ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان را ﺑﺎ رهﺒﺮان
و ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻨﻴﺪ

ﭘﺮوﻳﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی

ادﻳﺐ ﺱﺮخ ﺧﺮاﺱﺎﻧﯽ
ﭘﺮوﻳﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ،از ﺑﺰرﮔﺎن ادﺑﻴﺎت ﮐﻬﻦ اﻳﺮان ﺑﻮد .ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺬهﺒﯽ "ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺎن" ﻣﺸﻬﺪ؛
ﮐﻪ ﻋﻠﻮم دﻳﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﻘﻪ؛ ﻣﻨﻄﻖ و ﺣﮑﻤﺖ را در ﺁن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮد و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺵﺎﮔﺮد
"ادﻳﺐ ﻥﻴﺸﺎﺑﻮری" ﺵﺪ .ﺑﻌﺪهﺎ از روﺣﺎﻥﻴﺖ و دروس ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﭘﻴﻮﺳﺖ .اﻳﻦ ﻳﮕﺎﻥﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ وﻋﺠﻴﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻥﺒﻮد ،ﭘﻴﺶ از او ﻥﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد و
ﭘﺲ از او ﻥﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺵﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺁﺵﻨﺎﺳﺖ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ زود
ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی اش ﻥﻤﯽ ﮐﻨﺪ!
ﭘﺮوﻳﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ،ﭘﻴﺶ از ﺁﻥﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﭙﻴﻮﻥﺪد در ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺳﻴﺎﺳﯽ "ﺟﻮاﻥﺎن
اﺳﻼﻣﯽ" در ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ،ﺗﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮐﻞ ﺣﺰب ﭘﻴﺶ رﻓﺖ .او در ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻥﺘﺨﺎب
ﺵﺪ .او از ﺵﺨﺼﻴﺖ هﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ادﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .در
اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻩ ﭼﻬﺎردهﻢ ،از ﻃﺮف ﺣﺰب ﮐﺎﻥﺪﻳﺪای ﻣﺠﻠﺲ ﺵﺪ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ ﺗﻘﻠﺐ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
اﻳﻦ اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت ﺵﺪ ،ﮔﻨﺎﺑﺎدی در ﺧﺮاﺳﺎن ﺁن دوران ﺑﻴﺶ از  10هﺰار رای در ﺳﺒﺰوار ﺁورد.
روﺣﺎﻥﻴﺖ ﻣﺸﻬﺪ و درﺑﺎر ﺵﺎهﻨﺸﺎهﯽ از هﺮ اﻣﮑﺎﻥﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺵﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
رﻓﺘﻦ او ﺑﻌﻨﻮان ﻥﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻥﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﺎرﺵﮑﻨﯽ هﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮ در اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮدﻣﯽ
ﮔﻨﺎﺑﺎدی ،اﻳﻦ ادﻳﺐ ﺑﺰرگ ﺧﺮاﺳﺎﻥﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻥﻴﺎورد و راهﯽ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻬﺮان ﺵﺪ.
ﭘﺮوﻳﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی در ﺳﺎل  1282در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺘﻮﻝﺪ ﺵﺪ .ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺪارس
ﻗﺪﻳﻢ ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﻓﺮدوس و ﻗﺎﺋﻦ )ﺵﻬﺮهﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن( ﮔﺬراﻥﺪ و از  15ﺳﺎﻝﮕﯽ
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻗﺪﻳﻤﻪ ﺧﻮد راهﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺵﺪ .در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺎن و در ﻣﺤﻀﺮ درس
ادﻳﺐ ﭘﻴﺸﺎوری ،ﻥﻮﻳﺴﻨﺪﻩ و ﺵﺎﻋﺮﺑﺰرگ اﻳﺮان در اواﺧﺮ ﻗﺮن  13هﺠﺮی ،ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد را
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮد.
زﻥﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ او از ﺳﺎل  1301در ﻣﺸﻬﺪ ﺵﺮوع ﺵﺪ .در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺧﻮد را در ﺟﻤﻌﻴﺖ
"ﺟﻮاﻥﺎن اﺳﻼﻣﯽ" ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ از دﺳﺘﻪ هﺎی ﭘﻴﺸﺮو و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻮد ﺵﺮوع ﮐﺮد و ﻣﺴﺌﻮل ادارﻩ
ﮐﻼس ﺳﺎﻝﻤﻨﺪان اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺵﺪ.
