در ﻣﻮرد واﻗﻊۀ  ٢٨اﻣﺮداد ١٣٣٢
و ﮐﺸﻒ ﺟﺪﯾﺪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس
ﺣﺴﯿﻦ وﺻﺎل
در ﯾﮑﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ی ﮔﺬ ﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎ ن )ﺳﯿﺎ( اﺳﻨﺎدی ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﺎزه ای را از ﮐﻮدﺗﺎی ﺷﻮم  ٢٨اﻣﺮداد
 ١٣٣٢ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ  .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﮑﺎن آورد ﮐﻪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن را از ﻧﻨﮓ ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ  .ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﮐﻪ در راه ازادی و ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻓﻼﮐﺖ اﻣﺮوزی ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن -ﻋﻠﯽ
ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس -ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎﻣﺪار! ﻣﻌﺮوف را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺳﻔﺴﻄﻪ و ﻣﻐﻠﻄﻪ و آﻧﻬﻢ در اﺳﺘﺎﻧﻪ ی
ﺳﺎﻟﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ ی  ٢٨اﻣﺮداد ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ای ﻣﺪﻋﯽ
اﺧﺘﺮاع راﻫﯽ ﺑﻨﺎم )ﺧﻂ ﺳﻮم( در واﻗﻌﻪ ی درد ﻧﺎک  ٢٨اﻣﺮداد ﺳﺎل  ١٣٣٢ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻄﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻌﺒﻪ ،رو ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿﺮود .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن در واﻗﻌﻪ ی ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ اﻣﺮداد ﺑﯿﻦ دو
ﺧﻂ -ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ – و  -ﮐﻮدﺗﺎ -ﺧﻂ ﺳﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن :
ﭘﯿﺮوزی »ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺿﻤﻨﯽ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ«!!
اﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس از اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره ی ﻣﻘﺎﻟﻪ ی او ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺷﺮح ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺸﻒ ﺑﺰرگ ﺧﻂ ﺳﻮم اوﺳﺖ ١٣٠٠ ،ﻧﻔﺮ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮑﺮ ﻧﯿﺰ آﻧﺮا ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﭘﺎﻟﮕﯿﺶ – ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﻣﯿﺒﺪی -ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻣﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ و ﻧﯿﺰاﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ :
اﯾﻦ ﺧﻂ ﺳﻮم در ﺗﺒﯿﯿﻦ روﯾﺪاد  ٢٨ﻣﺮداد و درک ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و
ﻧﯿﺰﻣﺠﺮﯾﺎن رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﯽ.ﺑﯽ .ﺳﯽ و ﺻﺪای اﻣﺮﯾﮑﺎ و رادﯾﻮ ﻓﺮدا و ...ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
)ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ی ﺣﻘﯿﻘﺖ(! را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ .او ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ!! را ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻌﺎدﻟﯽ در ﺑﺎره ی روﯾﺪاد  ٢٨ﻣﺮداد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان از رواﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
)ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ رواﯾﺘﻬﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ( ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دروﻏﭙﺮدازﯾﻬﺎی ﻣﺎ و اﻣﺜﺎل ﻣﺎ اﻧﺸﺎ اﷲ ﮐﻢ ﮐﻢ
دارﻧﺪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ« .
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآورﯾﺴﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺳﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ! دﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع دو ﺧﻂ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ زده
اﻧﺪ .
