ﻫﺰار ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻫﺰار ﺑﯽ ﻓﺎﻣﯿﻞ
ﭘﺎرﯾﺲ :ﻧﺎﺻﺮ اﻣﯿﻨﯽ
دﯾﭙﻠﻤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ

ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺰار ﻓﺎﻣﯿﻞ اداره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﻫﺰار ﺑﯽ ﻓﺎﻣﯿﻞ!
ﻣﺤﺘﺸﻢ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری– ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺸﺎور اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ اﻧﺼﺎری– ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻓﺮخ )ﻣﻌﺘﺼﻢ
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ( -ﺣﺎج ﻏﺰاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ اردﻻن -ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻼﺣﯽ ﺻﻼح اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ -اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺠﻢ ،ﻧﺠﻢ
اﻟﻤﻠﮏ -ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﻠﻌﺖ ﺑﺮی اﻋﺘﻼء اﻟﻤﻠﮏ -رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻨﺼﻮراﻟﻤﻠﮏ -ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺻﺪری
ﺻﺪﯾﻖ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ -اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻤﻠﮏ -ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ ذﮐﺎءاﻟﻤﻠﮏ -اﺣﻤﺪ ﻗﻮام،
ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ -ﺳﺎﻋﺪ -ﺳﻬﯿﻠﯽ -ﻣﺆﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ -ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ -ﻣﺸﯿﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺼﯿﺮدﯾﻮان
اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ و دﻧﯿﺎ دﯾﺪه و ﻣﻤﺘﺎز از ﻣﺴﯿﺮﮔﺮدش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ وﺟﺎی
آﻧﻬﺎ را اﻣﺮوز اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ:
اﺳﻼم ﻓﻘﯿﺮی -زﻫﺮا ﮐَﻔﺘَﺮک -ﺷﻬﺮزاد ﻻزم زاده -ﺣﺴﯿﻦ روﻏﻦ ﭼﺮاغ -ﻧﺠّﺎر -ﻧﻮر ﺑﺎﻻ-
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ -ﺳﯿﺮخ ﮐﻼﺋﯽ -ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی -اﷲ ﮐَﺮَم -ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎف -ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ روزی ﻃﻠﺐ-
ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎزوَر -آﻗﺎ ﺑﺎﻻزاده -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮش اﻧﺪام -ﻋﻤﺎد اﻓﺮوغ -ﻧﯿﺎزﮐﯽ -رﺳﻮل ﻋﻄﺎر
ﺳﻔﯿﺮﺟﺪﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻟﻨﺪن -ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻪ ﭘﻨﺠﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل زﻧﺎن اﯾﺮان -ﺛﻤﺮه
ﻣﺸﺎور ﻣﺨﺼﻮص رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر.

ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ:
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را ﻫﺰار ﻓﺎﻣﯿﻞ اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻋﺎﻣﯽ ﻧﻘﺶ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ادارۀ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و اﺳﺎﻣﯽ ﺳﯽ ﭼﻬﻞ )دوﻟﻪ( )ﺳﻠﻄﻨﻪ( )اﻟﻤﻠﮏ( را ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽ آوردﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﮔﻞ ﻫﺎی ﺳﺮ ﺳﺒﺪ اﯾﻦ ﻫﺰار ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
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وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ
وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ درﺑﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر » ﻫﺰارﻓﺎﻣﯿﻞ « ﺑﻮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ام ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﺪه وزارت ﺧﺎرﺟﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر و اﻧﺤﺼﺎر داﺷﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد:
* از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری :ﺣﺎج ﻣﺤﺘﺸﻢ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﺳﻨﻔﺪﯾﺎری وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮری
اﺳﻨﻔﺪﯾﺎری وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻔﯿﺮ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻫﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری
)ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤُﻠﮏ( ﺳﻔﯿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺳﻔﯿﺮ در ﺑﺮن )ﺳﻮﺋﯿﺲ( و ﻣﻌﺎون اداری
وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ،اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺳﻔﯿﺮ در ﭘﺮاگ )ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ( ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻖ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری )وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی( ،ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪﯾﻖ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺳﻔﯿﺮ در
ﺑﺎﻧﮑﻮک )ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ( ،ﻋﺒﺎس اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺳﻔﯿﺮ در وﯾﻦ )اﺗﺮﯾﺶ( ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮأت اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﻣﻌﺎون
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻔﯿﺮ در ﮐﺎﻧﺎدا ،رﺿﺎ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل در ژﻧﻮ و ﭼﻨﺪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در
ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﺳﭙﻬﺒﺪی :اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﺳﭙﻬﺒﺪی وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت درﺑﺎر و ﺳﻔﯿﺮ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻣﺼﺮ و درﺑﺎر واﺗﯿﮑﺎن ،ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻫﺎد ﺳﭙﻬﺒﺪی
ﺳﻔﯿﺮ در ﻣﺮاﮐﺶ ،ﺑﺮادرزاده ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﺮوﯾﺰ ﺳﭙﻬﺒﺪی ﺳﻔﯿﺮ در داﻧﻤﺎرک و ﯾﻮﻧﺎن و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
ﺳﭙﻬﺒﺪی ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل داﻣﺎد اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﺧﺎن ﺑﻮد ،ﺳﻔﯿﺮ در ﺑﺤﺮﯾﻦ.
