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روا ﺖ دادﺳﺘﺎنﮐﻞ وﻗﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن از اﻋﺪام اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ در اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب
دادﺳﺘﺎنﮐﻞ اﻧﻘﻼب ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ۵۸ﺲ از ﻧﺰد ﮏ ﺑﻪ  ۴۰ﺳﺎل از ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺟﺮای اﻋﺪام اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ.
 ۱۷ﻣﻬﺮ  | ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۶اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ | ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ |

ﻋﺒﺎس ﻌﻘﻮﺑﯽ/ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ؛ در آﺳﺘﺎﻧﻪ  70ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﻌﺪ از  34ﺳﺎل ﻗﻀﺎوت ،ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺴﻮت وﮐﯿﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﮐﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎوت را از داد ﺎری در ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﺳﺎل  52ﺷﺮوع ﮐﺮده ،ﺑﻌﺪﻫﺎ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺪه و ﺲ
از آن ﻧﯿﺰ رﯾﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در اوﯾﻦ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ز ﺎدی از ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را در اواﯾﻞ دﻫﻪ  60ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﻗﻬﺎره ﮐﻪ  18ﺳﺎل ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎ  6دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺎر ﮐﺮده ،ﺧﺎﻃﺮات را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺎد دارد؛
از ﭘﺮوﻧﺪه اﻏﺘﺸﺎش ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ در زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻋﺪام ﺟﻤﻌﯽ از اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ در ﮏ ﺎرک در
ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
ﻣﯽﮔﻮ ﺪ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی و ﮔﺮوﻫﺶ در زﻧﺪان ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪاﻧﺒﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎن ا ﻨﻬﺎ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻤﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺣﺪی ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪاً ا ﻨﻬﺎ ﺑﻪ دادﺳﺮا ﺷﮑﺎ ﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دادﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮم
ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ درد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﻦ ارﺟﺎع ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان دﺳﺘﮕﺮد رﻓﺘﻢ و در زﻧﺪان از ا ﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم.
او اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ و وﮐﺎﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،در زﻣﺎن ﺗﺸﺪ ﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ
ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ ز ﺎد ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداده و ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻗﺘﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮ ﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ اﻓﺮاد دﺧﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﻗﻬﺎره درﺑﺎره اﻋﺪام ﺟﻤﻌﯽ از اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻧﺎﺧﺪا ﺻﻤﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه وﻗﺖ ﺗﮑﺎوران ﻧﯿﺮوی در ﺎﯾﯽ ارﺗﺶ اﺧﯿﺮاً ادﻋﺎ
ﮐﺮده اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺿﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻮ ﺪ :ﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ اﻫﻮاز آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻌﺎودﯾﻦ ﻋﺮاق ﺑﻮد.
ﻼ ﺑﺮای ﺳﭙﺎه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن و اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮد؛ ﻣﺜ ً
ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﮏ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮏ
ﺎرﮐﯽ ﺑﺮد و اﻋﺪام ﮐﺮد و آن ﻟﺸﮕﺮ از ﻫﻢ ﺎﺷﯿﺪ و روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و وﻗﺘﯽ ﮏ ﺎ دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﻟﺸﮕﺮ 92
زرﻫﯽ ،د ﮕﺮ ﻟﺸﮕﺮی ﻧﺒﻮد و ﭘﻮچ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﻔﺖوﮔﻮی اﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺎﺑﻖ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻧﺰد ﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺸﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ آن ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1327در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﮐﻼس دوم دﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ در ﻗﻢ ﺑﻮدم .ﭼﻮن ﺪر ﻣﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،از ﻃﺮف ﻣﺮﺣﻮم
آ ﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻋﻠﯿﻤﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪ در ﺧﺮمآﺑﺎد ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ .دوران دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در ﺧﺮمآﺑﺎد ﻃﯽ ﮐﺮدم و
در ﺳﺎل  46از رﺷﺘﻪ ادﺑﯽ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم .ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﻢ در ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم.
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آن زﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻌﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا و داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻢ اﻣﺘﺤﺎن
ﺟﺪا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺒﻮد .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻮم ،ﺗﺠﺮﺑﯽ و رﺷﺘﻪ ادﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻋﻠﻮم اداری و ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ادﺑﯿﺎت و اﻟﻬﯿﺎت اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد.
در ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و ﻧﻔﺮ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ﺷﺪم و رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و ﺳﺎل  46وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪم .وﻗﺘﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻨﮑﻮر را داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﻓﻘﻂ رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت
داﺷﺖ و ﺣﻘﻮق ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﻘﻮق در آن زﻣﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﻵن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ اﺳﺖ ،رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق را داﯾﺮ ﮐﺮد وﮔﺮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﻘﻂ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮد.
** از ﻫﻢ دورهایﻫﺎی زﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﺘﺎن ﮐﻪ اﻵن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ وﺟﻮد دارد؟
آﻗﺎی ﻣﻬﺮﭘﻮر )رﺋﯿﺲ ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ .رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت و ﻋﻀﻮ
ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی ﻣﻦ در آن دوران ﺑﻮد .آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﻣﻬﺮﭘﻮر روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪاً اﺳﺘﺨﺪام
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه داد ﺎر ﺑﻮدم ،ا ﺸﺎن ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﻮد و د ﮕﺮ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﮐﺖ و ﺷﻠﻮاری ﺷﺪه
ﺑﻮد.
** ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ وارد دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﺪ ﺪ؟
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از ﺳﺎل  46ﺗﺎ  50در داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان درس ﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻤﺎن ﻫﻢ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه در اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﻮد و ﺳﺎﻻﻧﻪ 200
ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰ ﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽداد ﻢ .ﺳﺎل  50ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم و ﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺎ ﺎن ﺳﺮﺑﺎزی و در ﺳﺎل 52
ﻼ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺒﻮد و وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﮏ وزﯾﺮ
در اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .آن ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮهﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺻ ً
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﺑﺤﺚ ﻗﻀﺎت ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺎدق اﺣﻤﺪی وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻮد .دوره دوزادﻫﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺘﺤﺎن داد ﻢ و ﮏ دوره  6ﻣﺎﻫﻪ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻃﯽ ﮐﺮد ﻢ .ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﯿﺰ ،اﺑﻼغﻫﺎی ﺧﻮد را
در ﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﻢ ﮐﻪ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﻦ اﺑﻼغﻫﺎ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد.
اﺑﻼغ داد ﺎری دادﺳﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ را در ﺎﻓﺖ ﮐﺮدم و رﺳﻤﺎً از دی ﺳﺎل  52ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺪم .آن زﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﺣﺪود دو ﻫﺰار و  400ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮏ ﻨﺠﻢ ﻫﺰ ﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﻮن اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺑﻮد و ﺗﺎزه ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﮏ ﻨﺠﻢ را ﻫﻢ ﺲاﻧﺪاز ﻣﯽﮐﺮد ﻢ و
ﺑﺎ ﺳﻪ ﻨﭽﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻢ راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻢ.
ﺗﻘﺮ ﺒﺎً ﮏﺳﺎل و ﻧﯿﻢ داد ﺎر دادﺳﺮای ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم .در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻫﻢ داد ﺎر ﺑﻮدم .اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﺮﮐﺰ ﺖ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺪان و ا ﻼم را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺟﺪا داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﮏ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮد .آن ﻣﻮﻗﻊ ر ﺎﺳﺖ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻔﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .ﮏﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻫﻢ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮدم و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﻪ ا ﻼم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم .ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎزﭘﺮس ا ﻼم ﻣﻦ ﺑﻮدم و ﺑﺎزﭘﺮس د ﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ارﺟﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﮐﺎرم ﺑﺴﯿﺎر وﺳﻮاس داﺷﺘﻢ ﭼﻮن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ از ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻋﻼم ﺟﺮم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮدم
در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪم .ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﺳﺘﺎن ا ﻼم را ﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﯿﭗ دادﮔﺴﺘﺮی ﺎ ﻗﺎﻃﺮ ﻃﯽ ﮐﺮدم.
** ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ در ا ﻼم داﺷﺘﯿﺪ؟
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ﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻬﻤﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدم از ا ﻼم ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ا ﻼم ﺑﻮدم ،ﺗﺎزه زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب و
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ،ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ا ﻼم ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮏ ﻣﻘﺪار در روﺣﯿﻪ ﻣﺮدم و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آﻧﺠﺎ
اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮد .ﺟﺮ ﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد و اواﺧﺮ ﺳﺎل  55و اواﯾﻞ ﺳﺎل  56ﺑﻮد.
