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در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رازﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه
ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ /ﺑﺎﻧﺪی ﮐﻪ
اﻣﺎم آﻧﺎن را »ﻓﻮق ﻣﺤﺎرب«
ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم رازﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از روﻧﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
و اﻋﺪام وی را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.

ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ _ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی دﻫﻪ
 60اﺳﺖ .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﻋﺎدی -ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﯽ رازﯾﻨﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ درﺑﺎره روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺣﻮاﺷﯽ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﺗﺎق آﻗﺎی رازﯾﻨﯽ ،ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ او از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﺶ ﭘﺲ
از ﺷﻨﯿﺪن ﭘﯿﺎم ﺣﺞ اﻣﺎم و ﻓﺸﺎر آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮای ﻋﻔﻮ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺮوح ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺎ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ رازﯾﻨﯽ اﺳﺖ:

ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺳﺎل  1365ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﺎم ،اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﯾﮏ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺘﯽ
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن دادﮔﺎه ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﻮن در ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﺑﻌﺪی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
آن روﻧﺪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی آن دادﮔﺎه اول و ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽاش ﭼﻪ ﺑﻮد؟

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪای دارد در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه اوﻟﯿﻪ وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ .اواﯾﻞ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ارﮐﺎن ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻮن ﻫﺮ ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دارای ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ
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اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ در آن دوران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی اﺟﺮاﯾﯽ؛ ﯾﺎ ﺳﺘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺜﻼ ً در ﻗﻢ ﯾﮏ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب و دادﮔﺎه
اﻧﻘﻼب .ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺸﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﯿﺸﻮد .در اﻏﻠﺐ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از اوج ﻗﺪرت ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺮدم و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﻮرﯾﺪه و او را ﺷﮑﺴﺖ دادهاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻂ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد آن ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل او
ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮر ﻫﺮ ﺻﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ.
در اﻧﻘﻼب ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﺪام ﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﻣﺎﮐﻦ را آﺗﺶ زدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺜﻼ ً

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ زن و ﺑﭽﻪﻫﺎ -ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ و ﻧﮋادی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ -ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن
اﯾﻨﻬﺎ و زن و ﺑﭽﻪ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﻣﻮال را ﻏﺎرت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻗﺪرت و اﻣﺘﯿﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻣﺎم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اول ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ
اﯾﻦ اﻧﺮژی را ﻣﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ رﻫﺎ ﺑﺸﻮد .دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮادی را
ﮐﻪ ﻣﺠﺮم ﯾﺎ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دادﮔﺎه ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در  22ﺑﻬﻤﻦ

