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ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎﻟﺮوز اﻋﺪام ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ درﺑﺎر در ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان)ﺑﺨﺶ دوم(
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎوﺷﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎخ ﺟﻮاﻧﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﻪ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ در زﻣﺎن وزارت ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ اداره ﮐﺎخ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس وی ﺷﺮﺣﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎخ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺎ اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ ﻣﺸﺎور و ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۶/٧/٢٠ﺑﺮای وزﯾﺮ درﺑﺎر
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮد و اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺖ »:اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در ھﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ رھﺒﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪر ﺧﻮد ﺷﺎھﻨﺸﺎه آرﯾﺎﻣﮫﺮ در راه ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﺮان و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن اﻧﻘﻼب ﺷﺎه و ﻣﻠﺖ
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮورز ﺑﺎﺷﯿﺪ« .ھﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﭘﯿﺮوی از ﻣﻨﻮﯾﺎت ﺷﺎھﺎﻧﻪ ھﻤﺮاه ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاح آن ﯾﮫﻮدی اﻻﺻﻞ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ  ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎخ ﺟﻮاﻧﺎن ـ ﻋﺒﺎس اﺧﺒﺎری ـ ﮐﻪ
از ﻣﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﻣﺌﯿﺮ ﻋﺰری ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﺮان ﺑﻮد و از ﺳﺎل  ١٣۴٢ﺑﺎ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد را ﺑﻪ اﻋﺰام ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﺎﺻﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای رھﺒﺮی ﻧﺴﻞ ﺟﻮان از !؟ از آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .او در اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ از اﺗﺮﺑﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ »:ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﺷﻤﺎ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮوﯾﺪ و اﮔﺮ ﻃﺮح ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ اراﺋﻪ دھﯿﺪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﭘﺲ از
رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﺑﺮای رھﺒﺮی ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﭘﯿﺎده ﮐﯿﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻋﺰری
ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﻤﺎ ﺑﻮرس ﺑﮕﯿﺮم«.
ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ از ﻣﮫﺮ  ١٣۴٨ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۵۶ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان ﺑﻮد .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﺷﮫﺮداری وی در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی
وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻦ زاھﺪی و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎﺟﺮای ﺷﮫﺮدار ﺷﺪن ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎﺟﺮه ای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او وﻋﻄﺎء اﷲ ﺧﺴﺮواﻧﯽ درﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ .در
ﻋﻠﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی از ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺷﺮ ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای او در ﺣﺰب اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ در اﻃﺎق ﻣﮫﻨﺪس اﺻﻔﯿﺎء ﻣﺸﺎﺟﺮه و زد وﺧﻮرد و ﮐﺘﮏ ﮐﺎری ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ ﺧﺴﺮواﻧﯽ و ﻧﯿﮏ
ﭘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ زد و ﺧﻮرد ﭘﯿﺮاھﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﭘﺎره ﺷﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺎﭼﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﭘﯿﺮاھﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺸﺎن آورده اﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از اﻃﺎق ﻣﮫﻨﺪس اﺻﻔﯿﺎء
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻮﯾﺪا ھﺌﯿﺖ دوﻟﺖ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺗﺎق ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻣﯽ رود وزﯾﺮان دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﯿﻦ
ﺧﺴﺮواﻧﯽ و ﻧﯿﮏ ﭘﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و آﻧﺎن را آﺷﺘﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ و از آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺮوﻧﺪ  .ﺧﺴﺮواﻧﯽ و ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق ھﻮﯾﺪا ﻣﯽ روﻧﺪ و از او ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﺟﺮای اﻣﺮوز ھﯿﭻ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ
ﺑﺎ ﺷﺎه ﻧﮑﻨﺪ .ھﻮﯾﺪا ﻗﻮل ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ روﻧﺪ اﻣﺎ ھﻮﯾﺪا ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻧﯿﮏ ﭘﯽ و ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮف ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﺎه ﻣﯽ رود و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ھﯿﺌﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ دو ﺗﻦ از وزﯾﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺤﺶ ھﺎی ﻋﺮﺿﯽ
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و ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪھﻨﺪ و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻣﺎزﯾﻦ را ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺎﮐﺮ ﺧﻮد را ﻻﯾﻖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻧﯿﻢ داﻧﻢ ﺷﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آن دو وزﯾﺮ
را ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ھﺮ دو اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ(١٧).