ﻝﺰوم وﺣﺪت ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺁزادﻳﺨﻮاهﯽ او را وادار ﮐﺮد ﺗﺎ در هﻤﺎن اوان ﺑﺎ ﻋﺪﻩ ای دﻳﮕﺮ از ادارﻩ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻴﻼت "ﺟﻮاﻥﺎن اﺳﻼﻣﯽ" ﺑﻪ ﺣﺰب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن )ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖ( ﺑﭙﻴﻮﻥﺪد .وﻝﯽ اﻳﻦ
هﻤﮑﺎری دﻳﺮی ﻥﭙﺎﺋﻴﺪ .رﺧﻨﻪ ﻋﺪﻩ ای از ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ ﻗﺎﺋﻨﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط او
و ﻋﺪﻩ ای دﻳﮕﺮ از ﺟﻮاﻥﺎن ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ از ﺁن ﺵﺪ .ﭘﺮوﻳﻦ ﭘﺲ از ﺁن ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﮐﺎرﮔﺮی
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮد و ﺑﺮای در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﻣﺰاﺣﻤﺖ هﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﺎﻥﻮﻥﯽ ﺑﻨﺎم
"ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎﻥﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ" ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮد و ﮐﻼس هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد.
او ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺑﺎ روزﻥﺎﻣﻪ هﺎﺋﯽ از ﻗﺒﻴﻞ "ﺧﻮرﺵﻴﺪ"" ،ﻣﻴﻨﻮ" و
"ﺻﺪای ﺵﺮق" ،ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺁﻥﺎن ﺵﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ،ﺗﺸﺮﻳﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و از هﻤﺎن
زﻣﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺵﻌﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺧﻮد را ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری در اﻳﻦ روزﻥﺎﻣﻪ
هﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽ ﮐﺮد.
اﺵﻌﺎر او ،هﻤﻪ در راﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺗﻮدﻩ ﻣﻈﻠﻮم و در راﻩ ﺑﻴﺪاری و هﺸﻴﺎری ﺁﻥﺎن ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ اﻏﻠﺐ
در ﻗﺎﻝﺐ ﮐﻼﺳﻴﮏ و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺖ ،وﻝﯽ اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮی را ﺑﺮ اﺵﻌﺎری از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮد داﺵﺖ
ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎﻥﻪ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻮد.

در ﺳﺎل  1302ﺑﺎ ﺵﻐﻞ ﺁﻣﻮزﮔﺎری وارد ﻓﺮهﻨﮓ ﺵﺪ و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﻼس ﺳﺎﻝﻤﻨﺪاﻥﯽ را ﺑﻨﺎم
"ﭘﺮوﻳﻦ" ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮد و ﺳﻮاد ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺁﻏﺎز ﮐﺮد.
در ﺵﻬﺮﻳﻮر 1304ﺵﻬﺮﺑﺎﻥﯽ ﻣﺸﻬﺪ او و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎﻥﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ،او و دﻳﮕﺮ رﻓﻘﺎﻳﺶ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺁزاد ﺵﺪﻥﺪ.
اواﺧﺮﺳﺎل  1305ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺸﺎر ﺵﺪﻳﺪ ﺵﻬﺮﺑﺎﻥﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮت اﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻗﺮاﺋﺖ
ﺧﺎﻥﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻳﺮان ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎﻥﻪ و ﺗﺸﮑﻴﻼت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺵﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻥﻪ
ﺁن را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻥﻪ ﻣﻌﺎرف ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دادﻥﺪ.
ﭘﺮوﻳﻦ در ﺳﺎل  1308ﻣﺠﺪدا وارد ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺵﺪ و ﺗﺎ  1309ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﮐﺜﻴﺮی
از ﮐﺎرﮔﺮان و رﻓﻘﺎی او ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺵﺪﻥﺪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ او اداﻣﻪ داﺵﺖ.از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺵﺮاﻳﻂ دﺵﻮار
ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻓﺸﺎر و ﺗﻌﻘﻴﺐ داﺋﻤﯽ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺵﻬﺮﺑﺎﻥﯽ و ﺁﮔﺎهﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮای هﺮ
ﮔﻮﻥﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﻥﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،او را ﮐﻢ ﮐﻢ از هﺮﮔﻮﻥﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ
داﺵﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ دوران ﺳﺎل هﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺵﻬﺮﻳﻮر 20ﺧﺘﻢ ﺵﺪ ﭘﺮوﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی
ﻣﺤﻠﯽ در ﻓﺮهﻨﮓ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺵﺪ ﮐﻪ روﺳﺎی ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺤﻞ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻥﻈﺮ و راهﻨﻤﺎﺋﯽ
هﺎی او ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ادﺑﯽ او ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺵﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ هﻤﻪ ﺑﻬﺎﻥﻪ ﺟﻮﺋﯽ
هﺎ ،ﻥﺘﻮاﻥﻨﺪ در ﺑﺎرﻩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ادﺑﯽ او ﭼﻮن ﭼﺮا ﮐﻨﻨﺪ 20 .ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ او،
ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺁن از ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ﺵﺸﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن را ﺗﺪرﻳﺲ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﯽ ﺑﺮای او در ﻣﺸﻬﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺵﻐﻞ او در ﻓﺮهﻨﮓ ،ﻗﺒﻞ از ﺁﻥﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻥﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺵﻮرای ﻣﻠﯽ از) ﺳﺒﺰوار( ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﺑﻴﺎﻳﺪ ،رﻳﺎﺳﺖ داﻥﺸﺴﺮای دﺧﺘﺮان ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد .در ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد در ﻓﺮهﻨﮓ ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺑﻪ هﻤﺖ او ،دو ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻥﻪ ،ﻳﮑﯽ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺵﺎهﺮﺿﺎ و دﻳﮕﺮی در داﻥﺸﺴﺮای دﺧﺘﺮان ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺵﺪ .او در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ هﻤﻴﺸﻪ در ﭘﯽ روش هﺎی ﻥﻮﻳﻨﯽ ﺑﻮد
و ﺵﻴﻮﻩ ای را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ اﻝﻔﺒﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻥﺪ اﺑﺘﺪا در ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر او ﺑﮑﺎر
رﻓﺖ.