ﮏ ﻣﻘﺪاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻮن ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﻮدم اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻢ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ارﺟﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮏ روز
ﭘﺮوﻧﺪهای ﺑﻪ ﻣﻦ ارﺟﺎع دادﻧﺪ ﮐﻪ دو ﺟﻮان ﺣﺪود  18اﻟﯽ  20ﺳﺎﻟﻪ از روی ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﻬﺮ ا ﻼم را آﺗﺶ زده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﮏ ﻇﺮف ﭼﻬﺎر ﻟﯿﺘﺮی را از ﺑﻨﺰﯾﻦ ﭘﺮ ﮐﺮده و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽ را آﺗﺶ زده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﺴﺎرت وارد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ
ﻫﻤﺎن در ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮏ ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ دو ﺟﻮان را ﮏ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﮐﺘﮏ زده و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ا ﻨﻬﺎ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮏ روز در دادﺳﺮا در اﺗﺎﻗﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ د ﺪم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻬﻤﺎن ﮏ ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﻨﯿﺘﯽ آوردﻧﺪ.
اﮔﺮ ا ﻼم ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﭘﺮس ا ﻼم ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ارﺟﺎع
دادﻧﺪ .دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ا ﻨﻬﺎ را آوردﻧﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻠﻪ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺄﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن را آورده
ﺑﻮد دادم ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺒﺮد و ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﮐﺘﮏ ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﺷﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻮل درﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮑﺪﻓﻌﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد .ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻢ ﮐﻪ ﮏ ﺟﻮان ﻻت ﻣﻨﺶ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻬﻤﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﻓﻼﻧﯽ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ا ﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻣﻦ آﺳﯿﺐ زدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺪارم وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ﮏ ﻣﻘﺪاری ﻣﺎ ﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺻﻮﻻً اﻓﺴﺮان ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺎ اﻣﯿﺮ ﺎ ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺪ ﮏ ﮐﺎر ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ارﺗﻘﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ا ﻨﺠﺎ درﺟﻪ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ دارد و ﺣﺎﻻ ﺗﻼش دارد ﮏ ارﺗﻘﺎ ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﺟﻮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﯽرود و آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  15ﺳﺎل ﺗﺎ  20ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻫﻢ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽرود و ﺗﻮ ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ و ﮏ ﺷﻬﺮ .ﻣﺤﯿﻂ ا ﻼم ﻋﺸﯿﺮهای ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﮑﺪ ﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ا ﻼت
و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺖ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮدت ﻣﯽداﻧﯽ اﻣﺎ اﮔﺮ رﺿﺎ ﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺖ اﺳﺖ و ﺷﺎﮐﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ رﺿﺎ ﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﮐﻪ از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آوردﻧﺪ ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد ﻢ و ﻗﺮار اﻟﺘﺰام ﺻﺎدر و ﻣﺘﻬﻤﺎن را آزاد ﮐﺮدم.
آﺧﺮ وﻗﺖ اداری ﺷﺪ و ﻣﻨﺰل رﻓﺘﻢ .ﻣﻨﺰﻟﻢ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻮدم ﮐﻪ د ﺪم در ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در را ﺑﺎز ﮐﺮدم د ﺪﻧﺪ
دادﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻧﺎﻫﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮری؟ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﮕﻪ؟ ﻣﮕﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺎﻫﺎر ﻧﺨﻮر ﻢ .دادﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻵن در اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک ،ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ژاﻧﺪارﻣﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و درﺑﺎره ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﮐﺮد ﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮ ﻨﺪ دو ﺧﺮاﺑﮑﺎر را آزاد ﮐﺮدی .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮدم را ﮐﺮدم .آﻧﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ از ﻣﻦ ﺷﮑﺎ ﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺪود ﮏ ﻣﺎه از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ د ﺪم ﮏ اﺑﻼغ ﺑﺮا ﻢ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﺳﺮای اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪم .ﺧﻮدم
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ راﻏﺐ ﺑﻮدم زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ا ﻼم ﻣﯽرﻓﺖ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوی ﺟﺎ ﮕﺰﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮدم ﮐﻪ از ا ﻼم
ﻣﻨﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪم .ا ﻼم آن زﻣﺎن ﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد و ﺧﺎﻃﺮم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آب ا ﻼم را آزﻣﺎ ﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺑﺮای
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮم.