ھﻮﯾﺪا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ وزﯾﺮ ﻣﺸﺎور ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﻓﻮراً ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺧﺴﺮواﻧﯽ و ﻧﯿﮏ ﭘﯽ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
اﻃﻼع دھﺪ .اﻣﺎ ھﻮﯾﺪا ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺟﻮاد ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ان زﻣﺎن ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻨﺼﻮب و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮫﺮدار ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮫﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح
ﻣﺤﺪوده ﺗﮫﺮان ﻋﻤﻼ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﺠﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت زد و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدﻣﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮﺳﺮﺷﺎن ﺧﺮاب ﮐﺮد .وی در اﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺮاف و درﺑﺎرﯾﺎن و ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اراﺿﯽ آﻧﺎن
در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺗﮫﺮان ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﻧﺎن را ﻓﺮاھﻢ آورد و در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺮﺣﻤﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده را وﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﺮد(١٨).
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﻄﺎء اﷲ ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮای ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﻣﯽ دﯾﺪ درﺑﺎرۀ او ﮔﻔﺖ:ﻧﺸﻨﯿﺪهام ﻧﯿﮏ
ﭘﯽ در ﺷﮫﺮداری ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎزی و دزدھﺎی آﻧﺠﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﻮﯾﺎ دو ﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ھﻢ ﺑﺮای او ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ
از وﺿﻊ ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ ﺷﺮف ﻋﺮض رﺳﯿﺪه اﺳﺖ(١٩)«.
اواﺧﺮ دھﻪ ﭼﮫﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواج اﺑﺘﺬال و از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ،
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ را ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺮد و وی ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﮐﺎخ ھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﺮﺑﯽ را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ آﻏﺎز
ﻧﻤﻮد .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ھﻤﯿﻦ دوره ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ )ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺳﺎﺑﻖ( ﮐﺎرﮔﺮان
زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﻦ ﭘﺎرک زن و ﻣﺮد ﺑﯽ ﺑﻨﺪﺑﺎری را در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ دو ﺗﻦ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﮫﺮدار ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺑﻌﺪ از آﮔﺎھﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ زن و ﻣﺮد ﻻاﺑﺎﻟﯽ را ﭘﺲ از ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﻓﺮاوان آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﺣﺘﯽ اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺰﺑﻮر اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ و ﻟﺤﻨﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:ﻣﺎ درﺧﺘﺎن اﯾﻦ ﭘﺎرک
را ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﮐﻪ ﭘﻨﺎھﮕﺎی ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﺘﻤﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺷﺘﻪاﯾﻢ و آن وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻐﺰھﺎی ﻣﻨﺠﻤﺪﺗﺎن
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻠﺐ آﺳﺎﯾﺶ آﻧﺎن را ﻓﺮاھﻢ آورده اﯾﺪ (٢٠).ﺷﺪت ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﯿﮏ ﭘﯽ در ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺪرﯾﻪ ﭼﮫﺎر آﺑﺎن را ﺑﻪ ﻋﺪه داﺷﺖ
در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮّ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﮫﺮداری ﺑﺎ ﻋﺪه ای از اھﺎﻟﯽ ﻗﻠﮫﮏ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺑﺮﯾﺰﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻠﮫﮏ
ﺑﻪ ﻧﺰد او رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن اﻣﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« ﺷﮫﺮداری ﮐﺎر
ﺧﻮدش را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد ﺿﻤﻦ اﺧﺮاج آﻧﮫﺎ ﮔﻘﺖ :ﺑﺮوﯾﺪ ھﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ.