* ازﺧﺎﻧﺪان اﻧﺼﺎری :ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮدﺧﺎن اﻧﺼﺎری ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ وزرای ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ
ﺧﺎن ﻣﺸﺎوراﻟﻤﻤﺎﻟﮏ اﻧﺼﺎری وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮان درﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﯾﺲ و
ﺳﻔﯿﺮ در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ،ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری ﺳﻔﯿﺮ در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﻮﺋﺪ و ﻫﻠﻨﺪ و ﻫﻨﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻔﯿﺮ در ﯾﻮﮔﺴﻼوی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و دﻓﺘﺮ اروﭘﺎﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ژﻧﻮ )اﯾﺸﺎن ﭘﺪر
اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻮﺷﺖ(.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻬﻨﺎم :ﭼﻬﺎر ﺑﺮادر در رده ﻣﺴﺘﺸﺎری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﻨﺎم ﺳﻔﯿﺮ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﺮوژ،
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻬﻨﺎم ﺳﻔﯿﺮ در اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪه ،اﺳﺪاﷲ ﺑﻬﻨﺎم ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﻬﻨﺎم
ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل در ﺑﺼﺮه و ﺟﻮاد ﺑﻬﻨﺎم ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل در ﻃﺮاﺑﻮزان ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﻨﺪ ﺑﻬﻨﺎم دﯾﮕﺮ در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ
و ادارات ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﺷﻮخ در ﮐﻤﺘﺮ اداره ای ﺑﻮد ﮐﻪ
ﯾﮏ » ﺑﻬﻨﺎم « ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ!
* از ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺮﯾﺐ :ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﺳﻔﯿﺮ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺳﻔﯿﺮ در
ﻣﺼﺮ و ﺳﻮﺋﯿﺲ و ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻫﺮﻣﺰ ﻗﺮﯾﺐ ﺳﻔﯿﺮ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و داﻣﺎدﻫﺎی آﻧﺎن ﺧﺴﺮو اﮐﻤﻞ
ﺳﻔﯿﺮ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻓﺮﯾﺪون ﺳﺘﻮده ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺳﻔﺎرت در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ.
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* از ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻤﯿﻌﯽ :ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻨﺎﯾﺖ اﷲ ﺳﻤﯿﻌﯽ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻔﯿﺮ در ﻋﺮاق ،ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺳﻤﯿﻌﯽ ﺳﻔﯿﺮ در آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻤﯿﻌﯽ ﺳﻔﯿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺳﻤﯿﻌﯽ
ﺳﻔﯿﺮ در ﻟﻬﺴﺘﺎن و داﻧﻤﺎرک و ﻣﻌﺎون اداری وزارت ﺧﺎرﺟﻪ.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺮخ :ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻓﺮخ )ﻣﻌﺘﺼﻢ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ( ﺳﻔﯿﺮ درﭼﯿﻦ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﺮزﻧﺪ
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮخ ﺳﻔﯿﺮ در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ.
* ازﺧﺎﻧﺪان ﺑﻬﺮاﻣﯽ :اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﺳﻔﯿﺮ در ﭼﯿﻦ و ﻣﺮاﮐﺶ ،ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻣﻌﺎون اداری
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻔﯿﺮ در ﻣﺼﺮ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﺳﻔﯿﺮ در روﻣﺎﻧﯽ.