 57اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه از ﻫﻤﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ  7روز ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺎل  58دادﮔﺎهﻫﺎ در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺎم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب را ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ،ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪﻟﯿﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ،
آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﺣﻮزه آﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ .دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺜﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ
ﺧﻮدﺟﻮش ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪاری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدن وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﻬﺎ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺗﻨﺪروی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺘﻦ اﻧﻘﻼب و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اوﺿﺎع را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﻧﻘﻼب و ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه
و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻬﯽ اﯾﻦ دادﮔﺎﻫﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺮﺧﻮرد دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد آﻧﺎن را ﺻﻼح ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﻬﺎ ﺑﻮد.
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب وﻗﺘﯽ وارد ﺣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯿﻬﺎ ﻣﯿﺸﺪ ،ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،درک ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درک ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد زﯾﺎده روی ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﺮد -ﻣﺜﻼ ً ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ای ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺮدم آﻏﺸﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد -و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ارﺗﺸﯿﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارد .ﭼﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،اﻣﺎم
اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺑﺮادر ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ارﺗﺸﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ را اﺟﺮا ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ اﯾﻦ
ﺑﺎر اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎﻫﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺎم آﻣﺪﻧﺪ »دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ارﺗﺶ« را
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ریﺷﻬﺮی در رأس آن ﺑﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ از ارﺗﺶ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺗﺎﺑﮑﯽ و ﻓﺮج اﻟﻠﻬﯽ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ دادﮔﺎه درﺳﺖ ﺷﺪ.
ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻣﯿﺮﺳﺪ ،آن روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻠﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و
وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺸﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﻗﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ
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ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ،ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺠﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮده و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮدش رأی و اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﮑﻨﺪ .ﺗﺎ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﻀﺎوت درﺳﺘﯽ داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺎم آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺮﯾﻊ »دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ارﺗﺶ«
را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی آن را ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﺸﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم ﮐﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻃﺎﻏﻮت و رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺸﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب را ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﻮر ارﺗﺶ وارد ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻣﺪﻧﺪ
ﯾﮏ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺧﺎص درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﻮرد روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭼﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻧﻘﻼب در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﻘﻼب وارد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و از ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻄﺤﯽ و اوﻟﯿﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻃﺎﻏﻮت ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﻣﺎ در واﻗﻊ
ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ داده و از ﮐﻨﺎر ﻗﻀﯿﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻬﻤﺘﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای
ﺷﮑﺴﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮده؛ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺗﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻮرد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻧﻘﻼب
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻣﺎم ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﻣﺎم ﺑﻮد.
اﯾﻦ را از ﺣﮑﻢ اﻣﺎم در اوﻟﯿﻦ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻨﺪروی ﻣﯿﺸﻮد .ﻟﺬا آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺟﻊ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺜﻼ ً در ﺷﯿﺮاز ،ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ،
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا وارد ﻧﺸﻮد و اول ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﺳﻪ ﻧﻔﺮه از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﺒﺮه و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .آن ﻫﯿﺄﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ آن ﮐﺎری ﮐﻪ آن روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً او را رژﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ،ﻣﺎ ﺗﻮ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ .او ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﯾﺪ ﻣﺜﻼ ً ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﻀﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ در آن ﻓﻀﺎی ﺗﻨﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ آن زﻣﺎن ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﭗ ﯾﺎ اﻓﺮاد اﻓﺮاﻃﯽ ﻋﻠﯿﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﻨﻬﺎی
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ اﻻن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﻈﺎم و
رﻫﺒﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮم .وﻟﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ً ﻣﺸﯽ اﻣﺎم ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪای ﺑﻮد و ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻘﺪاری ﻧﺮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺷﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻮد ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ .وﻟﯽ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺸﺪت اﻣﺎم ،در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺪﯾﺪا ً ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﻫﻤﺮاه ﺳﺎواک ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آدﻣﻬﺎی ﻣﺘﺪﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
اﻣﺎم ﺑﻌﺪﻫﺎ از آﻧﻬﺎ در ﺳﻤﺘﻬﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮم .ﺧﻼﺻﻪ در آن زﻣﺎن اﻣﺎم آﻣﺪﻧﺪ و
آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺎد ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزﻫﻬﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ،در ﻗﻢ دادﮔﺎه وﯾﮋه
را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻻزم دارد .اﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﯾﮏ
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺜﻼ ً دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﻮب ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ای دارﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا اﻣﺎم دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻗﻢ را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع آن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج
ﺣﺴﻦ آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺴﯿﺎر وارﺳﺘﻪ و ﻣﺘﺪﯾﻦ و زاﻫﺪ آن زﻣﺎن ﺑﻮد و دادﺳﺘﺎن آن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ
آذری ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﻓﺮد ﻣﺘﺪﯾﻨﯽ ﺑﻮد.
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اﯾﻦ دادﮔﺎه در ﻗﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎی روﺣﺎﻧﯿﻮن را در آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺜﻬﺎ و ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ
وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ ً اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ دادﮔﺎﻫﯽ در ﻗﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮر
ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ در ﻗﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد -ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ و
ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺿﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ -ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻢ را ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ دادﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
آن ﻣﻮﻗﻊ روال ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت ﺑﻮد و اﻏﻠﺐ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ،ﻣﺪارﮐﺶ درآﻣﺪه ﺑﻮد
را اﯾﻦ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد و اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادﮔﺎﻫﻬﺎی
اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ را ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از دادﮔﺎﻫﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﺆال ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ دادﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﯾﮏ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﯾﮏ دادﮔﺎه وﯾﮋه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺎﻏﻮت رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد وﻟﻮ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ آﯾﺎ ﻣﻌﻤﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﯾﺎ در ﺣﻮزه درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﻬﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﻋﺪه داﺧﻞ و ﯾﮏ ﻋﺪه ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﯾﮏ
ﻋﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻣﻌﻤﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ و آن زﻣﺎن ﻫﻢ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی از ﻃﺮف
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺒﻠﺶ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺎم ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻧﻈﺎم ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ را اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﻓﺘﻮاﯾﯽ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎه وﯾﮋه و روﺣﺎﻧﯿﺖ ،اﯾﺸﺎن
اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه وﯾﮋه ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
دادﮔﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺸﻮد .اﯾﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎه وﯾﮋه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﮐﺎر
آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺤﻼل ،ﯾﮏ اﻧﺤﻼل ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﺒﻮد .ﭼﻮن در ﯾﮏ اﻧﺤﻼل ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻬﺎد را ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
اﻣﻮال و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦﺟﻮر ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﻋﻤﻼ ً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ رﻓﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب .ﯾﮏ ﺟﺎ در ﻗﻢ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ -ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺒﻬﺎی از دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب -و ﯾﮏ ﺟﺎ ﻫﻢ در ﺗﻬﺮان -ﮐﻪ دو ﺷﻌﺒﻪ از ﺷﻌﺐ دادﺳﺮای
اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﺑﻮد -دادﺳﺮای اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان آن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ داﺷﺖ؛ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ »اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی« داﺷﺖ ﮐﻪ در
ﭼﻬﺎرراه ﻗﺼﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﺶ آﻗﺎی اﺷﺮاﻗﯽ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ آﻗﺎی رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺑﺨﺶ »ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر« ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﺶ آﻗﺎی زرﮔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﻞ روﻣﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻻن
ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد .آﻗﺎی زرﮔﺮ در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺑﺨﺶ »ﮔﺮوﻫﮑﻬﺎ« ﺑﻮد
ﮐﻪ در اوﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻻﺟﻮردی ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﻮد ،ﺧﻮدش اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را اﺷﺮاف داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از
آﻗﺎی ﻻﺟﻮردی ،ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪم.
در آن ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ در اوﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دادﯾﺎری وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ دو ﺷﻌﺒﻪ آن آﻗﺎی رﺷﯿﺪی و آﻗﺎی ﺣﺎج
ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن دادﯾﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ اﯾﻨﺠﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن را اﻧﺠﺎم
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ﻣﯿﺪادﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺷﺪ و ﺳﺮﻧﺦ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ رﻓﺖ رﺳﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ.

اﮔﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ روال ﻣﻌﻤﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دو ﺷﻌﺒﻪ در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﻗﻢ ﻣﯽرﻓﺖ؟

ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻢ ﺑﻮد اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮود .ﻣﻨﺘﻬﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲ
آﺑﺎدی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻫﻨﻮز در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .آن ﭘﺮوﻧﺪه در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد و
دادﮔﺴﺘﺮی اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ آن ﻧﺒﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺸﺎر و ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺟﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻮزه وارد ﺷﻮد.
آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮﻣﯿﮕﺸﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻓﻀﺎ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮد و ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﮐﺮد .ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در اﻣﺜﺎل آﻗﺎی ری ﺷﻬﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺛﻢ ﻣﺎذا؟ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﺎ آﻣﺪﯾﺪم و ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪام ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺻﻔﻬﺎن ﯾﺎ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺠﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه وﯾﮋه ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺮای دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدﻧﺪ؟

ﻣﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ریﺷﻬﺮی ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ارﺗﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدﯾﻢ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ریﺷﻬﺮی در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻮد،
ﺣﮑﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ را ﻫﻢ داﺷﺖ .در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ،دادﮔﺎﻫﻬﺎ از ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ،
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﯾﺰدی و آﯾﺖاﻟﻠﻪ آذری ﻗﻤﯽ؛ وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود اﯾﻦ روﯾﻪ ﻋﻮض ﺷﺪ ﭼﻮن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی دﯾﮕﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻮزوی داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ اﯾﻨﻬﺎ در ﺳﻨﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ و اﻣﻮر اداری را
آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎر ﻣﺤﻮل ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻬﻬﺎی ﻓﺎﺿﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽرود دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ آﯾﺎ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺣﮑﻢ داده ﺷﻮد؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  5ﻧﻔﺮ اﻟﯽ  10ﻧﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻪ در ﺣﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ و ﯾﺰدی ﻗﺎﺿﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد ،ﭼﻪ
ﮐﻨﯿﻢ؟ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺜﺎل آﻗﺎی زرﮔﺮ ،آﻗﺎی ﻧﯿﺮی و...
آن زﻣﺎن اﺑﺘﺪا در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ ﮔﺮوﻫﮑﯽ ﺑﻮد و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻫﻢ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺸﻮد و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ
رﻓﺖ ﺑﻪ »دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ« .ﺷﯿﻮه ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻗﻀﺎت آن از ﻓﻀﻼی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آن آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺧﻮد ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ« در ﻗﻢ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﯾﺰدی اﻓﺮاد را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺷﻌﺒﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ
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ﺑﻌﺪﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آن دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎﯾﯽ در ﺣﺪ اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻧﻘﻼب را رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رأی درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
در آن زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دادﮔﺎﻫﻬﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دادﮔﺎﻫﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﺑﻮد .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ری ﺷﻬﺮی ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ،
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ریﺷﻬﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎی دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ« رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد.

ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ در آن زﻣﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟

در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻮدم .ﻣﻦ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  59وارد دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﺪم و ﻋﻼوه ﺑﺮ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در دو ﺟﺎی
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻮدم .ﯾﮑﯽ در »دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ارﺗﺶ« و دﯾﮕﺮی در »دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺳﭙﺎه« ﺑﻮد .ﻣﻦ اﺑﻼغ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎی ارﺗﺶ را رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺣﺎج آﻗﺎی ریﺷﻬﺮی آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ
ﮐﺸﻒ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژه و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و آﻗﺎی ﻗﻄﺐزاده ﺑﺤﺚ روز آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﻠﻮی ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮد .در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪ و ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ .در ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﻗﺎی ریﺷﻬﺮی رﻓﺖ آﻧﺠﺎ و در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن وزﯾﺮ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﮐِﯿﺲ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .آن زﻣﺎن دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در ﮐﺪام ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد و آن زﻣﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن
ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺎﻓﯿﺖﻃﻠﺒﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻣﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﻮد.

ﭘﯿﺶ از ﺣﮑﻢ اﻣﺎم ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد؟

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در آن اﯾﺎم ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﻮد و ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﻀﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎم ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺑﺎ
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺪی ﺑﺮﺧﻮرد و رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻧﺸﻮد .آن زﻣﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،ﻣﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارم.

آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻨﺶ ﮐﻪ اﻻن اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻤﺎران ﺑﻮدﯾﻢ و
ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ آﻗﺎ آﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺪ را اﻋﺪام ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﯽ اﻋﺪام ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻗﺎی رازﯾﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ.
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ﻧﻪ ،اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﯽ اﻋﺪام ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ در آن ﺑﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﻓﺮادی از اول زﯾﺮ ﺑﺎر
اﯾﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺮوﻧﺪ .ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ دادﺳﺘﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﻨﺪ،
ﺧﺐ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ رأی ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻧﻤﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﮐﻪ آن زﻣﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ری ﺷﻬﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺎم ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺣﯿﺎی دادﮔﺎه
وﯾﮋه -اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ -اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻓﺮق اﯾﻦ دادﮔﺎه وﯾﮋه ﺑﺎ دادﮔﺎه وﯾﮋه ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺒﻠﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻮد -آن ﻫﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ و اﻣﺎم در
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻮدن درﺑﯿﺎﯾﻨﺪ -ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ آدﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و از ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﺸﺎر آوردن ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدن و اﻟﻘﺎی ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن راﺣﺘﺘﺮ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﺪی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در
رأس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻠﯿﻘﻬﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﻤﻌﯽ دﺷﻮار ﻣﯿﺸﻮد .ﭼﻮن در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﯿﻠﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ ﻟﺬا اﻣﺎم ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ
ﺷﻮرا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺤﺚ اﺣﯿﺎی دادﮔﺎه وﯾﮋه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؟

ﺑﻠﻪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ روز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ذﻫﻦ اﻣﺎم اﯾﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن درﺳﺖ ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز در ذﻫﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

ﯾﻌﻨﯽ از وﻗﺘﯽ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺣﯿﺎی دادﮔﺎه وﯾﮋه ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺘﺮ ﺷﺪ؟

ﺑﻠﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ دادﮔﺴﺘﺮی از ﺗﺮس اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی وارد رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ریﺷﻬﺮی در وزارت اﻃﻼﻋﺎت زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ؟ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﭘﺮوﻧﺪه
اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ .اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻣﺎم و ﯾﮏ زﻣﺎن ﺣﺎج اﺣﻤﺪآﻗﺎ
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد »اﻣﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺣﯿﺎ ﺑﺸﻮد .ﺷﻤﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ
دادﮔﺎه ﺑﺸﻮﯾﺪ؟« ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد ،ﭼﻮن آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﻃﯽ
ﺟﻠﺴﻪ ای ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﺣﺎج اﺣﻤﺪآﻗﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ ﻧﮑﺘﻪ اش را ﻓﻬﻤﯿﺪم .ﻧﮑﺘﻪ اش ﻫﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﻮد .در ﯾﮏ دورﻫﺎی از زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﻮد ،اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ ﺑﺮوز ﮐﺮده و ﺷﻮراﯾﯿﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ از دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻧﻘﻼب .آن ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر آن زﻣﺎن ﮐﻪ آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
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ﺷﻮد و ﯾﮑﺴﺮی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﻮد ﺑﻮده .در آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی
ﮐﻪ اﻻن وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﺴﺖ ،اﯾﺸﺎن دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﻮدم .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم.
در آن زﻣﺎن ﻣﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدﯾﻢ و از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺗﺎن دارﯾﻢ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻬﺎی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼف و ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪیﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دادﺳﺮا ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻨﺪ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺖ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺮﻣﺘﺮی داﺷﺖ و ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری در ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد
داﺷﺖ .ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮدم ﭼﻮن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻃﺒﻌﺎ ً اﮔﺮ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آﻗﺎی
ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰی دﯾﮕﺮ ﺣﺠﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼﺑﯿﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮض ورزی ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن
دو ﻧﻔﺮ از ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ را آورده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺣﺴﺎب
ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ آﻣﺪﯾﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ و اﺑﻼغ ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﻣﻦ و آﻗﺎی ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﭘﺮس
دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﭘﺮوﻧﺪه را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺧﺪا ﻟﻄﻒ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮏ
ﺣﺎﺷﯿﻬﻬﺎﯾﯽ دارد از ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ آزاد ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ،در دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ آﻧﺎن ﺧﻮد ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ ﻣﻨﺰﻟﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ از ﻣﻨﺰﻟﻬﺎی ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ و
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ را ﻧﻪ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان و ﻧﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ و دو ﻧﻔﺮی ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ
ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻬﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ.
ﻣﻘﺪاری از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﺸﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش اﻣﺎم ﻫﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻬﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺟﻮری ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺸﻮد و اﻣﺎم را ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان
ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﺮای اﻧﻘﻼب آﺑﺮوﯾﯽ ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ .ﻟﺬا ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در دﺳﺖ ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻧﺒﻮد.
ﭘﯿﻐﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﮐﺴﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ
ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻓﻼن ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺸﻮد .ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ! دﻓﺘﺮ ﮐﺎر دارد ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم ﮐﺎری دارد ﻟﺬا ﻓﻮری ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺎج
اﺣﻤﺪآﻗﺎ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم و ﺑﺮای ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ ﺑﺎ
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪم.

اﻣﺎم ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺐ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻣﺎم
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﻋﻮام ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﻋﻮام ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﮕﺮ! ﮔﻔﺘﻢ آﻗﺎی ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی اﻻن دارد ﻏﺴﻞ زﯾﺎرت ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮود ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم .آﻧﻬﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن اﻣﺎم از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ آن ﺑﺮﺧﻮردی
ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺮده ،اﯾﻦ را ﺑﻌﺪا ً آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ .ﮔﻔﺖ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺷﻮرا اﻧﺘﻘﺎد
دارد و آن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد .ﻣﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم.
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آﻗﺎی ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ
ﺷﺪ ،ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ واﻻ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﺎم .ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﺑﺮﺧﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺷﻮرا
دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﺮد ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد اﻣﺎم ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﻼن ﺧﻼف اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺎم از اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﯿﺰی را ﺗﺠﺴﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ و
اﻻن ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ و اﻻن ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻦِ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻮء

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻢ و ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮم و اﯾﻦ در ﺷﺄن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼف ﺷﺮع را ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ و آن را
ﻣﻔﺮوغ ﻋﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﻤﺶ ازدواج اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در رأس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﺘﻬﻤﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زﻧﺪان اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آن ازدواج ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از آن ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زﻧﺪان
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داده ﺣﮑﻢ زﻧﺪان اﺟﺮا ﻧﺸﻮد .ﺑﻌﺪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺑﯿﺮون ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﻧﺪ و آدﻣﻬﺎی
ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ را ﺧﺮاب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎم ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺸﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﯿﺪ و
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه درﺳﺖ ﻧﺒﻮده و در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ درز ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻄﻮر؟ ﮔﻔﺘﻢ آن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺣﺎﻟﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻻی ﻧﻈﺎم را ﺗﻮﺟﻬﺶ را
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .آن ﻣﯿﺮود ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﺎی اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن در
ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻈﺎم را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯿﺒﺮد .اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻦ اﯾﻨﻬﺎ را ﺣﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺷﻤﺎ
ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﻢ زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﺷﮑﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد و ﭼﻮن اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﮑﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ً ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد

ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺪارک ﭼﻪ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .اﻣﺎم ﻫﻢ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﺸﺎن دادﯾﻢ و اﻻن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻂ اﯾﺸﺎن
دارم .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﻣﺎم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در آن زﻧﺪاﻧﯽ دارد ﺧﻮد ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﯿﻢ ،درﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺸﻮد .ﭘﺮوﻧﺪه را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن
ﻫﻢ ﺑﻪ آﻗﺎی ﮔﯿﻼﻧﯽ داده.
ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﮐﻪ ﻗﺒﻮل
ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻤﺎ اﻻن ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺒﻬﻪ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺟﺒﻬﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ آﻗﺎی ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎ اﻻن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد در آن ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮوﯾﻢ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﺟﺒﻬﻪ و اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻣﺎم در آن ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آدﻣﻬﺎی ﺗﺮﺳﻮ و
ﺗﻨﺪروﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و دﻧﺒﺎل ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در ذﻫﻦ اﻣﺎم اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯿﻢ .رﻓﺘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪآﻗﺎ و ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﻗﻢ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺎری
اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﻣﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ در ﺳﻦ  30ﺳﺎل ﺑﻮدﯾﻢ -ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻋﻼم ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ اﻣﺎم ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارم وﻟﯽ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺣﮑﻤﯽ داده ﺑﺸﻮد ،ﻣﻦ ﺣﻀﻮری ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺑﺮﺳﻢ و ﻣﻮاﻧﻊ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ.
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در دﯾﺪار ﺷﻤﺎ و اﻣﺎم ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؟

