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توان به عنـوان    شود، مي    را كه انقالب مشروطه سرآغاز آن شمرده مي        تاريخ معاصر ايران  
جريـان  :  فرهنگـي مـورد كـاوش قـرار داد         - عرصه تكاپو و تعـارض سـه جريـان سياسـي          

گرا و مردمي، كه به طور عمده در نهضت روحانيت تبلور يافت و انقالب شكوهمند                 اصالت
الش آن در حفظ كيان فرهنگي و سياسي و اقتصادي اين مرز و              ثمرة سترگ ت   اسالمي ايران 

وابـسته بـه   » نخبگـان «بوم بود، جريان غربگرايانه راست و ميانه، كه به دست روشنفكران و     
 و سـپس امپرياليـسم      نخست استعمار بريتانيـا   (دستگاه حكومتي و با حمايت استكبار غرب        

ئونات سياسي و فرهنگي ايران نقشي مؤثر يافت، و باالخره جريان غربگرايانه            در ش ) آمريكا
چپ، كه در دوران مشروطه خاستگاه آن در ميان روشنفكران ايراني مقيم قفقـاز و متـأثر از                  

، به طـور عمـده بـه     )1917اكتبر  ( بود و پس از انقالب بلشويكي        سوسيال دمكراسي روسيه  
هاي صريح يافت و ماركسيسم ـ لنينيسم را بـه    ها و پيوستگي  وابستگييدولت نوين شورو

 و امپرياليـسم    عنوان ايدئولوژي و مكتب سياسي خود ترويج نمود؛ هر چند استعمار بريتانيا           
ي خـود، از آن     هاي اطالعاتي و سياسي و فرهنگـ         نيز كوشيدند تا در چارچوب طرح      آمريكا

شـود كـه بحـث پيرامـون          بدينـسان، روشـن مـي     . اهميت كنند   هايي نه چندان كم     گيري  بهره
ماركسيسم ايراني تنها يك بحث ايـدئولوژيك نيـست، بلكـه مـسئله از ديـدگاه تـاريخي ـ        

هايي كه بر سرنوشت ميهن اسالمي ما تأثير گذارده، حـائز اهميـت         فرهنگي و شناخت كنش   
 دهه 7شود كه موقعيت ويژه ايران را، كه طي قريب به        آنگاه مضاعف مي  اين اهميت،   . است

و ) و پـيش از آن روسـيه تـزاري         (، شوروي عرصه ستيز و رقابت سه قدرت جهاني بريتانيا       
يافتـه،    فرهنگي داخلـي بازتـاب مـي      هاي سياسي و       بوده و اين تنازع در قالب جريان       آمريكا

  .مدنظر قرار دهيم
تـرين و       تـرين، متـشكل     مهـم » حـزب تـوده ايـران     «در طول تاريخ ماركسيـسم ايرانـي،        
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حـزب  . شده اسـت  معتبرترين سخنگو و نماينده اين جريان سياسي ـ فرهنگي محسوب مي 
حـزب كمونيـست    «مـشروطه و سـپس      توده كه به عنوان وارث سوسيال دموكراسـي عهـد           

، كـه اتحـاد     هاي پس از جنگ جهـاني دوم        گذاري شد، در سال      پايه 1320، در مهرماه    »ايران
اعـالم داشـت،    » ابرقـدرت «المللي حضور خـود را بـه عنـوان يـك               در صحنه بين   شوروي

عنوان يك حزب منسجم در صحنه سياست و فرهنگ ايـران حـضور          توانست به سرعت به     
، تـصويرهاي پرآشـوب از ايـن     و آمريكاهاي وابسته به بريتانيا يابد و در كشمكش با جريان  

ـ    1332 مرداد   28پس از كودتاي    . دوران تاريخي را رقم زند     ران در حـريم نفـوذ       و تثبيت اي
 به تبـع     به طور قطعي به رسميت شناخته شد، حزب توده         غرب، كه از سوي اتحاد شوروي     
، هر چند هرگونـه نقـش و حـضور در حيـات             اي شوروي   وابستگي خود به سياست منطقه    

ن فكري به موجوديـت خـود ادامـه         سياسي ايران را از دست داد، معهذا به عنوان يك جريا          
 در ايـران شـكل      1340توان فرهنگ الئيك و غربگرايي را كه در دهـه             داد، به نحوي كه مي    

گرفت، برآيند كنش متقابل سـه خـرده فرهنـگ انگلـوفيلي، ماركسيـستي و آمريكـايي، در                  
 در دهه   اين تأثير بويژه از طريق روشنفكراني كه      . سيماي سخنگويان ايراني آن ارزيابي كنيم     

، طبـق يـك     1340 در مكتب فكري و مطبوعاتي حزب توده پرورش يافتند و در دهه              1320
برنامه سنجيده از سوي نواستعمار غرب و رژيم پهلوي، در سـاختار نظـام گذشـته جـذب                   

بنـابراين، هـر چنـد در       . شدند و در نهادهاي فرهنگي كشور به كار گرفته شدند، اعمال شد           
 توده به عنوان يك نيروي سياسي در ايـران حـضور نداشـت،    ، حزب1332ـ1357هاي    سال

هاي فرهنگ الئيك و غربگراي موجـود         ريزي شالوده   ولي به عنوان يك جريان فكري در پي       
  .نقشي مؤثر ايفا كرد

 و فـروريختن معـادالت سياسـي گذشـته در           و باالخره با پيروزي انقالب اسالمي ايران      
، به عنوان كـارگزار اتحـاد جمـاهير         1358ـ  1361هاي     مجدداً حزب توده را در سال      منطقه،

يابيم، و در ايـن دوران،    و سخنگوي سياسي و فرهنگي آن در درون كشور فعال مي        شوروي
ـ          حزب توده به دليل شرايط سياسي نوين ايران        ي تـشكيالتي   ، موفق شد بـر پايـه تجربـه غن

هـاي مديـد در    احزاب ماركسيستي جهان و با اتكاء بر كادر ورزيده و مجرب خود، كه سال          
هاي آموزشي را طي كرده بودند و بـاالخره           ترين دوره   ، عالي  و اروپاي شرقي   اتحاد شوروي 

التي منسجم دست زند و بكوشد تـا بـاعنوان           به ايجاد تشكي   با حمايت مادي اتحاد شوروي    
هـاي    يك نيروي سياسي در جامعه انقالبي، وزن و اهميـت كـسب كنـد و در كنـار جريـان                   

ريـزي    گرانه و مخربي را عليه انقالب اسالمي پي         هايي توطئه   راست و ميانه طرح   ضدانقالبي  
از آن پـس، حـزب   ، اين تالش نافرجـام مانـد و   1362با انحالل حزب توده در سال      . نمايد
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رمـق در خـارج از كـشور بـدل شـد، كـه بقايـاي                  توده مجدداً به يك جريان محدود و بـي        
هـاي    فروپاشيدة آن امروز با طوفاني كه جهان ماركسيسم را به كام خود بـرده و بـا بازتـاب                  

  .ايدئولوژيك و فرهنگي آن دست به گريبانند
ركسيسم ايراني را بـا تأكيـد بـر          همانگونه كه از آن پيداست، تاريخچه ما       1كتاب حاضر، 

. ترين و قابل اعتناترين نماينده آن، موضوع خود قـرار داده اسـت              حزب توده، به عنوان مهم    
نخستين بخش كتاب كوشيده است تا مباني استراتژي و تاكتيك ماركسيستي را با نگاهي به               

سيسم ايراني در   اي كلي از مارك     سير تاريخي ماركسيسم، تصوير كند و در اين كاوش، منظره         
، و پيونـدهاي آن بـا   »چـپ نـو  «هاي آن، از تروتسكيـسم و مائوئيـسم تـا             تمام شاخ و برگ   

هر چند طي يك سـاله اخيـر گردبـاد تحـوالت در             . ماركسيسم سنتي حزب توده ارايه دهد     
كشورهاي سوسياليستي پيشين با چنان شدتي جريان داشته كه اساس ايدئولوژي ماركسيسم            

 نيز ماركسيـسم بـه عنـوان يـك          سپرده و امروزه حتي در اتحاد شوروي      » ريخموزه تا «را به   
رسد كـه چـارچوب نظـري     اج نفي و نقدهاي بنيادين است، معهذا به نظر مي         ايدئولوژي، آم 

بحث فوق در شناخت پديدة ماركسيسم ايراني و مباني پراتيـك آن، هـر چنـد ايـن بحـث                    
  .جلوه كند، مفيد باشد» دئولوژيكشناسي اي باستان«امروزه نوعي 

، ، از تأسـيس تـا انقـالب اسـالمي ايـران           بخش دوم كتاب، بـه تاريخچـه حـزب تـوده          
درباره اين مقطع از تاريخ حزب توده، كتابـشناسي نـسبتاً مفـصلي موجـود               . اختصاص دارد 

ل حزب تـوده، ماننـد فريـدون كـشاورز، ايـرج            است و خاطرات برخي از رهبران درجه او       
لـذا، در   . اندركاران درجه دو در دسترس است       ، و بسياري از دست    ، احسان طبري  اسكندري

ها و ارايه اسناد تـازه و         اين بخش از تكرار مكررات اجتناب شده و مبناي كار بر بيان ناگفته            
هاي سـران حـزب تـوده در سـال            در اين بخش، به طور عمده بازجويي      . منتشر نشده است  

هاي فعالين درجه اول آن عرصه،         مبناي تحليل قرار گرفته و در هر زمينه به دستنوشته          1362
 براي نمونه، خواننده محترم با سرگذشت پناهندگان ايراني در شوروي         . استناد گرديده است  

فرقه دمكـرات   « آشنا خواهد شد و داستان       صدير و احمدعلي    ودتاز زبان دكتر حسين ج    
، دبيراول فرقـه در     هاي انوشيروان ابراهيمي    را بر اساس بازجويي   » مهاجرات«در  » آذربايجان

 از تـاريخ     دكتر حـسين جـودت     در اين بخش، روايت   . خواند از انقالب، خواهند      پس ايران
  . نيز به عنوان يك سند مندرج استحزب توده

                                                            
. ده اسـت  ش منتشر ش   .    ه1370در سال   » سياست و سازمان حزب توده    «كه سه بخش نخستين آن تحت عنوان        . 1

  .گردد مندان تاريخ معاصر مي اينك در هفت بخش تقديم عالقه
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پس از  اختصاص دارد، كه    »  و انقالب اسالمي ايران    حزب توده «سومين بخش كتاب، به     
به بررسي نسبتاً مشروح اسـتراتژي  » وضع رهبري و سازمان حزب توده «يك مقدمه پيرامون    

 در قبـال سـاير نيروهـاي        و تاكتيك حزب توده و مباني تئوريك آن، و مواضع حزب تـوده            
 كردهاي حزب تـوده   در اين بررسي، هر چند تكيه بر مواضع و عمل         . پردازد  سياسي ايران مي  

تـر را فـراروي خـود قـرار داده و             پس از انقالب است، معهذا تحليـل چـارچوبي گـسترده          
  .سياست نظري و عملي حزب توده را در طول تاريخ آن كاويده است

از پس از بررسي اصول سـازماندهي       ) 1358ـ  1361،  سازمان حزب توده  (بخش چهارم   
 و شعب آن را معرفي خواهـد كـرد و           ديدگاه ماركسيسم، ساختار كميته مركزي حزب توده      

هـا و خـارج از    ، شهرسـتان تهران(مفصل حزب توده » علني«و » رسمي«سپس به تشكيالت   
، تشكيالت مخفي و سازمان نظامي حـزب تـوده پـس از انقـالب اسـالمي خواهـد                   )كشور

 1358  -1361هـاي     در سـال  » هاي وابسته به حزب توده      سازمان«در بخش پنجم،    . اختپرد
، ، تـشكيالت دمكراتيـك زنـان      ، كانون صنفي فرهنگيان   آموزان  ، كانون دانش  سازمان جوانان (

. معرفـي خواهـد شـد     ...)  و   ، شوراي نويـسندگان و هنرمنـدان      اتحاد دمكراتيك مردم ايران   
اختـصاص دارد و در ايـن بررسـي،    »  و دستاوردهاي آن   انحالل حزب توده  «بخش ششم به    

 و ارتباطـات حـزب       و شبكه گسترده نفوذي حزب تـوده        در ايران  بكه جاسوسي شوروي  ش
براي نخستين بار   ) سازمان اطالعات نظامي شوروي   (يو  .آر. و جي  ب.گ.توده با مأمورين كا   

بخش فوق با تجديد چاپ متن كامل اعترافات تلويزيوني         .  طور مشروح افشا خواهد شد     به
 در خـارج از كـشور و        هاي ايـرج اسـكندري      سران حزب توده و تحليلي پيرامون افشاگري      

در بخش هفتم با . رسد  ئوريسين پيشين ماركسيسم ايراني، به پايان مي      ت،  تحول احسان طبري  
 پـس از    سير فعاليت بقاياي حزب توده    « آشنا خواهيم شد، پس از ترسيم        بقاياي حزب توده  

هـاي مواضـع متنـاقض آنـان خـواهيم            در داخل و خارج از كشور به فراز و نشيب         » انحالل
بـه پايـان    » ، علل و آينـده آن     بحران ماركسيسم ايراني  « بخش با بحثي پيرامون      ناي. پرداخت

آوري و تـدوين      اين كتاب به همت گروهـي از پژوهـشگران ايـن مؤسـسه جمـع               .رسد  مي
همانگونه كه مشهود است، كتاب حاضر به طور عمده بـر اسـاس اسـناد دادسـتاني                 . گرديد
دانـيم از      تنظـيم شـده و لـذا در اينجـا الزم مـي              و وزارت اطالعات   ، سپاه پاسداران  انقالب

  .گيري و نشر اسناد فوق را فراهم ساختند، تشكر كنيم مسئولين اين مراكز كه امكان بهره
  

  مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

  1387بهار 



  

  

  اولبخش 

  سير تاريخي ماركسيسم

  

  

  

  

  از ماركس تا گورباچف
 و كـارل    خـودش  بـه مجموعـه نظريـات        1 نامي است كه فريدريش انگلـس      ماركسيسم

2ماركس
 اجتماعي، بعدها توسط ياران و شاگردان مـاركس       -اين نظريات فلسفي  . استداده   
ر برخورد با نظريات مختلف، در شرايط گوناگون و در انطباق            گسترش يافت و د    و انگلس 

 هـا   انـشعاب با حوادث تاريخي نوين دگرگونيهائي پـذيرفت و دسـتخوش تجديـدنظرها و              
لوحانه و سـطحي      نوع ماركسيسم، حداقل ساده      بنحوي كه امروزه سخن گفتن از يك       ؛گرديد

. خوانـد   مـي »يل و راسـتين  اصـ ماركسيسم«، خود را ماركسيسماست؛ هر چند كه هر شاخه      
 است كه همه جوانب اين مكتـب        فراگيري بيانگر بحران    كسيسمرمانگرشي بر سير تاريخي     

گرفته و پس از يك دوران رشد و شكوفائي، در آسـتانه قـرن نـوين مـيالدي آنـرا بـه         را فرا 
  .فروپاشي محتوم كشانده است

  
  رويزيونيسم برنشتين
كه كمونيستهاي    زماني ؛ رخ داد  بحران درواقع در زمان حيات ماركس     نخستين نمود اين    

 اصـول بنيـادين     ،) م 1875 (»گوتـا « در كنگـره شـهر        مـاركس  »وفـادار «آلماني و شـاگردان     
ساز پير را در آخـرين        مكتب اين    عليه بانگ اعتراض   او را به فراموشي سپردند و      ايدئولوژي

سال پـس     چهار ،ماركسيسمنخستين انشعاب بزرگ در     .  به صدا درآوردند    وي سالهاي عمر 
 بـا   »انترناسـيونال دوم  « رهبـر برجـسته      3 هنگاميكه ادوارد برنشتين،   د؛ رخ دا  از مرگ انگلس  

                                                            
1. Friedrich Engels (1820 – 1895).  

2. Karl Marx (1818 – 1883).  

3. Edward Bernstein (1850 – 1932).  
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 گسست كامل خود و احزاب       سوسياليسم و وظايف سوسيال دمكراسي،     مسايلانتشار كتاب   
 در مبـاني مهـم     »تجديد نظـر  « را از ماركسيسم اعالم داشت و خواستار         »انترناسيونال«عمده  

 اواخـر قـرن      در  اقتـصاد اروپـاي غربـي       با توجه به واقعيـات     برنشتين.  شد آموزش ماركس 
تـأثير غـارت ملتهـاي آسـيائي و آفريقـائي          نوزدهم و اوايل قرن بيستم و رونق آن، كه تحت         

 تر شدن وضع طبقه كـارگر در           را در زمينة وخيم    توسط استعمار رخ داده بود، نظرية ماركس      
 عليـرغم توسـعه     داري رد كرد و اعالم داشت كه بـرخالف پيـشگوئي مـاركس              نظام سرمايه 

پيـدايش  .  يافتـه اسـت     هم تر نشده، بلكه بهبود     داري، وضع طبقه كارگر نه تنها وخيم        سرمايه
توليـد پايـان    در مديريت اقتصاد، به هرج و مـرج         داري و مداخله دولت       انحصارات سرمايه 

توسـعه مـشاركت در كمپانيهـا و        ؛ و نيـز     اسـت    هاي اقتصادي را از ميان بـرده        بحرانداده و   
 كه تمركز توليد در صنعت و كشاورزي و         هاي كوچك، برخالف نظر ماركس      جذب سرمايه 

 »دمكراتيـزه شـدن سـرمايه     «كرد، بـه     بيني مي   گرايش جامعه به سوي دو قطبي شدن را پيش        
  . انجاميده است

 طبقاتي نه تنها تشديد نشده، بلكه كاهش يافته و اقشار بينابيني نه تنهـا جـذب دو                  تضاد
  .اند اند، بلكه افزايش يافته   نشده و از ميان نرفته»سرمايه« و »كار«قطب اصلي 
قوع دعـوت   الو   را به فراموش كردن آرزوي انقالب قريب        احزاب سوسياليست  برنشتين،

آميز و پارلماني موجـود بـراي انجـام           گيري از وسائل صلح     كرد و به جاي آن، خواستار بهره      
  .اصالحات اجتماعي و سهيم شدن در ساختار سياسي و اقتصادي جامعه غرب شد

 بـه مـشي     »اينيـسم برنشت« تأثير عميق گذارد و       در احزاب سوسياليست   نظريات برنشتين 
   . بدل شد»انترناسيونال دوم«حاكم بر 
 دمكراسـي  و جناح چپ سوسيال      2 و تا مدتي كارل كائوتسكي     1لوكزامبورگ ، روزا لنين

ـ   . به انتقاد شديد از برنشتاينيسم پرداختند      ل، سـرانجام منجـر بـه انـشعاب جنـبش           ايـن تقاب
. گرديد) احزاب كمونيست (و چپ   ) احزاب سوسياليست (سوسياليستي به دو جناح راست      

 رسـمي خـود كنـار گذاردنـد و          ايـدئولوژي  را بعنوان     ماركسيسم اًاحزاب سوسياليست اكثر  
ختيار سوسياليستها قـرار داده      آنرا در ا   »انترناسيونال دوم «گيري از     احزاب كمونيست با كناره   

  . دست زدند)كمينترن (»انترناسيونال سوم«و به رهبري لنين، به تشكيل 
  

                                                            
1. Rosa Luxemburg (1871 – 1919).  

2. Karl Kautsky (1854 – 1938).  
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   و لنينيسم، پلخانفلنين
بزرگترين نقـش    »لنين« با نام حزبي     1ايليچ اوليانوف والديمير  ،   و انگلس  پس از ماركس  

 و تكميل آن به مثابه يك سيستم فكري، ايفا كرد و پـس از               را در بسط و توسعه ماركسيسم     
  . خوانده شد» لنينيسم-ماركسيسم«مرگ او، اين نظريات، 

 بـود كـه در   يتـرين شخـص    برجـسته 2، گئورگي پلخانف، و لنيندر فاصله ميان ماركس   
انترناسـيونال  « و از رهبران  او بنيانگذار ماركسيسم در روسيه    .  سهم داشت  تكميل ماركسيسم 

حـزب  «) منـشويك  (»اقليـت « در رأس جنـاح   پس از اخـتالف بـا لنـين        پلخانف.  بود »دوم
  ،پـرداز بزرگـي بـود و لنـين     پلخانف نظريـه  .  قرار گرفت  » كارگري روسيه  سوسيال دمكرات 

 كه پشت جلد آثار في است از لنين وجمله معر . ين امر اذعان داشت   عليرغم دشمني با او، بد    
 بدون خواندن آثـار فلـسفي پلخـانف       «:  درج گرديده است   )چاپ شوروي (فلسفي پلخانف   

  .»ت واقعي شدماركسيستوان يك  نمي
.  به دو راه جداگانـه اعتقـاد داشـتند          در روسيه   براي گسترش ماركسيسم   و لنين  پلخانف

 بـراي انقـالب     ، شـرايط عينـي الزم را در روسـيه         هـاي مـاركس     ، وفادار به انديشه   پلخانف
 و بلـشويكها، كـه سـنت شـكنانه احكـام             و لذا از سـوي لنـين       ديد  سوسياليستي فراهم نمي  

 را زير پا گذارده و بر اسـاس سـنن آنارشيـستي و پوپوليـستي انقالبيـون                   و انگلس  ماركس
 ، عليرغم فقدان شرايط مادي، مترصد تصرف قدرت سياسي و انقـالب سوسياليـستي             روسيه

  . متهم شد»اپورتونيسم« و » انديشي خشك«بودند، به 
، سوسياليسم تنها در كشوري      و انگلس  گفت كه بر اساس تئوريهاي ماركس        مي پلخانف

داري بـه حـد كـافي از رشـد رسـيده باشـد؛ ماننـد                  آن، سـرمايه    تواند پيروز شود كه در        مي
 نيز همـواره اميـد خـود را بـه           ماركس.  و ديگر كشورهاي اروپاي غربي      و فرانسه  انگلستان

داري بسته بود و براساس تئـوري ابـزاري خـود، انقـالب               ترين كشورهاي سرمايه    رشد يافته 
تـري از رشـد        در سـطح پيـشرفته     پنداشت كه   سوسياليستي را، در كشوري زودتر محقق مي      

 دال بـر انقـالب   ، نظريـه لنـين  لذا، طبيعي بود كه از ديـدگاه پلخـانف  . نيروهاي مولده باشد  
 عقب ماندة دهقاني، آنارشيـستي و بالنكيـستي و ضـد ماركسيـستي              سوسياليستي در روسية  