ﺧﻂ اول اﯾﺸﺎن ﺧﻂ اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم )دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق وآﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ(*
ﮐﻪ ﺷﻮر ﺑﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﺑﺎ دروﻏﻬﺎی ﺷﺎﺧﺪار و اﻓﺘﺮاﻫﺎی اﺷﮑﺎر ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﺒﻬﻪ ی اﺳﺘﺒﺪاد درﻧﺰد اﻫﻞ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺮم آوری رو ﺑﺮوﺷﺪ) وﮔﺮﭼﻪ اﺻﺮاردرﺗﺒﻠﯿﻎ ان ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﺪت اداﻣﻪ دارد!(
 ﺧﻂ دوم اﺧﺘﺮاﻋﯽ آﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ٢٠١١در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮر )ﻟﯿﻨﺪز ﮔﺮاﻫﺎم( اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻫﻤﺪ ﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ازﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن دﭼﺎر ﺷﻮد؛ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﻒ
اﯾﻦ ﺧﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﻢ آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻒ و ﻟﻌﻨﺘﯽ از ﻫﻤﻪ ی ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺰ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮد
و درﯾﻐﺎ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ،ﻋﻨﻮان ﻋﺰﯾﺰ دﮐﺘﺮا را از اول ﻧﺎﻣﺶ از دﺳﺖ داد .زﯾﺮا اﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﺻﻤﺪاﻧﯽ رﯾﯿﺲ )داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﻮﺑﺎل( در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺖ »...ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻤﺎﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮان آﻧﻘﺪر ﻣﺴﺨﺮه و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ داﺷﺘﻦ دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری را ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ) ای .ج  .ﯾﻮ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻄﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد از ﺷﻤﺎ ﺻﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ«

و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺳﻮم اﺧﺘﺮاﻋﯽ اﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس از ﻟﻮن دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺦ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ آب ﻫﻢ ﺑﻪ درزش
ﻧﻤﯿﺮود و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی اﯾﺸﺎن » ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻫﻤﻪ ی ﺣﻘﯿﻘﺖ« رادر ﻣﻮرد واﻗﻌﻪ ی  ٢٨اﻣﺮداد ﺳﺎل  ١٣٣٢آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
ﺳﺎزد و اﻟﺒﺘﻪ  -ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﭼﻮ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪﮐﺎر!! -
ﺷﯿﺮه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﯾﻦ ﺧﻂ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ » :ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرگ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در روز ٢٨
ﻣﺮداد ﮐﻪ اﺟﺎزه داد ﮐﻮدﺗﺎ ﮔﺮان ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺼﺪق در ﺑﺎره ی روﯾﺪاد  ٢٨ﻣﺮداد
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺲ « ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس ﺑﺮای ﮔﻞ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﺮدن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﮔﺮان  ٢٨اﻣﺮاد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﻪ ﺑﺎزﯾﻬﺎ و ﺑﻨﺪ ﺑﺎزﯾﻬﺎﺋﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯿﺸﻮد؟ ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﮐﺘﺎب) دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق وآﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ( ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه و ﺗﻬﻤﺖ و دروغ و اﻓﺘﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺶ آﻣﺪه در آن ﮐﺘﺎب ﻧﺜﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﺮده اﺳﺖ و اورا ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺐ و ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎ ﺷﻨﺎس و ...ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻌﻞ واروﻧﻪ زده اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺮض آﻟﻮد ﺧﻮﯾﺶ اورا ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرگ -ﻫﻨﻮز ﻧﺎ ﺷﺎﺧﺘﻪ -
و در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯿﺶ !او را رﻫﺒﺮﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ و...ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺰرﮔﻮار ﮔﻤﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ ﻣﯿﺪان ﺑﺎزی ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ آب ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺟﻌﺒﻪ ی ﺟﻮاﻫﺮی
را از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ آﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس وﻫﻢ ﭘﺎﻟﮕﯿﻬﺎﯾﺶ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﺧﻂ ﺳﻮم ،ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﻫﻮﭼﯿﮕﺮی
ﻧﯿﺴﺖ ﻻ ﺟﺮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺪای ﻧﮑﺮده ﻫﻮش و ﺣﻮاس ﺧﻮدش را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ
آﻧﻬﻤﻪ دﺷﻨﺎم و ﻟﻌﻨﺖ و ﺑﺪ ﮔﻮﯾﯽ در ﮐﺘﺎب)اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ  (...ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و ﺑﯽ ﺷﺮﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺜﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﺮده ﺑﺎ
اﻟﻘﺎب ﻓﺎﺧﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ی ﮐﻼس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺧﻨﺪد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ
ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس از آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺧﻂ ﺳﻮم اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ و اﮔﺮ
ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس در اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ت ﮔﺬﺷﺘﻪ اش در ﺑﺎره ی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﭘﯽ
ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﻻزم ﻣﯽ آﻣﺪ وﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ از ﺧﺮﯾﺪاران و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب »آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ  «...ﺧﻮد ﮐﻪ ﭘﻮل و وﻗﺖ ﺧﻮد
را ﺑﯿﻬﻮده ﺻﺮف آن ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﺪ؛ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﮐﺸﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ!!ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎب
ﻣﺴﺘﻄﺎب اﺳﺘﻨﺎد ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ آن ﺑﺎﻟﯿﺪه اﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺪ ﻓﺮﺟﺎم  ٢٨اﻣﺮداد را ﮐﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ی
ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ان از روز روﺷﻨﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ دو رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﯾﮏ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ی وﻗﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻧﺮا
ﻣﺤﮑﻮم واز ﺑﺎﺑﺖ ارﺗﮑﺎب آن از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﭘﻮزش ﻃﻠﺒﯿﺪه اﻧﺪ » ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺒﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ )از اب ﮔﻞ اﻟﻮد ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ( ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ
و ﺑﺎ  -ﻣﺒﻬﻢ  -ﺟﻠﻮه دادن آن واﻗﻌﻪ ی آﺷﮑﺎرﺗﺮ از آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﺸﻒ ﺧﻂ ﺳﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ! ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﺷﻒ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﯽ!! ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻢ اﻧﺸﺎاﷲ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨اﻣﺮداد را ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮاﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه
ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،دردادﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻂ ﺳﻮم و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﯽ ﺳﺎز!! ﮐﻪ )ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺣﻘﯿﻘﺖ( را ﯾﮑﺠﺎ اﺷﮑﺎرﻣﯽ
ﺳﺎزد! ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ ای اﺳﺘﻮاراﺳﺖ؟
آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس ﮐﻪ در ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﮐﺎری و ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻨﺪی ﯾﺪ ﻃﻮﻻﺋﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
ﮐﻪ)ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﮔﺮان در روز  ٢٨اﻣﺮداد ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﺑﯽ اﺳﺎس زﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯿﺸﻮد:
دﻟﯿﻞ اول» -ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻘﻮط اﺳﺎن وﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﻨﻈﺮ " ﮐﻮدﺗﺎ" و ﯾﺎ "ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ" ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺻﻠﯽ آن –دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق – ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از رﻫﺒﺮان ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﺰم و اراده ی ﻓﺮدی ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻮادث را
ﺗﻐﯿﯿﺮداده اﻧﺪ .ﺳﻘﻮط آﺳﺎن و ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق وﻋﺰم و اراده و اﻧﻔﻌﺎل وی در ٢٨ﻣﺮداد ﻧﻤﻮﻧﻪ ی درﺧﺸﺎﻧﯽ
از اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ (
ﯾﺎ ﻟﻠﻌﺠﺐ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻧﻌﻞ واروﻧﻪ زدن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯽ دراﯾﺖ و ﺑﯿﻤﺎر وﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺐ و )...در ﮐﺘﺎب اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ  (...را در اﯾﻨﺠﺎ و در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی
دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی او ،ﯾﮑﺒﺎره رﻫﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و از زﻣﺮه ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﻋﺰم و اراده ی ﻣﻠﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻮادث را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن
ﺧﺼﺎﺋﺼﯽ در ﺑﯿﺴﺖ وﻫﺸﺘﻢ اﻣﺮداد و ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﻤﻪ ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش و اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻠﯽ و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯿﻬﺎی
ﺑﯿﺪرﯾﻎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺧﻮد او و ﯾﺎران ﺻﺪﯾﻖ وﻓﺪاﮐﺎرش ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﺮد ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ای
وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ ﻣﺘﺠﺎوز اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻫﻤﺪﺳﺘﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﯾﺎﻣﻬﺮ و

ﻋﻤﻠﻪ و اﮐﺮه ی آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ!! ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ ! ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﯿﺪان را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻢ و ﻋﻨﺎن
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻏﺎرﺗﮕﺮان و ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران و ﻋﻮاﻣﻞ و اﻧﺼﺎر آﻧﺎن ﺑﺴﭙﺎرم!
