ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻗﺪوﻩ
اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ
در رهﺒﺮی ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان
در ﺳﺎل  ،۵٧هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ رهﺒﺮی ﺣﺰب و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﻴﻞ یﮏ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺑﺮای هﺪایﺖ
اﻧﻘﻼب  ۵٧راهﯽ "ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺵﺎﺗﻮ" و دیﺪار ﺑﺎ ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺵﺪ .او ﮐﻪ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﻗﻢ را
ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ اراﻧﯽ و ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از
روﺣﺎﻧﻴﻮن هﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺁﺵﻨﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ از ﺧﻄﺮ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬهﺒﯽ و هﺸﺪار
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮیﻨﯽ ﺁن در دوران ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب راهﯽ دیﺪار ﺑﺎ ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺵﺪﻩ
ﺑﻮد.
زﻧﺪﻩ یﺎد ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻗﺪوﻩ ،یﮕﺎﻧﻪ اﺳﻼم ﺵﻨﺎس ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﯽ ﺵﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺗﺮیﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﺧﺎﻣﻮﺵﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ او در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻮد ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮای ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان .ﺧﺎﻣﻮﺵﯽ زودرس و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ،
در ۶٩ﺳﺎﻟﮕﯽ او را ﮐﻪ از ﺵﻤﺎر ﺟﻮاﻧﺘﺮیﻦ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ  ۵٣ﻧﻔﺮ و از ﻗﺪیﻤﯽ ﺗﺮیﻦ اﻋﻀﺎی
رهﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻮد ،در ﺗﺎریﺦ  ۵ﺵﻨﺒﻪ  ١۴ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  ١٣۵٨در رﺑﻮد .ﻗﺪوﻩ ﻋﻀﻮ هﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﻮد و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﻠﻨﻮم  ١۶ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب راهﯽ ایﺮان ﺵﺪ .در ﺳﺎل  ۵٨و در
ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺵﺮﮐﺖ در ﺵﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﮐﺮد ﺑﺪﻧﺒﺎل یﮏ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺵﺪ .ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ریﻪ او را ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻼش ﭘﺰﺵﮑﺎن
ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺗﺶ راﻩ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﺒﺮد و او در هﻤﻴﻦ ﺳﻔﺮ و در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺵﻬﺮ"هﺎﻟﻪ" ﮐﻪ ﺳﺎل هﺎ در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁن ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را ﺗﺪریﺲ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﺧﺎﻣﻮش ﺵﺪ .ﺵﻬﺮی در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻیﭙﺰیﮏ -ﺑﺮﻟﻴﻦ
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ.
ﻗﺪوﻩ دورﻩ ﮐﺎﻣﻞ درس روﺣﺎﻧﻴﺖ را در ﺵﻬﺮ اراک و ﺳﭙﺲ ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻃﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﻴﺖ را ﺑﻪ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺑﺨﺸﻴﺪ و اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ  ۵٣ﻧﻔﺮ ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺁﺵﻨﺎﺋﯽ ﻗﺪیﻤﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﺣﺘﯽ
ﺵﺨﺺ ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی در ﭘﺎریﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺵﺪ و ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ درایﺮان اوج
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺣﺎوی ﻧﻈﺮات رهﺒﺮی وﻗﺖ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﻘﻼب ،اوﺿﺎع
ﮐﺸﻮر ،ﺁیﻨﺪﻩ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺁن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ایﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺵﻮد ،راهﯽ ﭘﺎریﺲ و ﻣﻘﺮ
اﺳﺘﻘﺮار ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺵﺪ .در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺵﺎﺗﻮی ﭘﺎریﺲ ،ﺣﺎﻻ روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﺵﺪﻩ و ﮐﺎر
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪوﻩ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁن هﺎ را از ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻣﯽ ﺵﻨﺎﺧﺖ .ﻧﺴﻠﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﭘﻮر و...
ایﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎیﺎن ﺁن ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﻴﻞ یﮏ اﺗﺤﺎدی وﺳﻴﻊ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب ﻃﺮح
ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺵﺪ .ﻗﺪوﻩ در هﻤﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺁن روز ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ
ﻧﻴﺰ دیﺪار ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺵﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﺗﺎرک اﻧﺪیﺶ داﺵﺖ ،ﺿﺮورت ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﻴﺮی از ﺁﻧﻬﺎ و ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﺸﺎن از اﻧﻘﻼب را یﺎدﺁور ﺵﺪ.
ﻗﺪوﻩ در یﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ "ﮐﺰاز" اراک ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺬاﺵﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺮک
ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ در داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن رﺳﺎﻧﺪ .در هﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ
اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان را رهﺒﺮی ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ در
ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻮﺑﻨﻴﺎد داﻧﺸﮕﺎهﯽ دوران رﺿﺎ ﺵﺎﻩ ﺑﻮد .درﺟﺮیﺎن هﻤﻴﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ
ﺁﺵﻨﺎ و هﻤﮕﺎم ﺵﺪ و در ﺳﺎل  ١٣١۶و درﺟﻤﻊ  ۵٣ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺵﺪ .ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژیﻢ
رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ هﻤﺮان دیﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ از زﻧﺪان ﺁزاد ﺵﺪ و در ﮐﺴﻮت دﺑﻴﺮ ادﺑﻴﺎت ،ﺑﻪ

اﺳﺘﺨﺪام وزارت ﻓﺮهﻨﮓ در ﺁﻣﺪ .اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ یﺎران
زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب را ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻔﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺧﻮاهﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق رهﺒﺮی ﺁن را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺵﺖ ،زﻧﺪﻩ یﺎد ﻗﺪوﻩ رهﺒﺮی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻃﺮﻓﺪاری از ﺻﻠﺢ را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ و در روزهﺎی ﺳﺨﺖ  ٢۵ﺗﺎ  ٢٨ﻣﺮداد
 ١٣٣٢ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻄﺮ ﮐﻮدﺗﺎ را ﺑﻪ وی یﺎدﺁور ﺵﺪ و
ﺧﻮاهﺎن ﺻﺪور اﻃﻼﻋﻴﻪ ای ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺪق ﺵﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ از
ﺳﻮی هﻴﺎت رهﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﻧﻴﺰ یﮑﺒﺎر ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ و یﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ وی درﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺵﺪ اﻣﺎ وی زیﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺖ .ﭘﻴﺎم هﺎی رهﺒﺮی ﺣﺰب را
ﻣﺮیﻢ ﻓﻴﺮوز و دﮐﺘﺮ ﮐﻴﺎﻧﻮری ﺑﻪ ﻣﺼﺪق رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭘﻴﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﻗﺪوﻩ
ﺵﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺵﻬﺎدت زﻧﺪﻩ یﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ،او ﮔﺰارش ﺧﻮد از ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ ﻣﺼﺪق را ﺻﺒﺢ روز  ٢٨ﻣﺮداد ایﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ هﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺣﺰب در ﺗﻬﺮان داد »:ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻗﺪوﻩ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺣﺎﺻﻞ ﺁن را ﺑﻪ
»ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك هﻴﺄت اﺟﺮاﺋﻴﻪ و آﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮآﺰى ﮔﺰارش داد .ﻗﺪوﻩ از ﻣﺼﺪق ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ
»ﻗﺒﻞ از هﻤﻪ ،اﻋﻼﻣﻴﻪ آﻮﺗﺎهﻰ دادﻩ ﺵﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻮدﺗﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺵﻮﻧﺪ و یﻜﻰ از
واﺣﺪهﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻮرد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻘﺪارى اﺳﻠﺤﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﮕﺬارد و اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﺵﻮد آﻪ
ﺁنهﺎ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ آﻮﺗﺎﭼﻴﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﺵﻮﻧﺪ «.ﻣﺼﺪق ایﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را رد آﺮدﻩ ﺑﻮد«.
