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ﮐﯿﺎﻧﻮری و ﻋﺒﺮتھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
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ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﻃﺮات اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪھﺎ و
ﭘﻨﺪارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮﭼﻨﺪ از ﺑﻌﻀﯽ از واﻗﻌﯿﺖھﺎ و ادراﮐﺎت ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی دورۀ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد،
از ﭘﯿﺸﺪاوریھﺎ و ﺗﺒﺮﺋﻪﺟﻮﯾﯽھﺎ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﻧﻘﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آﺛﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﮫﯿﻨﻪ از
آنھﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد .ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٣٧١
ﻣﺆﺳﺴۀ اﻃﻼﻋﺎت آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻊﻧﮕﺎری و ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﺘﻮب و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮات،
ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﺮ دﺳﺘﻪ و ﮔﺮوھﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ وﻇﯿﻔۀ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﮫﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ دوﺷﻤﺎن ﻧﮫﺎده اﺳﺖ؛
ﭼﺮاﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی آﻟﻮدهای ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺼﻤﻢاﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﺪارزش را ﭘﺮورش و ﺗﻌﻤﯿﻢ دھﻨﺪ و روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺪﯾﮫﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ را واژﮔﻮن ﺳﺎزﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ ﺳﺪۀ اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر »ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری« ،ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ
ﺣﺰب ﺗﻮده ﻃﯽ ﭼﮫﺎر دھﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗ و ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻨﻮز ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎنﮔﺮا در ﺣﻮزۀ ﻧﻈﺎم
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺻﺪدﻧﺪ از اﺑﺰارھﺎی داﺧﻞ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺳﻮم در ﺟﮫﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اھﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﻨﻮز
ﻣﺴﺄﻟۀ ﮔﺮوهھﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ،در زﻣﺮۀ ﯾﮑﯽ از اھﺮمھﺎی اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ازاﯾﻦرو ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ دھﻪھﺎی  ١٩٢٠ﺗﺎ .١٩۵٠م و ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل دھۀ .١٩٩٠م
و رواج ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ در ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺑﺰارھﺎی
ﻏﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪرتھﺎی ﺑﺮﺗﺮیﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادۀ آنھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا واﮐﺎوی
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺗﻄﮫﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺰاب ،ﮔﺮوهھﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رھﯿﺎﻓﺘﯽ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ھﻮﺷﯿﺎری ﻻزم دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه و آﯾﻨۀ ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی راھﻨﻤﺎﯾﯽ و راھﮕﺸﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه
اﺳﺖ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،آﺧﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮﮐﻞ و ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﯾﮑﯽ از اﺣﺰاب ﻣﮫﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،را اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺗﻮده داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﺮآوازهﺗﺮﯾﻦ ،ﭘﺮھﯿﺎھﻮﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
»ﺗﻮدهای« ﻃﯽ ﭼﮫﺎر دھﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .رﻓﻘﺎی ﺗﻮدهای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،او را ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﺻﻔﺎت ﻓﺮدی و ﮔﺮوھﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽھﺎ ،ﮐﺠﺮویھﺎ و ﺷﮑﺴﺖھﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﭘﺎی
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روﺣﯿۀ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ،ﺑﺎﻧﺪﺑﺎز ،واﺑﺴﺘﻪ ،ﻗﺪرتﻃﻠﺐ و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻮک اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ
اوﺻﺎف اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﮐﯿﺎﻧﻮری داﻧﺴﺘﻪھﺎی ﻓﺮاوان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﯿﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﯽﻏﺶ و ﭘﺎﻟﻮده ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺪاران ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻟﺐ ﮔﺸﻮدن او و راز ﮔﻔﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ .داﻧﺴﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﮐﺴﯽ در ﺣﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮان ھﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد و ھﻢ ﺿﺮورت .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ
را در ﺳﺎل  ١٣٧١ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺳﻪ ﻧﺴﻞ را ﺣﺴﺮت ﺑﻪ دل ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮد را از ﮐﻠﯿﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺗﺒﺮﺋﻪ
ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺤﺒﺖھﺎ ،ﺧﺎﻃﺮات و ...رﻓﻘﺎی ﺳﺎﺑﻘﺶ را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺮد» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ھﯿﭻﮐﺲ
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اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارم«

ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘۀ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻣﺸﺎھﺪۀ ﺗﻔﺎوتھﺎی آﺷﮑﺎر در

ﺑﯿﺎن و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺣﻮادث ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ وﺻﻒ ﺣﺎل ﺟﻤﯿﻊ رﻓﻘﺎی ﺳﺎﺑﻖ در ﺣﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎدی از
رﻓﺘﺎرھﺎی ﺣﺰب ــ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ــ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﯿﺎﻧﻮری در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ راه دوریﮔﺰﯾﻨﯽ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ارﺗﻮدﮐﺲ از »رواﺑﻂ« ﺣﺰب ﺗﻮده
ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی دﻓﺎع ﮐﺮد و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺳﻘﻮط وﺣﺸﺘﻨﺎک دﻧﯿﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﮔﻮش ﺟﺎن وی ﺻﺪاﯾﯽ و ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﻮاﯾﯽ او ﭘﮋواﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﺻﻼً اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺷﺪت
و ﺿﻌﻒ درﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺳﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ھﯿﭻ اﺛﺮی ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ھﺰارۀ دوم ﺟﮫﺎن رخ ﻧﻤﻮده ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ،و ھﻨﻮز اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﯽروح ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳﯽ را
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﮫﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدد ،ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺎن ﺑﮕﯿﺮد ،و او در رأس ﺣﺰب
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی را ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺣﺰب ﺗﻮده را ﺑﻌﺪ از اﻧﺤﻼل ،ﻧﺒﺶﻗﺒﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ دال ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن و درﺳﺖاﻧﺪﯾﺸﯽاش ﺑﻪدﺳﺖ
آورد .او ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻮروی و ﺣﺰبﺗﻮده را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و روی ﻧﻘﻄﻪھﺎی ﻣﺜﺒﺖ آنھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ذوق ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ اﻏﺮاقﮔﻮﯾﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺑﻘۀ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،از ﺟﮫﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺴﻮط در ﺧﻮر ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺧﺎﻃﺮات ﮐﯿﺎﻧﻮری ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﮫﻞﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮور ﮔﺸﺘﻪ و زﻣﯿﻨۀ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻘﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﮐﯿﺎﻧﻮری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﯿﺰ
ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺪاﺧﺖ.

١ــ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﺷﻮروی
در اواﺧﺮ دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﺟﺎر در اﯾﺮان ﻋﺪۀ ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺎﮐﻮ ،ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ ،ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ و دﯾﮕﺮ
ﺷﮫﺮھﺎی ﻗﻔﻘﺎز و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .آنھﺎ ﮐﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﻣﻈﺎﻟﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد دﯾﺪه و
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ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.

وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺳﺎل .١٢٨۴ش در

روﺳﯿۀ ﺗﺰاری آنھﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتھﺎی روﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺣﺰب ھﻤﺖ )ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن( در ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات روس ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ.
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﯾﻦ ﺣﺰب دﮐﺘﺮ ﻧﺮﯾﻤﺎن ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﻮف ﺑﻮد ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺣﻠﻘۀ واﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات روس
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در اﯾﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ و ﮐﺘﺐ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در
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روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات روﺳﯿﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ.

٢

در

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﺳﺎل  ١٢٩٩رھﺒﺮی ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ اداره ﻣﯽﺷﺪ .در ﺧﺮدادﻣﺎه ١٣١٠
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻻﯾﺤﻪای ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آنھﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ،ﺑﺎ ﺳﻘﻮط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎﺷﺎه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از زﻧﺪان آزاد
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه » ۵٣ﻧﻔﺮ« ﮐﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮی دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ در دوران رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﻈﺮی و ﻧﻪ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان ،ھﺴﺘۀ اوﻟﯿﺔ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.
رھﺒﺮی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻮد و اﻓﺮاد وی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی و دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺟﻤﻊ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻏﺎز ﮐﺎر ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﯾﻦ
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ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل اﻧﻮرﺧﺎﻣﻪای ،ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼۀ ﺣﺰب ﺗﻮده را

ﺑﺎﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒۀ آن ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
و ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮس را از اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ را ،ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺳﺎل
 ١٣٢٠ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎل  ١٣۶٢ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ھﺮﮔﺰ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﯿﺎﻧﻮری اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل در ﻃﯽ اﯾﻦ دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪرﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﺴﺎﻋﺪتھﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی،
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺣﺰﺑﯽ را در اﯾﺮان ﺑﻪوﺟﻮد آورد ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮام و ﻣﺴﻠﮏ اﻟﺤﺎدی آن ﮐﺎﻣﻼً و
آﺷﮑﺎرا در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد ،ھﯿﭻﮔﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ در ﻗﻠﺐھﺎی آﺣﺎد اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﺸﺪ و ﭼﻪﺑﺴﺎ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻟﺤﺎدی و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮدم از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎً ھﻤﯿﻦ ﺗﻨﻔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﻣﺮداد
 ١٣٣٢ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺟﮫﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز را از دﺳﺖ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮدن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ھﺮ روز
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﻄﺢ اﺗﮑﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ را ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ دوﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺪﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﺎدر
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺑﻮد .ﺳﻠﯿﻤﺎنﻣﯿﺮزا اﺳﮑﻨﺪری ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰبﺗﻮده ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺖ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﻤﺎزﺧﻮان ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ وی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺒﻪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وی ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ
ھﻤﺴﺎﯾۀ ﺷﻤﺎﻟﯽ داﺷﺖ ،دارای واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺷﻮروی ــ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در
ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪ ــ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ رﯾﺎﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ،
ﭘﺲ از وی زﻋﺎﻣﺖ و رھﺒﺮی اﯾﻦ ﺣﺰب در دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﻮروی
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘۀ ﻧﻔﺴﮕﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زدﻧﺪ و ھﺮﯾﮏ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای آنھﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺳﺎل  ١٣٢٢ــ اﺑﺘﺪای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ وی ﺑﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮده ــ ﺑﺎ ﺳﺎل  ١٣۵٧و  ،١٣۶٢ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد ،و ھﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻖ واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺪف ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن در ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت درونﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖﮔﯿﺮی ﭘﺴﺖھﺎ و
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﮫﻢﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺑﺮﺧﻮرداریھﺎی اﻓﺰونﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﻻﺟﺮم در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎمھﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺟﺎﻣﻌۀ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪھﺮﺣﺎل ﺣﺰب ﺗﻮده از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﯿۀ ﺷﻮروی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎم آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ درﺑﺎرة ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ »در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه« ﺑﻮد» .ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﺣﺰب را »ﺗﻮده« ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟۀ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٣۶
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اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﺒﮫﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻨﻮز ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش اﻓﮑﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ...ﻟﺬا
ﯾﮏ ﺣﺰب وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻃﺮﻓﺪار ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ آن
][5

ﺟﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﮫﺎن ،ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ را از زاوﯾﺔ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ
اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪدﺳﺖ داده اﺳﺖ .او ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده زاﺋﺪهای از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋۀ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ »اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« و
»اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎلﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و رھﺒﺮی ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎت رﻓﺖ.
دﺳﺘﮕﺎه رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ )اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﭘﻮﻟﺘﯿﮏ ،ارﮔﺎﻧﯿﮏ( ﺑﻪ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎلﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن و ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯿﻨﻔﺮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و از »ﺧﻂ« آن ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و ﭼﻮن و ﭼﺮا ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﭘﯿﺮو ﺧﻂﻣﺸﯽ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺑﻮد )ﺧﻄﯽﻣﺸﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ در ھﻤﻪ
زﻣﯿﻨﻪھﺎﺳﺖ(.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،دﺳﺘﮕﺎه رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده؛ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻮروی ،در اﻧﺤﻼل ﺳﺎزﻣﺎن
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮﻗۀ دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻪ ھﺪف ﻏﺎﯾﯽ آن ﺟﺪا ﮐﺮدن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ﺑﻮد ،ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ...اﺻﻼً و اﺑﺪاً اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮد ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
»ﺧﻂﻣﺸﯽ« اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎلﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ،ﮐﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر آن در دﺳﺖ ﭘﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮرو و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی و درواﻗﻊ در
][6

دﺳﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺑﻌﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او ﺑﻮد ،ﻣﻮﺑﻪﻣﻮ اﺟﺮا ﮐﺮد.

ﻧﺤﻮۀ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده در ﻗﺒﺎل ﻓﺮﻗۀ دﻣﻮﮐﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و در ﺑﺪو ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮار اﻋﻀﺎی آن ﺑﻪ
ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯽارادﮔﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺰب زﻣﺎﻧﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﻋﻼﻣﯿۀ آن در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ
ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ،ﺟﻠﺴﺔ ﮐﻤﯿﺘۀ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ.

][7

ﻓﺮﻗۀ دﻣﻮﮐﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻔﺎﺳﺪ و
ﭘﻠﯿﺪیھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮﺗﺮک ﺑﮕﺬارد ،و ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف »ﻓﺎرس ـ ﺗﺮک« را داﻣﻦ
][8

ﻣﯽزد .ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺸﻪوری در روزﻧﺎﻣۀ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.