دﻟﯿﻞ د وﯾﻢ – ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ»ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی – ﮐﺎدر ﻓﻌﺎل ** ﺣﺰب ت ﺗﻮده  -در روز  ٢٨ﻣﺮدا واز
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ * ﯾﮑﯽ از ﮐﺎدرﻫﺎی* ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ی از آن اﯾﺎم و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ وﺟﺪان و
ﭘﻮزش از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ» ﺑﺮای روز  ٢٨ﻣﺮداد ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺮﻧﺎ
ﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻟﺬا ﺗﺼﻮر ﮐﻮدﺗﺎی دوم ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢۵ﻣﺮداد ،ﻧﻪ ﺑﺎ داده
ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺿﻊ آﺷﻔﺘﻪ و ازﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﻪ ی دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺟﻮر در ﻣﯽ
آﯾﺪ«
در اﯾﻨﺠﺎ آﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در  ٢٨اﻣﺮداد ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده و ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق
دراﺛﺮ ﯾﮏ ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺧﻮد آﻧﺮا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
در ﺑﺮاﺑﺮاﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﻐﺮﺿﺎاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
اوﻻ -ﻣﮕﺮ آﻗﺎی ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی ،رﯾﯿﺲ – ﺳﯿﺎ -وﯾﺎ  -ام  .ای -۶.وﯾﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﯿﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ از وﺟﻮد و ﯾﺎ ﻋﺪم ﮐﻮدﺗﺎ در آن روز ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻈﺮﻣﺨﺎﻟﻒ از ﻃﺮف اﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻃﺮح ﮐﻮدﺗﺎ و ﯾﺎ اداﻣﻪ ی ﮐﻮدﺗﺎی  25اﻣﺮداد در آن
روز ﺳﯿﺎه اﺑﺮاز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .
ﺛﺎﻧﯿﺎ– اﮔﺮ درآن روز  ٢٨اﻣﺮداد ﻃﺮح ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺲ آن دﻻرﻫﺎ ی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد
اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آﯾﺖ اﷲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اوﺑﺎش و اراذل ﺟﻨﻮب
ﺷﻬﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﻮب و ﺑﻠﻮا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟
ﺛﺎﻟﺜﺎ –در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ از ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮ ﺧﺴﺮوی ،اوﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺼﺪق را )دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻬﻀﺖ ازادی ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان( ﻣﯿﺪاﻧﺪ واﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ دﮐﺘﺮﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮدﺗﺎ ﮔﺮان ﺑﺮﻧﻬﻀﺖ آزادی ﻣﻠﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد .
 –۴ان ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ را ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ از زﺑﺎن آﻗﺎی ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او وﻫﻢ ﺣﺰﺑﺎﻧﺶ و ﮐﺎر ﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﯿﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﺳﺖ و ﻧﻪ از راه ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ و ﻫﻤﺼﺪاﯾﯽ ﺑﺎ
ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ﺧﺎﯾﻦ.
 -۵ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی ﮐﻪ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ٢٣ﺟﻮﻻی  ٢٠١٢درﻣﺮاﺳﻢ زاد روز دﮐﺘﺮﻣﺼﺪق
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» راه ﻣﺼﺪق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎره ی ﻗﻄﺒﯽ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ« ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ»:ﺑﺪ ﺑﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺪق ﺟﺒﻬﻪ ی ﻣﺘﺤﺪ
ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﭘﺮﺗﻮان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎرﯾﺶ آﻣﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺣﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ را ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ
و دﮐﺘﺮﻣﺼﺪق را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن آرزوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺎ ﮐﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﻧﮑﻪ اﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس ﻧﯿﺰ ﺧﻮد
درﮐﺘﺎب )اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ  (...ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی اذﻋﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وی ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ازروﯾﺪاد
 ٢٨ﻣﺮداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدﺗﺎی ٢٨ﻣﺮداد ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد« وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮدن ﮔﺎه ﮔﺎه ﺑﺮای آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
!
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم آﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻂ ﺳﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :
»اﯾﻦ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺳﭙﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻮدای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭼﻨﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺗﻮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ و در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺖ در روز  ٢٨اﻣﺮداد  ٣٢وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ؟ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی آن ﺳﻪ روز ﺑﺤﺮاﻧﯽ  -از  ٢۵ﺗﺎ  ٢٨ﻣﺮداد  -ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در اراده ی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻔﻌﺎل ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰش در  ٢٨ﻣﺮداد ﺳﻘﻮط آﺳﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺳﻬﻞ ﺷﺪ ؟ و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎ ب
) اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ( روﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎت و
اﻓﺰوده ﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎد اور ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ :

 -١درﺳﺮاﺳﺮروزﻫﺎی  ٢۵ﺗﺎ  ١٨ﻣﺮداد ﻣﺼﺪق درﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺎه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﻋﺰل ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه
ﺑﻪ ﭘﺴﺮش دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ :
»ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﺮا ﻋﺰل ﮐﺮده ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﺘﻪ رﻓﺘﻪ؟ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﭙﺎرم و
ﺑﺮوم؟«
 - ٢ﻋﺼﺮ روز  ٢٨ﻣﺮداد ﻣﺼﺪق ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد» از ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ«
 -٣ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ازﺷﺒﺎﻧﮕﺎه  ٢٧ﻣﺮداد دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده آﻏﺎز ﺷﺪ....