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ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ در ﺣﺎل ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺖ ﻓﺮح ﭘﮫﻠﻮی

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ـ ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت ﮐﺸﻮر و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪ دﻓﺎع ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ـ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮه از ﻣﺤﻞ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺮای ﺷﮫﺮداری از ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ :ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ در ﯾﮏ ھﺘﻞ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺟﺎده آﺑﻌﻠﯽ
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﮫﺮدار در ﺣﯿﻦ ﻗﻤﺎر اﺑﺘﺪا ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﻠﻎ  ۶٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ و آﻗﺎی ﻧﯿﮏ ﭘﯽ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻤﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ:ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻮ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﻢ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ورﻗﺖ ھﻢ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ زﻧﻢ .اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ
درﺑﺎره ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻮﯾﺪا از ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ھﺰاران ﮐﺎر ﺧﻼف آﻗﺎی ﻧﯿﮏ ﭘﯽ و دار و دﺳﺘﻪ اش
ھﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ از او دﻓﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﺮأت ﮔﻔﺘﻨﺶ را ﻧﺪارﯾﻢ « .و ﭘﺲ از آن ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ
دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ رﺷﻮه از ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿﯽ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﮫﺮان ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﮐﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای واﻗﻊ ﺷﺪن زﻣﯿﻦ
ھﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺤﺪوده ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺳﺎواک رﺳﯿﺪ .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن روی ﭼﺸﻤﻪ آب ﮐﺎﻇﻢ اﺑﺎد
ﺷﻤﯿﺮان در ﺣﺪود ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ھﺪاﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺑﺎغ ﭘﺪرش اﻋﺰاز اﻟﻤﻠﮏ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
از ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﮫﺮداری ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ از آب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ
داﺷﺖ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺰارش رﺷﻮه دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان از ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿﯽ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل
ﻏﺮب ﺗﮫﺮان ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺪه ﺷﺪ و در ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﺪون اﻣﻀﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ارﺳﺎل
ﮔﺮدﯾﺪ)(٢١
از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﯿﮏ ﭘﯽ در ﺳﺎل  ١٣۵۴ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺮدم در ﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎل در ﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ
ﺑﻮﻟﺪوزرھﺎ وﺳﻂ روز ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر و در ﺣﺎل ﻋﻤﻠﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ زﻧﺎن در ﻏﯿﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻄﺎرھﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﺎﻣﻮران ﺷﮫﺮداری در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
 .ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﻋﺮض رﺳﺎﻧﺪ دﺳﺘﻮر اﻗﺪام رﺳﯿﺪ دو زن و ﺳﻪ ﮐﻮدک ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ
)ﻣﺘﺨﻠﻔﺖ ﺗﺮ( از اﯾﻨﮫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ اﻋﺰاز ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﭘﺪر ﺷﮫﺮدار ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد  .ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﺰاز ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ دو ﻧﻔﺮی
را ﮐﻪ از دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ(٢٢).
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ﻧﯿﮏ ﭘﯽ در اواﯾﻞ دھﻪ  ۵٠ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  ،ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﭼﺎﮐﺮ ﻣﺴﻠﮑﯽ را از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﺮان در ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب
ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ رھﺒﺮﯾﮫﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ از اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ھﻤﺎﯾﻮن ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی ﺗﺎزه ای از داﻧﺶ و ھﻨﺮ رﺳﯿﺪه و
ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﺒﻮغ و ھﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﮔﺸﻮده اﺳﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ درک و درﯾﺎﻓﺖ
ھﺎی ﺗﺎزه وﻇﯿﻔﻪ ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎه دوﺳﺖ و وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﺟﮫﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ھﺮ ﭘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺧﻼﻗﯿﺘﮫﺎی ھﻨﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﻣﺪرن اﯾﺮان را ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم
وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ھﻨﺮ روزﮔﺎر ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﮫﺴﺘﺎن ﭘﮫﻠﻮی ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎس
آﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﮫﺴﺘﺎن ﭘﮫﻠﻮی ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺘﻮر اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﺎن
اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اراﺿﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و اﻣﻼک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان
واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود ﺳﯿﺰده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻧﯿﮏ ﭘﯽ
و ھﻮﯾﺪا ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﺌﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮح ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ او را ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻓﺮح از اﯾﻦ
ﻃﺮح اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﻋﺪه ای از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن ﻣﻌﻤﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﻮد را ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و رﻓﻊ ﻧﻘﺎﯾﺺ آن
ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮح ﻋﻤﺮان آﺑﺎد ـ ﮐﻪ ﻓﺮح ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮای آن ﻧﺎم ﺷﮫﺴﺘﺎن ﭘﮫﻠﻮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد وارد ﻣﺮاﺣﻞ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺷﺪ .و ﺧﺮﯾﺪاری اﻣﻼک و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده آن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ
اﺟﺮای ﺗﻌﮫﺪات ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﻋﺘﺮاض و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﮔﻮﺷﻪ ھﺎﯾﯽ از آن ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﺎد
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﮫﺮداری ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺧﺎص آب و ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻟﮑﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻨﮓ ﺷﮫﺴﺘﺎن ﭘﮫﻠﻮی در روز ٢٨ﻣﺮداد  ١٣۵۴ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و از اﯾﻦ روز رﺳﻤﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻋﺪه ای از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻼک ﺧﻮد ﻧﺸﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﮐﻪ از ﻏﺮور و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺑﻮد ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای رﺳﻤﯽ اﻋﻼم داﺷﺖ »...اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻧﻤﯿﺎﻧﺪه دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﺎن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را اﻣﻀﺎء ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ در ﺻﻨﺪوق ﺛﺒﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«...