در آﻏﺎز ﺑﺪون اﻃﻼع ﺣﺰب ﺗﻮده

ﺗﺸﮑﯿﻼت اﯾﺎﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﻓﺮﻗۀ دﻣﻮﮐﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮروی ﮐﻪ از
][9

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻓﺮﻗۀ دﻣﻮﮐﺮات ﺣﺰب ﺗﻮده را ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از آن ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ راﺑﻄۀ ﭘﯿﺸﻪوری و ﺣﺰبﺗﻮده ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ »ﭘﯿﺸﻪوری ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮﻗﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
ﮐﻨﮕﺮۀ اول ﺣﺰب ﺗﻮده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و ﺣﺘﯽ در ﮐﻠﻮپ ﺣﺰب ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﭘﯿﺸﻪوری،
ﮐﻪ ھﻢ از دﺳﺘۀ اردﺷﯿﺮ آواﻧﺴﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻢ از دﺳﺘۀ اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری و ھﻢ از دﺳﺘۀ رﺿﺎ روﺳﺘﺎ ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ او در ﮐﻨﮕﺮه
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺴﺘۀ دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﻪوری و رھﺒﺮی ﺣﺰبﺗﻮده اﯾﺮان ــ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از زﻧﺪان وﺟﻮد
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داﺷﺖ ــ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ.
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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮ ﺣﺰب ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺎ دﻗﯿﻘۀ آﺧﺮ از ﻓﺮﻗﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎز
ﺑﺪون اﻃﻼع ﺣﺰب اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺰب اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻮروی ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺣﺰب
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان آن اﻋﺘﻤﺎد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠﺎ درز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪدﻧﺒﺎل واﻗﻌﻪ  ١۵ﺑﮫﻤﻦ  ١٣٢٧ﺑﻪ ﺷﻮروی و ﺳﭙﺲ آﻟﻤﺎن
ﺷﺮﻗﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻘﯿۀ اﻋﻀﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،١٣٣۴اﯾﻦ ﺣﺰب را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﻗﺮار داد و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم از ﻗﺒﯿﻞ دﻓﺘﺮ ،ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن و وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺰب ﺗﻮدۀ ﻣﻘﯿﻢ
ﻻﯾﭙﺰﯾﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ دورۀ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺣﺰب ﺗﻮده و اﻋﻀﺎی
آن ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺷﮑﺎر و واﺿﺢ ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ در اﯾﻦﺑﺎره وﺟﻮد ﻧﺪارد .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،دﺑﯿﺮ اول وﻗﺖ ﺣﺰب ،در آﺳﺘﺎﻧۀ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣۵٨ﻃﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻌﺒۀ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ» :ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،در
اواﯾﻞ ﺳﺎل  ١٣۵٨ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ رﻓﺘﻢ ...ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی در ﺗﮫﺮان راﺑﻄۀ ﺧﻮد را
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ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮑﻨﻢ.

ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ،در

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،دور ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻗﺮار دادن آنھﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮروی ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺖ» :ﺳﺮھﻨﮓ ،ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﻪﻧﺎم ﻟﺌﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ھﺮﺳﻪ در ﭘﺎرک
ﻗﺪم زدﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﮔﺮدش درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت  F14از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﺑﻪ
اﻃﻼع ﻣﻦ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﯾﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز
ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻟﺌﻮن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺠﺪداً ﻃﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺰرگ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﻪ از دﺑﯿﺮﮐﻞ ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آن ھﻢ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را
ﺑﮑﻨﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﻮرویھﺎ دادم«.
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ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،وﯾﮋﮔﯽھﺎ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽھﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری
ﮐﯿﺎﻧﻮری آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ــ ﺷﻮھﺮﺧﻮاھﺮش ــ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﭼﭗ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده
ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﺧﺎﻃﺮات ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻮروی
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻗﺪرت ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای در ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ» :ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻔﻮذی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻮرویھﺎ
داﺷﺖ .ﺑﺮای ھﻤۀ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺮاﯾﺶﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻮروی واﻗﻌﺎً زﯾﺎد ﺑﻮد ،ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﺷﺎﺧﺺ
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ﺑﻮد«.

ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽاش را زﯾﺮورو ﮐﺮده و ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ را از آن ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺼۀ ﺟﻦ و ﭘﺮی و ھﺰاروﯾﮏ ﺷﺐ ﺳﺮھﻢ ﮐﺮده و ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ دروغ
ﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼً ﻃﺮﻓﺪار دو آﺗﺸﺔ ھﯿﺘﻠﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .او ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ راه اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ را در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮوه
 ۵٣ﻧﻔﺮ ،و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ھﻮﯾﺖ ﺟﻌﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮔﻮﯾﯽ از اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺪاری از ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ و دروغﺑﺎﻓﯽ او در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﺮﺋۀ ﺧﻮد از اﺗﮫﺎم ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺎزیھﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ از ﺑﺨﺖ ﺑﺪِ او ،ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﯿﺎﻧﻮری را
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ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ روی ﺳﺎﺑﻘۀ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ او اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﮑﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری از رھﺒﺮان ﺑﺰرگ و ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺰبﺗﻮده ﭼﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ» :در آن زﻣﺎن روزﻧﺎﻣۀ ﻣﺮدم آﻧﺘﯽﻓﺎﺷﯿﺴﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ...ﻋﺒﺎس ﻧﺮاﻗﯽ را ھﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻋﺒﺎس ﻧﺮاﻗﯽ اﻻن اﯾﻨﺠﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ
و زﻧﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ او را دﯾﺪﯾﺪ از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﯾﮏﺑﺎر ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﻪ ادارۀ روزﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ھﯿﺘﻠﺮ ﻣﯽآﯾﺪ
ھﻤﻪﺗﺎن را ﺑﻪ دار ﻣﯽزﻧﺪ ،اﯾﻨﮫﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ؟ روزﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺎرهﭘﺎره ﮐﺮده و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرﺗﺎن را
درﻣﻲآورﻧﺪ[15]«.ﭼﮫﺮۀ ﺷﺎﺧﺺ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »ﻣﺴﺌﻮل« ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﺳﺎل  ١٣٢۶از ﺣﺰب ﺗﻮده
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﻮری از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم از اول ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،او زﻣﺎﻧﯽ در آﻟﻤﺎن
ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺎزیھﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮد«.
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دﮐﺘﺮ اﻧﻮرﺧﺎﻣﻪای ،از رھﺒﺮان ﻣﺸﮫﻮر اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و اﻧﺸﻌﺎﺑﯿﻮن ،در ﺟﻠﺪ دوم ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ھﻨﮕﺎم
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﺗﻮده دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺣﺰب ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ آن ﺑﻮد ...ﺑﻌﺪھﺎ در ﺣﺰب ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی در آﻟﻤﺎن ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ھﻤﮑﺎری و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آنھﺎ اﻋﺎﻧﻪ
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ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ«.