* ازﺧﺎﻧﺪان دﯾﺒﺎ :ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺒﺎ ﺳﻔﯿﺮ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﻓﺮﯾﺪون دﯾﺒﺎ ﺳﻔﯿﺮ در ﻟﻬﺴﺘﺎن،
ﺑﻠﮋﯾﮏ و واﺗﯿﮑﺎن ،اﯾﺮج دﯾﺒﺎ ﮐﺎردار ﻣﻮﻗﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﻓﻬﯿﻤﯽ :ﺧﻠﯿﻞ ﻓﻬﯿﻤﯽ )ﮐﻔﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ درﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺳﻔﯿﺮ
در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻟﻬﺴﺘﺎن و دو ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن اﺳﺪاﷲ ﻓﻬﯿﻤﯽ ﺳﻔﯿﺮ در ﺳﻮﺋﯿﺲ و ﻧﺼﺮاﷲ ﻓﻬﯿﻤﯽ ﺳﻔﯿﺮ در
ﺳﻨﮕﺎل.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻬﯿﻠﯽ :ﻋﻠﯽ ﺳﻬﯿﻠﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺒﻖ و ﺳﻔﯿﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ .دو ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺣﺴﯿﻦ و ﻓﺮخ ﺳﻬﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اداره و ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺘﺸﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺨﺘﯿﺎر :ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻠﯿﻞ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺑﺨﺘﯿﺎری )ﭘﺪرﻣﻠﮑﻪ ﺛﺮﯾﺎ( ﺳﻔﯿﺮ در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺳﻔﯿﺮ در ﮐﺎﻧﺎدا.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻼﺣﯽ )ﺻﻼح اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت و ﮐﻔﺎﻟﺖ
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ رﺳﯿﺪ دو ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺣﯽ و ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت و
ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
* از ﺧﺎﻧﺪان اردﻻن :ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻋﺰاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ اردﻻن ﺳﻔﯿﺮ در ﻋﺮاق و اﻣﯿﺮاﻟﺤﺎج و وزﯾﺮ در
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ اردﻻن وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻔﯿﺮ در ﺷﻮروی و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ )ﮐﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ اﯾﺸﺎن وزارت درﺑﺎر ﺑﻌﺪ از اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﻫﻮﯾﺪا ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﺪ و ﭘﺲ از رﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ (.ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اردﻻن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻ
رﻓﺖ و اﮔﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﺸﺪه ﺑﻮد اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻔﺎرت ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ اردﻻن
ﺳﻔﯿﺮ در ﻣﺴﮑﻮ ،ﯾﺤﯿﯽ اردﻻن ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل در ﻫﺮات ،ﻫﻤﺎﯾﻮن اردﻻن ﮐﺎردار در ﺗﺮﮐﯿﻪ و رﺋﯿﺲ اداره
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻨﺘﻮ.
* از ﺧﺎﻧﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺪم و ﻣﻘﺪم :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺪم ﺳﻔﯿﺮ در اﺗﯿﻮﭘﯽ و ﺳﻮﺋﺪ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﻣﻘﺪم ﺳﻔﯿﺮ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﻗﻄﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺪم وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر در ﻟﻨﺪن.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺮوﻫﺮ :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮوﻫﺮ ﺳﻔﯿﺮ در ﯾﻮﻧﺎن و ﺳﻮﺋﺪ.
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* از ﺧﺎﻧﺪان اﻧﺘﻈﺎم :دو ﺑﺮادر ﻋﺒﺪاﷲ و ﻧﺼﺮاﷲ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻔﯿﺮ در آﻟﻤﺎن
و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺠﻢ :ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺠﻢ )وزﯾﺮ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺳﻔﯿﺮ در ژاﭘﻦ و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،ﺑﺮادر اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﻢ ﺳﻔﯿﺮ در ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺒﺎس ﻧﺠﻢ )ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺠﻢ اﻟﻤﻠﮏ(
ﺳﻔﯿﺮ در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،داﺋﯽ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻧﺠﻢ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺪس ﻧﺨﻌﯽ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ،وزﯾﺮ درﺑﺎر و
ﺳﻔﯿﺮ در ﻋﺮاق و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و واﺗﯿﮑﺎن.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻀﺪی :ﯾﺪاﷲ ﻋﻀﺪی وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻔﯿﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮزﯾﻞ ،اﯾﺸﺎن داﻣﺎد
وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮد.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻠﻌﺖ ﺑﺮی :ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﻠﻌﺖ ﺑﺮی )اﻋﺘﻼء اﻟﻤﻠﮏ( ﺳﻔﯿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان در ﻫﯿﺄت ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز اﯾﺮان و ﻋﺮاق در دوره ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی
ﻣﺮزی  ١٩١٣و  ،١٩١۴ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن زﻧﺪه ﯾﺎد دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺧﻠﻌﺖ ﺑﺮی ﺳﻔﯿﺮ در ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺪت  ٧ﺳﺎل وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﻮﯾﺪا ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ
اﻋﺪام ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺠﺰﯾﺮه در ﺳﺎل  ١٩٧۵ﺑﻪ اﻣﻀﺎی آن ﻣﺮﺣﻮم
اﺳﺖ و ﻋﺠﺒﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزی اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻨﺼﻮر :رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر )ﻣﻨﺼﻮراﻟﻤﻠﮏ( ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ و وزﯾﺮ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪوران رﺿﺎ ﺷﺎه و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻔﯿﺮ در ژﻧﻮ ،ﻫﻤﺸﯿﺮه زاده اﯾﺸﺎن دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون زﻧﺪ ﻓﺮد
ﺳﻔﯿﺮ در ﮐﻮﯾﺖ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق .ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی و
ﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت رﺳﯿﺪﻧﺪ.