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
اوﻻ  -دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺰل ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻋﺰل ﺧﻮﯾﺶ را.
ﺛﺎﻧﯿﺎ -درآن روزﻣﺼﺪق از روی ﺗﻌﺠﺐ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺎه او را ﻋﺰل ﮐﺮده ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻓﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
وﭼﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﻋﺰل او ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻏﯿﺒﺶ زده اﺳﺖ ؟ ﭘﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﭙﺎرم؟
ﺛﺎﻟﺜﺎ -دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﻮد و در آن روزﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از آﺷﻮب و
ﮐﺸﺘﺎرﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺷﺪ
راﺑﻌﺎ – دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده در آن روز دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ
دﻟﯿﻞ ﭼﻬﺎرم اﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﻓﻄﺮوس ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻬﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻪ و ﭘﺎره ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﮑﯿﻪ
دارد ﮐﻪ در روز  ٢٨اﻣﺮداد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان در اﺧﺘﯿﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن او از ﻫﯿﭽﮑﺪام از آن ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از آن ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ٢٨
اﻣﺮداداﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد .
در ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس ،ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﻣﻄﯿﻊ ﺷﺎه و درﺑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﺮ ﻫﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﻋﻠﯿﻪ او وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺗﯿﺮﻣﺎه
 ١٣٣١دﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﮑﺎر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺸﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ زاﻫﺪی ﺑﺪون اﻃﻼع دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ دوﻟﺖ او ﺑﻪ روی ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺗﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ
وده ﻫﺎ ﺗﻦ را ﮐﺸﺘﻪ و ﺻﺪ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه آن را ﺑﻪ ﮔﺮدن دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻧﺪازﻧﺪ .
در ﺗﺎرﯾﺦ دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٣٢ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﮑﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺳﺮﺗﯿﭗ اﻓﺸﺎرﻃﻮس ،رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﺠﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ی ﻗﺎﺗﻼن او ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻗﺮار ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ،در ﻣﺤﮑﻤﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ و آزاد
ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ،١٣٣٢ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﻫﮑﺎران ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻓﺴﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﮔﺮوﻫﺒﺎﻧﺎن و اﺳﺘﻮاران ﺷﺎﻏﻞ ،در ﺻﺪد
ﻗﺘﻞ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺸﯿﺎری ﮔﺎرد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﺒﻮد درآن وﻫﻠﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ
ﺑﻬﺎرﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﻢ اﻣﻮر ﺑﻮد ،در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﺑﻮد!
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ،اﮔﺮ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ارﺗﺶ در اﺧﺘﯿﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ﭘﺲ آن اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﺗﻮپ و
ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی او را ﺗﯿﺮﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻮﻃﺌﻪ ی ﻗﺘﻞ ﻧﻬﻢ اﺳﻔﻨﺪ ،ﭼﻮن اراذل و اوﺑﺎش و ارﺗﺸﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ ،از
ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺲ ازﺷﺮح واﻗﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮﭼﻪ او وزﯾﺮ دﻓﺎع اﺳﺖ ،ارﺗﺶ
دﺳﺘﻮرات ﺷﺎه را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«
دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺠﻢ -آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس ،در اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ "ﺧﻂ ﺳﻮم" ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ،ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﺼﺪق در روز  ٢٨ﻣﺮداد
وﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺻﺮار ﯾﺎراﻧﺶ از ﻣﺮدم و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎآﻣﺪن ﺗﻮده ای ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ی ﻣﺒﺎرزه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ او ﺑﻮد.
ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،و ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب "آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ "...از ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺷﮕﻔﺖ آورش ﺑﺮ ارﺗﺶ
ﭼﻨﺎن ﻫﯿﻮﻻﺋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﻃﻮل ﯾﮏ روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ! در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﭼﺮا ً
اوﻻ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﻫﻤﺎن ﺳﻪ روز ﭘُﺮ ﺗﺐ و ﺗﺎب  ٢۵ﺗﺎ  ٢٨ﻣﺮداد ﮐﺎر را ﯾﮑﺴﺮه ﻧﮑﺮد و ﻗﺪرت
را در دﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺖ؟ و ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﭼﺮا ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻢ دراﺧﺘﯿﺎرداﺷﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺶ ﻫﻢ در
ﺧﻄﺮ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ ﺧﻮد و اﻋﺪام ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ازﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد؟
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ی ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﯿﺎن اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﮑﺮد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد.
درﻣﻮرد ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺪاد از ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ آن ﺣﺰب اﻋﺘﻘﺎد و اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﯿﭽﮕﺎه از آن
ﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﻤﻊ و ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻨﻤﻮد و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﯿﻘﺶ ﺑﻪ آزادی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی)و ﻧﻪ زﯾﺮ ﻧﺎم ﺣﺰب ﺗﻮده( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،ﺣﺰب ﺗﻮده در روزﻫﺎی  ٢۶و  ٢٧ﻣﺮداد ﭼﻨﺎن ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺷﺮ و ﺷﻮری ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ اﻧﮕﺎﯾﺲ و ﻫﻨﺪرﺳﻦ )ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان( ﺑﺮای ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب ﺗﻮده در
اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻣﺼﺪق ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﻫﻢ اﻋﻼﻣﯿﻪ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم درﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ
ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﺰب ﺗﻮده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده واﻋﻤﺎل روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﺮد.
ﺑﻌﻼوه دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن در آن روزﻫﺎ ﮐﺎری از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺂﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی در  ٢٨اﻣﺮداد ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮدﺗﺎ ﮔﺮان ﮔﺮدﯾﺪ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ،آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس در ﺷﻤﺎره ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد در اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ ﺧﻂ ﺳﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ! ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﮔﺰارﺷﯽ از
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺮﻫﺎن از ﻗﻮل ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ وﮐﯿﻞ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ " ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ" ﻟﺬا ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ "ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ روز ٢٨
ﻣﺮداد ،ﻣﺼﺪق دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ی ﻧﺒﺮد را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺻﻼح ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ".
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺘﻢ ﻣﻘﺎل و ﻣﺮدود ﺑﻮدن ﺧﻂ ﺳﻮم آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻓﻮق ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در روز  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ی ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد او و ﺻﻼح
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ی دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
"در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ١۶:۴۵روز  ٢٨ﻣﺮداد ﮐﻪ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﯿﺎن ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﺼﺪق آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ
ﺑﺎوﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ اداﻣﻪ ی ﺗﯿﺮاﻧﺪازی دو دﺳﺘﻪ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﻧﻔﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺮای ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ دارد ،اﻋﻼ ﻣﯿﻪ ﯾﯽ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮک ﺷﻮد .ﻣﺼﺪق در ﺟﻮاب
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻓﻮﻻدوﻧﺪ دادﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ"ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺧﻮد را ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﻗﻮای
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن و ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﻼ دﻓﺎع اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد".
آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻂ ﺳﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس ﺳﻨﺪی ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ و از زﺑﺎن ﺷﺨﺼﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﻻزم اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﺼﺪق ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎدﮔﺮان ﮐﺜﯿﻒ و ﺧﺎﺋﻦ ﺑﺴﭙﺎرد ﭼﺮا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻓﺮﺳﺘﺎده ی آن ﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﺎن ﺧﻮدش در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ده ﻫﺎ و ﺻﺪ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ آن ﻫﺎ را
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و از ﺗﻪ ﻗﻠﺐ دوﺳﺖ داﺷﺖ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا در روز  ٢٨ﻣﺮداد ،ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ﺑﻪ آن آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﻮم ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻼ ﺻﻪ ی آن ﺑﻪ ﻗﺮارزﯾﺮاﺳﺖ:
 -١اﻋﻤﺎل  ،ﮐﺮدار ،ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺑﮑﺎر و ﻧﺎ ﻫﻨﺠﺎر ﺣﺰب ﺗﻮده در روز ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از  ٢٨ﻣﺮداد و ﻫﻢ ﺑﯿﻢ
ﺣﺰب ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﮑﻮ و ﻣﻼﻗﺎت ﻫﻨﺪرﺳﻦ ،درﺳﺖ در ﺷﺐ ﭘﯿﺶ از  ٢٨ﻣﺮداد و ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺼﺪق
ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن
ِ
در ﺑﺎره ی ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن اﻋﻼم ﺧﺘﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮات از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺷﺪ.

