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۱ 

  مقدمه
  

 به نام چلنگريان. م مند کتاب کوچک ارزش ي از مقدمه يمقدمه جلد دوم منتخب      
در نقد حزب  تر هر چه تمام ييبايکه به ز ،۱۳۹۵انتشارات پروسه  »فرزندان سليمان ميرزا«

نم ضمن دا يجا الزم م نيدر ا .ميا دهيان داشته است، برگزيرا بدرستی " کامالدگاه يدتوده 
   .اش به زودی منتشر شود تحقيقاتجلد دوم اميدواريم  از او، يو سپاسگزار يقدردان

 را توده حزب سنگينِ ي سايه گرداني برمي سر که طرف هر به سياسي ي عرصه در«      
 اجتماعي، هاي جنبش ترين راديکال موريانه چون هم ي سنگيني که سايه. بينيد مي

 را جويده شده هاي تکه ش دهان صمغِ بعد با و جود مي را سياسي هاي سازمان ترين انقالبي
  ...شمايلي جديد و شکل با بار هر اما. کند مي بازسازي دوباره خود طرحِ با

 تجديدنظرطلب سياسي حزب يک با مبارزه تنها توده حزب با مبارزه      
 سياسي درخدا يک با برخورد تنها حزب توده با مبارزه. نيست) رويزيونيست(

 مند گرايشِ قدرت يک با مبارزه حقيقت در توده حزب با مبارزه. نيست روز
کمونيستي و کارگري جنبش است سال ۷۰ز ا بيش که است المللي بين تئوريک 

 ضد جنبش که مندي قدرت گرايش. است داده قرار تحت تأثير را جهان
 براي گري معامله و ببا فري کشيده، انحراف به را کارگر ي طبقه داري سرمايه
 کارگران و جوي حقيقت چشمان به کرده تن به مارکسيسم لباس قدرت، به رسيدن

  . است پاشيده خاک جهان هاي کمونيست
 و متمرکز دولت يک قامت در را داري سرمايه از جناحي تا دارد سعي گرايش اين      

 و »ملي بورژوازي« هب بارها و بارها دليل همين به. رساند قدرت به ريز برنامه
 و کارگران کمرِ به پشت را از خنجرش و شده آويزان کشورها مرتجع بورژوازي خُرده

صف  ايجاد براي مبارزه از تا خواسته کارگران از. است کرده فرو کشان زحمت
  !باشند» اردوگاه«و پير احزابِ تئوريک دستورات تابع و برداشته دست مستقل



۲ 

 سنت به سو يک از »المللي بين داري سرمايه«ز ا گرايش ينا تاريخي هاي ريشه      
در  ريشه ديگر سوي از و گردد بر مي »کائوتسکي کارل«ن چو و کساني» الملل دوم بين«
 در دولتي  داري سرمايهتوليدي  مناسبات و» جماهير شوروي اتحاد کمونيست حزب«

» انقالبي دمکراتيسم« وانعن تحت ناسيوناليسم و مذهب با گرايش اين .دارد کشور اين
 نشاند، مي سوسياليستي خودگرداني جاي به را متمرکزِ طبقاتي دولت کند، مي سازش

 داري سرمايه ضد و هاي راديکال تشکل جاي بر را دولتي يا و کار سازش سنديکاي
 را راديکال مارکسي و ديالکتيکي - انقالبي هاي آموزه کلمه يک در و گذارد مي پرولتاريا

  .نمايد مي قلب و هوارون
 هاي سالح اقسام و انواع از و است المللي بين گرايش چنين فرزند توده حزب      

 فعاليت سال ۷۴ل طو در حزب اين. است برده بهره جهاني آن تجاربِ و ايدئولوژيک
 با و است داده انجام درستي خوبي و به را اش وظيفه خود مخفي و علني نيمه علني،

 در نيروهاي جديدي جذب به روز هر ايران کمونيستي و کارگري بشجن تاريخ تحريف
» تضادها از استفاده« ي بهانه به بورژوازي مختلف هاي جناح از. پردازد مي خود صفوف

 کند مي اعتبار بي و تخريب يا و گرفته ناديده را غيروابسته و مستقل صف. کند حمايت مي
  !گردد مي» يخارج مترقي نيروي«دنبال  به رهايي براي و

 مقاطع در توانست که بود فراگير سازماني درعين حال توده حزب تاريخي نظر از      
روشن ميان از جذب نيرو به تاريخي مختلف نسلي دليل همين به. به پردازد کشور فکران 

 انتشار با و داده جا خود صفوف در را نام ايران خوش اديبان و مترجمان گان، نويسنده از
 کرده، رها سنتي و شعر ادبيات چارچوب از را ها آن المللي بين چپِ سياسي ياتادب

تکامل  و پرورش باعث خود اين. دهد قرار آنان چشمان پيشِ در را وسيع دورنمايي
 خشک هاي چارچوب ديگر سوي از اما. شد ايران فکران روشن از نسلي

 اتحاد کمونيست زبح ي مشخص شده هاي از چارچوب "دقيقا که ايدئولوژيک
 که فکران اين روشن از طيفي تا گرديد بود، باعث شده گرفته شوروي

  .شوند جدا صف آن از بودند تر آزادانديش
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 روسي، هاي زبان به که کادرهايش از تعدادي از گيري بهره با توانست توده حزب      
 و انگلس مارکس، رآثا از قابل توجهي تعداد ي ترجمه با مسلط بودند انگليسي و فرانسه

 تئوريک منابع ي ارائه در مرجع بودند، اولين حزبِ هم چين شده دست لنين، البته که
 و شکاف در ايجاد توانست که بود سالح اين از استفاده با. باشد ايران در مارکسيستي

 ايران، خلق فدايي چريکهاي سازمان سياسي، مانند مختلف احزاب ميان در انشعاب
 مهمي و غيره، تأثير کردستان دموکرات حزب کارگر، طبقه آزادي ندگانسازمان رزم

 طبقه صفوف در، ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۱ي ها سال در حزب اين دهي سازمان قدرت .باشد داشته
 دليل همين به. ]البته به کمک و پشتيباني روسيه شوروي[توجه بود  قابل نيز شهري کارگرِ
ايران جا کارگران بين در حزب اين قبول مورد ي کارانه سازش و سنديکاليستي کارِ سبک 

  .شده است ماندگار امروز، به سازماندهي، تا از سنتي عنوان به کرده، باز
 يا باشد شنيده را خود صداي از، مستقل صدايي که کجا هر در توده حزب      
 و صدا آن قوا، تمامِ با نبيند هايش خواست و جهت نيات در را اجتماعي جنبشِ هر

 فعالين پيشاني بر سازد، اعتبار مي بي عمومي منظر در و کرده تخريب را حرکت
   .زند مي... و» انحراف« ،»جاسوسي« مهرِ آن شاخص

 گرايش: يابيد نمي توده حزب هواداران و اعضا در تنها را يي توده گرايشِ      
 نزد: شود مي پيدا نيز کنند مي نفي را اين حزب که کساني نزد در حتا يي توده

خورشيدي،  ۶۰ي  دهه کارگري فعالين در فدايي، مختلف هاي گرايش گان بازمانده
  ...و  سه خط جريانات سابق هواداران از برخي در

 سازماندهي به بستن اميد جاي به که کجا هر: است آسان گرايش اين تشخيصِ      
 هاي صندوق پاي به و بستند دل بورژوازي هاي جناح يکي از به ها توده و کارگران

  .است زنده جا آن در توده حزب بدانيد شتافتند، رأي
 پوتيني تجلي ي روسيه قامت در سابق ي مرده شوروي جماهير اتحاد کجا هر      
  .است حاضر و حي حزب اين بدانيد کرد پيدا



۴ 

 و دش اعتنايي بي کردستان و مردم کارگر ي طبقه پوياي و زنده جنبش به که کجا هر      
 گرايش آن و توده حزب پاي جاي بدانيد نمودند تخريب را انقالبي جنبشِ آن يا

 توده حزب کرد عمل از و مادر المللي بين گرايش از ...است فعاليت حال در مرموزانه
 توسط حزب که است آن اين و به پردازم مهمي ي نکته به بايد اما گفتم سخن کوتاه
 که شد گذاري پايه] هاي اطالعاتي روسيه شوروي نو با هدايت و رهبري سازما[ فردي
 ي عرصه در او هاي مبارزاتي گي ويژه و بود غيرانقالبي و رفرميست چپ مظهرِ خود

ميرزا  سليمانز ا! آري. ماند باقي توده حزب کرد عمل سال ۷۴ه ب نزديک سياسي،
 که زماني احت. رفت پيش او مرامِ و مشي با سال ۷۴ش حزب که گويم مي اسکندري سخن

 به را پرچم ترين سرخ) ۱۳۵۷ن بهم( ايران مردمِ سترگ انقالب انحراف کشيدن به براي
 با ائتالف مذهب، با سازش ميرزا سليمان چون زمان هم همان در بود، گرفته دست

  .بود داده قرار خود تمام نماي ي آيينه را ارتجاعي بورژوازي خُرده و ملي بورژوازي
 مختلفي منابع بر تکيه با و اختصار به چند مجلداتي در تا دارم قصد )گريانچلن. م( من      
 سازمان اين تاريخي و واقعي ي چهره دارد وجود ي ايران توده حزب تاريخِ ي درباره که

 اول ي درجه در کتاب اين مخاطبينِ بنابراين. بکشم تصوير بهنسل جوان ي برا را سياسي
 به. ندارند منسجمي و اطالعات دقيق حزب اين مستند تاريخ از که جواناني. هستند جوانان
 کمونيسم و از و بينند مي ايران در کمونيسم واقعي نماد را توده حزب يا دليل همين
 دانسته کمونيسم منبعِ تنها را حزب اين برعکس يا و شوند مي زار بي اش انقالبي هاي آموزه

 تاريخِ دانستن کژراهه، دو اين از گريز براي راه تنها. افتند مي اش پنهان و هاي پيدا دام به و
  .است اش المللي بين و گرايشِ داخلي و حزب اين واقعي

 آن از تر وسيع بسيار توده حزب تاريخِ پيرامون سخن که است اين ديگر ي نکته      
 کردن فشرده و جمع بر من کارِ روشِ اما ام، آورده روي کاغذ بر من که است چيزي
 ي رشته به را حزب ي تاريخچه من در حقيقت. باشد تر راحت آن ي مطالعه تا است ثمباح

و ي مارکس کمونيسمِام  نگريسته حزب تاريخ به من که يي دريچه. ام درآورده تحرير
 من ي نوشته" طبيعتا. است جهان و ايران درر کارگ ي طبقه داري سرمايه ضد جنبش



۵ 

 جمله از اردوگاهي احزاب شوروي، يستکمون حزب که رفرميسمي و سکتاريسم با
  ».است مرزبندي داراي معتقدند، آن به مائوئيستي يا چريکي جريانات يا و توده حزب

  )۱۳۹۴چلنگريان آذر .م(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن.سهراب
  ۱۳۹۹آبان 
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  کرد حزب توده عمل
  

برخالف نظرات برخي، . اندازيم مي  حزب توده ۱کرد نگاهي کوتاه به کارنامه و عمل      
  همه. شود اش، ديده نمي ر کارنامه حزب توده در سراسر تاريخِ وجودينقطه روشني د

شود، و حزب در  رنگ مي اگر جايي اين سياهي کم. جاي آن تاريک و سياه است
که  کرد سران حزب توده، بل گاه اجتماعي بوده است، نه ناشي از عمل مقاطعي داراي پاي

ها،  ادق آن، مانند سرهنگ سيامککار و ص هاي اجتماعي اعضاي درست ناشي از فعاليت
ها  ها و ديگر اعضاي رده پايين اين حزب بوده است، که خبر از بااليي وارتان ساالخانيان

گي، فعاليت سياسي اجتماعي خود را به پيش  نداشتند، و با صداقت و از خودگذشته
  . ندزن که دارند به جنبش سوسياليستي ايران ضربه مهلک مي بردند، غافل از اين مي

يابي به قدرت سياسي را داشته است، ولي  اگر اين حزب حتا، در مقاطعي توان دست      
اند، پا فراتر بگذارد، نتوانسته  چون اجازه نداشته است از گليمي که براي او پهن کرده

گي و چاکرمنشي به غير را در کارنامه خود  حرکتي مستقالنه از خود نشان دهد، و وابسته
: ، نوشت۱۳۲۵بهمن  ۲۴يي در  با توجه به چنين اوضاع ۲صادق هدايت. تثبت کرده اس

                                                 
 داري، سرمايه( خصوصي مالکيت با وجه به هيچ ايران ي توده حزب«: ۱۵/۱۰/۱۳۲۵» نامه مردم«- ۱

 سطح رفتن باال براي که است معتقد وليت نيس مخالف) مستقالت و مالکيت زمين تجارت،
 و عادالنه قوانين دهقان و کارگر طبقات زندگي بهبود خصوص به ايران و مردم ي همه زندگي
 به که بل نيست مذهب مخالف تنها نه ايران ي تودهحزب  ...گردد اجرا و شود وضع مناسبي
 تعليمات با را خود حزبي روش و گذارد مي احترام اسالم خصوصاً مذهب و به طورکلي مذهب
 )۵۹:فرزندان سليمان ميرزا جلد يکم: چلنگريان.م(»داند منافي نمي يمحمد عاليه

بارها به منزل او رفته . صادق هدايت در خانه پدرش اتاق کوچکي دم در ورودي داشت«-  ۲
بارها در منزلش به من . يي داشت که او را دوست داشت گربه. اتاق اثاثيه ساده کمي داشت. بودم

طور چنين چيزهاي  پرسيدم صادق تو که بودجه نداري، چه. ه استگز اصفهان و باقلواي يزد داد
بعدها فهميدم که » .فرستند هايي هستند که برايم مي احمق«: تبسمي کرده گفت. خري گراني مي



۷ 

  يوسف افتخاري اوالد شش هزار ساله" ها گذشته و بايد حقيقتا اين حرف  ي از همه«
مطالب بسيار مفصل و عجيب . ها فريب خورد بازي داريوش بود تا باز هم به اين جنغولک

کنند براي  ها خودشان را گُه مالي مي يي دهاست ولي خيانت دو سه جانبه بود و حاال تو
آلود خودمان را بايد قاشق قاشق  به هر حال افتخارات گُه. که اصل مطلب را بپوشند اين

  .اين از افتخارات حزب توده بوده است» .بخوريم و به به بگوييم
وده هاي مثبت حزب ت ي برخي ديگر، ترجمه متون ادبي و سياسي از کارنامه به گفته      

گان و  يي چنين انديشيد، اما واقعيت اين است که نويسنده توان تا اندازه مي! بوده است
به چه دليل اوايل انقالب . کدام قابل اعتماد نبوده و نيستند هيچ  مترجمان حزب توده

يي عضو کانون را اخراج کردند؟ به دليل  گان ايران اعضاي توده ، کانون نويسنده۱۳۵۷
کسي که سرسپرده باشد، از خود استقالل فکر و انديشه . ها به غير بود گي آن سرسپرده

دست زدن به اعمالي مانند ترجمه . دهد چه به او ديکته نمايند انجام مي ندارد، و هر آن
ي  بايد به تمام متوني که به وسيله  بنابراين. اند غلط و سرقت ادبي و غيره از آن جمله

ته، شک کرد و آن را با نگاه شکاکانه خواند تا بتوان نشر ياف  گان حزب توده نويسنده
ترين  امروزه راحت. ها را، پيدا و افشا کرد هاي ادبي آن ها و دزدي سازي ها و جعل نيرنگ

  .ها خوانده نشود يي کار اين است که ترجمان توده
» ميراث حزب توده براي جنبش چپ ايران چه بود؟«خسرو شاکري در پاسخ پرسش       
" ام، بيالن حزب توده کامال يي که به حزب توده داشته گرانه از نگاه پژوهش«: نويسد مي

ي زيادي از بهترين جوانان ايران را به دنبال خود کشاند و نيروهاي  منفي است، چه عده
ي آثار مارکسيستي کوششي  حزب توده در ترجمه. جسماني و فکري آنان را به هدر داد

ه از مارکس در اختيارشان بود از کارهاي حزب کمونيست نکرد؛ آن چند جزوه نيز ک
که حزبي  حزب توده حزبي نبود که بر اساس مارکسيسم بنا شده بوده باشد؛ بل. ايران بود

از همين رو . بود که بنا به خواست شوروي براي تأمين منافع آن کشور تأسيس شده بود
                                                                                                                 

خاطرات (» .گفت به ملت ايران، ملت ريقو مي. ... فرستند او مريداني دارد که اين چيزها برايش مي
 )۳۱۶: اردشير آوانسيان
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خواست،  ، و هرگاه شوروي ميراند کرد، آن حزب تند مي نيز، هرگاه شوروي اراده مي
ترين لطمات را به  هاي من، حزب توده بزرگ ي پژوهش از زاويه. شد آن حزب آرام مي

هايي که يا از آن  ها و گروه يک جنبش کارساز چپ در ايران زد، تا حدي که سازمان
جدا شدند يا خارج از آن تشکيل شدند، تحت تأثير نشريات و راديو پيک ايران از آن 

اگر تقي . ي مارکسيسم در ميان آنان جوالن نيافت ور منفي متأثر شدند و ديد نقادانهط به
آورد  اراني را در زندان از ميان بر نداشته بودند، به احتمال قوي حزبي که وي به وجود مي

گشت، و هم تفکر  شد، هم هوادار شوروي نمي هم ملهم از تفکر شورويستي نمي
  )يي پيرامون برخي خطوط کلي جنبش چپ ايران مصاحبه( ».کرد ايران رايج مي يي را در مارکسيستي عالمانه

ايران بوده   سرکوب جنبش مستقل کارگران  از اعمال بسيار زشت سران حزب توده      
کرد اين حزب  اما به عنوان نمونه عمل. است که به طور مشروح به آن خواهيم پرداخت

گفتيم که اکنون بحبوبه جنگ است و  ما مي«: ري، از زبان ايرج اسکند در اين رابطه
کنند، به هر  کنند، مهمات و وسايل وابزار جنگي حمل مي کارگران براي جبهه کار مي

يي به اين امر مهم و  تربيتي که هست بايستي جلو اعتصاب کارگران را گرفت تا لطمه
  ) ۳۱:خاطرات سياسي ايرج اسکندري( ».حياتي وارد نشود

ي کارگر  نه خدمت به طبقه  دانستند که هدف حزب توده نمي  يقت کارگراندر حق      
ايران را به خدمت استثمارگران شوروي و انگليس در آوردن   ي کارگر که طبقه ، بل ايران
  .بود

 :گويد مي است، تاخته او هاي ترجمه به جمعه، کتاب در شاملو احمد که آذين به      
 در عمل و انديشه تيسم راشي بيماري از پيوسته خويش، رهبران وجود در توده، حزب«

 خاک به زودتر چه هر بايست مي که ماند جا بر يي الشه تنها حزب آپارات از... .بود رنج
  ) ۳۰:بار ديگر و اين بار: به آذين( ».شود سپرده

 يا و گروه مدارک و اسناد دزديدن حزب اين کردهاي عمل و ها کارنامه از ديگر يکي      
 کارگري مستقل تشکيالت در نفوذ با .است بوده اند، داشته انتقاد ها آن به که هايي سازمان
 دانستند، مي کارگري ضد جريان يک را توده حزب که امامي باقر و افتخاري يوسف
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 با و بردند مي سرقت به را مدارک و اسناد ي کليه ها آن .شدند ها آن شدن متالشي سبب
 ها آن عليه شوروي اتحاد کمک به را زهرآگيني ضدکارگري ليغاتتب ها، آن از استفاده

 از وسيعي مناطق در که کارگريي مستقل هاي تشکيالت توانستند و .کردند مي اندازي راه
 قول به .کنند متالشي بودند، شده ساخته امامي باقر و افتخاري يوسف توسط ايران
 »ايران معاصر تاريخ در کاو کندو« در و توده حزب اعضاي از خود که طوقي محمد
 از خالي مبارزه گونه اين« :است نوشته افتخاري يوسف عظيم کارهاي به اشاره بدون

 اسناد ،۱۳۵۸ سال در حتا حزب اين ».است کارگري اخالق مخالف و شرافتي هرگونه
  .دادند علني انتشار را آن و سرقت را فدايي هاي چريک سازمان نخست پلنوم
 که را حزبي که کردند مجبور را ملکي خليل و کرد استفاده شيوه همين به  توده حزب      

   .کند منحل بود، کرده درست
کاري در  عالوه بر دزدي ادبي، جعل و دست  يکي ديگر از اعمال زشت حزب توده      
ي پاک و صادقي از  تا بدين طريق چهره. گان حزب بوده است ي جانباخته نامه گي زنده

گان، نان خوري خود به نرخ روز را  باخته ايجاد کند و در پناه جان» مردم«ان خود در اذه
تر به اين  چنان که همين االن هم سران اين حزب در دنياي مجازي، بيش هم. ادامه دهد

  .کار مشغول هستند
. ، رادمنش دبير کل حزب توده بوده است۳گي به ماجراي علي متقي هنگام رسيده«      

هيئت اجراييه را براي ] آلمان شرقي[در اليپزيک ] در تبعيد[ه حزب توده روزي دبيرخان

                                                 
، بعد از فرار ۱۳۳۲مرداد  ۲۸علي متقي يکي از رهبران مستقل حزب توده بعد از کودتاي  - ۳

خواند و به دستور مسکو و به دست  مرکزي را نمي او خط کميته. ي مرکزي به مسکو است کميته
شود و از حزب توده اخراج  ي مرکزي به عنوان نيروي همکار رژيم شاه شناخته مي کميته

ترين افراد حزب بود و پس از خروج رهبري  علي متقي از فعال«:گويد ا تهراني ميخانباب. گردد مي
حزب توده در کنار سازمان . ... کرده است و شکست حزب توده، بقاياي آن را در ايران حفظ مي

اين  . آوري اطالعات بود اش جمع افسري سازماني داشت به نام سازمان اطالعاتي که وظيفه
خسرو روزبه . جا نفوذ داشت  م ترومن گرفته تا فرهنگ و شهرباني، در همهسازمان از اصل چهار
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کند پرونده دفاعيات روزبه به دست حزب توده رسيده  خواند و اعالم مي نشستي فرا مي
. کند کاري مي کند حزب توده اطالع يافته متقي با پليس شاه هم به عالوه اعالم مي. است

رفيق شما بر پايه کدام اطالعات چنين ادعايي «: يدمگفت از رادمنش پرس احمد قاسمي مي
پرونده دفاعيات روزبه از کجا به دست حزب توده رسيده و موضوع " کنيد؟ مضافا مي

                                                                                                                 
همراه با کارگري به نام اکبر انصاري، سروش استپانيان، عظيم عسگري، مهندس کاظم نديم و 

يکي از وظايف اين تشکيالت از ميان برداشتن . آشوت شهبازيان جزو اين تشکيالت بودند
زماني شايع " مثال. داد مانعي جدي در سر راه او هستند ميافرادي بود که حزب توده تشخيص 

شده بود که سروش استپانيان قصد داشته تيمور بختيار را ترور کند و اين موضوع جنجال زيادي 
جا با عظيم عسگري که تند نويس مجلس شوراي ملي بود آشنايي  خسرو روزبه از اين. برپا کرد
يم عسگري او را لو داده است، اما حزب توده به هنگام روزبه در دفاعيات خود نوشت عظ. داشت

انتشار کتاب دفاعيات روزبه در اروپا نوشت رفيق روزبه در مورد عظيم عسگري اشتباه کرده و 
من در صحبت با رهبران و کادرهاي حزبي به اين موضوع پي . ... علي متقي او را لو داده است

از جمله قاسمي، يا . تي نسبت به علي مقتي داشتندها نظر متفاوت و مثب بردم که خيلي از آن
چون متقي . ... کردند از متقي دفاع مي  بسياري از افسران چون؛ سقايي، بيجاري و نوايي همه

ها  دربست در اختيار نظرات و اميال رهبران حزب توده نبوده و حاضر نبود تا به هر قيمت مطيع آن
علي  ۱۳۵۷اما بعد از انقالب » .حزب توده قابل قبول نبود امري که به هيچ وجه براي رهبران. باشد

علي متقي «: اند شود که ثابت کند او پليس رژيم نبوده و به او اتهام زده گير مسئله مي متقي پي
او روزي به دبيرخانه حزب . عضو حزب توده بوده است ۵۷يي دارد که بعد از انقالب  خواهرزاده
که حزب توده به  ه دايي او مشکل رواني شديدي دارد و آن ايندهد ک رود و توضيح مي توده مي

که او خود را آدمي پاک و مومن به حزب و وفادار به  حال آن. او اتهام پليس بودن زده است
داند و از او خواسته است تا حزب را مطلع سازد که آماده است در دادگاه حزب  سوسياليسم مي

پرسش و «ي  گان در جلسه کننده يکي از شرکت. ... سازدتوده حاضر شود و اين مطلب را روشن 
گويد علي متقي پليس و  کيانوري مي. کند ي علي متقي پرسش مي از کيانوري درباره» پاسخ
نگاهي از :حميد شوکت(».کار سازمان امنيت شاه بوده و خائن به حزب توده ايران است و سالم هم

 )۷۰-۶۶:ابا تهرانيدرون به جنبش چپ ايران گفتگو با مهدي خانب
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بنابر ادعاي احمد قاسمي، رادمنش در » پليس بودن متقي را چه کسي به شما گفته است؟
رفقا منظور . اي ما روشن بودبر«: قاسمي اضافه کرد» .اند رفقا اطالع داده«: گويد پاسخ مي
ها بسته  آمد دهان ها بودند و هر وقت اين کلمه به ميان مي منظور رادمنش روس. کيست

  ».شد مي
به اين نتيجه   شود و  همه ي قاسمي دفاعيات روزبه در آن جلسه خوانده مي به گفته«      
قابل انتشار  رسند که دفاعيات حاوي جوانب ضد مارکسيستي بوده و به آن صورت مي

نيستند، چرا که در دفاعيات، از چرچيل و آزموده تعريف شده بود که سربازهاي خوبي 
دو بخش از دفاعيات را که بر ضد رهبري حزب توده بوده حذف و . در جبهه خود هستند

برخورد حزب توده به تاريخ و انتشار . سپارند چين کرده و به چاپ مي مقداري را دست
هاي زيادي  هاي سال نمونه و مالک جوان دفاعياتي که سال. ن چنين بوداسناد تاريخي اي

ها را مجذوب خود کرده بود، در واقعيت امر، دفاعياتي بودند  رفت و خيلي به شمار مي
نگاهي از درون به جنبش :حميد شوکت(».کاري شده بودند که به سليقه رهبران حزب توده دست

  )۶۸:رانيچپ ايران گفتگو با مهدي خانبابا ته
 مستقيم دستور به مرکزي ي کميته .است فراوان توده حزب زشت کردهاي عمل      

 تشکيالت پاييني هاي رده که اين بر مبني کرد،  تصويب را قراري ،۱۳۲۰ سال در مسکو،
 روي .باشند داشته رسي دست و اطالع حزبي اطالعات و اسناد از عنوان هيچ به نبايد،
 سران  ي رابطه بر مبني حزبي اطالعات به که لنکراني حسام مانند افرادي هم دليل همين
 خسرو کارگرداني با و مرکزي ي کميته دستور به داشت رسي دست آرا، رزم با  توده حزب
   .گشت خواهيم باز موضوع اين به ما .شود مي دفن منزلي چه باغ در و رسد مي قتل به روزبه

حسين  كه غالم چنان. ان مخفى حزب توده بوديى در سازم حسام لنكرانى شخص برجسته«
 به مائوئيسم گرويد، ۱۳۴۰هاى  حزب توده كه در سال. م. فروتن، عضو پيشين ك

گويد طرح فرار سران زنداني  مى )۱۶۰ـ  ۱۴۸:جلد يكم:ايران يحزب توده در صحنه:حسين فروتن غالم(
فروتن . ريخته شده بود، توسط حسام لنكرانى و همكارانش ۱۳۲۸حزب توده از زندان در 

ي مركزى حسام لنكرانى و ياران او سه محل براى پذيرايى از اعضاى كميته«افزايد كه  مى
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ي روزبه، رهبرى حزب توده با فرار او از جالب است که، بنابر گفته. ديده بودند» تدارك
ه اجراى طراحان فرار كه از سازمان افسرى بودند تنها هنگامى ب. زندان مخالفت كرده بود

  )۱۴۲:سازمان افسران:خسروپناه.(طرح رضايت دادند كه روزبه نيز به شمار فراريان افزوده شود
اجراى طرح براى فرار رهبران حزب توده اهميت نقش حسام لنكرانى در سازمان       

اما او كمتر از دو سال پس از فرار آنان، در شهريور . دهد مخفى حزب توده را نشان مى
، توسط رهبرى تهران به مرگ محكوم شد و به دست )ام تير ماه پس از سييک ( ۱۳۳۱

كه فرمان قتل حسام لنكرانى را رهبران حزب در  اين. اش به قتل رسيد روزبه و همکاران
ي سه تن از هيئت تهران صادر كردند هم در اعترافات روزبه آمده است و هم از نامه

در مسكو در فرداى كودتاى . م. اعضاى كخطاب به ) جودت، يزدى و بهرامى(اجرايى 
ي هيئت اجرائيه در جلسه" بهرامى رسما ۱۳۲۹در تابستان سال . شود آشكار مى ۱۳۳۲

ها  هاى پشت پرده آن و نقشه» فاش نمود«را » باند فروتن، مريم، قريشى و لنكرانى«وجود 
ي مخفى براى ادارهطور  بهرامى ثابت نمود كه اين باند مركز دومى به» «.برمال ساخت«را 

ماهيت اين . كردن تمام حزب و نهضت است حزب به وجود آورده و قصدش قبضه
بندى و مقاصد آن را در جريان بركنارى بزرگ علوى و برگزيدن لنكرانى به كار  دسته

راه  نشريه(».توان فهميد مى)] آذرنور] (هاست منظور شوروى[حساس و مهم ارتباط با دوستان 
  )۱۰: ۱۳۷۲پاريس  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ي مسئله دون آذرنور دربارهبا فري :آزادى
كيانورى، » فساد اخالقى«از جمله از ) جودت، يزدى و بهرامى(ي نامه سه امضاكننده      

مدارك كتبى آن را در اختيار «رانند كه هيئت اجرائيه  قريشى، و لنكرانى سخن مى
  )۱۳: پيشين(».دارد
کسب مقام در سلسله مراتب حزبي بوده است   ران حزب تودهکردهاي ديگر س از عمل      

تري  ، به نان و نواي بيش»رفقا«داشته در پيش  زيرا هرکسي که مقام حزبي باالتري مي
» اختالف بر سر صندلي است«وقتي از زبان اسکندري شنيدم که «: يافته است دست مي
انديشيدم که در ايران،  ميپيش خود . يک مرتبه در مغزم شکستند» ها بت«که  مثل اين

شوند، ولي رهبران در فکر مقام و  ي اعدام سپرده مي ها و يا جوخه دسته دسته جلب زندان
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گرايي وجود داشته و هنوز  تراشي و قطب در حزب توده از ابتدا فرهنگ بت. اند صندلي
  )۵۱:گذار از برزخ: ناصر زربخت(» .هم ادامه دارد

ي مرکزي حزب توده، زماني که رادمنش فرد مورد تاييد  يتهکردهاي کم از ديگر عمل      
مسکو، که نزديک بيست سال دبير اولي حزب توده را بر عهده داشته و کل تشکيالت 

کرده است، اين است که  ، را اداره مي۱۳۳۲مرداد  ۲۸ايران حزب توده را بعد از کودتاي 
. پارد که ساواکي بوده استس مي ۴تشکيالت ايران حزب توده را به عباسعلي شهرياري

خواهند با حزب توده رابطه برقرار  هاي فدايي خلق هم که مي افرادي از سازمان چريک
هاي  بعدها سازمان چريک. شوند افتند و کشته مي نمايند، از همين طريق به دام ساواک مي

  .کند فدايي به تالفي، عباس شهرياري را ترور مي
کنند اما قادر نيستند او را از  اعمال از دبير اولي عزل ميرادمنش را به خاطر اين       

اطالعي  آگاهانه اظهار بي] کج راهه[جا  طبري در آن«ي مرکزي اخراج نمايند،  کميته
قدرت نامريي کرده است و آن همان ] چرا رادمنش از کميته مرکزي اخراج نشد؟[

  )۴:پيشين(» .اقي گذاردي مرکزي ب چنان در کميته را هم ۵است که رادمنش نيرومندي

                                                 
عباس شهرياري به دستور رادمنش دبير اول حزب، مسئوليت کل تشکيالت ايران حزب توده - ۴

ي  زند و در مرحله گيرد و طي چهار مرحله، به تشکيالت حزب توده ضربه مي را بر عهده مي
لسطين خواهند به ف ششمين ضربه به گروهي که مي. زند پنجم، ضربه را به گروه بيژن جزني مي

بروند و هفتمين ضربه را به گروه آرمان خلق و هشتمين ضربه را به سازمان مجاهدين خلق 
نهاوندي ابتدا عضو سازمان . ناصر آقايان:نفوذ در گروه جزني: هاي ديگر ساواک نفوذي. زند مي

سيروس :که همکار ساواک شد  بود، بعد عضو سازمان انقالبي حزب توده  جوانان حزب توده
 اميرحسين فطانت: نفوذ در گروه کرامت دانشيان. دينهاون

اشکال و ايرادي که به رادمنش وارد شد آن بود که در نتيجه اين جريان پاي عباس شهرياري «- ۵
جا رفته و با تيمور بختيار مالقات کرد و  که رادمنش به او اعتقاد داشت به عراق باز شد و او در آن

ها را بعد به دست سازمان امنيت  ي اين و غيره گرفت که همهاز او حتا پول و اسلحه و راديو 
رسيد، رادمنش هم  هر وقت نامه از طرف او مي. گرفت پول مي" داد، از حزب هم مرتبا] ساواک[
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در اين . ي مستقلي نداشته است اش، از خود اراده حزب توده از بدو تشکيلدر حقيقت 
حزب توده مجبور . دهند ي پايين، سران حزب را مورد پرسش قرار مي اعضاي رده  رابطه
انتشار دهد و براي پوشش عدم » راه حزب توده ايران«ي  ، دفترچه۱۳۲۶شود در سال  مي
خسروي . کند بافي مي الل فکري، تشکيالتي، و عملي، شروع به جعل و تئورياستق

  :شاکري
شود و در  البته حزب توده ايران، در سياست داخلي کشور ما عاملي محسوب مي«      

ولي امروزه در کشور کوچک عقب مانده، . يي بوده است واقع خود عامل قابل مالحظه
است و جريانات جهاني بر تمايالت او متاسفانه غلبه  کننده نبوده حزب توده ايران تعيين

آيد که در جريانات سياسي هر کشور  ي بحث چنين بر مي البته از مجموعه...داشته است 
اند و از  عامل داخلي را اصل قرار داده و سياست حزبي را بر روي اين اصل برداشت کرده

تر يک  حزب و بيشاين جهت شکست حزب توده ايران را معلول وضعيت داخلي 
به اين طريق ... وجه قابل پذيرش نيست  اين نظرات به هيچ. دانند شکست تشکيالتي مي

ي اول اهميت است و  هاي کوچک در درجه در مورد ملت" سياست جهاني مخصوصا
  )۲۴: ۱ي مصدق و حزب توده  کارنامه:خسرو شاکري(» .دهد ي دوم قرار مي عوامل داخلي را در درجه

حزب توده بر آن بود که دولت شوروي به جهت سرشت «: گويد رو شاکري ميخس      
هاي سياست آن با  هدف. سوسياليستي خود از هرگونه استثمار و ستم ملي پاک است

هر پيروزي شوروي . هاي استعمارزده و از جمله ملت ايران يکي است هاي ملت هدف
پس سود مردم . وزي شوروي استپس سود مردم ايران در پير. برابر است با سود ايران

هاي شوروي و  پس تضاد ميان هدف. جا يکي است ايران و سود شوروي هميشه و همه

                                                                                                                 
دانم  ام و اتومبيلم لو رفته، منزلم نمي اين بود که آقا خانه" خواند، مضمون نامه اکثرا ها را مي آن

هزارتومان، يارو هم اين  ۱۰۰هزارتومان،  ۵۰.فرستيد تومان براي من بهقدر هزار  چه شده، فالن
جا مشغول عيش و نوش بود و هرکسي را که ما فرستاديم گرفتند، آن  ها را گرفته و در آن پول

" رادمنش چنان اعتمادي به اين شهرياري داشت که اصال. ... وقت بود که مشکوک شديم
 )۱۰۵-۱۰۴:خاطرات اسکندري( ».چيزي هم ممکن استتوانست قبول کند که يک چنين  نمي
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هاي  پس پيروي از سياست شوروي همان پيروي از هدف. رود سود ملت ايران از ميان مي
پرستي عبارت است از  ي هر ميهن اند که وظيفه و اين دو چنان يگانه شده. مردم ايران است

  ».پيروي از سياست شوروي
که شوروي به سرشت سوسياليستي خود بايد از  در اين«: افزايد شاکري سپس مي      

اما حزب توده با تکيه به اين . هرگونه استعمار و ستم ملي پاک باشد، جاي سخني نيست
برداري از  جاي سودبردن از سياست شوروي، فرمان رسيد که به سرآغاز بدين نتيجه مي

  ي هاي جامعه گي که به بايسته ت شوروي را پيش گيرد و در انجام کاري پيش از آنسياس
جا يک  و از اين. انديشد، نخست ببيند که مبادا اين کار به زيان شوروي باشد ايران بي

ها دست از پا خطا بردن،  ي آن ي همه آمد که نتيجه رشته پندارهاي پوچ بيرون مي
که روي همين  نشان آن. و از دست دادن منش انقالبي بودابتکاري، اتکايي بارآمدن  بي

، حزب توده از سازمان دادن کارگران نفت ۱۳۲۴تا  ۱۳۲۰پندارهاي پوچ چهار سال از 
هاي حزب توده، مردم را به مبارزه در  در سراسر ايران سازمان. خوزستان خودداري کرد

ا حزب توده نه خود ج آورد به جز خوزستان که در آن گرد مي هاي ملي هدفراه 
چرا؟ زيرا فرماندهان حزب توده . داد کرد و نه به کارگران زمان جنگيدن مي کاري مي
. کنند گاه نفت انگليس کار مي انديشيدند که در خوزستان کارگران در پااليش چنين مي
ها  اگر کارگران آبادان سازمان يابند انگليسي. ها به نفت نياز فراوان دارند انگليسي

ي بال را از چشم شوروي خواهند ديد و اين به ائتالف  گين خواهند شد و همهخشم
پس ما بايد دست روي دست . انگليس و شوروي در جنگ با فاشيسم زيان خواهد زد

  .ها سخني نگوييم بگذاريم و در خوزستان با انگليسي
، اين به کاري کند خواست در پااليشگاه آبادان خراب آشکار است که اگر کسي مي      

اما سازمان يافتن کارگران آبادان چه زياني براي ائتالف . بود زيان ائتالف متفقين هم مي
يابي را از کارگران ايراني  توانستند حق سازمان ضدفاشيستي داشت؟ متفقين به چه حق مي

بگيرند؟ و ما چرا بايد اين حق را براي يک کشور خارجي به رسميت بشناسيم که از 
گو است که برداشت حزب توده از  بي گفت ي کارگران ايراني رنجيده شود؟ياب سازمان
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کرد، از پايه با کمونيسم ناهماهنگ  کمونيسم که حزب، خود را هوادار آن يا اين مي
  )۲۳-۲۲-۲۱:پيشين(» .است
نيروي . منطق حزب توده ايران، ايمان به نيروي انقالبي ملت ايران را در بر نداشت«      

که چشم به راه آن بود که  کرد؛ بل وجو نمي وزي ملت را در درون ملت جستاساسي پير
هاي جهاني و به نيروي اردوي سوسياليسم جهاني وضع ايران دگرگون  در اثر دگرگوني

سان حزب توده با اتکاي بيش از اندازه به نيروهاي خارجي، جسارت انقالبي  بدين. شود
ن نبود که با تکيه به نيروهاي داخلي در يک ي آ داد و در انديشه خود را از دست مي

المللي را در برابر  هاي بين ي سياست ي قطعي هيات حاکمه را سرنگون کند و همه لحظه
فرماندهي حزب توده، آزادي ايران را بدون ياري آشکار . عمل انجام شده قرار دهد

يمان نداشت که حزب توده حتا ا: از اين باالتر. دانست باره ناشدني مي خارجي به يک
پنداشت  هاي انقالبي به تواند سياست درست را برگزيند و مي خودش با راهنمايي نگره

 ».المللي برگزينند و به او به رسانند سياست درست را هم در هر زمينه بايد مراجع بين
  )۲۶:پيشين(

اين دانست، در حالي که  حزب توده اين کار خود را ايمان به دانش کمونيسم مي«      
زيرا دانش کمونيسم مسايل اجتماعي را . بود ايماني دربست به دانش کمونيسم مي کار بي

داند و بر آن نيست که به رازهاي اجتماعي تنها  چون رازهاي غيرقابل شناخت نمي هم
  )۲۷:پيشين(» .المللي بتوانند دست يابند و کارگران يک کشور نتوانند مراجع بين

حزب توده اگر چه خود را . رو به هيچ... نيست بود؟مگر حزب توده کمو«      
رهبران حزب . رو نبود ناميد؛ ولي در کردار هرگز پيش هاي ايران مي روترين حزب پيش

دانستند و مصدق را بورژوا و  توده اگر چه در دل، خودشان را کمونيست و انقالبي مي
کدام  و نه انقالبي، هيچناميدند، ولي در کردار نه کمونيست  گاهي فئودال ليبرال مي

  )۳۲:پيشين( ».نبودند
کاپيتال " دانست، واقعا هاي سوسياليستي آشنا مي اگر حزب توده که خود را با انديشه«      

مارکس را حتا خوانده و معناي سياست لنين را فرا گرفته بود، سر به امتياز خواهي 
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توانست  حزب توده ايران مي. آورد فرود نمي] خواست شوروي امتياز نفت شمال ايران مي[
هاي  گاه برادرانه زيان با بررسي سود و زيان ملت ايران مسأله امتياز را درست دريابد و آن

اما . ها را از اشتباهي که دچار شده بودند، بيرون بياورد امتياز را به شوروي بناماياند و آن
ار و کردار هوادار امتياز سان حزب توده در گفت بدين. حزب توده از خود داراي رأي نبود

هاي تهران به سود دادن امتياز به  که نمايش بزرگي در خيابان تر آن شد و هنر بزرگ
انديشان  هاي کارگران و روشن حزب توده صف ۱۳۲۳آبان  ۵روز . شوروي برگزار کرد

سرود اصلي اين نمايش خواستن امتياز نفت براي . وابسته به خود را به خيابان آورد
دکتر . داشتند رهبران حزب توده ايران هم پيشاپيش ديگران گام بر مي. بود شوروي

که در مجلس به نام حزب توده با دادن هرگونه ] نماينده حزب توده در مجلس[رادمنش 
داستاني نشان داده بود، سخن خود را برگرداند و به هواداري امتياز نمايش  امتيازي ناهم

ان به خيابان آمد، خودروهاي سربازان مسلح شوروي گ دهنده هاي نمايش چون صف. داد
ها به پيش آمدند و تظاهرات در پناه نيروي شوروي براي امتياز دادن به  نيز به پشتيباني آن

سان حزب توده  بدين. البته براي حزب توده ايران خوشايند نمود. شوروي برگزار شد
پيروي از شوروي در راه به . نتوانست در يک پرسش تاريخي راه درست را برگزيند

گان  گانه ي خود را که در آن با دادن هرگونه امتياز به بي نامه مرام. نادرست پا گذاشت
  )۴۱-۴۰:پيشين( ».مخالفت شده بود، لگدمال کرد

ها  ها و آمريکايي در حالي که در اين مقطع زماني دادن امتياز نفت جنوب به انگليسي      
آبان  ۱۲در شماره ] احسان طبري[شده بود، حزب توده  به سبب مخالفت مجلس، منتفي

ما به همان ترتيب که براي انگلستان در ايران منافعي قائليم و «: روزنامه مردم نوشت ۱۳۲۳
گوييم بايد معترف باشيم که دولت شوروي در ايران منافع جدي  بر عليه آن سخني نمي

برد که نواحي شمال ايران در حکم  پيبايد براي اولين و آخرين بار به اين حقيقت . دارد
يي که من در آن هستم اين است دولت به  به عقيده دسته... حريم امنيت شوروي است 

هاي انگليسي و  و نفت جنوب به کمپاني  فوريت براي دادن امتياز نفت شمال به شوروي
د اين بو.] خاطرات اسکندري هم آمده است ۱۱۳در ص."[آمريکايي وارد مذاکره شود
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در برابر سياست [ي مثبت که حزب توده خواهان اجراي آن  ي طبيعي سياست موازنه نتيجه
  )۵۳:پيشين( ».در ايران بود] موازنه منفي مصدق

کرد حزب توده، خدمت به ارباب باشد، در آن صورت  زماني که هدف و عمل      
خود از قلم  ۱۹ره روزنامه مردم حزب توده در شما. شوند هم وارد کارزار مي» مهندسين«

توانيم نفت  کنند در وضعيت کنوني مي کساني که تصور مي«: مهندس زاوش چنين نوشت
دانند که ما ميخ و  ها شايد هنوز نمي اين. اند را خودمان استخراج کنيم، خيال باطلي نموده

طور کشوري که حتا  کنيم و چه سنجاق و سوزن مورد احتياج خود را از خارجه وارد مي
تواند معادن نفت را که ايجاد يکي از  خود را از خارجه بايستي وارد کند، مي سوزن
نمايد و سياست جهاني به خصوص به وجود آورده است  ترين صنايع سنگين را مي بزرگ
  )۶۶:پيشين( ».برداري نمايد بهره
حزب توده در «: کند را تعيين مي  کرد حزب توده کرد شوروي، عمل سياست و عمل      
اختن امتداد اصلي پيکار و ارزيابي تضاد ميان دو استعمارگر و امپرياليسم آمريکا و شن

که دستوري بود که آگاهانه از آن دفاع  راهي نبود، بل گم.[راهي شد انگليس دچار گم
گاه اصلي و نخستين  ي جهاني آمريکا جاي پنداشت چون در پهنه حزب توده مي]. شد مي

دارد، پس در ايران نيز استعمارگر اصلي و دشمن   داري هرا در رهبري نيروهاي سرماي
ي نيروها بايد بيش از پيش به ضد  پس همه. اصلي آمريکا است نه شرکت نفت انگليس

هايي که ميان آمريکا و انگليس بر سر نفت ايران در  چشمي در هم. آمريکا بسيج شود
که  د انگليس نبود بلگرفت حزب توده خواهان بهره بردن از دشمني آمريکا به ض مي

تر از آن رو بود  و اين نيز بيش. خواهان بهره بردن از دشمني انگليس به ضد آمريکا بود
پس حزب توده نيز بايستي از . ي جهاني پيکار اصلي شوروي با آمريکا بود که در پهنه

هوده نيست که کارگذاران سياست انگلستان در  بي. استراتژي عمومي شوروي پيروي کند
  )۱۵۲:پيشين( ».ران به حزب توده نزديک شدنداي

در کتاب  يوسف افتخارياز زبان   کرد يکي از سران حزب توده حاال عمل      
گي ما از ابتدا  ي زنده نحوه«: خوانيم آمده است با هم مي» خاطرات دوران سپري شده«
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من . داديم ميکرديم و کرايه خانه  گي مي در خوزستان با روزي دوريال زنده. معلوم بود
] همداد[هشت تومان هم رحيم . گرفتم ده تومان حقوق مي" ماهي هشت تومان و بعدا

التحصيل شده بوديم، چکش  که فارغ يعني بعد از آن. زديم گرفت، چکش مي مي
توانست با اشخاصي  کرديم، روابط ما نمي از صبح تا شب در خوزستان کار مي. زديم مي

در زندان از اسکندري پرسيدم منتهاي آرزويت . خوب باشد اند  که دنبال ميز و رياست
. گفت فريبي يک چيزهايي ولو دروغ هم باشد مي چيست؟ حاال هرکسي باشد براي عوام

خواهم که ماهوت قرمز رويش کشيده  يک ميز بزرگي مي: ولي اسکندري صادقانه گفت
کش، نه در فکر  ي زحمت اسکندري نه در فکر طبقه. ها را محاکمه بکنم باشد بنشينم اين

  )خاطرات دوران سپري شده:يوسف افتخاري(».ايران و نه در فکر مملکت بود
من «: ي مرکزي حزب توده را از زبان کشاورز بخوانيم کرد واقعي اعضاي کميته عمل      

کيانوري، و _، پس از شرح جنايات گروه کامبخش۱۹۵۸ي خود در ماه مه  در استعفانامه
کارانه  ب توده به عنوان يک دستگاه تروريستي و آوانتوريستي و خراباستفاده از حز