* از ﺧﺎﻧﺪان اﻓﺸﺎر :اﻣﯿﺮ ﺧﺴﺮو اﻓﺸﺎر ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ و
ارﺗﺸﺒﺪ ازﻫﺎری و ﻗﺒﻞ از آن ﺳﻔﯿﺮ در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﻣﯿﺮاﺻﻼن اﻓﺸﺎر ﺳﻔﯿﺮ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻃﺮﯾﺶ و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺸﺎر ﺳﻔﯿﺮ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻢ )ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ درﺑﺎر ﺳﺎﺑﻖ( ﺳﻔﯿﺮ در ﻣﺼﺮ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ ﺳﻔﯿﺮ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻧﻮه اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺮام ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺳﻔﯿﺮ در اﺗﺮﯾﺶ.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﺻﺪری :ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺻﺪری )ﺻﺪﯾﻖ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ( ﺳﻔﯿﺮ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪری
ﺳﻔﯿﺮ در اﺗﺮﯾﺶ.
* از ﺧﺎﻧﺪان ﺣﮑﯿﻤﯽ :ﻣﺮﺣﻮم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﮑﯿﻤﯽ )ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻤﻠﮏ( ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪ،
ﻫﺎﺷﻢ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺳﻔﯿﺮ در ﺳﻮدان.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ از ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ )ﺗﺎﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ام
ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد( ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد آور ﺷﻮم ﮐﻪ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ رﺳﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط و ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ دوﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر
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زﺣﻤﺖ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻻ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﻋﺒﺪه )ﻓﺮزﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻋﺒﺪه ﺣﻘﻮق دان ﻣﻌﺮوف( ﮐﻪ ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎون اداری وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻔﯿﺮ در ﯾﻮﻧﺎن ،ﻣﺠﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وزات ﺧﺎرﺟﻪ )ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎن رﻫﻨﻤﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺳﻔﯿﺮ
اﺳﺒﻖ در ﻟﺒﻨﺎن( ،ﻋﺒﺪاﻻﻣﯿﺮ رﺷﯿﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﺳﻔﯿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻮﻧﺲ ،ﺟﻌﻔﺮ راﺋﺪ ﺳﻔﯿﺮ در
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺻﺎدق ﺻﺪرﯾﻪ ﺳﻔﯿﺮ در روﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺮاق و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻣﯿﺮ
ﻣﮑﺮی ﺳﻔﯿﺮ در آﻟﻤﺎن و ﻟﻬﺴﺘﺎن ،دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺳﻔﯿﺮ در ﮐﻮﯾﺖ ،اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﺳﻔﯿﺮ در
ﭼﯿﻦ و ﻣﺮاﮐﺶ.
آﺗﺶ در ﻧﯿﺴﺘﺎن
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺰل ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮاب وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﮔﺮﻓﺖ دﮐﺘﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز اﯾﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ وزرای ﺧﺎرﺟﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺧﺎﻧﺪان اﺷﺮاف ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ – ﻋﻼء اﻟﺴﻄﻨﻪ – ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻤﻠﮏ و ذﮐﺎء اﻟﻤﻠﮏ
ﻓﺮوﻏﯽ – ﻧﺼﺮاﷲ اﻧﺘﻈﺎم اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را اﺣﺮاز ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﻔﯿﺮ ﯾﺎ وزﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺟﻮان ﺟﺰ
ﺳﺎﺑﻘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﺑﻖ اداری ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارات -ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ -ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اداری وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ در ورودی
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ داده و اﯾﺴﺘﺎده ﻫﻤﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت و
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن آﻏﺎزﮐﺮد :ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت ﺧﺎرﺟﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻢ در اﯾﻦ ﺗﺎﻻر ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻢ.