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ﺑﻌﺪاً در ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻮدم و اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک را ﮐﻪ در آوردﻧﺪ ،د ﺪم ﮏ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻓﻼﻧﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﺳﺖ و ﭼﻮن ا ﻼم در ﻣﺮز ﺑﺎ ﻋﺮاق واﻗﻊ ﺷﺪه و اﻣﺎم ﻫﻢ در ﻋﺮاق اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد؛ از اﯾﻦ رو اﻧﺘﻘﺎل ا ﺸﺎن را ﺑﻪ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی
ﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﻢ و وزﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﻣﺎم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺻ ً
ﻧﻬﺎ ﺘﺎً در ﺳﺎل  56ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم و ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدم.
** ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻨﮑﻪ در آن زﻣﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺑﺤﺚ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،آ ﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد ﺪ؟
ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﮑﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮادر داﻣﺎد ﻣﺮﺣﻮم آ ﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮد.
ﻗﻀﯿﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺻﻔﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﯿﻠﯽ ز ﺎد ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎ ﺪ از ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﺳﺎل  32ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ
و ﺑﻌﺪ از آن د ﮕﺮ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل  57ﮐﻪ در اﺻﻔﻬﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪ.
در اﺻﻔﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ز ﺎد ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻮرای ﺳﺎل  57ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﯾﺮان ﺷﻠﻮغ ﺷﺪ .ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲآﺑﺎدی
در زﻧﺪان ﺑﻮد .ﻌﻨﯽ دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﮏ ﮔﺮوﻫﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲآﺑﺎدی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ا ﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻗﺘﻞ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻢ در ﺟﺮ ﺎن اﻧﻘﻼب ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی و ﮔﺮوﻫﺶ در زﻧﺪان ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪاﻧﺒﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎن ا ﻨﻬﺎ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺣﺪی
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪاً ا ﻨﻬﺎ ﺑﻪ دادﺳﺮا ﺷﮑﺎ ﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دادﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮم ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ درد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﻦ ارﺟﺎع ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان دﺳﺘﮕﺮد رﻓﺘﻢ و در زﻧﺪان از ا ﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم.
ﻼ در ﻗﺘﻞ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ از ﮑﯽ از ﻣﺮ ﺪان و واﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً در ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲآﺑﺎدی
ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﺻ ً
دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ را ﺑﮑﺶ؟ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ا ﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮ ﺪ ُﺑ ُﮑﺶ اﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻵن ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻫﻮا ﮔﺮم
اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮم ﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ .ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
** ﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲآﺑﺎدی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؟
ﺑﻠﻪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲآﺑﺎدی ﮏ آدم ﻣﺮﺗﺠﻊ اﺳﺖ .ا ﻨﻬﺎ آدمﻫﺎی ﺗﻨﺪروﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﮑﻢ داده و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ اﺟﺮا ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ا ﻨﮑﻪ واﻗﻌﺎً ﻫﯿﭻ ﺗﺠﻮﯾﺰی ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ریﺷﻬﺮی در ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ در دادﮔﺎه وﯾﮋه
روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﻣﻼک ﻗﺮار داد.
** در ﺷﺮا ﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺟﺎع ﻧﻤﯽﺷﺪ؟
در اﺻﻔﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دادﺳﺮا اﻧﺠﺎم
دادم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮ ﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادم؛ ﻣﺜﻞ ا ﻨﮑﻪ ﮏ ﻗﺘﻠﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از
اوﻟﯿﺎی دم و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺷﻬﻮدی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﺮد ﻢ و ﻣﻌﺎ ﻨﺎت ﺟﺴﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن
ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در زﻣﺎن آﻗﺎی ﯾﺰدی رﺋﯿﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ.
** ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ؟ ﮐﺴﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮد ﺪ؟
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﻢ اﻣﺎ ﺳﺮاغ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮو ﻢ ﭼﻮن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺄﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﮐﻪ ﺣﺪود 30
ﺗﺎ  40ﻓﻘﺮه ﺑﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ا ﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼب در  22ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  57ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎدوی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮏ ﻋﺪهای را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم آ ﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻫﺮی ﮏ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻫﺎدوی ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻦ و
آﻗﺎی اﺷﺮاﻗﯽ را ﺑﺮای دادﺳﺮای اﻧﻘﻼب اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ آﻗﺎی اﺷﺮاﻗﯽ ،اﺑﻼغ دادﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﺑﻼغ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﻧﺪ.