از ديـدگاه   فهميد، و      مي تر از لنين    كالسيك را بسيار عميق    مس پلخانف، ماركسي  .معرفي شود 
تئوريهـاي او در زمينـه انقـالب اجتمـاعي،          .  ماركسيست به معناي واقعي كلمه نبود      ،لنيناو  

                                                            
1. Vladimir Ilych Ulyanov (1870 – 1924).  

2. Georgi Plekhanov (1856 – 1918).  
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 بـود، كـه     روسـيه ) پوپوليـستي  (1آنارشيستي و نارودنيكي     با نظريات    ماركسيسماي از     آميزه
گري و تصرف     لنين به توطئه  . هاي ژرف در ميان انقالبيون روسيه داشت        پيشينة كهن و ريشه   

قدرت سياسي توسط يك حزب كوچك و متشكل و داراي انضباط آهنين، در شرايط يـك                
بحران اجتماعي كه حاكميت را ضعيف و ناتوان كرده باشد، بيش از رشد نيروهاي مولـد و                 

نـائي بـه    تاع     بـي   - همـين امـر   . داد   بهـا مـي     و پلخـانف    ماركس »اپذير تاريخي ن  جبر اجتناب «
  . موفقيت او را در تصرف حاكميت سياسي سبب شد- هاي ماركسيستي دگم

 شـرايط  ، در در اين مبـارزه شكـست خـورد و يكـسال پـس از انقـالب اكتبـر                 پلخانف
حاكميــت ماركسيــستها، ايــن بزرگتــرين ماركسيــست دوران خــود، در انــزوا و بيچــارگي  

مرد   به اين پير  «:  چندي قبل از مرگ او، به وي پيام داده بود          مشهور است كه لنين   . درگذشت
  !» او احتياجي ندارد به گم كند، طبقه كارگر روسيهبگوئيد گور خود را از روسيه

  
  »كيش شخصيت« و استالين

 بـا نـام      ويـساريونويچ جوگاشـوويلي    جـوزف ،  . م 1922ال  ، از سـ   در زمان بيماري لنين   
آخـر    زمام قدرت را بدست گرفت و تا  از اهالي گرجستان  ) مرد پوالدين  ( 2»استالين«حزبي  

، او را   در دوران اسـتالين   .  بـود  العنان و رهبر بالمنازع جهان ماركسيسم       عمر، ديكتاتور مطلق  
كالسيكهاي « بعنوان    و لنين   و انگلس   رساندند و نام او، در كنار نام ماركس        »خدائي«به مقام   

 لنينيسم و اوج    - بمثابه تكامل خالق ماركسيسم    هاي استالين    عنوان شد و انديشه    »ماركسيسم
 كمونيستهاي كشورهاي ديگر را نيـز       ،»پرستي  استالين«اين موج   . انديشه بشري مطرح گرديد   

 تجليـل   ، شاعر كمونيست ايراني در شعري چنـين از اسـتالين          القاسم الهوتي ابو. دربرگرفت
  :كرد

  زمين تابع شود چون بيند اين را   ستالين گويم و رانم زمين را          
، »كتاب اسرار مرگ استالين«  درو به روايت مستند آورتورخانوف (ولي با مرگ استالين

يك «او بعنوان    نام   ) و بولگانين  ، خروشچف ، مالنكوف  نفرة بريا  4قتل او در اثر توطئه گروه       
 مطـرح گرديـد كـه در دوران زمامـداري سـي سـاله خـود بـر جهـان                     »آشام  ديكتاتور خون 

 مبـارزه بـا   در دورة خروشـچف .  ميليون انسان را به قتل رسانيده بـود 10كمونيسم، حداقل   

                                                            
واژة انگليـسي   . ه كرد توان ترجم    مي »گرائي  خلق«م را به فارسي     سنارودي. »خلق« به معني    »نارود«از واژة روسي    . 1

، شـناخت و سـنجش   احـسان طبـري  : براي توضيح بيشتر مراجعه شـود بـه  .  نيز به همين معنا است »پوپوليسم«
  .1368، ، انتشارات اميركبيرماركسيسم

2. Joseph Stalin (1879 – 1953).  
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و  اراوج گرفت و اعتبار آث  ) زدائي خود دادند    نامي كه شورويها به استالين     (»كيش شخصيت «
در دوران  .  تبـديل شـد    » جـالد  اسـتالين « بـه    » خدا استالين« سقوط كرد؛    هاي استالين   انديشه

  . زدائي ابعاد نوين و عميقي يافت، استالينگورباچف
 را، كه    و رهبران انقالب اكتبر    ترين ياران لنين      ود، برجسته  در دوران زمامداري خ    استالين

هـاي برجـسته      تئوريـسين )  م 1888 -1938 ( و بوخـارين   برخي از آنـان چـون تروتـسكي       
، كـه   ته مركزي حزب بلـشويك روسـيه       نفر اعضاي كمي   24از  .  بودند، نابود كرد   ماركسيسم

 نفـر بـه اشـكال مختلـف         5 نفر تيرباران شدند و      11رهبري انقالب اكتبر را بدست داشتند،       
  1.نابود گرديدند...) ترور و خودكشي و (
  

  »انقالب مداوم«تروتسكيسم و 
 ماركسيسم يكي از رهبران برجسته      2،»تروتسكي«، با نام حزبي     لئون داويدويچ برونشتين  

بارها در زمينـه    . تي داشت ا سابقه طوالني مبارز   1917 او قبل از انقالب اكتبر    .  بود در روسيه 
 را  گاه جانب منـشويكها و پلخـانف  ؛ به مخالفت برخاستو سازماني با لنين   سياسي   مسايل

او بعلـت شخـصيت برجـسته و توانـائي و     . گرفت و گاه نظريات مـستقلي را بيـان داشـت        
، هاي آخر زندگي لنين در سال. دهندگان و رهبران اصلي انقالب اكتبر بود      كارآئي، از سازمان  

 رقابـت و سـتيز شـديدي     و اسـتالين بر سر قدرت سياسي و رهبري كشور ميان تروتـسكي     
  و تروتسكي  ها، كه در زمان بيماري نگاشته، مناسبات استالين          در واپسين نامه   لنين. درگرفت

  :دارد  از شخصيت اين دو رهبر حزب چنين بيان ميا رو ارزيابي خود
فراگيرنده نيمـي از خطـر   ]  و تروتسكياستالين[به پندار من، مناسبات بين اينان    

 پـس از آنكـه    رفيـق اسـتالين   ... توان از آن دوري جـست      آن انشعابي است كه مي    
قـدرتي  ] م دبيركل حـزب شـد     1922، از    در زمان حيات لنين    استالين[دبيركل شد   

بيش از توان در دست خويش متمركز كرد و من اطمينـان نـدارم كـه وي بتوانـد                   
... از سـوي ديگـر رفيـق تروتـسكي        . همواره با احتياط اين قـدرت را بكـار بـرد          

تـوان گفـت كـه شـخص او          مي.  برجسته نيست  هاي  برخورداريش تنها از استعداد   
پراستعدادترين عضو كميته مركزي كنوني است، اما بيش از اندازه خودرأي است و           

                                                            
ا، مؤسـسه   اهللا رض    ترجمه دكتر عنايت    ،ـ سالهاي حاكميت   خروشچف. س. ، نيكيتا   مدودف. آ. و ژ  مدودف. آ. ر. 1

  .331، 309، ص 1362، ، تهرانانتشارات نوين
2. Leon Davidovich Trotsky (1879 – 1940). 
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ايـن دو ويژگـي دو پيـشواي        . پـردازد   بيش از اندازه به جنبة ناب اداري كارها مي        
ميـانجي بـه انـشعاب        تواند كارهـا را بـي      برجسته كنوني كميته مركزي كنوني، مي     

1...بكشاند
  

 از 1929 به تبعيـد او در سـال          و تروتسكي  ، تنازع قدرت ميان استالين    پس از مرگ لنين   
 در سـال   و قتل عام طرفدارانش و سرانجام تـرور او توسـط پلـيس مخفـي اسـتالين                روسيه
تحت عنوان مبارزه با تروتسكيسم، دهها هزار نفر بيگناه تحويـل           .  انجاميد  در مكزيك  1940
  .ها و اردوگاهها نابود گرديدند هاي اعدام شدند و يا در سلول جوخه

 هرچنـد   ؛ بـود   از نظر تئوريك داراي نظريات مستقل و گاه متضادي بـا لنـين             تروتسكي
 وانمـود   شند تا او را يار و همراه صـديق و ادامـه دهنـده راه لنـين                كو برخي از پيروانش مي   

  .سازند
او بـر   . است) دائميانقالب   (»انقالب پرمانان «، تئوري   هسته مركزي نظريات تروتسكي   

ت و  دانـس  ، كه انقالب سوسياليستي را در يك كشور غير ممكن مـي           اساس نظريات ماركس  
 كـه   معتقد بـود   انجام گيرد،    »داري  جهان سرمايه «معتقد بود كه انقالب بايد همزمان در تمام         
خواهـد در     ، اگر مي  لذا روسيه .  غيرممكن است  ،پيروزي انقالب سوسياليستي در يك كشور     

ا انقالب سوسياليستي پيروز شود، بايد با جنگ انقالبي، انقالب خـود را بـه ديگـر كـشوره                 
 در  كـه بـا شـوروي      (صدور انقالب به غرب و افروختن آتش انقالب در آلمـان          . صادر كند 

گفـت كـه سـاختمان        او مـي  . داد  را تـشكيل مـي     ، اساس تئوري تروتـسكي    )حال جنگ بود  
د انجاميد؛ انقالب   سوسياليسم در يك كشور تنها، امكان ناپذير است و به ركود دولتي خواه            

 يبرا. داري دولتي غرق خواهد شد      خواهد گنديد و در مرداب بوروكراتيسم و احياء سرمايه        
 مطـرح    اسـت كـه مـاركس      »انقالب جهاني « و   »دائميانقالب  «حل اين مشكل، چاره همان      

  .ساخته بود
گفت كه    او مي .  بود »ك كشور واحد  ساختمان سوسياليسم در ي   « معتقد به    در مقابل، لنين  

داري   ، سـرمايه  در دوران مـاركس   . كنـيم    زندگي مـي   اوت با دوران ماركس   فدوراني مت  ما در 
. گذرانيـد   هنوز وارد مرحله انحصاري و امپرياليستي خود نشده و مرحله رقابت آزاد را مـي              

 كه پيروزي سوسياليسم در يك كشور غيرممكن است و بايـد           گفت  ميبدرستي   لذا، ماركس 
ايـن نظـر در آن زمـان        . داري انجام گيرد    همزمان در چند يا همه كشورهاي پيشرفته سرمايه       

داري وارد    صحيح بود، ولي در اواخر قرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم مـيالدي، سـرمايه                  

                                                            
  .9 ـ 8، ص 1977، ، مسكورس، انتشارات پروگ)به انگليسي( ت ها و مقاال ، واپسين نامهلنين. اي. و. 1
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در اين  . آغاز گرديد ) وران امپرياليسم د(مرحله امپرياليستي خود شد و دوران تاريخي نويني         
تواند و بايد در يك كشور تنها، بـر اسـاس تـضادهاي                نوين، انقالب سوسياليستي مي     دوران

لذا از ديـدگاه لنينـي،       .ترين حلقه آن، تحقق يابد      دروني كشورهاي امپرياليستي و در ضعيف     
 آن، منـسوخ و نادرسـت       ، به تعبيـر تروتسكيـستي     »انقالب مداوم « و   »انقالب جهاني «نظريه  
  .است

 بـراي   ترسيد كه هرگونه عمليات تهاجمي از سـوي حكومـت نوپـاي شـوروي                  مي لنين
در آن  .  منجر شـود   صدور انقالب به ديگر كشورها، به سقوط حاكميت بلشويكها در روسيه          

 را در آميـز و كودتاگرانـه، حاكميـت          ر عضو، به شيوة توطئـه      هزا 40 با   زمان حزب بلشويك  
اي بـود و سراسـر     بدست گرفته بود و فاقد حمايـت وسـيع تـوده            نفري   ميليون 180 روسيه

دانست كـه      مي در چنين شرايطي، لنين   .  قرار داشت  كشور در معرض تهاجم و اشغال آلمان      
لذا .  تا چه حد احمقانه است     »انقالب جهاني « و   »صدور انقالب «گوئي درباره     افههرگونه گز 

  :گفت  ميگرانه تروتسكي او درباره شعارهاي انقالبي
 محيط خشن و وحشيانه جنگ جهـاني امپرياليـستي را از            اًافراد خيرانديش غالب  

هـاي    بـه خيرانديـشي   پـردازي نـدارد و        چنين محيطي تحمل عبـارت    . برند  ياد مي 
: انترناسيوناليسم واقعي يكي و فقط يكي اسـت . نگرد    لوحانه به ديد تمسخر مي      ساده

 انقالبي در كـشور خـويش و   تالش فداكارانه براي گسترش جنبش انقالبي و پيكار    
1... و از همين مشي پشتيباني از همين پيكار

  

گفت كه به هر قيمتي شده، حتي به بهاي از دست دادن بخش وسيعي از خـاك                    مي لنين
 حفـظ    متجاوز تسليم شد تا حكومت اقليت بلشويك در مركز روسـيه           كشور، بايد به آلمان   

ران ادامـه جنـگ انقالبـي را         نظـرات طرفـدا    لنـين .  مخالف اين نظريه بـود     تروتسكي. شود
  : خواند و نوشت»پردازي انقالبي جمله«

 در آلمان ... با جنگ نميشود شوخي كرد    ... سخن بر سر يك مسئله اساسي است      
اي از شروع انقالب ديده نميشود و اگر اينطور باشـد، آلمانيهـا بـا پيـشروي                     نشانه

در انتظـار   . گر انتظـار ممكـن نيـست      اكنون دي . بيشتر، برتري بدست خواهند آورد    
تنهـا كـاري كـه      ... پـاره تحويـل دادن         را به انبار آهن    نشستن يعني انقالب روسيه   

  .هاست شود كرد پيشنهاد تجديد مذاكرات با آلماني مي
ضرر و يك صـلح جـدا از ديگـران تـن در      ما به قبول يك قرارداد صلح بي      ... 

                                                            
  .52، ص 1975، ، مسكو، انتشارات پروگرس2، جلد )به انگليسي (، آثار منتخبهلنين. اي. و. 1
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اگـر  ... كه در حال حاضر براي جنگ انقالبي آمـاده نيـستيم          دانيم    دهيم، زيرا مي    مي
براي بدست آوردن يك صلح جداگانه بسيار پرضرر هم امكان وجود داشته باشـد،              

  �. پذيرفتاًحتم... بايد آن را به سود انقالب سوسياليستي كه هنوز ضعيف است
 »پردازي انقالبي   جمله« و   سيسمدر چنين شرايطي وفاداري به مارك      بود، زيرا    حق با لنين  

توانست به سادگي ارتش       مي »انترناسيوناليسم پرولتري « و   »انقالب جهاني پرولتري  «پيرامون  
هـاي ميليـوني     بكـشاند و تـوده   و مـسكو عظيم مخالفان رنگارنگ بلشويسم را به پطروگراد     

سرنوشت حكومتي كـه بـر      . ماندند  حداقل تماشاگر خونسرد اين صحنه مي      دهقاني روسيه، 
، جـز ايـن      برخـوردار نباشـد    توطئه اقليتي ناچيز استوار باشد و از حمايـت مـردم محـروم            

ديد، يا غـرق       چه؟ آيا به راستي او اين واقعيت تلخ را نمي          اما تروتسكي . توانست باشد   نمي
. ند؟ هـيچ يـك    اسـوز    دل مي   اروپا »كارگران دربند «ئي انقالبي خود بود و براي       گرا  در آرمان 

داشـت تـا حتـي بـه قيمـت سـرنگوني حكومـت                پرستي، او را بر آن مي       طلبي و قدرت    جاه
  .بلشويكي، تز خويش را بيان دارد و در ميدان رقابت حزبي براي خود جائي كسب كند

هــاي احــزاب كمونيــست  ، تروتسكيــستدر روســيههــا  پــس از تــصفيه تروتسكيــست
 و  ه، از رهبران حزب كمونيست ايـران      زاد  كشورهاي ديگر نيز تصفيه شدند، از جمله سلطان       

 معدوم شد و جمـع كثيـري از         ، به اتهام تروتسكيسم توسط استالين     رقيب حيدر عمواوغلي  
نيز بـه ايـن سرنوشـت دچـار     ...  و، حسابينبي ، نيكهاي ايراني مهاجر، مانند ذره  كمونيست
  .گرديدند

ولـي در   . تروتسكيسم پس از چندي افول كرد و بسياري از پيروان خود را از دست داد              
ــالهاي  ــدد 1960س ــيالدي، مج ــت  اً م ــات ياف ــد حي ــه   .  تجدي ــر ك ــسم معاص تروتسكي

  و آلمـان    و بلژيـك    و انگلـستان   شود، توانست بويژه در آمريكا       خوانده مي  »نئوتروتسكيسم«
 هواداراني در ميـان جوانـان بيابـد و در بعـضي             غربي و برخي از كشورهاي آمريكاي التين      

هـاي معاصـر، گـرايش        تروتسكيـست .  نيرومند سياسي تبديل شـود     اًكشورها به جريان نسبت   
گري آنان، توأم با مبـارزه عليـه احـزاب كمونيـست               ستيزانه داشته و انقالبي    شديد شوروي 

. داشـت  نـام    »انترناسـيونال چهـارم   «زي تروتسكيسم جهاني،    ستاد مرك . باشد  گرا مي   شوروي
گرائـي و     ولي درواقع، تروتسكيسم معاصر، فاقد پيوند و انسجام دروني و دسـتخوش فرقـه             

و حـداقل   بـود    سازماني متالشي و چند پـاره        »انترناسيونال چهارم «. بوداختالف و انشعاب    
  :خواند  مي»انترناسيونال چهارم«چهار سازمان خود را نماينده 

                                                            
  .38، ص 1975، ، مسكو، انتشارات پروگرس72، جلد )به انگليسي (، آثار منتخبهلنين. اي. و. 1
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المللـي    دبيرخانـه بـين   « -2؛   مـستقر در لنـدن     »المللي انترناسيونال چهارم    كميته بين « -1
جريان « يا   »دبيرخانه مشترك انترناسيونال چهارم   « -3؛   مستقر در پاريس   »ارمانترناسيونال چه 

 انترناسـيونال   دبيرخانـه آمريكـاي التـين     « -4؛  »ماركسيستي لنينيـستي انترناسـيونال چهـارم      
ـ        كه نيرومندترين آنهاست و در آن، اكثريـت تروتسكيـست          »چهارم ين و  هـاي آمريكـاي الت

اين چهار گروه، هر يك خود را       . ندشت عضويت دا  بخشي از گروهكهاي تروتسكيست اروپا    
ند و ديگري را به اپورتونيسم و سازشكاري        دخوان   مي »راستين« و   »هاي اصيل   تروتسكيست«

  .كردند  متهم مي
. ديـد نظـر قـرار داده اسـت     را مورد تج هاي تروتسكي   تروتسكيسم نو، برخي از انديشه    

هـاي    دانست و حال آنكه تروتسكيـست      ، دهقانان را يك نيروي ارتجاعي مي       تروتسكي مثالً
دانند و در مقابل، كـارگران       معاصر، دهقانان كشورهاي جهان سوم را يك نيروي انقالبي مي         

  .سازند متهم مي» بورژواگرائي«كشورهاي پيشرفته صنعتي را به غير انقالبي بودن و 
  :ندردك ، تروتسكيسم را چنين ارزيابي ميهاي شوروي تئوريسين

گري ماوراء    تروتسكيسم خارج از جنبش كمونيستي است، ولي از طريق انقالبي         
  1.چپ ميكوشد تا بر سياستهاي احزاب كمونيست تأثير گذارد

ين جريان، بـه علـت ضـديت و    نكته مهم در ارزيابي تروتسكيسم معاصر اين است كه ا     
 از سوئي و مطرح ساختن شعارهاي ماوراء انقالبي از سوي ديگر، كه    ستيز شديد با شوروي   

 و  »سـيا «شـد، محـيط مناسـبي بـراي فعاليـت             باعث جذب جوانان ماجراجو و تنـدرو مـي        
 در اًكه وسيع   بود،هاي جاسوسي بلوك غرب     س و ساير سروي   »موساد« و   »انتليجنت سرويس «

تروتسكيـسم معاصـر،   . نـد ردك آن نفوذ كرده و از آن بمثابه ستون پـنجم خـود اسـتفاده مـي        
 2. است» آمريكائيماركسيسم«بارزترين مصداق 

  
   شرقي؛ ماركسيسممائوئيسم

، در چين انقالب ماركسيستي به رهبري مائوتـسه         ، در زمان حيات استالين    1949در سال   

                                                            
  .16، ص 1976، ، مسكوانتشارات پروگرس) به انگليسي( ، ، تروتسكيسم ـ دشمن انقالبسوبولف. اي. آ. 1
، دكتـر رضـا   ، توسط افرادي چـون هوشـنگ وزيـري         و تروتسكيستهاي بنام، چون ايزاك دويچر      آثار تروتسكي . 2

، تروتسكيـسم   »ساواك«قبل از انقالب زير حمايت      . به فارسي ترجمه شده است    ...  و   ، داريوش آشوري  براهني
حـزب كـارگران    «، گروهـك آمريكـائي      پس از انقـالب اسـالمي     . شد   تبليغ مي  اي بنام جهان نو     در مجله ماهانه  

 . بود، تنها سازمان تروتسكيستي ايران، به رهبري بابك زهرائي»سوسياليست
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 سـازمان داده شـد كـه در سـال           اين انقالب توسط حزب كمونيست چين     .  پيروز شد  1دون
، رهبـر حـزب   تاچـائو  لـي . گـذاري شـده بـود     پايهو هسيوت  و چن تاچائو توسط لي .  م 1921

روي مـتهم      بـه راسـت    كشته شد و چـن تـو هـسيو        .  م 1927، در قيام سال     كمونيست چين 
 در منـاطق    كمونيـست چـين   حزب   در اين سالها،  . ان رهبر حزب شد   س  لي  سپس لي . گرديد

جنگيـد و طـي مبـارزات          مـي  2نـگ تا  دورافتاده روستائي و در كوهستانها عليه دولت كومين       
 بـه قتـل      توسط رژيم آمريكائي چيانكاي چك     ،طوالني، اكثر رهبران درجه يك و دو حزب       