که افرادي که  کاران ذکر اين بدون اطالع کميته مرکزي و پيشنهاد اخراج خائنين و خراب
دانند و با هم سازش  دانستند و هنوز هم مي شرف و جاني مي ديگر را خائن و بي يک
عضويت در اين کميته مرکزي ننگ دارم و از کنند، نوشتم که از  اند و رياست مي کرده

  )۳۲۹:هاي پراکنده ايرج اسکندري ها و يادداشت يادمانده(» .دهم آن استعفا مي
آنان . توانيد بيابيد مبارزه با فئوداليسم در ايران را نمي  کرد سران حزب توده در عمل      

ر خوشحال بودند اگر شاه داد، و بسيا مدافع همان کارکردي بودند که رژيم شاه انجام مي
در اين چند جمله اردشير   ها در اين رابطه فعاليت آن. منافع شوروي را در نظر بگيرد

يکي از مالکين زنجان که افشار نام داشت ترسو ولي با «: آوانسيان به خوبي پيداست
به  .، آمد به تهران و با ما مالقات کرد۱۹۴۲/۱۳۲۱در يکي از روزهاي سال . تر بود سياست

خواهيم عمل  کنيم ولي به چند چيز مي او فهمانديم که ما حاال تقسيم اراضي را مطرح نمي
که  که از ظلم و ستم و جنايت و کشتار در دهات دست برداريد ديگر اين يکي اين. کنيد

يعني انجام همان برنامه و هدفي که . از ماليات دهقانان بايستي يک مقداري کسر گردد
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سازمان وحدت کمونيستي در نقدي که قبل و  )۱۸۱: خاطرات اردشير آوانسيان( ».حزب ما داشت
رهبران سرشناس حزب «: دارد که ، بر حزب توده نوشته است، بيان مي۱۳۵۷بعد از انقالب 

دانستند چه از طريق فرار  گان راه حزب کمونيست ايران مي توده که خود را ادامه دهنده
کش خلق  هاي زحمت ه و غيره، اعضا حزب توده و تودهنام خود و چه از طريق صدها توبه

ها را به تسليم و  کار شاه کشيدند و يا آن را دسته دسته به زير تيغ جالدان رژيم جنايت
  )۱۹:حزب توده قبل و بعد از انقالب: وحدت کمونيستي. س.ه(» .سازش دعوت کردند

را بخوانيد در  ۶کيانوريعني حزب توده ي» طراز نوين«کرد يکي ديگر از رهبران  عمل      
نشده ] روس و انگليس[و جاسوس دو جانبه   حزب توده» رهبر«زماني که هنوز تبديل به 

، ۱۹۳۹/۱۳۱۸يي که بر تز دکتراي خود از دانشکده فني آخن آلمان در سال  بود در مقدمه
ا سال پيش ه دو همسايه پرتوان ولي نا آدمي ايران، انگلستان و روسيه، از ده«: نوشته است

پرست ايراني را که بر آن بود  و هر ميهن. رفت مردم ايران جلوگيرند کوشيدند از هر پيش
هاي سياسي و اقتصادي خودشان را در  ميهن خود را به رهاند، نابود کنند تا بتوانند نقشه

                                                 
 مانده، گانه بي نموده رخ جهان دوم ي هزاره پايان در که تحولي و تغيير تمامي با کيانوري«-  ۶

 از نيمي بر ديگر استاليني .بخشد نجات را روسي کمونيسم روح بي کالبد است اميدوار هنوز
 از و کند روايي فرمان حزب راس در او د،بگير جان ديگر بار توده حزب گردد، حاکم جهان

 تمام به ماکياوليست يک کيانوري کالم، يک در ... .يابد دست سياسي باالي مقامات به جا آن
 اين به و کند مي قرباني بتواند که را هرکسي خود، اهداف ي قله به رسيدن براي او .معناست
 يا شده، مرتکب که هايي قتل به اگر .ندارد امتناع و ابا کس هيچ فيزيکي کشتن از حتا منظور
 طرفانه بي و عميق بررسي يک کند، مي سنگيني او گردن بر ها آن اتهام ي حلقه هنوز کم دست
 او براي .است القلب قسي چقدر هدف به رسيدن براي کيانوري که شد خواهد روشن گيرد، انجام

 ي پيچيده حوادث و مسائل بسياري واقعيت از او ... .کند مي توجيه را زشتي ي وسيله هر هدف،
 سال ويزيوني تله اعترافات و ميزگردها حتا جا هيچ در که دارد اطالع گذشته سال ۵۰ در تاريخي
 و اقوام و او حيثيت به ها آن ساختن فاش دارد تصور "حتما زيرا کند نمي و نکرده بازگو ،۱۳۶۲

 سقوط راز و توده حزب کارنامه:برهان بداهللاع(».آورد مي وارد ناپذيري جبران لطمات اش نزديک دوستان
 )۲۲-۲۰-۱۵:مصدق
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در اين سال مردي بزرگ، . چنين بود ۱۹۲۱/۱۳۰۰تا سال . ايران آسوده انجام دهند
که  ۷، اعليحضرت رضاشاه پهلوي۱۹۲۱فوريه  ۲۳در . سر سخت به ميان آمد دوستي ميهن

در آن زمان در قزوين بود و سرفرماندهي ارتش را در شمال داشت، کودتايي کرد و 
، به ۱۳۰۴آذر  ۲۱/ ۱۹۲۵دسامبر  ۱۲رضاشاه در . ... پيروزمندانه آن را به انجام رسانيد

   )۵۶ص: نظر از درون به نقش حزب توده ايران: ويبابک اميرخسر(» .شاهي ايران برگزيده شد
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، در مقدمه رساله دکتري خود که هيچ ضرورتي به اظهار نظر سياسي ۱۹۳۹کيانوري در سال «- ۷

اعليحضرت رضاشاه پهلوي که در آن  ۱۹۲۱فوريه  ۲۳در : درباره رضاشاه نداشته نوشته است
يي را  ر شمال را به عهده داشت، کودتايي پيروزمندانهزمان در قزوين بود و سرفرماندهي ارتش د

اعليحضرت رضاشاه . در اين سال بزرگ مردي ميهن پرست و شجاع به ميان آمد. به انجام رسانيد
پس از آن، . به شاهي ايران برگزيده گرديد ۱۹۲۵دسامبر  ۱۲پس از برچيدن خاندان قاجار، در 

دو . هايي بود که ساليان پيش به وجود آمده بود ي رهايي کشور از ناآرامي ترين وظيفه مهم
کوشيدند راه پيروزي را بر منجي و نابغه ايران به  همسايه بزرگ ايران انگلستان و روسيه باز مي

هاي  چيدند و در بسياري از مناطق ايران شورش هاي پليدي مي اين دو همسايه بزرگ توطئه. بندند
ها را سرکوب و پس از آن کار  شورش  اين  ي وتاهي همهشاه در مدت ک. انداختند بزرگي راه مي

 )۶۵ص:۸۹آدينه شماره (».آباداني آغاز شد
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  ۸ي مرکزي وابسته کميته
چه کساني بودند که به طور منظم بخش فارسي و روسي راديو مسکو را گوش       
اند؟ و  کرده دادند؟ و با هر تغييري در دولت شوروي، مو به مو آن را در ايران اجرا مي مي

                                                 
را در ) اشتازي(سند وزارت امنيت آلمان شرقي  ۳۱» انديشکده وودرو ويلسون«) ۲۰۲۰"(اخيرا - ۸

منتشر کرده که  ۱۹۸۰و ۱۹۷۰هاي هاي کمونيستي و ضدکمونيستي در ايران در دهه مورد فعاليت
در يکي از اين اسناد خبر مربوط به تعيين اعضاي اصلي و . عمدتا متمرکز بر حزب توده است

اين سند که در ابتداي آن نوشته شده . دهد کادر رهبري حزب توده در آستانه انقالب را شرح مي
در ليپزيگ اشاره  ۱۳۵۷جلسه روز يکشنبه اول بهمن  به » اي از گزارش خبرچين رضا نسخه«

 ۱۶، ۱۵روز «: احسان طبري، عضو اجرائي کميته مرکزي حزب توده گفته بود  ه در آنکند ک مي
موضوع . ژانويه مديران اجرايي کميته مرکزي حزب توده در ليپزيگ با هم ديدار کردند ۱۷و 

رفيق غالم دانشيان، «طبري تأکيد کرده بود که . »نشست مسئله رهبري حزب توده در ايران بود
او بعد از جلسه اعضاي . »ه مرکزي حزب توده از شوروي يک پيشنهاد داشتعضو اجرايي کميت

جاي رفيق ايرج اسکندري، نورالدين  به«: اجرائي کميته مرکزي حزب توده، پيشنهاد کرده بود
عنوان دبير اول کميته مرکزي حزب توده  کيانوري، دبير کميته مرکزي حزب توده در ايران به

اني، عضو اجرائي کميته مرکزي حزب توده ايران، منوچهر بهزادي، جعفر ميز. ايران معرفي شود
عضو اجرائي کميته مرکزي حزب توده ايران و انوشيروان ابراهيمي، عضو اجرائي حزب 

. عنوان دبيران کميته مرکزي حزب توده ايران معرفي شوند دموکرات کميته مرکزي آذربايجان به
نشيان قبال درباره پيشنهادش با مقامات حزب کمونيست بنا بر گفته طبري در همان جلسه غالم دا

با همين مقدمه اعضاي حاضر در آن جلسه . شوروي صحبت کرد و آنها او را تأييد کرده بودند
ما اعضاي کميته مرکزي حزب توده ايران پيشنهاد رفيق غالم دانشيان را بدون «: اعالم کردند

هاي  گيري حمايت و توجه مقامات شوروي در تصميم يحيي دانشيان با غالم  .»کنيم بحث تأييد مي
توان به برکناري رادمنش از دبير اولي و  کرده است که مي مهم حزب توده نقشي اساسي ايفا مي

و همچنين برکناري اسکندري و جانشيني نورالدين  ۱۳۴۸جانشيني ايرج اسکندري در سال 
رهبران حزب توده با فرمان مسکو بوده همواره تغيير چينش . اشاره کرد ۱۳۵۷کيانوري در سال 

 . است
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اند مخالفت  ي روسيه، حتا يک بار به عنوان نمونه، نتوانستهسال فعاليت برا ۸۰نزديک به 
کردند که در ازاي آن، حتا يک بار هم با  ها داشته باشند؟ چه دريافت مي مصري با آن

کردند؟ چرا هيچ معيار انساني در سر  رئيس خود اختالف پيدا نکردند؟ چرا جاسوسي مي
يي براي رسيدن به اهداف خود  را وسيلهي طبقات اجتماعي در ايران  نداشتند؟ چرا کليه

ها چه کساني بودند، از بيان  که بفهميم اين ها چه کساني بودند؟ براي اين دانستند؟ اين مي
کنيم که  ي سران وابسته حزب توده استفاده مي کاري مانند صفرخان و بقيه انسان درست

ل جوان ايراني بسيار ايم و معتقديم که مطالعه آن براي نس جا گردآوري کرده در اين
     :مند خواهد بود آموزنده و ارزش

رضا رادمنش، ايرج اسکندري و نورالدين . ها که خارج رفتند سه جناح بودند آن«      
آمد سرکار، اين  آن مي. آورد هاي خودش را مي آمد سرکار، دور و بري اين مي. کيانوري

. که روي پاهاي خودشان نبودند وم ايند. زد کنار، اين کارهاشان خيلي بد بود طرف را مي
ايراد مردم . ها اعتماد کنند توانستند به آن ها روي پاهاي خودشان بودند، مردم مي اگر اين

" مثال. گفتند گفتند و راست هم مي مردم مي. ها روي پاي خودشان نيستند اين بود که اين
ها را  من تمام روزنامه. ديمچيز را شاهد بو  مرداد، خوب ما در زندان همه ۲۸در کودتاي 

از . ها را گرفتند دکتر بهرامي دبيرکل حزب بود وقتي اين. خواندم و زندان اروميه بودم مي
آميزي ندامت  چند ماهي زندان کشيد و بعد به طور حقارت. کردهاي کردستان بود

رضا [هنادر شرمين. طور دکتر مرتضا يزدي همين. رفت بيرون و پس از چند ماه مرد. نوشت
نادر شرمينه پس از ندامت و آزاد شدن براي يک نفر که در . طور هم همين] رادمنش

اين آقا دبير اول سازمان . زندان بود نامه نوشته و گفته بود که من شرم هستم شرمينه نيستم
توانست با يک  مي. دار داشت خيلي طرف. خيلي قدرت داشت. جوانان حزب توده بود
مرتضا يزدي دبير دوم حزب . طور حقير شد اما آن. ا کنار بزندر  حرکت در حزب، همه
تر زندان نکشيد و بعد هم مسئله مرد هزار چهره، همان اسالمي يا  بود و چهار سال بيش

ي  ي خود ايستادند و تا آخرين لحظه ها هم روي عقيده اما خيلي. عباسعلي شهرياري
شان و  جواني. دند و زندان ماندندحبس ابد کشي. گي دفاع کردند و اعدام شدند زنده
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      )۲۴۷-۲۴۶:خاطرات صفرخان:اشرف درويشيان علي(».۹شان شان را دادند در راه هدف و مرام گي زنده
ي مرکزي  دارد کميته طوري که ناصر زربخت عضوي قديمي حزب توده بيان مي آن

گروه اول حزب توده چه در ايران و چه در مسکو شامل دو گروه مخالف هم بودند؛ 
رادمنش، ايرج اسکندري، روستا، جودت، بقراطي، کشاورز، و عبارت بودند از؛ 

کيانوري، کامبخش، قاسمي، فروتن، : و گروه دوم عبارت بودند از. بابازاده
در کنار گروه " طرف ولي عمال يک گروه ديگر که خود را بي. اردشير و اميرخيزي
کارکرد، و . بود حکيمي، و نوشين، يانآوانس اردشير، طبريکيانوري بودند، شامل 

که بر سر  اختالف اين دو گروه نه بر سر مسايل اقتصادي اجتماعي و سياسي ايران، بل
  .طلبي و رياست بوده است مقام، جاه

، در سفري خارجي و در مسکو، به او ۱۳۵۸به آذين در چند روز مانده به پايان سال       
هنگامي که «هنگام برگشت به ايران و . کند ما او رد ميشود ا پيشنهاد کمک مالي داده مي

درنگ و با لحن سرزنش گفت که  از نپذيرفتن پيشنهاد کمک مالي ياد کردم، کيانوري بي
  ) ۱۴:بار ديگر و اين بار: به آذين( ».کردم بايست چنين مي نمي
 ۲۷، ۲۶، ۲۵قدرت نمايي حزب توده در تظاهرات عظيم روزهاي «به آذين ابتدا از       

، حزب توده ۱۳۳۲مرداد  ۲۸دارد که در روز  کند، سپس بيان مي ياد مي» ۱۳۳۲مرداد 
گي كور  ديگر بر من روشن است كه سران حزب توده، در وابسته«: بار کرد سکوت مرگ

شان با درد و رنج و اميد مردم ايران، تن بدان  گي گانه و كر خود به اتحاد شوروي و در بي
يي  چون مهره المللي از سوي اتحاد شوروي هم ي شطرنج سياست بين صفحه اند كه بر داده
جان پس و پيش حركت داده شوند و آن بگويند و آن بكنند كه از بيرون دستور  بي
هاي خيمه  چون عروسك توانم چهل سال گفتار و كردار هم من نمي . ...گيرند مي
  )۵۱:پيشين( ».بخشم بازي را بر سران حزب توده به شب

                                                 
کند، در مدت سفر يک مامور امنيتي  ، سفري به روسيه مي۱۳۵۷صفرخان بعد از انقالب  - ۹

فقط با کساني مالقات داشته است که . همراه او بوده و اجازه نداشته است که به باکو سفر کند
 .کردند ها مجوز مالقات صادر مي آن
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به آذين که خاطرات خود را بعد از آزادي از زندان جمهوري اسالمي نوشته است،       
بار، در زندان و در بند  ، براي نخستين۱۳۶۱گيري در بهمن  دارد که بعد از دست بيان مي

، در جمع سران و اعضاي کميته مرکزي حزب توده که احوال او ۱۳۶۴عمومي در مهرماه 
ام به   گويم و از اميدواري ام به اسالم مي از پيوستن دوباره«دهد؛  گيرند، پاسخ مي را مي

بار ديگر و اين : به آذين(» .که اين نکته را در من به چشم جدايي و رويارويي نبينند آن
تنها مختص مردم کوچه و بازار نيست، اين   به سران حزب توده» خائن«بيان ) ۹۴ص:بار

ديگر را متهم به خيانت کرده و  تند که، همخود اعضاي کميته مرکزي حزب توده هس
ي مرکزي که به عقيده من باعث ننگ و بدنامي نهضت آزادي  از اين کميته«کنند؛  مي

شود، استعفا  بخش ايران است و در آن حتا کوششي هم براي تصفيه رهبري حزب نمي
ر من از ي مرکزي فعلي که اکثريت آن به نظ قدر از عضويت در کميته همان... دهم  مي

اند و يا خطاهايي از آنان سرزده که با خيانت مويي فاصله  کساني تشکيل شده که يا نااليق
  )۱۴ص:کنم کميته مرکزي حزب توده را من متهم مي: فريدون کشاورز(» .ندارد، ننگ دارم

يي را که برگزار  ، در خارج از کشور هر جلسه۱۳۵۷تا  ۱۳۳۲حزب توده در مقطع       
جا حضور داشته و  ت، يک مامور سياسي از حزب کمونيست شوروي در آنکرده اس مي

گونه  هيچ  ي مرکزي حزب توده کميته. ي اين مامور بوده است ختم کالم هم بر عهده
ي مسکو به  يي با اجازه نامه استقالل فکر و انديشه از خود، نداشته و هر قرار و تصويب

تنها مختص به امر سياسي نبوده است، گي  در حقيقت وابسته. رسيده است تصويب مي
خودش و زنش در «در مجموع آقاي طبري «: شده است که شامل اقتصادي هم مي بل

و اين حقوق به نسبت » گرفتند مي] روسيه[تومان حقوق از خبرگزاري تاس ۱۵۰۰حدود 
زيرا حقوق يک رئيس اداره . رقم سنگين و کالني است ۱۳۲۰هاي پس از شهريور  سال

سال سابقه خدمت، به  ۱۵هاي درجه يک با تمام مزاياي خارج از مرکز و  ستاندر شهر
تر از يک سوم درآمد ماهانه اين زن و شوهر حقوق  يک وزير، کم. رسيد تومان نمي ۲۰۰
اين  )۳۸:راهه بي: عبداهللا برهان( ».تر از يک ششم آن گرفت، و يک وکيل مجلس، کم مي

که به تشکيالت حزب توده هم  وي نبوده است، بلگي تنها گرفتن حقوق از شور وابسته
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خورشيدي و در زمان جنگ جهاني  ۲۰شده است در همان اوايل دهه  کمک مستقيم مي
] مصطفا. [کرد ها را تامين مي ها هزينه مطبوعات منتشره توسط آن دوم، روسيه و انگليسي

با جاسوسي از فاتح معاون رئيس کل جاسوسان انگليس در تهران خانم لمپتون همراه 
هاي  ي روزنامه روند تا روزنامه منتشر نمايند، هزينه ها مي يي شوروري به سراغ توده

  :کردند ها را انگليس و روسيه تامين مي يي مصطفا فاتح و توده
  شد؟ پول از کجا تامين مي: آذرنور«      
  !ها ها و کاغذ از شوروي پول از انگليس: بابک اميرخسروي      
  ».آوردند ها مي پول براي پرداخت حقوق و غيره، پولي که فاتح و اين: کندرياس      
  شان ادامه پيدا کرد؟  ها تا کي کاغذ دادند و کمک شوروي: ... آذرنور«      
ها هم  نمرده بود، آن» صفر نوعي«تا آخر، تا موقعي که روزنامه مردم بود و : اسکندري      

  .کردند شان مي کمک
  .رهبر منتشر شد] روزنامه[پس دراز مدت نيست، بعد هم : رآذرنو      
البته مستقيم به روزنامه کمک . شد، باز هم کمک کردند» رهبر«بعد : اسکندري      
  .دادند ي رضا روستا کاغذ مي کردند، به وسيله نمي
بينيم ولي با اين  گونه کمک ايرادي نمي در دادن کاغذ و اين" من شخصا: آذرنور      
  کردند؟ ها مداخله نمي مکک

  .کردند، نه هيچي هيچ چيز ديگري نمي: اسکندري      
يي در امور ما  گونه مداخله ها هيچ جا ما پيش آمديم که شوروي  تا اين  بنابراين: آذرنور      

  ]؟؟.[!!نداشتند
  .نه: اسکندري      
  .هم بايد باشد" ه حتمارابطه تا اين حد به نظر من طبيعي است ک: بابک اميرخسروي      

  .البته دو حزب برادر هستند: آذرنور      
چه مازادي بر  دادند، ما حق داشتيم چنان البته از کاغذهايي که به ما مي: اسکندري      

را بفروشيم و از محل فروش آن درآمد بالنسبه قابل توجهي به دست ما  مصرف داشت آن
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خاطرات سياسي ايرج (» .ر کارهاي روزنامه بکنيمتوانستيم آن را صرف ديگ آمد که مي مي
  )۵۰-۴۹-۴۴:اسکندري

کند و آن را به گردن  گي کامل حزب توده را نفي مي اما ايرج اسکندري وابسته      
کرده است  چيز را به مسکو گزارش مي  که جاسوس شوروي بوده و همه ۱۰کامبخش

جورج آلن، سفير جديد آمريکا که پس همان موقع قبل از جريان کابينه قوام، «: اندازد مي
خواهم با اعضاي  از مرگ روزلت آمده بود، مردي بود جدي، تلفن کرد و گفت مي

کنم فالن  کميته مرکزي حزب توده آشنايي پيدا کنم و اگر ممکن است خواهش مي
ما گفتيم عيبي ندارد، برويم . ديگر مالقات کنيم ساعت بياييد پيش من به سفارت تا با هم

جا رفتيم از ما خيلي گرم پذيرايي کرد و يک رشته  مان به آن همه. گويد بينيم چه ميب
از جمله اگر شما مدعي مبارزه با امپرياليسم هستيد . مسائل را در اين مالقات مطرح نمود

من گفتم . اگر شوروي به ايران حمله بکند، حزب توده چه روشي در پيش خواهد گرفت
کنيد؟ گفتم در اين  کار مي گفت اگر کرد چه. کند ي نميکه شوروي هرگز چنين کار

در هر صورت در . ... صورت وظيفه ميهني حزب توده اين است که از کشورش دفاع کند
خواستند بفهمند که ما وابسته  ها مي آن. ... هاي ديگري شد مالقات با سفير آمريکا، بحث

هايي کردند که به گمان  صحبتبه شوروي هستيم يا نه؟ ولي بعد، بعضي از رفقا مرتب 
صحبت ما . ها هستيم ها اين نظر و احساس را به وجود آورد که ما جزو شوروي من در آن

که  يي از راديو باکو انتشار يافته مبني بر اين اما فردا صبح ديديم اعالميه. با سفير تمام شد
له شديدي به سفير آمريکا با اعضاي کميته مرکزي حزب توده مالقات کرده و بعد حم

جا کرده  مذاکراتي که ما در آن. ... هاي ما را مطرح کرده است سفير کرده و حرف
سر ما را شيره ] قوام[او . ... سيم خبر داده بودند با بي. گزارش شده بود" بوديم، عينا

                                                 
او را خائن و «زده بود و » يي به کامبخش سيلي جانانه«رز ايرج اسکندري که به قول کشاو -  ۱۰

ي  راني غرايي، درباره پس از مرگ کامبخش سخن«.. » .نفر و قاتل اراني ناميده بود ۵۳لودهنده 
هاي ايران و يک انترناسيوناليست بزرگ  ترين کمونيست يکي از بزرگ«فعاليت او کرد و او را 

 )۳۲۸:هاي پراکنده ايرج اسکندري ها و يادداشت ماندهياد(».معرفي کرد
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السلطنه رفت پيش شاه و استعفا داد و دوباره خودش مامور تشکيل  خالصه قوام. ماليد مي
  )۱۴۷-۱۲۸-۱۲۹:پيشين(».د و ما را هم کنار گذاشتکابينه ش

نظر از «بابک اميرخسروي که خود يکي از سران حزب توده بوده است در مقدمه       
بدون يک ارزيابي درست و صادقانه از نقش «: نويسد مي» درون به نقش حزب توده ايران

اه و روش ي ر کردهاي اين حزب طي چند دهه گذشته، بدون نقد جسورانه و عمل
گي مادي يا اعتقادي به  برانداز سران حزب در اين دوران و اثرات شوم وابسته خانمان

ي شوروي و سوء  طلبانه هاي آزمندانه و توسعه اتحاد شوروي، و بدون بررسي سياست
هاي ايران، بازسازي  ي کمونيست کران آن از احساسات پاک و خالصانه هاي بي استفاده

بابک ( ».پذير نخواهد بود ي نوين و مردمي امکان ي شالوده يهطيف چپ ايران بر پا

خطاهاي سنگين حزب توده که گاه با « )۱۳ص: نظر از درون به نقش حزب توده ايران: اميرخسروي
ساز تاريخ  هاي سرنوشت گاه تر بزن حزب توده در بيش. ... زد خيانت به منافع ملي مو نمي

ها  اگر بررسي و موشکافي شود، علت اغلب آنو . معاصر ايران، راه خطا رفته است
يي از رهبري، به ويژه  در تکوين و تحکيم اين روند، هسته. گي به شوروي است وابسته

» .اند افرادي چون کامبخش، دانشيان و کيانوري، نقش کليدي داشته و مجريان آن بوده
  )۲۵:پيشين(

را مبرا از طيف کيانوري بابک اميرخسروي آگاهانه طيفي از سران حزب توده       
داند و  در درون حزب توده مي» گويان حرکت سالم چپ ايران سخن«ها را  داند و آن مي

به صورت يک دستگاه ساخته و پرداخته شوروي و در «منکر اين است که حزب توده 
گيرد که هر دو باند  و نتيجه مي. بوده است )۲۶:پيشين(»ها هاي آن ها و نقشه خدمت خواست

ها،  ها و رادمنش اسکندري«گي حزب توده به شوروي اما  اند در وابسته ر بودهمقص
ها،  که کامبخش حال آن. دار شوروي بودند پرست ولي دوست و ميهن  ايراندوست

با ) ۲۷:پيشين(».و خادمان ايراني او بودند) سويتوفيل(پرست  ها شوروي ها و کيانوري دانشيان
گي سران حزب توده براي شوروي، اکنون  بني بر وابستهتوجه به اسناد و مدارک مستند م

، عبدالصمد ۱۳۲۵،۱۳۲۴هاي  شود از همان سال معلوم مي«کند  اميرخسروي اذعان مي
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کند و اين  بند مي. ب.گ.کامبخش قبل از خروج از ايران، دست کيانوري را با کا
نماينده ژنرال . ...يابد ي پنهان از رهبري حزب توده در دهه سي و بعدها دوام مي رابطه

به کيانوري  ۱۴دولين براي کسب اطالعات جاسوسي پيرامون مشخصات هواپيماي اف
او حساب شده به اين خوش خدمتي . کار او هرچه بود، اشتباه نبود. ... دهد ماموريت مي

به . شد بايست به همان يک بار محدود مي اشتباه بود، مي" اگر کار او واقعا. ... دهد تن مي
نيز در ايران، " بعدا. اند نيز وجود داشته" ها قبال ها و ماموريت اين رابطه» خاطرات«هي گوا

عريض و طويل جاسوسي به راه انداخت که در تاريخ حزب " کيانوري يک دستگاه نسبتا
چه در دوران . نکردند» اشتباه«ها برخالف گفته کيانوري،  شوروي. ... سابقه بود توده بي

از احزاب برادر نظير حزب توده و فرقه . ب.گ.دستگاه برژنفي کاستالين و چه در 
مند عمل  دموکرات، انتظاري جز اين نداشتند و در اين راه آگاهانه و هدف

  )۲۹:پيشين(».کردند مي
ها بوده است، در  با وجود اختالفاتي که به خاطر منافع مادي، بين آن  سران حزب توده      
. اند تا پايگاه خود را مستحکم نمايند ديگر بوده کار هم کمکواره  با شوروي هم  ي رابطه

هاي سياسي امنيتي شوروي  يعني مقام» دوستان«ي اردشير آوانسيان به  کامبخش به وسيله
با " وقتي که من کامبخش را در کار ارتش دخالت دادم، او مستقيما«: شود معرفي مي

اگر . ام امور با من مشورت کنددانست در تم ديگر الزم نمي. تماس گرفت» دوستان«
که از اين لحاظ  کاري بود، بل کرد نه از لحاظ مخفي کارهاي ارتش را از من مخفي مي

کارهاي خود بايد » کردن قبضه«بارها از دهانش شنيدم براي . کرد که به خودش فکر مي
جايي باز  در ميان بگذارد تا براي خود» دوستان«ها را با  اسرار در دست داشته باشد و آن

اگر در نظر بگيريم که کامبخش در حزب توده مخالف زيادي داشت و " مخصوصا. کند
  )۲۵۱:خاطرات اردشير آوانسيان(» .گاهي بود هميشه در فکر تکيه

 اما .است نمانده باقي شکي فهيمي انسان هر براي کامبخش بودن جاسوس در اکنون      
 وقتي« :کنند مي ستايش را کامبخش انچن هم  توده حزب )۲۰۲۰(فعلي شرم بي سران

 به جلسه شد، مطرح )۱۳۳۶مسکو( چهارم پلنوم در هايش خيانت و کامبخش ماجراي
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 با و رفت بيرون و داشت عهده به را جلسه رياست که رادمنش .گرديد متشنج شدت
 کيهان( کرد صحبت شوروي کمونيست حزب ي نماينده )Nicof Kajev( کاژِونيکوف

 ندارد تقصيري شوروي رفقاي نظر از کامبخش که بود گفته رادمنش به اژوک )بود مترجم
 بحث نتيجه در و کرد تکرار را کاژو ي گفته و برگشت جلسه به رادمنش .است تبرئه و

  )۷۸:مصدق سقوط راز و توده حزب کارنامه :برهان عبداهللا(».يافت خاتمه کامبخش پرونده ي درباره
پس از «مبخش به دست اسکندري بدين صورت بود که و ماجراي کتک خوردن کا      

من . دانم سر چه موضوعي بين من و او بحثي در گرفت نمي] پلنوم چهارم[پايان جلسه 
گل به آب  گفتم که ديگر بس است رفيق کامبخش، ديگر به اندازه کافي شما دسته

و فحش رکيک به عصباني شد . تر از اين در اين مطالب اصرار نکنيد ديگر بيش. ايد داده
. ها، خيلي به او برخورده بود من داد، به من گفت پدرسوخته، مادر فالن و از اين حرف

ها بکني  چه دستم بود با آن زدم توي دهنش و گفتم اگر از اين فضولي من هم يک کتاب
داد و فرياد کرد که . دهم که به من توهين بکني من به تو اجازه نمي. آورم پدرت را در مي

خواهي برو  يي که مي گفتم به هر جهنم دره. کنم روم به پليس شکايت مي زده، مي مرا
  )۳۲:خاطرات ايرج اسکندري(».ترسم، برو شکايت کن، من از تو نمي

اش به شوروي منکر شده بود، اکنون  گي سران حزب اسکندري که قبل از اين، وابسته      
روشن بود و " حزب ما شده بود، کامالمداخالتي که از خارج نسبت به داخل «: گويد مي

طوري دربست  چيز را همين  قالبي، در ظرف دو سه روز همه. خيلي هم چکشي گذشت
کردم که الاقل رفقاي شوروي از اين جريانات يک  تصور مي. ... تصويب کردند و رفت

ه دومرتبه بدتر از اول، قالبي اشخاصي را آوردند ک" پندي بگيرند، ولي ديدم که اصال
ها  اين. پند که گرفتند: ها چه قصدي داشتند؟ بابک اميرخسروي دانم اين خوب من نمي

  )۴۷-۴۶:پيشين(»بله: ايرج. گي کامل پندشان اين بود که بايد درست رفت در آن جهت وابسته
گفتم آخر رفيق طبري آخر اين «کند که به احسان طبري؛  اسکندري سپس اضافه مي      

اين هم . دانم چه و فالن ايد نهضت نمي نوشته» فروپاشي«ر کتاب هم حرف شد که شما د
کني، کسي  الدوله را ذکر نمي بري ولي نام نصرت را اسم مي ۱۹۱۹حرف شد که قرارداد 
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دانم صد هزار  الدوله بود و متهم به اين است که نمي که عاقد قرارداد و وزيرخارجه وثوق
داد را امضاء کرده است و آن وقت شما اسم او را ها پول گرفته و آن قرار ليره از انگليسي

الدوله که  است؟ نصرت] زن کيانوري[آوريد، چون برادر مريم فيروز  در اين کتاب نمي
نويسيد، آخر اين موضوع  گفتم شما که داريد تاريخ مي. کننده قرارداد است امضاء" اصال

چون برادر مريم خانم الدوله که بود،  داند که نصرت کس مي  ديگر واضح است، همه
گفتم ... اهللا نوري هم نوشته  فضل  جا باز راجع به شيخ است نبايد اسمش را نوشت؟ در آن

اهللا اين مردک مرتجع را که در انقالب گرفته و اعدامش کردند، شما  آقا اين شيخ فضل
گفتم رفيق طبري . همين. ها روسوفيل بودند اين: کنيد؟ گفت چرا از او تعريف مي

دانيد  مي. ... شاخ در آوردم" من واقعا... وفيل يعني چه؟ مگر ما روسوفيل هستيم؟ روس
شود، ناچار  طور مي وقتي انسان ايمان درستي نداشته باشد، پرنسيب معيني نداشته باشد، اين

گويد، دفعه ديگر چنان و بار ديگر فالن، فکرش در يک خط منظمي  يک دفعه چنين مي
من اين را در مورد طبري . گيرد اعمالش بر محور ثابت و متيني نميچنين  قرار ندارد و هم

معتقدم که " در مورد جواد ميزاني اصال. دانم در مورد کيانوري صادق مي. دانم درست مي
  ) ۵۱-۵۰:پيشين(» .باشد معتقدم که آدم اپورتونيستي مي" من جدا. به هيچ چيزي عقيده ندارد

جريان پلنوم يازدهم را «: کند به شوروي را معرفي مي گان اسکندري اکنون، وابسته      
شود و کامبخش  مورد بررسي قرار دهيم در اين سه مقطع خطوط آن روشن مي" اگر دقيقا

البته در مورد رادمنش من . گان آن خطوط هستند و رادمنش و غالم يحيا، ترسيم کننده
] شوروي[ي حزب کمونيستمعتقدم که او مثل دو نفر ديگر نيست و فقط با کميته مرکز

  ».اند مربوط بود نه با جاهاي ديگر، در صورتي که آن دو با مراجع ديگري در ارتباط بوده
پيش من «شود اما  در پلنوم دهم ايرج اسکندري با راي اکثريت براي دبير اولي انتخاب مي

آمدند، آن شخص که بود االن اسمش يادم رفته و بعد سفير شوروي در چين شد، آن 
شخصي بود . موقع رابط بود، و در آن وقت پستي را که زاکالدين حاال دارد، شاغل بود

ام، به هر حال او بود، آمد بيرون جلسه، مرا  اسمش را فراموش کرده. بلند قد و الغر اندام
دانيم شما االن دبير حزب بشويد، ما  کشيد کنار و به من گفت رفيق ايرج، ما مصلحت نمي
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      )۱۱۵-۱۱۴:پيشين(» .دانيم که شما کاندياتوري خودتان را پس بگيريد قتضي ميمنديم و م عالقه
ها هم مشغول پول در  جاسوسي تنها کار سران حزب توده نبود، فرزندان برخي از آن

دو فرزند مرتضا يزدي عضو کميته مرکزي حزب توده، . آوردن از طريق جاسوسي بودند
ها به نام حسين يزدي، پسر عموي مهين خانم  ز آندر اروپا همکار ساواک بودند، يکي ا

درِ «زند و  ، در منزل رادمنش در برلن، دست به سرقت مي]نادر شرمينه[زن رضا رادمنش 
نفر از  ۱۰۰اسامي در حدود ] هزار دالر ۲۰[عالوه بر پول«کند و  مي» گنجه زرهي را باز

» شان و تمام مشخصات ايه کردند با عکس اشخاصي که در ايران با حزب توده کار مي
دو هزار دالر «حسين يزدي در برلن معاون رضا روستا بوده است و مبلغ . برد با خود مي

را هم » که از طرف سنديکاي جهاني براي امور سنديکايي ايران پرداخت کرده بودند
طوري بود که اين اسناد را يکي يکي  سيستم حسين يزدي اين«) ۱۲۷:پيشين. (دزديده بود

گرفته در ازاي هر سندي  داده و پول مي کرده و آن را به سازمان امنيت مي کپي ميفتو
حسين يزدي ) ۱۳۰:پيشين(».ها خود او اعتراف کرده بود اين. اند داده مقداري پول به او مي

وري را به برلن غربي ببرد و آن را در اختيار ساواک  شود که پسر متاهل پيشه سبب مي
براي «کامبخش از جاسوس بودن حسين يزدي اطالع داشتند اما کيانوري و . قرار دهد

  ) ۱۳۷پيشين(».گفتند زمين زدن رادمنش چيزي نمي
سپرد و  دانم که کامبخش پاسپورت خودش و زنش را دست حسين يزدي مي من مي«

  )۱۴۲:پيشنين(».داد انواع کارهايش را به وسيله او انجام مي
لي شهرياري عضو ساواک هم بوده است به رضا رادمنش مدافع سرسخت عباسع      

طوري که ساواک به منظور جاسوسي، شخصي را به نام ماليري از مرز آستارا عبور 
شوند که او يک  سمع در مرز آستارا متوجه مي مامورين شوروي با استراق. دهد مي

کند که ما جزو  ماليري اعتراف مي«: کنند جاسوس ايراني است و او را بازداشت مي
ها اين  شوروي. کند جاست و همه را برمال مي اواک هستيم و شهرياري هم جزو آنس

دهند که آقا اين شهرياري جزو ساواک است و او  قضيه را به دبير اول رادمنش اطالع مي
گويند  به او مي. طور نيست گويد خير اين کند و مي رادمنش آن را قبول نمي. را به پاييد
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گويد که  ولي رادمنش باز مي. ده و اقرار کرده استخودش آم] ماليري[اين شخص
گويد  آورند و او هم مي گيرند به او فشار مي هرکسي را که مي. گويند خودي مي ها بي اين

کنند باز هم رادمنش  حتا او را با ماليري رو در رو مي. ... جاسوس است
  )۱۵۲:پيشين(».پذيرد نمي

ها  اند، آن هايي بيش نبوده وده آدمکدر حقيقت اعضاي کميته مرکزي حزب ت      
اند که براي  اين فقط مامورين کرملين بوده. اند گونه استقالل فکري و عملي نداشته هيچ
چه در  آن«: »!مامور بودند و معذور»  سران حزب توده. کردند ها تعيين خط مشي مي آن

و تا در بر اين پاشنه  انديشي از ما بهتران بود کننده بود صالح مورد ايرج اسکندري تعيين
گي در تمکين به اين وضع گناه  همه. يي هم نيست چرخيد، جاي گله مي

   )۱۷۴:پيشين(».کيانوري و کامبخش عامل شوروي بودند«) ۱۶۵:پيشين(»کارند
کند که تمام عواقب  اعالم مي" طبري صريحا«: گويد شاهزاده ايرج اسکندري مي      

شکست حزب توده، معلول سياست تبعيت رهبري آور  سنگين و روي هم رفته خفت
خواست رهبري بدون شرط، تسليم  شوروي مي. هاي شوروي بود حزب توده از خواست

هم در طلب او  باقروفو  برياطلبيد،  اين را مي استالينهاي روس شود،  اراده سياست
اي ه طبري مجموعه اعمال حزب را در دوران. کردند تمايالت ديگر خود را مزيد مي

داند، حتا يکي از ايرادات اصولي و نواقص  روي و تبعيت مي بعدي نيز ناشي از اين دنباله
داند که سياست شوروي  هاي پلنوم چهارم را مسکوت گذاردن نقشي مي نامه بنيادي قطع

اصل اين مطلب به نظر من «: گويد اسکندري مي» .در وقوع اين اشتباهات بازي کرده است
از طرف . ندارم، خواه طبري  در زندان گفته باشد يا هرکس ديگردرست است، ترديدي 

گي به تدريج زياد شد و در  وابسته. اصل درست است. کيانوري هم عنوان گرديده است
گي البته اشکاالت فراواني به وجود  اين وابسته. شدت يافت" دوران مهاجرت هم طبعا

طبري خودش يکي از عوامل اين  آورده است، و اين نکته را بايستي خاطرنشان کرد که
به نظر من ترديدي در اين «:کند اسکندري اضافه مي )۳۸-۳۷:پيشين(» .گي است وابسته

از آن وقتي هم که کيانوري به شوروي آمد، در مسکو که . نيست] گي وابسته[موضوع
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. اش ارتباطات مفصلي داشتند جا هم خودش و هم خانم بوديم، من اطالع دارم که در آن
فارسي هم . خانم که در دستگاه حزب کمونيست اتحاد شوروي بود وراآن " المث

دانست، از مامورين مخصوص بود و با مريم فيروز روابط خيلي نزديکي داشت و  مي
خود کيانوري هم با مقامات ديگر مربوط بود . وگو داشتند مرتب با هم صحبت و گفت

جا از او حمايت  دانم که در آن ميولي اين را . نتوانستم بفهمم کدامند" که شخصا
گي او را درست کنند، در مدرسه عالي حزبي براي خودش  کردند، سعي داشتند زنده مي

بيني کنند، و يا حقوق و ساير کارهاي مربوط به او را  و خانمش ساعات درس پيش
د منتها صم. بعد هم که به آلمان آمد، اين وضع به همين ترتيب ادامه داشت. درست کنند

ولي . کامبخش نسبت به او ارشد بود. کامبخش در صف مقدم ارتباط قرار داشت
ها در  هاي شوروي کيانوري در عين حال ارتباطات خاص خود را داشت و با سرويس

  )۶۷:پيشين(» .کرد آلمان هم کار مي
ه به آيد ک ي حزب توده، چنين به نظر مي ها درباره از مجموعه آثار و اسناد و نقل قول«      

احتمال زياد عبدالصمد کامبخش، نورالدين کيانوري، و احسان طبري، به ترتيب 
اند و  ب، داشته-گ- گي ارگانيک را با مقامات امنيتي، به خصوص با کا ترين وابسته بيش

اما رضا رادمنش و ايرج اسکندري، با مقامات حزب کمونيست و . اند حتا عامل بوده
پيوند _ اعم از شعب مسکو يا باکو_ارجه شورويي ايران در وزارت امورخ اداره
  )۸۲:راهه بي: عبداهللا برهان( ».اند داشته

فريدون کشاورز عضو رهبري حزب توده و مامور و « فروتن غالمحسيني  به گفته      
جاسوس شوروي اما به ظاهر اخراج شده از کميته مرکزي حزب توده تا بتواند به آساني با 

سفر به آلباني و چين به همين منظور به دستور . ط داشته باشدمخالفان شوروي ارتبا
 حزب:فروتن غالمحسين( ».برادران کشاورز هم جاسوس بودند. ... ب صورت گرفت.گ.ک

غالمحسين فروتن که خود از رهبران حزب توده است، بعد از  )۱۵۳-۱۵۱:مهاجرت در توده
او «: افزايد ائويسم گرويدند، ميمرگ استالين به همراه احمد قاسمي و عباس سقايي به م

ي خود ساخته بود و در اشتغال به اين  گي به اتحاد شوروي را پيشه وابسته] حزب توده[
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ي اعضاي حزب  کليه« )۱۵۸:پيشين(».کرد، نه گوشش و نه مغزش پيشه نه چشمش کار مي
 که هويت جديد حزب توده را پذيرفتند، به خدمت امپرياليسم... توده در مهاجرت 

. هاي آن قرار گرفتند شوروي در آمدند و چه بخواهند و يا نخواهند آلت اجراي سياست
. تر باشد تر و نقش برخي کم گزاري بيش ممکن است در اين ميان نقش بعضي در خدمت

کس از اعضايي  ، هر يک به فراخور حال در بارگاه شوروي جايي داشتند، هيچ ولي  همه
توانند از اين مسئوليت نامقدس شانه خالي کنند،  ، نميکه بر هويت جديد صحه گذاشتند

شکست و آب ]جاسوس[را بر سر کيانوري » ها کاسه کوزه«ي  توان  همه با هيچ ترفند نمي
چه کسي بيش از اسکندري و رادمنش خوش خدمتي «... » .پاکي بر سر ديگران ريخت

  )۱۵۹:پيشين(»  .بود ي شطرنج هاي اين صفحه کيانوري يکي از مهره«... » .نشان داد
مامور ساواک در  ۱۱محمد عاصمي، ۱۳۳۲مرداد  ۲۸بعد از کودتاي       

شود و  عضو حزب توده ساکن مي محمود گودرزيدوسلدروف آلمان در خانه 
و با ديدگاه  ۱۲هر دو مسئوليت انتشار روزنامه باختر امروز با هزينه خسرو قشقايي

ها،  طوري که قبل از نشر روزنامه و سرمقاله به .گيرند جبهه ملي منتشر و بر عهده مي
کيانوري مخالف نشر باختر امروز بود وقتي . ها روي ميز ساواک بوده است متن آن

نگاهي از درون به :حميد شوکت( ».موفق نشد مانع انتشار آن شود، شروع به تخريب کرد
  )۹۸ص:ايران گفتگو با خانبابا تهراني چپ جنبش

                                                 
گفت که کارت عضويت دو رقمي در جيب دارد که اين به آن  محمد عاصمي هميشه مي - ۱۱

به نظر من عاصمي در «: گويد بابا تهراني مي خان. نشانه بود که او عضو قديمي حزب توده است
بعدها معلوم شد در ساواک نيز . دانست يواقع مامور دو جانبه بود و حزب توده هم اين را م

 ».عناصري از اين دست بودند که با حزب توده هم ارتباط داشتند
مالکيت باغ ارم شيراز از آن خسروخان قشقايي بوده است که توسط محمدرضاشاه ضبط  - ۱۲
د داشت، رژيم ايران به وسيله اسداهللا اعلم وزير دربار که با خانواده قشقايي رفت و آم«. شود مي

نگاهي از :حميد شوکت(».کند بي مادر خسروخان تعيين مي مارکي براي بي ۶۰۰۰ماهانه  يک مقرري
 )۱۰۹ص:درون به جنبش چپ ايران گفتگو با مهدي خانبابا تهراني
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ي مرکزي به مسکو و سپس به  ، و فرار کميته۱۳۳۲مرداد  ۲۸از کودتاي  و باز هم بعد      
ديگر هيچ فعاليتي " تقريبا ۱۳۳۴تعطيل شده بود و از سال " آلمان شرقي، حزب توده عمال

چنان که احمد قاسمي و غالمحسين فروتن بعدها تعريف کردند، از سرگيري «اما . نداشت
ها حزب  آن. خواست شوروي صورت گرفتهاي حزب توده در درجه اول به  فعاليت

حتا تشکيل پلنوم . توده را تحت فشار قرار داده تا به وضعيت خود سر و سامان بخشد
  )۱۱۷:پيشين(» .ها انجام گرفت چهارم هم زير نفوذ و کنترل روس

هاي حزب  در يکي از کنگره: احمد قاسمي گفت«: گويد مهدي خانبابا تهراني مي      
به اتفاق رضا رادمنش، احسان طبري و ايرج اسکندري به شوروي رفته  کمونيست شوروي

گي خارجي به هنگام  هاي نماينده پس از پايان کنگره، سر ميز شام اعضاء هيئت. بوديم
ها يا نهادهاي انقالبي در شوروي  نوشيدن مشروب، هر يک به سالمتي يکي از شخصيت

ي  متي لنين، ديگري به سالمتي کميتهيکي به سال. نوشيد ش را بلند کرده و مي گيالس
اش را  وقتي نوبت به اسکندري رسيد گيالس مشروب. مرکزي يا ارتش سرخ و غيره

و » نوشم مان خروشچف مي رفقا به سالمتي همين رفيق«: برداشت و به روسي گفت
اسکندري هميشه «: قاسمي در ادامه سخنانش اضافه کرد که» .اش را سر کشيد گيالس

مهم اين . کند حاال اين کدخدا هر که باشد فرقي نمي. بيند شناسد و او را مي مي کدخدا را
  )۱۶۱:پيشين(».مهم کدخدا بودن و در راس هرم بودن، بود. است که در راس کار باشد

چه تاکنون مشخص گرديده، اين است که رهبران تراز اول حزب توده به طور  آن      
علي خاوري که تبعه شوروي «. اند عاتي روسيه بودههاي اطال بگير سازمان مستقيم حقوق

بوده و داراي همسر روسي است، ساليان درازي است که در خدمت سازمان 
باشد و اين مطلبي است که مورد تاييد اکثر کادرهاي رهبري  اطالعاتي شوروي مي

