ﮐﻮدﺗﺎ و ﻫﺮاس ﻏﺮب از ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎوش رﻧﺠﺒﺮ داﺋﻤﯽ ﻣﺪرس ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮر و زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ دوران زﻋﺎﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و
ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺤﺚ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ،اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺤﻮر آن ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺎﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻃﺮاز اول
ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮐﻮدﺗﺎ و ﺟﺪال ﻣﺼﺪق و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ » .ﺳﯿﺎوش رﻧﺠﺒﺮ داﺋﻤﯽ« ﻣﺪرس ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ »اﯾﺮان« ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده روﯾﮑﺮد ﺗﺎزه ای از آن ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ .ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﻫﺮاﺳﯽ« در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﻧﻔﺖ« ﻧﻤﻮﻧﻪای از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬرد.
***
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﯾﺎ اﺑﻬﺎم در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﻃﺮح دوﮔﺎﻧﻪ »ﻧﻔﺖ« و »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺮاﺳﯽ« اﺳﺖ؛ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻣﻮﻟﻔﻪ »ﻧﻔﺖ« ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺮاﺳﯽ«
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻔﺖ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﮑﺸﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻢ از رﺷﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻮروی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﻨﺎد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮروی ،اﺷﻐﺎل و اداره ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺷﻮروی در ﺳﺎل  1951و 1952
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺳﺎل  1951اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺳﯿﻊ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﮐﺮد .ﻫﺪف اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
رواﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن درﺑﺎره ﺧﻂ ﺿﺪ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ درﺑﺎره ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از ﻓﺮدای ﻗﯿﺎم 30
ﺗﯿﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﭘﺮرﻧﮓ ﺣﺰب ﺗﻮده
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده را
ﻧﺪارد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻃﺮح ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ و ﻃﺮح
ﺑﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ را در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﻪ  1953ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن آﯾﺰﻧﻬﺎور زﻣﺎن ﺑﺮد .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻔﺖ در اﯾﻦ
ً
اﺳﺎﺳﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖ
ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺑﺮاﻧﺪازی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺪق ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ آن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﭼﯿﺰی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ داﺷﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﻔﺖ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺮان آن ﺳﻮی دﯾﻮار آﻫﻨﯿﻦ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ و
ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد.
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰﺑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی آن ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﺠﺎی ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
درﺑﺎره ﺣﺰب ﺗﻮده در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد رواﯾﺖﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ دارﯾﻢ؛ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺣﺰب ﺗﻮده ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮروی و ﺑﻠﻮک ﺷﺮق در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﯽﭘﺮدازد؛ درﺑﺎره اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﺣﺰب ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﯿﻨﮓﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ )ﺗﻈﺎﻫﺮات و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ( ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎﯾﯽ زده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ روز ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد دو ﮔﺰارش وﺟﻮد دارد؛ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﮔﺰارش
اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  10ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﺑﯿﺶ از  20ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از ﮔﺰارشﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﻨﺎد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺳﺎلﻫﺎی  1951و  1952ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺳﮑﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ
)ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ( درﺑﺎره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
در درون دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺮات
ً
اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
دوﻟﺘﻤﺮدان اﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره ﺣﺰب ﺗﻮده ﺳﺨﻨﺎن ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺲ و ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درون وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ درﺑﺎره
ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم  30ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری
ﺣﺰب ﺗﻮده در اﯾﻦ ﻗﯿﺎم اﺷﺎره ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺪه راﯾﺞ ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ از  30ﺗﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﯿﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮدای روز ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﻢ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺰب ﺗﻮده دارﯾﻢ؛ اﯾﺪه اﺻﻠﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن واﻗﻌﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهاش اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد .اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ )وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﯿﺎ( و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻓﻀﻞاﷲ زاﻫﺪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺴﺮان،
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭼﺎپ ﻣﺨﻔﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻬﺮان را دارد .اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﻃﻼﻋﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺰب ﺗﻮده ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽاش و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق داﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  4ﯾﺎ  5ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از
ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻘﺎﯾﯽ در دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﻪ آﻧﺠﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی
ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ درون ﺣﺰب ﺗﻮده دارد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺼﺪق در روز  29ﺗﯿﺮ  1331ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎم  30ﺗﯿﺮ ﺑﺎ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﺣﺰب دﯾﺪار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻘﺎﯾﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻫﯿﭽﮕﺎه دﯾﺪاری ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﻘﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ دروغﭘﺮدازی ﮐﺮده اﯾﻦ
اﺳﺖ...
ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در آن زﻣﺎن دﻧﺒﺎل ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﯽ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻣﺼﺪق ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ درﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻃﺮاز اول ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﻦ
دوران اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺮاﺳﯽ« ﻃﺮﺣﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻬﯿﯿﺞ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻬﺎد روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

درﺑﺎره ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺘﺎﺑﺰده
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در وﻗﺎﯾﻊ روزﻫﺎی  25ﺗﺎ  28ﻣﺮداد  1332اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻃﻼع ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎره
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎرش در آن روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﯾﺖاﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻃﺮاز اول آن زﻣﺎن ﺑﻮد و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد وی در اﺳﻨﺎد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾﺪار داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ ﻫﻢ ﺿﺪﯾﺖ آﺷﮑﺎر او ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺪق دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ وی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﻮد و از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻓﺮدای ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن ،ﻗﺪرت را از زاﻫﺪی ﻧﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﻮد
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻧﺪارد
اﻣﺎ دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽاش اﯾﻦ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﯾﺰد و ﻓﺮدای ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮروی ﺗﻦ
ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻧﺪﻫﺪ .ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی در اﺳﻨﺎد آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ ازﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﮔﻮﯾﺎ
اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ دو روﺣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ آﯾﺖاﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮدن ﺗﻼش ﺟﻬﺖ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﺳﺖ .در ﻣﻮرد آﯾﺖاﷲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در
ﻣﻮرد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺑﻬﺎم وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای را ﺑﻪ دﺳﺖ داد .در روز  28ﻣﺮداد
ﮔﺰارش دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺧﻂ دﻫﯽ ﺑﻪام آی ﺳﯿﮑﺲ در ﺑﻐﺪاد در ﺗﻼش ﺑﻮده ﺗﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﻧﺠﻒ را
وادار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ »ﻣﻠﺖ ﻣﺎ« ﺑﻪ
ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﺷﻤﺲ ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی ﻫﻢ در ﺗﻬﺮان اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﺮد .ﺑﺮوﺟﺮدی دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽاش ﺣﻔﻆ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﯾﺎ درﺑﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼع ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻃﺮاز
اول ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از اﺛﺮﮔﺬاری رﻓﺘﺎر و ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﻣﺼﺪق ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ دروﻧﯽ در ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ؟ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮان رﻫﺒﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ را در ﻣﻈﺎن اﺗﻬﺎم ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار داد؟
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد او ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﺧﻮﺷﻨﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان وارد ﻓﺎز اﺳﻄﻮرهای ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻄﻮرهای اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺴﯽ در آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ او ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ اﯾﺮان ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻮد دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺸﺮو و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در آن زﻣﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﯾﮏ اﻗﺪام
ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺪق در اواﯾﻞ ﻃﺮﻓﺪارش ﺑﻮد و آن را ﺟﻠﻮ ﺑﺮد .ﻣﺼﺪق در اراﺋﻪ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮروی و اﻧﮕﻠﯿﺲ زاوﯾﻪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد اﻣﺮﯾﮑﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻫﻞ ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻔﺖ
ﻧﺒﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در واﻗﻊ ﻓﺮدی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ
از روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺪﻫﻢ آﻣﺪه ،ﻣﺼﺪق از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺤﻼل آن ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺗﺨﻠﻔﺎت زﯾﺎدی ﻫﻢ از ﺳﻮی دو ﻃﺮف )ﺣﺘﯽ درﺑﺎر( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺪق در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت رﻓﺘﺎر ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ داﺷﺖ .در  30ﺗﯿﺮ ﻣﺼﺪق ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه ﺣﻀﻮر
ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻗﻮام ﻧﮕﺬاﺷﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻣﺎﺟﺮای
 25ﻣﺮداد ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎ ﭼﻪ از ﻃﺮف ﻫﻮاداران ﺧﻮد و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از
ﻃﺮف درﺑﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺪق ﺑﯿﻦ  25و  28ﻣﺮداد ﻫﺮﮔﺰ وارد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﮐﻒ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻣﺼﺪق ﺑﻪ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺴﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ او ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎری ﺑﻮد ﻧﻬﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺰب ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
دو ﺣﺰب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﺎی ﻓﺸﺮد .ﻣﺼﺪق اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻗﺺ و دﺳﺖ دوم ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻇﻬﺮ روز  27ﻣﺮداد  1332ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺶ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز دوﻟﺘﯽ
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر دﺳﺖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ژاﻧﺪارﻣﺮی و ارﺗﺶ را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻫﻮاداران ﻣﺼﺪق و ﺣﺘﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺖ .وﺿﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﺒﺢ روز  28ﻣﺮداد ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺧﻠﻮت ﺷﺪ و
ﻓﺮﺻﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.