 -٢اﻫﻤﺎل و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری ﻫﺎی ﺳﺮﺗﯿﭗ رﯾﺎﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ،ﺳﺒﺐ
اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن را در ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﺎ و ﻏﻔﻠﺖ ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﮐﻮدﺗﺎی دوﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮﺗﺎی  ٢۵ﻣﺮداد ﻣﯽ رﻓﺖ و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﺌﻮال ﮐﺮده ﺑﻮد ،او ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪ و ﯾﺎ ﻃﺮح و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻮدﺗﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺻﺒﺢ روز  ٢٨ﻣﺮداد
از ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ از اراذل و اوﺑﺎش در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ،
رﯾﺎﺣﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ اواﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﺌﻮال
و دادن اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﻼﻫﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر از دﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ! و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻮدﺗﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ.
 -٣اﻧﺘﺼﺎب ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻣﺤﻤﺪ دﻓﺘﺮی درﺻﺒﺢ روز  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ در
ارﺗﺶ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ او ،ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﮔﺮان ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
و ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد.

 -۴ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺷﻮرش ﻫﺎ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ اراذل و اوﺑﺎش ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻓﻄﺮوس و اﻣﺜﺎل او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎده و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎر ﮐﻮﺗﺎﭼﯿﺎن در روز ٢٨
اﻣﺮدا در ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﺒﻬﻪ ی اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد .ﭼﻪ ﺳﺎرق ﻣﺴﻠﺢ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ذره ای از ﺟﺮم او ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ و در ﺑﺎره ی ﮐﻮﺗﺎی  ٢٨اﻣﺮداد ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭙﺎﻟﮑﯽ ﻫﺎﯾﺘﺎن
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﮔﻞ ﻫﺎی ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ راﻫﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،روی آن ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ِﮔﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮﻫﻢ  ٧٠ﻣﻦ
ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮل ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﺪ ،در واﻗﻌﻪ ی  ٢٨ﻣﺮدادﺧﻂ دوم و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺠﺰ ﻫﻤﺎن ﺧﻂ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺎه و
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﺳﺨﻦ آﺧﺮآن ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ و ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎن و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ و ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ و
ﺗﻤﻬﯿﺪی در ﭘﯽ ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن ﭼﻬﺮه ی ﺗﺎﺑﻨﺎک ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ آن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺑﺮآﯾﺪ
ﺑﺠﺰ رﺳﻮاﺋﯽ وﺑﯽ اﺑﺮوﺋﯽ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﮕﻔﺘﻪ ی ﺧﻮاﺟﻪ ی ﺷﯿﺮاز :
ﺑﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ دراﯾﻦ دار ﻣﮑﺎﻓﺎت
ﺑﺎدردﮐﺸﺎن ﻫﺮ ﮐﻪ دراﻓﺘﺎد ﺑﺮاﻓﺘﺎد

ﺣﺴﯿﻦ وﺻﺎل
_________________________________________________
* -اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮ از ﻣﻐﻠﻄﻪ وﺗﺤﺮﯾﻒ وﺳﻔﺴﻄﻪ ﮐﻪ درﺳﺒﺐ ﺗﺎﻟﯿﻒ ان ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎﺳﺖ  .ﺟﻌﻞ و
ﻣﻐﻠﻄﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺘﺎب ﻣﺬ ﮐﻮر و آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻃﻼت آن ،دو ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ ﺑﻨﺎم

» ﺳﻮداﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻓﺘﺎب آﻣﺪ دﻟﯿﻞ اﻓﺘﺎب« ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی اﯾﻦ
ﺳﻄﻮر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.