من اين موضوع را از احمد قاسمي، سرهنگ نوايي، . باشد حزب توده مي
تن، عباس سقايي و بعدها ايرج اسکندري و بابک اميرخسروي و غالمحسين فرو

اتفاقي نيست که خاوري امروز در . ام بسياري از کادرهاي حزب توده ايران شنيده
  )۲۰۹:پيشين( ».گيرد مقام رهبري حزب توده ايران قرار مي
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) ب -گ -کا(ها و  شوروي بودند و دستورات روس  کامبخش و کيانوري مامورين«      
  ) ۳۷۷: از انشعاب تا کودتا: اي انور خامه(».کردند چون و چرا اجراء مي را بي
گاه، عضو حزب کمونيست  و هيچ" يي که چندين سال با کامبخش که اصال انور خامه      

هاي  ترين آدم کامبخش ارقه«: شناسد ايران نبوده است، کار کرده و خوب او را مي
دل مقامات شوروي، هرکسي از جمله فداکارترين  روزگار بود او براي به دست آوردن

که  يکي اين. او دو خصلت بارز داشت. افسران مثل سرهنگ آذر را قرباني کرد
نه يک . ... که به شدت شوروي پرست بود ماکياوليست تمام عياري بود و ديگر اين

ناميد  چه او مارکسيسم و کمونيسم مي آن. مارکسيست و کمونيست با ايمان و عقيده بود
قيد و شرط از منافع شوروي و تبعيت کورکورانه از سياست شوروي  چيزي جز دفاع بي

کامبخش يک عامل سر سپرده شوروي و چيزي باالتر از يک جاسوس براي . نبود
 توده حزب کارنامه:برهان عبداهللا(».سراسر وجود کامبخش به شوروي تعلق داشت. ... شوروي بود

  )۶۱-۶۰:مصدق سقوط راز و
گي وجود داشت را  منطبق بود و وابسته" سياست حزب توده با سياست شوروي کامال«      
کرد حزب  اين، درست است و يکي از نواقص جدي سياست و عمل. شود انکار کرد نمي

ولي از عوامل پذيرفته شدن حزب هم، همان تاييد شوروي از حزب توده . توده بود
   )۲۸۷:گو با تاريخ گفت:کيانوري(».بود

 که تشکل بل حزب يک نه شود مي خوانده »توده حزب«نام  به اکنون چه آن«      

 ها خيانت و ها ننگ خارجي شوروي، سياست از مطلق روي دنباله با که بود کوچکي

 حمل خود دوش بر نيز را کودتا از بعد سه دهه حدود در توده حزب هاي رسوايي و

اين  که نبود دليل بي« )۱۴: خلق و بختک حزب توده خائنچريکهاي فدايي : اشرف دهقاني(» .کرد مي
 اش عکس که مگر اين است يي پليس هر توده«داشت که  رواج ما ميان در شعار
 اساس بر توده، حزب افراد برخورد به که شد مي توصيه گروه در و »شود؛ ثابت

 صادق«: ويسدن مي خود خاطرات در آوانسيان اردشير )۷۴: پيشين(» .گيرد صورت شعار اين
 با را جزئيات و بودند مربوط شوروي مقامات با واليي ميررحيم و آذر، چشم پادگان،
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 از آوانسيان اردشير )۱۱:ايران توده حزب از آوانسيان دشيرار خاطرات(» .گذاشتند مي ميان در ها آن
. بود ۱۹۴۵ سال«: دارد مي بيان خود خاطرات در فراواني به» دوستان« از گرفتن دستور
 سفير با ما. است بوده بين در هايي نقشه و ها صحبت شد معلوم آن اواسط در که سالي

 هاي اميدواري آن در و کرديم مالقات ماکسيموف سفير، خود تقاضاي به بنا شوروي
 را رهبر روزنامه" دقيقا اگر ها صحبت اين از بعد. خورد مي چشم به سياست تغيير به زيادي
 رهبر سرمقاله در ما لحن ناگهان ژوئيه ماه اواخر در يعني بستانتا هاي ماه در بخوانيم
 اين فرداي پس يا و فردا همان اين. کند مي پيدا حمله جنبه و شود مي تند شود، مي عوض
 ها نقشه و ها صحبت همين اثر در. آمد خواهد خود موقع در که بود مذاکرات و مالقات

 ما که کرد اعتراف بايد. گيريم پيش تري جدي سياست و باشيم تر فعال گذاشتيم قرار
 خود پاي روي محکم بتوانيم که طوري به نداشتيم قرصي پروپا رهبري که بوديم حزبي
 استراتژيک و تاکتيک و کنيم رهبري گونه چه بايد چيست؟ سياست بدانيم و ايستاده

 ار خود نظر اين و باشيم داشته محکم ديد و نظر حياتي موضوعات مورد در چيست؟
. ... نبود محکمي برنامه و نقشه روي از و بود سطحي ما کارهاي. ببريم پيش" عمال و" علما

  )۱۹۲-۱۹۱:پيشين(»حزب تن در بود کوچکي سر رهبري

منظور [»ديگران و دوستان«بينيم  عيب بزرگ ما آن بود که هميشه منتظر بوديم به«      
داليل خود را بياوريم يا کرديم ما هم  گويند؟ کوشش نمي چه مي] هاست شوروي
اگر از خود . طور کلي رهبري دسته جمعي ما اين عيب بزرگ را داشت به. بنويسيم

تازه اگر نتيجه . توانست مفيد واقع شود داد شايد تا حدودي مي فعاليت و جديت نشان مي
کرديم که ما دستگاه  داد الاقل ما وظيفه خود را انجام داده بوديم و ثابت مي هم نمي

از طرفي هم . ... هبري حزبي هستيم پخته و با تجربه و شخصيت و نظر مستقلي داريمر
بود در صورتي که انترناسيوناليسم چيز » دوستان«براي ما مفهوم انترناسيوناليسم اطاعت از 

  )۲۵۵:پيشين(».ديگري بود
برادر نگريسته بايستي در هر موضوع مهم با نظر انتقادي به روابط با احزاب  مي  ما همه«      

ولي سلب اعتماد يا ضعيف شدن اعتماد به . نظر باشيم سرد و صاحب و دقيق و خون



۳۹ 

پشتيباني از سياست کلي و عمومي ! ... حکومت شوروي خطرناک و نادرست است
ها  شد از شوروي دور شد يا عدم اعتماد به آن نمي! شوروي وظيفه انترناسيوناليستي ما بود

  )۲۶۲:پيشين(».داشت
گروه پا دوي «. کند ي مرکزي حزب توده را به سه دسته تقسيم مي شاهلو کميته جهان      

چون و چراي روس، مانند کامبخش، رضا روستا، اردشير آوانسيان و دور وري آنان  بي
گروهي که با در نظرگرفتن اوضاع نامساعد و تيره . ۲... ، و...، و...مانند کيانوري، و

اين گروه . ۳د، مانند رضا رادمنش، ايرج اسکندري و ديگران سکوت اختيار کرده بودن
البته من در . آشکارا به مبارزه برخواسته بود مانند خليل ملکي، علي اميرخيزي و ديگران

ام و تنها براي نمونه يادآور  ي بدان را نام نبرده ي دستگاه رهبري و وابسته جا همه اين
  )۱۹۴:پيشين(».شدم
شاهلو  هر دو رهبري فرقه آذربايجان و زنجان را در  وري و جهان يشهدر زماني که پ      

چندين بار به من گفت خداوند کامبخش را «: وري گويد پيشه اختيار دارند، جهانشاهلو مي
ها تا  شناسم آن ها را خوب مي من روس. لعنت کند که مرا دوباره به اين کارها کشاند

که سودشان در جهت  ي خواهند کرد اما همينجايي که سودشان اقتضاء کند به ما يار
ديگر اقتضاء کرد ما را ميان ميدان تنها رها خواهند کرد و چه بسا به دست دشمن خواهند 

مقصود (نويسم  دهند و من هم مي ها دستور مي آن. ...طور هم شد به راستي همين. داد
  )۲۹۳:نگانسرگذشت ما و بيگا: افشار شاهلوي اهللا جهان نصرت(».)ها بود روس

از زنجان آمده بود و به ما ] عامل روس در فرقه آذربايجان و زنجان[روزي غالم يحيا«      
وري از او پرسيد اين نزديک به دويست و پنجاه  پيشه. داد جا گزارش مي درباره اوضاع آن

فروشيد و  ايد، چرا نمي دارها و دشمنان خلق مصادره کرده هزار گوسفندي که از چوب
وري  کنيد؟ غالم يحيا گفت آقاي پيشه نمي] فرقه[ي وزارت دارايي  را روانهپولش 

وري  آقاي پيشه. سر بريدند و خوردند] نيروهاي نظامي فرقه زنجان[گوسفندها را فدائيان
پس از رفتن غالم يحيا به من گفت اکنون ديدي که او . نگاهي به من کرد و چيزي نگفت

د دويست و پنجاه هزار گوسفند را دويست تن گوي مي. دهد گونه حساب پس مي چه



۴۰ 

دولت خودمختار [ي اين دولت  او خود را نماينده. اند فدايي در اين چند ماه خورده
ها حساب نه،  داند و به آن ي ديگران مي داند او خود را به حق گمارده نمي] آذربايجان

زار پوت روغن و پنير و غالم يحيا چندين ه«) ۲۹۴:پيشين(».دهد ها را تحويل مي که پول بل
داران زنجاني و کُرد را که براي فروش رهسپار قزوين و  هزار گوسفند چوب ۲۵۰نزديک 

به اردبيل و آستارا رسانيدند و » کاغذکنان«و » تارم«از راه ... تهران بودند، توقيف کرد و 
ن جا توسط آقاي محمد سراجعلي اينسکي سرهنگ سازمان امنيت روس که آن زما در آن
ي آن نواحي بود از راه پل خداآفرين از مرز گذراندند و تحويل عمال باقراوف  کاره  همه

  )۳۲۴:پيشين(».دادند
ما «. ب مسجل بوده است.گ.گي کامل کامبخش و کيانوري و غالم يحيا با ک وابسته      

توده در نامه به اردشير آوانسيان نماينده حزب [آن دستورات" ها در ايران عينا کمونيست
به امضاي گئورکي ديميتروف رئيس استاليني  ۱۹۴۱در ارتباط با کمينترن در اواخر سال 

خاطرات اردشير آوانسيان از حزب توده (» .کرديم و وظيفه روزمره ما بود را عملي مي] کمينترن
  )۳۹:ايران
 يک از يي زائده  توده حزب که دانيم مي«. ايران نبود» مردم«حزب   حزب توده      

 خدمت در کمونيست انترناسيونال و انترناسيوناليسم پوشش زير که بود جهاني ي مجموعه
 و نبايد تعريف، اين با .بود شوروي رهبر و کمونيست حزب جهاني و آني سياست

 اين عوامل و علل دنبال به بعد و کرد اشتباه  توده حزب رهبري که گفت توان نمي
 معناي تمام به و نداشت عمل و فکر استقالل  هتود حزب رهبري دستگاه .رفت اشتباهات

 وابسته کمينفرم بعد و ]استاليني[کمينترن به )ارگانيک پولتيک، ئولوژيک، ايده( کلمه اين
 حزب کارنامه:برهان عبداهللا(».کرد مي پيروي چرا و چون بي و شرط و قيد بدون آن خط از و بود
  )۳۱-۳۰ :مصدق سقوط راز و توده
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    حزب توده دکتر اراني و
  

اند تا در خدمت  دانستند که ساخته شده جا که سران حزب توده از روز اول مي از آن      
ي  شان نقطه پي ببرند که در کارنامه» مردم«دانستند اگر  کامل استالينيسم باشند، و نيز مي

تفاده از هر ريسماني اس  مثبتي وجود ندارد که در تاريخ به نام خود ثبت کنند؛ بنابراين
از اين منظر سران حزب . کنند تا خود را در منجالب خودساخته، نجات دهند کرده و مي

کنند تا  سازي تاريخ معاصر ايران، سعي و تالش کرده و مي توده همواره با جعل و وارونه
و  مرتضا علوي، حيدرعمواوغلي، تقي ارانيخود را به بزرگاني مانند دکتر 

اما   .شان، وجهه اجتماعي بسازند اين طريق براي خود و حزبديگران، منتسب کنند تا از 
هاي اجتماعي که زير سانسور  اکنون ديگر به لطف رسانه  اين حناي سران حزب توده

  .شود تر مي رنگ  تر، بي تر و بيش اند، رنگي ندارد و هر روز هم بيش خارج شده» استاليني«
هاي  که اجتماع سوژه سازند، بل هاي تاريخي نيستند که تاريخ را مي اين شخصيت

ي الزم  سازند که زمينه هستند که با پراتيک روزانه خود، شرايطي را فراهم مي  توليدکننده
به قول . سازند آماده مي ارانيو دکتر  زاده سلطانهايي مانند  براي ظهور شخصيت

زيرا . خواهند طور که خود مي سازند، اما نه آن هاي مردم مي تاريخ را توده مارکس
ها سنگيني  واره عواملي را که از گذشته، نسل به نسل منتقل گشته و در اذهان سوژه هم
  .گذارد گان تاريخ تاثير مي کند، بر مبارزات تاريخي اين سازنده مي

مرتضا ، توسط ۱۳۱۰، به ايران بازگشت و در بهار ۱۳۰۸در سال تقي اراني  دکتر      
که در اصفهان معلم بود، ) دهزاد( دالحسين حسابيعببه » بزرگ علوي«برادر  ۱۳علوي

                                                 
مرتضا علوي جزء يکي از اعضاي برجسته حزب کمونيست ايران بود که با دکتر اراني در  - ۱۳

ايرج اسکندري  از خاطرات . او به دستور استالين تبرباران شد. اروپا، ارتباط نزديک داشت
ي  مرتضا علوي کمونيست برجسته«: گويد برخورد حضوري خود در اروپا به مرتضاي علوي مي
واره او را به مثابه آموزگار و بهترين رفيق  ايراني بود در معرفي او همين بس که دکتر اراني هم
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او اکنون . به عضويت حزب کمونيست ايران در آمد" وصل شد و توسط دهزاد رسما
آلمان ) Weimar(دانشمندي است، که دوران تحصيالت عالي را در جمهوري وايمار 

يکي از  ،زاده سلطان.آاو نيز مانند . ي مارکسي دست يافته است گذرانده و به انديشه
. ي تاريخ معاصر ايران است که ديگر هرگز تکرار نخواهند شد هاي برجسته شخصيت

ي خويش، در عصر  هاي آموزشي زمانه هاي تاريخي و محيط اراني محصول دوران
يي خود، ريشه را به  جا که در کار ريشه او تئوريسيني برجسته، و از آن. انقالبات اروپا بود

داد، مورد آماج تبليغات منفي صاحبان و حاميان  قرار مي درستي مورد نقد و بررسي
سيني برجسته بود نه تنها مورد  او که ديالکتيک. ي جهاني بود گسترش و انکشاف سرمايه

ها،  که با هدايت جاسوسان استاليني و به دست ننگين آن قرار گرفت، بل  ي سرمايه حمله
ي مزدوري به نام  ا در زندان به وسيلهاو ر رضاخانمورد حمله قرار گرفت تا به آساني، 

  .گي او پايان دهد با تزريق آمپول آلوده به ميکروب تيفوس به زنده پزشک احمدي
را  دنيا ي ، که مجلهايرج اسکندريو تقي اراني نفر، تنها دو تن،  ۵۳از ميان «      
ند و کمي در ديگران در واقع شاگردان آن دو بود. چرخاندند با مارکسيسم آشنا بودند مي

، که از عبدالصمد کامبخشالبته، . هاي مارکس آشنا شدند آن محيط اختناق با انديشه
قرار ) نام گرفت. ب.گ.که بعدها ک(اوان جواني در خدمت دستگاه جاسوسي شوروي 

هاي  با اراني مربوط شده بود، نيز آموزش] استاليني[داشته بود و از طريق کمينترن 
ديده بود، ولي وي کاري به کار آموزش گروه شاگردان اراني استاليني » مارکسيسم«

برعکس، نقش او توسط دستگاه شوروي رخنه در گروه اراني بود تا آن را به دام . نداشت
دانستند، بل او را  ها اراني را مارکسيستي روسي نمي پليس رضاشاه اندازد، چون شوروي

چون  مستوجب نابودي، هم آوردند و پيرو مارکسيسم متعارف غربي به حساب مي
اگرچه . ، و ديگرانحسابي، )ذره( ابوالقاسم سجادي، مرتضا علوي، زاده سلطان

                                                                                                                 
هاي  نمود و فعاليت ي او ياد مي خصوصي با من اغلب از گفته کرد و در مذاکرات خود تلقي مي

 )۲۵۶:هاي پراکنده ايرج اسکندري ها و يادداشت يادمانده(».ستود او را در آلمان و اتريش و چکسلواکي مي
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برادر بزرگ، بزرگ علوي، ( مرتضا علويجويي خود همراه با  در دوران دانش اراني
ي جمهوري انقالبي  فرقه همراه چند نفر ديگر) هاي استاليني نابود شد که در تصفيه

داده و با کمينترن نيز تماس برقرار کرده بودند، اما اسناد کمينترن که به  را تشکيل  ايران
از همين رو، . اند دال بر تأييد آن گروه از سوي کمينترن نيست روي محققان باز شده

و نيز بازي  عبدالصمد کامبخشي  از طريق رخنه ارانيي نابودي گروه  برنامه
 :خسرو شاکري(» .وفقيت به اجرا در آمدريخته شد و با م شورشيان]محمد[ي  مکارانه
  )يي پيرامون برخي خطوط کلي جنبش چپ ايران مصاحبه

ي دانش و  او تاريخ ميهن خود و پيشينه«: نويسد مي ارانيشاکري در ادامه در مورد       
او در دوزخ . دانست شناخت و دانش کمونيسم را نيک مي فرهنگ ايران را به درستي مي

ديد؛  هي با تکيه بر نيروهاي داخلي ايران بسيج برافکندن رضاشاه را ميديکتاتوري رضاشا
سان به اردوي  هاي ولو کوچک استعمار را بشکند و بدين سان يکي از حلقه تا بدين

ش به سود ملتي و جهاني به  پرستي بود که نيروي او ميهن. رنجبران سراسر جهان ياري دهد
مند او جاويدان  هاي ارزش ليک نوشته. کشته شد به دليري ارانيدکتر . شد کار برده مي
نه دانش او را ! دانند مي ارانيرهبران حزب توده که خود را شاگرد دکتر . زنده است

  که همه تر آن شناختند و بدبختي بزرگ تاريخ ميهن خود را نمي. داشتند و نه دليري او را
ها به خود و  اين. داشتند ميبه اتکا يک نيروي خارجي گام بر ] ي مرکزي اعضاي کميته[

به ملت خود استواري نداشتند و هم چون کودکي که دست اندر دست دايه گام بر دارد، 
رفت رخدادها، اين کاستي اخالقي ايشان، يک کاستي  با پيش. ميدان بودند» مرد«نه 

ي  ي سياسي گرديد که نشان آن را در نوشته شخصيتي تبديل به يک عقيده بي. سياسي شد
  )۲۶ص: ۱ي مصدق و حزب توده  کارنامه:خسرو شاکري(» .شود ديده مي] ۱۳۲۶[اه حزب توده ايران ر

نفره، محاکمات مسکو و  ۵۳وگو با زندانيان  در زندان، در گفت ارانيدکتر       
 اراني. دانست گناه مي ها را بي کرد و متهمان اين دادگاه ديکتاتوري استالين را محکوم مي

او همانند . در ارتباط بود، پذيرفته بود مرتضا علويکه در آلمان بود و با اين را زماني 
  .مخالف سرسخت و استوار استالينيسم بود يوسف افتخاري
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انتساب استالينيسم به اراني از نظر تاريخي درست «: معتقد است خسرو شاکري      
يم قرن بوده نيست؛ چنين تصوري ناشي از تبليغات زهرآگين حزب توده طي بيش از ن

که حتا قرباني عمال دستگاه  مخالف بود، بل استاليناست، چون اراني، نه فقط با 
سرکوب استاليني در ايران شد که او را به پليس رضا شاه لو داده و نابودي او را فراهم 

دانست، از آن چيزي  که حزب توده خود را وارث سوسيال ـ دموکراسي مي با اين. آوردند
  )پيشين(».دانست هاي دستگاه تبليغاتي استالينيسم نمي فسيرجز ترشحات ت

هاي  نفر بوده است، دکتر اراني شب ۵۳هاي  که خود از زنداني جهانشاهلوبه قول       
کرد  جويان و دبيران و استادان پذيرايي مي آموزان و دانش شنبه در خانه خود از دانش يک

زيک و رياضي، فلسفه و عرفان و واره در اطراف مسائل علمي في وگو هم و گفت
او در . زد ي دنيا، دور مي هاي ماهنامه هاي شماره شناسي و نوشته شناسي و روان زيست

را به دقت گوش   کرد و نظرات و عقايد همه يي را خود طرح مي وگو مسئله  هنگام گفت
  .کرد کرد و سرانجام خود اظهار نظر مي مي

نفر از اين قرار است که محمد شورشيان  ۵۳و اعضاي گيري اراني  اما ماجراي دست      
نفر با کمينترن بوده و گاه به گاهي از مرز عبور  ۵۳شاهلو رابط گروه  که به گفته جهان

هاي انتقادي محمد  گي و نمايش هاي هنرپيشه فعاليت. رفته است کرده و به شوروي مي
شود، اداره سياسي  سبب مي گي کارگران در خوزستان و در مالء عام، شورشيان از زنده

گير  در اهواز دست ۱۳۱۵شود و او را در اسفند  شهرباني خوزستان به او مشکوک مي
گي در زندان اهواز براي او  شورشيان خود گفته است که چون شرايط زنده. کنند مي

کند و گفته اگر مرا به تهران  جا نمي گونه اعترافي در آن بسيار سخت بوده است، هيچ
برند، و به رئيس  سرانجام وقتي او را به تهران مي. دانم خواهم گفت يد، هرچه ميبفرست

چيز را خواهم   گويد؛ اگر مرا در کنار مرز ايران و شوروي ببريد، همه شهرباني تهران مي
جا  شورشيان در آن. شود زند و تسليم مي رئيس شهرباني يک سيلي به او مي. گفت
دانم  شناسم و بس و مي را مي] ستعار عبدالصمد کامبخشنام م[گويد من فقط اميري  مي

مامورين شهرباني به مدت . دانم ها را نمي که او با دو نفر دکتر ديگر آشنا است که نام آن
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گردانند تا آقاي اميري يا دو تن  هاي تهران مي ونيم هر روز شورشيان را در خيابان يک ماه
گردي، به طور  در يکي از اين روزهاي خيابان. گير شوند ديگر را ببيند و لو دهد تا دست

خواهد او را  بيند و نمي الدين الموتي را مي تصادفي در خيابان ناصرخسرو تهران، ضياء
شود،  بيند و به او نزديک مي خبر او را در خودرو مي جا بي اما الموتي از همه. معرفي کند

گير  ، در نتيجه او را دستکند پرسي مي و با او در حضور مامورين شهرباني احوال
زند که اگر اين  اداره سياسي شهرباني الموتي را با ناهار و وعده وعيد گول مي. کنند مي

الدين  ضياء. شويد گويد به ما معرفي نماييد، شما آزاد مي آقاي اميري را که شورشيان مي
. است گويد که اميري همان عبدالصمدميرزاي کامبخش شاهزاده قاجار الموتي هم مي

بالفاصله . اش، شناخته شده است کامبخش که براي اداره سياسي شهرباني با توجه به سابقه
نفر در  ۵۳که حتا يک سيلي بخورد، کتابي در مورد  کنند و بدون اين گير مي او را دست

کند که  کامبخش اقرار مي. دهد نويسد و تحويل شهرباني مي ساعت مي ۲۴تر از  کم
شکن سازمان بوده است، در حالي که دکتر اراني تشکيالت سري و شورشيان پيک و مرز
اين کامبخش بوده است که يک چارت سازماني را براي دکتر . سازماني نداشته است

چون کامبخش و شورشيان را روبرو . دهد کند و تحويل شهرباني مي اراني تعريف مي
  . شود هرچه داشته بيان کند کنند، شورشيان ناچار مي مي

 ۵۳الزم به گفتن است که احمد کسروي وکيل تسخيري محمد شورشيان در دادگاه       
ستود و او  ي دادستان موکل مرا شاعرانه مي هنگامي که نماينده«: او گفت. نفر بوده است

او پنداشت . باليد ناميد او نادانانه به خود همي ي اشتراکي و مرزشکن مي ساالر فرقه را قافله
اما به راستي او و ديگر متهمين که در اين دادگاه . ستايد ادستان او را ميي د که نماينده
اند، حزب  ها برپا کرده يي از اين که پاره اين. اند ي اشتراکي نبوده ايد عضو فرقه گرد آورده
  )۹۷:سرگذشت ما و بيگانگان: افشار شاهلوي اهللا جهان نصرت( ».اند اينان حزب بازي کرده. نبوده است

به اسناد و مدارک » پرونده پنجاه و سه نفر«حسين فرزانه در کتابي تحت عنوان       
حقايقي در آن بيان شده که صدو . جديدي در ارتباط با پنجاه و سه نفر دست يافته است

و از جمله کامبخش بيان داشته است، فرق   چه که سران حزب توده هشتاد درجه با آن
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که در مجله آدينه   دي يکي ديگر از سران حزب تودهو نيز برخالف نظر حميد احم .دارد
اراني در آلمان به اين اعتقاد » .اراني کمونيست نبود«، بيان داشته که ۸۹و  ۸۸شماره 

رفت  رسيده بود که سير تکامل طبيعي و اجتماعي، در يک رابطه ديالکتيکي باعث پيش
ب ماترياليسم ديالکتيک را روش و اسلو ۱۳۰۴او از سال . ي بشر خواهد شد فکر و انديشه

کند، چه رسد به  در آثار خود به کار گرفته بود، فقط آثار او در مجله دنيا، اين را ثابت مي
، در مورد فيزيک، رياضي و شيمي، باطل بودن نظر »پسيکولوژي علم روح«آثاري مانند 

  .حميد احمدي بديهي است
، مشغول تدريس و ۱۳۱۲ود تا سال ش ، وارد ايران مي)۱۳۰۷(اراني از زماني که       

يي يک بار در منزل خود،  جويان، هفته هاي علمي است و در جمع دانش پژوهش در زمينه
که از » دنيا«حاصل کار خود را در مجله . گذارد هاي علمي خود را به بحث مي فعاليت

يالکتيک، کند، بر مبناي تفکر مادي و ماترياليسم د نشر خود را آغاز مي ۱۳۱۲اواخر سال 
  .نموده است منتشر 

هدف اراني در نشر مجله دنيا تبيين مسائل علمي، صنعتي، فلسفي، اجتماعي و هنري با       
به طوري که در دولت . استفاده از اصول مادي و بر مبناي ماترياليسم ديالکتيک بوده است

ديگر از که بسياري  رضاخان نه تنها کسي نبود که مقاالت اراني را درک کند، بل
شنبه در منزل خود،  هاي يک کردند و شب گان مجله در آن ايام آن را درک نمي خواننده

  .کرد جويان تشريح مي براي دانش
مخالف " که دقيقا ن تفکر و انديشه نه تنها با استالينيسم هيچ شباهتي نداشت، بلاي      

به جريان حاکم بر شوروي، نه انديشيد و وابسته  او مستقل مي. ئولوژي استالينيسم بود ايده
کرده در  کار اراني در ميان قشر تحصيل همين راه. که منتقد آن هم نيز بود تنها نبود بل

. دارالفنون سبب شد تا شوروي براي جلب اراني و مجله دنيا به سمت خود تالش نمايند
از طريق کامبخش  اما زماني که دانستند، قادر به تغيير استقالل فکر و انديشه اراني نيستند،

عدم تمايل اراني به شوروي . طرح حذف او را در دستور سازمان امنيت روسيه قرار دادند
  .ي مارکسي داشت ريشه در شناخت کامل او از انديشه
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زمان با آغاز انتشار مجله دنيا، اراني يک روز در هفته را براي  طور که نوشتيم هم همان      
جوياني  آموزان و دانش در مجله دنيا در نظر گرفت و دانش بحث پيرامون مطالب نشريافته

اين جمع علمي . شدند خواندند و پرسشي داشتند به آن جلسه دعوت مي که مجله مي
اش،  آموزشي سبب شد تا سازمان امنيت روسيه از طريق کامبخش و ديگر جاسوسان

اراني وارد فاز   گي دهاز اين زمان است که زن. کارنه خود را اجرايي کنند عمليات جنايت
خود خبر ندارد، اما موقعيت اجتماعي او شروع به تغيير شدن به نفع . شود جديدي مي
  . گيري از ماجرا خبري ندارد ي دست به طوري که تا لحظه. کند روسيه مي

دهد که اراني غير از فعاليت  نشان مي" نشريافته اساسا" جديدا ۱۴رجوع به اسناد      
در فکر تشکيل يک حزب " هاي آن زمان اصال کرده هشي در ميان تحصيلآموزشي و پژو

دهد از يک تالش بيروني و نه از  اما اسناد نشان مي. مشابه حزب بلشويک نبوده است
ي کامبخش مرحله به مرحله  سوي شخص اراني براي ايجاد يک حزب دارند که به وسيله

  .شود اجرايي مي
اطراف خود گرد آورده بود، يک حزب کمونيست بود؟ آيا آن جمعي که اراني در       

اما کامبخش پيش خود آن را حزب . کند تمام اسناد و مدارک خالف اين را ثابت مي
کمونيست ناميده و براي او آن هم چارت سازماني از پيش تهيه کرده بود تا در روز 

  .موعود آن را تحويل پليس رضاخان دهد
فرضيه ساختن حزب کمونيست  حسين فرزانهه نفر توسط بررسي پرونده پنجاه و س      

اين اسناد حاکي از . گذارد يي را پيش روي مي کند و ابعاد تازه توسط اراني را رد مي
نصراهللا به همين دليل . تالش شوروي براي جلب و کنترل اراني و مجله دنيا است

ي  يران برود و زمينهگيرد که به ا از طرف مسکو دستور مي )قزويني کامران يا(اصالني
                                                 

البته نه اسنادي که توسط حزب توده منتشر شده در آن جعليات و وارونه سازي فراوان وجود  - ۱۴
حتا به نظر . ط به آخرين دفاع دکتر اراني در دادگاه نمونه از آن جعليات استدارد، که سند مربو

رسد که برخي افراد نزديک به کامبخش سعي در از بين بردن برخي اسناد از جمله پرونده  مي
 .اند تا حقايق را از قضاوت تاريخ پنهان سازند پنجاه و سه نفر نيز داشته
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 نصراهللا. فراهم کند عبدالصمد کامبخشبا  دکتر ارانيالزم را براي ارتباط 
از اعضاي حزب کمونيست ايران  )دهزاد( عبدالحسين حسابياز طريق زن  اصالني

شود و کامبخش را  اند به عنوان رفيق دهزاد معرفي مي گي داشته که با اراني ارتباط خانواده
 بهرامي محمداز سوي ديگر کمينترن استاليني، نيز از دکتر . سازد ط ميبا اراني مرتب

آيد تا  در حقيقت اصالني به ايران مي. ها همکاري کند خواهد به عنوان رابط با آن مي
خواهد تا مجله دنيا  اصالني از اراني مي. کامبخش را با اراني و دکتر بهرامي مرتبط سازد

  .ها قرار دهد را در اختيار آن
تالش کامبخش و اصالني در جذب و هدايت اراني و مجله دنيا به طرف استالينيسم       
که خود خبر داشته باشد  طرحي جديدي عليه اراني بدون اين  بنابراين. ماند نتيجه مي بي

  .شود ريخته مي
آموزان مستعد را همراه با مشخصات  جويان و دانش خواهند که دانش از اراني مي      

خبر از دسيسه و  اراني بي. ها معرفي کند ها از جمله آدرس محل سکونت، به آن آنکامل 
  .دهد ها را به کامبخش مي خورد و اسامي آن نيرنگ، هم گول مي

، کامبخش در زندان فرصت را کامبخشو  محمد شورشيانگيري  پس از دست      
فکري اراني را به عنوان  نآماده کرده بود جمع روش" چه را که قبال شمارد و آن غنيمت مي

شرمانه با جوسازي  او در زندان بي. کند حزب کمونيست، براي پليس رضاخان ترسيم مي
 ۵۳کند به طوري که تمام زندانيان  عليه اراني، او را عامل لودادن پنجاه و سه نفر معرفي مي

ها سکوت  آن اراني در مقابل حمله. ۱۵تازند پذيرند و به دکتر اراني مي نفر، اين را مي
  .افتد کند و به گريه مي مي

                                                 
حرمتي  به او بي   يکي از کساني که بيش از همه. نکردند نفر اراني را بايکوت ۵۳ي  همه - ۱۵

هاي رکيک به  شوم که گروه قزويني به ويژه دشنام يادآور مي«: جهانشاهلو. کرد، خليل ملکي بود
ي زندان موقت دور دکتر اراني را  روزي گروه قزويني در فلکه. دادند دکتر اراني روبرو مي

دکتر اراني گفت فرض کنيد . يي ردند که تو ما را لو دادهگرفتند و در حضور ما به او پرخاش ک
شناختم و نام  شماها را نمي" ولي من که اصال. خواهم شما را لو دهم من آدم بدي هستم و مي
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را تحت عناوين  ارانيدر گزارش سري خود به کمينترن استاليني،  کامبخشحتا 
انگيز و کسي که از تمايالت ضد کمونيستي برخوردار است،  پرست، خودخواه، فتنه مقام

  .کند معرفي مي
و پليس  کامبخشاهزاده در پرونده پنجاه و سه نفر بين ش حسين فرزانهي  به گفته      

اما حزب توده، . ها را پنهان دارند تباني وجود دارد تا حقايق موجود در پرونده رضاخان
شاهزاده » رفقا«گيرد و بنا به نظر  اين حقايق را ناديده مي  ي شرمانه، و آگاهانه، همه بي

پذيرند، و  يکه او را در حزب توده م دهد، بل کامبخش را نه تنها مورد مجازات قرار نمي
  گان حزب توده از آن زمان تاکنون گرداننده. کنند به مقامات باالي حزبي هم نائل مي

  .پردازند شرمانه به ستايش از کامبخش و امثال او مي بي
تاريخ را جعل کرد تا از وجهه . ي اين حقايق را وارونه جلوه داد همه  حزب توده      

ود، کالهي بدوزد، تا حيثيت اجتماعي برباد رفته را ، براي خارانياجتماعي و مقام علمي 
منتشر نمودند، و در متن » دنيا«يي به نام  از اراني دزدي ادبي کردند؛ مجله. پنهان نمايد

اما راه اراني . شان را به اراني منتسب کنند کاري کردند تا خود و حزب دفاعيه او دست
يکي روز است و . ن بوده و هستداران آ و سردم  درست نقطه مقابل راه حزب توده

 .ديگري شب

سناريونويس و کارگردان اصلي  عبدالصمد کامبخش، حسين فرزانهي  به گفته      
اند که طوري بازجويي و  اين ماجرا بوده و با تباني با پليس رضاشاه، تالش کرده

 بخشکامنفر را طراحي نمايند که عامل لودهنده اصلي نه  ۵۳ي دکتر اراني و  محاکمه
  .باشد تقي ارانيکه  بل

به گفته حسين فرزانه، کامبخش در . است ۱۸/۰۲/۱۳۱۶گيري اراني  تاريخ دست      
دستگير شده و بالفاصله تمام اطالعات  ۱۳۱۶بهشت  اردي ۷فروردين و  ۱۶روزهاي ميان 

                                                                                                                 
شناخته است  پس کسي که شما را مي. توانستم شما را لو بدهم گونه مي دانستم، چه شماها را نمي

 )۵۶۷: پرونده پنجاه و سه نفر: ن فرزانهحسي(» .نام شما را داده است نه من
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ها  ياما تاريخ بازجوي. در اختيار پليس قرار داده است» صميمانه«ساخته و پرداخته خود را 
کنند که اين ناشي از تباني است که پرونده را  ثبت مي ۲۰/۰۲/۱۳۶۱براي کامبخش، 

باشد و  ارانيلودهنده  محمدشورشيانکنند که  گذاري و طراحي مي طوري تاريخ
  .هم مبرا کامبخشنفر و  ۵۳هم لودهنده بقيه  اراني

بهشت  اول ارديطور قطع بين نيمه دوم فروردين و هفته  دستگيري کامبخش به«      
، صورت گرفته و اطالعات خود را حداقل يازده روز و حداکثر يک ماه پيش از ۱۳۱۶

پرونده : حسين فرزانه(» .رسيدن شورشيان به تهران در اختيار پليس اداره سياسي قرار داده است
  )۱۹: پنجاه و سه نفر

شوند  ، دستگير مي۱۳۱۶بهشت  اردي ۱۸در  بهراميو  ارانيبه بياني ديگر؛ دو دکتر       
کامبخش در اختيار » کامل و صميمانه«ها، اطالعات  گيري آن طوري که قبل از دست به

چيز را در حضور   که همه بهراميرا در همين تاريخ با  کامبخشپليس بوده است و 
  .کنند کرده روبرو مي بازجو منکر و تکذيب مي

و  محمد شورشيانيجه دستگيري نفر نت ۵۳اين روايت که دستگيري «بنابراين       
  )۱۶: پيشين(» .قابل پذيرش نيست" همکاري او با پليس بوده مطلقا

نفر  ۵۳براي جلوگيري از انتشار واقعيت پرونده   حزب توده«حتا بعدها در زمان حيات       
ي اخبار مربوط به  اند حتا مطبوعاتي را که منعکس کننده به جايي کشيده شده که کوشيده

خانه مجلس دو صفحه اول  براي مثال در آرشيو کتاب. رونده بوده از ميان ببرنداين پ
 ۵۳ي دادستان درباره  ، را که متضمن متن ادعانامه۱۳۱۷آبان  ۱۱روزنامه اطالعات مورخ 

ي اطالعات نيز ديده  برد در آرشيو خود روزنامه اين دست. اند نفر است، با تيغ در آورده
، از جا کنده شده ۱۳۱۷آبان  ۱۱ي اول روزنامه به تاريخ  صفحه شود به نحوي که چهار مي

  )۸:پيشين(» .است
ها، براي  با دستکاري در تاريخ بازجويي«، پليس کامبخشيعني بر اثر تباني پليس با       
تر اذهان  را در مظان اتهام قرار دهد و در عين حال براي آشفته کردن بيش ارانيکه  اين

برداري کند  تر افراد، از دستگيري شورشيان بهره چنين شناسايي بيشگان و هم دستگيرشده
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مطمئن  شورشيانپس از مواجهه با  الموتي ء ضياو  ارانيو  بهراميبه نحوي که دکتر 
نفر نيز تلقين  ۵۳ها کسي جز او نبوده است و به ديگر افراد  شوند که لودهنده اصلي آن

که منشاء اصلي  حال آن. ...اند ها بوده دهنده آن ، لوارانيکند که اين سه نفر، و در اساس 
  بوده که مشخصات الزم و مشروح درباره کامبخشو قبلي تمام اطالعات پليس شخص 

ها را در بازجويي خود توضيح داده و هرجا هم که  هاي آن ارتباطات افراد و فعاليت
ود به کي و کجا اطالعاتش ناقص بوده پليس را هدايت کرده که براي تکميل اطالعات خ

  )۲۰:پيشين(» .بايد مراجعه کند
به علت همکاري صادقانه و تمام و کمال خود با پليس از هر نوع برخورد  کامبخش«      

چه را که  ولي اراني پس از فشارهاي زياد قسمتي از آن. ... ناهنجاري معاف شد
ديگر را سبک کند نوشته بود با تمهيدات فراوان و به ترتيبي که بار متهمان  کامبخش
تنها پس از مقداري شکنجه و مواجهه با کامبخش اعتراف کرد که از  بهرامي. تاييد کرد

شده و تا آخر هم نه از  آدرس او براي ارسال پول، مکتوب و ارتباط اشخاص استفاده مي
  ) ۲۹:پيشين(» .عضويت کسي در فرقه سخن گفت و نه عضويت خود را در فرقه پذيرفت

بل از دستگيري از نحوه رفتار کامبخش در ارتباط با مواضع نظري و نحوه کار اراني حتا ق
» کينه و نفرت«المللي او معترض بوده و به قول حسين فرزانه  سازماني و ارتباطات بين

  .کند خطاب مي» بيچاره«کند و او را  داشته و در زندان هم آن را پنهان نمي
کند که او  حزب کمونيست با کمينترن، ثابت مي  ي طهاين گفته اراني در دادگاه در راب      

در دنيا در حدود هفتاد فرقه کمونيست موجود است، يکي «: مخالف استالينيسم بوده است
الملل،  ي بلشويک است که حکومت جماهير شوروي به دست اوست و بين ها فرقه از آن

شوروي است و  احزاب کمونيست است، مافوق حکومت  ي که سازماني مرکب از همه
اراني سپس ) ۳۹:پيشين(» .باشند نه مادون آن احزاب ديگر هم ارز با حزب شوروي مي

آخر سر «او در . خواند مي» طلب بوالهوس و جنجال«را که عضوکمينترن بوده  کامران
ي سياسي شهرباني  ي فرقه به آن شکل که اداره ي اصلي طرح مسئله گيرد که پايه نتيجه مي

گي  و بيچاره شورشيانعمل «بوده که » کامرانبوالهوسي «صول جلوه داده مح
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نه يک فرقه ] نفر ۵۳[اين مجموعه « )۴۰:پيشين( ».آن را تکميل کرده است» کامبخش
که جمع ناهمگوني از اشخاص  کمونيستي، نه يک حزب و نه يک دسته بود، بل

در کنار هم قرار  هاشان در يک پرونده غيرسياسي و کمونيست و غيرکمونيست بود که نام
داده شده و خود آنان به موجب حکم در يک زندان به همزيستي با يکديگر محکوم شده 

اطالق   بنابراين. ... با يکديگر پيوند نيافتند» دسته«بودند و هرگز هم حتا به صورت يک 
کردن آن  نفر و همچنين منسوب ۵۳به جمع » دسته«و يا حتا » فرقه«يا » تشکيالت«اصطالح 

اراني  )۶۱-۶۰:پيشين(» .يک توهم تاريخي بيش نيست] فقط اراني کمونيست بود[ه کمونيسمب
  .کند ها را رد مي آن اتهام  ي در دادگاه با داليل مستدل همه

هاي؛  اراني عالوه بر تدوين کتاب. گويند اراني کمونيست نبود ها مي يي برخي توده      
که بر مبناي اصول » سلسله علوم دقيق«وان سلسله کتابي تحت عن. ۲هاي علم  تئوري.۱

مادي و ماترياليسم ديالکتيک نوشته شده بودند، مانند؛ فيزيک، شيمي، بيولوژي در 
نزد «دوجلد، پسيکولوژي در دو جلد، اصول مادي و منطقي علم، کتاب کاپيتال مارکس، 

ي بروخيم  خانه کتاب کاپيتال کارل مارکس که از کتاب) جلد ۱۴(خود بنده يک دوره 
با زبان اصلي در اختيار داشته و نيز  )۲۴۶:پرونده پنجاه و سه نفر: حسين فرزانه(» ام در تهران خريده

. نويس در اختيار داشته است مانيفست حزب کمونيست را ترجمه و در پانزده نسخه دست
هاي لودويک فويرباخ و انقراض فلسفه کالسيک، ماترياليسم و  و نيز کتاب

سيسم، تاريخ روسيه و چند کتاب کالسيک ديگر از او توسط پليس ضبط  يامپريوکريت
  .شده است

صغرا خانم زن دهزاد يک دفعه نزد من آمد  ۱۳۱۳در سال «: اراني در دادگاه رضاخان      
اين شخص از من ديدن کرد و . و اظهار کرد يکي از رفقاي دهزاد ميل مالقات با من دارد

ري نام مستعار کامران است ولي بعدها در مورد کامبخش نيز به امي(خود را به اسم اميري 
تمام . نزد من معرفي کرد و پنج يا چهار جلسه از من مالقات کرد.) کار رفته است

ها  کنم به نفع آن ي دنيا را که من منتشر مي مذاکرات او با من راجع به اين بود که مجله
ي علمي او  م قبول نکردم و همان جنبهدانست منتشر کنم و من چون وخامت موضوع را مي
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جا  هاي آن شخص اين بود که بايستي در اين يکي ديگر از حرف. را حفظ کردم
در تهران پس . ... تشکيالت داده شود و براي اين کار شخصي با من مذاکره خواهد کرد

از . که وعده شده بود به من مراجعه کرد) منظور کامبخش است(از مدتي شخص ديگري
يکي : توانم بکنم؟ آن شخص از من دو نوع کمک خواست پرسيد چه کمکي ميمن 
که از شاگردان هرکس فقير و با استعداد است به او معرفي  که من پول بدهم، ديگر اين اين

اهميتي بود  کار بي" دانستم ولي چون ظاهرا وخامت اين جريان را مي" من اصوال. نمايم
و من صورت . کرد آمد مبلغي دريافت مي پيش من مي پولم که بي گاه گاه به عنوان اين

آشنا ) ولي نه از نقطه نظر يک تشکيالت(بعضي از شاگردان را که با من به طور عموم 
با دکتر بهرامي هم ارتباط داشت و من اين ] کامبخش[آن شخص. دادم بودند به او مي

در . به من پيغامي داد يبهرامارتباط را بدين ترتيب فهميدم که يکي دو دفعه توسط دکتر 
. ... کرد که شاگردان را دور هم جمع کرده است هاي خود اظهار مي بعضي از مالقات

کامران، (ها  احساس کردم اين.) الموتي است منظور ضياء(هاي او  چه که من از گفته آن
را  با مسکو ارتباط داشتند، ولي اين ارتباط خود. بيش از سه نفر نبودند) کامبخش، الموتي

دکتر بهرامي و من را آلت دست و خودشان را مرکز تلقي . داشتند مخفي نگاه مي" کامال
  )۲۳۲:پيشين( ».دادند کردند، ما را به اسرار خود راه نمي مي

ي  براي اولين بار است در تاريخ قضايي کشور که يک دسته«:گويد تقي اراني مي      
ي جنايي، به عنوان  لت ايران به پيشگاه محکمهي م پنجاه و چند نفري از منورالفکر و توده

اين محاکمه با صدرو راي خاتمه نيافته، مانند . اند ي سياسي، جلب شده داشتن يک عقيده
آن ادعانامه، . تمام محاکم نظير، اثر آن به طرز درخشان در تاريخ ايران باقي خواهد ماند

   )۱۳۹:پيشين(» .باشند اين دفاع و آن راي، هر سه اسناد تاريخ ملت ايران مي
چه که دکتر تقي اراني در درون زندان کشيده است ناشي از ضديت کامل استالين  آن      

با جريانات مستقل کمونيستي مانند؛ حزب کمونيست ايران بوده است که به دست 
هايي  جا شرح جنايت اند، اکنون در اين جاسوساني مانند کامبخش در حق اراني روا داشته

نفر، بخوانيم تا ماهيت  ۵۳سط رضاخان بر اراني وارد آمده از زبان برخي زندانيان که تو
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ترين و  ، نمناک۳چنان در زندان انفرادي بند  دکتر اراني هم« :استالينيسم را خوب دريابيم
نه تنها خوراکي که از خانه براي او . برد سردترين بندهاي زندان موقت، به سر مي

چنين پتو و زيلوي  که پوشاک و هم دادند بل اره سياسي به او نميآوردند به دستور اد مي
سروان . ي سياسي مجبور به اقرار شود ي اداره زندان را نيز از او گرفته بودند تا به گفته

رئيس زندان موقت روزي به بازديد بند سه )  ترين کسان شرم يکي از بي(زاده سرتيپ
با يک زير ] فقط[زمين سرد اسفالت اتاق، دربسته بيند که دکتر اراني در روي  مي. رود مي

هاي  نازک و يک تنکه خوابيده و کفش.] ها را از او گرفته بودند ي لباس همه[پيراهني
هاي او را نيز  دهد کفش دستور مي) آذرماه(خود را به جاي بالش در زير سر گذاشته است

ي همسرش خوب  ادهاما عبدالصمد کامبخش که راه و کار را خود و خانو. بگيرند
بازي کساني چون آقاي ضياالدين کيا که از زمان رياست شهرباني  دانستند با پارتي مي

آقاي سرتيپ محمد درگاهي در شهرباني نفوذي داشت از يک سو و از سوي ديگر با 
ي  اقرارهاي مخلصانه خود در برابر پليس مورد لطف شهرباني قرار گرفته بود با ما به فلکه

  )۵۵:سرگذشت ما و بيگانگان: افشار شاهلوي اهللا جهان نصرت(».قت آمدزندان مو
من در کنار ديوار بند سه، . يکي از روزها ما را به حياط ميان بندهاي انفرادي بردند«      

ها صدايي شبيه به صداي دکتر اراني شنيدم  وروشويي زدم از سوراخ يکي از دست قدم مي
شاهلو به رفقا  گفت جهان. راني از صدايم مرا شناختدکتر ا. نزديک شدم و سالم کردم