زاده مرفهي كه از رهبـران حـزب در           ، دهقان تيجه، مائو در ن . رسيدند و يا به خارج گريختند     
 طي يك كودتاي درون حزبي، قدرت را        . م 1935يكي از اياالت دورافتاده بود، توانست در        

بدست گيرد و دبيركل حزب شود و سپس در يك شـبكه كودتـاي خـونين بـا نـام رمـزي                      
 از فرهنـگ     بـيش از ماركسيـسم     ائومـ . مخالفان خود را تصفيه نمايد    » جنبش اصالح سبك  «

اعتنـائي بـه      توجه او به نقش انقالبـي دهقانـان، بـي         .  متأثر بود   انقالبي جامعه چين   - فلسفي
 از همـان آغـاز،      ،توجهي به الگوهـاي كالسـيك انقـالب ماركسيـستي           كارگران شهري و بي   

 از ماركسيـسم اطـالع كمـي        مائو.  را برانگيخت   و استالين  ي كمونيستهاي ارتدكس  داعتما  بي
سـالگي   ، تنهـا، در سـي   بـر فـراز چـين      در كتاب ستاره سـرخ    داشت و به روايت ادگاراسنو      

اسـتالين، ايـن    .  را خوانده بـود    اب ماركسيستي، يعني مانيفست حزب كمونيست     نخستين كت 
 ميليـوني  700، او را بر مسند رهبـري يـك جامعـه     »دست تصادف « را، كه    »سواد دهاتي بي «

 و انقـالب     مـائو  نگريست و   ، به چشم تحقير مي    داده بود  قرار   آسيائي در همسايگي شوروي   
 هيچگـاه   استالين. دانست     در بازيهاي ديپلماتيك با بلوك غرب مي       »مهره« را بيشتر يك     چين
 را،  »سواد دهاتي بي «ولي دست تقدير، همين     .  جدي نگرفت  »تئوريسين« را بعنوان يك     مائو

هـائي كـه او        بدل كرد و تئوري    ماركسيسم، به چهره شاخص در جهان       پس از مرگ استالين   
داشـت، در ميـان عناصـر         بيان مـي    نيمه مستعمره چين   - بر اساس تجربه جامعه نيمه فئودال     

 داراي مكتـب مـستقلي در       چپ جهان سوم جاذبه وسيع كسب كـرد، حـال آنكـه اسـتالين             
 سـه ويژگـي     در ديدگاه روشنفكران چپگراي جهـان سـوم، نظريـات مـائو           .  نشد يسمماركس

  :نمود داشت، كه فاقد معايب ماركسيسم سنتي بود و آنرا مقبول مي
آشـنائي سـخن      زده و رنجديده برخاسته بود و كم و بيش با زبان               از شرق ستم    مائو  :اول

  .گفت مي

                                                            
1. Mao – tse Tung ( 1893 – 1974). 

  . Kuomintang.  تأسيس شد1911 كه در حزب ناسيوناليسم چين. 2



15  سير تاريخي ماركسيسم

ا برخاسته از تجربه يك كشور جهان سوم بود كه اكثريت مطلق سكنه             ه  اين تئوري : دوم
 از قيامهاي   »عالمانه«داد، و نه استنتاجات         آن را محرومين استعمارزده و روستائي تشكيل مي       

  .اند كارگري كشورهاي پيشرفته صنعتي، كه خود در استعمار جهان سوم، ذينفع
هان سوم كـه    جا نشان نداده بود و روشنفكران چپ         ماهيت استكباري خود ر    چين: سوم

 بـاور    به ستوه آمده ولـي بـه ماركسيـسم         از استبداد استاليني و انحطاط سوسياليسم شوروي      
  . اميد بستند»سوسياليسم شرقي«داشتند، به اين 

 بـدل گرديـد و       بـه رقيـب جـدي شـوروي         به سرعت گسترش يافت و چين      مائوئيسم
 شـمالي خـود خـارج       »بـرادر بـزرگ   « را از چنگ     كوشيد تا پرچم رهبري جهان ماركسيسم     

  .سازد
ـ .  م   1840و  .  م   1830هـاي      براساس تجربيات انقـالب     و انگلس  زماني ماركس  ا و  اروپ

هـاي خـود پرداختنـد و از ايـن حـوادث               به تدوين تئوري   ،.) م 1871 (»كمون پاريس «قيام  
قانونمنديهاي عـام و جهـان شـمول انقـالب          «ند كه   دستنتاجات تئوريك كرده و تصور نمو     ا

 بايـد راه اروپـاي قـرن        براساس اين سيستم سازي، گويي دنيـا      . اند رده را كشف ك   »اجتماعي
  . ديده بودند و انگلساي كه ماركس نوزدهم را بپويد، و آنهم تنها از آن زاويه

بيـات آن    از تجربه كودتاي بلشويكي خود چنان سرمست شـد كـه بـه تعمـيم تجر                لنين
 داد و از    ارائـه اي    هاي عـالم نـسخه از پـيش حاضـر و آمـاده              دست زد و براي همه انقالب     

  :او گفت!  دم زد»اهميت جهان شمول تجربه انقالب كبير اكتبر«
در ماههـاي   ...  بدسـت آورد   پس از آنكه پرولتاريا قدرت سياسي را در روسـيه         

مانـده و    عقـب كن بود چنين بنظر رسـد كـه فـرق عظـيم بـين روسـيه         نخست مم 
كشورهاي پيشرو اروپاي باختري، انقالب پرولتاريا را در اين كشورها خيلي كم به             

اي در    المللي بس قابل مالحظه     ولي اكنون ما تجربه بين    . انقالب ما شبيه خواهد كرد    
دهد كه برخي از مشخـصات اصـلي          دست داريم كه با نهايت صراحت گواهي مي       

 روسي نبـوده،    اً ملي و صرف   اًانقالب ما داراي اهميت محلي، يعني اهميت اختصاص       
  � .المللي دارد بلكه اهميت بين

دوران جديـد و فـصل نـويني در تـاريخ بـشريت      «  مدعي شد كه با انقـالب اكتبـر        لنين
 تاريخ جهان دگرگـون گرديـده و از ايـن پـس همـه               »ن اصلي مضمو« و »گشوده شده است  

  ! بروند»راه اكتبر«جوامع بايد از 

                                                            
 .735ن، ص هرمزا ، ترجمه محمد پور)به فارسي ـ يك جلدي (، آثار منتخبهلنين. اي. و. 1
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نظيـر    اي است بي    ، شيفته از پيروزي خود، گمان برد كه نابغه        مائو.  چنين شد   نيز در چين 
فه و تئـوري     خود را بعنوان آخرين كـالم در علـم و فلـس            »هاي  انديشه«در تاريخ بشر و لذا      

ـ ، عـضو دفتـر سياسـي و دب   وان مين. انقالب اجتماعي به تمامي جهان صادر نمود   ر كميتـه  ي
 كه  بود گريخت، مدعي     به شوروي   كه بدليل مخالفت با مائو     مركزي حزب كمونيست چين   

وان . بود كه نامش را به عنوان يك صاحب تئوري در تـاريخ جـاودان سـازد                آن    مائو ديوانة 
  :نويسد  در خاطراتش چنين ميمين

 در مالقاتهاي خصوصي خود با اعـضاي دفتـر سياسـي،            ، مائو 1949از سپتامبر   
او در يكـي از مباحثـات       . شتدا   بيان مي  »مائوئيسم« طرح خود را براي ايجاد       اًغالب

  :خود با من چنين گفت
نظر شما در ايـن بـاره       .  را بيافرينم  خواهم مائوئيسم   ، من مي  رفيق وان مين  : مائو
  چيست؟

  چرا؟: وان مين
د، طي دوران حياتش از گردونـه        خود باش  »ايسم«زيرا اگر يك رهبر فاقد      : مائو

ولـي بـا    . خارج خواهد شد و يا پس از مرگ ممكن است آماج حمله قـرار گيـرد               
 بـود و لـذا اگـر چـه          »ايـسم « داراي   مـاركس . كنـد    مسئله فرق مي   »ايسم«داشتن  

جرئـت نكردنـد     به گروههاي مختلف منشعب شد ولي هيچ يك          »انترناسيونال دوم «
 داراي لنينيسم بود و لـذا هـر چنـد           لنين.  سخني بگويند  عليه ماركس و ماركسيسم   

آمـد،     پديـد     و حزب بلشويك   »انترناسيونال سوم «گروهها و جريانهاي مختلفي در      
من ...  هم همينطور  سن  سون يات . فت و لنينيسم سخن نگ    هيچ يك آشكارا عليه لنين    

 ماركسيـسم  ،لنينيـسم . كـنم   را حفظ خواهم كرد و تنها لنينيسم را رد مي ماركسيسم
 با پراتيك مـشخص انقـالب       ماركسيسماي است از حقيقت عام        روسي است، آميزه  

 ماركسيـسم اي است از حقيقت عام        ، آميزه ، ماركسيسم چيني است   مائوئيسم. روسيه
  �.با پراتيك مشخص انقالب چين

او قـدرت   .  بـدل شـد    »ئوئيسمما« لنينيسم به    -ماركسيسم خود را ساخت و      »ايسم«،  مائو
 راه انـداخت و  كيش پرسـتش شخـصيت خـود را بـه    . مطلقه را در دست خود متمركز كرد      

تحـت نـام    . م1966از  . هاي خود را جـايگزين معابـد سـاخت          فرعون وار تمثالها و مجسمه    
، وشـائوچي يل.  به سركوب مخالفان خود در حزب و جامعه دست زد         »انقالب كبير فرهنگي  «

                                                            
  .17، ص 1979، ، مسكوانتشارات پروگرس) به انگليسي (، خيانت مائووان مين. 1
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حزب و  تنها قدرت بر فراز جامعه،       دبيركل حزب را سرنگون كرد و به قتل رسانيد و خود،          
هـا انـسان را        ميليـون  در كـامبوج  ) خمرهـاي سـرخ   ( و پيـروان او       در چين  مائو. دولت شد 

  . رحمانه به قتل رسانيدند بي
، در مقـر     و در ينـان     اعاده حيثيت شد    از چنگيزخان  جالب است بدانيم كه در زمان مائو      

، مورخ چينـي،  لين. ژ. فان .  به ديوار آويخته بود، عكس چنگيزخان در كنار عكس مائو    مائو
  : نوشتدر اعاده حيثيت از چنگيزخان

خوانيم بطور عمده      به غرب مي   اطالعاتي كه ما امروزه از لشگركشي چنگيزخان      
مغولها كه مذهب ديگـري داشـتند،       . توسط علماي مالك مسلمان نوشته شده است      

هائي   فهم علل نفرين  . كردند  طبيعي است كه عرف و اخالق اسالمي را مراعات نمي         
يـل امـروزه بايـد     به ايـن دل   . كنند دشوار نيست     مي كه اين مورخين نثار چنگيزخان    

  �.نسبت به اين اطالعات برخورد انتقادي داشت
 مـيالدي، مائوئيـسم بزرگتـرين زلزلـه را در اركـان             1970رروي، در آسـتانه دهـة        هـ  به

.  را به دو قطب متخاصم تقـسيم كـرد       »جنبش جهاني كمونيستي  « پديد ساخت و     ماركسيسم
، برخـي   يو و شـور   هـاي مـرزي چـين        حد بود كه در درگيري     اهميت اين انشعاب تا بدان    

دربارة مائوئيـسم بـاز هـم سـخن         . ديدند   را مي  »جنگ سوم جهاني  «گران، خطر آغاز      تحليل
  .خواهيم گفت

  
  ؛ عصيان نسل نو»چپ نو«

ري  در حركت وسيع و پرهــياهوي ديگـ        ماركسيسمهمزمان با مائوئيـسم، بحران جهاني      
 لنينيـسم و احـزاب   - ماركسيـسم ، يعنـي  »گـرا  جـزم « و »چـپ سـنتي  « كه  يافت نيز بازتاب

اي ديگـر در       شهرت يافت، زلزلـه    »چپ نو «اين جنبش كه به     . كمونيست را آماج گرفته بود    
  .اركان ماركسيسم بود

 و برخـي     و آمريكـاي شـمالي     ميالدي در اروپـاي غربـي     1970 در دهه    »ون  جنبش چپ «
 نفـوذ داشـت، در ميـان جوانـان و دانـشجويان و               كه ماركسيـسم   كشورهاي آمريكاي التين  

  .گرا پديد شد روشنفكران چپ
گرفتـه شـده، كـه از     The New Left Review به روايتي از نام مجلـه  »نو چپ«اصطالح 

                                                            
 ، تهـران ، انتشارات تـوده  مائوئيسم و بازتاب آن در ايرانجوانشير،. م.ف: به نقل از  (، چنگيزخانفان ـ ژ ـ لين  . 1
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. م1955 در سـال     . است  بيشتر  ولي سابقه اين حركت كمي    .  نشر يافت  در انگلستان . م1959
، از رهبـران ايـن كنفـرانس،     1گرايپـو . ي.  برگزار شد   در فرانسه  »نو  چپ«كنفرانسي با عنوان    

ــب  ــان داشــت  شــركتتركي ــين بي ــدگان را چن ــف«: كنن ــشهاي مختل ــارزان داراي گراي ،  مب
ها، ترقيخواهان، مبارزين راسـتين       سوسياليستهاي چپ، كمونيستهاي دمكرات، تروتسكيست    

هاي مسيحي و نيز گروهي از مبارزيني كه براي نخـستين بـار بـه                  و سوسياليست  »مقاومت«
پ نو يـك جريـان پرولتـاري نيـست ولـي آگاهانـه              چ«:  او گفت  .»اند  مبارزه انقالبي پيوسته  

  2».گيري آن به سوي طبقه كارگر و مردم است سمت
ــال  ــراود  ،.م1956در س ــا  3رارل ب ــست آمريك ــل حــزب كموني ــر ك ــوان  ، دبي ــه بعن  ك

   رهبر حزب سوسياليست آمريكا    4 از حزب اخراج شده بود، از نُرمن توماس،        »طلبي  انحالل«
اين جنـبش از ديـدگاه بـراودر        .  را سازمان دهند   »چپ نو «دعوت كرد كه با هم يك جنبش        

 يـك   نُـرمن تومـاس   . بـود    مـي  بايد نيـروي آلترنـاتيو در مقابـل حـزب كمونيـست آمريكـا             
تز ماركسيستي مبارزه طبقاتي را رد كـرد        . م1953او در سال    .  بود ت ضد شوروي  سوسياليس

 و حــزب ، بــه حمــالت شــديد عليــه شــورويپــس از حــوادث مجارســتان. م1956و در 
  5. پرداختكمونيست آمريكا

واكنـشي در قبـال سرسـپردگي احـزاب          يك حركت مستقل و      اً، اساس »چپ نو «حركت  
داري غـرب، از سـوي         از يكسو و فساد و انحطاط جامعه سرمايه        سنتي كمونيست به مسكو   

 مورد توجه   اًستيزي آن در چارچوب رقابت دو ابرقدرت، طبع        ولي بدليل شوروي  . ديگر بود 
به ادعـاي شـورويها، در سـال        . گرفتهاي اطالعاتي آن قرار       داري غرب و سرويس     سرمايه
، بـه تأسـيس     »اروپاي آزاد « ، يكي از گردانندگان راديوي ضد شوروي      6 ساشاولمان. م1959

ـ     »يهاي كارگر   انستيتوي پژوهش «اي بنام     مؤسسه مؤسـسه  «ك ميليـون دالر از       دست زد و ي
 بـه   »سـيا «هاي     استراتژيست با هدايت ولمان،  . ، كمك دريافت كرد   »سيا« وابسته به    7»كاپالن

  8.پرداختند نگراي آمريـكاي التي تشويق و تقويت گروهـهاي چپ

                                                            
1. Yvan Graipeau. 

  .10، ص ، مسكو، انتشارات پروگرس)به انگليسي ( ، به كجا و با كه؟بالشاكوف. و. 2
3. Earl Browder. 

4. Norman Thomas. 

  .همان. 5
6. Sacha Volman. 

7. J.M.Kaplan Fund. 

  .11همان، ص . 8
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 »چپ نو « بكوشد تا در جنبش      »سيا«طبيعي است كه    .  و پذيرفتني است   اين ادعا محتمل  
في استقالل اين   ولي با اين عنوان، ن    . نفوذ كند و آن را در جهت هدفهاي خود كاناليزه نمايد          

) چنانكـه شـورويها در آغـاز كردنـد       (»حركـت مـشكوك   «آن به يـك         جنبش و متهم كردن   
 ضربات جدي بر پيكرة امپرياليسم غرب وارد ساخت         » چپ نو  جنبش« زيرا   ؛مغرضانه است 

و )  و جنبش كنوني صلح و ضد تـسليحات اتمـي          بويژه در جنبش وسيع ضد جنگ ويتنام      (
  . بوده است شوروي»آميز همزيستي مسالمت«آن براي امپرياليسم غرب بيش از  لطمات 

 »چپ نـو «هاي  به تأسيس كلوپ  The New Left Review  نيز هواداران مجلهر انگلستاند
ـ   . پرداخته و به جذب دانشجويان و كارگران جوان دست زدند          نفـع صـلح و عليـه       ه  آنهـا ب

  .كردند سالح اتمي تظاهرات مي  براي خلعمسابقه تسليحاتي دو ابرقدرت و
اين يـك جريـان     .  نيز پديد شد    در آمريكا  »چپ نو « ميالدي، جنبش    1960در پايان دهه    

كنندگان در آن، افراد طبقه متوسط و دانـشجويان و روشـنفكران              كارگري نبود؛ بلكه شركت   
  :بودند كه وجه اشتراك آنها عبارت بود از

 ماركسيـسم « و    و اتحـاد شـوروي     فق يا مخالفت بـا حـزب كمونيـست آمريكـا           عدم توا  -1
  »ارتدكس

 و سياسـتهاي تجاوزكارانـه و       داري آمريكـا     اعتراض خشونت آميـز عليـه نظـام سـرمايه          -2
  امپرياليستي آن

  عدالتي اجتماعي به از ميان بردن بي گرايش -3
  جوئي و پيكارگري  روحيه پرخاش-4

 هـزار نفـر     750 به حـدود      در آمريكا  »چپ نو «تعداد دانشجويان پيرو    .  م 1967در سال   
 گـروه  100 نفوذ گسترده يافـت و قريـب بـه        بويژه در ميان سياهان آمريكا     »چپ نو «. رسيد

 آنان جامعة سياهان آمريكـا    . نام داشت » پلنگان سياه «ها    ود آمد، كه مشهورترين آن    سياه بوج 
، مبارزه در راه رفـع سـتم بـر          داري، پايان دادن به جنگ ويتنام         را به تخريب ساختار سرمايه    
  1.خواندند گران و فقرا، فرا ميسياهان و دانشجويان و كار

 »مطـرودين «شناس آمريكائي كه مؤلف كتب متعـددي دربـاره            ، جامعه ميشل هارينگتون 
  :نويسد جامعه آمريكاست، مي

                                                            
  : به كتاب زير مراجعه شود در آمريكا»جنبش چپ نو«براي آشنائي با نظريات و اهداف . 1

Lorenz Barits, The American Left – Radical Political Thought in the Twentieth Century, Basic Books 

INC. Publishers, New York/London,1971.   
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هـاي بـاالئي طبقـه متوسـط          گرا از اليه      و دربرگيرنده جوانان آرمان   ن  جنبش چپ 
وناگون، از نظم موجود بيگانه شده، ولي داراي اهداف و برنامـه            است كه، بدالئل گ   

  �.روشن و قابل تحقق نيستند
مانند (و چپ افراطي    ) ماركسيسممانند  (هاي چپ      جنبشي بود متأثر از انديشه     »چپ نو «

  واكنشي بـود در قبـال      »چپ نو «. و مكاتب نيهيليستي و اگزيستانسياليستي غرب     ) آنارشيسم
 برخـي  »چپ نـو  «هاي    تئوريسين. ماركسيسماي از بحران       و نشانه  »چپ سنتي «هاي    بست  بن

غير انقالبـي   «نظر قرار دادند و كوشيدند تا در واكنش عليه             را مورد تجديد   ماركسيسممباني  
 ارائـه هاي فلـسفي و اجتمـاعي          و نويني را در همه عرصه      »انقالبي«، طرح   »شدن ماركسيسم 

  .دهند
 و هربـرت  ، ژان پـل سـارتر  ، هانري لوفورشناسي، لوئي آلتوسر   لسفه و جامعه  در زمينه ف  

  .شدند  محسوب مي اروپا»نو چپ« تئوريسينهاي متنفذ در جنبش ماركوزه،
 و  ، كارلوس ماريگال  هائي چون رژي دبره     ي، چهره گري و مبارزه سياس     در عرصه انقالبي  

ايـن تحـول و نـوآوري در تغييـر          .  بودنـد  »چپ نـو  «هاي     تئوريسين برادران كوهن بنديكت  
  و اسـتالين    و لنـين   انگلـس  و   اگر در گذشته، ماركس   . هاي انقالب نيز نمايان است    »سمبل«

ه و فيـدل    مين   و هوشي  هائي چون مائوتسه تونگ     گري چپ بودند، اكنون چهره      سمبل انقالبي 
  . شدند»چپ نو«بوب  قهرمانان محگوارا  و بويژه چهكاسترو

 و   فلـسفه مـاركس    بـا  »دگماتيسم« و فارغ از     »آزاد« برخورد   »چپ نو « ،در عرصه فلسفه  
پـيش از   (ي  گـارود   ، رژه ، لوفـور  گرفت، كه در نظريات آلتوسر      برداشتهاي نو از آن را پي مي      

  . بازتاب داشت و ماركوزهرنست فيشر، ا)گرايش او به مذهب
 و حركتهـاي   و كوبـا  و ويتنـام  هـاي چـين     در عرصه مبـارزاتي، تأثيرپـذيري از انقـالب        

آميز و مـسلحانه      ق بر راه قهر   ، تأكيد مطل   كوه در آمريكاي التين     هاي شهري و چريك     چريك
آميـز شـاخص      هـاي مـسالمت     اعتنائي به تاكتيكهاي ديپلماتيك و شيوه       مبارزه اجتماعي و بي   

  . بود»چپ نو«
 را در ماركسيـسم  ميالدي به يك موج نيرومنـد بـدل گرديـد و     1970 در دهه    »چپ نو «

هـاي    جـه جـدي تئوريـسين     سراسر جهان دستخوش بحران عميق سـاخت و لـذا مـورد تو            
 قرار   و ايتاليا   و فرانسه  نفع، مانند احزاب كمونيست آمريكا      و احزاب كمونيست ذي    شوروي