از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪه ام اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﻣﺖ و آن
آﻗﺎی ﻧﺒﯿﻞ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ در اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ اﻫﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﺪﯾﺪاً
ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
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ﺑﺪﺳﺘﻮر دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻫﻤﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ و دﻗﯿﻘﺎً
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪ از ﺑﯿﻦ ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ
دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از  ٨۵ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرج دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻼﻓﯽ زده ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺎده ﮐﺮد و دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﺮای
ﺗﺄﯾﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ اﺣﮑﺎم ﺑﺮﮐﻨﺎری را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﮐﻤﺎل
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻓﻌﻼً دﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ای ﮐﻪ در وزارت دﻓﺎع ﮐﺮدﯾﻢ و ﻋﺪه ای از اﻣﺮای ارﺗﺶ را
ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدﯾﻢ اﮐﻨﻮن روز و ﺷﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ و ﺑﺮای ﺳﻘﻮط ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ و ﻓﻌﻼً ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺎ اﻋﻀﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ را ﻫﻢ ﻋﻼوه ﮐﻨﻢ.
ﻫﺰار ﺑﯽ ﻓﺎﻣﯿﻞ
در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﻫﺰار ﺑﯽ ﻓﺎﻣﯿﻞ اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺪﺷﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺜﺎل ﺷﻤﻊ ﺧﺎﻧﯽ -دوزدوزاﻧﯽ -ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎف -ﻧﺠّﺎر -ﻋﻄّﺎر -روﻏﻦ ﭼﺮاغ -ﻧﻮرﺑﺎﻻ -روزی
ﻃﻠﺐ -ﺧﻮش اﻧﺪام -ﺧﻮش ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎی ﺧﻮش ﻧﺎم ﻓﻌﻼً ﻣﺸﺎور ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان اﺳﺖ،
ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اش ﺧﻮش ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ ،ﭼﺮا؟
ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ﭘﺎی وﻋﻈﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭼﻪ ﻗﺼﻪ و داﺳﺘﺎﻧﯽ دارد.
ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻔﺘﺮک و ﺷﻬﺮزاد ﻻزم زاده ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﻨﯿﺲ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻪ ﭘﻨﺠﯽ)۵-٣ﺟﯽ( ﻣﺴﺌﻮل
ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل زﻧﺎن .در اﯾﺮان اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﻏﯿﺮ آﺷﻨﺎ و ﻏﯿﺮﻣﺄﻧﻮس
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮﺷﻮد ،آﺧﺮﺧﻮش ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﻢ ﺷﺪ ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ! در داﺧﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﮐﺎر را راﺣﺖ ﮐﺮده و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺣﺎج آﻗﺎ و ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﯽ روزی روزﮔﺎر ﻣﺎ را ﻫﺰار ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺳﯿﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﺰار ﺑﯽ ﻓﺎﻣﯿﻞ !!
ﻟﻘﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ ،ﺳﯿﺎه ﭼﺮده ﺑﻮد ،ﮐﺴﯽ او را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد و از وی
آﺛﺎر ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
روزی ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺮﺳﻢ اﻣﺘﺤﺎن وی را ﮔﻔﺖ:
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﮑﺶ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی او را ﺑﻨﺰد ﻣﻦ آر.
ﻟﻘﻤﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﮑﺸﺖ و دل و زﺑﺎﻧﺶ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﺟﻪ آورد.
ﺧﻮاﺟﻪ روزی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ:
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﮑﺶ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎﯾﺶ را ﺑﯿﺎور.
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ﻟﻘﻤﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﮑﺸﺖ و دل و زﺑﺎﻧﺶ را آورد.
ﺧﻮاﺟﻪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ از دل و زﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻧﺎ
ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ !
از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی ﺳﺮ ﺳﺒﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
دارﻧﺪ در ﻋﻮض ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻧﺎم ،زﺑﺎن و دﻟﺸﺎن ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺪر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺲ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻧﺠﯿﺐ
و ﺻﺒﻮر اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﻬﯽ آﻣﯿﻦ ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ...
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