. دهنده و رهبر اين حزب هستم اند بنويسم که تشکيل ي سياسي از من خواسته بگو در اداره
پيشنهاد شما را به يک شرط . اما من گفتم حزبي وجود نداشته است تا من آن را بپذيرم

ن را نخست آزاد کنيد که دوباره جويا ي جوانان و دانش پذيرم و آن اين است که همه مي
اگر اين پيشنهاد . گاه هرچه بخواهيد خواهم نوشت آن. به سر کار و درس خود باز گردند

. ي شما دفاع کردم به رفقا بگو من از همه. مرا به پذيرند، به زودي شما آزاد خواهيد شد
نژاد و  مکي اما کامبخش،. گزار ام و هم سپاس ي شما به راستي هم شرمنده من از همه

که حتا کفش  با اين. اند، کمر مرا شکستند هاي خود نوشته طبري از بس دروغ در پرونده
ام بسيار  اند، روحيه تر برايم باقي نگذاشته اند و يک زيرپيراهني و تنکه بيش مرا نيز گرفته
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کَنم در روي اسفالت اتاق  وروشويي مي جا از گچي که از ديوار دست در اين. عالي است
تاکنون . گذرانم گونه روزها را مي کنم و بدين معادالت رياضي و فيزيک طرح و حل مي

اگر به . ام اگر بيرون آمدم چاپ و منتشر خواهم کرد چند فرمول فيزيک تازه پيدا کرده
. داري بده ي ما برو و به مادر و خواهر من دل به خانه. زودي آزاد شدي مرا فراموش نکن

گفتم آقاي دکتر اطاعت . ازک است و غم و اندوه فراوان دارندشان ن هرچه باشد قلب
ها بگويي که من در زندان انفرادي در اتاقي نمناک  شاهلو مبادا به آن گفت جهان. کنم مي

او . ها بگو حالش خوب و تندرست است به آن. و سرد و بي پوشاک و بي خوراک هستم
و بازار و همين کساني که به ظاهر داني در ميان مردم کوچه  شاهلو هيچ مي گفت جهان

هاي واال و با گذشتي يافت  برها چه انسان ي اجتماع هستند همين دزدها و جيب رانده
تر به  ها بسيار است، کم ها از صبح تا ظهر چون رفت و آمد پايورها و آجودان اين. شود مي

آورند و  يم چاي ميآيند، برا شود نزد من مي که بعد از ظهر مي اما همين. زنند من سر مي
خوابند و پتوهاي خود را براي من  ها خودشان با هم در يک پتو و گاهي بي پتو مي شب
آورند که يکي را زيرانداز و ديگري را  گاهي دو تن، هر يک، يک پتو مي. آورند مي

هر روز . برند ها نبينند از نو مي که پايورها و آجودان صبح زود براي اين. روانداز کنم
روزهايي که . بخشند آورند به يک تن از زندانيان مي ي خوراک مرا که از خانه مي مهقابل

گويند ما شرم داريم  آيند و مي خورند و نزد من مي ها نمي دهند آن به زندانيان بند ما مي
اند،  ي شما براي شما فرستاده که شما گرسنه باشيد و ما خوراکي را که مادر و خانواده

که شب  خورند و همين ها نمي اما آن. تان ويم بخوريد نوش جانگ من مي. بخوريم
ها دزد و  شاهلو اين آري جهان. خوريم جا مي جا و با من يک آورند اين شد مي
ها کار مرا سنگين و مرا به اين روز  ها و تهمت هايي که با دروغ برند اما آن جيب

  )۵۹-۵۸-۵۷:پيشين(».انندد فکر و گل سر سبد اجتماع مي اند، خود را روشن انداخته
او از حق يک . سراپا دفاع از حقوق مردم و ملت ايران و آزادي بود] اراني[پرونده او«      

ي  مند به همه او مانند يک انسان واقعي و يک دانش. يک گروه ما دفاع کرده بود
  )۷۸:پيشين(».ها برخورد کرده بود پرسش
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نوشت لذا  شنايي داشت و چون زياد کتاب ميخانه آ دکتر اراني با کارگران چاپ«      
نمود و  کرد و تبليغ مي نشست، صحبت مي ها مي با آن. ها هم زياد بود با آن  ش ارتباط

خانه براي مجله دنيا  همين افشار قوتورلو که در چاپ" مثال. کارگران او را دوست داشتند
وزهاي اول ماه مه کارگران تا جايي که در يکي از ر. کرد شيفته دکتر اراني بود کار مي
نفر  ۵۳البته متاسفانه جزو . يي پخش نمودند که دکتر اراني آن را تنظيم کرده بود اعالميه

جز يکي دو نفر، از اين . بختانه و نه متاسفانه از کارگران نبودند که من بايد بگويم خوش
اال اگر با کامبخش  علت آن اين بود که با اراني مربوط بودند و. افتادند کارگران گير ني

  )۲۶ص: خاطرات سياسي ايرج اسکندري(».شدند گير مي دست" ارتباط داشتند حتما
اسکندري که پرونده دکتر اراني را از بايگاني دادگستري خارج و در اختيار سران       

دانست که کامبخش  قرار داده است، در پاسخ به اين پرسش که آيا اراني مي  حزب توده
زد و بعد هم وقتي توي  حدس مي" خوب قاعدتا«:نويسد مي. ا لو داده استچيز ر  همه

نفر را خواندند و او فهميد، البته در دادگاه به کامبخش  ۵۳هاي  جلسات اوراق بازجويي
حمله خيلي جدي کرد که متاسفانه رفقا دستور دادند از توي دفاعيات مطالب راجع به 

به همراه متقي به وزارت " ا گفتم که شخصااين را من به شم. کامبخش را حذف کنيم
دکتر اراني در دادگاه از نظر اخالق . دادگستري رفتيم و پرونده دفاعيات را گرفتيم

خواست نشان به دهد که بر  اش مي کمونيستي به کامبخش حمله کرد و در اظهارات
ي در حين دکتر اران. خالف اصول حزبي و اخالقي رفتار کرده و ديگران را لو داده است

که خودم کتاب  محاکمه اظهار داشت که من بايد در حضور دادگاه اعتراف بکنم، با اين
توانم که در ظرف چند ساعت چنين کتابي را که کامبخش  وقت نمي نويس هستم اما هيچ

منظور دکتر اراني اين بود . با اين فصول مرتب در ظرف چند ساعت تنظيم کرده، بنويسم
در ذهن خود آماده کرده بوده، و اال در عرض نيم " ها را قبال وشتهاين ن ۱۶که کامبخش

                                                 
اش، با نشر دو جلد  کيانوري براي ماست مالي کردن صورت داماد" حزب توده مخصوصا -  ۱۶

يي اراجيفي که خود کامبخش  کتاب از مطالبي که کامبخش از مجله دنيا دزديده بود و به اضافه
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عبدالصمد « )۳۶ص: خاطرات سياسي ايرج اسکندري(».توان به آن منظمي چيز نوشت ساعت نمي
اي  بسيار زيركانه  نفر به دولت رضاخان بود با روش ۵۳كه عامل لودادن گروه   كامبخش

  )خاطرات آلبرت سهرابيان(».نسبت دهد  رانيضعف خود را به دكتر تقي ا  كرده  تالش
بران رژيم استالين، بريا و به خصوص باقروف بود  در حقيقت کامبخش يکي از فرمان«      

تقاضاي عضويت . ... بري ادامه داد که حتا پس از مرگ استالين نيز متنبه نشد و به فرمان
ايران آمد يعني دو سال از باکو به  ۱۹۴۳که در سال  کامبخش در حزب توده پس از آن

اف  ي مرکزي حزب توده رد شد، تا علي پس از تشکيل حزب، چند بار از طرف کميته
ي  دبير سفارت شوروي اهل آذربايجان و نماينده باقروف در ايران عضويت او را به کميته

در سال ] نفر ۵۳[ها  کامبخش به دکتر اراني و آن. ... مرکزي حزب توده تحميل کرد
که حتا تحت شکنجه قرار گيرد، تمام جزئيات سازمان و  انت کرد، و بدون اينخي ۱۹۳۷

اين موضوع را خود . هاي ايران را براي پليس رضاشاه نوشته و شرح داد اسامي کمونيست
ي مرکزي در  ي مرکزي و در پلنوم چهارم وسيع کميته کامبخش نيز در جلسه کميته

حتا ايرج . اند آن را شنيده  وم اقرار کرد و همهنفر حضار پلن ۸۰" مسکو در مقابل تقريبا
شرف و  ي مرکزي در مسکو کامبخش را خائن، بي اسکندري در يکي از جلسات کميته
تمام جريان اين واقعه در . يي به گوش او زد قاتل اراني ناميد و سيلي جانانه

يخ ي مرکزي در مسکو ثبت شده است؛ ولي در تمام جريان تار جلسات کميته صورت
حزب توده بر روي اين خيانت کامبخش، البد به دستور باقروف، پرده کشيدند و آن را 

که اين خيانت کامبخش از طرف دکتر تقي اراني در محکمه  با آن. مخفي کردند
رضاشاه، مختاري در دفاع جانانه اراني که به قيمت جان او تمام شد به تفصيل شرح داده 

از دفاع دکتر اراني، قسمت مربوط به " منظما] ري و بقيهکيانو[شده بود، ولي اين رهبري
 )۲۹-۲۸:م حزب توده را .ککنم  من متهم مي:فريدون کشاورز(» .کرد خيانت کامبخش را حذف مي

پيش دکتر اراني رفتم ]فرستادند بدترين نقطه زندان به عنوان تنبيه مي[ ۳وقتي به کريدور «
                                                                                                                 

عنوان . کنند اسکندري منتشر مي در مورد جاه و مقام خودش نوشته بود، با وجود مخالفت ايرج
 . کتاب در مورد جنبش کارگري ايران بوده است
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دکتر اراني را ديدم فقط با . کنم قت فراموش نميو منظره خيلي عجيبي ديدم که هيچ" واقعا
بهشت ماه  چون در اردي(گير تابستاني  يک زيرشلواري کوتاه و يک پيراهن عرق

در " لخت روي سمنتي که حتا يک دانه زيلو هم که معموال) گير کرده بودند دست
ه عنوان هايش را هم ب طوري کفش اراني همين. انداختند وجود نداشت هاي ديگر مي اتاق

يک دفعه بلند ! من يواشکي صدايش کردم دکتر. بالش زير سرش گذاشته و خوابيده بود
پس . ام جا آمده جايي؟ گفتم که پاسبان را ديده و اجازه گرفته اين شد و گفت اوه تو اين

گفت آري . وضع و حالش را پرسيدم. از ماچ و بوسه نشستم و صحبت را شروع کرديم
پرسيدم . ام ولي خوب ديگر عادت کرده. سردم هم هست. اند گرفتههاي مرا از من  لباس

کنم و توضيح  جا؟ گفت روزها براي خودم مسئله رياضي طرح مي کني اين چه کارها مي
من سه چهار تا از . کَنند را نوشته بودند، بنا آوردند به  جا ديوارها را همه داد که چون اين

نشينم، براي خودم  کنم و مي با آب و غيره پاک مي ها را دزديم و روزها زمين را  اين گچ
ها نيز عادت به اين سرما  شب. گذرانم جوري مي کنم و وقت را اين روزها مسئله طرح مي

من گفتم برايت يک پلور و . لباس هم الزم نيست. خوابم ام و روي اين سمنت مي کرده
را که جايي نيست مخفي کنم پلور . کدام الزم نيست  گفت هيچ. ام مقداري هم پول آورده

خاطرات سياسي (» .خواهم پول هم نمي. لذا فايده ندارد. گيرند و اگر هم به پوشم باز از من مي
  )۶۲ص: ايرج اسکندري

گويد  گذارد و مي فروشي کامبخش سرپوش مي اسکندري در خاطرات خود بر آدم      
خود . مه را لو داده استکه کامبخش اراني و ه مسئولين شهرباني شايع کرده بودند 

شاهزاده ايرج اسکندري توسط عمويش به مسئولين زندان سفارش شده بود، در نتيجه 
نفر به غير از نادمين مانند کامبخش، شکنجه  ۵۳مورد شکنجه قرار نگرفت، اما بقيه " مطلقا
  .شدند

شده  نفره جمع ۵۳ي زندانيان  گويد در سالن زندان قصر همه ايرج اسکندري مي      
ابتدا پرونده دکتر اراني را . ي منشي دادگاه قرائت شود ها به وسيله بودند تا پرونده آن

قرائت گرديد که روسفيد از آب در آمده و روسياهي به کامبخش و دوستانش رسيده 
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نه . آقا اين اراني يک دفاعي از ما کرده بود«: وقتي نوبت به پرونده کامبخش رسيد. بود
يک دفاع . ي ما بود که در تمام تحقيقات دفاع از حقانيت همه نداده بود بلتنها کسي را لو 

ديدم گل از  رفت، من مي طور که قرائت اظهارات اراني پيش مي همين. ... همه جانبه
پس از خاتمه من بلند شدم و دکتر اراني را محکم بوسيدم و گفتم . شکفت گلشن مي

ها راست  خيال کرده بودم که اين" واقعا دکتر الاقل از لحاظ معنوي مرا ببخشيد من
خود کامبخش هم . حاال اظهارات کامبخش را بخواند. اراني گفت مهم نيست. گويند مي

وقتي شروع به خواندن اظهارات او کردند آبرويي از اين کامبخش رفت که . نشسته بود
بود، کجا از کجا شروع شد، کي چه کاره : تمام اسامي اشخاص را. آن سرش ناپيدا بود

که کتابي  يکي يکي اسامي را با جزئيات مانند آن. رفتيم، تشکيالت ما چه جوري بود
. تبليغات و غيره و غيره: مسائل مالي، ج: تشکيالت، ب: الف" مثال. تاليف کرده است

اشخاص را هم يکي يکي اسم برده بود که از جمله بنده و دکتر بهرامي را در اول گفته 
  )۷۲-۷۱: پيشين( ».ها عضو آن حزب بودند کندري حزب کمونيست بوده و اينگفته بود اس. بود

گذارد که گويا  کامبخش در بين زندانيان، اعمال ننگين خود را طوري به نمايش مي      
در مدت کوتاه گردش در حياط «: را لو داده است  اين دکتر تقي اراني بوده است که همه

گذرد، او را  مي] نفر محبوس ۵۳برخي از [ها  يک آنتقي اراني از نزد] هواخوري[محبس 
فهمد، بسيار منقلب شده و حتا  ها را نمي اراني که علت اين رفتار آن. زنند خائن صدا مي

بختانه در يکي از جلسات  خوش. کند شود و گريه مي سرازير مي  ش اشک از چشمان
ه انکار شما راجع به محاکمه يکي از وکالي مدافع در موقع تنفس به محبوسين گفت ک

فايده است زيرا يکي از خود شما گزارش مفصلي  وجود سازمان و عضويت شما در آن بي
دانيم  به اين گفته وکيل مدافع پاسخ داده شد که ما مي. براي پليس در اين باره نوشته است

ولي وکيل مدافع که گزارش کامبخش را در . که دکتر اراني اين کار را کرده است
شوهر خواهر [اسم اين شخص عبدالصمد کامبخش . ه ديده بود، پاسخ داد که نخيرپروند

خانبابا  )۳۱ص:کنم کميته مرکزي حزب توده را من متهم مي: فريدون کشاورز( ».است نه اراني] کيانوري
پذيرش کامبخش در حزب «: گويد مي  تهراني در مورد عضويت کامبخش در حزب توده



۶۰ 

. گفتند کامبخش اراني را لو داده است چرا که مي. روبه رو شدها  توده با مخالفت خيلي
در پلنوم چهارم .] که خودش نيز نفوذي بوده است[بعدها در همين رابطه، رضا روستا 

تقصير من پدرسوخته بود «: حزب وقتي پشت ميکروفن رفت، خطاب به کامبخش گفت
توي حزب راه " و را اصالت. ضامن تو شدم که بيايي توي حزب. متعهد تو شدم" که اصال

نگاهي از درون به جنبش چپ ايران :حميد شوکت(» .دادند چون به اراني خيانت کرده بودي نمي
  )۲۲ص:گفتگو با مهدي خانبابا تهراني

هاي  اش، انجام ماموريتي است که سازمان در حقيقت اعمال کامبخش و دوستان     
دادند، تا از رشد انديشه و  نجام مياطالعاتي شوروي استاليني تحت پوشش کمينترن، ا

روي همين . افکار چپ و سوسياليست مستقل، مانند دکتر اراني، در ايران جلوگيري کنند
ي دنياي دکتر اراني  داند، مجله که کمينترن صالح نمي دليل بود که کامبخش به بهانه اين

   )۳۶آدينه شماره .(را تعطيل کرد و اراني هم مقاومتي نشان نداد
کاري انديشه و افکار اراني  در جعل و دست  از طرف ديگر دخالت حزب توده      

صداقت و مسئوليت   گان حزب توده چرا که در ذات سران و نويسنده. نظير است بي
يابي به پرونده دکتر اراني، نجات  ها از دست هدف آن. اجتماعي معنا و مفهومي ندارد

که به متن کامل  ها همين آن. دکتر اراني بود ي مستقل کامبخش و وارونه کردن انديشه
، سانسور و انتشار ۱۷دفاعيات اراني دست يافتند، آن را به نفع خود شبيه کارهاي استالين

بابک اميرخسروي از رهبران حزب توده، آن زمان به متن کامل دفاعيات اراني . داد
خالصه اليحه دفاعيه  در«: دسترسي داشته و قسمتي از سانسور شده را منتشر کرده است

                                                 
اعضاي   ي ، همه۱۹۳۰هاي  حزب کمونيست جهان عضو کمينترن در سال ۶۴از ميان « -  ۱۷

رهبري دو حزب کمونيست ايران و لهستان در دوران کشتار خونين سيستم استاليني در نيمه دوم 
رو سيستم شوروي سابق، نشر  از اين. عدام و يا سر به نيست شدندجا ا ، در آن۱۹۳۰هاي  سال

ديد، زيرا اين  کتاب يا نوشتاري مستقل در باره حزب کمونيست ايران را به مصلحت خود نمي
هاي سياسي و عدم تمکين آنان  تاريخ ناگزير با سرنوشت رهبران قرباني شده و توضيح خط مشي

 )۶۰ص:۱۳۷۲بهمن : ۸۸آدينه شماره (» .يافت در مقابل قدرت استاليني پيوند مي
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به خط خود اراني است، در مورد " که ظاهرا) ۲۱/۰۸/۱۳۱۷(اراني در محکمه جنايي تهران
، به ...در تاريخ ... گيري  کامبخش پس از دست«: کامبخش از جمله چنين آمده است

عنوان استنطاق، کتابي تحت عناوين مختلف؛ تشکيالت، ارتباطات، بودجه و غيره، براي 
يي که به  اسامي زياد، از جمله اسامي عده] گزارش[در آن . نمايد ياسي تاليف مياداره س

عنوان معلم و يا شاگرد به جهت استفاده تدريسي از من گرفته بود، به عنوان اعضاء يک 
دهد که هنوز  از جمله به من لقب ليدري مي. نمايد تشکيالت از راه تهمت و افترا تعيين مي

اين شخص با گستاخي کامل، براي رهايي خود از يک پيش آمد . ..هم بدان ملقب هستم 
دانم تا چه حد مجرم بوده است، اسامي من و آن عده را با طرز نامطلوبي که باعث  که نمي

اظهارات کامبخش جز تهيه يک . گرفتاري ما و گرفتاري شماست، در آن رساله ثبت کرد
  )۶۰:بابک اميرخسروي:درون به نقش حزب توده نظر از(»...شريک جرم جنايي او دليل ديگري ندارد

نفر به منطق و دانش تنها مديون زحمات  ۵۳مجهز بودن گروه «: گويد جهانشاهلو مي      
االنتقال و حاضر جواب و  او بسيار تيزهوش و سريع. ... مند دکتر اراني بود مرد دانش

. ترين ارزشي نداشت گي مادي و پول در نظرش کم بود و زنده... انديش و منصف  ژرف
گاه هراسي نداشت و اگر زنده بود، بدون شک نه حزبي به مفتضحي  او از مرگ هيچ... 

شد که کارگردانانش کامبخش جاسوس روس و رضا روستاي  حزب توده درست مي
يي چون فرقه  نادان و اردشير آوانسيان شياد و پا دوي سفارت شوروي باشد و نه فرقه

توانست برپا  مي] تجزيه نه دريافت امتياز نفت[راي تجزيه ايران دموکرات آذربايجان ب
جا به تهمت ضدحزبي و  گمان در آن افتاد بي او اگر گذارش به شوروي مي. گردد

گي  چون او کسي نبود که زير بار زور و بنده. شد ضدلنيني و مانند آن، زنداني و تلف مي
  )۱۴۱:سرگذشت ما و بيگانگان: افشار شاهلوي اهللا جهان نصرت(» .رود و ميهن فروشي به

کند و  سوادي متهم مي او که ديگران را به بي. شاهلو مجيزگوي رضاخان است جهان      
او به دليل ناآگاهي . شود سوادي شامل خودش هم مي گويد، بي يي هم درست مي تا اندازه

داند و بر  خان ميآن روز ايران، ناجي ايران را رضا  ي و ناتواني از شناخت عيني جامعه
من چون يک «: نويسد گذارد، مي ي جناياتي که او مرتکب شده است سرپوش مي همه
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را يکي از خدمتگزاران بزرگ تاريخ ميهن خويش ] رضاخان[ايراني به سهم خود او 
  ) ۱۵۷:پيشين(».ستايم مداري ايران دوست مي دانم و او را چون سرباز و سردار و سياست مي

  :سمت الزم است گفته باشيمدر پايان اين ق
در   از طرف حزب توده] آخرين دفاع اراني در دادگاه جنايي تهران[متن حاضر «      

. تجديد چاپ شده است" در تهران براي اولين بار به چاپ رسيده و بعدها عينا ۱۳۲۴بهمن 
يحه ال«اين متن با ] کتاب پرونده پنجاه و سه نفر ۵۱۵در ص [شود  که مالحظه مي چنان
دارد و در عين حال بسيار ] زيادي[يي که در پرونده موجود بوده اختالفات   »دفاعيه
منبع اصلي اين متن معلوم نيست و در عين حال روشن نيست که تا . تر از آن است مفصل

: حسين فرزانه(» .کاري شده است هاي سياسي و حزبي در آن دست چه حد برحسب مصلحت
  )۵۴۰: پرونده پنجاه و سه نفر

و بدين ترتيب خالقان و جاسوسان حزب توده باعث و سبب قتل يکي از بزرگ       
شان،  ساري ابدي را براي خود و حزب انديشمندان تاريخ معاصر ايران شدند و ننگ و شرم

 ! شان باد در تاريخ به ثبت رساندند، مبارک
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  ي سوسياليستي تاثير حزب توده بر انديشه
  

ي  بر افکار و انديشه» يي فرهنگ توده«و   بار حزب توده ير مخرب، منفي، و زيانتاث      
تر و شديدتر از  ي گذشته ايران، بسيار بيش هاي اجتماعي هشت دهه انقالبي جنبش

فرهنگ «بار  هايي از تاثير زيان در اين قسمت به گوشه. تاثيرات نامکفي مثبت آن است
  .کنيم اشاره مي» يي توده
بالغ و هر " ، کامال۱۹۲۸شود، و در  ، در روسيه متولد مي۱۹۲۱ستالينيسم در سال ا      

هاي مختلف، تبليغ و  به شيوه. کند هاي گوناگون سرکوب مي ي مخالفي را به شيوه انديشه
» مارکسيسم لنينيسم«. ي مارکس و لنين قلمداد کند کند تا آن را انديشه ترويج مي

ي  اگر پوسته. کند ها را واژگونه مي ئولوژيي که واقعيت ايده .ئولوژي استالينيسم است ايده
استالينيسم را بشکافيد، منافع اقتصادي و سياسي ناسيوناليسم روس را در درون آن خواهيد 

هاي انترناسيوناليسم پرولتاريايي مارکس، انگلس و لنين  يافت که هيچ ربطي به انديشه
  .ندارد
سران اين . ي اصلي اجراي استالينيسم بوده و هست و وسيلهدر ايران حزب توده ابزار       

کوشند که انديشه و افکار طبقات اجتماعي ايران،  کوشيدند، و مي حزب، آگاهانه مي
ها بعد از شهريور  آن. جوانان را از ريشه، به نفع روس و استالينيسم، تغيير دهند" مخصوصا

قدرت، در مطبوعات و نشريات حزبي  ، با توجه به فضاي باز سياسي ناشي از خالء۱۳۲۰
پرداختند و ذهن جوانان  ئولوژي استالينيسم  يي به تبليغ و ترويج ايده خود به طور گسترده

. کردند جوياي علم و برابري اجتماعي را با خلق جعلياتي که سر در مسکو داشت، پر 
  ،»]کمپرادور[وابسته  داري سرمايه«، »مارکسيسم لنينيسم«ها و مقوالتي مانند  واژه

شماري  بي» خلق«و غيره را ابداع و » ميهن کبير سوسياليستي«، »سوسياليسم در يک کشور«
  .را گرفتار انديشه ضد مارکسي خود کردند

به عبارت ديگر، فرهنگ استاليني که استالينيسم باشد توسط حزب توده از سال       
ها،  ي اشخاص، سازمان ه است، و کليهشد طبقاتي ايران   ي گير، جامعه ، تاکنون دامن۱۳۲۰
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ي تاريخي، در ايران فعاليت اجتماعي  ها و احزابي که در اين فاصله ها، گروه جمعيت
ئولوژي استالينيسم منتج از حزب توده، و  اند، آگاهانه و يا ناآگاهانه، تحت تاثير ايده داشته

ها که  حتا مائويست. دان زاييده شده است، بوده  مائويسم که آن هم از شکم حزب توده
ي چهل و  انديشيدند به همراه جنبش چريکي در دهه تر از حزب توده مي کمي ديگرگونه

  .پنجاه خورشيدي همين قرن، نتوانستند خود را از قيد و بند استالينيسم رها سازند
طي قريب هشتاد سال بر   بار افکار ارتجاعي حزب توده در حقيقت تاثير مخرب و زيان      
گيري  قابل مشاهده و ره" ها و احزاب سياسي دقيقا ها، گروه هاي اجتماعي و سازمان نبشج

هاي فدايي خلق به دامان حزب توده در مقطع انقالب  سقوط اکثريت چريک. است
اکنون انتشار اسناد و مدارک فراوان در افشاي . نمونه کوچکي از آن است  ،۱۳۵۷

ئولوژي که جنبش سوسياليستي  ند که اين دو، ايدهکن استالينيسم و مائويسم که ثابت مي
ايران را گرفتار خود کردند، چيزي جز رفرميسم بورژوايي در پوشش سوسياليسم و 

  .کمونيسم نبوده و نيستند
ئولوژي  ، فقط جناح چپ حزب کمونيست ايران بود که ايده۱۳۲۰قبل از سال       

ود، و تاوان آن را هم با جان خود، پرداخت استاليني را شناخته، و در مقابل آن ايستاده ب
هاي مستقل کارگري منتج از  ، فقط تشکيالت۱۳۵۷تا انقالب  ۱۳۲۰اما از سال . کردند
به [، و کمي بعد از آن ۱۳۲۰ي  ، در دههباقر اماميو  يوسف افتخاريهاي  فعاليت

قد علم " مالع  بودند که در مقابل حمالت استالينيسم حزب توده] ها خواهيم پرداخت آن
  .کردند

نه ... مارکسيسم ايراني «دارد که  بيان مي ۱۶ص  ۳۶در آدينه شماره  فرج سرکوهي      
يي از احکام جزمي، نه چون نقد از موضع نفي، که  چون روش و بينش، که چون مجموعه

چون سيستمي التقاطي، مدرسي و اسکوالستيکي از موضع سازش، رخ نمود و احسان 
ي تئوري  ترين و پرکارترين تجلي اين نوع مارکسيسم در زمينه با فرهنگ طبري بهترين،

خيزد و نه  روست که در اين درياي گسترده، نه هرگز موجي بر مي هم از اين. .. بود
هر پرسشي را پاسخي است از پيش مقدر شده و چنان جزمي، فرا تاريخي و مطلق . توفاني
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هاي التقاطي که در  نه و هزار رنگ از انديشهپيراهني که. که نيازي به استدالل ندارد
هايي که بر سر  ناپذير و سيلي از روايت تر موارد، با يکي دو نقل قول از مراجع خدشه بيش

  .کند نمود پيدا مي» .آيد خواننده فرود مي
ي سوسياليستي، در ايران رواج  به بياني ديگر، چيزي که تحت عنوان فرهنگ و انديشه      

که  ، بللنينو  انگلس، مارکسي سوسياليستي منتج از  فرهنگ و انديشهداشت، نه 
به عنوان نمونه، تاثير . شد و بازتوليد مي  فرهنگ استاليني بود که از طريق حزب توده توليد

هاي تاريخي،  نمايان است که تحريف محمدتقي شهرامهاي  اين فرهنگ در گفته
را به عنوان منبعي قابل اعتماد در مورد انقالب  »ايوانف«هاي استاليني مانند؛  نويس تاريخ

دهد، که حافظه تاريخي او و جنبش چپ به طورکلي در آن  داند و نشان مي مشروطه مي
  :هاي حزب توده نبوده است پردازي مقطع، فراتر از دروغ

تنها کار . جانبه از انقالب مشروطه هستيم  فاقد يک تاريخ تحليلي همه" ما اساسا«      
توان روي آن انگشت گذارد همانا کار بسيار فشرده و مختصر  ليلي قابل اتکايي که ميتح

ها در همين باره منتشر  کتاب ديگري هم از طرف روس. ايوانف درباره اين انقالب است
قدر داراي  اما اين يکي آن. معروف است] ايرانسکي[شده که با نام مشروطيت ايوانسکي 

ستنباطات نادرست تاريخي و سياسي هست که بايد گفت نکات اشتباهات و استنتاجات و ا
کند و نادرستي و انحرافاتش هم که  چيز جديدي به تاريخ ايوانف اضافه نمي  ش ا صحيح

  ) ۲۱۷-۲۱۶ص :دفترهاي زندان: محمدتقي شهرام(» .به جاي خود باقي است
دار باشد در آن  توقتي منابع مطالعاتي انسان محدود باشد و اين محدوديت هم جه      

شناخت علمي کسب کند و شناخت او از   تواند از منظري ديالکتيکي صورت انسان نمي
بتواند تثبيت شود و ] نيکاراگوئه[ها  اگر پيروزي ساندنيست«: سوسياليسم در اين حد است

چنان خنثا شده باشد که نتواند انقالب را مواجه با  جا آن ها در آن نيروي امپرياليست
ها قادر خواهند بود به احتمال زياد با يک گذار  هاي تحميلي بکند، آن ت و درگيريخطرا

از  تقي شهرامحتا تبيين  )۱۲۶ص:پيشين(» .ي سوسياليسم وارد شوند آميز به مرحله مسالمت
متاثر از  تقي شهرام. مصدقمنطبق است با تبيين حزب توده از " ، دقيقامصدق
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مرداد، وارد نقش اصلي حزب  ۲۸در تحليل کودتاي استالينيسم است و به همين دليل 
و   ما نتوانستيم شرايط جامعه«: نويسد او مي. شود توده به عنوان مجري فرامين مسکو، نمي

بيني  هاي در دستور آن را به درستي پيش و ضرورت] ۱۳۵۷[مشخصات عمومي انقالب 
پخته و جا " کامال] لينيسماستايعني [هاي لنينيست  کنيم، درست به اين دليل که مارکسيست

که داراي درک زنده و پويا و خالقي از مارکسيسم  درست براي اين. يي نبوديم افتاده
  )۲۲۳ص:پيشين(» .لنينيسم نبوديم

او اگر به . خوانده است رسيده مي اش مي تقي شهرام کسي بوده که هر کتابي به دست      
" يافت، دقيقا دست ميزاده  انسلطو اشخاص ديگري مانند؛  انگلسو  مارکسآثار 
استالينيسم اجازه نشر و و به طورکلي   اما حزب توده. انديشد توانست ديگرگونه بي مي

ها را به  هايي که با استالينيسم سر سازش نداشته باشد، ندادند و تمام آن گسترش انديشه
  .بايگاني سري سپردند

اند، خود را از قيد و بند  ود هنوز نتوانستهها و احزاب سياسي موج حتا برخي از سازمان      
، نشر داده و ]۱۳۹۹[چه را که حزب توده از ابتدا تاکنون  اما آن. استالينيسم رها سازند

  :دهد، چيزي جز فرهنگ بورژوايي در نقاب سوسياليسم و کمونيسم نيست مي
  عقيده" ا اصاله داند که اين هرکس طبري و کيانوري را از نزديک شناخته باشد مي«      

به کمونيسم ندارند، کار به جايي رسيده بود که غالم يحيا که خودش آدمي است 
ايمان و  اما آدم بي. گفت اين کمونيست نيست ارتدکس، در مورد کيانوري به خود من مي

. ... اپورتونيستي است، اپورتونيست به تمام معنا، به اين معنا که هرجا باد بيايد، بادش بدهد
از اين . ... آدم ترسويي هم هست. قابل قدرت چنان تسليم است که آن سرش ناپيدادر م

. ... آيد ي سياسي، جز اپورتونيسم در نمي تيپ آدم کمونيست که سهل است هيچ عقيده
. ... هميشه سرش به يک جاهايي وصل بوده است... يکي ديگر محمد پورهرمزان است 

وقتي در . ترين آدم است طبري ضعيف. ... ي استباز و پشت هم انداز کيانوري آدم حقه
يي بود، ما آن موقع ناظر بوديم، يک  ساله ۱۸ما را گرفتند طبري جوان  رضاشاهزمان 

او محفوظاتش . ... دانست از سير تا پياز همه را گفت کشيده به او زدند هرچه که مي
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آدم دو رو، . ... ندک او هيچ وقت خودش استدالل نمي. تر از معقوالت و فهمش است بيش
کرد کاري بکند،  هيچ وقت جرئت نمي. مذبذب و از نظر اخالقي بسيار عقب افتاده است

وقتي من دبير اول حزب بودم . ترسيد از کيانوري مثل سگ مي. ... اندازه ترسو است بي
اگر با کيانوري موافق ]گفتم. ... [گفت آمد، پچ پچ از کيانوري بد مي هميشه پيش من مي

اين حرف را . کنند ايد؟ گفت آخر رفقاي شوروي او را تاييد مي تيد چرا به او راي دادهنيس
کند و پشت سرتان  تذبذبش در اين است که با شما کمال دوستي مي. ... به خود من گفت

عمويي و باقرزاده از زندان براي شاه نامه نوشتند و تقاضاي عفو . گويد رود بد مي مي
کارشان همين بوده که خبرچيني کنند، چيزي . ذهاشان همه هستها کاغ اين. اند کرده
  )۱۸۰-۱۶۸- ۱۶۷:هاي پراکنده ايرج اسکندري ها و يادداشت يادمانده( ».آيد تر از اين از عمويي در نمي بيش
ي چپ سوسياليست در ايران  ها بودند که استالينيسم را به عنوان افکار و انديشه اين      

کرد که رهبري شوروي چه  البته براي حزب توده فرقي نمي! ندکرد تبليغ و ترويج مي
هاي شوروي  او براي اين خلق شده بود، که بدون چون و چرا، مجري سياست. کسي باشد

ها به نفع ناسيوناليسم روس بود و رهبران  استالين مبدع و مخترع انواع تزها و تئوري. باشد
سران بورژوا رفرميست . لين را ادامه دادندهاي استا همان سياست" بعدي شوروي هم تقريبا

در چنين . هاي مختلف فعال هستند ها هنوز هم در پوشش و قلم به دستان آن  حزب توده
ها طول خواهد کشيد، تا  شرايطي با توجه به توازن قواي جنبش سوسياليستي، سال

ه ترک گان اين حزب بورژوا رفرميست، عرصه اجتماعي ايران را براي هميش نماينده
  .نمايند

ايران و از طبقات اجتماعي » مردم«، بسياري از ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰در بازه زماني       
مختلف با ديد و نگاهي مثبت و انساني آرزوها و اميال خود را در حزب توده 

که ندانسته به دام  غافل از اين. کردند و صادقانه عضو آن شدند وجو مي جست
ها را به بازي  تاده بودند که آرزوها و اميال آنويروسي شبيه کرونا ويروس، اف

بسياري از کارگران گول خوردند به حزب توده پيوستند، زيرا که فکر . گرفت مي
  !اند را يافته» ي کارگر ايران حزب طبقه«کردند که  مي
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، فريدون کسرايي سياوشگان و شاعران کشورمان مانند؛  بسياري از نويسنده      
، احمد آل، جالل نوشين، عبدالحسين ابتهاج، هوشنگ دهخدابر اک ، عليتنکابني

، بامداد، مهدي نادرپور، نادر توللي، فريدون علوي، بزرگ منفردزادهاسنفديار 
، مرتضي تفضلي، فريدون خانلري، پرويز ساعدي، غالمحسين نفيسيسعيد 
حت تاثير و ديگران هر کدام مدتي، گرفتار و ت بهبهاني سيمينشاملو، ، احمد راوندي

مرداد به حزب توده  ۲۸که پس از کودتاي  احمد شاملو. اند بوده  ويروس حزب توده
از او پرسيده شد؛ چرا بسياري از شاعران و . پيوسته بود، پس از دو ماه کناره گرفت

  :گان به حزب توده پيوستند؟ او پاسخ داد نويسنده
اتاق است که ما توش حبسيم، حاال ببين، يک : اين را با يک تمثيل بايد روشن کرد«      

طبيعي است که همه از آن حفره . ش يک حفره ايجاد ميشه ناگهان در يکي از ديوارهاي
البته اين افکار توي اساسنامه اين . يکهو يک حزبي پيدا شد با يک افکار تازه. ميريم بيرون

براي ما . محلي بوداين افکار فقط افکار درون . اش حزب نوشته شده بود و نه تو نظامنامه
هاست و  پرستي هم که تو ذات آدم قهرمان. از آن طريق بود که حزب جذابيت پيدا کرد

. چه بخواهيم و چه نخواهيم و چه درست و چه نادرست. اند پرست ها قهرمان آدم" معموال
آن مردک عوضي، استالين، که به عقيده امروز من، يکي از حتا شخصيت 

هاي حل معضل  که يکي از راه بود، براي اين ي تاريخکارها ترين جنايت بزرگ
تواند هم باشد و به عقيده  توانست سوسياليسم باشد و مي هاي مردم را که مي گي توده زنده

وار خودش کرد، ما که اين  طلبي ديوانه من هست هم، يعني اين تنها مورد را فداي قدرت
گ و نداشتن تجربه و کمبود تعقل، دانستيم، و تازه به دليل پايين بودن فرهن را نمي

شد  توقع نمي. شديم به طرف حزب توده پس کشيده مي. پرست هم بوديم شخصيت
به . شديم شديم يا عضو حزب بقايي مي رفتيم سومکايي مي مي" داشت که ما بايست مثال

  )۷۴۳ص :نامه شاملو شناخت: احمد مجابي(» .جا هر حال رفتيم آن
توان به خوبي پي به شيوه برخورد  مي« اي سران حزب تودهگفته و نوشتارهاز       

انديشد،  كه مانند حزب توده نمي  هر كس. حزب توده با مخالفين خود برد گان گرداننده
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آور  ها را انحرافي و زيان حزب توده انتقاد دارد و يا اين سياست هاي به مشي و سياست
هاي اطالعي داخلي وخارجي  سرويس پرووكاتور، خائن، همكار كند به انگ ارزيابي مي

اين فرهنگ ناپسند و به شدت . شود ملقب مي و مزدور امپرياليسم  و باالخره جاسوس
ها و  شوروي داشت بر سراسر قضاوت انحرافي كه ريشه در ميراث استالينيسم حاكم بر

كارگري و كمونيستي   هاي حزب توده از ديگر جريانات چپ و تاريخ جنبش ارزيابي
  )خاطرات آلبرت سهرابيان(».كشورمان سايه افكنده است

ي تحليل  چپ سوسياليست مارکسي، در صورتي که مجهز به انديشه و شيوه      
برد کارهاي خود،  گي اجتماعي براي پيش ديالکتيکي مارکسي باشد، بعيد است در زنده

چيز هستند به غير   همه  جا که سران حزب توده از آن. گويي شود متوسل به فريب و دروغ
گوي بزرگ کيانوري  دروغ«؛ يوسف افتخارياز چپ و سوسياليست در نتيجه به قول 

... کند  من گوبلز نيستم، کيانوري فاشيست است و فاشيستي فکر مي... است نه من 
اش اين است  دليل. هاي پرت و پاليي که گفته يا نوشته پاسخ بدهم خواستم به نوشته نمي

. قدر خودش را کوچک کند که با کيانوري طرف شود آدم نبايد آن که عقيده دارم
اعتراف کرده و " ويزيون صريحا کيانوري آمده در تله. تنزل مقام انسان است" واقعا

از جاسوس نفرت داريم " ما ايراني هستيم و طبعا. خودش را جاسوس معرفي کرده است
راي پس از روي کار آمدن رژيم ها کساني را ب شناسم روس چه من مي در ايران آن... 

ي جاسوسي  رضا روستا که مدت پنج سال به اتهام ثابت شده" مثال. اند کمونيستي داشته
مصاحبه با : يوسف افتخاري(» .محکوم بود و يکي هم آقاي کامبخش شوهر خواهر کيانوري

  )۳۳ص:۱۳۷۲ي نوروز، فروردين  شماره ويژه: مجله کهکشان
يوسف «: گفته است] ۸۳در ص[گويد که کيانوري  مي يوسف افتخاري      

چي  کيانوري را آقاي مهندس عتيقه. گويد دروغ مي» شناسم ام و نمي نديده افتخاري را
. به من معرفي کرد که به نظرم هنوز زنده است و گفت مهندس است) شهر قائم(در شاهي 

ر داشت، مهندس يي بود که کيانوري حضو جلسه. نبود  آن وقت کيانوري در حزب توده
کيانوري داشت از . صحبت مهندس رستم از مهاجرين قفقاز پيش آمد. چي هم بود عتيقه
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گفتم چه خوب شد، مهندس رستم بيکار است، . کرد قدرت و نفوذ خود صحبت مي
زن دارد دو سه تا . مهاجر است کسي را هم ندارد. است] چيزي نداره[خيلي هم بيچاره 

: کيانوري گفت. ري بهتر است يک کاري براي ايشان پيدا کردآقاي کيانو. بچه هم دارد
که قوي است بايد بماند روي  اند بايد کشت، آن ها را که ضعيف عجب حرفي زدي؟ آن«

 ».گويد ديدم خيلي پرت و پال مي» .شود کرد صحنه، اين نظام طبيعت است، کاري نمي
   )۳۳:پيشين: يوسف افتخاري(

  گان حزب توده ريشه، به ديگران کار ذاتي سران و نويسنده و برچسب زني بدون دليل       
» چپ«در ميان " توان گفت تاثير اين نوع فرهنگ تقريبا در طول عمرش بوده است که مي

گويي،  را متهم به دروغ يوسف افتخاريکيانوري که . ايران نهادينه شده است
ي  هاي مستقل طبقه اتحاديه ، از افتخاراتافتخاريکند،  بودن مي» گوبلز«تروتسکيست و 

  . نام خود را جاودانه کرده است  ي شود و در اين رابطه کارگر ايران محسوب مي
هاي کيانوري  در يک مصاحبه، به دروغ افتخاري، کيانوريپس از انتشار خاطرات       

 گويد من گوبلز هستم و با استالين که کيانوري مي] من[اما راجع به مالقات «: پاسخ گفت
زيرا آن موقع که من با . باشد ام، حق با کيانوري مي کند من دروغ بزرگ گفته گمان مي
] افرادي مانند[در مقابلِ استالين،. مالقات کردم، استالين هنوز فرعون نشده بود استالين
اش بودند که عضو  يي مقابل عده. بودند زينوويفو  کامنف، بوخارين، تروتسکي

. استالين تازه به قدرت رسيده بود... ها بود  اين هم يکي از آن. مرکزي بودند] کميته[گروه
. زن، يک دربان بود قبل از آن يک بانک. استالين  بت بزرگ نبود ۱۹۲۰استالين در سال 

استالين مثل ديگران ... ي عالي کمونيستي  مدرسه... بعالوه وقتي که ما در دانشگاه بوديم 
. طوري با استالين آشنا شديم ما اين. کمونيسم بدهد جا به ما درس ماموريت داشت در آن

کرديم که  وقتي خودمان را معرفي مي. پذيرفتند ، هر يک از روساي قوم ما را مي بنابراين
اما بعد که استالين به فرعوني . پذيرفتند يکي از انقالبيون خارجي آمده شما را ببيند، مي

من در . دوره فرق کرده بود. داد القات نميبه امثال کيانوري اجازه م" رسيده بود يقينا
راستي آخر کيانوري که بود که . ها پس از جنگ دوم مسکو بودم، اين ۱۹۲۰ي  دهه
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من رفتم  ۱۹۲۶در سال ... استالين پيشواي شوروي و ژنراليسم و فاتح جنگ او را بپذيرد؟ 
جا  ام اين ارج آمدهگفتم از خ... وقت بگيرم خودم را معرفي کردم و همان دقيقه وقت داد 

استالين گفت تو چرا با رضاشاه ... روم ايران  تحصيل کنم و تحصيالتم را تمام کردم، مي
. شما مخالفيد ما هم مخالفيم... کنيم  مخالفي؟ گفتم ما از شما و اتحاد شوروي پيروي مي

و حاال ها را کشتيد  جا قزاق طور در اين گفتم شما چه. مخالف نيستيم رضاشاهگفت ما با 
ي اتفاق  تلفن کرد به کميته... گوييد چرا مخالفي؟  با اين يک قزاق که ما مخالفيم مي

... که ازبک بود با من خيلي خوب بود  الدين اوف محيي... رفتم تاجيکستان ... جوانان 
خواهم حقوق بخوانم و اگر به حساب تاجيکستان مرا دانشگاه بفرستيد راضي  گفتم مي

کشان خواستند که رئيس آن  سوابق مرا از دانشگاه زحمت. فرستم گفت مي. شوم مي
نامه . رئيس دانشگاه شده بود" سفير شوروي در ايران بود و بعدا" او قبال. بود شومياتسکي

. گويند آري پرسد اين همان است که مخالف رضاشاه بود؟ مي مي. مرا بردند نزد او
   ) ۳۴ص:پيشين: يوسف افتخاري(  ».گفت برود ايران شومياتسکي

گي فکري و مادي، يعني داشتن استقالل مالي و انديشه در  اعراض از هرگونه وابسته      
از هر جهت  ۱۸اعمال و کردار خود است، که در حقيقت به معني روي پاي خود ايستادن

                                                 
 دست به بايد کارگران رهاييدارد،  آموزه مارکس است که بيان ميروي پاي خود ايستادن  -۱۸

وجه به طبقه کارگر ربط ندارد  يچه به داد، روي کوبا وين چ در چه آن. دياب تحقق کارگران خود
 در کارگري مناطق از خارج مناطقي از فاتح نظامي نيروهاي مورددر هر دو . و نداشته است

ي کارگر  بمانند، به طوري که طبقه باقي منفعل کارگران که داشتند و تمايل بودند آمده شهرها
که  هنگامي و اجتماعي بحرانيط شرا در .چين، به تماشاي ارتش دهقاني مائو نشسته بود

 رهبري يک ،باشد غايب ريپرولت و آگاهي طبقاتي و رهبريپراکسيس  يعني انقالبي هاي سوژه
در چارچوب   ي بورژوازي با هدف برقراري استثمار کارگران ديگر سياسي يا نظامي از طبقه

 .شد خواهد حاکم انقالبي فرايند شرايط دولتي يا غير دولتي و يا ترکيبي از اين دو، بر  داري سرمايه
ماتم «: اين بود  گي يف در زندهشعار مورد عالقه توني کل( )۳۷:مارکسيسم در هزاره: توني کليف(

 )»!دهي کنيد نگيريد سازمان
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اما حزب . برد درست تکامل اجتماعي از منظر ديالکتيک است کار و راه اين راه. است
هاي سوسياليست  بسياري از چپ. کرد باال، بوده است اش، فاقد روي طول حياتدر   توده

،  اعضا و هواداران کنوني حزب توده. اند شده  کرد حزب توده ايراني گرفتار اين روي
عالرغم داليل و . اند ي مستقل کرده گزين انديشه را جاي» ايمان راسخ«همانند گذشته 

بعد از مرگ شوروي، بيش از " رناپذيري که مخصوصاشواهد تاريخي مستدل بسيار و انکا
سه دهه است که بر در و ديوار نمايان است، سوسياليسم بورژوايي استالين را به عنوان 

ترين  دهند که گويا کوچک سوسياليسم مارکس، در دنياي مجازي نشر و بازنشر مي
ها  ود را بر واقعيتهاي وابسته هستند که چشم خ فقط انسان!! خطايي در کارش نبوده است

گاه در  فهمند که خورشيد هيچ نمي. کنند ها مي  سازي آن پوشانند و شروع به وارونه مي
  .ماند پشت ابر پنهان نمي