 احيـاء يـك     »چپ نـو  «در عين حال،    . گرفت و صدها كتاب و مقاله پيرامون آن نگاشته شد         

                                                            
 .19 ـ 18، صص ، به كجا و با كه؟بالشاكوف. ر: به نقل از. 1
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داري غـرب بـود و لـذا مـورد توجـه              ي عليـه سـاختار نظـام سـرمايه        گر موج نوين انقالبي  
 بـه  پردازاني چون پروفـسور برژينـسكي   و نظريه. داري نيز قرار گرفت شناسان سرمايه  جامعه

  شـوروي  رويـارويي بـا    تحليل و طرح براي مهار كردن اين جنبش و سوق دادن آن به               ارائه
  .پرداختند

 ماركسيـسم پردازاني بود كه زير لواي         در چارچوب نظريات انديشه    »چپ نو « زمانيكه   تا
 آن را پـردازان شـوروي    عليه دگماتيسم و تحجر استاليني به عصيان برخاسته بودنـد، نظريـه           

روانه خرده بورژوائي و ساخته و پرداخته         مورد حمله شديد قرار داده و نوعي انحراف چپ        
 از يك حركت نظري    »چپ نو «ولي بزودي   . نددي جاسوسي امپرياليستي عنوان كر    سرويسها

 خارج شد و به يك جنبش وسيع و نيرومند سياسي در ميان جوانـان و دانـشجويان                  1»بسته«
.  را برانگيـزد    فرانـسه  1968بدل گرديد و توانست حوادث مهم سياسي چون جنبش ماه مه            

از ايـن پـس، در اسـناد احـزاب     .  مـسئله تغييـر كـرد      با هاي شوروي   لذا، برخورد تئوريسين  
اي عنوان گرديد كه در ميـان جوانـان ريـشه             مثابه يك جنبش توده   ه   ب »چپ نو «كمونيست،  

ـ     هاي شوروي   تئوريسين. دوانيده و يك حركت انقالبي است       بـا  »چـپ نـو   « ا كوشيدند تـا ب
د كنند و احزاب كمونيست تـالش كردنـد تـا بـا اتكـاء بـه برخـي                   نرمش و انعطاف برخور   

، در جهـت جـذب آنـان بـه          »چپ نـو  «هاي گرايش ماركسيستي در ميان جوانان پيرو          زمينه
براي نمونه،  . هائي دست يافتند    گرا تالش ورزند و در اين راه به موفقيت           شوروي ماركسيسم

 يك چهره مشهور و      در ميان جوانان آمريكا    1965 - 1967، كه در سالهاي     2دوبويس كالبس 
  در ايـران   »جنبش چپ نو  «دربارة بازتاب   .  پيوست محبوب بود، به حزب كمونيست آمريكا     

  .اهيم گفت در صفحات آينده سخن خو،و سرنوشت آن
  :توان بيان داشت  را بشرح زير مي»جنبش چپ نو«طور خالصه، عوامل پيدايش ه ب

 معنـوي و عـاطفي در نـسل         خـأل داري غرب، كه به بروز و تـشديد            بحران نظام سرمايه   -1
هـاي اجتمـاعي اقتـصادي، منجـر بـه             باضافه سـتم   خألاين  . انجامد  جوان انجاميده و مي   

خاشگري و عصيان، بويژه در ميان جوانـان و دانـشجويان كـه زمينـه مناسـبي دارنـد،                   پر
 1960هـاي      نمونه بارز اين نظم ستيزي و پرخاشگري اجتماعي در دهه          »چپ نو «. گرديد

  . بود1970و 
احـزاب كمونيـست بـا      .  در ارضاء روح پرخاشـگر جوانـان پيـرو آن           ناتواني ماركسيسم   -2

                                                            
1. Sect. 

2. Dubois Clubs. 



22 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

داري غرب، خود بـه صـورت يـك نهـاد اجتمـاعي               شدن در ساختار نظام سرمايه    جذب  
وابسته به نظم موجود درآمده و لذا روح عصيان نظم ستيزانه نسل جوان چپ را ارضـاء                 

 و بوروكراســي و  سوسياليــستي در شــوروي»مدينــه فاضــله«هــاي  واقعيــت. كننــد نمــي
 همه و همه سبب گسست از       ،كارانه آن   اي تجاوز فرسودگي ساختاري اين نظام و سياسته     

 بعنوان آلترنـاتيوي نيرومنـد در مقابـل         »چپ نو «اين عامل سبب شد كه      .  گرديد شوروي
  . سرريز كند»چپ سنتي«

هيليـسم و   يسـتيزانه غربـي ماننـد آنارشيـسم و ن          نظـم  گرايانـه و    هاي عـصيان    ايدئولوژي -3
  . مؤثر بود»چپ نو«كري و توسعه اگزيستانسياليسم در تغذيه ف

  : بطور عام، عبارتند از »جنبش چپ نو«مختصات 
داري و بــويژه مخالفــت بــا سياســتهاي امپرياليــستي نظــامي و  نفــرت از نظــام ســرمايه -1

 تسليحاتي آن

 هاي ضد امپرياليستي و انقالبي خلقهاي جهان سوم  همدردي با جنبش-2

 گاه،  اين عامل .  سنتي  و نفي ماركسيسم   »نمونة سوسياليسم « بعنوان   رش شوروي  عدم پذي  -3
طلبـي     تند و شديد و گاه بصورت خفيـف و درحـد اسـتقالل             ستيزي صورت شوروي به  

 كرد بروز مي

 داري غرب؛  و نظام سرمايه در ميان سوسياليسم نوع شوروي»راه سوم« جستجوي -4

و نهادي جامعـه       گري، به شكل ضديت با تحزب و تشكل سنتي           نظم ستيزي و ناسازمان    -5
 غرب

  عمل بر تئوري تقدمگرائي و اعتقاد به  عمل-6

 كالسـيك كـه      مخالفت با هر نهاد و نظم اجتماعي جامعه موجود، برخالف ماركسيـسم            -7
 برداري كند كوشد تا از آن بهره  پذيرد و مي هادهاي بورژوائي را ميبسياري از ن

 گرديد راديكال مي اقدامات افراطي ، كه منجر به»يا همه چيز يا هيچ چيز«  اعتقاد به شعار-8

  بعنوان عامل انقالب اجتماعي»فقر« و مطلق كردن »هر چه بدتر بهتر« اعتقاد به اصل -9

 و مخالفت با هرگونه سازش سياسي، حتـي         »اصوليت انقالبي « و   »بنيادگرائي« اعتقاد به    -10
 بصورت تاكتيكي

اعتمادي به خصلت انقالبي طبقه        اعتقاد به نقش رهبري روشنفكران و دانشجويان و بي         -11
  در جامعه صنعتي نوين1»پرولترزدائي« براساس تئوري ،كارگر غرب

                                                            
1. Deproletarization. 
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 به مبارزه سياسي و پارلماني و مبارزات        اعتقادي  ات تند و مسلحانه و بي     ز اعتقاد به مبار   -12
 اي   اتحاديه-اقتصادي صنفي

   آمريكـائي درج شـده،     »چـپ نـو   «شايد بتوان جمله زيرين را، كه در اعالميه يك گروه           
  : اين جنبش دانستايدئولوژينمونة گويائي از روانشناسي و 

ولـي  خـوريم،     ما كتـك مـي    . سوزانيم  سوزيم، ولي نخست خيابانها را مي       ما مي 
و همه جا خونين خواهد بود، خون، ليبرالها را         ... نخست پليس را كتك خواهيم زد     

  �.ديوانه ميكند و ما آنها را ديوانه خواهيم كرد
  
   و نفي بنيادها2»اروكمونيسم«

 1980 و نيمـه اول دهـه      1970، در نيمـه دوم دهـة        »چپ نـو  « و جنبش    پس از مائوئيسم  
ــده دي  ــيالدي، پدي ــسم م ــان ماركسي ــري ارك ــاخت  گ ــزل س ــران و تزل ــتخوش بح :  را دس

  »اروكمونيسم«
، ؛ دبيركل حزب كمونيست اسپانيا    3 كاريلو اي بود كه توسط سانتياگو       واژه »اروكمونيسم«

، بلكه تجديـدنظر در     قالل و جدائي كامل از رهبري مسكو      وضع شد و معناي آن نه تنها است       
، حزب مقتـدر كمونيـست      پس از اسپانيا  .  ماركسيستي بود  ايدئولوژيبسياري احكام بنيادي    

  . پيوست»اروكمونيسم« ايدئولوژي نيز به ايتاليا

                                                            
، انتـشارات   )بـه انگليـسي   ( ا  هـ   ايـدئولوژي  نبـرد    - ، پيـشاهنگ انقالبـي    ليسبون.  و ب  باسمانف. اي.م: بنقل از   . 1

 .228 ، ص 1977، ، مسكوپروگرس
  ).Eurocommunism(كمونيسم اروپائي . 2
در سـال  .  بـدنيا آمـد  در يك خانواده كارگري در اسپانيا.  م1915در سال ) Santiago Carrillo ( كاريلوسانتياگو. 3

، مركـب از  »اتحاد جوانان سوسياليـست « دبيركل 1936 پيوست و در   »فدراسيون جوانان سوسياليست  « به   1928
در حـوادث جنـگ داخلـي       در همين سال عضو حزب كمونيست گرديد و         . ها شد   ها و سوسياليست    كمونيست

  بـه شـوروي    پس از شكست جمهـوري اسـپانيا، كـاريلو        .  بود  عضو ستاد دفاع از مادريد     )1939ـ1936(اسپانيا  
كـل    دبيـر 1960در . گرديـد ) اي از كمينترن   شعبه(» انترناسيونال كمونيستي جوانان  « دبير   1940پناهنده شد و در     

، فعاليت حزب كمونيست در داخـل كـشور آغـاز           1975 در   با مرگ ژنرال فرانكو   .  شد حزب كمونيست اسپانيا  
اعـالم  . آراء را كـسب كردنـد     % 9هـا تنهـا       ، كمونيست 1936ابات آزاد اسپانيا پس از      گرديد، ولي در اولين انتخ    

هاي جهان بازتـاب يافـت،         با سر و صداي زياد در محافل سياسي و رسانه           توسط كاريلو  »اروكمونيسم«مواضع  
 سـال پـس از اعـادة        7، يعنـي    1982در انتخابات اكتبـر     . ولي بهبودي در وضع كمونيستهاي اسپانيا ايجاد نكرد       

، زيـر فـشار   1982در نتيجـه، در سـال   ! كل آراء سقوط كرد% 8/3دمكراسي به كشور، آراء حزب كمونيست به        
 ــ بدسـت داشـت،       ـ صـدر حـزب      گراي حزب، كه رهبري آن را خانم دولورس ايباروري          شديد جناح شوروي  

 از دبيركلي بركنار گرديد، ولي حركتي كه وي آغازگر آن بود در ساير احزاب كمونيست غربي، بويژه در                   كاريلو  
  .، تداوم يافتحزب كمونيست ايتاليا
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 سالها مناسبات تيره كه در پـي انـشعاب          ، احزاب اروكمونيست، پس از    .م1980در سال   
نخست، .  پرداختند  پديد شده بود، به تجديد رابطة حسنه با حزب كمونيست چين           مائوئيسم

 رفـت   كل حزب، به چين     ، دبير ، به رياست انريكو برلينگوئر    ي از حزب كمونيست ايتاليا    هيأت
 بـا   هيـأت هـر دو    . ، بـه رياسـت سـانتياگوكاريلو      ي از حزب كمونيست اسپانيا    هيأتو سپس   

  مواجه شدند و اين امر خشم شديد حزب كمونيست شوروي          استقبال باشكوه رهبران چين   
  . برانگيخت»اروكمونيست«را عليه احزاب 
 بـه    مـسكو  »انترناسيوناليسم پرولتري « با   »اروكمونيسم«، تقابل   1981- 1982 در سالهاي   
گرانـه را     ياسـتهاي مداخلـه   ، س ، دبيركل حـزب كمونيـست ايتاليـا       برلينگوئر. اوج خود رسيد  

 نيز بيانيه فوق را به شدت محكوم كـرد و در مقابـل احـزاب متعـددي                  مسكو. محكوم كرد 
به مواضع اروكمونيسم پيوستند و بـا رفقـاي اسـپانيائي و            ...  و   چون حزب كمونيست ژاپن   

، حــزب  گــزارش خبرگــزاري چكــسلواكي، بــه.م1988در ســال . آوا شــدند ايتاليــائي هــم 
المللـي احـزاب      ارگان بـين   [ صلح و سوسياليسم   مسايلاي به مجله       در نامه  كمونيست ايتاليا 

، 1989و در اواخر سـال       1»كند  ارتباطات خود را با آن قطع مي      «اعالم داشت كه    ] كمونيست
 از نـام خـود اعـالم        »كمونيـست « تصميم خود را بر حـذف عنـوان          حزب كمونيست ايتاليا  

  .داشت
 ك در ماركسيـسم   يايـدئولوژ ، يك بحران همه جانبه سـاختاري و         »اروكمونيسم«بحران  

  :طلبي اين يا آن حزب محدود نيست است و ابعاد آن تنها به استقالل
 اسي ماركسيـسم  ـ را كـه از احكـام اسـ        »تاتوري پرولتاريـا  ـديك«ها، تز      اروكمونيست -1

زبـي   پايبنـدي و اعتقـاد بـه سيـستم چنـد ح     ،شود، كنار گذاشـتند و در مقابـل   محسوب مي 
  .و دمكراسي غربي را وارد برنامه خود كردند) پلوراليسم(

 به پيروي   ند و عمالً  درا را كنار گذ   »انقالب سوسياليستي «ها، استراتژي      اروكمونيست -2
 بـه اصـالحات اجتمـاعي در چـارچوب          ، او »سوسياليسم اخالقـي  «ز  ت و   از ادوارد برنشتين  

  . ند اكتفا كرد»وضع موجود«
 بلكه مـشاركت در سـاختار سياسـي از          ،»انقالب اجتماعي «راه تحقق اين اصالحات، نه      

  .طريق نهادهاي دمكراتيك غربي اعالم شد
 ايدئولوژي« بعنوان   » لنينيسم -ماركسيسم«ها، با حذف اصطالح رسمي         اروكمونيست -3

 و غيـره،    »سوسياليسم دمكراتيـك  «  و »سوسياليسم« و كاربرد اصطالحاتي چون      »طبقه كارگر 

                                                            
 .7 ، ص6/2/1367، 204، چاپ خارج از كشور، شماره نامه مردم. 1
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  .اعالم داشتند) ارتدكس( گسست قطعي خود را با ماركسيسم سنتي 
جنـبش جهـاني    « تـز مركزيـت واحـد در         اً و رسـم   ها، نـه تنهـا عمـالً         اروكمونيست -4

 بود، رد كردنـد، بلكـه در         را، كه مبناي هژموني حزب كمونيست اتحاد شوروي        »كمونيستي
هاي رقيقي     را كنار گذاشته و به واژه      »انترناسيوناليسم پرولتري «تئوري و برنامه نيز اصطالح      

  . روي آوردند»همبستگي جهاني«چون 
 را، كـه    اتحاد شـوروي  » حريم نفوذ « و   »منافع حياتي «ها تز      و باالخره، اروكمونيست   -5
  و ؛شـد، مـردود شـمردند        تلقي مـي   »پشتوانه صلح جهاني  « ، از سوي احزاب كمونيست    قبالً

هـاي دوران     آن سـاختند و سياسـت        را جـايگزين     »طلبـي   توسـعه «اصطالحات دقيقي چون    
  . را بشدت محكوم كردند و بويژه تجاوز نظامي به افغانستان در اروپاي شرقيبرژنف

  
  ظهور گورباچف

 و احـزاب     مواجه شد و نشريات شـوروي       با مخالفت شديد مسكو    »اروكمونيسم«پديده  
  1. جنگ تبليغاتي وسيعي را عليه آن آغاز كردند،كمونيست وابسته
و حـزب   ) به رهبري گسل هال    (آمريكاآميز، حزب كمونيست      گري ارعاب   در اين آوازه  

 2ولي پيدايش گورباچف  . جايگاه مهمي داشتند  ) به رهبري آلوارو كونيال    (التغكمونيست پر 
و » جنـبش جهـاني كمونيـستي    «فراگيـر ، ژرفـاي بحـران   در صحنه سياست اتحاد شـوروي    

                                                            
  .11 و 8 و 5هاي  ، شماره1982، سال ، چاپ مسكوNew Timesاز جمله مراجعه شود به هفته نامه . 1
، عـضو و در  1952در سال ) Mikhail Sergeyevich Gorbachev ـ  1931متولد  (ميخائيل سرگيوويچ گورباچف. 2

 1980 عـضو مـشاور و در   1979در سـال  .  شدزي حزب كمونيست اتحاد شوروي   عضو كميته مرك   1971سال  
، ) سـاله  49(و  بـور   در آن زمان بعنوان جوانترين عـضو پوليـت        . گرديد) پوليت بورو ( سياسي   هيأتعضو اصلي   

او كه مورد عالقة خاص يوري      .  آغاز شد   در هرم حزبي با مرگ برژنف      د گورباچف صعو. شهرت جهاني يافت  
يدي دست يافت و هاي كل بود، به مسئوليت) 1984ـ 1982 ( و رهبر پيشين شورويب. گ. ف رئيس كاآندروپو 

، خط مشي جديدي كه او در سر داشت عملي نشد و در آندروپوف با مرگ نابهنگام . به نفر دوم حزب بدل شد
 مانع دبيركلـي    فشار دار و دسته قديمي برژنف     .  را نامزد كرد   نامه سياسي خود براي تحقق آن گورباچف        وصيت

مـرگ  .  گرديـد  و رهبر شـوروي   بور   ساله، بعنوان آخرين نماينده نسل كهن پوليت       72  شد و چرنينكو   گورباچف
 را مرتفع ساخت و او دبير كل حزب كمونيـست و در              آخرين مانع صعود گورباچف    1985 در مارس    چرنينكو
 بـه پيـاده كـردن       گورباچف. نيز شد ) رئيس جمهور ( صدر شورايعالي     با بركناري آندره گروميكو    1988سپتامبر  

، »انديـشان   جـزم « و   »گرايـان   ذهن« منادي آن بود دست زد و با بركناري نسل كهن            مشي جديدي كه آندروپوف   
 را آمـاج انتقـاد شـديد قـرار داد و بـه افـشاي        »دوران برژنـف  «او  .  را دگرگون ساخت   ساختار رهبري شوروي  

» گالسنوست«و ) سازي دگرگون(» پروستاريكا«، كه سياستهاي    »دوران گورباچف «. سابقه استالينيسم دست زد     بي
 و  دي در تـاريخ ماركسيـسم      شاخص آن است، مرحله جدي     »نوانديشي«و  ) علنيت، شفافيت، فضاي باز سياسي    (

  .باشد ترين تحول تمدن غرب در پايان قرن بيستم ميالدي مي مهم
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گوربـاچف عمـالً بـر بـسياري از دعـاوي           . را نـشان داد   » لنينيـسم  -ماركسيسم«ايدئولوژي  
صحه گذارد و بسياري از سياستهاي داخلـي و خـارجي حـزب كمونيـست               » اروكمونيسم«

  .محكوم كرد»  برژنفي-گرائي استاليني ذهني«و » انديشي جزم« در گذشته را، بعنوان شوروي
مدينـه  «پـس از هفـت دهـه تـالش در راه سـاختمان              »  لنينيـسم  - ماركسيسم«بدينسان،  

 بـاچف ، كه بر دو بنياد الحاد و اصالت اقتصاد استوار است، بدانجا رسيد كـه گور               »اي  فاضله
در گزارش به پلنوم كميته مركزي حزب كمونيست، برخي از دستاوردهاي آن را چنين بيان               

  :داشت
عناصر زنگارگرفتگي اجتماعي، كه در سالهاي اخير بوجود آمدند، بـر روحيـه             
معنوي جامعه تأثير منفـي گذاردنـد و ارزشـهاي واالي اخالقـي را، كـه هميـشه                  

جب افتخارمان بوده است، يعني اعتقاد ايـدئولوژيك، شـوق          خصيصه خلق ما و مو    
  .اي نامحسوس فرسودند ، بگونهپرستي شوروي كار و ميهن

تنزل عالقه به امور اجتمـاعي، مظـاهر        : ناپذير اين امر عبارتند از      پيامدهاي گريز 
له جوانـان،   هاي اخالقي كار در ميان مردم و از جم          باوري و افت انگيزه     ابتذال و بي  

شد كه به هر وسـيله بـه     اي رشد كرد كه هدفشان در زندگي در آن خالصه مي            اليه
موضع بيـشرمانه آنـان، اشـكال هـر چـه           . سود و رفاه و آسايش مادي دست يابند       

گرفت، آگـاهي اطرافيـان را مـسموم ميكـرد و مـوج               تري به خود مي     جويانه  ستيزه
اري، اشاعه مواد مخدر و افـزايش       خو  رشد مشروب . انگيخت  زدگي را برمي    مصرف

  �.جنايت به شاخص افت اخالقيات اجتماعي تبديل شدند
  

  ، بنياد لرزان وحدت»انترناسيوناليسم پرولتري«
خوانـد  » شمول  جهان«و  » جائي  همه« از بدو پيدايش، خود را يك ايدئولوژي         ماركسيسم

نـام  » انترناسيوناليسم پرولتري «مدون كرد كه    اي    گستري خود را در تئوري      و بنيادهاي جهان  
 پاية ايدئولوژي ماركسيـسم قـرار گرفـت و روح           ،در كار » انترناسيوناليسم پرولتري «. گرفت

جنـبش جهـاني    «جوهره وحدت حركتهاي گوناگوني در سراسر جهان شد كه بر خود، نـام              
، نخـستين و    »انترناسيوناليـسم « نشان داد كه     اركسيسمسير تاريخي م  .نهاده بودند » كمونيستي

اي بود كه بحران فزايندة عام و مضموني ماركسيـسم در آن تجلـي يافـت و        مهمترين عرصه 

                                                            
، ، انتشارات فدائيان اكثريت)ترجمه فارسي( كميته مركزي 1987 ژوئيه  27، گزارش به پلنوم     ميخائيل گورباچف . 1

 ).چاپ خارج از كشور (13، ص 1366فروردين 
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و » تابع و متبوع  «را به احزاب    » برادر«را پاره پاره كرد و احزاب       » جنبش جهاني كمونيستي  «
، آنچه به جاي    »انترناسيوناليسم«امروزه از   . بدل ساخت » متخاصم«و احزاب   » رقيب«زاب  اح