ﺣﻤﯿﺪ اﺣﻤﺪی ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﺎﺧﺪا اﻧﻮر ،از اﻋﻀﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﯾﺎدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
»در ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪھﺎ ،ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻣﺠﻠۀ دﻧﯿﺎ ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺘﻪ )آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ آن ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻤﺎرۀ  ١٢در ﺧﺮداد  ،١٣١۴ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻟﻤﺎن( ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﻪرﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻤﭙﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﮔﺮوه اراﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﻪﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎندادهﺷﺪۀ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ
ﺑﻪﻧﺎم  WINTER HILFSWERKﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد؟ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از
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داوﻃﻠﺒﯿﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ رﺑﻮده ،در ﺟﻤﻊآوری اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮای آن ﺳﺎزﻣﺎن رﺗﺒۀ اول را از آن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﺎزھﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت و اراﺋۀ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺄﻟﻮف ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ
ﺣﺠﺖ را ﻧﺰد ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﺗﻮدهای ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺰ دﮐﺘﺮای ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ او
ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﺻﻞ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﺎل (١٣١٨) ١٩٣٩
در  ۴٧ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﻣﻘﺪﻣۀ اﯾﻦ رﺳﺎﻟۀ ﻓﻨّﯽ »ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺑﺎرۀ رﺿﺎﺷﺎه و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ«
ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :در  ٢٣ﻓﻮرﯾﻪ  ١٩٢١اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت رﺿﺎﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮد و
ﺳﺮﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺶ در ﺷﻤﺎل را ﺑﻪﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،ﮐﻮدﺗﺎی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪی را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺑﺰرگﻣﺮدی
ﻣﯿﮫﻦﭘﺮﺳﺖ و ﺷﺠﺎع ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ .اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت رﺿﺎﺷﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺟﺎر در  ١٢دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٢۵ﺑﻪ ﺷﺎھﯽ
اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ،رھﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر از ﻧﺎآراﻣﯽھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد.
دو ھﻤﺴﺎﯾۀ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ راه ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺮ ﻣﻨﺠﯽ و ﻧﺎﺑﻐﺔ اﯾﺮان ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دو
ھﻤﺴﺎﯾۀ ﺑﺰرگ ،ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﭘﻠﯿﺪی ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﺷﻮرشھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ راه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺷﺎه در
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ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﻤﺔ اﯾﻦ ﺷﻮرشھﺎ را ﺳﺮﮐﻮب و ﭘﺲ از آن ،ﮐﺎر آﺑﺎداﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ«

ﮐﯿﺎﻧﻮری در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺣﺰب ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ از ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت وی ،ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ ﺑﻌﺪی ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﺣﺰب را ﻧﯿﺰ ﻣﻊاﻟﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ وی
ﺧﻮد ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻮروی ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﺛﺎﻧﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽھﺎی
ﺷﺨﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دارا ﺑﻮدن روﺣﯿۀ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﺗﺤﺮک ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﯿﺎﻧﻮری

۶

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ھﺪاﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿۀ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺮورھﺎی ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﮫﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون ﮐﺸﺎورز ،ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻﯾﯽ را در
»ﻣﻦ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰبﺗﻮده را« ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﺸﺘﺮک از ﺳﻮی ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ و ﮐﯿﺎﻧﻮری اراﺋﻪ
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ »ﻧﻪ ﺣﺰب و ﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،ﻧﻪ ھﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﺘﯽ دﺑﯿﺮ ﺣﺰب از آن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻃﺮف اﯾﻦ دو
ﻧﻔﺮ وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎدرھﺎی ﻣﻮرداﻋﺘﻤﺎد آنھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ [20]«.اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘۀ
دﮐﺘﺮ ﮐﺸﺎورز ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از١» :ــ ﻗﺘﻞ اﺣﻤﺪ دھﻘﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﮫﺮان ﻣﺼﻮر؛ ٢ــ ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮد اﻣﺮوز ﮐﻪ
در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﺎه ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد؛ ٣ــ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘۀ ﺗﺮور از ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺣﺰب و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ؛ ۴ــ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﺎ واﺳﻄﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺷﺎه؛ ۵ــ ﻗﺘﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻓﺮاد ﺳﺎده و ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل ﺣﺰب؛ ۶ــ ﻗﺘﻞ
ﺣﺴﺎم ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺎوﻓﺎ و ﻓﺪاﮐﺎر ﺣﺰب...؛ ٧ــ اﯾﺠﺎد ﻗﯿﺎم اﻓﺴﺮان ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺴﺮی
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ﺑﻮدﻧﺪ...؛ ٨ــ اﯾﺠﺎد اﻧﻔﺠﺎر در ﻧﺎوﺑﺮ؛ ٩ــ اﯾﺠﺎد اﻧﻔﺠﺎر در ھﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻗﻠﻌﻪﻣﺮﻏﯽ«.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺮورھﺎ ﺷﺪه و اﺗﮫﺎﻣﺎت ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ رد ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻮﺷﻪای از وﯾﮋﮔﯽھﺎ و ﻗﺴﺎوتھﺎی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧۀ زﯾﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد :ﺑﻌﻀﯽ از
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﻠﻨﻮم ﭼﮫﺎرم ﻣﺴﮑﻮ در ﺳﺎل  ١٣٣۶ﺑﺎرھﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد
ھﻨﮕﺎم ﻓﺮاری دادن ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺷﻮروی ،دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﻠﻮ و ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ھﻤﺎﯾﻮن ﻓﺮخ را
در ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻓﺮار ﺟﺎی دادﻧﺪ .در زﻣﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎروان ﮐﻮﭼﮏ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ﻧﻮﺷﯿﻦ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ و ﯾﮏ
ھﻔﺖﺗﯿﺮ ﺑﻪ او داد و ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪای ــ ﻣﺜﻼً ﻓﺮار از دﺳﺖ آنھﺎ ــ ﺷﯿﺮﯾﻨﻠﻮ را ﺑﺎ آن
ھﻔﺖﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ )ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ!( و اﮔﺮ در ﺧﺎک ﺷﻮروی ﮐﺴﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ ﺟﺮم
ﻗﺘﻞ ﻣﺸﮫﻮد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ اﻣﻀﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺻﺎدر ﮐﺮده ،ﺷﯿﺮﯾﻨﻠﻮ
را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﯿﻦ در ﺑﯿﻦ رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺘﺎً از ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻔﺲ و اﺳﺘﻘﻼل رأی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ و ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
وﯾﮋۀ آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻠﻨﻮم ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد و ﺷﺮح داد و ﺑﺎ
ﻓﺮﯾﺎد ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری دﺳﺘﻮر ﮐﺸﺘﻦ او را داد؟« و ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﮐﯿﺎﻧﻮری را اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﺮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻮﺷﯿﻦ در ھﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ،ھﻤﺎﯾﻮن ﻓﺮخ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ! آﻗﺎی
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ﻧﻮﺷﯿﻦ ،ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ و ﯾﮏ ھﻔﺖﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻢ«.