ها  ، نسل اکنون براي رهايي قطعي از ويروس اجتماعي و خطرناکي مانند حزب توده      
د را از دانش روز و علم مبارزه بايد آگاهانه به مبارزه با آن به پردازند، بياموزند و خو

برد  کار و راه مستقل مارکسي را به عنوان راه  ي ديالکتيکي طبقاتي فربه نمايد، انديشه
امپرياليستي   داري ي توليد سرمايه پراتيک اجتماعي خود برگزينند، تا بتوانند شيوه

براي هميشه به  را» يي فرهنگ توده«نئوليبرالي را همراه با روبناهاي فرهنگي آن مانند 
  .داني تاريخ بريزند زباله
ي حاصل از تاثير فرهنگ حزب توده و  هاي فسيل شده بايد با نوشتارها و زبان      

هاي اجتماعي يک قرن اخير ايران، مبارزه و پيکار  ي جنبش بر کليه  استالينيسم به طورکلي
کرد که طي اين مدت، گزين تحجر زباني  يي را جاي کرد، تا بتوان زبان جديد و تازه

  .حزب توده و استالينيسم خالق آن بوده است
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     »ي کارگر حزب طبقه«و   حزب توده
  

ي کارگر  طبقه«، حزب  که به اين موضوع به پردازيم که آيا حزب توده قبل از اين      
  :داريم مي بوده يا نه؟ دو نکته بيان » ايران
بايد به کارگر آموخت که روي پاي خود به «ه اند ک مارکس و انگلس گفته: يکم      
روي همين اصل، هر ) ۱۱۹:ي تکامل مادي تاريخ درباره: مارکس و انگلس(» .ايستد

تشکيالت کارگري با هر اسمي که داشته باشد، بايد مستقل از هر حزب، گروه، و يا 
تشکيالت  عضو آن  دولتي باشد، و از نظر مالي نيز مستقل و فقط به حق عضويت کارگران

و  يوسف افتخاريي بيست خورشيدي که توسط  هاي کارگري دهه تشکل. متکي باشد
يي از تشکيالت مستقل کارگري ايران  ي برجسته شدند، نمونه اداره ميباقر امامي 

  .اند بوده
راه اندازي کرده بود، مستقل بودند؟ به   يي که حزب توده هاي کارگري آيا تشکل      

ي کارگر  ها، با وجود حضور کارگران، نه خدمت به طبقه اصلي آناهداف . هيچ وجه
اهداف . اند که خدمت به اهداف حزب توده که سر در مسکو داشته است، بوده ايران، بل

، در حقيقت در جهت تامين منافع اقتصادي و سياسي روسيه شوروي  حزب توده
ه جنبش کارگري تحت عزيزاني در نقدشان به ما، ب. ايران  بوده است نه کارگران

کنند و بر اين مبنا هم هست  ، اشاره مي۱۳۳۲تا  ۱۳۲۱در مقطع   سيطره حزب توده
در حالي که نديدن . نمايند حواله مي  که چراغ سبزي را به طرف حزب توده

ي  ي کارگر، از طرف هر جرياني، به مفهوم در غلتيدن طبقه استقالل طبقاتي طبقه
باشد که در آن  ها مي ها، احزاب، و دولت ها، سازمان کارگر به دام افراد، گروه

حزب توده و تمام . يي بيش نيست ي کارگر يک ابزار و وسيله صورت، طبقه
هاي شريک  و دولت  اش، هدفي جز تامين منافع روسيه هاي زير مجموعه تشکل

   .اند روسيه مانند انگليس، نداشته
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مالکيت خصوصي پرياليستي نئوليبرالي، ام  داري ي اصلي سرمايه سه مشخصه :دوم      
ي کارگر بايد  حزب طبقه. است کاربيگانه شده، و کارمزديبر وسايل و ابزار توليد، 

بردي خود  را جزء اهداف راه  داري ي اصلي سرمايه حزبي باشد، که حذف سه مشخصه
دي و يعني در جهت، لغو مالکيت خصوصي بر وسايل توليد و لغو کارمز. قرار داده باشد

اين در حالي است که حزب . ي کارگر مبارزه نمايد گي طبقه از بين بردن از خودبيگانه
برد  کار و راه امپرياليستي نئوليبرالي، راه  داري ي سرمايه کدام از اين سه مشخصه هيچ  توده

  :داريم که در مورد لغو اين سه مشخصه به زبان ساده بيان مي. خود قرار نداده بود
لغو مالکيت خصوصي بر وسايل و ابزار توليد، يعني لغو : کيت خصوصيمال      

يي مورد  مالکيت افراد و اشخاصي که بر وسايل توليديي که از طريق آن وسايل، عده
لغو مالکيت خصوصي بر وسايل و ابزار توليد، به معني لغو مالکيت . گيرند استثمار قرار مي

چيزي را که دوست دارد، در مالکيت خود تواند هر  هر شخصي مي. شخصي افراد نيست
منتها او حق ندارد، با استفاده از چيزهايي که در . اين حق طبيعي اوست. داشته باشد

مالکيت شخصي خود دارد، ديگران را استثمار کند، در اين صورت مالکيت شخصي بر 
در . شود لغو  شود، که بايد منتفي و تبديل به مالکيت خصوصي بر ابزار توليد مي  آن وسيله

" مثال. باشد کردن در قبال کار و زحمت ديگران يعني استثمار، ممنوع مي  گي حقيقت زنده
تواند هر تعداد خودروي شخصي در مالکيت شخصي خود داشته باشد، اما  هر فردي مي

دهد، و از قبل کار ديگران،  زماني که از اين خودروها، ديگران را مورد استثمار قرار مي
کند، خودروها ديگر ملک شخصي  اش، امرار معاش و سرمايه انباشت مي ي کارگرانيعن

که ابزار توليد محسوب شده و بايد، مالکيت خصوصي بر آن لغو و  شوند، بل محسوب نمي
  :اند مارکس و انگلس در مانيفست بيان داشته. به مالکيت اجتماعي درآيد

چه  کند؛ آن حصوالت جامعه سلب نميکس را براي تصاحب م کمونيسم توان هيچ«      
گذرِ چنين  کمونيسم در پي سلب آن است، توان به انقياد درآوردن کارِ ديگران از ره

مالکيت اجتماعي شاملِ زمين و «به اين معنا،  ).۴۹: ۱۹۶۸:مارکس و انگلس(» تصاحبي است
  )۱۴۴: ۱۹۳۹: انگلس(» .شود ديگر وسايل توليد مي
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دارد که کار روزانه در سيستم  س در کاپيتال جلد يکم بيان ميمارک: کار مزدي      
را  ارزشکارالزم که . از دو قسمت کارالزم و کاراضافي تشکيل شده است  داري سرمايه

 ارزش اضافيگيرد و کاراضافي که آفرينش  آفريند، در مقابل دستمزد انجام مي مي
گويد اين  مارکس مي. گيرد مي دار انجام است، در مقابل هيچي و رايگان براي سرمايه

فقط کارالزم را   ي کار که به کار مزدي معروف است، بايد لغو شود و کارگران شيوه
  .انجام دهند تا مورد استثمار قرار نگيرند

يي را  دار بخواهد، کارخانه دانيم اگر يک سرمايه مي: کار ازخودبيگانه شده      
ش توليد نمايد، بايد ابتدا ساختمان کارخانه و خط اندازي کند تا کااليي را براي فرو راه

، بعد موادخام براي توليد کاالي مورد نظر )وسايل توليد(اندازي کند توليد آن را راه
، تا ) نيروي کار(يي کارگر بخرد  و در آخر هم عده) موضوع کار(خريداري نمايد

االي مورد نظر به کمک وسايل کار، موضوع کار را تغيير شکل دهند و ک  کارگران
  .مالک را توليد کنند

. اند شبيه موادخام در نظر گرفته شده" عينا  جا اگر دقت کرده باشيد، کارگران در اين      
شود با استفاده از وسايل توليد مواد خام را تغيير شکل بدهند  خواسته مي  يعني از کارگران

کار، به منزل بروند، بخورند و  و کاالي مورد نظر را توليد کنند، و بعد از پايان ساعت
هيچ   يعني کارگران. فقط همين. بخوابند و با تجديد قوا، براي روز بعد خود را آماده کنند

کاالي توليده شده در دستان خود را دشمن خود . اند، ندارند چه توليد کرده با آن  ي رابطه
ها  شود، آن گرفته مي  گرانيعني استقالل تفکر و انديشه در حين کار از کار. کنند تلقي مي

کارخانه (ها  نيست که بر ابژه)  کارگران(ها  اين سوژه. طبق دستور ماشين بايد کار کنند
اين . راند که ابژه است که بر سوژه فرمان مي رانند، بل فرمان مي) ماشيني يا ابزار توليد

که در آن  گي طبيعت بشر است، بايد لغو شود و به حالت طبيعي خود برگردد وارونه
کند؟  کند، چه توليد مي خواهد بر چيزي که توليد مي سوژه مي. سوژه به ابژه فرمان براند

به عنوان حزب   آيا حزب توده. کند؟ و غيره نظارت داشته باشند براي چه توليد مي
او . کدام برد خود قرار داده بود؟ هيچ يک از موارد باال را راه کدام» ي کارگر ايران طبقه«
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 .بود» داران چماق«حزب  يوسف افتخاريکه به قول  ي کارگر ايران بل حزب طبقهنه 
چه که  الزم است نه بر اساس آن  در واقع براي شناخت هر جريان سياسي مانند حزب توده

. دهند، مورد قضاوت قرار گيرند انجام مي" چه که عمال که براساس آن گويند، بل خود مي
جوانان ايران بايد . »ما درون را بنگريم و حال را/ ننگريم و قال راما زبان را «به قول موالنا 
  که در سران حزب توده» ۱۹کثافت عصر«ي سراسر تاريک حزب توده و  تاريخ گذشته
کند را، مورد توجه قرار دهند تا بفهمند که با چه ويروس کرونايي ممکن  نمود پيدا مي

اند که  د حزب توده نيز به خود قول دادهگان جدي گرداننده. است سر وکار داشته باشند
ي شوروي سابق و  ي حاکمه راه نياکان حزبي خود را که چيزي جزء خدمت براي طبقه

  .دهند سرمايه نبوده است، ادامه 
همراه با عباس سقايي از حزب توده  ۱۳۴۳احمد قاسمي و غالمحسين فروتن در سال       

حزب «: گويند خالق مائويسم در ايران شدند، ميها بعد از اين تاريخ،  آن. اخراج شدند
کيش «ي بيست حزب کمونيست شوروي که در آن خروشچف  توده تا مقطع کنگره

اما از اين » !ايران بوده است  ي کارگر را برمال ساخت، حزب طبقه» شخصيت استالين
  !نمودشده است و بايد آن را احياء و بازسازي » رويزيونيسم«تاريخ به بعد مبتال به 

، معتقد است که اين حزب،  منشعب از حزب توده» سازمان انقالبي حزب توده«و       
بودن را از دست داده است، بايد حزب جديدي به جاي آن » ايران  ي کارگر حزب طبقه«

  .بنا نمود
در مقطع جنگ جهاني دوم، هنگامي که » ايران  ي کارگر حزب طبقه«حزب مدعي       

يابي حقوق انساني خود دست به  براي دست] شرکت نفت انگليس[فت کارگران صنعت ن
ي نخست اين حزب توده بود که به مخالفت با اعتصاب  مبارزه و اعتصاب زدند، در درجه

نفر از  ۴۷ي آن  ها شد که در نتيجه کارگران نفتي پرداخت و خواستار سرکوب آن
احسان طبري . ده جان باختندنمود حزب تو کارگران، توسط شرکت نفت انگليس و با ره

                                                 
» کثافت اعصار«مارکس براي رهايي کار از استثمار در طول تاريخ از دست طبقات استثمار  - ۱۹

 .ها ارزاني داشته است را به آن
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ي مردم ارگان حزب توده به تاريخ  يي در روزنامه در مقاله  تئوريسين کاذب حزب توده
ما براي انگلستان در ايران منافعي قائليم و بر عليه اين منافع صحبت «: ، نوشت۱۶/۰۸/۱۳۲۳
رگران شرکت از اعتصاب کا  »!ايران  حزب طبقه کارگر«با اين نگرش بود که » .کنيم نمي

  .کرد نفت ايران و انگليس جلوگيري 
سان قلم به مزدي مانند ايوانف،  و تاريخ نويس  گان حزب توده تمام سران و نويسنده      

     .اند ناميده» ايران  ي کارگر حزب طبقه«حزب توده را 
 ٢٨ي تا قبل از کودتا«: هم مانند احمد قاسمي و دوستانش، معتقد است ۲۰بيژن جزني      

بود که به علت شرايط خاص داخلي و » حزب طبقه کارگر ايران«، حزب توده، ٣٢مرداد
بورژوازي، بدون  فکران خرده يي از روشن  واره عده المللي آن دوره از تاريخ ايران هم بين
ي کارگر، پااليش پرولتري يافته باشند، رهبري آن  ي انقالبي طبقه که در جريان مبارزه اين

ف خود در آورده بودند و خط مشي آن را به انحرافات اپورتونيستي و را به تصر
  )۸۳ص: فدايي خلق و بختک حزب توده خائن .چ: اشرف دهقاني(».روي و غيره کشانده بودند دنباله
دهنده سازمان  هاي تشکيل تحليل گروه«اما اشرف دهقاني معتقد است که        

گاه نه حزب پرولتاريا بوده و  حزب هيچنشان داد که اين ] هاي فدايي خلق چريک[
  )۹۶:پيشين( ».نه حزب مارکسيست لنينيست

ايران   ي کارگر گاه حزب طبقه حزب توده هيچ«: گويد مهدي خانبابا تهراني مي      
ي مرکزي معتقد  احمد قاسمي و غالمحسين فروتن از اعضاي کميته... نبوده است 

ايران بوده و از آن پس،   ي کارگر زب طبقهبودند که حزب توده تا پلنوم يازدهم ح
ها  ي کمونيست حزب توده به دست رهبري به انحراف کشيده شده است و وظيفه

 ».باشد که احياي مجدد حزب توده مي بل]  ي کارگر نه تشکيل حزب جديد طبقه[
  )۱۷۶ص:نگاهي از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با مهدي خانبابا تهراني:حميد شوکت(

                                                 
پدر و مادر بيژن جزني عضو حزب . گروه پيشتاز بيژن جزني از درون حزب توده تولد يافت – ۲۰
 .خود بيژن ده ساله بوده که به عضويت سازمان جوانان حزب توده در آمده است. وده بودندت
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و نه تنها . ايران نبود  ي کارگر حزب توده ايران در واقع هرگز حزب توده طبقه«      
هاي حيات خود، از  که حتا در بهترين سال محصول تکامل حزب کمونيست ايران نبود، بل

حد يک سازمان رفرميست و مدافع قانون اساسي و مشروطيت پا فراتر ننهاده و بعدها نيز 
تر از بلندگوي فارسي  ايران خواند در واقع چيزي بيش  ارگري ک که خود را حزب طبقه

حزب توده پس از تشکيل، نخستين شعار مبارزه را . هاي شوروي نبوده است زبان سياست
خواه در  انقالبي و قشرهاي آزادي]  ي کارگر نه طبقه[ي طبقات مقاومت مشترک همه«

دف خويش را چنين قرار اعالم داشت و به همين جهت ه» مقابل بازگشت ديکتاتوري
  :داد

هايي که به موجب قانون اساسي براي ملت ايران شناخته  دست آوردن آزادي به«.۱      
جلوگيري از بازگشت ارتجاع و استبداد با اتکاء به قدرت جمعي توده . ۲. شده است

حزب «: کند ، چنين اعتراف مي۱۳۴۵کامبخش بعدها در مجله دنيا سال ششم سال » .ايران
خود نام جديد حزب حاکي از . وده ايران به جاي حزب کمونيست ايران تشکيل يافتت

. کمينترن بوده است] ۱۹۳۵ژوئيه [هاي کنگره هفتم آن است که تشکيل آن بر مبناي ايده
تر به روي عناصر مترقي باز  در نظر گرفته شده بود که حزب بايستي درهاي خود را وسيع

سياست :سازمان وحدت کمونيستي(».يي وسيع کوشا باشد ي تودهکند و براي تبديل حزب به حزب
  )۳-۲ص:حزب توده قبل از انقالب، بعد از انقالب

به چه خاطر ساخته و   دانستند که حزب توده سران حزب توده خود به خوبي مي      
نسبت کمونيستي «: ، نوشتند۱۷/۰۲/۱۳۲۳» رهبر«ي  در روزنامه  بنابراين. است پرداخته شده 

کوشد به ما وارد سازد و بدان  به حزب توده ايران، نسبتي است که دسته سيد ضياء مي
داران و تجار ايراني را از ما بترسانند، نسبتي غلط و دور از  وسيله سعي دارند، سرمايه

. دار قانون اساسي خواه، و طرف حزب توده ايران حزبي است مشروطه. حقيقت
کمونيسم و سوسياليسم زاييده شرايط اجتماعي چرا؟ زيرا ما معتقديم که افکار 

خاصي است که در ايران وجود ندارد و اگر روزي حزب کمونيست در ايران به 
  )۶ص:پيشين(».حزب توده نخواهد بود" وجود آيد، آن حزب قطعا
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داند  حزب توده ايران مي«: نوشتند  ۲۵/۰۵/۱۳۲۳تاريخ  ۲۲و نيز در نشريه رزم شماره       
اند،  ان امروز بايد قسمت عمده مردم را که از دست حکومت به جان آمدهکه در اير

يک " متشکل کرد و در ايران يک دموکراسي از نوع دموکراسي آمريکا و انگلستان، مثال
هيچ تاکتيک . دموکراسي که تمايل به حفظ منافع اکثريت داشته باشد، ايجاد نمود

... پرست غير از اين نيست  ملي وطنديگري در شرايط اجتماعي کنوني براي يک حزب 
نامه  را نيز در مرام  است و منافع اين چهار طبقه  يي از چهار طبقه حزب توده ايران مجموعه

  ) ۶:پيشين(»).وران فکران، پيشه کارگران، دهقانان، روشن(خود گنجانده است 
دشمنان ما نسبت «: آمده است ۰۶/۰۶/۱۳۲۳تاريخ  ۳۱و باز هم در رزم شماره       
ما معتقديم که ... خواهيم با آشوب و اغتشاش منافع خود را تامين کنيم  دهند که ما مي مي

بايد از طريق قانوني و به وسيله پارلمانتاريسم به مقاصد خود نائل شويم، براي نجات از 
اند چه راهي جز پيروزي در  امروز به دست و پاي ما گذاشته زنجيرهايي که عناصر فاسد

  )۷ص:پيشين(» .انتخابات دوره چهاردهم داريم؟ هيچ
ي  گاه به طبقه کار استالين بوده و هست، هيچ  که منبعث از شيوه  کار حزب توده  شيوه      

زمان در پاسخ به سا ۲۱مصطفي شعاعيان. کارگر ايران و جهان ربطي نداشته و ندارد
ي  دهد، که منطبق است با شيوه کار استالين را توضيح مي  هاي فدايي خلق، شيوه چريک

ي  شود، مقصود شيوه ي استاليني سخن گفته مي هنگامي که از شيوه«:  کار حزب توده
ي نوپيدايي در جنبش کارگري است؛ و  نوپيدايي در تاريخ آدمي نيست، مقصود شيوه

هاي  ي است که درست مغاير با همه اصول و ارزشي چنين مقصود چنان شيوه هم
هاي ضد کمونيستي  ي اصول و ارزش کمونيستي است و در عوض درست منطبق با همه

                                                 
نويسد که  هاي فدايي خلق مي در نامه هشتم خود به چريک) ۱۳۵۴-۱۳۱۵(مصطفا شعاعيان - ۲۱

  ي کارگر ، حزب توده، حزب طبقه۳۲مرداد  ۲۸تا قبل از کودتاي «ها معتقد بودند که  چريک
، ضمن دفاع کامل »شوروي و نهضت انقالبي جنگل«او در کتابي، تحت عنوان . است ».ايران بوده

ي کتاب به نادرست بودن اين موضع معترف است، اما  خان که در مقدمه از موضع کوچک
 !داند هاي ايراني و خارجي عصر مشروطه را چپ روانه مي ي اقدامات کمونيست کليه
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يي که مرحوم استالين  شيوه چنان ي استاليني، عبارت است از يک و مقصود از شيوه. است
جاي مسايل  گذار شخصي آن بود و عبارت است از جانشين کردن مسايل شخصي به بنيان

طبقاتي؛ جانشين کردن پرونده سازي به جاي حقيقت جويي؛ جانشين کردن تکفير به 
شان و در  هاي ها؛ تحريم کردن اشخاص و نوشته جاي برخورد مارکسيستي با انديشه

هاي ساخته شده عليه آن کسان؛ بهتان زدن به هر  عوض، در اختيار توده قرار دادن پرونده
طوري که ديگر کسي جرات نکند حتا اگر  تفاوت با نظر او دارد، بهم يي که نظري تنابنده

فرود : داند، باز هم نظر خود را ولو زير لفظي باز گويد ها را به ناحق مي هم آن تهمت
ي نيرو و توان تبليغاتي خود بر روي يک موضوع و يا يک شخص ويژه براي  آوردن همه

ي اين نيرو براي برجسته کردن عکس  مهکار انداختن ه مال کردن آن و در عوض به پاي
هاي اشخاص، که به ناچار با  گي و گذشته ي زنده ريزهاي پراکنده آن؛ پرداختن به خرده

ها براي زمان کنوني، در حالي که واقعيت  گيري قاطع از آن خطا نيز آميخته است و نتيجه
ي استاليني از هيچ  شيوه ! ...ي استاليني آري، اين است شيوه... ي آن است وارونه درست به 

که هر يک از  حال آن. سازي روگردان نيست سر و تهي هم براي پرونده ريز بي خرده
تر از آن  رفتارهاي خودش صد پله، هزار پله، صد کهکشان و هزار کهکشان ضد انقالبي

  )هاي سنجيده هاي نسنجيده به قدم پاسخ: مصطفي شعاعيان(».هاي دادگاهان نظامي است مستمسک
و استالين به مائويسم گرويده بود،   مصطفا شعاعيان که در مخالفت با حزب توده      
ي کارگر  ملي واپس ماند؟ زيرا طبقه  داري کارگر از سرمايه  ي چرا طبقه«:نويسد مي

ي کارگر، حزبي کمونيستي  رو حزب طبقه ناآگاهانه به تور حزبي افتاده بود که به هيچ
ي  ي کارگر و توده بورژوايي، اپورتونيستي و جدا از طبقه خردهحزبي   حزب توده. نبود

گانه درست بازتاب  و تکيه به بي! گانه تکيه داشت، و نه توده به بي  حزب توده. ايران بود
درست چنين حزبي   حزب توده. يي است که به درون، به توده پشت ندارد طبيعي پديده

  )۱۶:پيشين(».بود
اسناد و مدارک، توضيح داديم که سران کنوني حزب توده چه   مهاما با وجود اين ه      
؛ و کنگره ۱۳۸۲شان در مهرماه  شرمانه در اساسنامه و برنامه مصوب کنگره پنجم حزب بي
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ايران   ي کارگر حزب توده ايران، حزب طبقه«: دارند که ، اعالم مي۱۳۹۱ششم در بهمن 
هدف نهايي «. است» زب کمونيست ايرانحزب توده ادامه دهنده برنامه و راه ح» «.است

مبارزات روزانه و استراتژيک حزب » «.حزب توده، استقرار سوسياليسم در ايران، است
  ».لنينيسم متاثر است_بيني آن، يعني مارکسيسم توده ايران، از جهان
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  تشکيالت افسران 
  

کرد نظاميان در  ، با ارزيابي از عمل)۱۳۰۶(ي دوم حزب کمونيست ايران  در کنگره      
ي انقالب مشروطيت تا سلطنت  ايران در فاصله  ي تحوالت سياسي و اجتماعي جامعه

چنين تحول کيفي ارتش ايران ار نيرويي پراکنده و ضعيف به ارتش واحد،  رضاشاه و هم
رتش ي اخير، کساني به ا متمرکز و نوسازي شده، به اين نتيجه رسيدند که در دوره

ي حاکمه ايران پيوند سياسي و اجتماعي نداشته و نيرويي بالقوه  پيوندند که با طبقه مي
اين ارزيابي عيني و ديالکتيکي توسط کنگره ناشي از حضور عيني افرادي . انقالبي هستند

روسيه بود، که از تجربيات آن انقالب آموخته  ۱۹۱۷در انقالب اکتبر  زاد سلطانمانند 
بيرق شورش «خواست  مي» افراد انقالبي قشون حاليه«که از  دوم عالوه بر آن کنگره. بودند

گان ملت به  و انقالب را بلند کرده اسلحه و معلومات نظامي خود را بر ضد استثمارکننده
يکي «: گرانه حزبي در ارتش نيز توجه نمود و تصويب کرد ؛ به فعاليت سازمان»۲۲کار برند

داري  زراعتي، انتشار افکار انقالبي در ميان قشون و طرف ديگر از شرايط فتح انقالب
  )۱۰۰ص:تزهاي مصوب کنگره دوم حزب کمونيست ايران(».قشون از انقالبيون است

در متحقق ساختن تزهاي فوق، حزب کمونيست ايران عمليات اجرايي خود را شروع       
ي بود که نصراهللا اهللا سيامک قزوين يکي از افسران عضو حزب، ستوان عزت. کند مي

، در حين انتقال از ۱۳۱۰، از اعضاي حزب کمونيست ايران را در سال )کامران(اصالني 
از ديگر افراد اعضا، سروان هوايي محمد آگهي و . اهواز به تهران، فراري داده بود

ابولحسن رحماني که در شوروي با علوم مارکسي آشنا شده بودند و در بازگشت به ايران 
ها نه تنها مورد استفاده در جهت  اين تجربه. توان نام برد هوايي پيوستند، را مي به نيروي

که مورد سوءاستفاده حزب توده در جهت  تقويت جنبش انقالبي ايران قرار نگرفت، بل

                                                 
کارگري، سوسيال دموکراسي و کمونيستي ايران، اسناد تاريخي جنبش : خسرو شاکري – ۲۲

 .پروگرام عمليات حزب کمونيست ايران مصوبه کنگره دوم :۱۰۶ص :۱۳۵۷: جلد يکم
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،  سران حزب به ۱۳۲۰در سال   بعد از تشکيل حزب توده .تقويت استالينيسم قرار گرفت
ت نظامي حزب کمونيست ايران، بخش نظامي آوردهاي تشکيال پيروي از دست

اندازي کردند که رهبري تشکيالت نظامي حزب در ابتدا با اردشير  تشکيالت خود را راه
اردشير برکنار و عبدالصمد کامبخش » رفقا«اما بعد به فرموده . آوانسيان بوده است

رکزي، جاي ي م جاسوس روسيه شوروي به عنوان مسئول سازمان نظامي و رابط با کميته
  .گيرد او را مي

گاه عضو حزب کمونيست ايران نبود، با پشتيباني  شاهزاده کامبخش که هيچ      
مقامات سياسي و امنيتي شوروي و به قصد جاسوسي از ارتش رضاشاه، وارد ارتش 

شود و به دليل پشتيباني کامل روسيه از او،  شناسايي و بازداشت مي او. شده بود
شود و دستور آزادي کامبخش را بعد از چند ماه  نشيني مي عقب رضاخان مجبور به
پس از بازگشت از اتحاد شوروي و ورود به نيروي هوايي «: کند زنداني، صادر مي

ما بازداشت، آزاد و از ارتش  ۹گير و پس از  به اتهام جاسوسي دست ۱۳۱۲در سال 
گيري  ر جريان دستاش راکد و رها شد و فقط د مدتي بعد پرونده. ... اخراج شد

گروه دکتر تقي اراني، اداره سياسي شهرباني آن را به اهرم فشاري عليه اراني مبدل 
  )۸ص:۱۳۳۳-۱۳۲۳سازمان افسران حزب توده ايران :محمدحسين خسروپناه(».سازد
، معتقد بوده است که ۱۳۲۳به قول برخي از محققين، حزب توده در سال       

ي حاکمه  پذيرد و طبقه بر کشور به زودي پايان مي شرايط نيمه دموکراتيک حاکم
تا فرصت باقي   بنابراين. براي اعمال ديکتاتوري خود، دست به اقدام خواهد زد

هاي الزم خود را براي  گيري است نيروهاي انقالبي بايستي با اقدامات سريع و پيش
اکبر  رگرد عليسرهنگ دوم عبدالرضا آذر و س. مقابله با چنين شرايطي آماده نمايند

فشردند و معتقد بودند که مبارزات  اسکنداني بيش از ديگر اعضاء بر اين امر پاي مي
کوشيدند  برد، و مي آميز و قانوني در اين زمان راه به جايي نمي پارلماني مسالمت

  .رهبري حزب توده را به تجديدنظر در خط مشي حزب وادار سازند
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آذر نگران بود، او بارها با من «: نويسد هنگ آذر مياردشير آوانسيان در مورد سر      
که در يک محلي شورشي را برپا کنيم، قيام کنيم و حکومت را  مالقات و پيشنهاد کرد

رفت و در هر مالقات  اش بيرون نمي هاي مديد اين فکر از کله مدت... دست گيريم  به
آذر عين ... شدم  ي موفق نميکردم او را قانع کنم ول که کوشش مي با اين. کرد تکرار مي
زديم تا بداند کاري  گفت و ما با او خيلي شديد حرف مي ها را به کامبخش مي اين هدف

  )۲۹ص:خاطرات آوانسيان:اردشير آوانسيان(» .کند عملي نيست که او پيشنهاد مي
مشخص است که سرهنگ آذر خط مشي رفرميستي حزب توده را " جا کامال در اين      

اما سرهنگ . داند حل را در گرفتن قدرت سياسي مي داند و راه کارساز نمي  ي معهبراي جا
هاي غيبي رهبري حزب توده آگاهي نداشته است که  آذر به احتمال زياد از هدايت دست
يي  وسيله" حزب صرفا. يابي به قدرت سياسي را ندارد اين حزب اجازه رفتن براي دست

منافع اقتصادي خود را با کشورهاي امپرياليستي  است که با آن شوروي توازن قوا و
  .کند انگليس و آمريکا، تنظيم مي

که چنين نگرشي از سوي حزب توده  به رغم اين«: نويسد محمدحسين خسروپناه مي      
هاي  کردند و در حوزه شد، برخي از اعضاء سازمان نظاميان از آن حمايت مي رد مي

هاي هوايي  در يکي از حوزه«: نويسد ن نظري ميحس. شد سازمان به تدريج مطرح مي
الدين بديع تبريزي از حضور کامبخش  سازمان افسري، ستوان يکم فني هوايي شمس

استفاده کرده و گفت اکنون بيش از دو ماه است که جنگ اروپا به پايان رسيده و به 
آوري اسلحه  معزودي جنگ با ژاپن نيز پايان خواهد گرفت ما بايد تا دير نشده به فکر ج

گانه حاکميت را  هاي بي بوده و نيروهاي مسلحي آماده سازيم تا پس از بيرون رفتن ارتش
رفت و دگرگوني ايران جلوگيري به عمل  به دست گرفته و نگذاريم مرتجعين از پيش

ي اعضاي حوزه قرار گرفت و هر يک سخناني در  اظهار نظر وي خوشايند همه. آورند
ولي اين نظريات مورد پذيرش کامبخش . ن بديع تبريزي بيان کردندتاييد نظريه ستوا

اکبر اسکنداني، با نااميد شدن از رهبري  سرهنگ دوم عبدالرضا آذر و سرگرد علي ».نبود
حزب توده يک حزب انقالبي است ولي رهبري آن «حزب توده به اين نتيجه رسيدند که 
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که  ها بشويم، بل روي آن اند؛ ما نبايد دنباله کار تصرف کرده را عناصر غيرانقالبي و محافظه
سازمان افسران :محمدحسين خسروپناه» .ها را به دنبال خود بکشيم بايد انقالبي عمل کنيم و آن

  )۳۰ص:۱۳۳۳-۱۳۲۳حزب توده ايران 
نظام سلطنتي برچيده شود و به جاي آن نظام «هدف نهايي آذر و اسکنداني آن بود که       

رهبري ) ۳۱:پيشين(» .دد تا انجام اصالحات سياسي و اقتصادي ميسر شودخلقي برقرار گر
کند، اسکنداني در خراسان، خود، مستقل از حزب  ها مخالفت مي حزب توده چون با آن

کار و  سازد، تا به قول خود رهبري محافظه ي يک قيام را در خراسان فراهم مي توده، زمينه
. شود ، آغاز مي۱۳۲۴مرداد  ۲۴قيام در شب . کشندرفرميست حزب توده را به دنبال خود ب

گان  کننده قيام. رسند مرداد به گنبدکاووس مي ۲۷. کنند پادگان مراوه تپه را تصرف مي
هاي  رسند و در جنگل جا مي هنگامي که به سوي گرگان حرکت کرده، نيمه شب به آن

احمد قاسمي مسئول کميته سرگرد اسکنداني رهبر قيام با . کنند پيرامون گرگان اُتراق مي
: گويد گان مي کننده قاسمي در ميان بهت و ناباوري قيام. گيرد ايالتي گرگان، تماس مي

عمل شما . يي کرديد، ما در وضعي نيستيم که بتوانيم قيام مسلحانه کنيم هوده شما کار بي«
دهد تا به  است و بهانه به دست دشمن مي) Provocation(نوعي پروکاسيون 

  )۵۳:پيشين(» .کاري کنيم توانيم با شما هم هيچ وجه نمي ما به. هاي حزبي يورش آورد انسازم
ي ارتش شوروي، در درگيري با  ي تحت سلطه گان در منطقه در نهايت قيام کننده      

اين عمل . شوند خورند و بسياري از آنان در درگيري کشته مي ارتش شاه، شکست مي
قدر با اهداف اعضاي رده پايين حزب  ي حزب توده چهدهد که اهداف رهبر نشان مي

بعد از اين واقعه است که در سراسر ايران يورش به دفاتر . توده با هم متفاوت بوده است
  .شود حزب توده شروع مي

هاي احتمالي، در سال  سران حزب توده به منظور حفاظت از خود در مقابل سرکوب      
اما تشکيالت افسران در مقابل . را منحل کردند ، تشکيالت افسران حزب توده۱۳۲۵

به مدت چند سال بدون ارتباط با سران حزب توده " انحالل مخالفت کرد و خود مستقال
رهبران آن «: گويد اردشير آوانسيان مي. اش ادامه داد تحت رهبري خسرو روزبه، به فعاليت
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سازمان کشف شود دمار از دانستند که اگر اين  روزي حزب توده يعني هيات اجرائيه مي
يي  عده" روزگار رهبري در خواهند آورد و خود سازمان را منحل يا داغان نموده و حتما

اما افسران . ... اين سازمان را منحل کنيم" را اعدام خواهند کرد، پس چه بهتر که اصال
در . به طور مستقل ادامه حيات پيدا کرد. حاضر نشدند سازمان خود را منحل کنند

بعد از دو يا سه سال که باز کار . داري اين سازمان نقش مهم را روزبه بازي کرد نگه
خاطرات اردشير (».حزب توده رونقي گرفت اين سازمان دوباره به حزب ملحق شد

  )۲۵۷:آوانسيان
گويد که  ، مي۱۳۵۸طور که احمد شاملو در مصاحبه با تهران مصور در سال  همان      

دکتر «ي طهوري  اند؛ به گفته بوده  سازمان نظامي، سران حزب تودهعامل اصلي لو رفتن 
ي مرکزي بوده و در  حسين جودت مسئول و رابط سازمان نظامي حزب توده با کميته

عمل، در لو رفتن و گرفتاري و اعدام افسران نظامي، حماقت سياسي او، نقش اصلي را 
  )۴۶: ي حزب توده ساله ي سياه يک هنقدي بر کارنام:عبدالرحيم طهوري(» .بازي کرده است

صادر کرده بود، تمام اعضاي " اما با وجود اين، طبق دستوري که حزب توده قبال      
ساعت مقاومت و از دادن هرگونه اطالعاتي  ۴۸گيري بايد  در صورت دست  حزب توده

ي و خود اين دستور را در هر دو رژيم پادشاه  خودداري نمايند، اما سران حزب توده
  .چيز را لو دادند  گيري همه جمهوري اسالمي، اجرا نکردند و بالفاصله بعد از دست

، سروان اخراجي ابوالحسن عباسي با بقچه و چمداني پر از ۱۳۳۳مرداد  ۲۱در روز       
بايگاني، دبيرخانه، و دفترچه رمز که مشخصات . شود گير مي اسناد و مدارک دست

. شده است داري مي شده بود در منزل ابوالحسن عباسي نگه افسران حزب توده در آن قيد
کند تا کميته مرکزي حزب توده وقت  عباسي در زندان به مدت دوازده روز مقاومت مي

اما کميته مرکزي ابتدا . جا کند داشته باشد که مرکز اسناد و بايگاني حزب توده را جابه
  . ردانندگ اسناد را خارج، ولي دوباره به منزل عباسي برمي

عباسي در «: اهللا افخمي اردکاني که ناظر بازجويي و شکنجه عباسي بود سروان هيبت«      
گرفت  هاي دست خود را گاز مي شد، مچ هاي فراوان که هر روز به او زده مي برابر تازيانه
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رحمانه، پشت تا کمر و   هاي بي در زير تازيانه. تا آخ و فريادي از دهانش بيرون نيايد
توانست بنشيند و نه به پشت و پهلو دراز  گاه او طوري زخم شده بود که نه مي يمننش

بنا به همين گزارش ) ۲۱۱ص:۱۳۳۳-۱۳۲۳سازمان افسران حزب توده ايران :محمدحسين خسروپناه(» .بکشد
رود و جريان مقاومت سرسختانه  ، به مالقات شاه مي۳۳مرداد  ۲۶تيموربختيار غروب روز 

دهد که عباسي را چنان شکنجه کنيد که يا  شاه دستور مي. کند ش ميعباسي را گزار
وحشت و اصرار شاه از اين جهت شديد بود که در چمداني که ! حرف بزند يا بميرد

ها، محل استقرار  عباسي به همراه داشت، از جمله کروکي دقيق کاخ سعدآباد با خروجي
گر نفوذ  اري نظامي افتاد که نشانبانان و جزئيات ديگر، به دست ماموران فرماند نگه

چاره عباسي  بي. سازمان نظامي حزب توده حتا در گارد شاهنشاهي و حريم امنيت او بود
گشايد، بازهم به فکر  کار و صادق، بعد از دوازده روز مقاومت، لب به سخن مي درست

ه طوري که به جاي آدرس دقيق دبيرخانه، شمار رفقاي خود و هشدار دادن است، به
که هيات اجرائيه تفهيم شود و اسناد و مدارک را  دهد تا بل سايه را مي پالک خانه هم

شوند، اما  سايه مي که افراد دبيرخانه متوجه بازديد نظاميان از خانه هم با آن. جا نمايد جابه
دهند و فرداي آن روز که ماموران فرمانداري نظامي  چنان به کار روزانه خود ادامه مي هم

گي با تمام اسناد و مدارک  کنند، همه و اين بار به آدرس درست مراجعه مي" امجدد
، آدرس واقعي ۱۳۳۳بار ابوالحسن عباسي در دوم شهريور  که اين زيرا   .شوند گير مي دست

گير  ي افسران شناسايي و دست در نتيجه کليه. گذارد گران خويش مي را در اختيار شکنجه
که اين رهبري حزب توده بود که چنين اسناد و  يانت نکرد بلدر واقع عباسي خ. شوند مي

  .جا نکرد به روز جا ۱۲مدارک مهمي را بعد از 
، يک سال پس از کودتا، سروان ۱۳۳۳در شهريور «: نويسد صادق انصاري مي      

روز دهم . ... شود گير مي ابوالحسن عباسي عضو سازمان افسري حزب توده دست
دهند که تيمسار بختيار، فرماندار نظامي تهران، وي را  اطالع ميبازداشت، به عباسي 
کس از  هيچ. رود عباسي به دفتر بختيار مي. خواهد با او مالقات کند احضار کرده و مي

چه مسلم است  آن. گي مالقات و مضمون مذاکرات بختيار با عباسي خبري نياورد گونه چه
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ها با  گيري ف سازمان افسري حزب توده، دستبر اثر همين ديدار بود که، حتا قبل از کش
چه از همان زمان لو رفتن سازمان افسري حزب براي  آن. ... تر آغاز شد شتاب هرچه تمام

ي مرکزي حزب در  ي کميته افرادي چون من مسلم بود اين حقيقت است که نماينده
_ و روزبهخسر_و مسئول هيئت دبيران اين سازمان _ دکتر حسين جودت_سازمان افسري 

در ظرف . آميز هستند اندرکاران، مسئول اين رويداد فاجعه قبل از ساير مسئوالن و دست
يکي دو روز که فهرست رمزي اسامي و مشخصات اعضاي سازمان افسري کشف شد، 

. گير شدند جوي افسري دست نفر افسر و دانش ۶۰۰تر اعضاي شبکه، يعني در حدود  بيش
تا سه  ۱۵هايي از  رباران کردند و بقيه را به زندان ابد يا زنداناز آنان تي] تن ۷۱[يي  عده

نيز در شمار تيرباران  مرتضا کيوانمايه، و غيرنظامي  شاعر گران. سال محکوم ساختند
که به  خسرو روزبه، مسئول هيئت دبيران سازمان افسري، به خاطر آن. ... گان بود شده

ي  شت، در بازگرداندن اسناد و دفاتر به خانهشهري خود اعتماد مطلق دا سروان عباسي هم
گي من پا به پاي  از زنده: صادق انصاري( ».نقش داشته است" اول، در واقع در بروز اين فاجعه، عمال

  )۳۵۴- ۳۵۳ص: حزب توده ايران
شوند، و در نتيجه  ، کليه افسران بازداشت مي۱۳۳۳در حقيقت تا نيمه نخست مهر       

  . گردد ب توده متالشي ميتشکيالت افسران حز
ي مطالب اعتراف  چه کار کرده، فقط به همه] در زندان[شما نگاه کنيد، خسرو روزبه«      
، اما در بيرون از زندان خسرو روزبه چه کار )۵۳:خاطرات ايرج اسکندري قسمت سوم(» کرده

اوامر که چيزي جزء   ي رهبري حزب توده کرده بود؟ او وظيفه داشت که اوامر کميته
  .نبود، را با گلوله انجام دهد» رفقا«

در مورد خسرو روزبه ساخته و پرداخته به   چه که تاکنون سران حزب توده در واقع آن      
چه که در  بر مبناي آن. اند، دروغ و جعلياتي بيش نبوده است داده» مردم«خورد 
، اين سخن در ».نيستندنبوغ و جنايت با هم سازگار «ي منظوم پوشکين آمده  نامه نمايش

کاراني مانند خسرو روزبه، استالين، چرچيل، رضاخان، هيتلر،  مورد قاتالن و جنايت
با » .کش تواند هم نابغه باشد و هم آدم آدم نمي«. موسوليني و ديگران هم صادق است
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ها قاتل و  کدام از آن توان دريافت که هيچ بررسي تاريخي سرگذشت نوابغين جهان، مي
  . اند کار نبوده جنايت

که در زمان دولت قوام به رياست ستاد ارتش  خسرو روزبه با رزم آرا قبل از اين      
خدمات متقابل فراواني نسبت به هم «انتخاب شود، رابطه داشت و به قول عبداهللا برهان 

 آرا، قوام هم براي شيرفهم کردن از رزم  به علت هواداري و پشتيباني حزب توده» .نمودند
در ازاي اين خدمت، . ، رزم آرا را به رياست ستاد ارتش انتخاب کرد سران حزب توده

در   آرا هم در عملي دوفاکتو، چراغ سبزي براي خسرو روزبه و رهبران حزب توده رزم
خود در  ۱۳۲۷روزبه در دفاعيات . ها از زندان فرار کنند زندان فرستاد و اجازه داد که آن

  : دادگاه گفت
جا به خاطر دارم روزي که براي اولين بار در منزل شخصي از رياست ارتش  تا آن«      

گونه رفتار  مالقات کردم، به طور نصيحت فرمودند که ما در مقابل عمليات شما اين
گردد،  شود، مدت غيبت جزء خدمت محسوب مي نظر مي از تمام عمليات صرف: کنيم مي

يي به شما  از نظر ترفيع مدت غيبت لطمه پرداخت خواهد شد،" حقوق آن ايام تماما
 عبداهللا(» .گردد ي فني براي شما فراهم مي ي تحصيل در دانشکده رسد و شرايط اوليه نمي
  )۲۵۱:مصدق سقوط راز و توده حزب کارنامه:برهان
خسرو روزبه که خود يکي از عاملين اصلي قتل حسام لنکراني و محمد مسعود بود و       

ي  هرکس وظيفه«: را بيان داشته بود، در دفاعيات خود نوشته است در اعترافات آن
عباسي وظيفه داشت بميرد و حرف نزند، ولي من وظيفه دارم . تاريخي مشخصي دارد

گير شدم که ديگر  من زماني دست. بميرم و حرف بزنم، و از مقدسات حزبم دفاع کنم
عباسي از " ها و مخصوصا رمينيها و ش ها، قريشي بهرامي. هيچ راز مکتوبي وجود نداشت

فقط من و " حتا مطالبي که فقط دو نفر از آن واقف بودند، مثال. سير تا پياز را گفته بودند
حجم اطالعات دستگاه به راستي ده برابر . عباسي از آن اطالع داشتيم، افشاء شده بود

و اما در  )۷۱: خواه آزاديشکنجه و تيرباران افسران :محمدحسين معزي(» .ي اطالعات من بود مجموعه
اهللا سيامک که يکي از نظاميان کارکشته و عضو حزب کمونيست  مورد سرهنگ عزت
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گي  شود، خانبابا تهراني در مورد شايسته لو داده مي  ي نادمين حزب توده ايران که به وسيله
اما درست صد و [اهللا سيامک از خويشاوندان صمد کامبخش  سرهنگ عزت«: گويد او مي

و يکي از افسران قديمي بود که در حزب کمونيست ] شتاد درجه نقطه مقابل کامبخشه
او از افسران به نام سازمان افسري و يکي از اعضاي دبيران آن . ايران هم عضويت داشت

شما «که  کرده و آن اين او در زندان هميشه يک حرف را تکرار مي. ... تشکيالت بود
کس  ما خودمونو چهل سال حفظ کرده بوديم و هيچ. دها سر ما را به باد دادي جوون

  .ايم کاره نفهميده بود چه
دور «: اش شعر غمناکي با اين مضمون نوشته بود بر روي ديوار سلول سيامکسرهنگ 

و امضاء » .خورشيد من کجايي؟ سرد است خانه من/ ازرخُت سراي درد است خانه من
او هم روي . ن سلول بود تا تيرباران شدهم مدتي در آ مرتضا کيوان. سيامککرده بود 

رازدار خلق اگر باشي . درد و رنج تازيانه چند روزي بيش نيست«: گچ ديوار نوشته بود
نگاهي از درون به جنبش چپ ايران گفتگو :حميد شوکت(» .مرتضاو امضاء کرده بود » يي هميشه زنده

  )۵۷ص:با مهدي خانبابا تهراني
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   »کميته ترور«
  

، انجام اعمال تروريستي در جهت تامين منافع سران  حزب توده» کميته ترور«کار       
» تروريسم«ي  يابي مقوله جا وارد مبحث ريشه ما در اين. و روسيه بوده است  حزب توده

که تروريسم به مثابه  جا مد نظر ما نيست، بل شويم و انواع مختلف آن در اين نمي
در ايران،   اعمال استالين و استالينسيم دارد و سران حزب توده که ريشه در» کشي رفيق«

  .اند، مورد نظر ماست تکثيرکننده آن بوده
تا _ ۱۹۰۳با وجود انشعاب _ توانيد تاريخ حزب بلشويک را بررسي کنيد، شما نمي      

ي  به گفته. را در آن پيدا کنيد» کشي رفيق«زمان استقرار استالينيسم، حتا يک مورد 
، با حزب ۱۹۱۷ها که در طول دوران انشعاب و تا انقالب اکتبر  کار، منشويک.اچ.يا

ها قرار گرفته  ها مورد قبول بلشويک که نظرات آن اند، بدون اين بلشويک همکاري داشته
" ها علنا ي بلشويک ها به وسيله هاي قلمي، همواره خطوط فکري منشويک در جدل. باشد

ي آن، تک تک،  نداشتند که به وسيله» کميته ترور«ها  کگرديد، اما بلشوي محکوم مي
  .ها را ترور و سر به نيست کنند هاي منتقد بلشويک منشويک

، که ۱۹۲۸در حقيقت از زمان مارکس و انگلس و بعدها، لنين و رزالوکزامبورگ تا       
تمايزات شود، با وجود اختالفات و  سوسياليسم مارکسي مياستالين و استالينيسم جانشين 

افکار و انديشه بر سر تاکتيک و استراتژي، در درون احزاب کمونيست آن زمان، 
کشي و يا حذف کامل سران يک جريان اجتماعي سياسي در دستور کار، وجود  رفيق

  .نداشته است
 ي مسئله ملي در گرجستان در رابطه با بحثي که درباره«دارد که  سوآرين بيان مي.ب      

ر گرفته بود، لنين چندين بار از تروتسکي تقاضا کرد که به نيابت از د) ۱۹۲۳-۱۹۲۲(
در يکي از . طرف هر دو برعليه سياست استالين، اورژنيکيدزه و دژرژينسکي دخالت کند

ها، هنگامي که بحث شدت گرفت، اورژنيکيدزه يک سيلي به صورت يک  نشست
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اش  هاي محرمانه يادداشت، لنين در يکي از ۱۹۲۲دسامبر  ۳۰در . گرجي جوان نواخت
دژرژينسکي به من اين ماجرا را گزارش داده است، اين مسئله که اورژنيکيدزه : نوشت

ايم، آشنا  متوسل به حمله جسماني شده است، مرا با منجالبي که در آن فرو رفته
بيان   ي تروتسکي در اين رابطه) ۲۸۹ص:۱۹۲۵چاپ پاريس:استالين:سوآرين.ب(».کرد
: تروتسکي(» .لنين پيشنهاد کرد که اورژنيکيدزه بالفاصله از حزب اخراج شود«دارد که  مي
  )۴۳۸ص :الملل سوم بين

به وجود آمده تاکنون   ي طبقاتي بشر از هنگامي که جامعه  گي اما در طول تاريخ زنده      
ي متفاوت و  گان افکار و انديشه هاي مختلف و تحت عناوين مختلف دارنده به شکل
ها و  سوزان کتاب. اند بقات حاکمه، مورد ظلم، ستم، ترور، و اعدام قرار گرفتهمنتقد ط

تفتيش عقايدهاي تاريخي که آن زمان تبديل به عرف اجتماعي شده بود و اکنون به شکل 
  .رود ها به شمار مي و شمايل ديگري در جريان است، دو نمونه از آن

ي مخالف محفوظ  در برخورد با انديشه سالمت فكر جامعه فقط«به قول احمد شاملو       
انديشي كه من منطقت را با انديشه  تواني بداني درست مي تو فقط هنگامي مي. ماند مي

توانم عقيده سخيفم را اصالح كنم كه تو  من فقط هنگامي مي. نادرستي تحريك كنم
ه دهان بند ب حرف مزخرف خريدار ندارد، پس تو كه پوزه. اجازه سخن گفتن داشته باشي

اي و  مردم را فريب داده. ترسي زني از درستي انديشه من، از نفود انديشه من مي من مي
نگران سالمت فكري جامعه هستيد؟ پس چرا مانع انديشه . خواهي فريب آشكار شود نمي

سخنراني در هشتمين كنفرانس مركز :هاي من نگراني:احمد شاملو(» شويد؟ آزادش مي
 )۱۹۹۰آوريل _ يران، دانشگاه كاليفرنيا، بركليپژوهش و تحليل مسائل ا

نفر اعضاي کميته مرکزي حزب بلشويک در مقطع  ۲۵از طرف ديگر، هرکدام از       
هرکدام خالق کوهي از ادبيات و کتب و . اند خانه پشت سر خود داشته ، يک کتاب۱۹۱۷

ا با تندترين لحن در اند و حت هاي مختلف و متضاد بوده  مقاله و مباحث داغ جدلي و تبيين
اند، اما هيچ وقت از  ديگر را محکوم کرده اند، و نظرات يک ديگر صف بسته برابر يک

ي اين  اما اين استالين بود که همه. روش فيزيکي براي حذف رقيب خود استفاده نکردند
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که  او عالوه بر اين. کشي شد بها را زيرپا گذاشت و خالق رفيق آوردهاي گران دست
گان خود در  ي مرکزي حزب بلشويک را تيرباران کرد، به وابسته اعضاي کميته اکثريت

کارانه  سراسر جهان، مانند حزب توده را هم وادار کرد، که اين فرهنگ سخيف و جنايت
هاي آزادي  گير، جنبش را مو به مو به اجرا گذارند و تبديل به فرهنگي کردند که گريبان

جديدترين نوع . ر کشورهاي شرق جهان شده استد" خواهي و سوسياليستي مخصوصا
  .ي پوتين و عراق امروزي روي داده است ي حاکمه، در روسيه ترور مخالفين ديدگاه طبقه

هاي تربيتي و آموزشي را بر  هاي اجتماعي و سياسي و حتا، شيوه ي فعاليت استالين کليه
اعت کورکورانه و ايمان همانند رمه، اط» مردم«خواست، و از  طبق مقاصد و ميل خود مي

، به يک درنده شباهت داشت تا يک ۱۹۲۸او از . کرد چون و چرا طلب مي شبه مذهبي بي
ي  استالين همانند بقيه. او به يک فرعون تبديل شده بود يوسف افتخاريبه قول . انسان

دانست، براي خود  ترين انتقادي بر او روا مي ديکتاتورهاي جهان، اگر کسي که کوچک
  . ي حتمي خريده بودمرگ
مند و بايگان  دانش) ۱۹۳۸- ۱۸۷۰(داويد بوريسويچ ريازاوف «به عنوان نمونه       

بود و در آن زمان به  ۱۹۰۶مارکسيست، عضو غيرجناحي حزب سوسيال دموکرات تا 
. در جريان جنگ اول جهاني انترناسيوناليست و زيمروالديست بود. ها پيوست منشويک

. به حزب بلشويک پيوست ۱۹۱۷ستي در پتروگراد بود که در اوت عضو جناح مژرايوني
مرد دردسر ساز اغلب با لنين و استالين مخالفت . هاي حزبي نماينده بود در اکثر کنگره

نام مستعار [بس کن کبا«: راني استالين با اين اظهار نظر که به دليل قطع يک سخن. کرد مي
معروفيت » .پردازي کار تو نيست دانند که نظريه مي  همه. ، خودت را مسخره نکن]استالين
ي  تا زماني که اتوريته  بنابراين) ۲۸۲:مارکس متاخر و راه روسي: تئودور شانين(».يافت

اما استالين در سال . لنين بر حزب بلشويک حاکم بود، کسي به ريازانف تعرض نکرد
  .، تيرباران کرد۱۹۳۸، او را از تمام مناصب خلع و در ۱۹۳۱

 بندي پاي و فعاليت عدم ايران، در ۱۳۵۷ مقطع سوسياليستي جنبش هاي ضعف از يکي      
 جنبش بر حاکم استالينيسم .بود سياسي و اجتماعي شرط و قيد بي هاي آزادي به ها آن
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 سال از  توده حزب بشري ضد و مخرب هاي فعاليت از ناشي که ايام، آن سوسياليستي
 ،۱۳۵۷ سال در استالينيست هاي چپ توسط »گردد بايد اماعد« شعار .بود ،۱۳۵۷ تا ۱۳۲۰
 سوسياليست .شد هم خودشان گير گريبان که است بوده  توده حزب کرد عمل ي نتيجه
 منهاي خواهي، خون و خشونت موج به زدن دامن که دريابد بايد مارکس پيرو واقعي
 نيافت در چپ« .شد نخواهد کارگري دموکراسي ارتقاء و تقويت سبب ، طبقاتي ي مبارزه

 کند را دموکراتيک نهادهاي رويش تنها نه جويي، کينه و ترس فضاي گسترش که
 اقتدارپذيري و قدرت به تمکين و بخشيده نيرو را اقتدارگرا منشي ساختار که بل کند، مي
 ارج مخالفان فيزيکي نابودي استالينيستي، منش و بينش در... .دهد مي شتابان رشدي را

 ي خودکامه حزبي دولت يک برپايي طرح استاليني، سوسياليسم پروژه .رددا يي ويژه
 خويش رسمي ئولوژي ايده بجز يي انديشه هر بر که است ساالر ديوان و )توتاليتر( فراگير

 آن، بر افزون .دارد خود کار دستور در را دگرانديشي هر سرکوب و زده تکفير مهر
 اين بر حاکم حقوقي بينش ي مجموعه بر تواند ينم استاليني توتاليتر و بسته تفکر غلظت
 بر مجازات قوانين و قضايي ي جامه در را گر سرکوب تفکر و نکرده سنگيني تفکر
 سپردن تيغ دم به تا تواند مي سرکوب ي دامنه که است روشن و .ننشاند قدرت گاه جاي

 بزرگ آموزگار« راستين شعار اين ،»ماست دشمن .نيست ما با که هر« .برسد نيز مخالفان
   )اعدام نفي در :کمونيستي وحدت(».بود استالين يعني »پرولتاريا

 اسير تناقض اين ي چنبره در يي جامعه چنين انسان و  طبقاتي ي جامعه ذات تناقض«      
 مختلف زواياي از و طرق به انسان هاي واکنش و ها گي ويژه در تناقض اين بيان .است
 با ارتباط در او هاي العمل عکس و ها گي ويژه ها، منش ديگر عبارت به .شود مي متبلور
 ي جامعه انسان جهت اين از و .پذيرد مي نابخردانه روابطي از تاثير اش اطراف محيط
  .کند مي حمل خود با را بيمارگونه هاي گي ويژه از يي مجموعه  طبقاتي

 مقابل در دفاعي يسپر ايجاد تناقض اين چنبره در انسان واکنش ترين عمومي      
 توجه با که است طبيعي .نابودي عدم جهت در تالشي است، خود حفظ براي و خويشتن

 پيدا مختلف هاي محدوده واکنش اين اجتماعي پلکان در ها انسان متفاوت موقعيت به
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 خصوصيت مولد تواند مي خود کنوني جهان در واکنش اين خاستگاه ليک .کند مي
  .باشد ديگري ي بيمارگونه

 در موقعيت دادن دست از ترس .آزارد مي را جان گاه همه که رواني، ترس !اضطراب      
 آينده، از ترس گرفتن، قرار خيانت مورد از ترس فقر، از ترس اجتماعي، مراتب سلسله
  ... و شدن گرفته ناديده ترس
 و ها منش در اطراف محيط از هراس در و خويش مقابل در دفاعي سپري ايجاد ليک      

 خاص هاي گي ويژه به توجه با و .يابد نمي بازتاب شکل، يک به انسان هاي العمل عکس
  .پذيرد مي مختلف اشکال تربيتي، و گي خانواده

 در خويش از دفاع به هراس اين بيان انزوا، به ميل و خويش به بردن پناه فردگرايي،      
 هراس اين نشانه مرجع، به ميل و تقدر به سپردان تن تسليم، .است اجتماعي محيط مقابل

 خشونت و است  گي ويژه اين تبلور نيز فردي قدرت کسب جهت در تالش .است دفاع و
  .آن ديگر بيان
 يا و است قدرت کسب دنبال به خشونت اين توسط يا کند، مي خشونت که کس آن      
 نشان و دخو حفظ به ميل هراس بيان خشونت صورت، هر در کند، مي آن حفظ در سعي

 يي رابطه در که کس آن .است درون هاي ضعف درمان براي بيمارگونه واکنشي از
 به دست تر بزرگ بسيار محيطي ي حيطه که کس آن يا و کند مي خشونت اعمال دوجانبه
 بازتاب شان واکنش و برند، مي رنج سان يک خصوصياتي از دو هر زند، مي خشونت
  .است پيرامون با همواجه در و وجود در بيمار روابطي

 بيان و خود حفظ به ميلِ اطراف، محيط از هراس ي نشانه خشونت کالم، يک به      
 .است  طبقاتي ي جامعه ناآگاه انسان گي ويژه خشونت .است درون در شده انباشته حقارت
  )۳۴-۳۳ :۱۳۶۷:اعدام نفي در :کمونيستي وحدت(».است بيماري يک خشونت

 دشوار بسيار واقع در نباشد، غيرممکن اگر« :است نوشته عداما مورد در مارکس      
 مجازات بودن مقيد و بودن حق بر »اصل« آن با باشد نظر در که بناگردد اصلي است،
 يي جامعه نوع چه اين ... .گردد اثبات بالد، مي خود بودن متمدن به که يي جامعه در اعدام
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 به نيست ضروري آيا ... شناسد؟ نمي دجال جز خود از دفاع براي بهتري وسيله که است
 جانيان براي را جا تا کند مي اعدام را جنايتکاران از يي دسته که جالدي ستايش جاي
 به را هايي جنايت چنين که انديشيد سيستمي تغيير ي درباره جدي طوري به کند، باز بعدي
  )۵۰۶-۵۰۹ ص :۸ جلد :يآلمان به آثار مجموعه :اعدام مجازات :مارکس کارل(».آورد مي وجود

طور که نوشتيم، رفيق کشي يکي از تاثيرات فرهنگ استاليني است که سران  همان      
اند و هنوز آثار و بقاياي آن به  حزب توده در جنبش چپ سوسياليستي ايران، رواج داده

جا و  اند، اين ديگر منشعب شده هاي سياسي که از هم توان در گروه اشکال مختلف مي
  .ها، هم از بين نخواهد رفت جا مشاهده نمود، و به اين زودي آن

، وارد ۱۹۲۸روسيه شوروي و مغز بيمار استالين است که از » کشي رفيق«محل تولد       
  ي سران حزب توده اين حرکت پليد و غيرانساني به وسيله. شود ي اجرايي مي مرحله

ي پنجاه، شصت، هفتاد  ههترورهاي درون گروهي د. نام گرفت» اعدام انقالبي«
هاي سياسي مانند فدايي، مجاهد و ديگران، متاثر از نقش مخرب  خورشيدي در ميان گروه

  .بوده است   و ضدانساني حزب توده در اين رابطه
 با ،]فدايي[سازمان ترک از پس )اسد( هدايتي اکبر علي« خورشيدي ،۱۳۵۰ ي دهه در      
 از يکي .کرد مي  گي زنده تنها و بود کرده پيدا رکا شرکت يک در جعلي شناسنامه يک

 جلوگيري براي .دهد مي گزارش سازمان به و بيند مي تصادفي طور به را او سازمان رفقاي
 مرزي برون روابط:نيري حيدر( ».کنند اعدام را او گيرند مي تصميم ]؟[!بعدي احتمالي خطرات از

 .مرگ يعني »تيمي خانه خبر بي ترک« ي،ي توده_استاليني فرهنگ در )۳۴ :۱۳۵۷ سچفخاتا
 به ابتدا که فرد اين است ممکن که نکردند فکر خود پيش وقت هيچ مرگ مناديان
 .باشد نداشته را شرايطي چنين در کردن  گي زنده توان است، شده تيمي خانه وارد ساکن،

 که روشي همان شبيه "عينا .فيزيکي حذف :کردند انتخاب را کار ترين راحت ها آن
  .سپرد اعدام جوخه به را نفر هزاران و کرد مي اعمال بلشويک حزب اعضاي به نسبت استالين

 عصر در ايران اجتماعي هاي جنبش بر حاکم استالينيسم فرهنگ از ديگر ي نمونه يک      
از برزو نابت آمده که شرح حالي » جاي پاي مردم شوريده«کتاب  در که دوم، پهلوي
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شناس در پاريس که در آن تراب  گي تراب حق ش ماه آخر زندهاست از بخشي از ش
پردازد، اما داستان  چندان به جزئيات داستان شريف واقفي و مرتضا صمديه لباف نمي

زير شالق و شکنجه   کشتن مرتضا هودشتيان را در خارج از کشور و در اردوگاه الفتح در
داند و  را باز هم يک اشتباه مي» مشکوک بودن«به دليل " اش، صرفا رزم توسط رفقاي هم

که خود  با اين  .نه يک جنايت که ريشه در فرهنگ استاليني منبعث از حزب توده دارد
اش از  او را روز بعد از کشته شدن» مشکوک نبودن«شناس کسي است که خبر  تراب حق
بوده  آن» تر بازجوئي دقيق«معناي اين : خوانيم کتاب مي ۳۰۳در صفحه   . آورد عراق مي

گناهي  که ارتباط تلفني با تهران ميسر شود، و بي اند و پيش از آن که مرتضا را با کابل زده
. آمدهاي آن جان باخته است کاري مرتضا روشن شود، جوانک زير شالق و پي و يا گناه

فرداي آن روز توانستند با تهران تماس . اتفاق افتاده است ۱۳۵۳اين قتل روز دهم آبان 
معلوم شده است که مرتضا از هواداران سازمان بوده است و نيرنگي در کار  بگيرند و

 . نيست

در [،در روستاي گاپيلون کردستان عراق،۱۳۶۴واقعه چهار بهمن « ديگر، مورد      
درگيري دروني تشکيالت اقليت به رهبري عباس توکل و مصطفا مدني در اين روز، از 

يک فاجعه نيست، يک بدعت .] خمي شدندطرفين؛ پنج نفر کشته و شش نفر هم ز
هاي استاليني در ايران، تحريف، تهمت، اخراج و  در تشکل. رود هولناک نيز به شمار مي

هتک حيثيت و حتا اعدام افرادي از مخالفان درون سازماني، سنتي معمول است که از 
انگيز،  تدر اين سنت نفر. در ايران نهادينه شده است يي توده_استاليني فرهنگطريق 

هاي  ها که اهرم آن. شوند رزمان ديروز، ناگهان به خائنين و عوامل بورژوازي تبديل مي هم
  )۱۶۹ص: ۱۳۶۵اسفند: ۶شماره :انديشه رهايي(» .کنند تشکيالتي را در اختيار دارند، اخراج مي

کميته «بود به دستور  خوانده» مضحک سازي صحنه« را آن شاملو احمدترور شاه که       
و به رياست خسرو روزبه و فرماندهي کميته مرکزي و شخص کيانوري، بدون » ترور

ي آن به غير از  توجه به شرايط عيني و اجتماعي حاکم بر جامعه انجام گرفت که نتيجه
  . در بر نداشت  چيز ديگري حتا براي حزب توده» مردم«ضرر براي 
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به وسيله دکتر علي اکبر سياسي  ، خورشيدي استقالل دانشگاه تهران۱۳۲۰در دهه       
طوري که شوراي دانشگاه، همه امور دانشگاه و حتا انتخاب رئيس  مسجل شده بود به
اما همين . داد داد و اجازه ورود دولت و شاه، در امور دانشگاه را، نمي دانشگاه را انجام مي

، ۲۳و کيانوري که ترور نافرجام ناشي از حرکت تروريستي حزب توده و با اطالع رزم آرا
رخ داد، عالوه بر حاکم شدن جو ديکتاتوري در جامعه و بازداشت  ۱۳۲۷بهمن  ۱۵در 

، سبب شد که شاه براي حاکميت خود بر دانشگاه تهران وارد عمل شود  سران حزب توده
يي از دانشگاه تهران شد، اما با مقاومت شورا و علي اکبر  و خواستار اخراج استادان توده

بعد از کودتاي  ۱۳۳۲اما در سال . رو شد و نتوانست کار زيادي از پيش ببردسياسي روب
، به طور کامل ۱۳۵۷يي در مجلس، کنترل دانشگاه تهران را تا  مرداد، با تصويب اليحه ۲۸

  .در دست گرفت
 شاه به تيراندازي که« دهد مي نشان آمده دست به شواهد که است معتقد شاهلو جهان      
 باج و ترساندن براي که بل کشتن براي نه هم آن بود، انگلستان امنيت گاهدست دستور به

 و بودند انگليس و روس دوسويه جاسوس کيانوري و فيروز مريم: چون او از گرفتن
 دلي دو جاي ديگر پنهاني رازهاي بسياري شدن آشکار و ها سال گذشت از پس امروز
 و لکنته بودند، داده فخرآرايي دست به که را يي تپانچه] ديگر، طرف از. ...[است نمانده

 با چون. نباشد کشنده شود، مي شليک آن از که تيري تا بود، خان بدون بسا چه و کاره بي

                                                 
 گريخته مجارستان به هوايي نيروي يي توده افسر سقايي آقاي چهارم، پلنوم نشست از پيش«- ۲۳

 در فخرآرايي آقاي شدن تهکش و شاه به تيراندازي از پس که بود گفته رادمنش رضا به بود،
 به وابسته هاي پرونده ي همه بودم دادگاه اين داوران از چون من و شد برپا دادگاه ارتش، دادرسي

 چون بي رخداد اين در فيروز مريم و کيانوري اندرکاري دست رو اين از ام خوانده را دادرسي اين
 کردند، مي پيروي و داشتند شنوي حرف کامبخش از يي توده افسران تر بيش چون اما. است چرا و

 طوري به زد مي ميخ به و نعل به گفت مي سخن که هنگامي و زد باز سر پلنوم در آن بيان از سقايي
 خودداري داند، مي چه آن بازگويي از او که دريافتند بودند، نشست آن در که کساني ي همه که
 )۱۳۰:دوم بخش: گانگانبي و ما سرگذشت:افشار شاهلوي جهان اهللا نصرت(».کند مي
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 هدف به و کرد شليک شاه به را تپانچه هاي فشنگ ي همه رو روبه و نزديک از او که اين
 يي همعجز را آن نادان مردم نداشت، کاربردي خراش چند جز خورد، هم

  )۱۳۲-۱۳۱:دوم بخش: بيگانگان و ما سرگذشت:افشار  شاهلوي جهان اهللا نصرت(».دانستند
ي  ، فضاي باز سياسي اجتماعي، به هر دليلي، در جامعه۱۳۲۷تا  ۱۳۲۰هاي  يعني بين سال

يوسف به طوري که . رفت که نهادينه شود آن روز حاکم بود، جا افتاده بود و مي
اند، که  هاي کارگري خود را در آن مقطع زماني انجام داده عاليتو باقر امامي ف افتخاري

همين . بوده است  که حزب توده ها در آن زمان نه رژيم شاه، بل تنها دشمن بالقوه آن
ها استقالل خود  تهران هم اثر گذاشته و آن  گاه ، بر دانش شرايط اجتماعي حاکم بر جامعه

کرد،  ه دستور کارش را هميشه از خارج دريافت ميک  اما حزب توده. را باز يافته بودند
هاي  جريان  توانست آن را به کمک اين شرايط مناسب اجتماعي را درک نکرد که مي

آن را تقويت و ارتقاء دهد و سبب جلوگيري از حوادث ) مصدق(ديگر مانند جبهه ملي 
نست در توا توانست چنين کند اما مي حتا اگر هم نمي. ي سي خورشيدي شود دهه

، نه تنها کودتا را شکست دهند، و شاه را وادار به ۱۳۳۲همراهي با مصدق در سال 
نمايد نه حکومت، و حقوق شهرنشيني و » سلطنت«طوري که فقط  نشيني کنند، به عقب

آن زمان شدني " اين طرح دقيقا. کنند شهروندي را براي تمام افراد ساکن در ايران تضمين 
  چرا؟. اما نشد. نيروي کافي براي اجراي آن در دست داشت  بود، چرا که حزب توده

آن «ترور نافرجام سبب ايجاد حاکميت ديکتاتوري محمدرضاشاه شد در حالي که       
ي لگام گسيخته از استبداد رضا شاهي که با فضاي باز سياسي همراه بود،  جامعه

کم اجرا کند و  روطه را کمي مش رفت قوانين مغفول مانده يي که مي توانست به جامعه مي
توانست  مزه انتخابات آزاد پارلماني از نوع غربي را به مردم کوچه و بازار بچشاند، که مي

  ».تا سطح جوامع غربي ارتقاء يابد، باز ماند
حزب توده در کار عضوگيري براي خود در دانشگاه بود و براي «يعني در حقيقت       

زيرا . ر نخستين دانشگاه ايران ارزشي قائل نبودفعاليت صنفي و علمي و آموزشي د
هاي  ها و سنديکاها و محيط استالين به آزادي تشکل» رفيق«شوروي و صدر هيات رئيسه 
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ها جامعه  چه آن دادند و آن دانشگاه تهران فقط براي اهداف خودشان اهميت مي
بط با آن يي که فقط حزب توده و تشکيالت مرت دانستند يعني جامعه دمکراتيک مي

کردند  ها هيچ وقت به آن اعتراف نمي البته آن. آزادي فعاليت داشته باشند، منظورشان بود
  )رامين مستقيم(».پيشه کرده بودند» تقيه«و 

هاي  تروريسم حزب توده نه به خاطر گسترش شرايط انقالبي و يا به نفع توده      
در منافع روسيه داشت،  که به خاطر منافع سران حزب توده که سر کش، بل زحمت

در " ي ترور يعني کيانوري و شوهر خواهرش کامبخش، مستقيما کميته. گرفت صورت مي
حسام  محسن صالحي،، و آقا برار فاطري، داريوش غفاري، پرويز نواييترور، 

مدافع  احمد دهقاننام و ضد رژيم پهلوي،  خبرنگار خوش محمد مسعود لنکراني،
دانم که تنها گناه صالحي، انتقاد سازنده  به خوبي مي«اند  داشته رژيم شاه، و ديگران دست
  )۳۳۶:مصدق سقوط راز و توده حزب کارنامه:برهان عبداهللا( ».بود  و دلسوزانه از حزب توده

ها براي هر عمل خود، دليلي را  آن. خسرو روزبه مجري اوامر کميته ترور بوده است      
بودن، » جاسوس» «خير و صالح حزب«بودن، » تتروتسکيس«دادند، مانند  تراش مي

 از توده حزب سران تروريستي اعمال نمونه چند به کنونا. و غيره» وابسته به امپرياليسم«
 کشي آدم شبکه اعضاي ترين رحم بي از يکي ۲۴استپانيان سروژ« :پردازيم مي خودشان قلم

                                                 
به زندان افتاد و با  ١٣٣٣بود، در سال   چاکان حزب توده که يکي از سينه سروژ استپانيان -  ۲۴

هاي  ، وارد فعاليت١٣٣٩ها شروع به همكاري كرد، و پس از آزادي از زندان در سال  بان زندان
. مان شاه شريك شددار معروف ز ، سرمايهالجوردياقتصادي شد و تا جايي پيش رفت كه با 

آخرين و «: نويسد ، مي۱۳۳۲مرداد  ۲۸باقر مومني هم سلولي سروژ استپانيان بعد از کودتاي 
در شعبه يا سازمان » شاخه تعقيب«اش مسئوليت  هاي پيش از گرفتاري مهمترين موقعيت او در سال

ينده هيئت اجرائيه اين سازمان كه دكتر مرتضي يزدي به عنوان نما. اطالعات حزب توده ايران بود
بر آن نظارت داشت و خسرو روزبه مسئول مستقيم آن بود، هفت شاخه داشت كه پنج شاخه آن 

هاي نظامي و انتظامي، ادارات و دوائر دولتي، احزاب و  مامور كسب خبر و اطالع از سازمان
ه ديگر ها و كليساها و موسسات خارجي بود، و از دو شاخ خانه ها و مطبوعات، سفارت جمعيت
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 رسيده اطالع :نويسد مي خود آور چندش اعتراف در جنايت اين به راجع روزبه، خسرو
 و شناسد مي را جوانان سازمان مرکزي ي کميته اعضاي  ي همه صالحي محسن که بود

 با من را ]داشت سال ۲۲ محسن[مزبور جوان شد قرار ... است آنان گيري دست درصدد
 واقع را سهايي منزل شهبازيان آشوت ... بکشيم زاده، گرگين اش  رابط و محمودي کمک

 مهندس اختيار در ... و تخليه ظهر از حشمتيه شمالي ديوار روي به رو يرانشم خيابان در
 تمرين مشغول ديگر اتاق در محمودي و من ... داد قرار روزبه خسرو معاون نديم کاظم
 اتاق به تمرينات تماشاي براي را زاده گرگين و صالحي يعني نفر دو آن و شديم کشتي
 از من کارها، اين جريان در .شدند ما عمليات کشري ... نيز آنان و کرديم دعوت خود

 دادم فشار و گرفتم را صالحي گلوي کرده استفاده بودم کرده بيني پيش "قبال که موقعيتي
 نديم کاظم موقع همين در .نموديم خفه را او محمودي بخصوص ديگر نفر دو کمک با و

 لخت مشغول نفر چهار هر آن از پس ... شتافت ما کمک به بود باال ي طبقه در که هم
 را سرگوني انداخته گوني در را وي ديگر يک کمک با سپس .شديم مذکور جوان کردن
  )۳۴۳:پيشين( ».نشستيم شهبازيان آشوت انتظار به و بستيم
به طور خالصه کامبخش و برادر زنش کيانوري، يک فراکسيون مخفي در حزب «      

ايران و دستورات باقروف دبيرکل حزب  توده داشتند يعني حزبي در داخل حزب توده
خواستند کامبخش را تغيير  اگر مي» .کردند کمونيست آذربايجان شوروي را اجرا مي

                                                                                                                 
هاي ديگر اين  از مسئوليت. شد يكي مامور بايگاني اطالعات و يكي شاخه تعقيب تشكيل مي

هايي بود كه به خدمت پليس در آمده بودند و  ها و حزبي شاخه اعدام و از بين بردن خبرچين
ها با سروژ  دادند، و مسئوليت اين شاخه هاي پليسي قرار مي اسرار حزبي را در اختيار دستگاه

گذاشتند  از همين خبرچينان كه اسرار حزبي را در اختيار ركن دو و ستاد ارتش مي... استپانيان بود
سازمان اطالعات حزب اعدام شدند، و سروژ به عنوان » شاخه تعقيب«چهار نفرشان به وسيله 

ها مشاركت داشته و حتي ماموريت يافته بود كه  مسئول شاخه متهم بود كه در همه اين اعدام
 )دهنده يك مترجم سرگذشت تكان :محمد جواهركالم(».ها را به دست خود خفه كند كي از ايني



۱۰۲ 

من بايد در اين مورد با رفيق «داد که  سمت دهند او با کمال آرامي و اطمينان جواب مي
  )۴۶ص:وده راکنم کميته مرکزي حزب ت من متهم مي: فريدون کشاورز(» .باقروف مشورت کنم

 به قبلي اطالع بدون نوشين روزبه، گيري دست از پس روز يک« :نويسد مي يي خامه      
 و ها دشنام آن از پس ماه دو درست ديدار اين که بياوريد نظر در .رود مي ملکي ديدار
 و خائن را او و داده ملکي به نوشين جمله من  توده حزب رهبران که است هايي تهمت
 چه انگليس نوکر يک از نوشين، آقاي« :گويد مي ملکي .بودند خوانده اليسمامپري عامل
 گله اين ملکي آقاي« دهد مي جواب نوشين »ايد؟ آمده سراغش به که خواهيد مي

 ما به را چيز همه و نداريم اختياري ما که دانيد مي بهتر خودتان .بگذاريد کنار را ها گزاري
 دادند مي نسبت شما به که را اتهاماتي اين که داند مي حزب در کس همه .کنند مي تحميل
 يي نامه در  توده حزب رهبري« ديگر مورد و ».مجبوريم بکنيم، چه ولي .است دروغ

 راهنمايي است نوشته مسکو مقيم حزب مرکزي ي کميته به ۱۳۳۲ سال آخر در "مشترکا
 از نفر چند ترور ي درباره شما نظر استفسار به است مربوط ديگر امر« که خواهند مي

 مانعي اصولي لحاظ از آيا .اند مزاحم بسيار که ]يي خامه و ملکي منظور[ ناباب دشمنان
  )۲۵۹-۲۶۰:مصدق سقوط راز و توده حزب کارنامه:برهان عبداهللا(»دارد؟

اکنون از بديهيات تاريخ معاصر ايران است که رزم آرا به طور جداگانه، هم با خسرو «      
با کيانوري نيز پنهان از چشم . ارتباط داشت  هاي خاص با حزب توده از راهروزبه و هم 

 و لنکراني، حسام توسط روزبه، دستگيري از پس روزبه، بوسيله زماني مرکزي، ي کميته
 )۲۶۱:پيشين( ».بود مربوط غيرمستقيم و مستقيم خود، ي ويژه عوامل طريق از هم زماني

ها، حتا بدون فرمان  بدون جلب نظر شوروي ] حزب توده[ممکن نبود گروه ترور «
  )۲۶۴:پيشين(» .سفارت، در راه منويات رزم آرا به کار گرفته شود

يي را در تهران کشت و چنانچه  کميته ترور به رهبري کيانوري و به دستور او عده«      
ا کردند و از اين مسائل م شدند ولي فرماندهان تغيير نمي معمول است، مجريان عوض مي

شان باز شده بود و هر که هرچه  فقط در مهاجرت در مسکو وقتي کادرها ديگر زبان
در اين هنگام کيانوري بدوم واسطه با رزم آرا در تماس . دانست گفت باخبر شديم مي
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او . گرفت تماس داشت و دستور مي" ها پيش شخصا با سفارت شوروي نيز از مدت. بود
حرکات کيانوري که از نظر . خورد ح آب نميبدون دستور سفارت شوروي به اصطال

الواسطه از طريق کامبخش و باقروف  پوشيده بود، به دستور سفارت و مع مرکزي ي کميته
 ي کميتهها او را از هرگونه گزند رفقاي معترض در  به همين جهت روس. گرفت انجام مي
انوري بدون نظر ي کي کافي بود يکي از اعمال مرتکبه. ... محفوظ نگه داشتند مرکزي
شد و به  شد و کمي ارفاق مي آورد و اعدام نمي ها بوده باشد تا اگر شانس مي شوروي
  )۲۶۵-۲۶۴:پيشين(» .ها در يخبندان سيبري به سر برد گشت، سال هاي کار تبعيد نمي اردوگاه

فالن من عقيده دارم که اگر رفقاي شوروي يکي از ماها را صدا کنند و به او بگويند «      
ي مرکزي خودت نگو، ما بايد حرف شنوي داشته باشيم  کار را بکن ولي به رفقاي کميته

ي مرکزي حزب توده در  اين مطالب در صورت جلسه کميته» .و آن کار را انجام بدهيم
   )۴۷:کنم کميته مرکزي حزب توده را من متهم مي: فريدون کشاورز( .مسکو ثبت شده است

يي که به  گي ي تصادف ساخته وري هم به وسيله ز قتل جعفر پيشهي کشاور به گفته      
يي که به بحث و  دستور باقروف صورت گرفته شد، انجام گرفته زيرا در يک جلسه

وري نظري خالف نظر باقروف  گيرد، پيشه بررسي شکست فرقه آذربايجان صورت مي
وري  ه توهيني به پيشهک» مردک بشين«جا از طرف باقروف تذکر  دارد که در آن بيان مي

حزب توده فقط «گويد است که در  چه که کشاورز مي برخالف آن. گيرد بود انجام مي
، تعداد عمال استالين بسيار »کامبخش و کيانوري: دو نفر بودند که عمال استالين بودند

تر از دو نفر بودند و شامل تمام اعضاي کميته مرکزي و دفتر سياسي و ديگر  بيش
اش، از  ي رهبري بودند، چون در غير اين صورت مانند، احمد قاسمي و دو رفيقها ارگان

  . شدند اخراج مي  حزب توده
بسيار نزديک   ي رابطه  با رزم آرا   در مورد قتل محمد مسعود بايد گفت که حزب توده      

آرا  نامه به خط رزم: سند. (داشت و اسناد و مدارک آن به دست محمد مسعود افتاده بود
و به   و به کارگرداني حزب توده» رفقا«ها به فرمان  که قبل از انتشار آن) براي خسرو روزبه

محمد مسعود گفته بود «نويسد؛  احمد هاشمي مي .شود وسيله خسرو روزبه کشته مي
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ام که با چاپ آن ايران تکان  اسنادي از ارتباط رزم آرا با خسرو روزبه به دست آورده
 راز و توده حزب کارنامه:برهان عبداهللا(» .ناگهان مغز محمد مسعود متالشي شد ولي. خواهد خورد

  )۲۵۳:مصدق سقوط
ي تهران مصور، و وکيل مجلس، از دوستان بسيار  احمد دهقان، صاحب مجله«      

بر سر يک موضوع، سخت با " ولي اين دو نفر بعدا. آرا بود نزديک و صميمي رزم
ي خويش، با  طلبانه هاي جاه برد هدف آرا براي پيش رزم. ديگر اختالف پيدا کردند يک

ي شديد به  ها سازش کرده بود و دهقان با عالقه هاي بزرگ خارجي، منجمله روس قدرت
ها  يي عليه آن دربار، از مخالفين سرسخت شوروي و حزب توده بود، و مقاالت رسواکننده

هت حمايت از او براي کسب نزديکي به روسيه ج[کرد که با سياست جديد  منتشر مي
نقطه . سازگار نبود ۲۵آرا رزم] ي رضايت انگليس و آمريکا وزيري، به اضافه مقام نخست
يان نويسنده  هاي دهقان عليه شوروي، سلسله مقاالتي بود به قلم کريم روشن اوج مخالفت

صداي  ، اين مقاالت سر و»من جاسوس شوروي در ايران هستم«ي تئاتر، به نام  و هنرپيشه
آرا به اين تبليغات  زيادي به پا کرد و سفارت شوروي اصرار عجيبي داشت که رزم

هاي عجيب  گاه يان را در مخفي اما دهقان دست بر دار نبود و روشن. زهرآگين پايان دهد
، ناقص نماند و مرتب »من جاسوس شوروي در ايران هستم«کرد تا  و غريب حفظ مي

                                                 
، به دليل تمايل و نگاه شاه به طرف آمريکا، )۱۳۲۷بهمن ۱۵(در مقطع زماني ترور شاه – ۲۵

آرا در جهت جانشيني شاه و  در نتيجه با تحريک رزم. انگلستان از اين موضوع راضي نيست
. آورد زع خود، طرح دوستي با روسيه و حزب توده را به مرحله اجرا در ميحاکميت بالمنا

آرا بستر مناسبي براي فعاليت حزب توده فراهم کرده بود و همين بستر بود که منجر به فرار  رزم
در نتيجه از طريق کيانوري دستور ترور .، شد۱۳۲۹آذر  ۲۴اعضاي کميته مرکزي حزب توده در 

به طوري که روسيه در اين جريان . شود خرآرايي به مرحله اجرا گذاشته ميشاه به وسيله ناصر ف
گيري به عمد توسط نيروهاي نظامي تحت امر  کند و فخرآرايي پس از دست سکوت اختيار مي

در واقع سکوت شوروي در پي ترور شاه، عامل . شود تا اسرار ترور مخفي بماند آرا کشته مي رزم
 .آرا بوده است گيري رزم مناسبي جهت قدرت
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داري او  آرا گفته بودند به شرطي با زمام ها به رزم ورويگفتند ش مي. ... منتشر گردد
از ميان برداشته ) دهقان(کنند که اين دشمن سر سخت و يک دنده  موافقت مي

ي حسن  آرا و به وسيله نمود رزم با ره[روز پس از ترور دهقان  ۲۰تنها . ... شود
به مسند آرا  رزم ۱۳۲۹تير  ۵يعني در .] جعفري عضو حزب توده انجام گرفت

  )۹۵:راهه بي: عبداهللا برهان( ».وزيري رسيد نخست
حسام لنکراني «و در مورد ترور لنکراني به دست خسرو روزبه بايد نوشت که       

چنين در جزئيات روابطي که منجر به قتل  هم. در جريان قتل محمد مسعود وارد بود
گروه ترور انجام  او از تمام جنايات پشت پرده که. احمد دهقان شد قرار داشت

: پيشين(».آرا و ديگران اطالع کافي داشت ها، زدوبندهاي حزب با رزم داده بود، پيام
حسام لنکراني به پيشنهاد کيانوري و با تصويب هيئت اجرائيه مقيم تهران به «)  ۳۳۷

قتل رسيد و گناهي که براي او پيدا کرده بودند اين بود که از اسرار زيادي اطالع 
دانند که حسام لنکراني از  دانستند و مي در ايران مي  افراد حزب توده  ي ههم. داشت

بود و به همين مناسبت از   بهترين، فداکارترين و پرکارترين کادرهاي حزب توده
کند مرگ  آيا پاداش فردي که زياد فداکاري و کار مي. بسياري کارها خبر داشت

که اسرار اين آقايان را که مدتي اسرار او . نگرفته بود  است؟ او که با پليس رابطه
  )۳۳۸-۳۳۷:پيشين(».کرد، نگه داشت و بروز نداد حزب تصور مي

شاهلو در پلنوم چهارم حزب توده در مسکو، از کامبخش در مورد قتل عضو  جهان      
پرسد که انگيزه کشتن حسام لنکراني چه  فعال و صديق حزب توده حسام لنکراني، مي

ي  از جمله فرار اعضاي کميته[دانست، بسياري از اسرار حزب را مي«: بود؟ او گفت
چون بيم آن رفت که به دست پليس افتد، از ] آرا با چراغ سبز رزم) ۱۳۲۹آذر(مرکزي 

من به کامبخش گفتم، اگر . رو دستگاه رهبري بر آن شد که او را از ميان بر دارد اين
کشته شويد،   د، شما بايد پيش از همهداند، بايد کشته شو هرکس که اسرار حزب را مي

او با لبخندي . دانيد رازهاي پنهاني و اسرار مگوي حزب توده را مي  چون بيش از همه
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ها و به ديگر سخن  کشي ي اين آدم در همه. ... ۲۶گو را به شوخي برگزار کرد گفت
هندس ها، آقايان هيئت اجرائيه؛ دکتر محمد بهرامي، دکتر حسين جودت، م کشي رفيق

علي علوي، دکتر غالمحسين فروتن، دکتر نورالدين کيانوري، محمود بقراطي و احمد 
کرد و کشتن هر کس را صالح  قاسمي دست داشتند و هر پيشنهادي که خسرو روزبه مي

خسرو روزبه خود گفته . ... شدند کردند و هم داستان مي دانست، آقايان موافقت مي مي
رفت و با همسر و فرزندان او  ي او مي حسام لنکراني به خانهبود که به هنگام زنده بودن 

واره فرزندان  رفته است و هم اش مي شرمي پس از کشته شدن او نيز به خانه آشنا بود، با بي
گفته است که به شوروي رفته  و او مي» بابا کجاست؟! عموجان«پرسيدند؛ که  او از او مي

  ) ۱۴۶-۱۴۵:بخش دوم: رگذشت ما و بيگانگانس:افشار شاهلوي اهللا جهان نصرت(» !است
ها ادامه  هاي مختلف، مدت آرا و حزب توده و شوروي، در زمينه کاري رزم هم«      

ي  رسد که فرار سران حزب توده از زندان قصر قاجار، با معجزه قطعي به نظر مي. داشت
ق لنکراني را با البته حزب توده هم ح. آرا و وساطت حسام لنکراني انجام شده است رزم

   )۹۹:پيشين(» .قتل او، در تابوتش گذاشت
گويد  بابک اميرخسروي مي. رسانند حسام لنکراني را به بهانه معتاد بودن، به قتل مي      

چون لکه ... قتل حسام لنکراني که از کادرهاي بسيار با ارزش، سودمند و فداکار حزب «
برادران [احمد، مصطفا و مرتضا،. ستننگ پاک نشدني، دامن حزب را آلوده کرده ا

: نظر ازدرون به نقش حزب توده( ».از احترام فراواني در حزب و جامعه برخوردار بودند] حسام

دکتر جودت با من تماس گرفت و تقاضا «: خسرو روزبه گفته است...) ۱۴۵:بابک اميرخسروي
انع شده بود، کرد در اين مسئله با حزب توده همکاري کنم و من هم که وجدانم ق

حسام از «. ... و با مشارکت ابولحسن عباسي و آرسن آوانسيان او را ترور نموديم. پذيرفتم
  ) ۱۴۷:پيشين(».قتل محمد مسعود به دست عباسي اطالع داشت

                                                 
سپاري جسد در باغچه همان خانه، جودت  بعد از قتل لنکراني توسط خسرو روزبه و خاک.- ۲۶

شخص حسام و «: خسرو روزبه !گويد گي هيئت اجرائيه به روزبه تبريک و شادباش مي به نماينده
 ».اند خانواده لنکراني به من محبت زياد کرده
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از زندان به  ۲۷ي مرکزي حسام لنکراني اطالع دقيق داشت که فرار اعضاي کميته      
حزب توده براي جلوگيري از افشاي   بنابراين. آرا صورت گرفته است دستور رزم

گري خسرو روزبه و  ، با مجري۱۳۳۱آرا، حسام لنکراني را در شهريور  اش با رزم رابطه
 ۱۷لنکراني در . ابوالحسن عباسي، با ضربات پتک آرسن آوانسيان ترور کردند

منشين به قول ه. ، کمک کرده بود تا خسرو روزبه از زندان بگريزد۱۳۲۶بهشت  اردي
روزبه در . حزب توده، در دفاعيات خسرو روزبه دست برد تا موضوع پنهان بماندبهار، 

کند که تمام  هايش روي هم رفته چهارده دليل بيان مي بازجويي ۱۳۶تا  ۱۳۱صفحات 
  .اند ي مرکزي حزب توده از تمام ترورهايي که صورت گرفته اطالع داشته اعضاي کميته

هاي اطالعاتي انگليس و آمريکا، از زير و  ساواک و سرويس" عداي حاکمه ايران و ب طبقه
اما مردم ايران و . اند ها به دقت تشريح شده است، مطلع بوده بم اين ترورها که در بازجويي

خبر بود و  که در وصف خسرو روزبه شعر سروده است، آن موقع بي احمد شاملوحتا 
ي سران حزب توده، فکر  ال رياکارانهبه دليل تبليغات دروغين و اعم» مردم«ي  همه
. کردند که محمد مسعود توسط دربار و مامورين امنيتي رژيم شاه کشته شده است مي

کاري و  ها، با دست سازي واقعيت پردازي و وارونه حزب توده، طبق روال معمولي دروغ
ن خود گان حزب توده، چهره زشت و اعمال ننگي باخته سازي در دفاعيات و ياد جان جعل

داد، همين کار را بر سر متن کامل دفاعيات خسرو روزبه که به  را خوب و منزه جلوه مي
اش رسيده بود، آورد و با سانسور کردن بخش مربوط به محمد مسعود و حسام  دست

  .پنهان داشت» مردم«لنکراني، آن را از ديد و نظر 
، از چند و چون ۱۳۵۴ال در س» ي تدفين خطابه«هنگام سرودن شعر  احمد شاملو      

که از موضوع اطالع يافت شعر خود را پس  بعد از اين. خبر بود ترور محمد مسعود بي
                                                 

، که متعاقب آن، بسياري از رهبران حزب توده ۱۳۲۷بهمن  ۱۵پس از ترور ناموفق شاه در  – ۲۷
دکتر مرتضا يزدي، بقراطي، کيانوري، دکتر حسين جودت، احمد قاسمي، : گير شدند دست

در زندان " قبال[اکبر شاندرمي، علي علوي، صمد حکيمي، خسرو روزبه عبدالحسين نوشين، علي
 .فرار کردند ۱۳۲۹آذر  ۲۵در تاريخ ] بود
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براي هميشه _ اعدام خسرو روزبه _مناسبت اين شعر «: او با خشم و درد نوشت. گرفت
برداري سياسي حاضر شود در مقام  يي که تنها براي ايجاد بهره بشر اوليه. منتفي است

آاليد تنها يک  تر از خود بي ارج فاقد احساس، دست به قتل نفس موجودي حتا بي جالدي
. ي جالدان تاريخ است تاييد او، به هر دليل که باشد، تاييد همه. کار است و بس جنايت

  ».متاسفانه بسيار دير به اقارير اين شخص دست يافتم
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  ايران و شوروي ۱۹۴۶قرارداد 
  

، به تدريج زمينه الزم را براي تامين ۱۹۲۱نوشتيم استالين از سال " طور که قبال همان      
کند و با بستن هر قراردادي با کشورهاي  دارانه فراهم مي ي سرمايه منافع روسيه، از زاويه

نيروهاي نظامي روسيه از ابتداي جنگ . ديگر، منافع اقتصادي ملي روسيه اولويت اوست
گي هم  ، در شمال و شمال غرب ايران حضور داشتند و به ساده۱۹۴۶ل جهاني دوم تا سا

، به ۱۳۲۴روي همين دليل از سال . خواستند بدون کسب امتيازي از ايران خارج شوند نمي
باشند، ساکنين کردستان و آذربايجان را در   ي عوامل خود که سران حزب توده وسيله

. ، منطقه خود را تشکيل دهند»دمختارخو«جهت منافع خود، تحريک کردند تا حاکميت 
رفتند که با پاسخ منفي او روبرو  يوسف افتخاريبراي اجراي اين هدف، ابتدا به سراغ 

از اين عمل، فشار بر  استالينهدف . ها را پذيرفت پيشنهاد آن وري پيشهشدند، ولي 
هم براي  قوام. براي گرفتن امتياز استخراج نفت شمال ايران بود) قوام(دولت مرکزي 

اين دو عامل، زمينه الزم براي بستن . خروج نيروهاي نظامي شوروي از ايران نقشه داشت
  .ايران و شوروي فراهم کرد ۱۹۴۶قرارداد 

به عنوان  مظفر فيروزبراي اجراي منويات خود از  قواماما قبل از بستن قرارداد،       
حزب   ي کيانوري، رابطهاش، مريم فيروز همسر  مشاور کمک گرفت تا به کمک عمه

  . با قوام را دوستانه نمايد  توده
حتا هنگامي که قوام با استالين قرارداد بست، مظفر فيروز را به عنوان سفير ايران به       

