن ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﻣﺴﺮت اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را دادم .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
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ﳕﯽ دادم .دﺳﺘﮥ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رأی ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﯽ ﻏﺮض
ﻣﯽداﱎ ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﱎ ﺟﻮاب ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺣﮑﻢ اﺣﻀﺎر ﻗﺰاق ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻃﻬﺮان ﺑﻪ
اﻣﻀﺎی ﺳﺮدار ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﯾﮏ اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ )اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯿﺶ
ﺣﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ از ﺑﻼد ﻣﺎ دور اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﺑﺮﺑﺨﻮرد( ﺧﻼﺻﻪ ﺣﮑﻤﺶ را داد و ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮای ﻗﺰاق ﻗﺮار ﺑﻮد ۷۰۰
ﻧﻔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از آن ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از دوﻟﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ و  ۷۰ﯾﺎ
 ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن آن ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮج ﺗﺪارﮐﺎت ﺿﺮوری ﻗﺰاقﻫﺎ ﺷﺪ و  ۲۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ در ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت در ﻗﺰاﻗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺎﻇﻢﺧﺎن و ﻣﺴﻌﻮدﺧﺎن و رﺿﺎﺧﺎن .زﻣﺎنﺧﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و آﻣﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ) ۷۰۰ﻧﻔﺮ( دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ
از ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ
از ﺣﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ ﻫﺮ روز از ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻮر و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮءﻇﻦ
ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺟﻠﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻠﻨﻞ اﺳﻤﺎﯾﻠﺰ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭼﻨﺪ ﺷﺐ
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻃﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ او آﻣﺪ ﻣﺎﻧﻮر ،روزﺷﺎن را ﺑﻪ ﺷﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻃﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ ،ﺳﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻗﺰوﯾﻦ و ﻃﻬﺮان ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ.
ژﻧﺮال آﯾﺮن ﺳﺎﯾﺪ ﺻﺒﺢ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻗﺰاق از ﻗﺰوﯾﻦ دور ﺷﺪه و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻪ ﻃﻬﺮان ﻫﻢ
ﻗﻄﻊ ﺑﻮد .آدم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﭘﯿﺶ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﻃﻬﺮان را ﺑﻪ او اراﺋﻪ دادﻧﺪ و ﮐﻠﻨﻞ آﯾﺮن
ﺳﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﻏﻔﺎل ﺷﺪ و ﻗﺰاق وارد ﮐﺮج ﺷﺪ ،دو روز ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺎه آﺑﺎد
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در ﺷﺎهآﺑﺎد از ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی رﺿﺎﺧﺎن ﻣﯿﺮﭘﻨﺞ و از آﻗﺎی اﺣﻤﺪ آﻗﺎﺧﺎن ﮐﻪ
آن وﻗﺖ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮد و از آﻗﺎی ﻣﺎژور ﻣﺴﻌﻮدﺧﺎن و از آﻗﺎی ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎن ،ﻣﻦ آن ﻫﺎ را
دﯾﺪم ،ﭼﻪ دﯾﺪم و ﭼﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ از اﺳﺮار ﻣﺎ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و
ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﯾﻢ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻌﺪ آن وﻗﺎﯾﻊ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ از روی ﮐﻤﺎل ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ ﻫﺮ
ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﮑﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺧﻮدش ﺑﮕﺬرد ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻼع ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﮑﺎر ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رواﺑﻂ ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ .دﯾﮕﺮان اﮔﺮ در ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺴﻦ
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ﻧﯿﺘﺸﺎن از ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ وﺳﺎﯾﻞ و اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن از ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﺮا ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ را ﮐﺮدﯾﻢ؟ ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﳑﻠﮑﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ دﯾﺪﯾﻢ .ﻣﺮﺟﻌﯽ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﳓﺎت اﯾﺮان از ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎری او را ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ .اﮔﺮ
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﳑﻠﮑﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
اﻋﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺎز ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﻣﻠﺘﯽ را زﻧﺪه ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻠﯽ .آﻗﺎ ،ﳑﻠﮑﺖ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﳑﻠﮑﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮن و
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻃﻬﺮان ﲟﺎﻧﻨﺪ و
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ را ﺑﺎز ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺷﺎه ﳑﻠﮑﺖ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود و وزرا و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ
ﺳﺮﮔﺮدان و ﺣﯿﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﳕﯽﺗﻮان ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﮐﺎری ﮐﺮدﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻘﻼل را از اﯾﺮان دور ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ
و ﺣﯿﺎت و اﺳﺘﻘﻼل دادﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎر را ﺧﻮب ﮐﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﺎر را ﺑﺪ ﮐﺮدﯾﺪ و  ۴۰۰ﻧﻔﺮ را
ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﯾﺪ .ای ﺧﺪا ﯾﮏ ﻗﺪری ﻣﻠﮑﺎت ﻋﻘﻠﯿﻪ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﮐﺎرﯾﺶ ﺑﮑﻦ.