ھﻨﻮز دو ﻣﺎه از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﮫﺴﺘﺎن ﭘﮫﻠﻮی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﺎ ھﺪف اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺤﺪود
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﺒﺮ از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ و آﻣﺎد ھﺴﺎزی ﻃﺮح ﺷﮫﺴﺘﺎن ﭘﮫﻠﻮی ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﮐﺎر رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ در ﺟﮫﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮج اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﻣﺤﻤﻮد
ﻧﻌﻤﺘﯽ زاده رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﻋﺒﺎس آﺑﺎد را ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و اﺧﺘﻼس و رﺷﻮه ﺧﻮاری رواﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ﮐﻨﺪ(٢٣).
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل آﺷﮑﺎر و ﺑﺮ ﮐﻨﺎری ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺷﮫﺮداری اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ او را ﺑﻪ
دﻧﯿﺎل داﺷﺖ.
اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﺷﮫﺮداری
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در ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ١٣۵٠ھﻮﯾﺪا در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ داد اﻣﺎ ﻣﺠﺪدا از ﺳﻮی ﺷﺎه ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ھﯿﻤﻦ ﺳﺎل ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎم ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﯿﮏ ﭘﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻮﯾﺪا روش اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻮرای
ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان در آﺑﺎن ﻣﺎه  ١٣۵١ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﻮﯾﺪا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وی را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان
ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ١٣۵٣ﺷﻮاری ﺷﮫﺮ ﺑﺮای ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎر او را ﺑﺮای ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و
ﺑﺎز در ﺳﺎل  ١٣۵۵ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﮫﺪار ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل  ١٣۵۵ﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﻮﺷﺨﺪﻣﺘﯽ ھﺎی
ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن ﻃﻼﯾﯽ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان را ﺑﻪ او ﺑﺪھﻨﺪ(٢۴).
در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۵۶ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ھﻮﯾﺪا اﺳﺖ و ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺼﺪ دﺷﺎت ﻣﻮاﺿﻊ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ را از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم دور ﮐﻨﺪ و از
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﺎه ﺑﮑﺎھﺪ در ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺷﺎه را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺷﮫﺪار ﺗﮫﺮان را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﯿﺾ
و اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در ﻣﺮدم ﺷﮫﺮت داﺷﺖ از ﮐﺎر ﺑﺮدارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﮫﺘﺮ از ھﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ﻣﺮداد  ۵۶از ﻣﻘﺎم ﺷﮫﺪاری ﺗﮫﺮان اﺳﺘﻌﻔﺎ داد .اﻣﺎ دو روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺻﺮار ﻓﺮح ﮐﻪ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ را ﻣﺠﺮی اواﻣﺮ
ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺎﺗﻮر اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ اﺻﻔﮫﺎن وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﯿﻮخ ﺷﺪ و اﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و رواﻧﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﯿﺎز از ﻣﯿﺎن
رﻓﺖ(٢۵).
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
ھﻨﻮز ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم از اﻧﺘﺼﺎب ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻨﺎﺗﻮری اﺻﻔﮫﺎن ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در
ﺣﺎل ﺳﻮزاﻧﺪن رﯾﺸﻪ ھﺎی ﮐﮫﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮح ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدان رژﯾﻢ ﮐﻪ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﻔﻮر ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اداره ﮐﻞ ﻧﮫﻢ ﺳﺎواک درﺑﺎره
وی ﻧﻮﺷﺖ»:از ﻟﺤﺎظ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ و درﺳﺘﯽ ھﻨﮕﺎم ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﻤﺖ ﺷﮫﺮدار ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان وﺳﯿﻊ داﯾﺮ ﺑﺮ
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ و زد و ﺑﻨﺪ وی در اﻓﻮاه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاھﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮدی زرﻧﮓ
و ﻓﻌﺎل و ﻗﺎﻃﻊ و ﺻﺮﯾﺢ اﻟﻠﮫﺠﻪ وﻟﯽ ﺑﺪ دھﻦ و ﻓﺤﺎش و ﻋﺠﻮل و دھﻦ ﺑﯿﻦ و ﭘﺮ ﻣﺪﻋﺎ و از ﺧﻮد راﺿﯽ و ﺳﺎزﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
در ھﯿﻤﻦ ﮔﯿﺮ و دار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺖ اﻧﺪارﮐﺎران رژﯾﻢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ داﻣﻦ ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﭘﻨﺎه
ﺑﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻏﻼرﻣﻀﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار داﺷﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺪ و ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﻔﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل در ھﻮاﭘﯿﻤﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﻃﺮح ﻓﺮﯾﺐ دﺳﺘﮕﯿﺮی رﺟﺎل ،ھﻮﯾﺪا در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۵٧/٨/١٧دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و دو روز ﺑﻌﺪ از آن اﮐﯿﭗ ﺳﯿﻤﺮغ ﻣﻨﺰل ﻧﯿﮏ ﭘﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺮوﮐﯽ ﻣﺤﻞ را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد و
