 /دل ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی /
زﺧﻢ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ  ،رﺿﺎ ﻣﻘﺼﻮدی  -وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
زﺧﻤﮭﺎی زﻧﺪﮔﯽ
» در زﻧﺪﮔﯽ زﺧﻤﮭﺎﺋﯽ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺧﻮره روح را آھﺴﺘﮫ در اﻧﺰوا ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻣﯽ ﺗﺮاﺷﺪ .اﯾﻦ دردھﺎ را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﮐﺴﯽ
اظﮭﺎر ﮐﺮد - ...ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ «
از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪ دﻟﻨﻮﺷﺘﮫ ای از ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺎرم  .ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ؟ و آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ً
ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﮐﮫ ھﻤﻮاره از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﮫ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻓﻦ دﻓﺎع  ،در دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان
ﺑﻮده ام  .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪاﻧﮫ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم از ﺣﺴﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز در وﺟﻮدم رﺧﻨﮫ ﮐﺮده و
ﻣﺮا در ﺗﻌﺎرض  ،ﺟﺪال و ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺋﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار داده  ،ﭘﺮده ﺑﺮدارم  .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﺧﻢ ﮐﮫ وﺟﻮدم را ﭼﻮن ﺧﻮره آھﺴﺘﮫ و
در اﻧﺰوا ﺗﺮاﺷﯿﺪه اﺳﺖ  ،اﻧﺪﮐﯽ از آﻻم ھﻤﻨﻮﻋﺎﻧﻢ را ﺗﺴﮑﯿﻦ دھﺪ.
ﺣﺪودا ً ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ ) ﻗﺮﯾﺐ ﺳﻨﮫ  ١٣۵۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی ( ﺑﻮدم ﮐﮫ ﭘﺪرم در اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﮫ ﺗﺼﺎدف درﮔﺬﺷﺖ .ھﻨﻮز ھﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
دو ﮐﻠﻤﮫ ) ﺳﺎﻧﺤﮫ ﺗﺼﺎدف  ،وﻓﺎت( ﺗﺮدﯾﺪ دارم  .ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﮫ  ،ﻣﻮﺟﺒﺎت و زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی آن  ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ  ،وﺿﻊ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﭘﺪرم و در اداﻣﮫ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه  ،ﻋﺪم اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﺎء
دم  ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﺠﺎم ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﺧﺮوﺟﺶ از اﯾﺮان  ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﺧﺒﺮ از ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽ داد ﮐﮫ
ھﯿﭽﮕﺎه ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪ!
از ھﻤﺎن اوان ﮐﻮدﮐﯽ  ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرﻗﮫ ھﺎی ﺣﻖ ﺟﻮﺋﯽ  ،ظﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰی  ،دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮم ،اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪل و ﺿﺮورت ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺑﮫ
اﺳﺒﺎب و ﻓﻨﻮن ﻻزم ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ  ،در ذھﻦ و روﺣﻢ درﺧﺸﯿﺪ  .ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﯿﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﻒ ﻧﺴﺨﮫ ھﺎی ﻋﻼج  ،ﭼﺎره و ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از طﺮز ﺟﺮﯾﺎن دﻋﻮی در دادﮔﺎه ﭼﯿﺰی ﻋﺎﺋﺪﻣﺎن ﻧﺸﺪ .ﺣﺘﯽ دﯾﮫ ای ھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮھﻤﯽ ﺑﺮ زﺧﻢ دل و ﻋﻼﺟﯽ ﺑﺮای
ﻏﻢ ﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎدر ﺑﯽ ﭘﻨﺎھﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ اﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﮫ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﺶ ﺳﺮ اوﻻد ﺻﻐﯿﺮ و ﺣﺎﻻ ﯾﺘﯿﻢ از ﺳﺎﯾﮫ ﭘﺪر ،ﻋﺰم و
ارادۀ ﺟﺪی اش را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﮫ ﺟﺰم ﮐﺮد .در ﺟﺎﻣﻌﮫ  ١٣۵۵زﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ  ،ﺑﯽ ﺳﻮاد و ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﮭﺎرﺗﯽ ﺧﺎص  ،ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻋﺰت  ،ﻣﻨﺎﻋﺖ طﺒﻊ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺤﻔﻮظ
ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎطﻊ داده و در اﺛﺒﺎت ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ،
ﺑﻤﺎﻧﺪ  ،ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻀﺎﻧﺖ اوﻻد ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻮام دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ
ِ
ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ و ﻓﺮوش آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺪاﮐﺎری و ﻣﺠﺎھﺪﺗﯽ ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﮫ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ و
ﺳﻮی ﭼﺸﻢ  ،اﻋﺼﺎب و ﺗﺎر و ﭘﻮد وﺟﻮدش ﺑﺎ ﮔﺮه زدن ﺑﮫ ﺗﺎر و ﭘﻮد ھﺮ ﻓﺮش  ،ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺿﻌﻒ رﻓﺖ  .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﻧﺪک ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوزی ﺑﺎ ھﻤﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻮاھﺒﺶ  ،ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﺴﺖ و ﻟﺮزان ﮐﺮده ،ﭘﯽ
ﺧﻮﺷﯽ و ﻋﺸﺮت ﺧﻮد ﻣﯽ روﻧﺪ  ،ﺳﺮﻣﺸﻖ ،درس و ﺳﻨﺪی زﻧﺪه و ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﮫ از آن دوران ﺣﮑﺎﯾﺘﮭﺎ و درﺳﮭﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر آﻣﺪ .دوازده ﺳﺎﻟﻢ ﮐﮫ ﺷﺪ ،ھﻤﺎن ﺣﺲ ﺣﻖ
ﺧﻮاھﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮫ ﺣﻮزه ام ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ .دروس ﺣﻮزوی را از ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت و در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی ﺗﻮأﻣﺎن در ﺟﺎن روح ﺧﺴﺘﮫ ام ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ رﺳﺎﺋﻞ و ﻣﮑﺎﺳﺐ و ﺑﺎ زﺣﻤﺎت و
ھﺠﺮﺗﮭﺎی ﻓﺮاوان از زادﮔﺎھﻢ ﺑﮫ اﺻﻔﮭﺎن  ،ﻣﺒﺎرﮐﮫ  ،اھﻮاز و ﻗﻢ ؛ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ  .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ در ﺳﺎل  ١٣٧١ﮐﮫ وارد داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺷﺪم  ،ﮔﻮﺋﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎن آرزوی دﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ام و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻮی
ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ راه ﺑﺮده اﺳﺖ  .ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗﺸﻨﮫ درس و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮدم  .ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ از ھﻤﺎن ﺗﺮم اول وارد
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓﻘﮭﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪم و ﺑﮭﺮه ﻓﺮاوان ﺑﺮدم  .ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ رﺷﺘﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪم ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از درس و
ﺑﺤﺚ و ﮐﺘﺎب و ﻣﺪرﺳﮫ ﮔﺮه ﺑﺨﻮرد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ وارد ﺣﺮﻓﮫ ﭘﺮ رﻣﺰ و راز وﮐﺎﻟﺖ ﺷﺪم ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮای دﯾﮕﺮی
دارد ﮐﮫ از ﺣﻮﺻﻠﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ .
ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﺣﺮﻓﮫ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺎھﻮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎی وﺳﯿﻊ و ﻗﺪاﺳﺖ و ﺻﻔﺎی ذاﺗﯽ اش  ،ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزم  .ھﺮ
ﭼﻨﺪ زﻧﮕﺎر روزﮔﺎر ﺑﺮ آﯾﻨﮫ وﺟﻮدش ﮔﺮد وﻏﺒﺎر ﺷﺒﮭﮫ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪه و اﯾﻦ آﯾﻨﮫ دﯾﺮﯾﺴﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻏ ّﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ .
از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ رﯾﺸﮫ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﮫ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺸﻮد .وﺟﻮد ﻣﺎ ھﻤﻮاره ﺑﯿﻦ دو ﻧﯿﺮو در ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ  .از

ﯾﮏ ﺳﻮ رﺷﺘﮫ ای ﻣﺎ را ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ زده و ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺧﺎطﺮﺧﻮاه اوﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و از طﺮﻓﯽ ﺟﺒﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻌﯿﺸﺖ وادارﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﮭﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ  .و اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻣﺠﺎز و ﻧﻘﺶ ﻣﺎر از ﻧﻮﺷﺘﮫ آن
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﮕﺮدد و اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﺒﮫ ﮔﺮدد  ،ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺮزای ﻗﻤﯽ ﻣﻘﮭﻮر دﺳﯿﺴﮫ و ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﻣﻼی ﺑﯿﺴﻮاد اﻣﺎ
اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک دﯾﺎرش ﮐﻨﻨﺪ …) اﻟﻌﺎﻗﻞ ﯾﮑﻔﯿﮫ اﻻﺷﺎرۀ (
اﻣﯿﺪوارم ﺣﺮﻓﮫ ﺧﻄﯿﺮ و وﺟﯿﮫ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﮫ اﺳﺒﺎب و آﻻت ﮐﺬب و دﻏﻞ و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﻠﻮث ﻧﺸﻮد ،ﮐﮫ در آن ﺻﻮرت طﺎﻟﺐ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻋﺰت  ،رﻓﺎه و ﺳﻌﺎدت  ،ﺳﻼﻣﺖ و اﻋﺎﺷﮫ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ در ھﺮ ﺻﻮرت ﭼﮫ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﯾﺎ
ﻣﻀﺎﯾﻘﯽ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدد.
اﻣﯿﺪوارم ﺣﺮﻓﮥ ﺷﺮﯾﻒ وﮐﺎﻟﺖ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ و طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻄﺎول اﯾﺎم ﻧﺸﻮد و دﻓﺎع از ﺣﻖ در ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﮫ رﻧﮓ ﻧﺒﺎزد !
اﻣﯿﺪوارم وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ  ،ﺳﺮه از ﻧﺎﺳﺮه ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺪه ای ﺑﺮای ﺟﯿﻔﮥ دﻧﯿﺎ ،ﺗﺪﻟﯿﺲ
ﻣﺎﺷﻄﮫ ﻧﮑﻨﻨﺪ!
اﻣﯿﺪوارم در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ روزی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در دادرﺳﯽ و ﺟﮭﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ای
ﻋﺎدﻻﻧﮫ  ،ﭼﻮن ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﮏ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﺑﯿﻤﺎر ،اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺿﺮوری ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .
اﻣﯿﺪوارم روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ در ﮐﺸﻒ و ﺣﻞ ﻏﺎﻣﻀﺎت ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﺋﯽ  ،ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه  ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻗﺎﺿﯽ
ﭘﺮوﻧﺪه ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮭﻢ ﺑﺪﺑﯿﻦ ،
ھﺮ ﺳﮫ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺑﻘﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﺎﻷﺧﺮه اﻣﯿﺪوارم روزی طﺒﻘﮫ وﮐﻼء ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻔﺲ و ﻣﮭﺎرت و درﺧﺸﺶ در ﭘﯿﺸﺒﺮد و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺧﻮد از
طﺮف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮداﮔﺮان رﺳﻮا.