ﺣﻤﻠﮥ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ،ﺑﻨﺪه در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯽ ﻟﻄﻔﯽ و ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮدم واﻗﻒ ﺑﻮدم ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮدم اﺟﺎزه ﳕﯽدادم ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻘﮥ ادب ﺧﺎرج ﺷﻮم .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ
ﻣﻨﺼﻒ ﺑﻮدﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اول اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ) .دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق:ﭼﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم؟( ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﻨﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﯾﻦ را ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﺑﻨﺪه ﮐﻪ ﺣﺮف ﻧﺰده ﺑﻮدم ﺷﻤﺎ اول ﻧﻄﻖ
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻨﺪه ﮐﻪ ﻋﺮض ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم .در ﺿﻤﻦ ﻋﺮاﯾﻀﻢ ﻫﻢ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ آزادﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻧﻈﺮی را از ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .وﻟﯽ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادﯾﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺑﯽ ﺷﺮﻣﯽ ﻧﻪ از ﻣﻦ ،ﻧﻪ از ﺟﺪ ﻣﻦ ،ﻧﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ،ﻧﻪ از ﻣﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪﯾﺪ )ﺧﺪا
ﺳﺰای ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﻫﺪ( و ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺘﯽ ،ﻫﻤﺎن ﺧﻮن در ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
اﻓﺘﺨﺎر دارﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺖ آن و ﺑﻪ آن ﺧﻮن ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﺟﻨﺒﯽ ﭘﺮﺳﺖ
ﳕﯽ ﺷﻮد) .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :اﺳﺘﻐﻔﺮاﻟﻠﻪ( ﺳﺰای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ص( ﮐﻪ اﺳﻤﺶ
را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ
اﺣﺘﺮام ﻧﺒﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﺟﻮاب ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ از رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ) .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺑﻪ ﺣﺪ ﺷﯿﺎع رﺳﯿﺪه ﺑﻮد(.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﳕﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ.
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رﺋﯿﺲ :ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ و اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ دو ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ(.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ :ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ واﻟﯽ ﻓﺎرس از
وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﻬﺪار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ آﻗﺎی ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ،
آﻗﺎی ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﭙﻬﺪار اﯾﺸﺎن را ﻣﻌﺰول ﮐﻨﺪ و آﻗﺎی
ﻧﺼﺮت اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .آﻗﺎی ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ از وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر را ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ و وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻫﻢ از رﺋﯿﺲ اﻟﻮزرا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﺑﻘﺎء ﺑﮑﻨﺪ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺑﻨﺪه ﺟﺪاً ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ( اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ ،اﯾﻦ را ﺑﻨﺪه ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ام )ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ  ۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 -۱۹۲۰ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم از ﺻﺤﺖ ﻣﺰاج و ﺗﻘﺪﯾﻢ ارادت زﺣﻤﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻗﺮار
ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﯿﺮاز ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮده اﻧﺪ ،آﻗﺎی ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ از ﺳﻘﻮط
ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﻗﺒﻠﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪری ﻣﻀﻄﺮﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزﻣﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻘﺘﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﺧﯿﺎل اﺳﺘﻌﻔﺎء دارﻧﺪ و از ﻗﺮار
راﭘﻮرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﯿﺮاز ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﺷﯿﺮاز ﺧﯿﻠﯽ
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﺣﻀﺮت اﺷﺮف ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﺰی اﻟﯿﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻓﺮﻣﻮده ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﺧﯿﺎل
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺎم ﺷﻮﮐﺖ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺎد -ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن(
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﯾﻮر :اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺶ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :اﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ اﺳﺖ .اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ.