  .توان يافت مانده نامي است كه براي آن هيچ مصداق عيني در جهان واقع نمي
  

  »انترناسيوناليسم پرولتري«مباني تئوريك 
جنسي، سني، نژادي، فرهنگي    (هاي اجتماعي     ها و تفكيك     از ميان همه تقسيم    ماركسيسم

كننده دانست و با انطبـاق ايـن          ، تقسيم طبقاتي جامعه را اصيل و تعيين       ...)و مذهبي، ملي و     
شـكل داد كـه تـاريخ       » ماترياليـسم تـاريخي   «االجتماع خود را بنام        علم ،بينش بر تاريخ بشر   

  .داشت  تكامل آن را، مبارزه طبقاتي اعالم ميجامعه بشري و عامل حركت و
انترناسيوناليـسم  «اين بينش آنگاه كه بر عرصة روابط ميان جوامع انساني انطباق يافـت،              

نام گرفت كه با مطلق كردن عامـل طبقـاتي، هرگونـه تمـايزات ملـي و قـومي و                    » پرولتري
  .داد الشعاع آن قرار مي را تحت... فرهنگي و 

گفت كه در سراسر جهان، كارگر عليرغم ويژگيهاي ملـي            مي» م پرولتري انترناسيوناليس«
ايـن سـتم    . دار قـرار دارد     اي است واحد كه زير اسـتثمار طبقـه سـرمايه            و جغرافيائي، طبقه  

المللـي متحـد      را بمثابه يـك طبقـه واحـد بـين         »  كارگر  طبقه« اقتصادي مشترك،    - اجتماعي
. المللي است سرمايه، يك نيروي بين. دهد  دار قرار مي    سازد و او را در مقابل طبقه سرمايه         مي

دامنه استثمار و غارت خود را در اقصي نقاط        » المللي كردن سرمايه    بين«داري با     نظام سرمايه 
المللي است و در تمـام        كره ارض گسترش داده و لذا، متقابالً نيروي كار نيز يك نيروي بين            

  :انگلس به قول. ي قرار داردنقاط زمين در مقابل دشمن واحد و مشترك
از آنجا كه وضع طبقه كارگر در همه كشورها يكسان است، از آنجا كـه منـافع              
آنها يكسان است، و از آنجا كه داراي دشمن واحد و مشتركي هستند، مبارزه آنهـا                

  �.بايد يك مبارزه مشترك باشد
  
  در ترازوي سنجش» انترناسيوناليسم پرولتري«

آكـادمي علـوم اتحـاد      «، از انتـشارات      تئوري و پراتيك انترناسيوناليـسم پرولتـري       كتاب
  :دارد ن ميرا چنين بيا» انترناسيوناليسم پرولتري« اصول 2،»انستيتوي فلسفه -شوروي 

                                                            
 .373، ص 4، جلد ، مجموعه آثار و انگلسماركس. 1

2. The Theory and Practice Of  Proletarian Internationalism, Progress Publishers, Moscow, 1976. 
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عبارت است از اتحـاد و همبـستگي انقالبـي          » انترناسيوناليسم پرولتري «اصل اساسي   . 1
  �پرولتاريائي ميان كارگران سراسر جهان

  �المللي كارگران سراسر جهان تبعيت منافع ملي از منافع بين. 2
  �ها اصل برابري و حق حاكميت ملت. 3

  �ها قحق تعيين سرنوشت و اتحاد داوطلبانه خل. 4

  �لها در ساختمان سوسياليسم، از طريق ياري و همياري متقاب همكاري برادرانه خلق. 5

  �تحكيم وحدت و همبستگي سيستم جهاني سوسياليستي. 6

  �اتحاد اراده و عمل احزاب كمونيست و كارگري سراسر جهان. 7

ـ           سوسياليسمبستة نيروهاي    اتحاد هم .  8 ي در   و طبقه كارگر و جنبش رهـائي بخـش مل
  	خاطر صلح و استقالل ملي و پيشرفت اجتماعي  همبارزه ب


ها روانشناسي در تأمين اتحاد خلق -در نظر گرفتن عوامل اجتماعي. 9 

المللـي آنچـه اصـيل و         در عرصـه مناسـبات بـين       »طبقه كـارگر  «طبق اصول فوق، براي     
رهنگـي و مـذهبي     كننده است، معيارهاي طبقاتي است كه معيارهاي ملي و نژادي و ف            تعيين

مانند بورژوازي و خـرده  ( براي طبقات ديگر ماركسيسمبه ادعاي . سازد  را تابع خود مي   ... و
اي كـه داراي مبنـاي مـادي وحـدت در             ، اصل، معيارهاي ملي است و تنها طبقه       )بورژوازي

 ،ئل توليد است است، كه چون فاقد هر نوع مالكيتي بر وسا»طبقه كارگر«سراسر گيتي است    
  .سازد هيچ قيد و بندي او را به منافع ملي و جغرافيايي مقيد نمي

وار چنـين     توان فهرسـت     مي »انترناسيوناليسم پرولتري «در مقام سنجش و داوري اصول       
  :گفت
 قـرار داده، بـه      »معيـار طبقـاتي   « كه معيار اساسي خود را       »انترناسيوناليسم پرولتري « -1
طبقـه  «طبـق ايـن تئـوري،       .  و افق محدود ديد طبقاتي مبتال است       انديشي  نظري و جزم    تنگ

                                                            
  .41همان مأخذ، ص  . 1
 .41أخذ، ص همان م. 2
 .45همان مأخذ، ص . 3
 .45همان مأخذ، ص . 4
 .47همان مأخذ، ص . 5
 .47همان مأخذ، ص . 6
 .48همان مأخذ، ص . 7
 .49همان مأخذ، ص . 8
  .54همان مأخذ، ص . 9
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  .است در سراسر جهان برادر و برابر و داراي منافع يكسان »كارگر
 آشكار است كه با رشـد امپرياليـسم در كـشورهاي غربـي، در مقايـسه بـا                   امروزه كامالً 

افتـه و اسـير    غرب به سطح معيني از رفـاه دسـت ي         »طبقه كارگر « ،اكثريت مردم جهان سوم   
 ،در كـشورهاي پيـشرفته صـنعتي      . قيود فرهنگ منحط الحادي و مصرفي تمدن غربي است        

 دچار انحطاط شـده و بـه نـوعي          »طبقه كارگر «)  ميالدي 1970 و   1960هاي      بويژه در دهه  (
تي جهـان   امپرياليـس  كه از غارت     -تكنوكرات بدل گرديده، كه از مزاياي زندگي مرفه غربي        

د كه  نهاي محروم جهان سوم قرار دار          توده ،در مقابل . برخوردار است  - شود  ناشي مي سوم  
وران و كـسبه و        صنعتي بلكه كشاورزان و زحمتكشان و پيـشه        »طبقه كارگر «آنها نه     اكثريت  

 »خرده بورژوائي « آنها را    ماركسيسمكوچ نشينان فقير هستند، يعني آن طبقات و اقشاري كه           
دهـد كـه در       تاريخ معاصر نـشان مـي     . خواند   مي »ناسيوناليست« و   »غير انقالبي « و در نتيجه  

هـاي جهـان سـوم روز بـه روز روحيـه انقالبـي                مقابله با استعمار و نواستعمار، همين توده      
  .اند  هاي انقالبي را رقم زده  بيشتري كسب كرده و شورانگيزترين حماسه

 شـاهد نارضـائي بخـشي از    گـاه   گـه داري    هتأثير تشديد بحران نظام سرماي     هر چند تحت  
 رفـاهي و    اًگيري مبارزات آنهـا هـستيم، ولـي ايـن اعتراضـات عمـدت              كارگران غربي و اوج   

 »چـپ «تجديدنظر بسياري از انديـشمندان      . گرائي است  اقتصادي و فاقد ايدئولوژي و آرمان     
ناظر به ايـن معنـا      ،  »نقش انقالبي طبقه كارگر   «دنياي غرب در زمينه     مانند هربرت ماركوزه،    

  .است
المللي نيست، بلكه ايـن    پديدآورندة روحيه همبستگي و همدردي بين، عامل طبقاتي  -2

امـروزه  . آورد  اي را پديـد مـي         است كه چنين روحيه   ) ايدئولوژيك(آرماني    عامل فرهنگي و    
هـاي    شاهد آن هستيم كه بسياري از كارگران اروپائي و آمريكائي، نـسبت بـه غـارت ملـت                 

كنند و نه تنها فاقـد روحيـه انترناسيوناليـستي هـستند، بلكـه        هان سوم ابراز همدردي نمي    ج
باشـند و فرهنـگ     ناسيوناليست و شووينيست و مدافع سياستهاي استكباري غرب مـي     اًبعض

 هيتلري، اكثريت كارگران    در آلمان . آنها همان فرهنگ استكباري حاكم بر جهان غرب است        
 بودند و از شووينيـسم نـژاد ژرمـن طرفـداري     )ناسيونال سوسيال(ه حزب نازي تحت سلط 

بينيم كه نه تنهـا كـارگران، بلكـه بـسياري از              حتي در كشورهاي سوسياليستي مي    . كردند  مي
و كمونيستها نيز فاقد روحيه همدردي بـا محـرومين جهـان بـوده و بـه افـزايش ايـستارها                     

  .اند  دل بستهاًمعيارهاي مصرفي و رفاهي خود شديد
اين واقعيات نشانگر آن است كه در ايجاد روحية انترناسيوناليستي نقش اصلي با عامـل               

  .معنوي و فرهنگي است
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ي كـه يـك منبـع       المعارف بزرگ شـورو     ةدائر.  خود به اين امر اعتراف دارد      مس ماركسي
  :نويسد  مي،م معاصر استسمعتبر ماركسي

اين امر كه براي انترناسيوناليسم شالودة عيني وجود دارد بدان معنا نيـست كـه               
برنامة حـزب كمونيـست اتحـاد       . شوند  مردم بطور خودبخودي انترناسيوناليست مي    

شـمردند كـه      يك وظيفه درجه اول خـود مـي       كمونيستها اين را    : گويد   مي شوروي
ناپذيري بـا     دوستي سوسياليستي و آشتي     كارگران را با روح انترناسيوناليسم و ميهن      

  �.هرگونه تجلي ناسيوناليسم و شووينيسم پرورش دهند
 ،گر روحيه انترناسيوناليستي يا ناسيوناليـستي نيـست        به ديگر سخن، عامل طبقاتي، ايجاد     

تواند فرد يا طبقه يـا        كه مي است  دئولوژي انترناسيوناليستي يا ناسيوناليستي     بلكه اين القاء اي   
  .جامعه را ناسيوناليست، شووينيست يا انترناسيوناليست بار آورد

 كه بر تبليغ عامل طبقاتي مبتني است، چون محور حركت           »انترناسيوناليسم پرولتري « -3
گـر و سـتاينده    نوعي، به ايدئولوژي توجيه هدهد، لذا ب   قرار مي»طبقه كارگر صنعتي«خود را   

 اسـت،   »طبقـه كـارگر   «ستايش از صنعت، كه پديد آورنده       . شود  نظام صنعتي غرب بدل مي    
توان گفت    پس مي  .دهد   غرب را موجه و مترقي جلوه مي       امپرياليسمخواه ناخواه استعمار و     

  .بي است غرامپرياليسمغ تي، خود به نوعي مبلّماركسيسكه انترناسيوناليسم 
 اً را تلويحـ   ، استعمار انگلستان  )1853 (» بر هندوستان  حاكميت بريتانيا « در مقاله    ماركس

ستايد و تخريب وحشيانه بنيادهاي فرهنگ ملي و باستاني هند توسط فرهنگ استعماري               مي
تاريخ كـه بـذر      ابزار جبر « را    استعمار انگلستان  ،داند و لذا    ا مي يس  غرب را اشاعه تمدن در آ     

  :گويد او مي. كند  معرفي مي»كارد  ميانقالب و رشد و ترقي را در هندوستان
اآگاه تاريخ اسـت     او ابزار ن   ،هر اندازه باشد  ] در استعمار هند   [جرم انگلستان ... 

 هر اندازه كه از زاويه احـساسات        ،لذا. بخشد   تحقق مي  كه انقالب را در هندوستان    
 از نقطـه    ،شخصي، تماشاي درهم شكستن يك جهان باستاني تلخ و دردناك باشـد           

 با  ،، شاعر آلماني  شعري از گوته  : [نظر تاريخي حق داريم با گوته همصدا شويم كه        
  �].آورد تري را به ارمغان مي اي است كه شادي عظيم اين شكنجه: اين مضمون

دهد نابودي يك      اجازه مي  المللي است كه به ماركس      اين چه همبستگي و همدردي بين     
تمدن باستاني و درخشان و تخريب بيرحمانه يـك فرهنـگ اصـيل و كهـن و كـم نظيـر را                      

                                                            
 .341، ص 10، جلد  امريكاچاپ مك ميالن) ترجمه انگليسي(ي المعارف بزرگ شورو  ةدائر. 1
 .41 ص ،1978، ، مسكو)به انگليسي(ر  دربارة استعما، و انگلسماركس. 2



31  سير تاريخي ماركسيسم

 با شادي نظاره كند و خشنود باشد كه ايـن ضـرورت             ،انگليسيتوسط آزمندان جانورخوي    
، سبب پيدايش طبقه كارگر صنعتي و در نتيجه          زيرا تزريق صنعت غربي به هند      ،تاريخ است 

  !تي خواهد شد؟ماركسيس در مسير الگوهاي انقالب سوسياليستي و پيشرفت هندوستان
 »انترناسيوناليـسم پرولتـري   « ،)قرن نوزدهم مـيالدي    ( و انگلس   اگر در زمان ماركس    -4

كه نارسائي آن در اين زمينـه را در        (المللي بود       غ نوعي همدردي بين   تنها يك ايدئولوژي مبلّ   
ـ      )سه انتقـاد پيـشين نـشان داديـم         و تبـديل   .)  م 1917(  در روسـيه   مس، بـا پيـروزي ماركسي

 بـه   »انترناسيوناليـسم پرولتـري   «،  » سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي  «امپراتوري تزاري به    
بـا  .  بـر جهـان تبـديل شـد    گري و هژمونيسم ابرقدرت شـوروي    گر سلطه   ايدئولوژي توجيه 

پاية اين تئوري قرار گرفت كه اكنـون        » تريانترناسيوناليسم پرول «،  پيدايش حكومت شوروي  
، پرولتاريـاي پيروزمنـد روسـيه قـرار دارد، لـذا منـافع              »جنبش جهـاني كـارگري    «در رأس   

يعنـي  (هاي كارگري     حركتسمت و سوي    كند كه     المللي جنبش طبقه كارگر ايجاب مي         بين
انترناسيوناليـسم  «اصـل دوم    . باشـد  بـر جهـان      در جهت تحكيم سلطة شوروي    ) كمونيستي

، شالودة هژمونيـسم    »المللي كارگران سراسر جهان     تبعيت منافع ملي از منافع بين     «،  »پرولتري
  . بر احزاب كمونيست سراسر جهان استحزب كمونيست شوروي

  :گويد  ميلنين
 ،اي مطلق نيـست      پديده ، از جمله خودمختاري   ، دمكراسي هاي جداگانه   خواست

تي سوسياليـس اكنون جنبش   ( همگاني دمكراسي جهان      بلكه جزء و بخشي از جنبش     
در . ممكن است در موارد مشخص، جزء با كل تـضاد حاصـل كنـد             . است) جهان

  �.اينگونه موارد بايد جزء را فدا كرد
وظفند منافع ملي خـود را تـابع منـافع          هاي سراسر جهان م     تماركسيسبه عبارت ديگر،    

منـافع   (»جـزء « نمايند و اگر اين دو با هم در تضاد قرار گرفت، بايـد               »سوسياليسم جهاني «
  !كنند) منافع شوروي (»كل«را فداي ) ملي خود
هائي كه منافع ملي خود       تماركسيسآن دسته از      ي خطاب به    المعارف بزرگ شورو    ةدائر
 و احزاب    روماني ، يوگسالوي ، آلباني ،مانند چين (شمرند     مي از منافع اتحاد شوروي    را برتر 

  :گويد چنين مي)  و فرانسه و ايتالياكمونيست اسپانيا
المللي، به بهانـه ملحـوظ داشـتن          قرار دادن وظايف ملي در مقابل وظايف بين       

هاي ملي، چيزي نيست مگر نفي قوانين عام حاكم بر روند انقالبي جهـان و                 ويژگي

                                                            
 .258ـ 257، ص 19، جلد )به انگليسي (لنين، مجموعه آثار. 1
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  �.روند ساختمان جامعه سوسياليستي و كمونيستي
  بـر آنهـا، اصـل    مطـرح سـاخت و در   هايي كه حزب كمونيست اتحـاد شـوروي      تئوري

گـاه سوسياليـسم و     وتضاد اصلي جهـاني ميـان ارد      «:  مانند ، است »انترناسيوناليسم پرولتري «
رونـد واحـد انقـالب      « ،»آميـز   همزيستي مـسالمت  « ،»جنگ و صلح  «،  »داري  اردوگاه سرمايه 

  .جوئي بر جهان است ههمه و همه در جهت توجيه اين هژمونيسم و سلط...  و»جهاني
انترناسيوناليـسم  « در پوشـش  -  عليه هژمونيسم روسـي ،تهاماركسيس بخشي از  ،در مقابل 

 كنند كه منـافع ملـي شـوروي        به اعتراض برخاسته و اصل دوم را چنين تفسير مي          »پرولتري
هـا مـدعي      ويالمللي طبقه كارگر باشد نه برعكس؛ چنانكه شـور          بايد تابع منافع جنبش بين    

  .اند هاي مستقل از اين زمره ها و ماركسيست »اروكمونيست«مائوئيستها و . آنند
هاي جهان    تماركسيسسازد تا      شالوده تئوريكي فراهم مي    ، اصل دوم انترناسيوناليسم   -5

اراده اتحـاد     اعتنائي و خيانت به منافع ملي سقوط كنند كـه بـه عامـل بـي                 آن درجه از بي     به  
 بدل گردند و با فراموش كردن كامل منافع مردم خود، به خدمت منـافع ابرقـدرت                 شوروي
 3»ناسيونال نيهيليـسم  « و   2»جهان وطني « ماركسيسماين آن چيزي است كه      .  درآيند شوروي

 در عملكرد   »يهيليسمناسيونال ن «نمونه كامل اين اغراق در انترناسيوناليسم تا سرحد         . نامد  مي
چهل و چند ساله حزب منحله تـوده، بـويژه در جريـان جاسوسـي آن در نظـام جمهـوري              

  .، نمايان استاسالمي ايران
 ايـدئولوژي طبقـه كـارگر همـه كـشورها در عرصـه              »انترناسيوناليسم پرولتري « اگر   -6

خيزد، ايـن پرسـش اساسـي         ني اين طبقه برمي    كه از خصايص عي    ،المللي باشد   مناسبات بين 
 و در   هـستند  »طبقـه كـارگر   « كه مدعي نماينـدگي      ، در حاليكه كمونيستها   چرا: مطرح است 

 مناسبات ميان آنهـا نـه بـر پايـة اصـول             ،اند  بسياري از كشورهاي جهان به حاكميت رسيده      
 كه بر پايه عنـاد و سـتيز      ،...)مانند برابري و برادري و همياري و       (»انترناسيوناليسم پرولتري «

، ناسيوناليـسم كـره      و چـين    بـا شـوروي    ، آلباني  و شوروي  با يكديگر قرار دارد؟ ستيز چين     
توجيه بود، در حاليكـه در همـه ايـن كـشورها             چگونه قابل     و يوگسالوي   و روماني  شمالي

ند كه حاكميت از آن طبقه كارگر و نظام اجتمـاعي آنهـا سوسياليـسم               ا  ها مدعي   ماركسيست
ها آيا مؤيد اين واقعيت نيست كه ريشه ناسيوناليـسم، بـرخالف              مجموعه اين پديده  ! است؟

                                                            
  .342، ص 10، ج )ترجمه انگليسي(ي المعارف بزرگ شورو  ةدائر. 1

2. Cosmopolitanism. 

3 . National Nihilism)نفي مطلق منافع ملي،نيهيليسم ملي .(  
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 فرهنگـي و اجتمـاعي و   بسيار پيچيـدة امل  كه در عو، نه در عامل طبقاتي    ،ادعاي ماركسيسم 
  جغرافيائي و تاريخي قرار دارد؟

.  است »ها  حق تعيين سرنوشت و اتحاد داوطلبانه خلق      « اصل چهارم انترناسيوناليسم،     -7
 به زور سرنيزه بلـشويكي و عليـرغم         اً كه عموم  ،نگاهي به وضعيت خلقهاي ساكن شوروي     

 خـالف ايـن اصـل را نـشان          ، ملحـق شـدند    هاي شوروي   مهوري به اتحادية ج   ،تمايل خود 
  .هد د مي

 تبعيـضات رايــج مــيان       ، و هژمونيـسم روسي   عدم برابري ميان خلقهاي ساكن روسيه     
هـايي چـون      هـاي ملـي از طريـق پـروژه           نابودسازي اقليت  ،هاي ساكن اتحاد شوروي     مليت

 ، تا بدان حد كـه هـم اكنـون در قرقيزسـتان شـوروي              »آسيائي  هاي    جمهوريروسي كردن   «
 هـاي   جنـبش . دهنـد، نـاقض ايـن اصـل اسـت           هـا تـشكيل مـي       سكنه را روس  % 26حدود  

  پـس از ظهـور گوربـاچف       ،هاي شوروي   وسيعي كه در بسياري از جمهوري     طلبانه    استقالل
  . مؤيد اين سخن است،شكل گرفت

عملكـرد  .  اسـت  »هـا   اصل برابري و حق حاكميت ملت     « ، اصل سوم انترناسيوناليسم   -8
 نـاقض    و افغانـستان    و چكـسلواكي    بويژه تجاوز نظامي به مجارستان     طلبانة شوروي،   توسعه

 در سـاير    گرايانة اتحاد شوروي    عملكرد تجاوزكارانه و تحميل   . ها است    ملت اصل حاكميت 
، غارت اقتصادي اين كشورها و ايجـاد اقتـصاد          كشورهاي سوسياليستي بويژه اروپاي شرقي    

ض اصـل   ، ناق »المللي سوسياليستي   تقسيم كار بين  «تك محصولي در آنها زير پوشش تئوري        
  .ها بود برابري ملت

در مجتمـع   ( اصل نهم انترناسيوناليسم بر آن است كه بايـد در ايجـاد اتحـاد خلقهـا                  -9
. آنـان را در نظـر گرفـت       ) يعني فرهنگـي   (روان شناختي ، عوامل اجتماعي و     )سوسياليستي