فيروز هر . جا برابر ميل او، به سرانجام برساند مسکو فرستاد، تا مراحل قرارداد را در آن
  . داد ها انجام مي الين در مسکو مالقاتروز با سران شوروي و از جمله است

دانست که قضيه آذربايجان و کردستان را استالين براي کسب امتياز نفت  قوام مي      
به حزب توده وعده داد که سه نفر از اعضاي   بنابراين. شمال ايران به وجود آورده است

 مجيزگوي  را توده زبح عمل، اين با او. ي خود به پذيرد ي مرکزي را در کابينه کميته
 توده حزب ارگان ،»رهبر« روزنامه. کرد شيرفهم نيز را استالين ترتيب بدين و کرد خود
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... «: برد كار به» السلطنه قوام« مورد در را گونه  ستايش عبارت اين ۱۳۲۴ اسفند ۲۲ در ايران
 اين.  است  آورده كار روي ، حاكمه هيات عليه ملت غضب امواج همان را كنوني دولت
»  سادچيكف« چنين هم» . است حاكمه هيات عليه ملت آميز مسالمت اسلحه آخرين دولت

  .خواند خاورميانه بزرگ مدار سياست را قوام ،سفير روسيه در تهران

: گويد ايرج اسکندري مي. در نتيجه حزب توده با تمام قوا از دولت قوام پشتيباني کرد      
يکي موضوع آذربايجان و ديگري موضوع : باني کرديمما از قوام به دو دليل پشتي«

به همين دليل به تدريج قوام . آميز تخليه نيروهاي شوروي و مسئله نفت بود مسالمت
جا آورديم و  يي پيدا کرد، به کلوپ ما آمد، او را به آن السلطنه در داخل حزب ما وجه

يي  و يک زمينه تودهکم براي ا کم. جا صحبت کرد براي او خيلي دست زدند، در آن
بعد هم به مسکو رفت، با استالن مالقات و مذاکره کرد و اين . کرديم داشتيم درست مي

  )۱۲۳ص:خاطرات سياسي ايرج اسکندري( ».کار قديم ايراني کاله سر استالين گذاشت پيرمرد کهنه
حزب  به  او«: نويسد ي قوام مي تن در مورد شرکت حزب توده در کابينه رادمان روئين      

،  ، رهبر جمهوري آذربايجان وري توده اظهار عالقه كرد تا جايي كه ضمن مذاكره با پيشه
يزدي، فريدون کشاورز، (، سه نفر از سران حزب توده  سفارت روسيه و اظهار ارادت به
هيچ يک از اين سه وزير حزب توده که !  را در كابينه خود وارد ساخت) ايرج اسکندري

شرکت کردند، ادعاي ] .روز بود ۷۵يي کابينه قوام  وزراي تودهمدت زمان [ام در کابينه قو
فرزندان [کرد  جدا از دکتر يزدي که جاسوسي ساواک را مي. انقالبي بودن نداشتند

، ايرج اسکندري و فريدون کشاورز هر دو در کتاب ]يزدي هم ساواکي بودند
  . رو هستند هاي ميانه وسياليستها س خاطرات خودشان به روشني اعالم داشتند که آن

يي شركت در كابينه قوام را چنين  طي اعالميه ي مركزي حزب توده كميته      
كاري با ساير  رو دركابينه شركت جستيم تا از راه هم ما از اين... «: توجيه كرد

را عملي نماييم و  ، تصفيه واقعي  خواه در دستگاه حاكمه عناصر ملي و آزادي
تر سازيم و آن را به نفع ملت و براي خدمت به  لتي را به مردم نزديكدستگاه دو

  ». كار بريم به  جامعه 
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برداري از حزب توده در جهت حفظ کل دستگاه دولتي و با ايفاي  قوام پس از بهره      
نقشي ماهرانه، توفيق يافت انتخابات مجلس پانزدهم را به ميل خود برگزار كند، بدون 

حزب توده در حقيقت . را در آن شركت دهد نفر از سران حزب توده ك كه حتا ي اين
هاي دولت قوام در سرکوب جمهوري آذربايجان و کردستان و  جاده صاف کن سياست

  .جنبش کارگري ايران شد
و » قوام«ها، بين  قرارداد واگذاري نفت شمال به صورت مشروط به روس      

سياسي  قوام با اين مانورهاي . شدبسته  ۱۳۲۵فروردين  ۱۵در » سادچيکف«
ترين   بزرگ«ها او را  ها را به خود جلب كند تا جايي كه روس توانست نظر روس ماهرانه
رئيس حكومت «حزب توده نيز او را . ناميدند» ها مدار شرق و رهبر بزرگ توده سياست

  .لقب داد» خواهان ائتالفي آزادي
در تاريخ وزير و سادچيکف سفير شوروي در تهران  قرارداد بين قوام نخست  بنابراين      

، به نتيجه ذيل رسيد و در کليه مسائل ۱۹۴۶چهارم آوريل / ۱۳۲۵پانزدهم فروردين 
  :موافقت حاصل گرديد

، در ظرف يک ماه و نيم ۱۳۲۵، چهارم فروردين ۱۹۴۶مارس  ۲۴ارتش سرخ از . ۱      
  .نمايند تمام خاک ايران را تخليه مي

مارس  ۲۴قرارداد ايجاد شرکت مختلط نفت ايران و شوروي و شرايط آن از تاريخ  .۲      
  .تا انقضاي هفت ماه براي تصويب به مجلس پانزدهم پيشنهاد خواهد شد

آميزي براي اجراي  راجع به آذربايجان چون امر داخلي ايران است، ترتيب مسالمت. ۳      
يرخواهي نسبت به اهالي آذربايجان بين اصالحات بر طبق قوانين موجوده و با روح خ

  .دولت و اهالي آذربايجان داده خواهد شد
دست از حمايت از جنبش " و صريحا" ها سريعا شورويپس از امضاي قرارداد،       

وري را به باکو بردند تا  طلبي دعوت کردند و پيشه آذربايجان برداشتند و آن را به تسليم
در نتيجه اين قرارداد نيروهاي نظامي شاه . يي، به قتل برسانند جا او را با طرح نقشه در آن

. ، به آذربايجان و کردستان يورش بردند و دست به کشتار مردم زدند۱۳۲۵در آذر 
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 .هزار نفر از مردم دلير و مبارز آذربايجان را به  قتل رساندند ۲۰طوري که فقط بيش از  به
.  جلس شوراي ملي هم مورد تصويب قرار نگرفت، در م نامه نفتي ايران و روسيه  موافقت

زد كرد و  السلطنه نقض عهد دولت ايران را گوش يي به قوام نيز طي نامه»  سادچيكف«
آميز   و انگليس در جنوب ايران تبعيض را با وجود بقاي امتياز نفت ايران   تصميم مجلس

  . خواند
رود و  ولت قوام، به تبريز ميبعد از سقوط آذربايجان به دست د يوسف افتخاري      

يي را  عده. العاده خراب است به تبريز رفتم ديدم اوضاع فوق«: نويسد در خاطرات خود مي
ها به عنوان انقالبي اعدام  يي را هم دولتي وري به عنوان مرتجع کشته بود و عده گروه پيشه

حتا دکتر . ه رفقايشوري گزندي رسيده بود و نه ب در اين ميانه نه به پيشه. کرده بودند
خود و  چاره بي کرد ولي اهالي بي وري بود، به راحتي گردش مي جاويد که استاندار پيشه

  ».جهت کشته شده بودند بي
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  ها فرقه
  

ي کارگر به  آگاهان طبقه" ايران، مخصوصا  ي طبقاتي اکنون براي اکثريت افراد جامعه      
يک جريان بورژوا رفرميستي است که با دو جريان  اثبات رسيده است که حزب توده

فرقه دموکرات آذربايجان و کردستان ايران، هرسه در دو زمان متفاوت،   ناسيوناليستي
طبقات » حافظه تاريخي«اند، که در  هاي امنيتي استالين بوده ي نيروي ساخته و پرداخته

ها  از آن  ي که حزب توده »ممرد«. اجتماعي اين مرز و بوم براي هميشه ثبت گرديده است
ها، ساخته شدند تا به  دانند، که سران اين حزب و فرقه برد، اکنون به خوبي مي نام مي

از » يي نواله«و هرگاه به آنان نيازي نباشد، با . عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار گيرند
ي که  »مردم«فقط آن  اما در اين ميان. شود براي مواقع الزم داري  ها پذيرايي و نگه آن

گاه فرستاده شدند و قرباني  کند، ندانسته و ناآگاهانه به نطع ها ياد مي از آن  حزب توده
فقط حقوق طبيعي » مردم«. اش گرديدند گان ايراني پروده ي استالين و دست اميال رذيالنه

  .کردند و شهروندي خود را طلب مي
مند کارگري  توده با توسل به تشکيالت قدرتدر ايران، حزب «به قول بهزاد کاظمي       

که در خدمت ]  بعد از سرکوبي جنبش مستقل کارگران ايران به رهبري يوسف افتخاري[
گي کامل و نفوذ الزم  گاني که به مجلس فرستاده بود، آماده داشت و با استفاده از نماينده

دولت شوروي هنوز  با اين وصف،. را براي پشتيباني از منافع شوروي کسب کرده بود
هاي  بوروکراسي مسکو در صدد ساختن ابزار ديگري براي تحميل خواسته. راضي نبود

. خود به دولت ايران بود؛ فرقه دموکرات آذربايجان و حزب دموکرات کردستان
ساخته  ۱۳۲۴شهريور  ۱۲فرقه دموکرات آذربايجان به دستور مقامات شوروي در ...

 ۱۳۲۴مرداد  ۲۵حزب دموکرات کردستان نيز در در يک ماه پيش از آن، . شد
هاي  دموکرات به عنوان گروه ي حزب توده و فرقه.. . .اعالم موجوديت کرده بود
هاي استعمارگرانه و ضد کمونيستي استالين و شرکاء  فشار، تنها مجريان سياست

  )۱۶۱-۱۶۰:دموکراسي ي افسانه و گرايان ملي:کاظمي بهزاد( ».بودند
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برداري  خواهد امتياز استخراج و بهره از اين قرار است که استالين مي ماوقع جرياناما       
، در مناطق تحت اشغال ارتش سرخ  بنابراين. از ذخاير نفتي شمال ايران را، به دست آورد

اعالم » خودمختار«هاي  ، حاکميت۱۳۲۴در آذربايجان، زنجان، و کردستان، در سال 
در سه منطقه فوق، از حزب توده » رفقا«توده هم به فرموده  اعضاي حزب  ي شود و همه مي

د و قدرت خود را در مقابل عمل نماين» مستقل«د تا به اصطالح پيوندن ها مي جدا، و به فرقه
  .حاکمان تهران به نمايش بگذارند

کند، شاه قوام را از  از طرف ديگر، مجلس چهاردهم اليحه نفتي قوام را تصويب نمي      
يي در  تودهسه وزير  ي روزه ۷۵کند و به طور اتوماتيک وزارت  وزيري عزل مي نخست

   .رسد مي پايان کابينه قوام هم به

روسيه شوروي براي جلب رضايت کامل تهران، در باکو از سران فرقه پذيرايي       
ا شود تا دوباره ب ، رئيس فرقه دموکرات آذربايجان، خواسته مي۲۸کند و از غالم يحيا مي

ي دموکرات آذربايجان  حزب توده وحدت نمايند تا رژيم تهران مطمئن شود که دو فرقه
 .شوند اند و ديگر خطري براي رژيم شاه محسوب نمي و کردستان منحل گرديده

 از منتشره اسناد بررسي اساس بر روس مورخ »يگورونا ناتاليا«نويسد؛  مي چلنگريان.م

                                                 
چنين غالم يحيا عاملين سازمان امنيت  هم... و...و ... اهللا جاويد و شبستري و کاويان و  مسال«- ۲۸

و در حزب «) ۳۶۶:سرگذشت ما و بيگانگان: افشار شاهلوي اهللا جهان نصرت(».روس در آذربايجان بودند
روان توده کامبخش، رضاروستا، احسان طبري، کيانوري، اردشير آوانسيان، کامران ميزاني، انوشي

عاملين سازمان ... و ...و ...پناه، احمد قاسمي، مريم فيروز و  ابراهيمي، مهدي کيهان، حسن قائم
روزي با زنده ياد تيمسار عبدالرضا آذر در نشست «) ۳۶۷:پيشين(».امنيت روس بودند و هستند

 من به شوخي گفتم با ديد کوتاهي بنگر که در اين. ي حزب، کنار هم نشسته بوديم باخته
يي از  شايد پاره. است. ب.گ.آيي کوچک حزبي چند تن پادوي سازمان ک گردهم
تن پادوي آشکار و نهان  ۲۱جا  تن عضو حاضر در آن ۳۴گان نتوانند باور کنند که از  خواننده

هايي که پس از پايان نشست بايد کوتاه گزارش آن را به گوش  سازمان امنيت روس بودند، از آن
 . اند درصد جاسوس بوده ۶۱يعني بيش از  )۱۵۴:پيشين(».اربابان برسانند
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 حزب مرکزي کميته خارجي ي و دايره ويشور اتحاد ي خارجه امور وزارت سوي
 و استالين سوي شخص از دموکرات ي فرقه تأسيس فکر است معتقد شوروي کمونيست

عناصري  شرکت با) مرکزي کميته سياسي دفتر( بورو پوليت محدود ي حلقه او از بعد
 »ميکويان آناستاس«و  »مالنکوف گئورکي«، »بريا الورنتي«، »مولوتف وياچسالو«چون 

 کرده مي دخالت "مستقيما ايران به مربوط مسائل مورد در که استالين اين و است ودهب
  )۵۲:فرزندان سليمان ميرزا جلد يکم: چلنگريان.م(».است
 به سراغ مناسب فرد کردن پيدا ي چلنگريان استالين و شرکاء براي به گفته      

از  اما. رفتند اريافتخ يوسف، خورشيدي مثل ۱۳۰۰  دههآذري زبان  هاي کمونيست
 با و کردند مراجعه وري پيشه بهپس از آن کردند،  دريافت پاسخ منفي يوسفطرف 
  .کردند آغاز را خود عملياتطرف او  از مثبت پاسخ گرفتن

 زندان دوران از و قديم از را وري پيشه«: گويد مي باره اين در افتخاري يوسف      
 دفتر به روز آن که اين تا نديدم را او ديگر تبيس شهريور حوادث پس از ولي شناختم مي

 در که آمدند من دنبال وري پيشه آقاي گفتم او به. رفتم فردوسي خيابان در اش روزنامه
 استالين که بيا گفتند مي اما. نشناختم را شخص آن من و کنيم برپا شورشي نقطه يک

 "و حتما هستم پاريس عازم جهاني سنديکاي در شرکت براي من. است کرده تضمين
 را آدم پشت وقتي گيالن در که ديدي. آيند مي شناسم مي که ديگرتان رفقاي و شما دنبال

 که ببريم اسلحه به دست توانيم مي جايي در ما. است شکست اش نتيجه کنند، خالي مي
 من يعني افتخاري آقاي گفت وري پيشه. باشند ما سر مردم پشت درصد شصت "اقال
 سفيد خود بي موها اين و ام گذرانيده خود را بي سال و سن اين يعني تم،هس ناشي قدر اين

 که نوشتند ها روزنامه پاريس رسيديم، "اتفاقا کنم؟ مي اشتباهي چنين آيم مي حاال. ام کرده
 خاطرات دوران :يافتخار يوسف(» .است کرده درست تشکيالتي و رفته آذربايجان به وري پيشه
  )۸۳ :شده سپري
، نخستين ۱۳۲۰ر شهريو از ايران، پس نخست وزيران بين در ، قوام۱۳۲۵سال  در      

 نفع به راني سخن ايراد به جا آن در حتا و گذاشت توده حزب کلوپ به پا که بود کسي
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 سران از يي عده برانگيز جنجال اقدام يک در بعد چندي. حزب توده پرداخت هاي سياست
 ، ميرزاارفع حسن تيمسار قبيل از افراطي گرايان راست و مرتجعين ي شناخته شده

 همه ها اين. را بازداشت کرد  دشتي عليو ، امامي جمال، رشتي خان کريم
 جلب براي]  کهنه کار و مدافع فئوداليسم[که قوام  بود يي کننده گمراه حرکات و مانورها

  )۴۳:يکمفرزندان سليمان ميرزا جلد : چلنگريان.م. (داد انجام توده حزب نظر رهبران
 در استالين با قوام مذاکرات ي نتيجه و يالتا کنفرانس«گويد که در  مي چلنگريان.م      

ر د استالين بعد چندي. بود آذربايجان فرقه حيات پايان خورشيدي، آغاز ۱۳۲۵فروردين 
 او از تلويحي صورت به وري پيشه به يي نامه طي، ۱۳۲۵ت بهش اردي ۲۸/ ۱۹۴۶هشت مه 
ي چهار محور دارا استالين ي نامه. بگذارد کنار را دولت قوام برابر در اومتمق تا خواست

 داخلي جنگ يک درگير که نيست ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵ي  روسيه مانند ايران موقعيت. ۱: بود
 قوي کارگر ي ايران طبقه در. ۲. گردد منجر انقالب به جنگ از ناشي بحران و باشد
طبقاتي  مبارزه بنابراين .دهند نمي نشان خود از جدي حرکت نيز روستاييان و ندارد وجود
 و اروپا در کشور اين! بخش آزادي مصالح به بنا( سرخ ارتش نيروهاي. ۳. نيست حاد

 و جنگد مي انگلوفيل جناح با دارد قوام. ۴. بمانند باقي ايران توانند در نمي ديگر) يونان
 قوام ي کابينه پس. شود مي وزپير برده جناح نام و شده منزوي نکنيم حمايت او از اگر

 و فرقه نتيجه در. کند مهيا مي را ايران کردن دموکراتيزه و اجتماعي اصالحات ي زمينه
  )۴۶:پيشين( ».کنند پيروي او هاي سياست و قوام از بايد خودمختار جمهوري

 وري هردو بوده است، همراه با پيشه  شاهلو که خود يکي از رهبران فرقه اما جهان      
اند،  ي دموکرات آذربايجان، زنجان و کردستان بوده شاهد و ناظر ظهور و سقوط فرقه

اف به دستور باکو چنين مصلحت ديد که آقاي  در اين هنگام سرهنگ قلي«: نويسد مي
آميز و دريافت  هاي جاويد و شبستري هواخواه حل مسالمت محمد بريا را که با دارودسته

وري  ي دموکرات آذربايجان بگذارد و آقاي پيشه ، صدر فرقهها بود امتياز نفت براي روس
السلطنه هستيم به  و آقاي پادگان و من را به اين عنوان که مخالف حسن نيت آقاي قوام

ي مرکزي فرقه دموکرات به ايوان مشرف به خيابان  ما اعضاي کميته. باکو تبعيد کند
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وري با سخني کوتاه آقاي  آقاي پيشه. پهلوي رفتيم و مردم بسياري در خيابان گرد آمدند
گاهي بلند  کرد به جاي محمد بريا را رهبر فرقه خواند و آقاي بريا که از ناداني گمان مي

رسيده است، داد سخن داد و مردم تبريز و آذربايجان را به آرامش فراخواند و به حسن 
  .ز، نويد دادالسلطنه و انتخابات آزاد پس از رسيدن ارتش به تبري نيت آقاي قوام

وري و من از در شمالي ساختمان فرقه بيرون، و با قرار قبلي به  آقاي پيشه      
درست به ياد ندارم که آقاي . اوف رفتيم گري شوروي نزد آقاي سرهنگ قلي سرکنسول

در اتاق کوچکي در خاور حياط آقاي . پادگان هم در اين ديدار ناميمون با ما بود يا نه
ها سخت  ي روس مردانه وري که از روش ناجوان آقاي پيشه. ذيرفتاف ما را پ قلي

اف پرخاش کرد و گفت؛ شما ما را آورديد ميان  برآشفته شده بود از آغاز به سرهنگ قلي
از ما گذشته است، اما . مردانه رها کرديد کند ناجوان ميدان و اکنون سودتان اقتضاء نمي

به . ايد را زير تيغ داده  تند و فداکاري کردند همههاي ما سازمان ياف مردمي را که به گفته
  ها کيست؟ نابساماني  گوي اين همه من بگوييد؛ پاسخ

وري سخت برآشفته بود و زبانش  اوف که از جسارت آقاي پيشه آقاي سرهنگ قلي      
کسي که ترا آورد به تو «:يعني» سني گتيرن سنه دييرکت«:تپق زد، يک جمله بيش نگفت

ي ديگري هم بدان افزود که ساعت هشت شب امروز رفيق  و جمله» بروگويد  مي
و از جا برخاست و دم در . جلفا، منتظر شماست - اف بيرون شهر در سر راه تبريز کوزل
اهللا  نصرت(».گو با ما ندارد و بايد برويم گي گفت اين بدان معني بود که ديگر آماده. ايستاد

تيمسار آذر که «دهد که  جهانشاهلو ادامه مي) ۳۵۸-۳۵۷:يگانگانسرگذشت ما و ب: افشار شاهلوي جهان
وگو کرد و از او  اوف گفت با سرهنگ قلي. دانست چه سرنوشت شومي در پيش است مي

گي برابر آئين ارتش ايران محکوم به  را که همه] فرقه[خواست که تکليف افسران
گو  ر باقراف يا استالين گفتاو هم با باکو و ميرجعف. اند هرچه زودتر روشن کند اعدام

شان به  هاي گي با خانواده توانند همه کرد و در آغاز شب به تيمسار آذر پيام داد که مي
هاي آنان را تا جايي که  ي افسران و خانواده رو تيمسار آذر همه از اين. شوروي بروند

. ر شدرسي داشت گردآورد و روانه کرد و سپس خود نيز همراه پناهيان، رهسپا دست
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افسراني که در مراغه و مياندوآب و تکاب در پيکار بودند، نتوانستند خود را به رهانند، 
  )۳۷۴:پيشين(».کشته و اعدام شدند

جنبش " ، عمال۱۳۲۵فروردين  ۱۵ها بعد از بستن قرارداد با قوام در  در حقيقت روسي      
ونيست ايران بود و وري که آموزش ديده حزب کم پيشه. کنند آذربايجان را رها مي

هايي از استقالل فکري همراه داشت که همين رفتار هم باعث مرگش توسط باقروف  رگه
که در قرارداد با قوام امتيازي براي آذربايجان  يي محرمانه به استالين از اين گرديد، در نامه

وري مدعي  هبه نوشته استالين، پيش«. نامه تهران منظور نشده انتقاد کرد خودمختار در توافق
گاه رها ساخته و باعث  در آغاز شما ما را به عرش اعال برده، سپس به عمق پرت«بود 
وري و ديگر رهبران فرقه  استالين با رد اين اظهار نظر، به پيشه. ما شديد» آبرويي بي

يي عمل کرده و با استظهار به حمايت  به نحو عاقالنه«دموکرات آذربايجان توصيه کرد 
وضعيت موجود آذربايجان را جنبه قانوني " هايي را دنبال کنيد که اساسا واستهمعنوي ما خ

   )۱۰۱ :۱۳۳۳-۱۳۲۳سازمان افسران حزب توده ايران :محمدحسين خسروپناه( ۲۹»...ببخشد 
گي  وري را با استفاده از يک تصادف ساخته به دستور مقامات امنيتي روسيه، پيشه      

من «: بيند وري را مي سپاري جنازه پيشه لو قبل از خاکشاه جهان. کشند اتومبيل، مي
ي  هاي مسموميت را ديدم، چون همه هنگامي که جنازه را بررسي کردم، با يک ديد نشانه

ي راست صورت و ديگري در  تن ورم کرده بود و تنها دو زخم کوچک، يکي در گوشه
نديشي گفتم ژنرال گي، بدون دورا من از ناآزموده. شد گردن نزديک شانه ديده مي

ها مرده  گونه او با اين زخم کشد، چه اف، اين دو زخم کوچک که آدم را نمي آتاکشي
او نگاهي ژرف و پليسي و پندآميز به من افکند و گفت؛ دکتر شما که با او در . است

در اين . گي کرد جا با دشواري زنده ها در آن دانيد که او سال ايد و مي زندان رضاشاه بوده
 :افشار شاهلوي اهللا جهان نصرت(» .شامد قلب بيمارش تاب نياورد و متاسفانه از دست رفتپي

  )۳۷:بخش دوم: سرگذشت ما و بيگانگان
                                                 

گو،  نامه گفت ، فصل۱۹۴۶مه  ۸وري، صدر دموکرات آذربايجان،  نامه استالين به جعفر پيشه – ۲۹
 .۱۲۹، ص ۱۷شماره 
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حزب توده و فرقه دموکرات را حزب کمونيست روس و «نويسد؛  شاهلو مي جهان      
ها  فرمان آنگان خرد و کالن آن برپا کردند و گام به گام زير  سازمان امنيت و گماشته

ي دموکرات جز در  هاي درون حزب توده و فرقه بندي ها و دسته اختالف. بود و هست
پروري اين يا آن و يا خودفروشي اين گروه يا آن گروه  ياب، براي ميهن يي موارد کم پاره

تر به اربابان روس بود  دست گرفتن دستگاه رهبري و نزديک شدن بيش نبود، تنها براي به
به ديگران کاري ندارم، اما من در برابر سروش درون خود بسيار «) ۱۱۱:يشينپ(».و بس

تراشي ما به  واندي خانواده نبود که از حزب بازي و فرقه چون تنها اين بيست. ام شرمنده
ي ديگر را نيز  گي هزاران خانواده که مسير زنده گان از ميان رفت، بل دست بيگانه

  )۱۷۸:پيشين( ».به روز سياه نشاندها را  دگرگون کرد و چه بسا آن
ها و تجهيزات، از آن  سالح] آذربايجان[ها در موقع تخليه  شوروي«به نوشته تفرشيان،       

هايي را که به ارتش خودمختار آذربايجان داده بودند، پس گرفته با خود  جمله توپ
روي  رغم پيش آغاز شد و به] شاه[، عمليات ارتش ۱۳۲۵آذر  ۱۹در سحرگاه . ... بردند

واحدهايي از ارتش خودمختار، رهبري فرقه به دستور مسئولين سياسي شوروي، فرمان 
 ايران توده سازمان افسران حزب:حسين خسروپناهمحمد(» .نشيني را صادر کرد ترک مقاومت و عقب

۱۳۲۳-۱۳۳۳::۱۰۳-۱۰۴(   
و بهبود روابط  بعد از اولين مسافرت شاه به شوروي«گويد؛  بابک اميرخسروي مي      

خواست جريان  ميان دو کشور، دولت شوروي براي نشان دادن حسن نيت خود، مي
ساخته و پرداخته فرقه دموکرات آذربايجان را که تجسم و ابزار سياست جداکردن 

نقشه اين بود که حزب توده و فرقه . آذربايجان ايران بود، به شکلي از صحنه خارج سازد
آذر مخالف  چشم. اند دهند که سياست گذشته را کنار گذاشته را متحد کنند، تا نشان

وحدت فرقه با حزب توده بود، با يک اشاره او را ساقط کردند و غالم يحيا را که نوکر 
   )۲۱۰:خاطرات اردشير آوانسيان(»گوش به فرماني بود، به جاي وي برنشاندند

دکتر جاويد و «گويد؛  مي اشرف درويشيان وگو با زنده ياد علي صفرخان در گفت      
ها استقبال کرده  رفته بودند تهران خيلي هم از آن] فرقه[وري و يک عده از سران  پيشه
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شود که يواش يواش  کنند و قرار بر اين مي در تهران مذاکره مي. بودند و شعار داده بودند
يک . ها گفته بودند که سازش کنيد به اين" ، حتما"تقريبا. نشيني بکند فرقه عقب

استالين پيغام داده بود که انقالب فراز و نشيب دارد و . خودمختاري آبکي داشته باشيد
گذارند که ارتش  روند تهران و قرار مي ها مي بله اين. حاال نوبت نشيب است براي شما

دکتر . يک عده را بفرستد تبريز براي شروع انتخابات و تبريز نماينده بفرستد به مجلس
" تقريبا. کاره فرقه بود او را استاندار آذربايجان کردند از طرف دولت  مهجاويد هم که ه

. ها فهميديم بعد از ماه. هاي سنگين را جمع کردند و بردند بعد اسلحه. تسليم شدند ديگر
اند براي انجام  آمده" مثال. خب حاال دولت حمله کرده و به زنجان رسيده است...

. آيد سه فرسخي تبريز خالصه ارتش مي. ... فرقه کنند به ستاد حمله مي. انتخابات
فرستند تبريز و ارتش  هاي تبريز و يک عده گروهبان را با لباس شخصي مي چاقوکش

هرکس، هرکس . کشند نفر آدم مي ۲۵۰۰۰اين اوباش در عرض سه روز . ماند جا مي همان
  )۶۷-۶۶-۶۵:خاطرات صفرخان:اشرف درويشيان علي(».کشد بيند مي را مي

بشويد در آذربايجان،   گير که دست صفر قهرماني در پاسخ اين پرسش که قبل از اين      
شنيده «: گويد اسم مارکس و سوسياليسم را نشنيده بودي؟ مي" ي دموکرات اصال در فرقه

ها يک چيزهايي  از شوروي آمده بودند، مهاجرين، از بلشويک" ها که مثال از آن. بودم
چيزهايي از . ها در دهات ما بودند قبل از جريان فرقه آن. بودند با ما هم. شنيده بودم

" کردند ولي آن يک سالي که حکومت دست ما بود، اصال انقالب تعريف مي
" بعدا. شان نبود در ادارات" عکس لنين و ديگران اصال. اسمي از اين مسائل نبود

" بعدا. خلع سالح کنيدها را  تفنگ به دستمان دادند و گفتند برويد پادگان. فهميديم
نتيجه اين شد که بيست و . شويد تان را بدهيد يا فرار کنيد يا کشته مي گفتند تفنگ

  )۲۴۵-۲۴۴: پيشين(».پنج هزار نفر کشته شدند
ي خارجي، متکي به ارتش سرخ  ي دموکرات آذربايجان ساخته و پرداخته فرقه«      

تياز نفت شمال و تهديدي عليه و براي اعمال فشار بر دولت مرکزي براي کسب ام
  )۸۳ي شماره  آدينه: بابک اميرخسروي(».حاکميت ملي و تماميت ارضي ايران بود
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براي پايان دادن به جنبش مردم ] قوام[هيأت حاکمه «نويسد؛  خسرو شاکري مي      
داد و به ويژه حزب توده ايران را با  هنوز زيرکانه امتيازهايي به مردم مي] ۱۳۲۴-۱۳۲۵[

جا کشيد که سه وزير از حزب توده را در  کار بدان. کرد هاي ظاهري سرمست مي پيروزي
کابينه پذيرفت و جنبش آذربايجان را به رسميت شناخت و يک روز، خود نخست وزير 

نمايش، حزب توده   از اين همه. براي بيان دوستي به کلوب حزب توده ايران رفت] قوام[
ي حکومت ايران را در چنگ  که به همين آساني فردا همه پنداشت به اشتباه افتاد و مي

ديد و به ياد نداشت  هاي ارزان بسيج نيرو را نمي اما سرمست از اين پيروزي. خواهد داشت
خسرو (» .ي هيأت حاکمه قوام نيروي رزمنده داشته باشد ي آينده که بايد براي حمله

  )۱۱۱ص: ۱ي مصدق و حزب توده  کارنامه:شاکري
ي رهبر، از قول احمد قاسمي از رهبران حزب  روزنامه ۱۳۲۵شهريور  ۱۰ي  در شماره      

داران پس از شهريور  ي زمام السلطنه با کليه به نظر ما آقاي قوام«: توده ايران آمده است
که با اين  چون او نخواسته است سياست استعماري را تقويت کند؛ بل. فرق اساسي دارد

السلطنه را از اکثر رجال ايران  چه قوام ها است آن ه است، اينسياست شوم مبارزه نمود
» .دهد السلطنه توجه مي خواهان را به سوي قوام چه آزادي جا است آن اين. کند ممتاز مي

  )۱۱۲ص: پيشين(
ي حاکمه ايران اين امکان را  بردهاي بورژوا رفرميستي حزب توده به طبقه کار و راه راه      

نمايد و در سر فرصت نيروهاي خود را گردآورد تا هنگام خروج ارتش  کُشي داد تا وقت
ي دموکرات آذربايجان که کپي  فرقه. شوروي از ايران، حمله به آذربايجان را آغاز کند

گي در برابر دولت  ي رهبرش استالين از ايستاده برابر اصل حزب توده بوده است، به توصيه
ي  رحمانه تسليم شد و سپس، از کشتار بي آذربايجان. مرکزي قوام خودداري کرد

تنها در ! کشان پيکارجو در آذربايجان جوي خون به راه افتاد کارگران و زحمت
قوام که در غياب نبود مجلس چهاردهم، دست به . هزار نفر کشته شدند ۴۰آذربايجان 

ه خواست ب چه مي اين جنايات زد، در چنين وضعي انتخابات کشور را آغاز کرد و آن
گان حزب  نه از مصدق خبري بود و نه از نماينده. مجلس فرمايشي پانزدهم، خود فرستاد

  )۱۱۲ص: پيشين( .ي رفرميست توده
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سليمان محسن اسکندري [ ميرزا ي خسرو شاکري عالوه بر قولي که سليمان به گفته      
 سرهنگ به انهمخفي] شاه علي معروف به سليمان ميرزا از خانواده عباس ميرزا وليعهد فتح

 از پس بود، داده شوروي منافع ازتوده  حزب دفاع براي شوروي ارتش دو رکن
 فرقه ي مسئله سر بر ها شوروي به توده حزب مرکزي ي کميته آميز اعتراض ي نامه تصويب

 چون افرادي اصرار به بايد که_ » آذربايجان خودمختار حکومت« تشکيل و دموکرات
 به و برد مسکو به "شخصا اسکندري و باشد بوده رسيده بتصوي به کشاورز اسکندري،

 مأمور اف علي سفارت؛ علي آن دبير و شوروي سفير _رساند  شوروي حزب کمونيست
 يعني توده، حزب اجرايي هيئت اعضاي از ديگر تن ايران، دو در شوروي امنيتي دستگاه
 ي قضيه دند و اهميتکر احضار سفارت شوروي به را الموتي، نورالدين و بهرامي دکتر

 حزب توافق مراتب يي نامه طي شد خواسته آنان از و ،کردند تفهيم آنان به آذربايجان
 آن از که نوشتند جمله از و کردند چنين نيز دو آن. کنند اعالم را شوروي سياست با توده
 يي پيرامون مصاحبه: خسرو شاكري زند.(کرد خواهند» اطاعت« شوروي حزب کمونيست از پس

  )برخي خطوط کلي جنبش چپ ايران
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  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸کودتاي 
  

 کردار و اعمال جا اين در ما نقد  باشيم، گفته شفاف طور به جا اين ز،يچ هر از قبل      
 که جواناني .رديگ ينم بر در را ،۱۳۳۲ مرداد ۲۸ کودتاي از بعد چه و قبل چه را مصدق
 بسيار نقد به دهم مي رجوع را ها آن شناسند، به را مصدق کردار و اعمال دارند دوست
 مند ارزش بسيار کتاب در او ياران و مصدق از کاظمي بهزاد که زيبايي و مستدل

 فقط ما نقد قسمت اين در بنابراين .است داده ارائه »دموکراسي ي افسانه و گرايان ملي«
 بوده هيروس ياقتصاد فعمنا تامين جهت در که اوست کردار و اعمال و توده حزب متوجه
 براي اجتماعي  ي زمينه يي دوره هيچ در ايران، معاصر تاريخ در کاظمي بهزاد قول به .است
 حقوق بتواند که دموکراتيک جمهوري يک برپايي و پادشاهي واژگوني و انقالب يک

 پاياني روزهاي  ي اندازه به نمايد، فراهم »مردم« براي آن غربي معناي به را شهروندي
 ،۱۳۳۲ مرداد ۲۵ کودتاي شکست زيرا است، نبوده فراهم و آماده ،۱۳۳۲ ماه مرداد
 ضد جنبش گسترش براي شرايط تمام بود برده را انگليس و آمريکا شاه، آبروي

 ديبا اما .بود فراهم کرد، مي ترويج و تبليغ را آن دروغ به توده حزب که امپرياليستي
 کيفيت که بل نيست، کننده تعيين نيروها، کميت بي،انقال ياعتال شرايط هر در که دانست

 الزم نمودهاي ره و کند مي شناسايي ديالکتيکي منظري از درستي به را راه که است ها آن
 و اند رفته دست از يگ ساده به ها فرصت گونه نيا اما .کند مي صادر را بعدي حرکت براي

  »...هنوز را/ شب را و روز را/ کنيم دوره مي / و ما همچنان« شاملو احمد قول به
. ، انتشار يافته است۱۳۳۲مرداد  ۲۸حجم عظيمي از مکتوبات در مورد کودتاي       

بندي و  ما هم جمع. اند ها هريک به فراخور نوع نگاه خود به آن پرداخته گان آن نويسنده
  .داريم ، بيان مي ها را، در اين رابطه دريافت خود از آن

ي مرکزي،  ، بخصوص اعضاي کميته نوشتيم، سران حزب توده" قبال طور که همان      
هايي که جهت  ي فرمان اند؛ کليه گاه استقالل فکر و انديشه و عمل از خود نداشته هيچ

هاي رهبري حزب توده در  شده است، نه در ارگان ، صادر مي اجرا به سران حزب توده
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تمام . شده است اي روسيه صادر ميه خانه که در کاخ کرملين و يا سفارت ايران، بل
کاري و عدم  ، ناشي از پنهان۱۳۳۲در سال   آور سران حزب توده رفتارهاي سرگيجه

ها با اين رفتارها،  آن. گي تمام و کمال سران اين حزب به مسکو بوده است افشاي، وابسته
  .اند هبود  در صدد شيره ماليدن بر سر، اعضاء و هواداران صديق رده پايين حزب خود

در ايران اين نبوده است که اين   اندازي حزب توده در حقيقت هدف مسکو از راه      
او چماقي بوده است، که بايد بر . حزب، روزي براي گرفتن قدرت سياسي، خيز بر دارد

کودتاي . فقط همين. آمده است کرده، وارد مي سر هرکسي که با اميال مسکو مخالفت مي
که در فالن روز و فالن  ين چارچوب مورد ارزيابي قرار گيرد، نه اينمرداد بايد در ا ۲۸

  .ساعت، کي چه کرد؟ و کي تلفن کرد؟ و کي چه گفت؟ ارزش تاريخي ندارد
و سازمان مخفي  خود، حزب توده با سازمان وسيع و منظم و منسجم ،۱۳۳۲در سال       

ند و نيز يک انبار مخفي ، تن افسر در آن عضو بود ۶۰۰ افسران نظامي که نزديک به
هاي پس از  تر در ماه ها مهم از اين .ترين اقدامي در برابر کودتاچيان نکرد اسلحه، کوچک

عين حال تشکيالت مدني و نظامي  کودتا که رژيم جديد هنوز ضعيف و متزلزل بود و در
که  برخالف نظر برخي. نکرد قرار سابق بودند، بازهم هيچ اقدامي بر" حزب توده کامال

، ۳۲مرداد  ۲۸اختالفات دروني حزب توده را عامل عدم مداخله در جريان کودتاي 
  طور که گفتيم، اين بود که رهبران حزب توده دانند، علت اصلي عدم مداخله همان مي

در مسکو تنظيم » رفقا«به دستور   هرگونه رفتار و تغيير رفتار حزب خود را در اين رابطه
  .که به ميل و رضاي مسکو به ميل و رضاي خود، بل کرده بودند، البته نه 

گر اين شد که بسياري از اعضاي نظامي و غيرنظامي آن به زندان  حزب توده نظاره      
ي بسياري از اعضاي صادق و وفادار  نوشتند و عده» تنفرنامه«افتادند و بر ضد حزب توده 

از نوکر صفتي رهبران حزب توده که خبر » وارتان ساالخانيان«ها مانند  ي آن و رزمنده
ي  خانه هم لو رفتند و اعضاي کميته و نيز انبار اسلحه و چاپ. نداشتند، اعدام شدند

 که نبود حزبي توده حزب  بنابراين .، به کرملين فرار کردند»رفقا«مرکزي هم به دستور 
 حزبي. باشد داشته مستقلي ي انديشه و افکار که نبود حزبي. باشد ايستاده خود پاي روي
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حزبي نبود که . باشد داشته خودش ازمستقلي  سياسي و اقتصادي اجتماعي، تبيين که نبود
 ۲۸ کودتاي ماجراي در چون حزباين . براي گرفتن قدرت سياسي خيز بردارد" مستقال
باشند،  اوضاع گر نظاره که بود شده داده دستور ها آن به نبود، بيش ابزاري ،۱۳۳۲ مرداد
راحتي  به توانست مي بود مي خودش مغز هم مغزش و بود مستقل حزب اين اگر اما ".فعال
 نداشت، حرکتي هيچ ي اجازهحزب . شود کودتا پيروزي از مانع خوردن، آب ليوان يک
  :داشت مي اجازه اگر اما

با مقدار مهماتي که در انبارهاي وسيع و به مقدار الزم . ۲با وجود کادرهاي آماده، . ۱«      
نيروي ضربتي سازمان افسران که بسياري از کادرها را زير تعليمات . ۳ره شده بود، ذخي

توانست به  مي" با تجهيز کارگران تهران، قطعا. ۴نظامي چريکي خود قرار داده بود، 
: عبداهللا برهان(» .اثر و متالشي سازد مرداد را بي ۲۸راحتي کودتاي ضعيف و سردرگم 

  )۱۲۷:راهه بي
مرداد  ۲۸اکري تحقيقات مبسوط و مستندي در مورد حزب توده و کودتاي خسرو ش      

با تکيه به «نويسد که  او مي. ، که براساس اسناد و مدارک متقن، انجام داده است۱۳۳۲
اسناد بريتانيا، آمريکا و فرانسه نشان دادم که علت اساسي کودتا همان منافع اقتصادي 

و در _ هراسيدند  که دول بزرگ غربي مي چنين اين بود غرب از نفت ايران و هم
که امر ملي کردن نفت ايران سرمشقي براي _ هاي محرمانه به آن معترف بودند  گزارش

رغم کودتا،  هاي آسيا، آفريقا و آمريکاي التين خواهد شد و البته، به ساير ملل در قاره
  ».چنين هم شد

هاي  چنين پژوهش و هم] آمريکا انگليس و[اسناد محرمانه آن دو دولت  برپايه«      
وزيري مصدق  شود که آن دو دولت، از همان روزهاي نخست دانشگاهي ثابت مي

نخست از طريق فشارهاي مالي و اقتصادي؛ اما   خواهان براندازي آن بودند و در درجه
بودجه کشور وضعيت   ارزي و موازنه  تدريج چون دريافتند که مصدق توانست با موازنه به
روز بهتر کند و لذا، سقوط او از طريق انهدام اقتصادي کشور ميسر  صادي را روز به اقت

نخست منافع : بنابراين تصميم به امر کودتا بر دو اساس بود. نبود، برنامه کودتا را ريختند
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هاي مشابه و ناتواني فشارهاي اقتصادي که  غرب در منابع زيرزميني ايران و سرزمين
   )با خسرو شاکري زند» بهار« روزنامه، فريد مرجايي وگوي گفت(».کند مصدق موفق شد ترميم

يا مصدق شرايط ما را بپذيرد، يعني  :گفتنددر يک کالم، آمريکا و بريتانيا مي«      
نقدي بر  :خسرو شاكري زند( ».يا ما او را ساقط خواهيم کرد اعتبار سازد، کردن نفت را بي ملي
  )۱۳۳۲مرداد  ۲۸تا  ۲۵نقش حزب توده در روزهاي يي از نظرات پيرامون  پاره

دهد كه هراس آمريكا درست از اين ي آرشيو آمريكا مربوط به ايران نشان ميمطالعه      
مصدق خود . كردن منابع طبيعي خود به ايران تأسي جويند بود كه ديگر كشورها در ملي

  :گفته است که
نبود، و ترس  من براي ترس از کمونيسم چه گذشت خوب معلوم شد که عزل از آن«      

يي براي عزل من و چپاول مال ملت بوده است، که چنين قراردادي   از کمونيسم بهانه
هاي خارجي در  تصويب شود و معادن نفت کماکان در يد شرکت] ۱۹۵۴پِيج، - اميني[

خاطرات   دق،محمد مص(»...  خواهند درست کنند خواهند ببرند و هر حسابي ميآيد تا هرچه مي
  )۲۰۵ :۱۳۵۸:و تألمات

شان بدون  شرم حزب توده در جديدترين کنگره اين در حالي است که سران بي      
پس از ] ۱۳۹۱[امروز «: گويند شوند، مي ۱۳۳۲مرداد  ۲۸که وارد مبحث کودتاي  اين

گذشت نزديک به شش دهه و در پي گشوده شدن و انتشار سندهاي محرمانه 
 ۲۸هاي عمده کودتاي  ن اين کودتا، روشن شده است که يکي از هدفگا دهنده سازمان

  )۲۰ص:۱۳۹۱بهمن:ششمين کنگره حزب توده ايران(» .مرداد، سرکوب خونين حزب توده ايران بود
کاري حزب  افزايد که جاسوسان و سفارت آمريکا با جعل خبر مبني بر هم شاکري مي      

، به منظور جا انداختن ۱۳۳۱تير  ۳۰ها در  يي توده با مصدق و سر دادن شعارهاي توده
دادند در حالي که  اقدام کودتايي خود در پيش رئيس جمهور وقت آمريکا، نشر مي

اش چون  هاي علني ، حزب توده در روزنامه۱۳۳۱ام تير  گفتني است كه حتا پس از سي«
  :تاخت چنان به مصدق مي هم »نويد آينده«  و »بسوي آينده«

مردم ضد . شود ي دشمني با مردم ايران غرق مي يش از پيش در ورطهمصدق ب«      
طومار قوانين ارتجاعي مصدق را در هم خواهند پيچيد و مزدوران ] ايران[استعمار 



۱۲۷ 

خسرو شاکـري (».اند به زير خواهد كشيد امپرياليسم را كه به دستور او بر منصب قدرت نشسته
  ) ۱۳۸۶ر تي ۳۱شرق،  :ام تير هاي سي پرده پشت:زند

ايران توسط  ۳۰نگاهي به مطبوعات شوروي در زمان ملي شدن صنعت نفتزيرا که       
داران به  ها و سرمايه دهد که رهبران آن کشور مصدق را نماينده فئودال مصدق، نشان مي

به پيروي از " که حزب توده هم دقيقا. دانستند کار مي آوردند و او را سازش شمار مي
هاي آخر او بود که  ي شاکري تنها در ماه به گفته. کرد ا دنبال ميمسکو همين خط ر

  )۴۰۷: ۱حزب تودهي مصدق و  کارنامه:خسرو شاکري(.سياست شوروي در جهت مثبت حرکت آغازيد
، شعري از محمدعلي ۱۳۳۱بهشت  اردي ۲۹نشريه چلنگر وابسته به حزب توده در       

آميز، در مورد فروش  اين اشعار طنزآلود و توهينيي انتشار داد که در  افراشته شاعر توده
که مصدق از مردم خواسته بود که به کمک ] دويست ميليون تومان[يي  اوراق قرضه

  :گونه واکنش نشان داد دولت منتخب خود بيايند، حزب توده اين
  پيشوا چشم عقل را واکن                        مملکت را کمي تماشا کن

  آوردي                       راستي هم چه معجزي کردي قرضه از بهر ملت
  بيش از اين خلق را به حيله مدوش          پيت بردار و نفت را بفروش

  ...دهد آسان                   چون به دولت ندارد اطمينان  که دارد نمي و آن

                                                 
ي مثبت حزب توده به سود امپرياليسم بود يا سياست  اينک به پرسيم آيا سياست موازنه«- ۳۰

ي مثبت در پايان به اين نتيجه رسيد که نفت  آشکار است، سياست موازنهي منفي مصدق؟  موازنه
يي هم به انگليس و آمريکا داده شود، يعني زنجير  ها باشد و امتيازهاي تازه جنوب از آن انگليسي

پنداشت که چون دولت  ي دادن امتياز به شوروي حزب توده مي اما درباره. نيرومندتر شود
اما خطا در . ، امتياز دادن به آن هم ضداستعماري خواهد بودشوروي ضد استعماري است

شود؛  زيرا با امتياز دادن به يک دولت ضد استعمار، امتياز ضد استعماري نمي. جا است همين
. دهد که دولت ضد استعمار به سبب گرفتن امتياز، سرشت ضد استعماري خود را از دست مي بل

دادن امتياز نفت به نيروهاي خارجي بود، سياستي  ي منفي مصدق چون مخالف سياست موازنه
 )۵۴ص: ۱ي مصدق و حزب توده  کارنامه:خسرو شاکري( ».شد ضدامپرياليستي محسوب مي
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  ي خاصِ ينگه دنيايي                       خصم سرسخت ملت مايي بنده
  چرا هرجا که يک جاسوس باشد            به خان پيشوا مانوس باشد

  دار ينگه دنياست رئيسِ دولت اين کشور ماست               و يا، آفتابه
  برو اي پيشوا اطوار کم کن                    بساط خود را در آمريکا علم کن