رﺋﯿﺲ :ﺑﻌﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ :ﻗﺼﺪم از اﯾﻦ اﻇﻬﺎر اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ ﭼﯿﺰی
دﯾﺮوز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻦ در ﺳﻼمﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ
ﺟﻨﻮب را ﺑﺎر ﺣﻀﻮر ﳕﯽ دادم) .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ( ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﮐﺮدم ،اﯾﻦ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﯾﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ در ﲢﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب ﺑﻮد) .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ( و ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎرس ﺑﻮدﯾﺪ و
ﺑﺎ ﮐﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ و راﺑﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ) .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﺑﻮدم(
ﭘﺲ در ﺿﻤﻦ دوﺳﺘﯽ ﯾﮏ اﻇﻬﺎری ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :اﺑﺪاً( اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻠﻪ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ...
ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ آﻗﺎ.
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ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ :ﻣﯽ ﺧﻮاﱎ »ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم از ﺻﺤﺖ ﻣﺰاج و
ﺗﻘﺪﯾﻢ ارادت زﺣﻤﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻗﺮار ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﯿﺮاز ﻣﺨﺎﺑﺮه
ﮐﺮده اﻧﺪ آﻗﺎی ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ از ﺳﻘﻮط ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﻗﺒﻞ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪری ﻣﻀﻄﺮﺑﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزﻣﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻘﺘﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﮔﻮﯾﺎ
ﺧﯿﺎل اﺳﺘﻌﻔﺎ دارﻧﺪ و از ﻗﺮار راﭘﻮرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﯿﺮاز ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ در ﺷﯿﺮاز ﺧﯿﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻮده ،اﮔﺮ ﺣﻀﺮت اﺷﺮف ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺰی اﻟﯿﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻓﺮﻣﻮده ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻮده از اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ اﯾﺎم ﺷﻮﮐﺖ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺎد -ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن« )ﻣﻬﻨﺪس
ﻓﺮﯾﻮر :ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ(  ۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۲ - ۱۹۲۰ﺻﻔﺮ  -۱۳۳۹آﻗﺎی ﺿﯿﺎءاﳌﻠﮏ
اﺷﺎرۀ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎن .ﺑﻨﺪه ﻻزم ﻣﯽ داﱎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی را ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺮ
ﻧﺮﻣﺎن از ﮐﻮدﺗﺎ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،واﻗﻒ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻘﺼﯿﺮ داﺷﺖ
و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ
ﭼﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ او ﺷﺪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﺳﺮاری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ اﻏﻔﺎل ﺷﺪن ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ
واﻗﻊ ﺷﺪ و از ﺧﺪﻣﺖ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد .ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ رﯾﺶ ﻧﺮﻣﺎن
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﺻﻞ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ از رﻓﱳ ﻣﻦ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮس و ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
آﻣﺪﻧﺪ ﺑﯿﺮون .اول ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮده ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮده و ﻓﻼن.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪاً ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺮده ام ،ﻏﺎرﺗﯽ ﻧﮑﺮده ام ،دزدی
ﻧﮑﺮده ام ،ﺧﺐ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﻬﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺰﻧﯿﻢ ،وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
دﺳﺖ اﺟﻨﺒﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﳕﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﭼﻪ اﺟﻨﺒﯽ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﯾﺎ
ﺑﺮای ﺧﺮﻣﺎ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﺪا داﺷﺘﻢ ﻫﻢ ﺧﺮﻣﺎ را .ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎه زﻣﺎﻣﺪاری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎل
ﮐﺴﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎن ﮐﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻋﺮض ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮض و ﺗﺨﻄﯽ ﻧﮑﺮدم ﭼﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﻨﺒﯽﭘﺮﺳﺖ
ﺷﻮم؟ اﺟﻨﺒﯽ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺸﻮم ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺒﺮم؟ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ اﺳﺖ .آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻨﺪه ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ اﺻﺮاری ﻫﻢ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ و ﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺪﻫﻢ؛ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻗﺒﻮل اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺻﻼح اﯾﺮان اﺳﺖ .رد