ﻼ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺳﺎواک ﺑﻮد ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ ﻢ .آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ ﻫﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آن
ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد ﻢ را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻤﺎن در دادﺳﺮای اﻧﻘﻼب آورد ﻢ .ﺑﺎ ﺪ ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ و ﻗﺎﺗﻞﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﻢ.
 30 - 40ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ ﻗﺒ ً
آن زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی در ﺗﻮ ﺨﺎﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺮوان ﺑﻮد .ﮏ آﻗﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی ﻣﻠﮏﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﺷﺪ .آﻗﺎی
ﻣﻠﮏﻣﺪﻧﯽ دﯾﭙﻠﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻮد و راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﻣﺮﺣﻮم ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ﻢ و ﻣﺮﺣﻮم ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی
ﻼ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ ﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ادﻋﺎ
ﻫﻢ در ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻮن آن زﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺜ ً
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،اﻓﺮاد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻬﺎ ﺘﺎً ﻗﺎﺗﻞ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﺎن د ﮕﺮی
ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ رژ ﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ﺳﺎواک ﻣﺜﻞ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم دﻫﻘﺎن ﮐﻪ از ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮﻫﺎی
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد را ﻣﺮدم دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﺮ روی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﺎواﮐﯽﻫﺎ و ﻣﺄﻣﻮران ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﻗﺘﻞ ﻣﺮدم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد.
** ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯿﺮاﺷﺮاﻓﯽ را ﻫﻢ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد ﺪ؟
ﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن داﺷﺘﻢ و اداﻣﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ ﺑﻮد .ﻣﯿﺮاﺷﺮاﻓﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮ ﺎن ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد و روی
ﮐﺎر آﻣﺪن ﺗﻤﯿﺴﺎر زاﻫﺪای و ﮔﺮﻓﺘﻦ رادﯾﻮ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ اﺳﺖ .ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ در زﻣﺎن ﻃﺎﻏﻮت در اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ .او ﮏ ﺴﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﯿﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﺴﺮ ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ در
دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮی رژ ﻢ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺮو و ﺑﯿﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ و ﺳﻪ اﻟﯽ ﭼﻬﺎر وﮐﯿﻞ از ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﮐﻼ دو ﻣﺎه
در ﻫﺘﻞ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺳﺎﺑﻖ و ﻫﺘﻞ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﺮاﺷﺮاﻓﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ رژ ﻢ ﻗﺒﻞ
و ا ﻨﻬﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ا ﻨﮑﻪ از اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ اﻫﻮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم.
** ﭼﺮا ﺑﻪ اﻫﻮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺪ؟
ﻼ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺑﻮدن در دادﺳﺘﺎﻧﯽ
اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﺳﺎل  58ﺑﻪ اﻫﻮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم .ﻋﻠﺖ ا ﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻫﻮاز رﻓﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
اﻧﻘﻼب اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،از ﻃﺮف اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﺷﺮع دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﻫﻮاز ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ آﻗﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺘﺎر ﺎن ﮐﻪ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی دوره داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و آﻗﺎی ﺳﺘﺎر ﺎن ﻫﻢ ﮐﺎر را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ زﻧﮓ زد و
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ا ﻨﺠﺎ  300ﺗﺎ  400زﻧﺪاﻧﯽ دار ﻢ و وﺿﻊ دادﺳﺮای اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﺳﺖ.
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﻪ درد ﺑﺨﻮر و ﻧﯿﺮوی ﮐﯿﻔﯽ ز ﺎد داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﻬﺮان را ﻫﻢ ﺗﻐﺬ ﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﮏ ﺗﯿﻢ  10ﻧﻔﺮه از
ﺑﭽﻪﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ اﻫﻮاز رﻓﺘﻢ.
** ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﭘﺮس رﻓﺘﯿﺪ؟
ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ ،رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮﮔﺮدم .ﺣﺪود  300ﺗﺎ  400ﻧﻔﺮ در زﻧﺪان اﻫﻮاز ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد
اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ .ﮏ ﻓﺮمﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺷﺘﻐﺎل ،ﻣﮑﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﻧﯿﺮوی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ا ﺠﺎد ﮐﺮدم
و اﯾﻦ ﻓﺮمﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ا ﻨﻬﺎ ﭼﮑﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ از ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻢ و ﺣﺪود  7ﺗﺎ  10ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ و  10ﮐﯿﻠﻮﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﻣﻘﺪار ز ﺎدی ﺗﺮ ﺎک از
زﻧﺪان ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  7ﺗﺎ  10روز و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮدن اﻣﻮر ،ﺑﻪ آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داد ﻢ ﭼﻮن اﯾﻦ آﻗﺎ ﺎن وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺎ ﮔﺮدن ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داد ﻢ و د ﮕﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎزﺑﺮﮔﺮد ﻢ.
در آن زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎدوی ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﮏ اﺑﻼغ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ
درآورد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ د ﮕﺮ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ﺪ ا ﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﻫﻢ ﻧﮕﻪ دار ﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  58ﺑﻮد ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺪم.
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ دو ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب داﺷﺖ .در ﻣﺠﺴﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻗﺎی ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
و آﺑﺎدان آﻗﺎی درﭼﻪزاده دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺘﺎن زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻢ ﻧﯿﺮو ﺑﯿﺎور ﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﺑﻼغ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
اﺑﻼغﻫﺎ را ﺧﻮدم ﻣﯽدادم و ﺣﻖ ﺻﺪور اﺑﻼغ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﻗﺎﺟﺎری ،ﺑﻬﺒﻬﺎن ،دزﻓﻮل ،ﺷﻮﺷﺘﺮ ،اﻧﺪ ﻤﺸﮏ و ﭼﻨﺪ
ﺷﻬﺮ د ﮕﺮ ﻧﯿﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی آواﯾﯽ ﮐﻪ ﮏ ﺟﻮان ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﻪ و ﺑﭽﻪ ﺧﻮب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮏ ﻣﺎه در اﺗﺎق ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ او
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داد ﺎر دادﺳﺮای اﻧﻘﻼب دزﻓﻮل ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدم.
** اﺣﺘﻤﺎﻻً در اﻫﻮاز آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب را ﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮد ﺪ.
آن اواﯾﻞ ﮐﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮدم ،ﺗﯿﻤﺴﺎر ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوی در ﺎﯾﯽ ارﺗﺶ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﺳﭙﺎه ﻫﻢ دﺳﺖ
آﻗﺎی ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻢاﻟﻬﺪی ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻢاﻟﻬﺪی ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ و راهآﻫﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻢ ،ﻫﻨﻮز ﺳﭙﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی رﺣﯿﻢ ﺻﻔﻮی و دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ،ﮐﻤﯿﺘﻪ دﻓﺎع ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻮن دورهﻫﺎﯾﯽ
در ﻟﺒﻨﺎن و اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ د ﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ،دﻓﺎع ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ا ﻨﻬﺎ ،ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﻮد را دﻓﺎع
ﺷﻬﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ دﻓﺎع ﺷﻬﺮی وارد ﺳﭙﺎه ﺷﺪ.
ﺑﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ر ﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺖ و آﻗﺎی ﻏﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ اذ ﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪ ﺪ ﺑﻮد .ﻣﻨﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻠﻖ ﻋﺮب را
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﺐﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از داﺧﻞ ﻋﺮاق ﻫﻢ ﺗﻘﻮ ﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺒﻬﺔاﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺎ ﮕﺎهﺷﺎن در
ﻋﺮاق ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آزادی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ا ﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ز ﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮑﯽ از ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ا ﻨﻬﺎ ﺑﻮد.
ﮑﯽ د ﮕﺮ از درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ،ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد .در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ دﻓﺎع و ﺣﻤﺎ ﺖ از ﻗﺸﺮ ﮐﺎرﮔﺮ،
ﺷﻮراﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
** اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ ،اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟
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ﺑﻠﻪ .ﺗﻮدهای ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﮑﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ از  10ﻧﻔﺮ 8 ،ﻧﻔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ
اﻓﺮادی رأی ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ،اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻘﺮ ﺒﺎً روزی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺎ ﺪ ﻓﻼن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ اﻣﻮر دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﺎ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﻢ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮزﺳﺘﺎن در آن زﻣﺎن از ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ
ﻼ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎری ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
داﺷﺖ .ﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺜ ً
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﻘﻮقﻫﺎ ﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و درﺳﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ ،در ﺣﺎل ﺳﻮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﻧﮕﻪ دار ﻢ.