در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺣﺎج اﺣﻤﺪآﻗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم اﻣﺎم ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً روی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ روی ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی داﺷﺘﻨﺪ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﻢ زﯾﺮ ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻧﺮود و ﻫﻢ آدم ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﺷﺪم و ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ،اﻣﺎم را ﺑﺒﯿﻨﻢ .اﺣﺘﻤﺎل دادم ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻨﺼﺮف ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﻓﺮدا ﯾﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدا ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم رﺳﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﯾﺪ و ﻣﺎ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ.
ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ ،ﯾﺰدی ،ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ و ...ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﻼح ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ
از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﺑﺰرﮔﺎن زﺣﻤﺖ
ﺑﮑﺸﻨﺪ وﻟﯽ وﺟﻬﻪ دادﮔﺎه اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﻮر ﺻﻼح ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻧﻪ .ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﯾﺪ؟ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻼﺣﻈﺎت دارﻧﺪ و آن ﺟﻮر ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﻣﻮرد
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﯾﮏ
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ واﻗﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم.
ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن اول ﮐﻪ ﻣﺎ رﻓﺘﯿﻢ
اﺳﻤﯽ از ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺒﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺚ دادﮔﺎه وﯾﮋه ﺑﻮد.

ﻣﮕﺮ ﺣﺮف اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮای روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اش ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد؟

ﻧﺨﯿﺮ ،ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺣﺎج اﺣﻤﺪآﻗﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺣﺮف ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺒﻮد.

وﻟﯽ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ و ﺣﺎج اﺣﻤﺪآﻗﺎ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ؟

ﺑﻠﻪ .وﻟﯽ اﺣﻤﺪآﻗﺎ ﮔﻔﺖ اﻣﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ اﺳﻤﯽ از ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ
راه ﻓﺮار ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻣﺎم ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺳﺆال ﮐﺮدم و ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽاﻻرض ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﻪ اﻋﺪام ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻠﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽ دﻫﻢ .ﭼﻮن ﻣﺤﺎرب ﯾﮏ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ و ﻣﻔﺴﺪ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی .ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرب
ﺗﻌﺮﯾﻒ را اﺷﺎره ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺮط اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ )ﺗﺮس( ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻼح ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻻن در
دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎرب ﻫﺴﺖ ،ﺑﻌﻀﯿﺸﺎن اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻓﻼن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﻼح
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ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺳﻼح ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﺳﻼﺣﺸﺎن ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻓﺘﻮا
دادﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﻣﺤﺎرب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺘﻬﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎرف در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ً ﻣﻮرد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ دارد ﺑﺮ ﻓﻀﺎ ﮐﻪ دادﮔﺴﺘﺮی آن ﺷﻬﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺟﺮأت اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺣﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻓﻮق ﻣﺤﺎرب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎرب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺴﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻮق اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﻨﺎع ﻧﺸﺪم و ﺑﺎ
اﻣﺎم ﻣﻘﺪاری ﺑﺤﺚ و ﻣﺤﺎﺟﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ؟ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻈﺮی ﻫﺴﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻼک در ﺻﺪق ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎرب اﺿﺎﻓﻪ اﻟﻨﺎس و ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺳﺖ و اﺳﻠﺤﻪ ﻃﺮﯾﻘﯿﺖ دارد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺼﺪاق ﻣﺤﺎرﺑﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﺎ آﻣﺪﯾﻢ ﺑﯿﺮون .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ در ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر و ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪ.
در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﻌﺪادی ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻃﻌﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺘﻮای
اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن آن زﻣﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎﯾﺎن
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را -اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﮕﺮی را -ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻼک در ﻣﺤﺎرﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺳﺖ .آن ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ارﺗﺸﯿﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﮔﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﻼﺣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ رود .ﯾﻮاﺷﮑﯽ
ﺑﺪون ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯿﺪود ﻓﺮار ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻓﺮار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ
اﻣﺎم ﻓﺘﻮا دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺶ اﻋﺪام اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم آن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

از اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ رﻓﺘﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ و ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ را دﯾﺪﯾﺪ ،ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ دارﯾﺪ؟

دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .ﻣﺜﻼ ً ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دو ﺷﻌﺒﻪ از ﺷﻌﺐ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﻻﺟﻮردی دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدﯾﻢ ﺟﺎﯾﯽ را در اواﺧﺮ دادﮔﺎه
اﻧﻘﻼب ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻧﯿﺮو ﻫﻢ از ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه آﻣﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد .در آن زﻣﺎن
دادﺳﺘﺎن آﻗﺎی ﻓﻼﺣﯿﺎن ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ دادﺳﺘﺎن وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ،آﻗﺎی ﻓﻼﺣﯿﺎن ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻨﺎ ﺷﺪ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﺎن زﻣﺎن دادﺳﺘﺎن آﻗﺎی ﻓﻼﺣﯿﺎن ﺷﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه در آن
زﻣﺎن آﻣﺪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪ و آﻣﺪ دادﮔﺎه.
اوﻟﯿﻦ دادﮔﺎه ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﺪﯾﻢ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻤﺎن آﻗﺎﯾﺎن ،ﻣﻨﮑﺮ
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﻗﺒﻼ ً ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،زد زﯾﺮش
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و ﻧﻤﯽ ﺷﺪ آن ﺟﻠﺴﻪ را اداﻣﻪ داد .ﻟﺬا ﻣﺎ دادﮔﺎه را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ و اداﻣﻪ ﻧﺪادﯾﻢ .در آن زﻣﺎن ﯾﮏ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﻻن ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ راه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد و راه دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد.
ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮔﺮوﻫﮑﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ را اﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﯿﻮﻫﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻬﺸﺎن ﻓﺸﺎر آورد .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﮏ راه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﺸﻮد و او را ﺳﺆال و ﺟﻮاب
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی اﺻﻠﯽ .اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﻓﺮد در دادﺳﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﮔﻔﺘﻪ
و اﻗﺮار ﮐﺮده وﻟﯽ -در زﻧﺪان ﯾﺎ ﯾﺎدش دادﻧﺪ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ او ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ -وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺂﯾﺪ دادﮔﺎه ﮔﻔﺘﻬﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را
اﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ،دادﮔﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻓﺮد ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﮑﺎر از ﻣﺠﺎزات در ﻣﯿﺮود .در واﻗﻊ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﻠﻮ ﺑﺮود ﮐﻪ زودﺗﺮ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﺑﺸﻮد .ﻟﺬا ﮐﺎﻣﻼ ً ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﻣﻨﮑﺮ

ﺑﺸﻮد و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آدم ﻧﺮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﻇﺎﻫﺮا ً ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺸﺎر ﻧﻤﯽ آورم
و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮد .وﻟﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﯾﻢ.

ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ؟

دادﮔﺎه را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ زﻧﺪان .ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل دادم ﮐﻪ ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻂ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﯾﺎ از ﺑﯿﺮون ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﻪ او ﻣﯿﺮﺳﺪ ،اﯾﺸﺎن را زﻧﺪان ﻧﺒﺮدﯾﻢ ،زﻧﺪاﻧﺶ را ﻫﻢ ﻋﻮض ﻧﮑﺮدﯾﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ آوردﯾﻢ ﭘﯿﺶ
ﺧﻮدﻣﺎن .در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اداری ﻣﺎ ﺑﻮد اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺧﻮدش
ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﯽ او را اﯾﻨﺠﺎ آورده اﯾﻢ .ﺟﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد و ﻓﺸﺎری ﻫﻢ ﺑﺮ او ﻧﺒﻮد .ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اداری
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮد .رﺧﺘﺨﻮاب دادﯾﻢ.

ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ؟

ﻧﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .اﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺬاﺷﺘﻬﺎﯾﻢ آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺟﺎی ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ
ای ﺑﻮد و ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺣﻀﻮری ﺑﻮد و از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﻠﻪ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺪﺗﯽ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن داﺷﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ اﮔﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون
داﺷﺖ ﺷﯿﻮﻫﺎش ﻋﻮض ﺷﺪ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﻠﺘﺮ ﺑﻮد و از ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن زﻧﺪاﻧﯽ وﻗﺘﯽ در زﻧﺪان اﺳﺖ ،ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻣﺄﻣﻮرﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﮐﺪام اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد را در اداﻣﻪ راه
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪی و ﻧﻮﯾﯽ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯿﺸﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﻮل
داد و از ﮐﺪام اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در آﻧﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ او ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺜﻼ ً ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﺎﻧﻬﺎﯾﺎش ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً آﻧﺠﺎ رادﯾﻮ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ داﺷﺖ .ﮔﺎﻫﯽ اﺟﺎزه داﺷﺖ اﺧﺒﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﻦ ﯾﺎدم
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اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎم اﻣﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺞ را ﮔﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻠﺐ
ﺑﻮد در ﺣﺪ ﮔﺮﯾﻪ و اﺣﺴﺎس ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮد.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﭼﻨﺪ روز در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد؟

ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺷﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اول و دوم ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎد؟

ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻠﺴﻪ اول ﭼﻮن آن دادﮔﺎه ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ او ﮐﺮد ،ول ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻢ از اﯾﺸﺎن
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺆال و ﺟﻮاب اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده؟

در اﯾﻦ اﯾﺎم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮد؟

ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و ﮔﻌﺪه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﭼﻮن او ﯾﮏ ﻓﺮد دور از ﻧﻈﺎم ﻧﺒﻮد ،ﺟﺰو
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻮد و ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ در ﻣﻮرد اﻣﺎم و آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ.
ﺑﻪ او ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارد و ﭼﺮا آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻣﺎم ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد و
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻔﺘﯿﻦ )ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰی( اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻔﺘﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً وﻗﺘﯽ اﻣﺎم وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻣﻮرد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺎم ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﯿﺮد و در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺧﻮی ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎدی ﻧﻘﺶ دارد .او ﻗﻮل داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮادرش و آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دوران اﺳﺖ؟

ﺑﻠﻪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ دوران اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ از اول ﻫﻤﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ .آﯾﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺮ ﻣﺎ ﮐﻼه ﺑﮕﺬارد اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﯽ دﻫﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارم .ﭼﻮن واﻗﻌﺎ ً ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﯿﺪ از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ ﻓﻀﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﻣﺜﻼ ً ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و

ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺎج آﻗﺎ ﮐﺎر دارم ،ﻣﯽ آوردﻧﺪش اﺗﺎق ﻣﺎ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ
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ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺧﺒﺎر را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻫﺎش رﻓﯿﻖ ﺷﺪﯾﻢ .ﻗﻮل داد ﮐﻪ ذﻫﻦ آﻗﺎ ﻫﺎدی را
روﺷﻦ ﮐﻨﺪ در ﻣﻼﻗﺎت و از ﻃﺮﯾﻖ ذﻫﻦ آﻗﺎ ﻫﺎدی ،آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺎم ﻣﻮﺿﻊ ﻧﮕﯿﺮد.