اﻇﮫﺎرات

ﻧﻮﺷﯿﻦ و ھﻤﺎﯾﻮن ﻓﺮخ در ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﭘﻠﻨﻮم ﭼﮫﺎرم ﻗﺮﯾﻨﺔ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻗﺘﻞ ،درﺑﺎرۀ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﻗﻀﺎوت درﺳﺖ ﻧﻤﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖھﺎی اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺣﺪود ھﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ھﻨﻮز زﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ
ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﻧﺠﺎ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎی او را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄۀ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺷﺮ رﻗﺒﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻼص ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﮫﺎم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﯿﺎﻧﻮری ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽرود ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮور ﺷﺎه در  ١۵ﺑﮫﻤﻦ ،١٣٢٧
ارﺗﺒﺎط وی ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺨﺮآراﯾﯽ و اﻃﻼع وی از ﻗﺼﺪ او ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮور ﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺪون ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿۀ
ﺧﺎرﺟﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ ﺣﺰب
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﻔﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺮوج ﮐﻠﯿۀ اﻋﻀﺎ از ﮐﺸﻮر
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Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ وی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪفھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ و
ﺗﺮﻓﻨﺪی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ھﺪفھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﮫﻢ اوﺿﺎع ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮ ھﻢ ﻣﯽزد.

ﺣﺰبﺗﻮده ،ﻣﺼﺪق و ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد
ﺣﺰب ﺗﻮده دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﺣﺪاﻗﻞ در دوران اول زﻣﺎﻣﺪاری ﻃﺮﻓﺪار اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘۀ ﮐﯿﺎﻧﻮری »ﻣﺼﺪق در
دوران اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ آزادی اﯾﺮان از ﯾﻮغ ﺳﻠﻄۀ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ،ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ «.ﺗﻮﺟﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری درﺑﺎرۀ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی دوران ﺧﺪﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ ﺗﺎ  ٣٠ﺗﯿﺮ  ١٣٣١ﻣﺼﺪق
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺸﺖ ﮐﺮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روش ﺣﺰب را در ﻗﺒﺎل او ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .او
ﻣﺼﺪق را ﻗﺒﻞ از  ٣٠ﺗﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺤﺶھﺎی رﮐﯿﮏ و رﮔﺒﺎر اھﺎﻧﺖ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻮدهای را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از  ٣٠ﺗﯿﺮ ﮐﻪ از اﻣﺮﯾﮑﺎ روﯾﮕﺮدان ﺷﺪ ،ﺗﻮدهایھﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺼﺪق را آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او
ﺗﻮھﯿﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ! ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ آنھﺎ ھﻢ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب را ھﺪف ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﻣﻠﯽ
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ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ آن ﻗﺴﻤﺖ را ﺳﺮ دادﻧﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﯿﺎﻧﻮری ﻣﻌﺘﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﺎرﻧﺎﻣۀ ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﺎﯾﺎن دﻓﺎﻋﯽ در

اﯾﻦ دوران از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﻧﻨﮫﺎده اﺳﺖ» :در دورۀ اول ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز آن ﺑﺎ ﻓﺮار رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده از زﻧﺪان
ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ١٣٢٩ﺗﺎ ﻧﯿﻤۀ اول ﺳﺎل  ،١٣٣١ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ
رﯾﺸۀ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻏﺮور ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهای ﮐﻪ آن اﻓﺮاد ھﯿﺄت اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن
ﺣﺰب در ﺑﮫﻤﻦ  ١٣٢٧ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪان دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﯾﺰدی ،دﮐﺘﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻮدت ،اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻘﺮاﻃﯽ ،ﻣﮫﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻮی و ﮐﯿﺎﻧﻮری«.
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اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ،

ﮐﯿﺎﻧﻮری اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺎلھﺎی  ١٣٢٩ﺗﺎ ﻧﯿﻤۀ ﺳﺎل  ١٣٣١داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﺤﺚﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب در دوران ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﯿﺰ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ در زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﯿﺎﻧﻮری از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده را در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮده
اﺳﺖ» :ﻧﻘﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ “ﻏﺮور” در ﭘﺎﯾۀ آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﻘﺶ ﻋﻤﯿﻖ
اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ در وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮدهھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻪ ﺣﺰب از ﺧﻮاﺳﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻮد [25]«.اﻣﺎ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ »ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﺗﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ و اﺻﻼح ﺷﺪ؟ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ھﻤﯿﻦ »ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖِ«
رﯾﺸﻪدار و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﺮدادﻣﺎه  ١٣٣٢ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪن »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ« و »اﻟﺤﺎد و ﺑﯽدﯾﻨﯽ« ﺑﺮ ﮐﺸﻮر داﻣﻦ زد و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻌﺎر »ﺟﻤﮫﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮار ﺷﺎه از ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ.
ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻋﺪهای ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﮏ “دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻮدهای” ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ــ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و
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ھﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎر وﺳﯿﻠﻪای ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ و رم ﮐﺮدن ﻋﺪهای از ﻣﺎ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺣﺰب

ﺗﻮده ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ اداﻣﻪ داﺷﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و »ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ«ھﺎ و
ھﯿﺠﺎنزدﮔﯽھﺎ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪﮔﻮﻧۀ دﯾﮕﺮی رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

٨

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﻗﺒﺎل ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﮫﯿﯿﺞ و ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻈﺎھﺮات
ﺗﻮدهایھﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد از ﺗﻮدهایھﺎ ﺳﻮاری ﺑﮕﯿﺮد:
»ﻣﺼﺪق ﺗﻮدهایھﺎ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﺧﻮد او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺳﻪﺑﺎر ﺳﻮار ﺗﻮدهایھﺎ ﺷﺪهام .ﻣﻦ درﺳﺖ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ آن ﺳﻪﺑﺎر ﮐﯽ ﺑﻮده ،وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ آنھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ وادار ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻧﻈﺮ
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ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ«.

اﯾﻦ ﻣﻤﺎﺷﺎت و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮاری ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﻮدهایھﺎ ﺗﺎ ﺑﺪانﺟﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ

ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠۀ ﺟﺪی ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده را ﻧﺪارد و ﻟﺬا
اﻋﺘﺮاض آنھﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ دﮐﺘﺮ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ» :روز ﺳﺎﻟﮕﺮد  ٣٠ﺗﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آن
ﺗﻈﺎھﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ آﻣﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﻦ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ :آﻗﺎ! دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﻮدهایھﺎ اﻣﺮوز آﺑﺮوی ﻣﺎ را ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺪه ھﻢ آﻣﺪم ،ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ
و دارﯾﻮش ﻓﺮوھﺮ و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺸﯿﺮی و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺣﺰب اﯾﺮان و ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزاریھﺎ ﺟﻤﻌﺎً ھﻔﺖ ،ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ
ﺧﻮدم ﻧﺰد دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺮدم .ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ آﻧﺠﺎ ﺗﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :آﻗﺎ! ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﻤﯿﻦھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﯿﻦھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﺗﻮده را اﯾﻦھﻤﻪ ﺑﻪ رخ ﻣﻠﺖ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺣﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺮف او ﺧﯿﻠﯽ رک و ﺗﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﮑﻨﻢ؟ ﺧﻮب آنھﺎ
ھﻢ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻠﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎی آنھﺎ ﺗﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎی آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ:
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ آنھﺎ را زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮑﻨﻢ ،ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن و دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﮑﻨﺪ . ...ﺑﻨﺪه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدم
ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﻣﺎھﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ از دﻣﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻮده ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺻﻮرت
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد . ...رﻓﻘﺎی ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﮐﺎر را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﻦ
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ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﺎر وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ«.

ﻣﺴﺄﻟۀ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﻇﮫﺎرات ﮐﯿﺎﻧﻮری راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ دوران در ﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ در
ﻗﺒﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق اﺳﺖ .ﮐﯿﺎﻧﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ» :در آن ﻣﻮﻗﻊ ،ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی راﺑﻄۀ ﮐﻤﯿﺘۀ
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮد و ﻧﻈﺮات ﺷﻮرویھﺎ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﺮد .در ﻓﺎﺻﻠۀ ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﺳﻪﺑﺎر ﺷﻮرویھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﻐﺎم
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﺼﺪق و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻓﺤﺶ ﻣﯽدھﯿﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
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ﻋﺪهای درﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻇﮫﺎرات ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ و آن را ﺧﻼف واﻗﻊ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ در

ﻣﺴﮑﻮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب در آﻧﺠﺎ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﯿﺄت
اﺟﺮاﺋﯿﻪ در ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﻗﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﻇﺎھﺮاً در داﺧﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ھﻢ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ وزارتﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و
ﺑﻌﻀﯽ ارﮔﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ آنھﺎ ]ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺴﮑﻮ[ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﻮروی آن ﻣﻮﺿﻊ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﻣﻘﺎﻟۀ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻋﻠﯿﻪ
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ﻣﺼﺪق ﻧﻮﺷﺖ .ﺷﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان رﺳﯿﺪ واﻗﻌﺎً ﺷﺐ ﻋﺰای ﻣﻦ ﺑﻮد«.

ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻮروی را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ آﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﻣﻮرد ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و
ﺷﻮروی اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل  ،١٣٣١ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺤﺒﻮﺣۀ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺗﺮاز
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ  ٣٣ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ھﻤﺮاھﯽ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺷﻮروی ﺑﺎ ﺑﻠﻮک ﻏﺮب
در ﻣﺤﺎﺻﺮۀ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺳﺎواک
از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻘۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن آنھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﭘﺲ از
دﺳﺘﮕﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪر آنھﺎ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮوه  ۵٣ﻧﻔﺮ را در
ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪای ﻟﻮ داد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﺤﺮز ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺬﯾﺮش وی اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ دﺳﺘﻮر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﺑﺮ ﻟﺰوم
ﭘﺬﯾﺮش او ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ وارﻓﺘﮕﯽ و
وادادﮔﯽ در ﻗﺒﺎل ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﺮاھﺎن اﻣﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ» .ﯾﮏ ﺷﺐ
اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد )ﺑﮫﺮاﻣﯽ ،ﻋﻠﻮی ،ﻣﺒﺸﺮی ،وﮐﯿﻠﯽ و ﻣﻦ( در ﺧﺎﻧۀ ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﻮدﯾﻢ و ﻧﻘﺸۀ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﻢ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد و روی ﻧﻘﺸﻪ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﻼس ھﯿﺄت اﺟﺮاﺋﯿﻪ ،ﮐﻪ ﯾﺰدی ھﻢ
در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﺰدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧۀ ﺧﻮدش ﻣﯽرﻓﺖ ،وﻟﯽ او ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺷﺪه و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧۀ ﺧﻮد ﺑﺮوم .ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن ﺟﻠﺴﻪ و ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه واﺣﺪ ﺑﻪﻃﻮر ھﻢزﻣﺎن در ﺳﻪ ﻧﻘﻄۀ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ در
ﺧﺎرج ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ آزﻣﻮده ،ﺷﺎه ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﻋﻔﻮ داد .در ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ آزﻣﻮده در روزﻧﺎﻣۀ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻔﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﯾﺰدی در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﻔﻮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎر
][31

ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«.

ﻧﺎدر ﺷﺮﻣﯿﻨﯽ ــ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺎﺧۀ ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده ــ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ» .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ )ﺷﺮﻣﯿﻨﯽ( دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن داد و ھﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻟﻮ داد .او ﭼﺎﭘﺨﺎﻧۀ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﻪ
در اﺧﺘﯿﺎرش ﮔﺬارده ﺑﻮدﯾﻢ ﻟﻮ داد . ...ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﯾﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧۀ ﺷﯿﺸﻪ
ھﻤﮑﺎری دارد .آﻗﺎی ﻣﮫﻨﺪس ﺷﺮﻣﯿﻨﯽ ﭼﮫﻞﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل دوﻟﺘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زده در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮدش
][32

رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد«.

دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺮاﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﭘﺮﺳﺎﺑﻘۀ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،در ﺳﺎل  ١٣٣۴درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
][33

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب در اﯾﺮان ﺑﻮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ،آدرس دو ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ داد.

اﯾﻦ دو ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻋﻀﻮ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺣﺰب ﺑﻮدﻧﺪ» :ﯾﮑﯽ ﻣﻨﺰل اﻣﺎناﷲ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘۀ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻮد و
دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺰل ﻣﮫﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻮی ،ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت اﺟﺮاﺋﯿۀ ﺣﺰب در اﯾﺮان ــ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٣٨در زﻧﺪان ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ اﻋﺪام
][34

ﺷﺪ«.

ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻮخ ﺳﺎواک در ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
][35

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻮرویھﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺳﺎواک ھﻢ ﻣﯽداﻧﺪ«.

و

ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ »ﺷﻮرویھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ،
اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲﺳﺮوﯾﺲ و ﺳﯿﺎ ،در رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ «.ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدم و در زﻣﺎن
اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎواﮐﯽھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﻦ درﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﺷﮫﻨﺎز اﻋﻼﻣﯽ،
ﻣﺪتھﺎی ﻣﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺎن اﯾﺮان در ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن
دﻣﻮﮐﺮات ،ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ . ...اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪﺷﺪت از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ وی
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دﯾﺪار داﺷﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮاﯾﯽ ﺑﻪ او داﺷﺖ«.

١٠

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﻧﻔﻮذ ﺳﺎواک از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪان دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﯾﺰدی ﺑﻪ درون ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ واﺳﻄۀ ارﺗﺒﺎط آنھﺎ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ،دﺑﯿﺮ اول
ﺣﺰب ،ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻣﮫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ» :دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی در زﻧﺪان ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه،
ﭘﺴﺮش ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺰدی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿۀ ﺣﺰب ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ــ ﺑﻪ ﺳﺎواک ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎﺧﺖ. ...
ﺣﺴﯿﻦ ھﻢ ﺑﺮادرش ﻓﺮﯾﺪون را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﺮد . ...ﺣﺴﯿﻦ و ﻓﺮﯾﺪون ﯾﺰدی )ﭘﺴﺮﻋﻤﻮھﺎی ﺧﺎﻧﻢ رادﻣﻨﺶ( ﻣﺸﯿﺮ و
ﻣﺸﺎور آﺟﻮدان دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلھﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺰدی ﻧﺎﻣﻪھﺎی دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ را ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ رادﻣﻨﺶ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺰدی
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اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ«.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﮫﺮان از ﺳﻮی رادﻣﻨﺶ ﺳﺒﺐ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎواک از ھﻤۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺰب ﺗﻮده در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر آﮔﺎه ﺷﻮد.

ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻮزﯾﭽﮑﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺣﺰب ﺗﻮده
ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﺧﻮد و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ و
ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم آن و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾۀ ﺷﻤﺎﻟﯽ اداﻣﻪ داد و ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮری ﮐﻪ در زﻣﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد آنھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم داد .ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ھﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر
ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻣﯽرﻓﺖ و ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﻣﯽداد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ رﻓﺘﺎرھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ،ﻓﻌﺎلﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی در ﺟﮫﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖھﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﭙﺬﯾﺮد» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرویھﺎ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﺻﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻈﺎﻣﯽ
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اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻦ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎ ﮐﺸﺘﯽھﺎی اﯾﺮان را ﻣﯽزد«.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل  ١٣۶١ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ــ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری ــ و ﺳﭙﺲ در اردﯾﺒﮫﺸﺖ ١٣۶٢
ﺗﻌﺪادی از رھﺒﺮان و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﻨﺤﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ .ﮐﯿﺎﻧﻮری اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪﮐﻠﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮزﯾﭽﮑﯿﻦ ،ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺎ .گ .ب در ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺗﮫﺮان ،ﺑﻪ ﻟﻨﺪن
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎرھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺳﯿﺎه ﺣﺰب ﺗﻮده در ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﻗﻠﻢ ﺑﮑﺸﺪ» .ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮزﯾﭽﮑﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲﺳﺮوﯾﺲ ،ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻗﻄﻮری ﺑﺮای ﺣﺰب
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان درﺳﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ واﺳﻄۀ دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
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ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻌﻮل ﮐﻪ ﮐﻮزﯾﭽﮑﯿﻦ ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮان و ﮐﺎدر ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ«.

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری را از ﭼﻨﺪ زاوﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻼم اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﺎﮐﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ و
ﻋﺎری ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﮫﻪ و ﺷﺎﺋﺒﻪای ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻌﻀﯽ »اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻌﻮل« ﯾﺎ اﺗﮫﺎﻣﺎت
واھﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ رھﺒﺮان و ﮐﺎدرھﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﻪ
وﺿﻮح در ﻣﻮرد ﮔﺎمﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری و دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
دوم آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﯿﺎﻧﻮری درآن زﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻧﻮﭘﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼع داﺧﻠﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و اﺿﻤﺤﻼل رژﯾﻢ ﺷﺎه ،ھﺴﺘﻪھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ

١١

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
اﻣﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﭙﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋۀ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒۀ ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻧﻈﺎم را از ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪارد .ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻮزﯾﭽﮑﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ و رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ او از ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن اﻓﺴﺮان ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺗﻮده
ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم ھﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﺗﺼﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  A.M.6ھﻤۀ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺷﺮّﺷﺎن ﺧﻼص ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
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ﮐﻮزﯾﭽﮑﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮔﺬارد«.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدآورﯾﻢ در دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺋﺘﻼف ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺮﻗﯽ ــ ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ ھﻢ اﺣﯿﺎﻧﺎً آنھﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آنھﺎ ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﺷﺪه و در ھﺮ ﺻﻮرت ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ھﻤﺎن داﺷﺘﻪھﺎی ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺘﻘﻦ
ﺧﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ از ھﻤﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮ اﻋﺘﺮاف ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻌﻮل و ﻏﻠﻂ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده را ،ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻇﮫﺎرات ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﻣﻮرد ﻣﮫﺪی ﭘﺮﺗﻮی و اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ» :ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻨﺪ
روز ﺑﻌﺪ ،ﭘﺮﺗﻮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داد و رﻧﮓ ﻋﻮض ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ ﻃﺒﺮی “ﻣﺴﻠﻤﺎن دوآﺗﺸﻪ” ﺷﺪ و در دادﮔﺎه
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اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﮐﺎرھﺎ را ﮐﺮد و ھﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت را ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﺷﺮح داد و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد«.

ﻟﺬا ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻌﻮل اﺳﺖ ،در ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
اﯾﻦ ادﻋﺎﯾﺶ ﻧﺎم اﻓﺮادی را ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺧﺎﺋﻨﺎﻧۀ آن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ:
ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﭘﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ و آﻣﺎدﮔﯽ وی ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی ﺣﻀﻮری و
ﻣﻔﺼﻞ در ﺧﺎﻧۀ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ و ھﻤﺴﺮش ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﺎل از ﺧﺮداد ١٣٧٠
ﺗﺎ اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ١٣٧١اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺣﻮل دو ﻣﺤﻮر ﻋﻤﺪه اﺳﺖ :اﻟﻒــ وی ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
اﻧﻮاع ﺟﻨﮓاﻓﺰارھﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﻄۀ ﺿﻌﻔﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﺪھﺪ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮔﺬﺷﺘﻪاش را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؛ بــ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺑﮑﻮﺑﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺎن را از ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﺠﺎت دھﺪ .ﻧﺘﯿﺠۀ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ
ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤۀ آنھﺎ ﭘﻨﮫﺎنﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻃﺮات وی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎرﺿﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺆاﻻت را ﭼﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺟﻮابھﺎﯾﯽ
را ﺑﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ
ﺑﺤﺚھﺎی داغ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄۀ ﻗﻮت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧۀ ﺑﺎرز آن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﺼﺮتاﻟﺪوﻟﻪ ﻓﯿﺮوز ﯾﺎ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و آنھﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺆال و
ﺟﻮابھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺆاﻻت ھﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻮاﻓﻖاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺪاﻋﯽ
ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒۀ ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺒﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺆال و ﺟﻮابھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ در ﻣﻮرد
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ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺿﻌﻒ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﻃﺮف ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﻓﺘﺮاء ،ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه و
ﻣﺪرکﺳﺎزی ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺼﺮتاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﻮاﻓﻖ اوﺳﺖ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪاﻓﻊ او ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده و ﺳﺨﺖ ﺑﺎ او درﮔﯿﺮ ﺷﺪه؛ ﭼﻮن ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻠﮑﯽ ،ﺧﺎﻣﻪای ﯾﺎ ﮐﺸﺎورز ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه در ﺗﺄﯾﯿﺪ ادﻋﺎھﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎ ﯾﺎ ﮐﺎدرھﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻮدهای ﮐﺎﻣﻼً آﺷﻨﺎﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ وارد ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﻮری در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺟﻌﻞ و دروغﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻤﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﺷﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺪ و وی در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﺧﻮد و
ھﻢﻣﺴﻠﮑﺎﻧﺶ دﻓﺎع ﻧﻤﻮد و اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ و ﻗﻀﺎوتھﺎی دﯾﮕﺮان را ﺳﺮاﺳﺮ دروغ و اﻓﺘﺮا داﻧﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺣﺰب ﺗﻮده از ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺗﺎ اﻧﺤﻼل ،ﺗﺠﺮﺑۀ ﺑﺰرگ و ﮔﺮانﻗﺪری ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰﺑﯽ و ﮔﺮوھﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ »ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون« ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻣﺮی ﺣﺘﻤﯽ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑۀ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻋﺒﺮتھﺎی ﺑﺰرگ و ﮔﺮاﻧﻘﺪری در ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ
ھﻤﮕﯽ در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی آﻟﻮدهای ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﺿﺪارزﺷﯽ و واژﮔﻮﻧﻪﺳﺎزی ﺑﺪﯾﮫﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺳﺖ زﻧﻨﺪ ﺗﻌﮫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ

][1ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ﺗﮫﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت ،١٣٧١ ،ص١٠٨
][2ــ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺒﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﮫﺮان ،اﻃﻼعرﺳﺎن ،١٣٦٥ ،ﺻﺺ٢٠ــ١٠
][3ــ ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺪری ،اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺗﮫﺮان ،آﮔﺎه ،١٣٧٨ ،ج، ١
ص١٧
][4ــ اﻧﻮرﺧﺎﻣﻪای ،ﺧﺎﻃﺮات روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر دﮐﺘﺮ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ دﯾﮕﺮ١٣٨١ ،
][5ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ھﻤﺎن ،ص٧٥
][6ــ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺮھﺎن ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﺗﮫﺮان ،ﻋﻠﻢ ،١٣٧٨ ،ص٣١
][7ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ھﻤﺎن ،ص١٢٧
][8ــ ﻧﺸﺮﯾﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ش ،١٠٩ﺑﮫﻤﻦ ١٣٢٤
][9ــ اﻟﮫﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،١٣٧٦ ،ص١٣٣
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][10ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ھﻤﺎن ،ص١١٥
][11ــ ھﻤﺎن ،ص٥٠٦
][12ــ ھﻤﺎن ،ﺻﺺ٥٥٤ــ٥٤٤
][13ــ ھﻤﺎن ،ص٥٣
][14ــ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺮھﺎن ،ھﻤﺎن ،ص٣٢
][15ــ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ،ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪهھﺎ ،ص١٦٨
][16ــ ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﺗﮫﺮان ،١٣٣١ ،ص٣٧
][17ــ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ھﻔﺘﻪ ،١٣٦٢ ،ص٤٦
][18ــ اراﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮد ،ص٦٥
][19ــ ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ آدﯾﻨﻪ ،ش ،٨٩ص٦٥
][20ــ ﻓﺮﯾﺪون ﮐﺸﺎورز ،ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ آﺑﯽ ،١٣٨٠ ،ﺻﺺ٤٦ــ ٤٥
][21ــ ھﻤﺎﻧﺠﺎ.
][22ــ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺮھﺎن ،ھﻤﺎن ،ص٢٤
][23ــ ھﻤﺎن ،ص٣٩٤
][24ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ھﻤﺎن ،ص٢٨١
][25ــ ھﻤﺎن ،ص٢٨٤
][26ــ ھﻤﺎن ،ص٢٦٧
][27ــ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻋﻠﻢ ،١٣٧٢ ،ص٢١٥
][28ــ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮدهایھﺎ اﻗﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً در ﺟﮫﺖ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻏﺎز ﻣﻮج دوم ﮐﻮدﺗﺎ آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﻮی ھﻨﺪرﺳﻮن ،ﺳﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺼﺪق رﻓﺖ و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮدهایھﺎ از ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ
ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ راﺑﻄۀ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان اﻗﺪام ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ و اﻣﯿﺪوار
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮدهایھﺎ و دﺳﺘﮕﯿﺮی آﻧﺎن را داد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روز ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻮدﺗﺎ در ﻓﻀﺎ و
زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻮدهای ،ﻓﻘﻂ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺮوز ،ﺑﺴﺎط ﺣﮑﻮﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را
ﺑﺮﭼﯿﺪﻧﺪ .رک :ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ،ھﻤﺎن ،ص ١۴۴
][29ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ھﻤﺎن ،ص٢٢٤
][30ــ ھﻤﺎن ،ص٢٢٥
][31ــ ھﻤﺎن ،ص٢٩٩
][32ــ ھﻤﺎن ،ص٣٥٠
][33ــ ھﻤﺎن ،ص٣٤٩
][34ــ ھﻤﺎن ،ص٥٦٥
][35ــ ھﻤﺎن ،ص١٣١
][36ــ ھﻤﺎن ،ص٤٨٥
][37ــ ھﻤﺎن ،ص٣٩٣

١۴

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
٥٤٦ ص،[ــ ھﻤﺎن38]
٥٥٠ ص،[ــ ھﻤﺎن39]
٥٥٢ ص،[ــ ھﻤﺎن40]
٥٥٥ ص،[ــ ھﻤﺎن41]

١۵