ﭘﺲ از ﺵﮑﺴﺖ ﺧﻴﺰ ﮐﻮدﺗﺎﺋﯽ  ١٣٢۵زﻧﺪﻩ یﺎد ﻗﺪوﻩ ﺻﺮیﺤﺎ از ﺿﺮورت اﻋﻼم ﭘﺎیﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ و
ﺑﺮﻗﺮار ﺟﻤﻬﻮری در ایﺮان دﻓﺎع ﮐﺮد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺪوﻩ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﻨﺪ .ایﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ هﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻗﺪوﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ در دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺵﺪ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺶ از
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﻋﻀﻮ ﺵﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺰ در هﻤﻴﻦ
ﺳﻤﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻃﺒﻊ ﺵﻌﺮ ﮐﻼﺳﻴﮏ داﺵﺖ و ﻗﺼﻴﺪﻩ و ﻏﺰل
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .یﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ارزﺵﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم هﺎی ﻣﺴﺘﻌﺎر در ﻧﺸﺮیﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﻮﺵﺖ .ﺑﺎ ﻃﻨﺰ ﺁﺵﻨﺎ
ﺑﻮد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺵﻮخ ﻃﺒﻊ ﺑﻮد .هﻤﻪ ایﻦ هﻨﺮهﺎی او را ریﺴﻤﺎﻧﯽ از ﺧﺮاﻓﺎت ﺳﺘﻴﺰی
ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻪ هﻢ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ از درﮔﺬﺵﺖ ﻗﺪوﻩ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ
دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم "ا .ﮔﻮیﺎ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،اﺵﻌﺎر و ﻧﻮﺵﺘﻪ هﺎی ﻃﻨﺰﮔﻮﻧﻪ او
ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺎب درایﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺮهﻴﺰ از ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺮاﺵﯽ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ و ﺗﺤﺮیﮑﺎت
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻗﺸﺮی و ﻣﺮﺗﺠﻊ ایﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ .روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻗﻢ هﻨﻮز ﮐﻴﻨﻪ ﺳﺎل هﺎﺋﯽ را در دل
داﺵﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁیﺖ اﷲ ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﺪوﻩ و ﻗﺒﻮل ﺵﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﮐﻨﮕﺮﻩ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﺵﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﻔﺮی ﮐﻪ زیﺮ ﻓﺸﺎر هﻤﻴﻦ روﺣﺎﻧﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﺁیﺖ اﷲ ﺑﺮﻗﻌﯽ،
ﮐﻪ از روﺵﻨﻔﮑﺮﺗﺮیﻦ روﺣﺎﻧﻴﻮن دوران ﺧﻮد ﺑﻮد زیﺮ ﻓﺸﺎر روﺣﺎﻧﻴﻮن ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﻗﻢ  -از ﺟﻤﻠﻪ
ﺁیﺖ اﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی -ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ایﻦ ﺵﻬﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺣﻀﻮر زﻧﺪﻩ یﺎد ﻗﺪوﻩ ﺑﺎ هﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای
ﮐﻪ از ایﻦ رویﺪادهﺎ داﺵﺖ در ﺟﻤﻊ رهﺒﺮی ﺣﺰب ،ﺣﻀﻮری ﺑﺴﻴﺎر ارزﺵﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺻﻮرت ﻏﻠﺒﻪ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮای
وی ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد راهﯽ ایﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺵﺪ .او از ﭘﻠﻨﻮم هﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺵﺪ
ﺑﻪ ﻋﻀﻮیﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎب ﺵﺪ و ﺑﺰودی ﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮ هﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺵﺪ و ﭘﻠﻨﻮم ١۶
ﻧﻴﺰ ایﻦ ﻣﻘﺎم ﺣﺰﺑﯽ را ﺑﺮای وی ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻗﺪوﻩ یﮑﯽ از ﻗﺪیﻤﯽ ﺗﺮیﻦ اﻋﻀﺎی
هﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻮد و در ﺳﻪ دورﻩ دﺑﻴﺮاوﻟﯽ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ،
زﻧﺪﻩ یﺎد اﺳﮑﻨﺪری و دﮐﺘﺮ ﮐﻴﺎﻧﻮری او ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در هﻤﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻮد .زﻧﺪﻩ یﺎد ﻗﺪوﻩ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ وﺳﻴﻊ ﺗﺮیﻦ اﺗﺤﺎد ﺳﻴﺎﺳﯽ در زﻣﺎن دیﮑﺘﺎﺗﻮری ﺵﺎﻩ ﺑﻮد و دﻓﺎع از ﺵﻌﺎر
"ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دیﮑﺘﺎﺗﻮری" دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد.