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺻﻼح اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎﯾﺎن در ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎرﯾﺪ.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ دارﯾﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

M79

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :از ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ دوﻟﺖ آن روز را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ
ﻣﯽ ﮐﺮد .آن روزی ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز وارد ﺷﺪم ،دوﻟﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﯾﮏ
ﻣﺄﻣﻮری ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮد در ﻃﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز
ﺑﺮوﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﺗﯽ و ﯾﮏ ﻗﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را اﳓﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﺷﯿﺮاز ﺷﺪم .اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ
و از دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﲟﺎﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً وارد ﻓﺎرس ﺷﺪه ام ،ﻣﻦ ﻣﺮدم را
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﱎ و ﻫﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻗﻮا ﻧﺪارم .ﻗﻮای ﻣﻦ
ﻗﻮای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﱎ واﻻ ﳕﯽﺗﻮاﱎ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ
ﻃﻬﺮان ﻣﯽآﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ .اول ﳕﺎﯾﻨﺪه ﻗﻮاماﳌﻠﮏ
ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاماﳌﻠﮏ ﺳﺎﻟﯽ دو ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﳕﺎﯾﻨﺪه ﺳﺮدار ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮔﻔﺖ :دو ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﻢ ﺳﺮدار ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺼﺮاﳌﻠﮏ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ و ﺑﻌﺪاً ﮐﻪ ﺣﺴﺎب
ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻤﻌﺎً  ۱۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﻃﻬﺮان؟
اﮔﺮ ﺑﺮوﯾﺪ ﻃﻬﺮان ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﻣﺎه اﯾﻨﺠﺎ ﳕﯽ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎ ﻋﺠﺐ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ و اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﯿﺪ
ﺧﻮدش ﻣﺴﺒﺐ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرم ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ
از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﱎ و ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽروم و آنﻫﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪم
و در آن وﻗﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎﻫﯽ  ۳۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻗﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرس ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ در ﻇﺮف ﯾﮑﯽ ،دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮری اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدم
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﺟﯽ ﺑﮑﻨﻢ و ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻤﺪادی از دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﻫﻮاﺧﻮاه ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﯾﮏ آدﻣﯽ ﺑﻮدم ﻣﺴﻠﮏ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﮏ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﻬﺪار ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﮏ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد.
ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻢ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ رﻓﺖ ،ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﮑﻨﻢ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آﻗﺎ وﻗﺘﯽ آﻣﺪﻧﺪ روی ﮐﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪم .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﳑﮑﻦ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﲤﺮد ﺑﻪ
ﻣﻦ داده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﳕﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در آﳓﺎ ﲟﺎﱎ .در ﲤﺎم ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮت ﭘﯿﭽﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽروم اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﻧﺴﻮل ﻫﺮ ﻣﺤﻠﯽ
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راﭘﻮرت و ﮔﺰارش ﻣﺤﻞ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺑﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﳕﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ
ﺑﺮ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻌﺎً ﺑﻨﺪه از ﻗﻀﺎوت آﻗﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .واﻗﻌﺎً ﺟﺎ دارد ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﻢ
ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﭘﻮرت ﻫﺎی ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﭼﺮا؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﲡﺎرت ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد و ﺑﻨﺪه وﻗﺘﯽ
وارد ﺷﯿﺮاز ﺷﺪم راه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ آﺑﺎده ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﻮد و ﻣﻦ در ﻇﺮف  ۴۰روز اﯾﻦ راه را
اﻣﻦ و ﻧﻈﻢ ﮐﺮدم و از ﮐﺴﯽ در ﻫﯿﭻ وﻗﺖ و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ آﳓﺎ ﺑﻮدم ﯾﮏ ﺷﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ.
)ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺒﮏ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺑﻨﺪه ﺗﻌﻤﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ۱۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ آورﻧﺪه ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ او دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ و ﻣﺮا ﻣﺮﻫﻮن
ﺧﻮدش ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻮﻟﺖ اﻟﺪوﻟﻪ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد و از او  ۶۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﭼﻮن او اﯾﻦ وﺟﻪ را ﳕﯽداد اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﳕﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﻦ واﻟﯽ
ﺷﺪم ،ﺻﻮﻟﺖ اﻟﺪوﻟﻪ را آوردم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم
ﺳﭙﻬﺪار ﮐﺎﻏﺬی ﻧﻮﺷﺖ و ﺗﻌﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻮﻟﺖ اﻟﺪوﻟﻪ را اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ
ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﳑﻠﮑﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻟﯽ ﻓﺎرس اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻋﺎدت ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻬﺮه ای ﺑﺮده ام ،ﺧﯿﺮ .ﻣﻦ دﯾﻨﺎری در اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﻬﺮه ﻧﺒﺮده ام و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﳑﻠﮑﺖ ﮐﺮده ام و او را ﺑﻪ
اﯾﻠﺨﺎﻧﯽﮔﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدهام .ﻣﻦ ﻧﻈﺮی ﻏﯿﺮ از اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺎرس ﻧﺪارم .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ؟ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﲡﺎرﺗﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ وﻗﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از آﺑﺎده ﺑﻪ
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﺎﻧﮏ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ آﳓﺎ از ﮐﺴﯽ دﯾﻨﺎری ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ و ﻋﺪل و
اﻧﺼﺎف را ﭘﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دادم ،اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم
ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻮﻧﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﲡﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻦ
ﺑﻮد .ﻣﻦ اﮔﺮ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺎرس ﺑﺮوم ﻫﻤﻪ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﺮده ام) .ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎرس ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ) .ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( آن ﻫﺎ ﻣﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ آنﻫﺎ را دوﺳﺖ دارم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهام و واﻗﻌﺎً ﺧﯿﻠﯽ
ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ از آﻗﺎی آﻗﺎﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ زﺣﻤﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و واﻗﻌﺎً رﯾﺸﺸﺎن را ﺳﻔﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﺪی را ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن آوردﻧﺪ.
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ﻋﺪۀ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ :ﻋﺪهای از آﻗﺎﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻔﺎﯾﺖ.
ﻓﺮﯾﻮر :ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ .اﺟﺎزه ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮدم را ﻋﺮض
ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻠﮏﻣﺪﻧﯽ :ﺑﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺮدهام .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ.
رﺋﯿﺲ :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻠﮏ ﻣﺪﻧﯽ :ﺑﻨﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺮده ام ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ
در اﻃﺮاف اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﲤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺑﻨﺪه
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎی اﺑﻬﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﳕﺎﻧﺪه و ﻫﻤﮥ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﳑﻠﮑﺖ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر
دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮدش را اﳓﺎم ﺑﺪﻫﺪ و آﻣﺎده
ﺑﻮدن ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روزه اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﺻﻼﺣﺎت را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﻣﺪهاﯾﻢ اﯾﻨﺠﺎ و ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ از رﺟﺎل ﳑﻠﮑﺖ در اﻃﺮاف
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﮥ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص
اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه و اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎﻓﯽ و ﺷﺎﻓﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻗﻀﺎوت آن
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﳑﻠﮑﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮدم
و ﺟﻬﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻨﺪه روی ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﳑﻠﮑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﮐﺮدم و
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻮد و رأی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻠﮑﻪ زودﺗﺮ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﳑﻠﮑﺖ را در واﻗﻊ از اﯾﻦ
ﺑﯽﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺧﻼص ﮐﻨﯿﻢ )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ(.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﻓﺮﯾﻮر.
ﻓﺮﯾﻮر :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ،ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ،
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﲤﺎم اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﻻزم دارد ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﳊﺎظ ﭘﺮﻧﺴﯿﭗ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از ﳊﺎظ ﺣﺐ و
ﺑﻐﺾ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮﻓﯿﻨﯽ ﺑﻨﺪه اﯾﻦ را ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﻨﺪه ﺧﻮدم ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﭻ
ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﳊﺎظ ﭘﺮﻧﺴﯿﭗ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
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ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ اﻏﻠﺐ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ در ﻣﱳ .ﺻﺤﺒﺖ در اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻗﺮاری ﮐﻪ ﺧﻮد آﻗﺎی ﺳﯿﺪ
ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ )ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدهام( اﯾﺸﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و دو ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ را
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻢ ،ﻫﻨﻮز ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ام ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻔﻬﻤﻢ و ﻋﻘﯿﺪه ای ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه دو ﻣﻄﻠﺐ
ﻻﯾﻨﺤﻞ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ! و ﺟﻮاب ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﺿﯿﺎءاﳌﻠﮏ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ داده ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﯾﻦ
ﳑﻠﮑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ را ،اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را،
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ )ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ(
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :رأی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات.