  سلي، ماالريايي تو پيشوا نيستي جانم، باليي                   تو ميکروب
  بخارا؟ خواهي دو دستي نفت ما را           به آمريکا دهي، اي بي تو مي

اين اقتصاد است که راهنماي سياست  يک بار ديگر مسلم شد که  بنابراين      
آيا سران حزب توده سياست خود را در مخالفت با مصدق . است و نه بر عکس

تر كسى است كه در  كرد؟ كم ها را سياست مي آنكه مسکو  اتخاذ كردند يا اين" مستقال
 ۱۹۵۳پرسش ديگر اين است که چرا مسکو تا ماه ژوئن . ي شق دوم ترديد نمايدباره

ايران دنبال كرد و حزب توده را به » ملى«سياست خصمانه خود را نسبت به جنبش 
از  ؟ پاسخ اين است که استالين، چند ماه پيش۳۱داشت كارشكنى بر ضد آن وا مي

ي نوزدهم حزب كمونيست ، توسط خود وى در كنگره۱۹۵۳مارس  ۵اش در  مرگ
ي مركزى حزب توده كه در آن كنگره ي يك عضو كميتهبنابر گفته: شوروى اعالم شد

را به دور » بورژوازى ملى«شركت داشت، نطق استالين در آن گردهمايى، كه طى آن وى 
اى به دست برخى از اعضاى  باز بهانه«ساخت، متهم » پرچم استقالل و دمكراسى«افكندن 

ي نفت و بخصوص دولت رهبرى حزب توده داد تا سياست غلط خود را در قبال مسئله
اين چنين ) ۲۲۰:، مجلد يكمخاطرات :فروتن( ».حاصل بود بى] ى[مصدق، توجيه كنند، كه تالش
مبخش به به بعد تحت كنترل عملى عبدالصمد كا ۱۳۲۲است كه حزب توده از سال 

كاران دستگاه  ها در حزب توده، يكى از هم ي اصلي شوروي ي خسرو شاکري، مهره گفته
سان،  بدين. اطالعاتى شوروى، و پس از او نورالدين كيانورى، برادرزن وي، قرار داشت

                                                 
پس از ...) اف، آگايف، و  چون ايوانف، صالح علي(گفتني است که مورخان شوروي  - ۳۱

دند که دولت شوروي برکناري خروشچف همواره همان مواضعي را راجع به مصدق اختيار کر
 .در دست انتشار، ... ي مصدقکارنامهدفتر ششم : دراين باره بنگريد به. کرد در زمان استالين دنبال مي
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كه مخالفت حزب توده با مصدق  تواند وجود داشته باشد كه، در حالى تر ترديدى مى كم
شد، تغيير در سياست آن كشور در  ي قفقازىِ گرد استالين تعيين مىتهاز جانب دس" اصوال

  . ي بركنارى آنان توسط خروشچف بودنتيجه ۱۹۵۳اواخر ماه ژوئن 
داير بر اينكه  توان براى اين ادعاى آبراهاميان نويسد، آيا اكنون مى خسرو شاکري مي      

ترين اعتبارى  كوچك» و رد كردرهبران حزب توده به مصدق پيشنهاد كمك كردند و ا«
اگر او . يك از ادعاهاى آبراهاميان در اين زمينه شايسته يك مورخ نيست قائل شد؟ هيچ

توانست و بايد هم، به اسناد  مى ۱۹۹۳از اين اسناد خبرى نداشت، بعد از  ۱۹۸۰در سال 
رس مرداد، كه به راحتى در دست ۲۸ي مواضع و كاهلى حزب توده در آذرنور درباره

كردن  ي حزب توده و بد نام ها درباره عدم عالقه به گفتن واقعيت. كرد هستند، رجوع مى
او به روشنى خود را در همان موضع مورخان . چون در گذشته، آشكار است مصدق، هم

  .۳۲دهد شوروى قرار مى

                                                 
ي تكرار گفته يك تحريف بزرگ غيراخالقي آبراهاميان در مقاله اخيراش:خسرو شاکري – ۳۲

از اعضاى حزب توده كه يكى از چهار تن (غيراخالقى مازيار بهروز است كه به حسام لنكرانى 
در کنار سرهنگ فرزانگان و برادران بوسكو، به ) توسط رهبر نظامى آن حزب به قتل رسيدند

» مطلع«قدر  آبراهاميان آن(زند  مرداد مى ۲۸سيا در كودتاي » عامل محلى«حسام لنکراني برچسب 
حتا در کتاب  كند، لنکراني ياد مى) Ehsam(» احسام«است كه از حسام لنکراني به نام 

اين اتهام مهملى است كه از جانب رئيس محلى  ام، كه پيش از اين هم نشان داده چنان!). اخيراش
ي بخش سيا به نام اُونى به يك كادر باالى حزب توده وارد شد، كه بنابر دستور اعضاى كميته

براهاميان آ. توسط خسرو روزبه به قتل رسيده بود يك سال پيش از كودتا  مركزى در تهران
دچار » مشكل اعتياد«گويد كه او به  كند و مى توجيهات روزبه را پيرامون قتل لنكرانى تكرار مى

ي يک روحاني  خانه«نامد كه به  مى» عيار آژان پرووكاتور تمام«او لنكرانى را يك . آمده بود
فرستاد و طى  ىبه نام حزب توده اعالميه م] روحانيون[انداخت و به منازل ديگر  سرشناس بمب 

برخى، «اين اقدام » .داد روشنى را بشارت مى" الخداى"الوقوع جمهورى  ها طلوع بامداد قريب آن
جاست که  ي مهم ايننکته .انداخت ي جمهورى اسالمى، را به هراس مىرهبران آينده«از جمله 
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به مصدق، آن هم بعد از کودتا، اين بوده   به قول خسرو شاکري تنها کمک حزب توده
شود که آيا مايليد شما را فراري بدهيم؟ مصدق پاسخ  که به مصدق پيام داده مي است
  : شمرد او سپس سه دليل برمى» .من با فرار به سه دليل عمده موافقت ندارم: دهد مي

، زيرا در تمام مبارزات من، عالوه بر من به حزب توده اعتماد ندارم«. ۱      
ي من و پرستانه ى هم بر مبارزات وطنكه از من پشتيبانى نكرد، ضربات اين

ي من عليه شركت نفت در مبارزه) الف: اند، به شرح زير آورده] وارد[دارانم  طرف
ي ملى، كه تمام مردم از آن استقبال در اعالم قرضه) ب. كردن آن انگليس و ملى

. ترين كمكى نكرد، و اعضاى آن هم پشتيبانى نكردند كردند، حزب توده كوچك
مرداد، كه كودتا در نطفه خفه شد و شكست خورد، عالوه بر  ۲۸تا  ۲۵بين  در) ج

كه نيروهاى خود را براى مقابله با كودتاچيان تجهيز نكردند و براى مذاكره و  اين
گى خود را اعالم نكردند، اعضاى سازمان جوانان حزب توده در  مشورت آماده

  .دادند مى» صدقمرگ بر م«زار و اسالمبول شعار  هاى الله خيابان
                                                                                                                 

 ۲۸يش از آبراهاميان کسي را که به ناحق يک سال پ) deontology(يي  برخالف اخالق حرفه
کند که در  ي مرکزي تهران به قتل رسيده بود به اين متهم ميمرداد به اتفاق آراء اعضاي کميته

مرداد در کنار برادران رشيديان به خدمت به ارتجاع و اينتليجنس سرويس و  ۲۸جريان کودتاي 
يس که همکاري وي با اينتليجنس سرو خيانت به نهضت ملي مشغول بود، و مي افزايد همين

کاري لنکراني با سيا را در کتاب اخيراش تکرار  آبراهاميان اتهام هم! اشکار شد به قتل رسيد
دهد که  کند نشان مي متهم مي» اعتياد«خود، لنکراني را به  ۲۰۰۱ي که وي در مقاله اين. کند نمي

ن هم يک کنند، آ کدام لنکراني را به جاسوسي متهم نمي او با منابع حزب توده آشناست که هيچ
 ۱۳تواند، ظرف  انگيز است که يک مورخ دانشگاهي، که حتا نمي شگفت! اش سال پس از قتل

ترين منبعي، چنين اتهام  سال، اسم کوچک لنکراني را به درستي بنويسد، بدون ذکر کوچک
کار اينتليجنس  چون هم يک بار چون جاسوس سيا و ديگر بار هم_ آورد  بزرگي را وارد مي

يي مقاله و کتاب آبراهاميان  گان حرفه انگيزتر اين است که هيچ يک از خواننده  تشگف. سرويس
 بي قيدي در تاريخ ايران تا چه حد؟. اند اين تحريف خشن را نه به وي و نه به ناشر وي تذکر نداده
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صفحه اليحه و دفاعيه خود را، كه بر عليه  ۸۰۰خواهم به محكمه بروم و  من مى«. ۲      
ام، به مردم ايران و جهان بنمايانم و كليه  كار او نوشته گر و جنايت شاه و خانواده ستم

  ».هاى آنان را برمال كنم ها و ساخت و پاخت سازش
كه معلوم نيست با (زدن به دولت زاهدى  از زندان و ضربهكه پس از فرار من  اين«. ۳      

با من چه خواهند كرد و مرا مانند يك زندانى در ] حزب توده. م.ك) [موفقيت انجام شود
يى، هرچند راحت، مخفى خواهند كرد، كه در آن خانه با هر صداى كوچكى و يا  خانه

ترس مثل بيد به لرزه درآيم، در من بايد از ) مأمور آب، برق، سپور، و غيره(هاى  درزدن
شوم و  جا با خيال راحت تحت نظر پاسداران و شما افسران حفاظت مى صورتى كه در اين

سرنوشت  )۲۶۴-۲۶۳:خسروپناه:خاطرات سرگرد مهدى همايونى(» .ترين ناراحتى ندارم كوچك
  .كند گاه حزب توده به خوبى صحت اين نكته را روشن مى انگيز فاطمى در پناه غم

كه از خط او ) چون جوانشير(بايد تأكيد ورزيد كه ادعاهاى كيانورى و كسانى       
كه سازمان نظامى حزب توده به راستى نيرومند نبود، از بن  اند، داير بر اين پيروى كرده

  .اند نادرست
) محكوم به حبس ابد با كار( اشرف شجاعيان، دارد كه سروان على آذرنور اظهار مى      

درصد فرماندهان  ۷۰ي مصدق دفاع كرد، تنها يكى از از افسرانى كه از خانهيكى 
او، عالرغم . هاى شرمن در تهران بود كه عضو سازمان افسرى حزب توده بودند تانك

او بدون فرمانى از سوى حزب در . طلبان جنگيد هايى كه برداشته بود، با سلطنت جراحت
ر سازمان افسرى كه در مقام فرمانده تانك به يك عضو ديگ. گى كرد اين نبرد ايستاده

. ي مصدق حمله كرد ستوان مرتضى ايروانى بودطلب به خانه عنوان عضو نيروهاى سلطنت
. گرفت طلبان را نشانه مى آذرنور مطمئن است كه اگر به او دستور داده بودند، او سلطنت

در انتظار دستور از باال  ي افسران حزب تودهدارد كه همه آذرنور با اطمينان اظهار مى
تن  ۷تن از اين افسران در نيروى هوايى بودند،  ۲۹. بودند ــ دستورى كه هرگز نرسيد

افزون . تن افسر ژاندارمرى ۲۳تن مهندس ارتش و  ۲۵تن افسر پياده،  ۱۷فرمانده توپخانه، 
ى تهران ها هاى كالنترى تن در پست ۲۴تن افسر حزب توده در شهربانى  ۴۷بر اينها، از 
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توانست از كودتاى دوم  ها نيروهاى قابل اغماضى نبودند و اقدام آنان مى اين. بودند
كند كه قدرت سازمان  سان، آذرنور ادعاى كيانورى را رد مى بدين. گيرى كند پيش

  )۴۴:ي اختصاصىمصاحبه:آذرنور(. يى بيش نبود نظامى حزب توده افسانه
 ۲۲افسر مصرى، و  ۱۲يى از پنج افسر عراقى،  ن تودهافزايد كه تعداد افسرا وى مى      

بايستى افزود . تر بود مراتب بيش ي سلطنتى را برانداختند، بهافسر ليبيايى كه آن سه سلسله
ي چند سال مبارزاتى نيز برخوردار بود كه اعراب كه جنبش ضدامپرياليستى ايران از توشه

  .فاقد آن بودند
توانستند مانع از  هاى مهمى قرار داشتند و مى ت كه در پستحزب توده افسرانى داش      

محكوم به پانزده ( يى ــ ستوان ژاندارمرى عبداهللا مهاجرانى، سه افسر توده. كودتا شوند
و سروان حسين )محكوم به پانزده سال حبس( مقامى، ستوان صادق قائم) سال حبس

 ۳۴سرهنگ كاظم جاويد. بودندــ محافظان سرتيپ زاهدى، رهبر عمليات كودتا ۳۳كاللى
توانست شاه را پيش يا پس از  او نيز مى. عضو سازمان افسرى، آژودان شخصى شاه بود

كم، در  توانستند در يكى از مراحل، دست اين افسران مى. مرداداش به قتل برساند ۲۵سفر 
عالوه بر اين، معاون سرهنگ بختيار، . صفوف كودتاچيان اغتشاشى جدى ايجاد كنند

شد كه به  رئيس بعدى ساواك كه در آن زمان فرمانده هنگ كرمانشاه بود و گفته مى
سوى تهران حركت كرده بود كه، در صورت مقاومت با کودتا، از كودتاچيان حمايت 

                                                 
، هردو از اعضاى سازمان افسرى )استُكهلم(لو  از منصور همامى پاريس و يوسف حمزه - ۳۳

هاى زيادى را در تبعيد اروپاى شرقى گذراندند، از جهت ارائه اين اطالعات  كه سالحزب توده 
 .تيرباران شدند ۱۳۳۳ي نخستين افسرانى بود كه به سال كاللى جزو دسته. ممنونم

بند  اى هم اى كه با برخى از افسران توده يك زندانى سياسى توده. محكوم به حبس ابد با كار - ۳۴
سرگرد صمد خيرخواه محكوم به اعدام و بعد مشمول يك درجه تخفيف  افزايد كه بود مى

توانست با يك گلوله سربى او  آجودان شخصى شاه و در روز كودتا همراه او در رامسر بود و مى
قلعه تا زندان  از قزل. هاى پشت سر سال  ،سرابى. ا. ا: به. ك.ن.( را بكشد و نگذارد كه او به خارج بگريزد

 .)۲۰۶ـ  ۲۰۵ص  ، ص۱۳۸۴كلن،  ،قصر
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او نيز  .)محكوم به حبس ابد با كار( .كند، سرگرد عبدالعزيز رستمى گوران بود
را در راه عزيمت به سوى تهران از ميان توانست با دستور از طرف حزب، بختيار  مى

بايد افزود كه، بنابر متنى كه سرگرد امير شفابخش از سازمان افسرى در اختيار . بردارد
اميرخسروى گذاشت، در شب كودتا سرهنگ مبشّرى گفته بود كه از چند ماه پيش از 

  ».ه استي مركزى حزب از برنامه رويارويى چشم پوشيدي كميتهاين، هيأت اجرائيه
هاي باال، سازمان افسري با داشتن چندين افسر در کنار شاه و زاهدي و ديگر  بنابر داده      

گيري يا حتا ترور آنان ورق را برگرداند و مانع از پيشرفت  توانست با دست کودتاچيان مي
حزب کمونيست . م.البته، به نظر اين نويسنده، با توجه با وضعي که بر ک. کودتا شود

حاکم بود، سران جديد ) Beriya(روي پس از کودتاي خروشچف عليه برييا شو
شوروي نه هنوز سياست روشني در مقابله با آمريکا داشتند و نه وسايل تشکيالتي الزم را، 
که هنوز در دست عمال برييا بود در اختيار داشتند که به رهبران حزب توده خط مشي 

  .دهندالزم را براي اقدام عليه کودتا را ب
اند که چرا دکتر مصدق خود مردم را  دارد که بسيار پرسيده خسرو شاکري بيان مي      

، که ۱۳۳۱ام تير به ميدان مبارزه براي مقابله با کودتا فرا نخواند؟ قيام سي تير  همانند سي
هاي سياسي مدافع محمدمصدق مانند جبهه  در حمايت از مصدق، و به دعوت تشکيالت

وزيري به خاطر  ، مصدق از سمت نخست۱۳۳۱تير  ۲۵زيرا در . ملي شکل گرفت
شاه . نظر با شاه بر سر تعيين پست وزارت جنگ، استعفا داد، صورت گرفت اختالف

مردم " مصدق پس از استعفا شخصا. خواست پست وزارت جنگ منتخب خودش باشد مي
ها با پخش  ن و شهرستانکه اين خود مردم بودند که در تهرا را به تظاهرات فرا نخواند، بل

ي ملي در مجلس طي گان جبهه خبر استعفاي او دست به تظاهرات زدند و سپس نماينده
ام تير را روز اعتصاب عمومي اعالم کردند و سپس مال کاشاني نيز اين  يي روز سي اعالميه

و پاسيفيست و ) گرا قانون(مصدق چون مردي لگاليست . دعوت را تأييد کرد
با هرگونه اقدامي که موجب قتل مردم به دست  جويانه ي مسالمتزههوادار مبار

شود  اش متذکر مي خاطرات و تألمات از همين رو نيز، در. شد مخالف بود ارتجاع مي
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. ام تير منجر شد، اشتباه بود که استعفاي او، که به کشتن چند صد نفر از مردم در سي
ت تن به اقدامي دهد که، با توجه به خطر توانس بنابراين، تفکر و منش سياسي مصدق، نمي

» نخست وزير قانوني«پياده کردن نيروي نظامي توسط بريتانيا در خوزستان و حمايت از 
که مطابق خبر ارگان مخفي حزب توده، تحت نظر کيانوري، به (شاه سرلشکر زاهدي 
ي از يک سو، و ورود نيروها.) ۲۹۴ص  ،خاطرات کيانوري،( ،)خوزستان رفته بود

ايران و شوروي، از ديگر سوي، موجب جنگ  ۱۹۲۱ي قرارداد شوروي به ايران به بهانه
  ».انجامد ي ايران بيتوانست به تجزيه داخلي شود که مي

او عقيده . اهل ايجاد حزب و تشکل مردم نبود" مصدق شخصا«به گفته شاکري       
. آمدند ي ملي گرد ميههبايستي در يک جب داشت که اين کار احزاب سياسي بود که مي

هاي  ي ملي ايران و به سازماني جبههمرداد نيز به کنگره ۲۸مصدق اين نظر را حتا پس از 
ي ملي تشکيالت  اما احزاب متشکل در جبهه. ي ملي ايران در اروپا نيز نوشتجبهه

 مرداد نشان داد ۲۸ام تير و  ي حساس، سيحتا حزب توده در دو دوره. محدودي داشتند
نيروهاي مدافع منافع ايران . برداري از نيروي صوري خود را نداشت که توانايي بهره

. ايستادند آوردند و بدان وسيله در برابر خطر کودتا مي بايستي تشکيالتي وسيع پديد مي مي
   ».ي سياسي بوداين اشکال اساسي مصدق در مبارزه

اش  خود با دروغ و رياکاري ذاتيمرداد طي تظاهرات  ۲۷تا  ۲۵که از   حزب توده      
پرست بود، در  ي ارتشيان شاهداد که تحريک کنندهرا مي» جمهوري دموکراتيک«شعار 
هاي خود به نام  پرويز بابايي از قول يکي از هم حزبي. گاه دست روي دست گذاشت بزن

 گير ، دست۱۳۳۲مرداد  ۲۷آميز حزب توده در  لوالچي، که به هنگام تظاهرات تحريک
  :گويد شده بود، مي

ها را که يي دستور داده بودند که تمام توده(گير کردند  مرداد دست ۲۷ما را در عصر «      
مصدق هم دستور داده بود که روز چهارشنبه کسي از ). کردند بگيرند تظاهر مي

هم دستور داده بود که کسي از اعضاي ] توده[حزب . ها نباشدداران من در خيابان طرف
  :افزايدبابايي مي» .ها مسلم استاين حرف. ها نيايدتوده به خيابان حزب
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... کردند،  ها را، که تظاهرات مييي از توده] تن[ ۷۰۰الي  ۶۰۰مرداد حدود  ۲۷عصر «      
گير کردند، و در اتاقي  در راه آهن ما را دست«: کرد اين رفيق ما تعريف مي.] گرفتند[

سروان درميشيان پرسيد آيا در ميان » .ي سروان درمشيان آمدرئيس کالنتر. زنداني بوديم
من يک پيغام دارم «: گان کسي عضو حزب توده بود؟ وي سپس گفت گيرشده دست

سروان » .يي هستم من توده«: گويد شود و ميدوست من بلند مي. براي حزب توده
بگو دارند تدارک ي حزب توده برو به اين رهبران فالن فالن شده«: گويد درمشيان مي

معلوم شد که " بعدا» .اند برويد اطالع بدهيد ها را تجهيز کردهتمام چاقوکش. چينندمي
   »۳۵. ...اش قطع شده بود عضو سازمان افسري بوده، ولي ارتباط] درمشيان[

ي به قول خسرو شاکري حزب توده، دستور در هر امري، از جمله در قضيه  بنابراين      
توانست،  مطيع دستور رفقاي شوروي بود، نمي_ اش  به رغم مخالفت اوليه_ آذربايجان 

هنگامي که رهبري کرملين در سردرگمي سياست خارجي قرار داشت، در مقابله با کودتا 
  .بدون توافق شوروي اقدامي کند

هاي باالي  توان از نقش عمال سيا ويا اينتليجنس سرويس در رده دست آخر، نمي      
کاري آنان به ويژه طي آن  ه غافل ماند، اما تعيين هويت چنين عناصري و خرابحزب تود

پژواک :۱۳۹۲مرداد  ۲۹:خسرو شاکري(.طلبد تري مي دو سال و اندي کاري است که پژوهش بيش
  )ايران

  
  
  
  
  
  

                                                 
 ،نــقـد نــو  ي علي رضا ثقفي با پرويز بابايي،مصاحبه» مصدق، نفت، کودتا،«: بنگريد به - ۳۵

 .سروان درمشيان پس از دستگيري به حبس ابد محکوم شد. ۲۲-۳، صص۱۳۸۴بهمن 
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  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸خاطره نويسان کودتاي 
  

مرداد  ۲۸دتاي هايي از خاطرات کساني که در مورد کو در اين قسمت، بخش      
ها براي تقويت حافظه تاريخي  ايم که دانستن آن اند، برگزيده ، مطالبي نگاشته۱۳۳۲

" زيرا کمک فراواني مخصوصا. تمام طبقات اجتماعي ايران، الزم و ضروري است
  .دهد به جوانان امروز ايران، در جهت شناخت بهتر سران حزب توده، به دست مي

حفاظت خانه مصدق آن زمان بر عهده «: نويسد مي  بطهحميد شوکت در اين را      
معاون ممتاز هم ستوان زنجاني عضو حزب توده بود که جزو . سرهنگ ممتاز بود

با اين حال چون دستور . تانک در اختيار داشت ۳۰افسران پادگان هنگ بود و 
چپ نگاهي از درون به جنبش :حميد شوکت( ».مشخصي از سوي حزب نداشت اقدامي نکرد

  )۳۱ص:ايران گفتگو با مهدي خانبابا تهراني
بند شروع شد که اگر يک نيروي قاطع، يک سازمان  قدر قالبي و نيم کودتا آن«      

. توانست آن را خنثا کند خواست، مي داشت و عليه کودتا بر مي رزمنده وجود مي
خطا بايد گفت تنها جريان جدي و وسيع حزب توده بود که نه تنها دست از پا 

که نيروهايش را هم حبس کرد و با آن تشکل وسيع، منجمله تشکل  نکرد، بل
بعدها در همين زمينه يکي از . العملي نشان نداد ترين عکس سازمان افسري کوچک

" آقا اصال«: او گفت. يي در زندان زرهي حرف خوبي به من زد افسرهاي توده
  صد افسر بوديم و همه تصد هف شش. احتياجي نداشت که دست بزرگي بلند کنيم

بعداز  ۳گذاشتند که همان ساعت  اگر با ما قرار حزبي مي. اسلحه کمري داشتيم
مان  مان را از اتاق خواب ها راه افتادند سر اسلحه ظهر، وقتي اوباش توي خيابان

اين در واقع بيان » .شدند کرديم، متواري مي گذاشتيم و شليک مي بيرون مي
برد کودتا و توان وسيع حزب در خنثا  ارتجاع در پيشسمبوليک قدرت ناچيز 
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واقعيت اين بود که حزب توده جاده مبارزه . ... ۳۶بي مصرف ماند" آن بود که عمال کردن
يي که نفوذ اجتماعي وسيعي داشت،  حزب توده. متحد نيروهاي سياسي را کور کرده بود

پاشيده   سم خود را در جامعهدر اثر بيش از يک سال و نيم تبليغ در مخالفت با مصدق، 
   )۳۲ص: پيشين(».بود

که  نه تنها کاري نکرد، بل] بعد از کودتا[خواهم بگويم رهبري حزب توده  مي«      
ها حزب را  آن. يي را پيش برد و حزب توده را آگاهانه تعطيل کرد تاکتيک حساب شده

» .و کودتا مسلط شود مچل و منتر کردند و دنبال نخود سياه فرستادند تا زمان بگذرد
  )۳۷ص: پيشين(

حزب توده مستاصل و مستعمل بعد از کودتا حتا قادر نبود که حفاظت از کادرها و «      
اهللا قريشي دبير  به طوري که امان. اعضاي پايين حزب را در دستور کار خود قرار دهد

يار شاطر «: شته بوديي به رهبري حزب توده نو ايالتي کميته ايالتي شهرستان تهران طي نامه
   )۳۸:پيشين(».نيستيد، بار خاطر نباشد

مند بود،  هاي سياسي، بسيار قدرت ي سازمان در آن مقطع نسبت به بقيه  حزب توده که      
توانست به  هاي باالي حاکميتي که مي ، افسر نظامي در رده۶۰۰و با داشتن بيش از 

اهي را براي هميشه بسازند، اما گي يک ليوان آب خوردن، کار حاکميت شاهنش ساده
گر  ها هم نظاره خواستار اين کار نبود، آن  چون ارباب سران حلقه به گوش حزب توده

را قرباني ارباب کردند و خود فرار   اوضاع شدند و اعضاي رده پايين حزب توده و جامعه
که دستگير شده  کند که براي اولين بار خانبابا تهراني تعريف مي. را بر قرار ترجيح دادند

                                                 
هزار  ۸۰  ، براي سران حزب توده۱۳۳۲مرداد  ۲۸سازي قبل از کودتاي  نارنجک هزينه و مخارج - ۳۶

گاه در مقابله با رژيم شاه مورد  ، هيچ تومان آن زمان خرج برداشته بود و زماني که انبار اسلحه
نخورده  هزار نارنجک سالم و دست ۵۰ده، پانزده و به روايتي «. استفاده قرار نگرفت، و لو رفت

پس از وحشت به دست مقامات فرمانداري نظامي افتاد، شايع بود که وقتي خبر به شاه رسيد، 
توانستند تهران را  ها مي اند؟ با اين نارنجک ها منتظر چه بوده پس اين مادرجنده«: اوليه، گفته بود
 )۷۷۱ص: نظر از درون به نقش حزب توده ايران: بابک اميرخسروي(» !زير و رو کنند
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است و سرواني به نام بهمنش او را محاکمه کرده که از اعضاي حزب توده بوده است که 
تشکيالتي که روي پاي خود نباشد . کنند ديگر را مالقات مي هم] بار دوم[در زندان 

  .سازد را براي سير قهقرايي آماده مي  ي گونه جامعه اين
گير  روزنامه مردم، هنگام لو رفتن آن دست خانه مخفي صمد زرندي مسئول چاپ      
يي حزب توده را لو داده و با نشستن در  نفر از کادرهاي حرفه ۱۵۰شود و مشخصات  مي

پرداخته  اتومبيل سرهنگ زيبايي همراه با مامورين امنيتي به شکار اعضاي حزب توده مي
گي  زنده] تشبازجوي رکن دو ار[روز هم در خانه سرهنگ زيبايي  ۲۰او مدت . است
رساند  کند و خود را به بقاياي حزب توده مي او فرار مي] گي ساخته" احتماال[اما . کند مي
کند که در بازجويي ضعف نشان داده و با لو دادن بسياري از کادرهاي  اعتراف مي«و 

گويد آماده است تا حزب درباره او تصميم  مي. حزبي به حزب توده خيانت کرده است
يي حزب توده  ي اين مسائل در جزوه و اطالعيه يک سال پس از کودتا همه . ...بگيرد

بعدها شنيدم که زرندي را از ايران خارج . پخش شد» اعتراف يک رفيق نادم«تحت عنوان 
  )۴۷: پيشين( ».کردند و به شوروي فرستادند

ساز  تو سرنوش  در آن دوره حساس«: نويسد و آلبرت سهرابيان در خاطرات خود مي      
، شهرباني،  در ارتش حزب توده با آن پايگاه مردمي وسيع، با آن نفوذ گسترده] ۱۳۳۲[

با اقدام قاطع و   توانست ژاندارمري و با امكانات بسيار گسترده در چهارگوشه ايران، مي
را  حساب شده، كودتاگران را به شكست كشانده و سرنوشت تاريخي ملت ايران

توانست نه تنها در ايران و كشورهاي  مي مرداد  ۲۸ شكست كودتاي. دگرگون سازد
مبارزه براي آزادي   داري بر روي گسترش كه در منطقه خاورميانه تاثيرات دامنه بل همسايه

به   و گوش  اش اما حزب توده با توجه به سرشت جهان بيني. داشته باشد و سوسياليسم
سرشت طبقاتي رهبران آن، در برابر چنين  فرمان بودن از باال، يعني از حزب برادر و هم

تسليم كامل شد و بدين ترتيب ارتشي از فعالين آماده به مبارزه را  عملي و كودتا دچار بي
حزب توده نه تنها در آن . كودتاگران را به خاك بمالند، بر باد داد توانستند پوزه كه مي

ه در دوران ك پشت حكومت ملي دكتر مصدق را خالي كرد بل تاريخي  لحظه حساس
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» .درستي در قبال حكومت دكتر مصدق اتخاذ نكرد گاه سياست از كودتا نيز هيچ  پيش
  )خاطرات آلبرت سهرابيان(

از گريختن كيانوري به خارج يك   يعني سه دهه پس ۱۳۵۸در نخستين ماههاي سال «      
امي افسران سازمان نظ ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ايشان پرسيد كه چرا در حالي كه در  گر از گزارش

دار در صفوف خود داشت، اقدامي براي خنثا  درجه ، افسر و۶۰۰توده  وابسته به حزب
گير و اعدام  جا كشيد كه تعدادي از افسران دست نداد و كار به آن كردن كودتا انجام
طلبانه و بسيار  فرصت  كيانوري با روش... محكوم شدند  هاي درازمدت شده و يا به حبس

بوده و   دفتري ارتش  ياد شده از كاركنان بخش تر افسران داد كه بيش شرمانه پاسخ بي
  هاي تاريخي تالش كيانوري با قلب واقعيت بدين ترتيب. شان ساخته نبود كاري از دست

ساز توجيه  و سرنوشت  ساليان حساس كرده است كه خيانت رهبري حزب توده را در آن
در » روزهاي باران در تبريز«يي تحت عنوان  اما فرج سرکوهي در مقاله) پيشين(» .نمايد

است  ۳۷بهرنگي صمدکه موضوع آن  ۱۳۷۰، مهر ۷۶، صفحه ۶۳و۶۲مجله آدينه شماره 

                                                 
غي شد، به اين دليل نبود که آل احمد پس از مرگ او، به دور صمداگر  صمد بهرنگي،«- ۳۷

. قرباني بود صمد. آگاهانه، از او شهيدي پرداخت که حکومت او را در ارس غرق کرده است
دفاع سر بر نطع  نه به معناي انساني که مظلومانه و بي. قرباني بود صمد. قرباني رژيمي نا انساني

ن گيرد، طغيا قرباني به معناي انساني که در شرايط ناانساني قرار مي. نهد جالدان خويش مي
تر بوديم  ما که جوان. نشده بود» شهيد«قرباني بود اما  صمد. واره تلخ کام است کند و هم مي

روزي که غرق شد، دوست داشتيم که در او . دوست داشتيم که در او چون شهيدي زنده بنگريم
دانستيم و در آن محفل، کسان  اما مي. چون کسي بنگريم که ساواک او را غرق کرده است

قاتل است و نه  -بود صمدکه دوست  -صمددانستند که نه آن همراه  مي -شمار شتديگري انگ
اما ) ۱۳۷۰مهر  :۷۶ص: ۶۳و۶۲:شمجله آدينه : »روزهاي باران در تبريز«:فرج سرکوهي(».غرق شده بود صمد. ساواک

کم گرفته و  کند و آن را دست کار را روسفيد مي بر خالف نظر سرکوهي که ساواک جنايت
توسط حمزه فراهتي که مامور ساواک بود و وظيفه داشت با  بهرنگي صمدکند،  يتطهير م

هاي  ساواک آموزش ديده توسط سازمان. ، ترتيب قتل او را بدهدصمدريختن طرح دوستي با 
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ها تجربيات  يي جاسوسي و اطالعاتي آمريکا و انگليس و حتا اسرائيل، و نيز در مبارزه با توده

اسد بهرنگي در . براي او کار زياد شاقي نبود صمدال سر به نيست کردن زيادي آموخته بود، حا
 صمددر زماني که ما در کنار ارس دنبال «: گويد مي» بهرنگي صمدبرادرم «قسمتي از کتاب 

چيز را به هم ريخته  آمده و همه صمدزديم مأمورين ساواک به خانه  را داد مي صمدگشتيم و  مي
هايش را زير و رو کرده  ها و يادداشت و را شکسته بودند و نامهميز تحرير مخصوص ا. بودند
و اهل خانه را مورد بازجويي قرار داده بودند، و چند کتاب و يادداشت هم برداشته و برده . بودند

اسد » .طرف حياط بود نديده بودند را که در آن صمداصلي  ي بختانه کتابخانه بودند و خوش
ش  دو سه تا جاي زخم، طرف ران و ساق. رت و بدنش سالم بودجسد صو«: افزايد بهرنگي مي

. ها اشاره کرد جاي زخم اش، به جلسه رئيس پاسگاه در صورت . گي بود، چيزي شبيه فرورفته
  ».جلسه عوض شد بعدها البته توي پاسگاه ديگري، اين صورت

دانند و  کم مي آب است و درنتيجه احتمال غرق شدن سهوي وي را در ماه شهريور رود ارس کم
البته «: گويد باره مي کند و دراين را تأييد مي صمدآب بودن محل غرق شدن  اسد بهرنگي کم

آيد در محلي که جريان آب تند است  کس نمي هيچ. بعضي جاها ممکن است پر آب شود
  ».که شنا هم بلد نبود صمدتني يا شنا کند، چه برسد به  آب

طبيعت را بسيار  صمدخ طرفداران سلطنت گفته است که يي در پاس اسد بهرنگي در مصاحبه
ي شد که اگر در دريا و رودخانه نشد، او را در هنگام  داشت و همين زمينه دوست مي

  . کوهنوردي، سر به نيست نمايند که چنين هم کردند
حمزه فراهتي در جريان دادگاه ميکونوس [شخصي به نام حمزه فراهتي بهرنگي صمدفرد همراه 

ليل احتمال داشتن نقش در قتل رهبران حزب دموکرات کردستان ايران، از طرف پليس به د
آلمان مورد بازجويي قرار گرفت و خود در دادگاه ميکونوس اعتراف کرد که با مأموران وزارت 

کتاب : اشرف دهقاني.(اطالعات و امنيت جمهوري اسالمي در خارج از کشور تماس داشته است

اسد بهرنگي . همراه او به سفري که از آن باز نگشت رفته بود صمدست که ا] ...)رازمرگ صمد 
: آبادي ديده است، از قول او گفته است گفته است فراهتي را دو ماه بعد در خانه بهروز دولت

هر چه کردم نتوانستم . خواهد دفعه ديدم کمک مي يک. تر طرف آن  صمدطرف بودم و  من اين «
  ».کاري بکنم
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حزب . مرداد تنها از نظر سازماني و سياسي شکست نخورد ۲۸حزب توده در «: نويسد مي
رده بود تا از حزب توده، در مبارزه شکست نخو. اعتبار و حيثيت خود را نيز از کف وانهاد
حزب خود را . حزب از درون پوسيده بود. خود قهرمانان حماسي بر جاي بگذارد

مرگ قهرمانانه . تسليم شده بود. تالش به حکومت کودتا وانهاده بود سره و بي يک
نيز نتوانسته بود دامان ... گروهي از افسران حزبي و کساني چون مرتضا کيوان و وارطان و 

شکست . که تسليم رهبران و بدنه اصلي بر آن نهاده بود پاک کند يي حزب را از لکه
  ».افتخار، جز نااميدي و ياس برجاي ننهاده بود بي

ي پنهاني حزب  مرداد بعضي از کادرهاي حزب توده که از رابطه ۲۸درشب کودتاي       
دانستند  چون نمي. کوفتند گريستند و بعضي سر خود را به ديوار مي توده خبر نداشتند، مي

ايرج اسکندري . بوده است» حريم شوروي«که تمام هم و غم سران حزب توده، تامين 
يک . گويد دکتر مصدق مرا مثل پسر خودش دوست داشت مي  يکي از سران حزب توده،

تراش،  مصدق يک قلم» حريم شوروي«روز پيش او بودم و از دهنم در رفت و گفتم 
تو مثل پسر من هستي، دفعه ديگر اگر کلمه حريم «:چاقو از جيب خود در آورد و گفت

                                                                                                                 
، تعدادي از مأمورين ساواک به خانه محل صمدتا ده روز قبل از غرق شدن بايد گفت ح

حدود يک ماه قبل از اين حادثه، کتاب . سکونت وي هجوم برده و وي را تهديد نموده بودند
  . چاپ شده و مورد اقبال مردم ايران و جهان واقع شده بود» ماهي سياه کوچولو«

کرد و اين  تابي نمي زياد بي. جا بود پدر آن. گذاشتيمجسد را در قبر «: نويسد اسد بهرنگي مي
آن وقت . ها خيلي ناراحت بودند، ولي پدر آرام و ساکت بود مادر و خواهر. آور بود برايم تعجب

و همين جمله تب » .ها نخوابيدي تو بخواب پسرم، خيلي شب«: اش را گفت بود که جمله معروف
س عزاداري هم جماعت انبوهي آمده بودند؛ از در مجل" بعدا. و تابي در جماعت انداخت

مجلس عزاداري و تشييع . کاران و دوستان و مردم محل آموزان تا هم ها گرفته و دانش جو دانش
ترسيدند بيايند؛ اما با اين حال جمعيت  حتا بعضي مي. با شکوه و جالل برگزار شد صمدجنازه 

اين ماجرا پيش از اين نيز در  )۱۲۳-۱۲۶ص : ۳۹۸۱:، به کوشش کيوان باژنبهرنگي صمد(.فراواني بود
 .نوشته اسد بهرنگي روايت شده است» بهرنگي صمدبرادرم «کتاب 



۱۴۲ 

يعني چه؟ شمال ايران . برم شوروي و يا حريم هرکس ديگر را به کار بري زبانت را مي
حريم شوروي، جنوب ايران حريم انگليس، پس حريم خودمان کجاست؟ او درس 

حريم شوروي حرف مزخرفي . زند ديدم که مصدق حرف حسابي مي. بزرگي به من داد
  )۱۱۲:هاي پراکنده ايرج اسکندري ها و يادداشت يادمانده( ».است که به دهان ما افتاده بود

، در پاسخ ۱۳۵۸، يکم تير ۲۲ايرج اسکندري در مصاحبه با تهران مصور شماره       
، حزب شما به حمايت از مصدق و جنبش ملي ۱۳۳۱پس از قيام تير سال «پرسشي که چرا 

هاي امپرياليستي عليه  عات بسيار وسيعي که در مورد توطئهپرداخت اما عالرغم اطال
حکومت قانوني و ملي دکتر مصدق داشت و با وجود سازمان نظامي نيرومند و تشکيالت 

  :چرا؟ پاسخ داد. آمريکا نکرد_سراسري هيچ اقدامي براي مقابله با کودتاي شاه
ن عزل مصدق را به نصيري داد مرداد که شاه فرما ۲۵ما از کودتاي اول يعني کودتاي       

مصدق نيز به ما اعتماد کرد و . اطالع داشتيم و اين جريان را با مصدق در ميان گذاشتيم
گيري نصيري را به اجرا گذاشت او به ممتاز دستور داد که اگر کساني به  طرح دست

نصيري فرمان عزل . ها را بازداشت کند مالقاتش آمدند وقتي مصدق اشاره کرد آن
دق را از نخست وزيري به خانه مصدق آورد اما با اشاره مصدق ممتاز او را بازداشت مص

کرد و در نتيجه تدارکاتي که مصدق از پيش انجام داده بود طرح کودتاي اول شاه 
مرداد تا حدي مديون اطالعاتي است که ما به  ۲۵ها در  و شکست آن. شکست خورد
ليه خود متوجه شد که ما از طريق سازمان ارتجاع پس از شکست طرح او. مصدق داديم

ها محل جلسات خود را از ستاد  شويم و لذا آن ها مطلع مي نظامي خود از کارهاي آن
جا  مرداد را در آن ۲۸ها کودتاي  آمريکا منتقل کردند آن ۴ارتش به ساختمان اصل 

اد وقتي مرد ۲۸روز . ما ديگر از آن جريان اطالعي به دست نياورديم. طراحي کردند
داران راه افتادند ما به مصدق تلفن کرديم ولي او گفت دولت بر اوضاع مسلط  چماق

وقتي ديگر کار از کار گذشته بود ما باز با او تماس گرفتيم و  ۱۱است و در ساعت 
کسي به حرف من گوش . زمام کار از دست من در رفته است«مصدق به ما پاسخ داد که 

ما درست در اين بود که اين !!] ؟؟[اشتباه» .ي خود عمل کنيدکند، شما به وظايف مل نمي
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مرداد با بسيج  ۲۸کرديم و روز  ما بايد از پيش نيروهاي خود را آماده مي. کار را نکرديم
قدر قوي بود که بتواند  حزب ما در آن زمان آن. کرديم نيروهاي خود کودتا را خنثا مي

داديم و از طريق راديو  ما بايد اعالميه مي. کندکودتا را حداقل در تهران با شکست مواجه 
کرديم اما بدبختانه رفقاي ما در ايران جرأت اين کار را  مردم را به قيام دعوت مي

  )۱۰۶-۱۰۵: پيشين(».نکردند
ما بورژوازي ملي را نشناختيم و علت آن هم اين بود که «: گويد ايرج اسکندري مي      

ان به وجود آمده بود که مصدق آمريکايي است و آورنده اين فکر براي رفقاي ما در اير
در آن زمان کيانوري هم جزء باند . ي مقيم تهران احمد قاسمي بود اين تز به هيأت اجرائيه

. ها هم غلط بود ي مصدق سکوت کردند و سکوت آن ها در قضيه شوروي. قاسمي بود
استالين بايد تصميم . ي بزندتوانست حرف استالين بود و کسي هم نمي] راه[آن موقع ره 

  )۱۱۰ص:پيشين( »گرفت که حمله کنند يا نه؟ پشتيباني بشود يا نه؟ مي
 و مسکو به حزب توده سران فراربا وجود  ،۱۳۳۲ مرداد ۲۸ کودتاي از بعد سال يک      

 در توده حزب کار درست و صادق کادرهاي از بسياري سابق، شرق بلوک کشورهاي
 هاي نامه در که شدند نااميدي و ياس دچار شان حزب ننگين اعمال اثر در و ماندند ايران
 حزب هاي شهرستان تشکيالت رهبري کادر در که مسکوب شاهرخ. است مشهود ها آن

 بابک به است خود روزگار تلخ طنز از سرشاز که ۱۳۳۳ دي ۱۲ ي  نامه در است بوده توده
 انشااهللا عزيزم امير«: نويسد مي دهتو حزب نشين خارج و فراري رهبران از اميرخسروي

...  خوشي از مردم تهران هاي الت قول به! است محشر که ما مال. باشد خوب احوالت
 ناليد مي سينه درد از مردي: سعدي قول به. شود نمي اين از بهتر ديگر است، عالي ما حال

 معالجه دم به دم رانبهت ما از و ناليم مي گلو درد از هم ما حاال! مايد همي صندلش پيرزن
 شود مي مگر. زياد هم خيلي و است راست. هستم عصباني بودي نوشته. کنند مي بواسير
 که بود زودتر کمي يا ها وقت همين پارسال. آمده در کز...  و دبيراعظم دست از نبود؟
 کتاب يي، خانه تو عوض در و خواندند نمي را کيهان و اطالعات وزين هاي روزنامه ايشان

 يک و نشستند برسد، يي الشه به که کفتاري مثل و افتاد شان دست به هلمس شرلوک
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 عين ولي نکني، باور هم باز ولي شناسي مي را او چه اگر نکني، باور شايد. خواندند نفس
! موجودي چنين دست به افتاده من ندار و دار و گي زنده و خانه حاال و. است حقيقت
 به دارد کار چه گوز بابا، گويم مي هرچه! بواسيرت گويد مي لوزتينم، کنم مي فرياد هرچه
 در. هست نيز من گوزگاه من شقيقه که طور همان. دارد کار هم خيلي گويد مي شقيقه،
 بود وقت يک. پندارد مي چنين شده، قاطي اش گه و عقل ها اصفهاني قول به چون حقيقت

 آواز مفتون و است دهي آباد علي ردک مي خيال د،ز مي نقاره بزرگان سبيل باالي آدم که
 افطار سگ گُه با آخرش و گرفتيم روزه همه اين. کنم عرض چه را حاال اما. بود دهل

 استوار و سفت خاکي زمين روي را مان پاهاي بايد نيست خبري آسمان در ديگر. کرديم
 و. دارد هنگ پا بر سياه شب اين دل در را ما تواند مي عميق دوستي انسان يک فقط. کنيم
 فاخره تو دوست ها گي تازه. آورد نمي ديگر چيز هيچ سرد ثقل جز مان اطباء دواهاي گرنه
 شد بيمار شدت به] است تهران ايالتي کميته عضو رمضاني فخرمير آقاي منظور[ خانم

 بسيار کارهاي] گران شکنجه[ پزشکان که است هفته سه و] است گيري دست منظور[
 نصف. ندارم او از خبري اين از بيش. آمده بند زبانش. نکرده وا بل از لب ولي کنند مي
 قبل سال سه ما که يي خانه همان در. شد مريض و افتاد باره يک که بود اش خانه در شب
 رضاي آقا و زرگن که نه يا اريد خبر دانم نمي. رفتيم ديدنش به عيد نوروز روز يک

 جمع شان جمع. هستند او پيش هم] است سلماسي رضا منظور[خودمان  خوش هميشه
 خالي جاي يک هم حقير که بدان ندادم را ات بعدي جواب اگر است کم شان يکي است،

 زنده مفت اگر. شده جوري اين ديگر حاال. کرده جمع" کامال را شان جمع و کرده پر را
 ام بکک هم من که بيني مي اگر. بشکن گردو ات دم با و آسمان انداز بي را کالهت ماندي
 رهبري به طبقات همه. است خوبي خيلي اوضاع. است علت همين به خواند، مي خروس
 با کشور و است رفته ميان از اختالفات. اند داده هم دست به دست ارتشتاران بزرگ

 دوشي هم جهان آزاد ممالک با و رود مي تکامل و ترقي سوي به بزرگ و سريع هاي قدم
 ترس از که بادها زنده و تظاهرات و ها گري هوچي روزگار آن گذشت. کند مي

 از. کشيدند مي پايين و کشيدند مي باال هي اسهالي هاي آدم مثل ها مغازه همه گران غارت
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 پيشوايان دست به کار زمام کوتاه زماني در و است شده رفيق توفيق مساعد، بخت
 و نرون و چنگيز و آتيال چون آوراني نام و بزرگان با هريک که است افتاده کارداني

 در ملت بدبختانه ولي داريم فراوان هم گوبلز بختانه خوش. کنند مي رقابت هيتلر و تيمور
 استقبال بزرگ هاي تحسين و تعجب با را بزرگان سخنان و است رفته فرو سنگيني خواب
 نهنگي انگار. کند مي محلي چس و نگرد مي آوري کسالت سردي خون يا که بل کنند، نمي
 ها بچه ديگر و نوروزي داود متاسفانه عزيزم امير. ... اعتناست بي ها پشه زور به و است خفته

 قربانت! آزاد خفقان. قدغن مالقات. ممنوع بازديد و ديد. بينم مي کم خيلي خيلي را
  )۸۶۲-۸۶۱ص: ايران توده حزب نقش به درون از نظر: اميرخسروي بابک(» ].شاهرخ[شاخ

را  توده حزب رهبري باخشم گونه چه حزبي پايين رده رهايکاد که کنيد مي مشاهده
  .کنند مي تحقير
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