در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺮادرش ﻫﺎدی ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎش ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت؟

ﺑﻠﻪ ،در ﻣﻮرد آﻗﺎ ﻫﺎدی اﻻن ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد رﺟﻮع ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎش آﻣﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﻢ ﺣﻀﻮری
ﺑﻮد و از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ آوردﻧﺪ و دﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ .ﺣﺘﯽ در
ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رو ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﮐﭙﯽ
از ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﺮای او ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎدی
ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺧﯿﻠﯽ روان ﺑﻮد و آدم ﺧﻮش ﺑﯿﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮی ﺑﻮد .آن دادﮔﺎه دادﮔﺎﻫﯽ روان ﺑﻮد ،در اﺛﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ از روش ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻼﻃﻔﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ

او ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ؟

ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ اﯾﻦ روش ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺎم ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد درﺳﺖ ﻧﺒﻮده و ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻣﺎم
درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺎ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﮑﻒ ارﻟﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺣﺎج اﺣﻤﺪآﻗﺎ و دﯾﮕﺮان اﻣﺎم را دوره ﮐﺮده اﻧﺪ،
وﻟﯽ آن ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎم ﺣﺞ اﻣﺎم اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ و درﺳﺘﯽ
اﺳﺖ و ﻗﺒﻮل داﺷﺖ اﯾﺴﺘﺎدن ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدش ﻣﺜﻞ ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﺪﺑﺎزی ﻫﺎ ﭼﯽ؟

ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را در ﺑﺤﺜﻬﺎی رﻓﺎﻗﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و او ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﻮده و
ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻼ ً اﯾﻦ ﺟﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آن ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺳﺮ دادﮔﺎه را
ﮐﻼه ﮔﺬاﺷﺖ و اﺣﺴﺎس ﮐﺮد اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ و ﻓﻀﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺮم ﺑﻮد و او ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﺠﺎزات ﺳﺒﮑﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ
ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻣﺠﻤﻮع دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ داده ﺷﺪ و رﻓﺖ ﺑﺮای اﺟﺮا .ﺑﻌﺪ از
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻫﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻮری ﺑﺮای اﺟﺮا ﻧﺒﺮدﻧﺪ.
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ﺑﻌﺪ ﮐﻪ او را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﺟﺮا ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﮕﻔﺘﻪ ام و
ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ دارم و از ﻧﻈﺮ وﺟﺪاﻧﯽ ﻧﺎراﺣﺘﻢ و اﻻن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ اش ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻗﺎی
رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻤﺎری اش ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻮد و ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺎ ﺧﻮراﻧﺪن ﭘﻮدر ﺳﺮﻃﺎنزا اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﺎﻗﻠﯽ ﮐﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد را ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ اﯾﻢ .ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺗﺎ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﺪﺟﻨﺴﯽ او واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻤﺎع ﺷﻮد و
ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ او ﺑﺮای دﻓﻊ اﻟﻮﻗﺖ دارد ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺻﻼ ً ﮔﻮش ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ داد .ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺒﻮدﯾﻢ و ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و درﺑﺎرﻫﺎش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺐ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ او ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ دﻓﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺎ ﺑﻌﺪا ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻢ از او ﻫﻢ
ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻮادث ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎراﺗﺶ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و
ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺣﮑﻢ را اﺟﺮا
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج اﺣﻤﺪ آﻗﺎ زﻧﮓ زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ از ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ دﯾﺸﺐ .ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎ ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ ﻋﺠﺐ؟ ﺑﻌﺪا ً ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﯾﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را ﺗﺎ ﯾﮏ وﺳﺎﻃﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺪی ﭘﯿﺶ اﻣﺎم ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻬﺪی را
دﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﺠﺮم ﺑﻮده و از اﻣﺎم
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ او را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی دﻓﺎع ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ دﯾﮕﺮ دﻓﺎع ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.

اﻣﺎم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد؟

ﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎج اﺣﻤﺪآﻗﺎ در ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر دارد اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ اﯾﻦ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﻨﺪ واﻗﻌﺎ ً اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻫﺎی اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ
ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯿﺪادﯾﻢ ﮐﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﺎش ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺑﻮد ﭼﻮن دادﮔﺎه رأی را داده ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﺟﺮا را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﺎ آﻣﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺟﺮا ﺷﺪ .از دﯾﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼ ً ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد .ﻣﻦ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻮد آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی آﻣﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﺎم.
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ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎج اﺣﻤﺪآﻗﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ؟

ﻧﻪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎری از روی دوش ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ و دوﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ واﻗﻌﺎ ً ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﯿﭻ
ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ .ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ اﯾﻦ را ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه
ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻔﻮش ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ آن را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد.

ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﺪام او و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺎزه ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ؟

ﻧﺨﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را اﺟﺮای اﺣﮑﺎم در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد.

آﻗﺎی اﻣﯿﺪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻪ ﺷﺪ؟

اﯾﺸﺎن دو ﭘﺮوﻧﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺎن ﺑﻮد .آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ داده ﺑﻮد و دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺪار ﮐﻪ ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺎن را ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ،ﺣﺒﺲ اﺑﺪ دارد و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺼﺎص ﺷﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺪاری در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﯿﻢ و از اﻣﺎم اﺳﺘﻔﺘﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ دادﮔﺎﻫﯽ را ﺑﻪ آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی ارﺟﺎع داد .ﻣﻦ از آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎ ﮐﺮدم .ﭼﻮن در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﯿﻢ.
آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺘﺎ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .اﺳﺘﻔﺘﺎ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﻂ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎ را دارم .دو ﻓﺮض در ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﻮد و اﺳﻢ ﻫﻢ ﻧﺒﺮدﯾﻢ .ﯾﮑﯽ آﻗﺎی اﻣﯿﺪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ را داده ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی آﻗﺎﯾﯽ ﺑﻮد در ﮐﺮﻣﺎن ﮐﻪ
دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ﻓﺮدی را داده ﺑﻮد .آن دو ﺳﺆال ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺳﺆال ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪواﻧﺎ )از روی دﺷﻤﻨﯽ( ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﮑﺸﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را
ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮا .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮا ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﺎﻋﺖ از آن ﻓﺮد اﺳﺖ ﻗﺼﺎص ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﻮر را ﻣﯽ دﻫﻢ؟ ﺳﺆال دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارم اﻣﺎ ﻣﻮازﯾﻦ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدم و ﺧﻮدم
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪم و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ً ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﻮان ﻣﯽ رﺳﯿﺪه وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺪون ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﭘﺮوﻧﺪه ،ﻓﺮد را اﻋﺪام ﮐﺮدﻫﺎم .ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎ ﮐﺮدم.
در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﻗﺎﻋﺪه اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ دارد .ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻢ
دارﯾﻢ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻗﺼﺎص ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻄﻠﺐ دوم اﻗﻮی ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ از ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻣﺠﺎزات ﻣﯿﺸﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻗﻮی و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ .در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﮑﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮ درﺑﺎره ﺳﺒﺐ ﺟﺎری ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺪﻫﺪ اﻗﻮی
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اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮف ،ﻋﻤﻞ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﯿﺪاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺳﺆال ﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﺮدی دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدﻫﺎش ﮐﺴﯽ را ﺑﮑﺸﺪ ﺣﮑﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻮﻟﯽ ﻗﺼﺎص ﻣﯿﺸﻮد و ﻋﺒﺪ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻌﺪ راوی ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد آﯾﺎ ﺑﺮده ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪ اﺑﺰار اﺳﺖ و ﻋﺒﺪ اراده ﺧﻮدش
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اراده ﻣﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ آﻗﺎی ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ اراده
ای از ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اراده ﻓﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺟﺎری اﺳﺖ.

آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟

آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﮑﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯿﺸﻮد.
در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول آﻣﺮ را ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص دادﻧﺪ وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻗﺼﺎص ﻣﯿﺸﻮد و آﻣﺮ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻟﺬا آﻗﺎی اﻣﯿﺪ را آوردﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮای آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﻗﺼﺎص ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﮕﯿﺮی .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺎن را آوردﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﮐﺮده و اﻻن ﻫﻢ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻇﻬﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .آن ﻣﺮﺣﻮم ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺎص
ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻟﻄﻔﺎ ً اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی اﻣﯿﺪ آﻣﺪ از اوﻟﯿﺎی دم ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮری ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داد و ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﮐﻪ ﯾﺎدم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری ﻫﻢ از دﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازد و آﻧﻬﺎ از ﻗﺼﺎص ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻗﺼﺎص ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ اوﻟﯿﺎی دم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﺲ ﭼﺮا اﻋﺪام ﺷﺪ؟

اﻋﺪام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻼف اﺧﻼق داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﮑﻢ و اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﻮد؟

ﺑﻠﻪ ﺷﻮاﻫﺪ آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺴﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮑﺮرا ً اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را دﻫﻬﺎ ﺑﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ.
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آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻬﺪی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ً در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺷﺒﻬﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ واﻫﯽ اﺳﺖ .آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی و دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ؟ در آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎ را ﺳﭙﺎه و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻌﺘﺮض
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ؛ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎری ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺪام ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺪارک را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﻨﻬﺎ را درﺑﯿﺎورد.
ﺧﻮد ﻣﺎ دﻧﺒﺎل اﺻﻼح ذات اﻟﺒﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ .از ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را آوردم و ﺑﺎ ﻣﻼﻃﻔﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم؛ ﺑﻪ
ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺪی و ﻫﺎدی ﻫﺎﺷﻤﯽ از ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻣﺎم ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﺪﻓﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دوران ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻣﺎم را از
ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮءﻇﻦ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻫﺎدی ﻫﺎﺷﻤﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﯿﻦ اﻣﺎم و ﻣﻨﺘﻈﺮی
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ روی ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺑﺸﻮد و او ﻫﻢ روی ﺑﺮادرش ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺎدی ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺑﺸﻮد -ﭼﻮن او ﺑﺮ ﺑﺮادرش ﺗﻮﻓﻖ ذﻫﻨﯽ داﺷﺖ -ﺗﺎ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی را وادار ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ .اﻣﺎم ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺪارا و ﻣﻼﻃﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب
و وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺑﭽﻬﮕﺎﻧﻬﺎی در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺄﯾﻮس ﺷﻮد .ﭼﻮن اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در اﺳﻼم دارای ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺧﯿﻠﯽ آرام ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ  6/1/68و آن ﺑﺮﺧﻮرد را اﻧﺠﺎم داد .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ اﮔﺮ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ وﻟﻮ ﺑﺎ
اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ اﻋﺪام و ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﻤﺮاه ﻣﻼﻃﻔﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺒﻬﺎت -ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺣﺮﻓﻬﺎی اﻣﺎم را ﺑﺸﻨﻮد اﯾﻦ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺷﺪه -او
روی ﻫﺎدی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻫﺎدی ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮدﯾﻢ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان آن اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﻘﻼب ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ
اﺳﺖ و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎم ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﯿﻨﻬﺎی ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ورود زﯾﺎدی داﺷﺘﻢ و دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻫﺎدی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻌﺪ از
آن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮل و اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ً اﯾﺸﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد در ﺳﻤﻨﺎن و آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت
ﻫﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪش ﻓﺮار ﮐﺮد از ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺣﮑﻢ را اﺟﺮا ﻧﮑﺮد و ﯾﮏ ﻣﻘﺪار دﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮری
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺘﺎن ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﯿﻦ ،ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎم اﻣﺎم ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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ﭘﯿﺎم اﻣﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﻣﺎم ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﭘﯿﺎم ﺣﺞ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ اﻣﺎم ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را داﻋﯿﻪدار ﻧﻬﻀﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮاثدار ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ در آﻧﺠﺎ اﻇﻬﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮﻫﻬﺎی ﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد و ﻣﺎ در
ﻣﻮرد اﻣﺎم و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻏﻠﻂ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .در آن ﻓﻀﺎ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﻣﺘﻨﺒﻪ ﮐﺮد و او
روی ﻫﺎدی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺎدی روی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮوﻫﮑﻬﺎ
ﺑﻮد و اﻣﺎم را رﻧﺠﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﻣﯿﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اول اﻧﻘﻼب ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﺎم ﺑﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﺸﺪ،
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻤﺎم و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺟﻮری ﺑﺸﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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