آن زﻣﺎن ﻗﺪرت دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب از اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب راﺣﺖﺗﺮ ﺣﻞ
ﻣﯽﺷﺪ .ﮏ روز آﻗﺎی ﻏﺮﺿﯽ زﻧﮓ زد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺮوم و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎدی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺮوم ﺗﺎ راه ﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
در آن زﻣﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ د ﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ ،آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮی داﻣﺎد
ﻣﺮﺣﻮم آ ﺖاﻟﻠﻪ ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻮاز و ﻧﻤﺎ ﻨﺪه اﻣﺎم در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد .در ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،آﻗﺎی ﻓﺮوزﻧﺪه ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻗﺎی ﻏﺮﺿﯽ،
آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻮاز ،آﻗﺎی ﻏﺮﺿﯽ و ﮏ ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ آﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻮان ،ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻨﺪﮔﻮ ﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﺎ
او ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ا ﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ آﺳﻤﺎن و ر ﺴﻤﺎن
ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺪ ﺑﺎ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻫﻢ اﻓﮑﺎر ﭼﭙﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
در آن ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ را ﻣﻨﺤﻞ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ .ﮏ ﮐﺎﻏﺬی از ﺳﺮﺑﺮگﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﻃﯽ
اﻃﻼﻋﯿﻪای ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ را
ﻣﻨﺤﻞ و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺼﻤﯿﺎﺗﺸﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﻃﺎﻫﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎ ﻨﺪه اﻣﺎم ،اﯾﻦ اﻗﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ دادﺳﺘﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و او ﻫﻢ ﮏ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ .اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎ را داد ﻢ ﺑﻪ رادﯾﻮ و از ﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ
و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﺗﻨﺪﮔﻮ ﺎن را ا ﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﺮد ﻢ .ﺗﺎ ﺳﻪ اﻟﯽ ﭼﻬﺎر روز ﻫﻢ اﻋﻀﺎی آن ﺷﻮرا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﺪادم .وﻗﺘﯽ
ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ا ﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻔﺖ ﻣﺎل  36ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ  36ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
** ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در اﻫﻮاز ﺑﻮد ﺪ؟
ﺗﺎ ﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ در اﻫﻮاز ﺑﻮدم.
** ﻧﺎﺧﺪا ﺻﻤﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه وﻗﺖ ﮔﺮدان ﺗﮑﺎوران ﻧﯿﺮوی در ﺎﯾﯽ ،اﺧﯿﺮاً در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮﺿﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﻮد 19 ،ﺗﻦ از اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ را اﻋﺪام ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺖ دارد؟
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ اﻫﻮاز آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎودﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮم .ا ﻨﻬﺎ دو ﺑﺮادر و ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﻌﺎودﯾﻦ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻼ ﺑﺮای ﺳﭙﺎه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ؛ آن وﻗﺖ ﻫﻢ ﻋﺮاق در دﺳﺖ ﺻﺪام ﺑﻮد .ا ﻨﻬﺎ دﻧﺒﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﺜ ً
دادﺳﺘﺎن و اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
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ا ﻨﻬﺎ ﮏ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژه و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮏ ﺎرﮐﯽ ﺑﺮد و
اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻟﺸﮕﺮ از ﻫﻢ ﺎﺷﯿﺪ و روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و وﻗﺘﯽ ﮏ ﺎ دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﻟﺸﮕﺮ  92زرﻫﯽ،
د ﮕﺮ ﻟﺸﮕﺮی ﻧﺒﻮد و ﭘﻮچ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ آن زﻣﺎن د ﮕﺮ ﻣﻦ در اﻫﻮاز ﻧﺒﻮدم ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﮏ ﻣﻘﺪار اﺻﻄﮑﺎک ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺮا ﻣﯽداﻧﯿﺪ و آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺎر ﻏﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻧﻬﺎ ﺘﺎً ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮوم.
** ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺎﺧﺪا ﺻﻤﺪی ﺑﻪ آﻗﺎی ﻏﺮﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ؟
ﻧﻤﯽداﻧﻢ .زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻏﺮﺿﯽ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﻏﺮﺿﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ا ﻨﻬﺎ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی
ﻧﻮژه و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
** راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟
آن ﻣﻮﻗﻊ راﺑﻄﻪﻣﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ اﻻن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪار ﻢ.
ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻫﻪ  60و ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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