رﺋﯿﺲ :رأی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ﻗﯿﺎم ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ )ﻋﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻗﯿﺎم ﳕﻮدﻧﺪ( ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﳕﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۹۰
ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ رأی ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻓﺮﯾﻮر ،دﮐﺘﺮ رﺿﺎزاده ﺷﻔﻖ ،ﺟﻮاد ﻋﺎﻣﺮی ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺻﺪرﻗﺎﺿﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺮاﻗﯽ ،ﻓﺪاﮐﺎر ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻣﯿﻨﯽ ،ﻓﺮﻣﻨﺪ ،دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ،دﮐﺘﺮ
ﮐﺸﺎورز ،رﺣﻤﻦ ﻗﻠﯽ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ دری ،ﭘﺮوﯾﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ،ﺷﻬﺎب ﻓﺮدوس،
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ رﺣﯿﻤﯿﺎن ،ﻣﯿﺮﺻﺎﻟﺢ ﻣﻈﻔﺮزاده.
رﺋﯿﺲ :ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از آﻗﺎﯾﺎن از ﺗﺮﺗﯿﺐ رأی ﮔﺮﻓﱳ ﻣﺨﻔﯽ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺮﯾﺎن آن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
)آﻗﺎی ﺟﻮاد ﻣﺴﻌﻮدی )ﻣﻨﺸﯽ( ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﳕﻮدﻧﺪ(.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻗﺎﯾﺎن دو ﻣﻬﺮه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ ﺳﻔﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎه .ﺳﻔﯿﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺒﻮل،
ﺳﯿﺎه ﻋﻼﻣﺖ رد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ رأی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ آﻗﺎﯾﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﭘﺎی
ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻄﻖ ،اول ﯾﮏ ﻣﻬﺮه ﺗﻔﺘﯿﺸﯿﻪ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺸﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﻫﺮ
ﮐﺪام را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﳋﻮاه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﺗﻮی ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ در روی ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻄﻖ اﺳﺖ و آن
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ﻣﻬﺮۀ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﺧﻮد آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽ آورﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻬﺮه ﺗﻔﺘﯿﺸﯿﻪ را
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﺗﻮی ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﻬﺮۀ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ در ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ آﻗﺎ.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ.
ﻓﺎﻃﻤﯽ :ﻏﺎﻟﺐ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻗﺎﯾﺎن دو ﻣﻬﺮه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎه
و ﯾﮑﯽ ﺳﻔﯿﺪ .ﺑﻌﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ،رأی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ
روی ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻄﻖ اﺳﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﻬﺮه ﺗﻔﺘﯿﺸﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آن ﯾﮏ ﻣﻬﺮه ﮐﻪ در دﺳﺖ
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و رأی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﺗﻮی آن ﮐﯿﻒ
ﭼﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ روی ﻣﯿﺰ ﻣﻨﺸﯽ ﻫﺎ ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ آراء ﺷﻤﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ(.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ :ﺗﺮﺗﯿﺐ رأی ﻣﺨﻔﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .دو ﺗﺎ ﮐﯿﺴﻪ
ﭼﺮﻣﯽ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻗﺎﯾﺎن ،اول آﻗﺎﯾﺎن رأی ﺧﻮد را در ﮐﯿﺴﻪ اول ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺮه ای ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ در ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آن رأی اﺻﻠﯽ
ﺷﻤﺎره ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﻃﻮﺳﯽ.
ﻃﻮﺳﯽ :اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮدی ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رأی ﮔﺮﻓﱳ ﺑﺎ ورﻗﻪ اﺳﺖ .در
ﻣﺤﻞ ﻧﻄﻖ ﺑﺮای رأی ﺑﺎ ﻣﻬﺮه دو ﮐﯿﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ اوﻟﯽ ﺑﺮای رأی ،دوﻣﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻬﺮه ای
ﮐﻪ زﯾﺎدی اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی اﻗﺒﺎل.
اﻗﺒﺎل :اوﻻً ﺑﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺸﻮد و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﻨﺸﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﻃﺮف
اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎ را ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﮐﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﮐﯿﺴﻪ اول ﮐﻪ
ﻣﯽ آوردﻧﺪ رأﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داده ﺷﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ،ﻣﻬﺮۀ ﺳﻔﯿﺪ
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﻣﻬﺮۀ ﺳﯿﺎه ﻋﻼﻣﺖ رد و ﮐﯿﺴﮥ دوم ﺑﺮای ﻣﻬﺮۀ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺰد آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی رﻓﯿﻊ.