ﻓﺮدای آن روز ﻧﯿﺰ اﮐﯿﭗ ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس در اﻃﺮاف ان ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ در روز  ۵٧/٨/٢١او را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ
ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﺛﺮوت اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ھﻤﺴﺮ و
ﻓﺮزﻧﺪاش ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آزادی ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﮫﺮان و ﺣﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺖ :ﭼﻮن وﺿﻊ روﺣﯽ و  ...اﻃﻔﺎل ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ٩ﺳﺎﻟﻪ و اﻣﯿﺮ رﺿﺎ
٧ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺼﺪ دارم آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﻋﯿﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻋﺰام دارم ﻟﺬا ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ اوراق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎ و ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ارﺳﺎل دارم ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ
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ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﺴﺎب ﺟﺎری اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﭼﮏ ﺑﮑﺸﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺟﺎری را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ورﻗﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ را اﻣﻀﺎ و وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺪھﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎً اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺣﺴﺎب ﺟﺎری اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻮج.د اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﺮﺣﻮم
ﭘﺪرم در اﺻﻔﮫﺎن اﺳﺖ و درآﻣﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب وارﯾﺰ و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ  ١٢ﺳﮫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﯿﻦ وراث و ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﻋﺰﯾﺰاﷲ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺪهای ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ دارد ﻟﺬا اﻣﻀﺎ دو وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺿﺮوری
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﺣﺘﺮام ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ.
ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﯾﮏ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره دو ﺗﮫﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ
ﺗﺼﺪﯾﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم آن را ھﻢ اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻢ(٢۶)«.
ﭘﺲ از ﺑﺎداﺷﺖ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن او ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ او را آزاد ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ھﻤﺴﺮش ﻧﺎﻣﻪ ای
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺼﺮت اﷲ ﻣﻌﯿﻨﯿﺎن رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی آزادی
ھﻤﺴﺮش را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼﺷﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم و ﺗﻨﮕﻨﺎی روز اﻓﺰون
رژﯾﻢ ﺛﻤﺮ ﻧﺪاد و ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺪون اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻓﺮار از ﮐﺸﻮر ﺷﺪ  .ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮار ﺷﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد را از زﻧﺪان ﺑﺮھﺎﻧﺪ او ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵٧/١٠/١۵از ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ او را آزاد ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺮوﻧﺪه و
ﺳﺎﺑﻘﻪاش ﺧﺮاب ﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﺨﺘﯿﺎر در آن ﺟﮫﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ (٢٧).در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﯿﮏ
ﭘﯽ در زﻧﺪان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در روز  ٢٢ﺑﮫﻤﻦ  ۵٧اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ و در زﻧﺪاﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺷﺪ و او ﺑﻪ
ھﻤﺮاه دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ وﻟﯽ ﻣﺠﺎل ﻓﺮار ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و
او را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﺠﻮزھﺎ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن

ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ھﺎ:
١٧ـ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان اﯾﺮان از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ص.٩٩٩
١٨ـ ﮐﯿﮫﺎن۵٠/۴/١۵ ،
١٩ـ رﺟﺎل ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ،....ﭘﯿﺸﯿﻦ،ص٢٠
٢٠ـ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﺳﯿﻤﺎی ﮐﺎرﮔﺰاران ،...ﭘﯿﺸﯿﻦ،ص۶٢ـ ۶١
٢١ـ رﺟﺎل ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ،....ﭘﯿﺸﯿﻦ،ص٢٣ـ ٢١
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٢٢ـ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﮫﻨﻮد ،از ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﺗﮫﺮان :ﻧﺸﺮ ﺟﺎﯾﻮدان ،١٣٧٠ ،ص۶٠٢
٢٣ـ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﺳﯿﻤﺎی ﮐﺎرﮔﺰاران ،...ﭘﯿﺸﯿﻦ،ص ۶٧ـ ۶٢
٢۴ـ ﮐﯿﮫﺎن۵۵/١/٢۴ ،
٢۵ـ ﺑﮫﻨﻮد ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص٧٢۴
٢۶ـ رﺟﺎل ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ،....ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص٢٩ـ ٢٨
٢٧ـ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﺳﯿﻤﺎی ﮐﺎرﮔﺰاران ،...ﭘﯿﺸﯿﻦ،ص.٨٢
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