واژﮔﻮن ﺵﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی اﻣﮑﺎن داد ﮐﻪ از ﻥﻮ در ﻣﺤﻴﻂ
ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ اﻳﺠﺎد ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﭙﺮدازد .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺵﻬﺮﻳﻮر ،20ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﺪﻩ از
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺿﺪ ﻓﺎﺵﻴﺴﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﺮد و درﺁﺑﺎن  1320روزﻥﺎﻣﻪ
"اردﻳﺒﻬﺸﺖ" را ﺑﻌﻨﻮان ارﮔﺎن اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬارد .اﻳﻦ روزﻥﺎﻣﻪ را او ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻗﺮﻋﺎﻣﻠﯽ
در  12ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻄﻮر هﻔﺘﮕﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺵﻤﺎرﻩ ،ﺗﻮاﻥﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻥﺘﺸﺎر ﺵﻤﺎرﻩ
ﭼﻬﺎرم ﺁن را ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐﺮدﻥﺪ ) .در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﻓﺮوﻏﯽ(.
ﺧﺒﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان در هﻤﻴﻦ اﻳﺎم ﺑﻪ او رﺳﻴﺪ و او رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن و هﻤﮑﺎران
ﻥﺰدﻳﮏ و دورﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و اﻓﮑﺎر ﺁﻥﺎن را ،ﺑﺮای ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﮐﺎر ﻓﺮاهﻢ ﺵﺪ .ﭼﻨﺪ ﺣﻮزﻩ ای ﻥﻴﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ داد .ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻘﺮاﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ از ﻃﺮف
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی راهﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺵﺪ و ﮐﻤﻴﺘﻪ اﻳﺎﻝﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﺰب ﮐﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮد را ﺁﻏﺎز ﮐﺮد.
در هﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﺠﺪدا هﻔﺘﻪ ﻥﺎﻣﻪ "اردﻳﺒﻬﺸﺖ" از ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺧﺎرج ﺵﺪ و ﭘﺮوﻳﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺁن را
ﺑﻌﻨﻮان اوﻝﻴﻦ ارﮔﺎن ﮐﻤﻴﺘﻪ اﻳﺎﻝﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﻳﻦ اوﻝﻴﻦ ارﮔﺎﻥﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم
ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﺪ.
در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ اول ﻗﻮام اﻝﺴﻠﻄﻨﻪ" ،اردﻳﺒﻬﺸﺖ" ﻥﻴﺰ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ،هﻤﭽﻮن ﺗﻤﺎم روزﻥﺎﻣﻪ هﺎی دﻳﮕﺮ،
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺵﺪ و اﻣﺘﻴﺎز ﺁن ﻝﻐﻮ ﮔﺮدﻳﺪ .در  9ﻓﺮوردﻳﻦ  1322او اﻣﺘﻴﺎز روزﻥﺎﻣﻪ "راﺳﺘﯽ" را
ﺗﻮاﻥﺴﺖ ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و در 17ﻓﺮوردﻳﻦ هﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻌﻨﻮان ارﮔﺎن ﮐﻤﻴﺘﻪ اﻳﺎﻝﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
اوﻝﻴﻦ ﺵﻤﺎرﻩ ﺁن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.

ﮔﻨﺎﺑﺎدی در  1322از ﺳﺒﺰوار ﺑﻪ ﻥﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺵﻮرای ﻣﻠﯽ اﻥﺘﺨﺎب ﺵﺪ .و از ﺁﻏﺎز ورود
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان از ﻃﺮف ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ هﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ "رهﺒﺮ" ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
اﻥﺘﺨﺎب ﺵﺪ و درﺗﻤﺎم دوران ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان در "رهﺒﺮ" ﻥﻴﺰ ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﺮد.
در ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻥﺘﺨﺎب ﺵﺪ و ﭘﺲ از ﺁن ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﮐﻞ ﺣﺰب ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ .رﻳﺸﻪ هﺎی ﭼﻨﺪﻳﻦ دهﻪ ﺳﮑﻮت در دو ﻥﻈﺎم ﺵﺎهﻨﺸﺎهﯽ و
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﺵﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ادﻳﺐ ﺑﺰرگ اﻳﺮاﻥﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮاﻥﺪﻳﺪ.