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ﺣﺎج آﻗﺎ رﺿﺎ رﻓﯿﻊ :ﺑﻨﺪه ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﲤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻗﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻞ ﻧﺸﺪ .اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﻣﺎده ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :اﺟﺎزه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻨﺪه ﻣﺎده ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺨﻮاﱎ؟
رﺋﯿﺲ :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق :ﻣﺎده  ۸۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  ۱۰ﻧﻔﺮ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﳕﺎﯾﻨﺪ اﺧﺬ
رأی ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ اوراق ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ )ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رأی ﺑﺎ
ورﻗﻪ اﺳﺖ( اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎده  ۹۰ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رأی ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده
اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪاً ﻣﺎده ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﺘﺒﺎً ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺎﻣﯽ اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺣﻀﻮر
آن ﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺧﺬ رأی از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﳕﺎﯾﻨﺪه ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﯾﮏ ﻣﻬﺮۀ ﺗﻔﺘﯿﺸﯿﻪ از ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺸﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ ورﻗﻪ رأی ﺧﻮد را در ﻇﺮف رأی ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ
ﻧﻄﻖ اﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻣﻬﺮه را در ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ در روی ﻣﯿﺰ ﻣﻨﺸﯿﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎرۀ اوراق و ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺸﯿﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ در ﻣﺎده  ۹۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﲤﺎم ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﺧﺬ رأی ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ اوراق ﳑﮑﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﻤﯽ اﻟﻘﺒﻮل
اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه  ۱۵ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﮐﺘﺒﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎ ﳕﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ رأی ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن در
ﻣﺎده  ۹۱ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﺧﺬ رأی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب اﺧﺬ رأی ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ اوراق در
ﻣﺤﻞ ﻧﻄﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه وﻟﯽ در ﻋﻮض اوراق ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻬﺮۀ
ﺳﻔﯿﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺒﻮل و ﻣﻬﺮۀ ﺳﯿﺎه ﻋﻼﻣﺖ رد .ﻣﻨﺸﯿﺎن ﻣﻬﺮهﻫﺎی رأی را در ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯽ رﯾﺨﺘﻪ
و ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﺷﻤﺎره ﳕﻮده و ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ را از ﺳﯿﺎه ﺟﺪا ﻣﯽ ﳕﺎﯾﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮار
ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺸﯿﻪ را ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﺳﺘﻮر
رأی ﮔﺮﻓﱳ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺧﺘﻼﻓﯽ
ﻧﺪارد.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ.
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ :اﯾﻦ ﻣﻮادی را ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﯾﻢ و در ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻋﻤﻼً در زﻣﺎن آﻗﺎی ﻣﺆﲤﻦ اﳌﻠﮏ و ﺳﺎﯾﺮ روﺳﺎی ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رأی ﻣﺨﻔﯽ از ﻃﺮف  ۱۵ﻧﻔﺮ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﺪ دو ﮐﯿﺴﻪ آوردﻧﺪ؛ اوﻟﯽ ﺑﺮای
رأی اﺳﺖ و دوﻣﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻬﺮه ﮐﻪ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺎده اﯾﻦﻃﻮر
ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻼً ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺪه ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رأی را در ﻇﺮف ﭘﺸﺖ
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ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻃﺮف ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻧﻈﺮ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رأی اﺷﺨﺎص ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻗﺮار ﺷﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ آن در آرﺷﯿﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ...
ﻓﺪاﮐﺎر :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﻠﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﻏﻠﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ
ﳕﯽﺷﻮد.
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ :ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﻞ ﻏﻠﻂ ﳕﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻤﻞ ﻏﻠﻂ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﯽ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ :ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ :آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮدی.
ﺟﻮاد ﻣﺴﻌﻮدی :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدم ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺧﺮﯾﻦ دﻓﻌﻪ ای ﮐﻪ رأی
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ  ۱۷دی ﻣﺎه  ۱۳۰۶در دوره ﺷﺸﻢ ﺻﻔﺤﻪ
 ۳۱۱۷ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن :ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
)ﺑﻪ ﺷﺮح ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ(
رﺋﯿﺲ :اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺮﺗﯿﺐ رأی دادن را ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ )ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
رأی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ .ﻋﺪۀ
ﺣﺎﺿﺮ  ۸۶ﻧﻔﺮ) .اﺧﺬ رأی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش  ۵۷ﻣﻬﺮۀ ﺳﻔﯿﺪ و  ۲۸ﻣﻬﺮۀ ﺳﯿﺎه
ﺷﻤﺮده ﺷﺪ(.
رﺋﯿﺲ :ﻋﺪه ﺣﺎﺿﺮ  ،۸۶ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ  ۵۷رأی ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪ.
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