 كردن خشن آنها    پايمال و   نشين شوروي   هاي مسلمان    نيازهاي معنوي جمهوري   بهاعتنائي    بي
مانند تبديل الفباي عربـي بـه الفبـاي روسـي، تـدريس             ه(ها    فرآيند مسخ فرهنگي اين ملت    

تمـدن   بجـاي تـاريخ ميـراث        ئيسم و الحاد در مدارس، تدريس تاريخ امپراتوري روسيه          آته
  .باشد نقض اين اصل مي...) اسالمي اين خلقها و

  
  »گماتيسمپرا« تا »انترناسيوناليسم«از 

ديدنـد، و      مي »انقالب جهاني « در قرن نوزدهم، انقالب سوسياليستي را         و انگلس  ماركس
. المللي كارگري اعتقاد داشـتند      حزب بين يك   به لذا   ؛»انقالب در كشور واحد   « نه مانند لنين  

ـ ! »جهان متمدن «البته در قاموس آنها جهان به          در واقـع تنهـا اروپـاي غربـي          و ي اروپـا  يعن
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در . گرفـت    را در برنمـي    شد و كشورهاي آسيائي و آفريقائي و آمريكـاي التـين            خالصه مي 
ولي اين حـزب    .  دست زدند  »انترناسيونال اول «، آنها به تشكيل حزبي موسوم به        1864سال  

 را دربرداشت، نطفة تنازعـات ملـي را در بطـن خـود              مي از احزاب چپ اروپا    كه بخش مه  
اختالفـات  .  نتوانست بر اين تنازعات فـائق آيـد         انترناسيوناليسم طبقاتي ماركس   ؛ و پروراند

كـه   (، مانند ايتاليا  )شرق و جنوب اروپا    (اي فرهنگي كارگران نواحي غير صنعتي اروپا        ريشه
، )بويژه مركز و غرب اروپا    (با كارگران نواحي صنعتي     )  آنارشيست بودند   پيرو باكونين  اًاكثر

  . گرديد1876 در سال »انترناسيونال اول«نطفة فروپاشي 
 »انترناسـيونال دوم  « ،كت انگلـس  ، در زمـان حيـات و بـا شـر          1889 در سال    ،بدنبال آن 

 احـزاب سوسياليـستي كـشورهاي مختلـف،         ،ولي با آغاز جنگ جهاني اول     . گذاري شد   پايه
طريـق، بـار      كه با هم در جنگ بودند برخاسـتند و بـدين           ،هاي خود   هريك به دفاع از دولت    

رشـد  .  عجز خود را در مقابل ناسيوناليـسم نـشان داد          وناليسم طبقاتي ماركس،  ديگر انترناسي 
 »انترناسـيونال دوم  «ناسيوناليسم و دفاع از دولتهاي خودي، منجر به فروپاشي و انشعاب در             

ناليـست  انترناسيو« احزاب   ،دانست   كه تنها خود را انترناسيوناليست راستين مي       ،لنين. گرديد
سوسـيال  « و   »سوسياليـست شووينيـست   « و   »خائن بـه انترناسيوناليـسم پرولتـري       « را »دوم

  .خواند  مي»ناسيوناليست
 »انترناسيونال كمونيـستي  « به ايجاد    1919 در سال     لنين ،ها در روسيه    با پيروزي بلشويك  

بـا جنـگ   ) »كمينتـرن «معروف به (المللي  يناين سازمان ب . دست زد ) »انترناسيونال سوم «يا  (
  . متالشي شدجهاني دوم

، »كمينفرم« المللي موسوم به      ، مدت كوتاهي دفتر اطالعاتي بين     »كمينترن«پس از انحالل    
، الل آن در زمان استالين     بود و پس از انح     »انترناسيوناليسم پرولتري «دار وظايف اداري      عهده

تـا مـدتي احـزاب      .  هرگونـه سـازمان مركـزي را از دسـت داد           »انترناسيوناليسم پرولتـري  «
، كـه   كردند    هماهنگ مي المللي،     در جلسات مشاوره بين    هاي خود را     برنامه كمونيست جهان 

حـران درونـي    بـا رشـد ب    .  تشكيل شـد   1969 و   1960 و   1957تنها سه اجالس در سالهاي      
  . تشكيل اين جلسات متوقف ماند1969 از سال ماركسيسم

جنـبش  « و تجزيـه     »انترناسيوناليـسم پرولتـري   «وار فوق، فرآيند فروپاشـي        سير فهرست 
حـد  كند كه انترناسيوناليسم طبقـاتي تـا چـه            دهد و ثابت مي      را نشان مي   »جهاني كمونيستي 

  .پروراند هاي درگيري و انشقاق را مي  و در درون خود چه نطفه بودبينانه غيرواقع
، بـه   »انترناسيوناليـسم پرولتـري   «ها در مـسئله       تماركسيسريشة اصلي اختالفات كنوني     
 بـه   »انترناسيوناليـسم پرولتـري   «از آنجا كـه     . گردد  مي   باز   موضع آنها در قبال اتحاد شوروي     
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 بـدل گرديـده،     حزب كمونيست شـوروي   ) هژمونيسم(ئولوژي توجيه كنندة سلطه طلبي      ايد
  . برانگيخته استماركسيسمهايي را در جهان  لذا واكنش
تي قبـول دارنـد، ولـي    ماركسيس بعنوان يك اصل ، را »انترناسيوناليسم پرولتري «ها،    چيني

 خـائن   رويو اتحاد ش  ،از ديدگاه آنها  . دانند  نمي) گرائي    شوروي (»سوويتيسم« آنرا مساوي با    
 »انترناسيوناليـسم پرولتـري   « مدافع راستين    به انترناسيوناليسم است و حزب كمونيست چين      

ـ    در حاليكه در سـرزمين پهنـاور جمهـوري خلـق چـين            . است  ،د اتحـاد شـوروي     نيـز مانن
 »ي كبيـر  هـا    هژمونيـسم « يـا    ،»هژمونيسم چيني «گر و مبلغ       توجيه »انترناسيوناليسم پرولتري «

  .است
، »يـست اروكمون« و احـزاب      و رومـاني    و كرة شمالي   ي و يوگسالوي  لبان  هاي آ   در كشور 

برخـي  .  اوج گرفـت »هژمونيـسم شـوروي  « و »انترناسيوناليـسم پرولتـري   «خواني با     مخالف
 بعنوان كشورهاي متجـاوز و احـزاب         شوروي را مانند چين    ، مانند حزب كار آلباني    ،احزاب

  .ر دادندجويانه قرا  آماج حمالت ستيزه»رويزيونيست«منحرف و 
 بـه  هـاي يوگـسالوي   ، گسـست كمونيـست  سالهاي پس از جنگ جهـاني دوم   اولين  در  

انترناسـيونال  « و سـتيزه او بـا پديـدة مركزيـت واحـد در       از مدار سيطرة مسكو    رهبري تيتو 
 در برخــي از احــزاب »شخــصيت«و بــروز ، ســرآغاز پديــدة اســتقالل طلبــي »كمونيــستي

  .كمونيست داراي پايگاه اجتماعي گرديد
 اين راه را پوئيدند و بدينسان طيـف   و آلباني  و كره شمالي   سپس حزب كمونيست چين   

 با حـزب     و متبوع    تابع  كه حاضر به پذيرش رابطة     آمدنيرومندي از احزاب كمونيست پديد      
 و  1950هاي    در دهه » جنبش جهاني كمونيست  « ،در نتيجه .  نبودند كمونيست اتحاد شوروي  

  : ميالدي به چهار طيف منشعب شد1960
هـاي    ، ماننـد اتحاديـه كمونيـست       احزاب كمونيست مـستقل و ناوابـسته بـه مـسكو           -1

، تـا حـدودي حـزب       ، حزب كمونيست كرة دمكراتيـك     ي، حزب كمونيست چين   يوگسالو
 از  ها بيشتر به ناوابستگي و اسـتقالل        ه  اين گرو . »اروكمونيست« و احزاب    كمونيست روماني 

  .دو ابرقدرت گرايش داشتند تا به وابستگي به بلوك شرق
، كه حاضر به پذيرش نقش      »شخصيت«، ولي داراي     احزاب كمونيست هوادار مسكو    -2

داراي عـضو   « نيـستند و خـود را         در برابر حزب كمونيست اتحاد شـوروي       »برادر كوچك «
 و حـزب    دانند، مانند حزب كمونيست كوبـا        مي »يستيجنبش جهاني كمون  « در »حقوق برابر 

  ).تاحدودي (كمونيست ويتنام
هاي مختلف تابع حـزب       ، كه به درجات و نسبت      احزاب كمونيست وابسته به مسكو     -3
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، 1شـرقي   حـاكم در اروپـاي      باشند، مانند بيـشتر احـزاب كمونيـست          مي كمونيست شوروي 
 و برخـي    لغـا ، حـزب كمونيـست پرت     ، حزب كمونيست آمريكا   حزب كمونيست مغولستان  

اين احزاب هر چند در جوامع خود داراي وزن و اعتباري           . مونيست اروپاي غربي  احزاب ك 
  .كنند  عمل ميهستند، ولي در سياست عملي خود بعنوان اقمار حزب كمونيست شوروي

اسـر   اين طيف تعداد زيادي احزاب كمونيـست در سر         .هاي كمونيستي تابع     گروهك -4
 فاقـد حـداقل پايگـاه       ؛ و گيرد كه در واقع از حزب بودن تنها نـامي دارنـد             جهان را دربرمي  

 طور صوري و با حمايت مالي و تبليغـاتي مـسكو  ه اجتماعي در جامعه خود هستند و تنها ب    
پـس   ( حزب كمونيست انـدونزي    ،حزب دمكراتيك خلق افغانستان   : مانند. موجوديت دارند 

 حـزب   ،، حـزب كمونيـست سـوريه      )از شكست آن در جريان كودتاي آمريكائي سـوهارتو        
  . و بسياري از احزاب كمونيست جهان سوم حزب توده ايران،كمونيست عراق

 در   تحوالت جدي در سياست داخلي و خارجي اتحـاد شـوروي           ،در دوران گورباچف  
 بـه عنـوان پايـة سياسـت         ،»انترناسيوناليـسم پرولتـري   «در زمينـه    . آغاز شد   بيني    جهت واقع 

 كـه شـاخص     ،هـا   يابي شكـست    رخوردهاي انتقادي در ريشه    ب ،خارجي هفتاد ساله شوروي   
، ، مجلـه نوايـاژيزن    1989در اوايل سـال     .  آغاز گرديد  ، است اي شوروي   هاي منطقه   سياست

 در تحليلي دو تجربه متفاوت را در مقابـل هـم            ،ناشر ديدگاههاي سياست خارجي شوروي    
  :دادقرار 

هـا در كـشورهايي       تماركسيس به   شوروي» انترناسيوناليستي«هاي    نخست، تجربه كمك  
سئله آفرين و    م  كه براي شوروي   ، در ايران   حزب توده  ، يمن جنوبي  ، اتيوپي ،چون افغانستان 

  . زا بوده است بحران
هـاي حـزب كنگـره         با نيروهائي چون ناسيوناليست    دوم، تجربة مناسبات اتحاد شوروي    

  .  مفيد و سودآفرين بوده است كه براي شوروي،هند
، .)م1989مارس  ( و مالقات با فيدل كاسترو      كوبا در سفر تاريخي خود به    نيز   گورباچف

آمريكـاي     در   »انترناسيوناليسم پرولتـري  « در پيگيري سياست     كوبااصرار  مخالفت خود را با     
  . اعالم داشت و آفريقاالتين

 نشانگر گرايش جدي به گسست   در دوران گورباچف   ي شوروي ارزيابي سياست خارج  
در  سياست خارجي شوروي  . اي است   هاي كليشه    لنينيستي و قالب   - از جزميات ماركسيستي  

، »انترناسيوناليسم پرولتـري  «سمت و سوئي را آغاز كرد كه مبناي استراتژي آن نه            زمان وي   

                                                            
 . است شرقي در اروپاي1989تحليل فوق مربوط به قبل از تحوالت سال . 1
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  . بود»2گرائي مصلحت«و  »1گرايي فايده«ه بلك
  

  بحران در استراتژي و تاكتيك
  ها افول جاذبه

 بلكـه مـديون     ، دوران رونق و شكوفائي خود را نه مديون نظريـات فلـسفي            ماركسيسم،
مكتـب  « بعنـوان  ،عـدالتي و از خودبيگـانگي    شهرتي است كه در دنياي سرشار از ستم و بي         

 بخـش عمـدة جاذبـة       ماركسيسم،  گفته استاد شهيد مرتضي مطهري    ه  ب. دست آورد  ب »مبارزه
در . ش1340 اين جاذبه تا بدان حد رواج يافت كه در دهـه             3.خود را از اين راه كسب كرد      

 بعنـوان يـك مكتـب فلـسفي الحـادي و            ماركسيـسم  كه با    »مذهبي«ايران، برخي از جوانان     
 ماركسيسم قرار گرفتـه و آنـرا بعنـوان          »جاذبه مبارزاتي «تأثير   الفت داشتند، تحت  گرا مخ   ماده

نان در اين شيفتگي تـا بـدانجا پـيش رفتنـد كـه، ماننـد رهبـران                    آ.  پذيرفتند »مكتب مبارزه «
 خواندند و اعالم داشتند كـه       »علم مبارزه در جهان معاصر    « را   ماركسيسم،  »مجاهدين خلق «
فراگيري و كاربست آن براي     ) فيزيك و شيمي و ژنتيك و غيره      (مچون ساير علوم معاصر     ه

  ! استي سودمند و ضرور»مبارز اجتماعي« و »روشنفكر انقالبي«هر 
 مـيالدي بحـران عـام و    1970 ايـن جاذبـه از ميـان رفـت و دهـه      ،ولي با گذشت زمان  

 بلكـه در  ، و انترناسيوناليسمسوسياليسمي ساختمان ها  نه تنها در عرصه ماركسيسممضموني  
هـاي مبـارزاتي      شكـست اسـتراتژي و تاكتيـك      . عرصه مبـارزه اجتمـاعي نيـز آشـكار شـد          

هـاي    هـاي ايـدئولوژيك و سياسـي و گـرايش            تالطـم  أتي، منش ماركسيستي و شبه    ماركسيس
تي و ماركسيـس  و انفجارها در احزاب و گروههاي گونـاگون          ها  افراطي و تفريطي و انشعاب    

، ماركسيـسم توان گفت كه ديگـر   امروزه، به جرأت مي . نو ماركسيستي در سراسر جهان شد     
، در ميان نـسل جـوان پرخاشـگر و معتـرض، بعنـوان يـك                1970 و   1960هاي    همانند دهه 

، بعنـوان دوران پنـدارگرائي      »سـرخ «هـاي     الگوي مبـارزاتي مطـرح نيـست و دوران جاذبـه          
  . لق دارد به گذشته تع،رومانتيك

 روي برتافتـه و بخـشي از آن، هماننـد    »انقالبيگري سـرخ «نسل جوان امروزي غرب از   
شـيوه  « معنوي را در     خألهاي شورانگيز براي ارضاء       جوانان كشورهاي سوسياليستي، جاذبه   

                                                            
1. Utilitarianism. 

2. Pragmatism. 

  .120، ص 1361 ،، دفتر انتشارات اسالميگري ، علل گرايش به مادياستاد شهيد مرتضي مطهري. 3
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 ،رهاي مايكـل جكـسون    جويد و پوسـت      مي »جنبش پانك « و   »راك« و موزيك    »زندگي غربي 
 كه عصيانش نه از سـر        هم آن بخش از جوانان غرب      و  . كشد  ا را به زير مي    گوار  تصاوير چه 

، در جـستجوي الگـوي      اسـت  »انديـشه « و   »درد«طلبي و هيجان جوئي، بلكـه از سـر            تفنن
صر را با اكـسير مبـارزه در دو عرصـة            عاطفي انسان معا   خألراستيني كه از خود بيگانگي و       

  .  درمان كند، سر به گريبان برده است،»برون« و »درون«، »ماده« و »معنا«
در جهان اسالم نيز افول ماركسيسم چشمگير است و گرايش روز افزون نسل جوان بـه                

 و تأثيرپذيري از امواج انقالب جهـاني اسـالم روزافـزون و             ناب اسالمي الگوهاي مبارزاتي   
  :آمريكا ، رئيس جمهور پيشين تا بدانجا كه به گفتة ريچارد نيكسون. ناپذير است تمانك

، بنيادگرائي اسـالمي جـاي كمونيـسم را         در جهان اسالم، از مغرب تا اندونزي      
  �.بعنوان وسيله اصلي دگرگون سازي قهرآميز گرفته است

  
  ماركسيسم »مكتب مبارزاتي«هاي تاريخي  هريش

 يك مكتب برخاسته از فرهنگ اروپاي پـس از رنـسانس و انقـالب صـنعتي                ماركسيسم
هـاي آن بـر فرهنـگ و             فعاليت عملي نيز پايه    يها  است و در زمينه مبارزه اجتماعي و شيوه       

  . استوار استسنن مبارزاتي اروپاي غربي
، گرفتها  آن  مبارزاتي خود را از   هاي  روشها و      تئوري ماركسيسم كه   ،هاي اصلي   جريان
  :عبارتند از

  
  آنارشيسم اروپائي

 يعني  ، كه رشد صنعتي اندكي داشت     در قرن نوزدهم، در بخشهاي شرقي و جنوبي اروپا        
 عليه استبداد سـلطنتي و فئـودالي حـاكم، مبـارزه            ، و اسپانيا   و ايتاليا   و اروپاي شرقي   روسيه

 روشـنفكري بـود و تروريـسم و         اًزات عمـدت  رايـن مبـا   . اجتماعي وسيعي در جريـان بـود      
  حاكم بر ايـن بخـش از اروپـا         مكتب مبارزاتي . هاي اصلي مبارزه آن بود      گذاري، شيوه   بمب

  .آنارشيسم بود
، 2هائي چون بـاكونين       ، جريانات آنارشيستي سابقه طوالني داشت و شخصيت       در روسيه 

                                                            
  .24ـ23، چاپ اول، ص 1367ي، دهه فجر هاي سياس ، مؤسسه مطالعات و پژوهشتاي نوژهكود: بنقل از . 1

2. Mikhail Bakunin (1814- 1846). 



39  سير تاريخي ماركسيسم

 كـه   ونينبـاك . شـدند   هاي مبارزه اجتمـاعي شـمرده مـي          تئوريسين 2 و تكاچف  1كروپوتكين
 و   و اروپـاي شـرقي     مبارزاتي و انقالبي روسـيه    هاي    ن بود، بر جريا   معاصر و رقيب ماركس   

كـرد و      را توصـيه مـي     »قهـر انقالبـي   «او تـرور و     . جنوبي مـدتها حاكميـت مطلـق داشـت        
ايـن جريـان از     . خواند   قهرمانانه و ايثارگرانه فرا مي     روشنفكران و دانشجويان را به عمليات     

 اجتماعي حاكم   هاي  ها و ترورها و عمليات تخريبي وسعت يافت و نظام           گذاري  طريق بمب 
 پديد  »مسنارودي« جرياني بنام    در اوايل قرن نوزدهم، در روسيه      .زده كرد   وحشت را   بر اروپا 

هـا در     نارودنيـك . ، بخصوص نسل جوان را به خود جلب كـرد         روسيه بيونآمد و اكثر انقال   
لـذا بخـش وسـيعي از    . ها را آگاه نمود     آغاز معتقد بودند كه بايد به ميان دهقانان رفت و آن          

ولي . دانشجويان نارودنيك، براي كار انقالبي و تشويق دهقانان به انقالب، به روستاها رفتند            
هـا   كه با اين روشنفكران شهري، فرهنگ و زبان مشتركي نداشتند، دسته دسته آن   روستائيان،  

هـاي    اين امـر موجـب سـرخوردگي نارودنيـك        .  تحويل دادند  را دستگير و به پليس تزاري     
بندي علـل شكـست خـود بـه ايـن نتيجـه        ها در جمع آن  شد و لذا »اي  مشي توده «روس از   

هـا دچـار انفعـال و احـساس           توده. است» ها  اعتماد به توده  «ن شكست،   رسيدند كه علت اي   
 به انقالب بايد اين روحيـه را درهـم          آنهاشويق  ضعف مطلق در برابر رژيم هستند و براي ت        

. پـذير اسـت    شكست و به آنها نشان داد كه رژيم، داراي قـدرت مطلـق نيـست و شكـست                 
 و  »تهيـيج «، يعني تروري كه هـدف آن        »يجيترور تهي «ها به اين نتيجه رسيدند كه         نارودنيك

 روي  »تروريـسم انقالبـي   «ها باشد، تنها راه پيـروزي اسـت و لـذا بـه                حركت دادن به توده   
ولـي ايـن مـوج      .  را ترور كردنـد    )الكساندر دوم (دهها نفر از وزراء و شخص تزار        . آوردند
ها از جملـه بـرادر        ها حركتي نكردند و بسياري از آن        دهتو. م نيز در عمل ناكام ماند     سنارودي

 پوپوليسم روسيه . ، توسط پليس دستگير و اعدام شدند      ، به نام الكساندر اوليانوف    بزرگ لنين 
مـشهورترين  .  روي آورد  ماركسيـسم با شكست مواجه شد و بخشي از بقاياي آن بعدها بـه             

 جلـب   ماركسيـسم آنجا بـه       در   ، گريخت  بود كه به اروپاي غربي      پلخانف ،نارودنيك روسيه 
  .شد و بذر آن را در روسيه كاشت

  
  جنبش كارگري اروپاي غربي

 به دليل رشد صنعت و توسـعة تكنولـوژي،          ، غربي در قرن نوزدهم، در اروپاي مركزي و      

                                                            
1. Peter Kropotkin (1842 – 1921). 

2. Pyotr Tkachov (1844- 1885). 
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. داد   تـوده قابـل تـوجهي را تـشكيل مـي           ،، بعنوان يك گروه اجتماعي جديـد      »طبقه كارگر «
اي بودند كه سير تحولي و تاريخچـه مخـتص            هاي مبارزاتي ويژه     داراي سنت  كارگران اروپا 

  .به خود را داراست
ها پيـرو   آن.  بود»ها لوديست« جنبش ،تشكل در اروپا  نخستين حركت كارگري وسيع و م     

ها و ستم اجتماعي كارگران، ماشين         بودند كه معتقد بود علت همه بدبختي       كارگري بنام لود  
  .ها را خرد و درهم شكست و صنعت است و لذا براي رهائي از ستم موجود بايد ماشين

 مـيالدي  1840 و 1830هاي  در سال. تر شد آگاهانه تر و   ج حركت كارگري متشكل   بتدري
 بوجود آمد كه يك حركـت كـارگري عظـيم و سـازمان               در انگلستان  »ها  چارتيست«جنبش  

هـا و     يافته بود و در واقع نخستين بار بود كه كارگران، بـه دور از تـأثير صـاحبان كارخانـه                   
  .آوردند جود ميه وصنعتي، به صورت متشكل، يك حركت اجتماعي را بداران  سرمايه

ي بـه وجـود آمـد و مبـارزه صـنفي و سـنديكائي               هاي كارگر   براي نخستين بار اتحاديه   
هاي كارگري چون فردينانـد       تئوريسن. ها و سنديكاها شكل گرفت      كارگران پيرامون اتحاديه  

 آلماني پديدار شدند كه مسئله تشكل طبقه كارگر و مبارزه صنفي و سنديكائي بـراي                السال
 بعنـوان يـك حركـت       »سنديكاليـسم «. سـاختند   كسب امتيازات و حقوق بيشتر را مطرح مي       

 در قرن بيستم ادامـه يافـت و امـروزه احـزاب             »سنديكاليسم«. اجتماعي جديد شكل گرفت   
، حـزب كـارگر     )به رهبري ميتـران    ( اروپائي، چون حزب سوسياليست فرانسه     سوسياليست

  . هستندن سنديكاليسم قرن نوزدهم اروپاوارثا...  و ، حزب سوسياليست اسپانياانگلستان
  

  هاي انقالبي قرن نوزدهم اروپا قيام
 و مركزي اوج گرفت و شكل       هاي كارگري و مردمي در اروپاي غربي        تدريج حركت ه  ب

را ) 1871 (»كمون پـاريس «تر از همه   و مهم1848 و 1830حاد و خشني يافت و انقالبهاي      
  .دبوجود آور

، كه يك شهر صنعتي بـود و كـارگران در آن، وزن قابـل               مردم پاريس .  م 1817در سال   
 )امپراطور فرانـسه   ( سوم گيري از شرايط ناشي از جنگ ميان ناپلئون         توجهي داشتند، با بهره   

دست به قيام زدند و شهر را تصرف كردند و مدت كوتاهي ادارة آن را به                ) پروس(آلمان      با
 با دستگيري نـاپلئون سـوم     .  بدست داشت  »كمون«اداره شهر را شورائي بنام      . دست گرفتند 

) بيـسمارك (ازش بـا صـدراعظم آلمـان         بالفاصله به س   در جبهه جنگ، دولت جديد فرانسه     
در .  به خـون كـشيده شـد        پرداختند و كمون پاريس     به كشتار مردم پاريس    اًپرداخت و متفق  

 هـزار   30 تأثير گذارد،    هاي بعدي انقالبي اروپا      را تكان داد و بر حركت      اين فاجعه، كه اروپا   
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  . در زندان مردند يا كشته شدنداً هزار نفر زنداني شدند، كه اكثر40نفر اعدام و 
، يك قيام مردمـي برخاسـته از بطـن جامعـه و متعلـق بـه همـه اقـشار                     »كمون پاريس «

» كمـون «رهبـران   . خاصـي نبـود    بود و تحت تأثير و ملهم از مكتـب           اجتماعي مردم پاريس  
 در آن زمان     كه ماركس  اينبا  .  از مردم فقير انقالبي بودند و وابستگي مكتبي نداشتند         اًعمدت

مانيفيـست  ( سال از انتشار بيانيـه مـشهور كمونيـستي           22 ساله بود و     51  ساله و انگلس   53
 به عنوان يـك      ماركسيسم »كمون پاريس « كه در زمان     اين گذشت و با    مي) حزب كمونيست 
 ،فقـر فلـسفه   :  چون ، و انگلس   فلسفي شكل گرفته بود و آثار مهم ماركس        - مكتب اجتماعي 
 ، نقد اقتصاد سياسـي    ،برومرلوئي بناپارت هجدهم   ، مبارزه طبقاتي در فرانسه    ،خانواده مقدس 

 و   كـه مـاركس    ايـن وشته شده و انتشار يافته بود، و بـا           ن »كمون پاريس «قبل از   ...  و كاپيتال
گـذاري    پايـه  »انترناسـيونال اول  «ين حزب كارگري ماركسيستي را بنام       ل او 1864 در   انگلس

 ماركسيـسم  را در آن شكست دهنـد، معهـذا          كونين و با   و توانسته بودند پيروان السال     كرده
  . تأثير گذاردنتوانست در كارگران پاريس

هـاي    هـا و شـيوه       سـنت  ، و غربـي   هاي انقالبي كارگري اروپاي مركـزي       بنابراين حركت 
 و تـشكيل  ؛كـاري  اعتـصاب و كـم  : ها عبارت بودند از وهاين شي.  دادارائهمبارزاتي جديد را   

، »كمـون پـاريس   «، بخـصوص    هاي كارگري اروپا    قيام. ي و مبارزه صنفي   هاي كارگر   اتحاديه
تواننـد     در شـرايط خاصـي مـي       ،نشان داد كه كارگران اگر متشكل و سـازمان يافتـه باشـند            

  .حكومت را بدست گيرند
 در زمان پيدايش و نضج خود با سه جريان اجتماعي مواجـه بـود و از                  ماركسيسم ،پس

  :آنها در زمينه مبارزه اجتماعي تأثير گرفت
ي  و جنـوب    و اروپاي شـرقي    هاي مبارزاتي آنارشيستي و تروريستي در روسيه         سنت -1

  )بخش غير صنعتي اروپا(
 و  صنفي كارگري و سنديكاليستي اروپـاي مركـزي  - اي هاي مبارزاتي اتحاديه     سنت -2
  )بخش صنعتي اروپا (غربي
  »يسكمون پار« بويژه هاي انقالبي قرن نوزدهم اروپا  قيام-3

  
   و انگلسماركس» اي توده  مشي«

 در ميان اين سه جريان مبـارزاتي، موضـع مـستقل گرفتـه و براسـاس           و انگلس  ماركس
بنـدي و   هـاي هـر جريـان را جمـع     ايدئولوژي و اعتقادات مكتبي و اجتمـاعي خـود، درس         

  .اي را بوجود آوردند  ويژه»مكتب مبارزاتي«ريزه نمودند و تئو



42 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

 هاي كارگري بخش صـنعتي اروپـا    طور عمده از حركت   ه   از آنجا كه ب     و انگلس  ماركس
 طبقه كارگر صنعتي را قلب و محور حركتهـاي          ،گرفتند و براساس ايدئولوژي خود      تأثير مي 

  كه به روشنفكران بخش غير صنعتي اروپـا        ،هاي آنارشيستي را    شمردند، حركت   مياجتماعي  
 نادرست شـمردند    ،تعلق داشت و شكل مبارزه سنتي اين نواحي بود        )  و ايتاليا  بويژه روسيه (

 »به زور «جود شرايط آن،    وهند بدون   خوا  ها مي   گفت، كه آنارشيست     مي ماركس. نددو رد كر  
در حاليكه براي انقالب، نخست بايد رشد الزم صنعت وجود داشـته باشـد و               . انقالب كنند 

ـ  ،گيـري مـاركس     م اين جبهـه   غعلير .عوامل عيني و ذهني پديد آيد      ـ   س آنارشي م سم و نارودي
هـا و جريانـات        در پيدايش رگه    گذارد و بعدها   ماركسيسم ايتاليائي تأثير خود را بر       - روسي

 تـأثير   اصـوالً . ن آشـكار شـد      تـأثير شـديد آ    ) بخـصوص چريكيـسم   (تي  ماركسيـس مختلف  
هـاي    م بسيار زياد است، تا بدان حد كه امـروزه بـسياري از حركـت              ماركسيسآنارشيسم بر   

ي هـا   ها عليرغم آنكه در زمينه      تي را بايد بيشتر آنارشيستي دانست؛ زيرا آن       ماركسيسچريكي  
 »مـشي مبـارزاتي  « در زمينـه  ،داننـد  ت مـي ماركسيسفلسفي و اجتماعي و اقتصادي، خود را      

، نخـستين  انقـالب بلـشويكي لنـين   . انـد   پيوند زده و تلفيق كـرده    ماركسيسم را با    آنارشيسم
  .م بودس با آنارشيماركسيسمسازش 

هـاي     ايدئولوژي حاكم بر حركـت     ، مانند امروز  ، و انگلس  سنديكاليسم در زمان ماركس   
 كـارگري شـمرده       بزرگتـرين تئوريـسين    فردينالـد السـال   .  بود كارگري بخش صنعتي اروپا   

 كشاند و نقش مهمي در       را به سازش با حكومت بيسمارك      ش كارگري آلمان  باو جن . شد  مي
ها معتقد بودند كه طبقه كارگر بايد         سنديكاليست.  ايفا كرد  تحكيم سيطره اين ديكتاتور اروپا    

هائي چـون بيمـه،    كاري، بر محور خواست هاي صنفي، چون اعتصاب و كم     از طريق حركت  
هاي صنفي متشكل شود تا بتواند بر زنـدگي           در اتحاديه ... بهداشت كار، افزايش دستمزد و      

هـاي مـادي و       تحريـك انگيـزه   . اش تـأثير گـذارد و حقـوق بيـشتري بدسـت آورد              سياسي
 اين بخـش از سنديكاليـسم را    و انگلسماركس.  سنديكائي است   طلبي، محور حركت    فزون

صـنفي و رفـاه كـارگران را از طريـق           هـاي     ها تـأمين خواسـت      ولي سنديكاليست  .پذيرفتند
 »هدف«ها    خواستند و براي آن       اصالحات و رفرم و در چهارچوب نظم اجتماعي موجود مي         

داري    كه معتقد به تبديل نظام سـرمايه       ، و انگلس  ماركس.  بود »اصالح اقتصادي «،  »غايت«و  
هاي اقتـصادي يـا باصـطالح         عي بودند، حركت  تي از طريق انقالب اجتما    سوسياليسبه نظام   

 در راه   اي  »وسـيله «، بلكـه    »هدف« و   »غايت« را نه    1)مبارزه تريديونيوني  (»مبارزه اقتصادي «

                                                            
 .اي و سنديكائي همبارزه اتحادي. 1
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اي و صـنفي را بـا         هـا تجربـة حركتهـاي اتحاديـه         آن. دانستند  تي مي سوسياليسايجاد انقالب   
تي را به   ماركسيسق كردند و استراتژي و تاكتيك        تلفي هاي مسلحانه كارگري اروپا     تجربه قيام 

 شـكل آغـازين و ابتـدائي مبـارزه طبقـة كـارگر       »مبارزه اقتصادي« :شرح زير مدون ساختند   
متشكل ) ها  بوسيله سازمانهاي صنفي و اتحاديه    (طبقه كارگر از طريق مبارزة اقتصادي       . است

طبقـه كـارگر از ايـن طريـق         . كنـد    پيدا مـي   »آگاهي صنفي «شود و در جريان اين تشكل         مي
يابد كه بعنوان يك گروه اجتماعي، داراي منافع مشترك بـا ديگـر كـارگران، و منـافع                    درمي

 مبـارزه اقتـصادي و      ،بنـابراين . داري اسـت    داران و دولـت سـرمايه      مغاير و متضاد با سرمايه    
 مبارزه  اين.  است يتي الزم و ضرور   سوسياليساي و صنفي در راستاي تحقق انقالب          اتحاديه

اي كه هنوز ناآگـاه اسـت و بـه منـافع      يعني طبقه (»طبقه در خود «طبقه كارگر را از صورت      
اي كه آگاه شده و منافع طبقاتي         يعني طبقه  (»طبقه براي خود  «به  ) طبقاتي خود واقف نيست   

 »همه چيـز  « و به    »هدف نهائي «ولي مبارزه اقتصادي، اگر به       .كند  تبديل مي ) خود را دريافته  
تواند رهائي كارگران را تأمين كند و مطلق كردن اين شكل مبارزه خيانـت                  ديل شود، نمي  تب

هاي صنفي كـارگري،    با تلفيق تجربه حركت  و انگلس  ماركس . است »طبقه كارگر « به آرمان 
 مطرح ساختند كه، مبـارزه   اين بحث راهاي كارگري قيام و ديگر »كمون پاريس«و با تجربه  

صنفي و اقتصادي بايد با مبارزة سياسي توأم شود و هدف آن ايجاد انقالب اجتماعي بـراي                 
هـا متـشكل      از طريق مبـارزه اقتـصادي در اتحاديـه   »طبقه كارگر« .استقرار سوسياليسم باشد 

طبقـه  «هـا، آگـاهي كمونيـستي را بـه            ديـه ها بايد با كار در درون اتحا        شود، و كمونيست    مي
، طبقه كارگر كه در مكتب      )وضع انقالبي (سپس در يك شرايط مساعد      .  تزريق كنند  »كارگر

قـرار  ) حزب كمونيـست  (بديده شده و تحت رهبري حزب خود          ها، آگاه و آ     مبارزه اتحاديه 
انقـالب  ايـن اسـاس تئـوري    . گيـرد  زند و حكومت را بدسـت مـي      دست به قيام مي    ،گرفته

شـود و مبنـاي        خوانـده مـي    »اي  مـشي تـوده   «آنچه كـه امـروزه      . م است ماركسيساجتماعي  
  و انگلـس ين نظريـات مـاركس   همـ  بـر ،استراتژي و تاكتيك احزاب كمونيست سنتي است    

كردنـد    بيني مي    ابتدا پيش   و انگلس  ماركس . كاملتر شد  مبتني است كه بعدها با نظريات لنين      
ترين كشور صنعتي است، نخستين انقالب كارگري در اين كشور               پيشرفته كه چون انگلستان  

 را نپذيرفتند و تا بـه       ماركسيسم ولي برخالف تصور آنها، كارگران انگلستان     . رخ خواهد داد  
 . شكـست خـورد    »گوئي  غيب« در اين    ماركسيسم. ير سنديكاليسم قرار دارند   امروز تحت تأث  

 بـه وقـوع      و انگلـس    اوج گرفـت و مـاركس      آلمان  هاي كارگري در      پس از چندي، حركت   
ولـي  . يـد بـستند   كه از نظر صنعتي رشد متوسطي داشـت، ام       ،انقالب سوسياليستي در آلمان     

تنهـا در    . ناكام مانـد   ماركسيسمطلبي و اكونوميسم دل بست و          نيز به رفاه   طبقه كارگر آلمان  
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  ماركسيسم ،مانده دهقاني   ، يك كشور عقب    روسيه  در  بود كه  اوايل قرن بيستم و توسط لنين     
، بلكـه براسـاس      و انگلـس   هـاي مـاركس     آن هم نه براسـاس تئـوري         و   ،حكومت رسيد به  

ـ      ماركسيـسم ، كه به واقع تجديدنظر در       تئوريهاي لنين  بـويژه  (م روسـي    س و متـأثر از آنارشي
  .بود) تئوريهاي تكاچف

  
  استراتژي و تاكتيك لنيني

 تلفيق كـرد    ماركسيسمرا با   ) مسنارودي (م سنتي روسيه  سآنارشي    كه گفتيم، لنين  همانطور  
 تكامـل خـالق    از آن بـه شـود و    ناميـده مـي    »لنينيـسم «آنچه كـه    .  را پديد آورد   »لنينيسم«و  

 هـاي مبـارزاتي لنـين       ودن تئـوري  گـردد، بطـور عمـده افـز          مي تعبير  توسط لنين  ماركسيسم
و شگردها و تجارب او براي تصرف زيركانة قدرت سياسي بـر            ) استراتژي و تاكتيك لنيني   (

  . استماركسيسم
خواسـتند     مي  به رهبري پلخانف    ماركسيستهاي روسيه  همانطور كه گفتيم، در زمان لنين     

 را از    روسـيه  »طبقـه كـارگر   « در روسيه پياده كنند؛ يعني       اً را عين   و انگلس  هاي ماركس تئوري
 اي متشكل سازند و سپس، وقتي كه شرايط عيني در روسيه     طريق مبارزه اقتصادي و اتحاديه    

 وزن قابـل    الزم رسيد و كارگران روسـيه     پديد آمد و رشد صنعت و نيروهاي مولد به سطح           
  .تي كنندسوسياليستوجهي در كشور يافتند، انقالب 

توانست راه    براي او تئوري تا وقتي ارزش داشت كه مي        .  مرد عمل بود و نه تئوري      لنين
هــا و  هــاي واقعــي موجــود را فــداي كتــاب او فرصــت. تــصرف قــدرت را همــوار ســازد

بازيچـة دسـت مـرد انقالبـي         براي لنين افـزار عمـل بـود و           »مكتب«. كرد  ها نمي   بافي يهنظر
او دريافتـه   .  نكـرد   و انگلـس   هاي ماركس    خود را پايبند تئوري     لنين .درگيرودارهاي سياسي 

هاي مبارزه سياسي     أثير سنت و تحت ت    ئي است و لذا مبتكرانه      اها فاقد كار    بود كه اين تئوري   
  :، اعالم داشتروسيه
در يـك كـشور     . تي به صنعتي شدن كـشور احتيـاج نيـست         سوسياليس براي انقالب    -1

داري  تي كرد و نبايد منتظر رشـد سـرمايه  سوسياليستوان انقالب      هم مي  دهقاني چون روسيه  
 كـه  او بـرخالف مـاركس  .  شـد  و فرانسه و آلماندر روسيه و رسيدن آن به سطح انگلستان       

 اعـالم داشـت كـه مـا نخـست           ، ساخته شـود   سوسياليسمگفت اول بايد صنعت باشد تا         مي
  .قدرت سياسي را بدست خواهيم گرفت و سپس صنعت را خواهيم ساخت

 بـه آگـاهي     »طبقـه كـارگر   « اكثريت   اً، الزم نيست كه حتم    تيسوسياليس براي انقالب    -2
هـا يـك حـزب متـشكل و      ، بلكه كافي است كه كمونيـست )نظر ماركس (دست يافته باشد    
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بسيار خوب سازمان يافته و داراي انضباط آهنـين تـشكيل دهنـد،  سـپس در يـك شـرايط            
وضع ( حالت بيطرفي داشته باشند      ها، حداقل،   مساعد كه حكومت دچار بحران باشد و توده       

اي بـر     ، اين پيشاهنگ، به نيابت از طرف كارگران و زحمتكشان، ضـربه غافلگيرانـه             )انقالبي
  .را بدست گيرد) هژموني(حكومت وارد سازد و قدرت سياسي 

 و   است، كه در زمان خود توسـط مـاركس         1»كودتاگرائي« نوعي   ، در اساس  ،تئوري لنين 
 با مهـارت خـود در مانورهـاي تئوريـك و سياسـي و فـدا                 لنين  مردود شناخته شد؛   انگلس

 توانست كودتاي كمونيستي خـود      ،نمودن اصول مكتب در راه منافع تصرف قدرت سياسي        
ي  بحراني و جنگي و در وضعي كه اكثريت شوراهاي كارگر شرايطي، در   1917را در فوريه    

  .و دهقاني مخالف او بودند، به پيروزي رساند
هـاي     نشانگر بحران ماركسيسم و عدم كارآئي آن، از نظر اسلوب عمل و شيوه             »لنينيسم«

 . بود و انگلسمبارزه، و تجديدنظر در استراتژي و تاكتيك ماركس

  
  »اي طوالني ه  جنگ تود«: پيدايش مائوئيسم

 بـه   مـردم چـين   .  بود  در اشغال ژاپن    كشور پهناور و كهنسال چين      ،جهاني دوم در جنگ   
اين مبـارزه   . اي عليه اشغالگران ژاپني، براي رهائي ميهن دست يازيده بودند           انهمبارزه قهرمان 

دوسـتي و دفـاع در قبـال تجـاوز             آن را ميهن   ي اصلي ابا جانفشاني و ايثار توأم بود و محتو       
هاي مـردم بـه مبـارزه         ترين توده   اين انگيزه سبب شده بود كه وسيع      . داد  خارجي تشكيل مي  

  :شدند در اين دوران مبارزه، مردم چين توسط دو جريان سياسي هدايت مي. برخيزند
، كه از طرف بلوك غرب      گرائي و ناسيوناليستي به رهبري چيانكاي چك         جريان ملي  -1

اين جريان اعتبار خود را از نام بنيانگذار آن، سون يات           . شد   حمايت مي  و امپرياليسم آمريكا  
  .گرفت ، ميسن

 و بـر رأس آن       به رهبري حزب كمونيـست چـين       ،تي و كمونيستي  ماركسيس جريان   -2
  .شد حمايت مي) انترناسيونال كمونيستي ( و كمينترن كه از طرف شوروي،ائوم

 در جبهـه     و انگلـستان    بـا كـشورهاي امپرياليـستي آمريكـا         اتحاد شـوروي   ،در آن زمان  
لـذا، دو جريـان   . متحـد بـود  ) ، ايتاليا  هيتلري، ژاپن  آلمان (»ورمح«هاي     عليه دولت  »متفقين«

 نيز در يك جبهـه واحـد عليـه اشـغالگران ژاپنـي مبـارزه          تي در چين  ماركسيسگرائي و     ملي
  .سازندكردند و هريك توانستند مناطقي را آزاد كرده و حكومت خود را مستقر  مي

                                                            
  .گر  توسط يك اقليت معدود توطئه، در شرايط مساعد،ـ يعني تصرف قدرت سياسي) putchism(پوچيسم . 1
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بخـش  :  به دو بخش تقسيم شـد       عمالً ، چين  و شكست ژاپن   در پايان جنگ جهاني دوم    
گراها و وابسته بـه        بخش تحت سلطه ملي    ؛ و ها و وابسته به شوروي      تحت سلطه كمونيست  

در نـواحي   ( ميـان حكومـت كمونيـستي        ،با پايان جنگ و از ميان رفتن خطـر ژاپـن          . غرب
جنـگ  ) در مركـز و جنـوب چـين       (با حكومت ناسيوناليستي    ) شمالي و هم مرز با شوروي     

بـه پيـروزي رسـيدند و نخـستين     . م1949 در سـال  ها به رهبري مائو     درگرفت و كمونيست  
  . مستقر ساختندتي را در آسياماركسيسحكومت 

 تـأثير زيـادي بـر        چـين  ماننـد  ي جهـان سـوم    در كـشوري  پيروزي انقالب ماركسيستي    
تي در ساير كشورهاي آسـيائي و آفريقـائي گـذارد و الگـوي انقـالب           ماركسيسهاي      حركت

  . بعنوان راه نوين رهائي مطرح شدچين
همه .  بيانگر شرايط جديدي در روند انقالب جهاني است        ب چين گفت كه انقال     مي مائو

 هـستند و لـذا      » نيمه فئـودالي   - نيمه مستعمره «كشورهاي جهان سوم مانند چين، كشورهاي       
  .برداري و پياده كنند  را نسخهبراي پيروزي بايد الگو و تجربه انقالب چين

، انقـالب داراي دو مرحلـه       » نيمه فئودالي  - نيمه مستعمره « در يك كشور     به اعتقاد مائو،  
شـامل همـه نيروهـاي       (»جبهه متحد خلق  «، كه   »انقالب دمكراتيك نوين  «مرحله اول   : است

به انقـالب   ) داران و فئودالهاي ملي     ضد استعمار و ضد استبداد و ضد فئودالي، حتي سرمايه         
ها، متحدين سابق خود را از قدرت كنـار    كمونيست؛ و مرحلة دوم، كهرسد  ميسوسياليستي  

 عبارت   مائو  ، تئوري »هاي مبارزه   شيوه«در زمينة    .سازند  زنند و انحصار خود را برقرار مي        مي
نان و  در روستاها و به شورش كشانيدن دهقا      » اي طوالني   به راه انداختن جنگ توده    « :بود از 

محاصـره شـهرها بوسـيله      «، سـپس    )مناطق سرخ (سپس ايجاد مناطق آزاد شده در روستاها        
  . و در نتيجه سقوط شهرها و باالخره پيروزي انقالب»روستاها

 »اي طوالني   جنگ توده «،  »انقالب دمكراتيك نوين  «هاي    ، تئوري تحت تأثير انقالب چين   
جاذبـة وسـيعي در ميـان روشـنفكران ماركسيـست،           ،  »محاصره شهرها توسـط روسـتاها     «و  

 در كـشورهاي جهـان      ماركسيـسم در اين زمان،    . بخصوص در كشورهاي جهان سوم يافت     
هـا و      آن در عمـل بـا ناكـامي        »كالسـيك «هـاي مبـارزه       بـست رسـيده و شـيوه        سوم به بـن   

 در بـسياري از     1920بـا وجـود آنكـه در سـالهاي          . هاي پيـاپي مواجـه شـده بـود          شكست
هـايي بنـام      گروهك) كمينترن (»انترناسيونال كمونيستي «كشورهاي جهان سوم، توسط دفتر      

، در هـيچ كـشوري       و انـدونزي    ايجـاد شـده بـود، ولـي بـه جـز چـين              »حزب كمونيست «
هـاي     لذا با مطرح شدن تئوري     .ها نتوانسته بودند نفوذ قابل توجهي بدست آورند         كمونيست

ها بـه سـرعت آن را پذيرفتنـد و تـصور كردنـد كـه حلقـه مفقـوده و راه                        ، ماركسيست مائو
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 پـذيرفت و    اً را رسـم   نخستين حزب مهمي كـه مائوئيـسم      . اند    بست را يافته    رفت از بن    برون
،  بود كه در نتيجه كار بست آن در زمان سـوكارنو            شد، حزب كمونيست اندونزي    پيرو چين 

با شكست وحشتناك روبرو شد و صدها هزار عـضو و هـوادار آن توسـط رژيـم كودتـائي                
 در محافـل چـپ      .ش1340 در اوايـل دهـه       در ايران نيز مائوئيـسم     .ددنعام ش   قتل سوهارتو

 ها كه در اثر شكست حزب توده        بسياري از كمونيست  . خارج از كشور انعكاس عميق يافت     
بست سياسي و ايدئولوژيك رسيده بودند، بسرعت آن را            به بن  32  مرداد 28در پي كودتاي    

 سنتي  ماركسيسميراني، مائوئيسم جاي    هاي ا    ماركسيست بخشي از  در ميان    پذيرفتند و عمالً  
  . گرفت، را كه حزب توده متعصبانه پيرو و مبلغ آن بود و لنينماركس
وئيـست  اي مائ    همه دانشجويان تـوده    اً، تقريب »كنفدراسيون جهاني دانشجويان ايراني   «در  

كردند كه بـا    ها تصور مي      تماركسيس 1. پرداختند شدند و به مبارزه عليه حزب توده شوروي         
تواننـد شكـست ايـدئولوژيك خـود را           تـر چينـي مـي       تعويض لباس و پوشيدن جامة سرخ     

و احتمـالي   زنـدگي   واقعيـات   ولـي   . اي بخـشند    پوسيده جـان تـازه    پيكر  بپوشانند و به اين     
، صرف نظر از هر پوشش و رنگ، محكوم به فنا و            نشان داد كه ماركسيسم   تحوالت سياسي   

، سـازمان    حـزب تـوده    ي از رهبـر    و دكتـر فـروتن     با انشعاب احمد قاسـمي     .نابودي است 
سـازمان  « بعـدها     ايـن سـازمان   . آمد پديد   »نقالبي حزب توده ايران   سازمان ا «مائوئيستي بنام   

 بـود كـه بـه خـدمت         از جمله رهبران اين گروه كوروش الشـائي       .  نام گرفت  »انقالبي توده 
. تغيير نـام داد   »  ايران حزب رنجبران « به   هك پس از انقالب اسالمي    اين گرو .  درآمد ساواك

 بـود كـه پـس از        »ن لنينيـستي توفـا    - سازمان ماركسيـستي  «از ديگر گروهكهاي مائوئيستي،     
) پرسـتي   به اتهـام اپورتونيـسم و قـدرت        (»سازمان انقالبي توده  « از   فروتن و   اخراج قاسمي 

گـرايش  ) انـور خوجـه   ( و رهبـر استالينيـست آن        توسط آن دو ايجاد شد و به سمت آلباني        
 يـار قـديمي،     هـاي فـردي ايـن دو        طلبـي   سپس در اثر اختالفات شخـصي و قـدرت        . يافت

 تقـسيم    و ديگري به رهبـري فـروتن        يكي به رهبري قاسمي    ، به دو بخش   »توفان«گروهك  
مشي تئوريـك و    .  بر جريانات چريـكي داخـل كشور نيز تأثير زيادي گـذارد         مائوئيسم .شد

 بـه   1350 در سـالهاي   »سازمان مجاهـدين خلـق    « و   » خلق سازمان چريكهاي فدائي  « عمـلي
آموزشي اين دو گروه       جزء متون    آثار مائوتسه دون  .  متأثر بود  شكل چشمگيري از مائوئيسم   

 طرفـدار مـشي     ، ابتدا تحت تأثير انقـالب كوبـا       .ش1340اني در دهه    هاي اير   مائوئيست. بود
شـورش   (هـاي عـشايري كردسـتان       در شورش . ش1346 شدند و در سال      »كانون شورشي «

                                                            
 .اجعه شود، چاپ خارج از كشور، مر، نگاهي به جنبش چپ از درونبه خاطرات مهدي خانبابا تهراني. 1
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سازمان « و با شركت دو عضو       شقائيبه رهبري بهمن ق    (و فارس ) هآوار   و مال  سليمان معيني 
  .شركت كردند)  و ايرج كشكوليكشكولي آقائي ، عطاء حسن»انقالبي

بـه انتقـاد از خـود    سـازمان انقالبـي تـوده      هاي فوق، گروهـك       پس از شكست شورش   
تي و ماركسيـس  غير  كرده و مشي انقالب كوبا »روي  چپ«و به اين نتيجه رسيد كه       . تپرداخ

 را  »اي طـوالني    جنـگ تـوده   «،  بعد از اين انتقاد از خـود، آنهـا مـشي چـين            . نادرست است 
 است »نيمه فئودال -نيمه مستعمره « مانند چين يك كشور   پذيرفتند و اعالم داشتند كه ايران     

مرحلـة  . و لذا مركز انقالب ايران نه در شهرها، بلكه در روستاها و منـاطق عـشايري اسـت                 
 توانـست بـا خريـدن    سـاواك .  است »انقالب دمكراتيك نوين « نيز مانند چين،     انقالب ايران 

 در داخل كـشور گروهـك مائوئيـستي بنـام           يكي از سران اين گروه بنام سيروس نهاوندي،       
انـدازد و بخـش قابـل تـوجهي از عناصـر               را بـه راه      »نهاي ايرا   سازمان رهائي بخش خلق   «

 مانند  »سازمان انقالبي «بدين ترتيب   . ت و مائوئيست را زير پوشش خود قرار دهد        ماركسيس
   . بدل گرديد، به يك اهرم نفوذي ساواك حزب توده»رانتشكيالت ته«

  مشي مائوئيـستي چـين      در كردستان،  »هل  كومه«، گروهك   پس از پيروزي انقالب اسالمي    
ـ   كومه«. شد   محسوب مي  »سازمان انقالبي «خوانده     پيش گرفت و از اين لحاظ برادر       را در   »هل

خواسـت     معتقد بـوده و مـي       بودن جمهوري اسالمي ايران    » نيمه فئودال  -  نيمه مستعمره «به  
 بـه راه    »اي طـوالني    جنگ تـوده  « ايجاد كند و      در كردستان  »مناطق سرخ «،  طبق الگوي چين  

تـأثير    هاي مائوئيـستي اعتـراف كـرد و تحـت           بعدها اين گروهك به نادرستي تئوري     . اندازد
هـاي     سـاختة سـرويس    »مائوئيسم مـدرن  « كالسيك را رد كرد و        مائوئيسم ،»سهند«گروهك  

از .  مبلـغ آن بـود، پـذيرفت       »سـهند «گروهك  كه  را  » انتليجنس سرويس « و   »سيا«جاسوسي  
  . تأسيس شد»حزب كمونيست ايران«اتحاد اين دو گروهك، سازمان جديدي بنام 

 را فراگرفت و اين ايـدئولوژي بـه         ، بسرعت دامان مائوئيسم   بحران مضموني ماركسيسم  
 پـس از    وجود دهها گروهك مائوئيستي در ايـران      . صدها شاخه و جريان متضاد تجزيه شد      

ن،  معروف شدند، و هزاران گروهك مائوئيستي در جهـا         »خط سه «هاي     كه به گروه   ،انقالب
  . دهند، مؤيد اين سخن است  ميارائهاي را  كه هر يك مشي و خط ويژه

  
  بست ماركسيسم بن: مشي چريكي

 بعنوان اسلوب مبـارزه نـامنظم و غيـر كالسـيك در تـاريخ كـشورهاي                 ،1جنگ چريكي    

                                                            
1. Guerrilla Warfage. 
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اين يك مشي خودجوش مردمي اسـت و مكتـب خاصـي    . سنن ديرينه است مختلف داراي
ولي جنگ چريكي به معنـاي معاصـر آن، از قـرن    . اند خود را مبتكر و مبدع آن بداندتو  نمي

 عليـه ارتـش اشـغالگر نـاپلئون        نوزدهم ميالدي متداول شد و بويژه با جنگ مـردم اسـپانيا           
 واژه.  در مبــارزه انقالبــي شــهرت يافــتآمــد، بعنــوان يــك اســلوب كار.)م1808 -1813(

Guerrilla )جنـگ  « نيز از همين زمان رايج شد، كـه يـك واژه اسـپانيولي بـه معنـاي                   )گريال
قرن بيـستم،      مديون سه انقالب معروف      »جنگ چريكي «ولي شهرت واقعي    .  است »كوچك

هـائي چـون فيـدل        چهـره  اين سـه انقـالب       در نتيجة .  است  و كوبا   و ويتنام  انقالبهاي چين 
 و مـائو )  در ويتنـام »ديـن بـين فـو    «قهرمان نبـرد     (، ژنرال جياپ  )كوبا ( و چه گوارا   كاسترو

هـر چنـد پيـشينة      . افتادنـد هاي جنگ چريكي سر زبانها        تئوريسينبعنوان  ) چين(تونگ    تسه
گـردد و حتـي در سـال          تها به انقالبهاي فوق باز مـي      ماركسيسكاربرد جنگ چريكي توسط     

جريـاني در سوسـيال     «  نـسبت بـه آن بعنـوان         »جنـگ چريكـي   « در مقاله    نيز لنين . م1906
، »چريكيـسم «است كه   . م1970ذا تنها در دهه      با نظر مساعد نگريسته است، معه      »دمكراسي

 ايدئولوژيك نوين، منجر به انشعاب      - نه بعنوان يك تاكتيك بلكه بعنوان يك جريان سياسي        
  .ن شد  و ايجاد شاخة مستقل در آماركسيسمدر 

مبـارزات چريكـي دهقانـان و       هاي     اسلوب  و انگلس   ماركس ، در قرن نوزدهم   ،در واقع 
دانستند و نـسبت بـه        مردود مي ) والنتاريسم (»اراده گرائي «روشنفكران آنارشيست را بعنوان     

مـشي  «  و انگلـس   ماركس. هاي مبارزات كارگران صنعتي و شهرنشين شيفتگي داشتند           شكل
رزه سياسي و ايدئولوژيك مبتني كرده بودند        خود را بر تلفيق مبارزه اقتصادي با مبا        »اي  توده

جايگـاه  ) »ايتاليـاي جـوان  «مانند عمليات پارتيزانهـاي     (و در ديدگاه آنان مبارزات پارتيزاني       
هـاي خـود بـر كتـاب دولتمـداري و             شتا در يادد  ماركس.  م 874در سال   . اي نداشت     ويژه

هـا    شود زمينه   ، اراده گرائي اوست كه سبب مي      بيني باكونين   آنارشي، نوشت كه ويژگي جهان    
 بوسـيله    معتقد است كه مردم اروپاي غربي      باكونين. هاي اقتصادي انقالب را نبيند      و شالوده 

بـراي   اند و مـردم گرسـنة نـواحي شـرقي و جنـوبي اروپـا                تمدن معاصر صنعتي فاسد شده    
اعتنائي    در اين نگرش، تحقير و يا حداقل بي        1.انقالب آمادگي بيشتري دارند، چون فقيرترند     

 كه سنن مبارزات چريكي در آنها       ،نواحي غيرصنعتي اروپا  » عقب مانده «و  » گرسنه«به مردم   

                                                            
  :مراجعه شود به. 1

Marx, Engels, Lenin;Anarchism and Anarcho – Syndicalism; Progress Publishers, Moscow, 1974, pp 

.148 -151.  
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  .رزاتي آنها نمايان استهاي مبا  و اسلوب و شيفتگي به نواحي صنعتي اروپا،نيرومند بود
 تـاريخ چنـين مقـدر       ،هاي فقير    به ملت  هر روي، عليرغم اين نگرش بدبينانة ماركس      ه  ب

 نه تنها به يك اسلوب و تاكتيـك مبـارزاتي، بلكـه بـه يـك جريـان                   »چريكيسم«ساخت كه   
  . بدل شودنيرومند در ماركسيسم

تي ماركسيسهاي    كه عدم كارآئي و شكست اسلوب     . م1960 همانطور كه گفتيم، در دهه    
 و  »اي طـوالني    جنـگ تـوده   « مـشي    ، و مائوئيـسم   تـأثير انقـالب چـين        تحت ،عيان شده بود  

ها جاذبه يافت و راه برون رفـت از           تماركسيس در ميان    »محاصره شهرها از طريق روستاها    «
ولـي،  .  نقش مهمي داشـت    »چريكيسم« نيز در اشاعة جاذبه      امجنگ ويتن . بست تلقي شد    بن

، جنـگ    و رهبران كمونيـست ويتنـام       و چه در نظريات ژنرال جياپ      هاي مائو   چه در تئوري  
در مبـاني   نظـر     ل تجديـد  صـ  مبـارزه مطـرح بـود و حا        آمـد چريكي بعنوان يك اسلوب كار    

نقـش  . نبـود ...) مانند تـشكيل حـزب كـارگري و        (ماركسيسماستراتژي و تاكتيك مبارزاتي     
، يعنـي انقـالب در   »انقالب در انقـالب « به آن نام اي كه رژي دبره    قطعي را در اشاعه پديده    

  . ايفاء كرد انقالب كوبا،ادتئوري انقالب اجتماعي د
، در اثر شرايط خاص آن كشور، گروه كوچكي از روشنفكران           .)م1959 (در انقالب كوبا  

 مـدت   ا، توانـستند طـي    گـوار    و چـه    رائـول كاسـترو    1جوان، به رهبري دكتر فيدل كاسترو،     

                                                            
يـك مزرعـه دار نيمـه مرفـه     پـدر او  .  بـدنيا آمـد  1926در سـال  ) Fidal Castro Ruz( رز دكتر فيـدل كاسـترو  . 1

ا بـه پايـان رسـاند ودر سـال          ه  تحصيالت ابتدائي و متوسطه را در مدرسه مذهبي كاتوليك        . االصل بود  اسپانيايي
هاي دانـشجوئي    و در شورش   جذب جريانات انقالبي شد    در دانشگاه، كاسترو  .  شد  وارد دانشكده حقوق   1945

به اخذ درجه دكتراي حقوق موفق شد و بـه          ) 1950سال  ( سالگي   24در  .  شركت داشت  1948ـ  1947سالهاي  
 در يك كودتـاي آمريكـائي،       1952در سال   . ، كه يك حزب اصالح طلب بود، درآمد       »حزب ارتدكس «عضويت  

 نفـري از دوسـتان      160، در رأس يك گروه      1953 ژوئيه   26كاسترو در   . ، به قدرت رسيد   ا، ديكتاتور كوب  باتيستا
 كـشته شـدند،    بسياري از همرزمان كاسترو   .  دست زد   به پايگاه نظامي مونكادا    »انتحاري«انقالبيش به يك حمله     

 سـال   13 به    سال زندان، و برادرش رائول     15 به   »حزب ارتدكس «محاكمه شد و با حمايت      ولي او زنده ماند و      
 كاسـترو   1956 دسـامبر    2در  .  رفـت   آزاد شد و بـه مكزيـك        با عفو عمومي باتيستا    1954در  . محكوم گرديدند 

گروه مسلح او كمي بعد با نيروهاي باتيـستا         .  پياده شد   در خاك كوبا   »گرانما«ش با كشتي     نفر از ياران   83باتفاق  
ناه بردنـد و   پ نفر از افرادي كه زنده ماندند به جبال سيراماسترا11 و  كاسترو. درگير شد و اكثر آنان كشته شدند      

  .  دست زدند»كانون شورشي«در آنجا به تشكيل يك 
 سـبب شـهرت او شـد و گـروه            بـا كاسـترو    ، خبرنگار مجله آمريكائي نيويورك تايمز     مصاحبه هربرت ماتيوس  

 از كاسترو، بعنوان راهـي  استقبال مردم كوبا.  شناخته شداً وسيعدر ميان جوانان انقالبي كوبا  شورشي سيراماسترا 
 ژانويـه   2 باالخره اين شورشي ناآرام را به پيروزي رساند و در            ،براي نجات از ديكتاتوري دست نشانده آمريكا      

، با پيروزي انقـالب كوبـا  .  شده و حكومت را بدست گرفتند    و يارانش پيروزمندانه وارد سانتياگو      كاسترو 1959
هـاي چريكـي برخـي از      را به جنبش درآورد و سـرآغاز جنـگ   ، نسل جوان آمريكاي التين    »كاستروئيسم«موج  

.) م1925:تأسـيس  (، حزب كمونيست كوبا   » ژوئيه 26جنبش  «، موسوم به    يان جنبش كاسترو  در جر . كشورها شد 
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 را سـرنگون كننـد و حكومـت         اتها، حكومت ديكتاتوري باتيـس      كوتاهي جنگ در كوهستان   
  و شـوروي    در آغاز ميان دو ابرقـدرت آمريكـا        انقالبيون كوبا . انقالبي خود را مستقر سازند    

.  نيـز پرداختنـد     به انتقاد از شـوروي     با آمريكا  و در عين ستيز شديد       ندموضع مستقلي گرفت  
 مـن و رائـول    « گفـت    مـي  اًهاي مختلف صريح    ، در آغاز حكومت خود، در مصاحبه      كاسترو

  ».ميماركسيست نبوده و نيست] برادرش[
  : چنين گفتسخنراني خود خطاب به ملت كوبا در 1959 مه 21 در كاسترو

خـواهيم انـسان را و    مـا مـي  !... داري است و نه كمونيستي انقالب ما نه سرمايه  
اقتصاد او را و جامعة او را از جزميات رهائي بخـشيم، بـدون آنكـه كـسي را بـه                     

ن مـا در شـرائطي قـرار داريـم كـه بايـد ميـا              . وحشت اندازيم يا محـدود كنـيم      
 مـشكالت    كـه  كند، و كمونيـسم     داري، كه مردم را به گرسنگي محكوم مي         سرمايه

اقتصادي را حل ميكند اما آزادي را كه براي انسان بسي ارجمنـد اسـت سـركوب                 
بلكه به رنگ سبز زيتـوني  ... انقالب ما سرخ نيست   ... كند، يكي را انتخاب كنيم      مي

  �.سيراماسترا پديد شد] كوهستان[است، رنگ ارتش شورشي كه از اعماق 
 فشار شديد امپرياليسم آمريكـا    . گرفت   راه كمونيسم را پيش    ولي ديري نپائيد كه كاسترو    

كه حاضر به پذيرش يك كـانون انقالبـي در نزديكـي مرزهـايش نبـود و از تكـرار تجربـة                      
 را مجبور كرد كه بـه سوسياليـسم و     وحشت داشت، كاسترو    در آمريكاي التين   انقالب كوبا 

 بـه   م، دو روز پيش از حملـه نظـامي آمريكـا          1961او در دسامبر    .  روي آورد  اتحاد شوروي 
هر روي طي سه دهه كـه از   هولي ب!  اعالم داشت »سوسياليستي«، انقالب خود را     خاك كوبا 

 هيچگاه جلوة خالص و كالسيك ماركسيستي نيافت و جاذبة          گذرد، كاسترو    مي انقالب كوبا 
 اش بود، كه در دامان جبـال سيراماسـترا       واقعي او از پرتو همان رنگ زيتوني ارتش شورشي        

ها تمام و كمـال بـدان آغـشته           ها و برژنف    ت، نه از رنگ سرخي كه خروشچف      پرورش ياف 
 به حـساب    ماركسيسم را اگر يك پيروزي بزرگ تبليغاتي براي          انقالب كوبا  ،در واقع . بودند

آوريم، بايد اذعان كنيم كـه در عـين حـال يـك شكـست بـزرگ ايـدئولوژيك نيـز بـود و                        
هاي    تقسيم كرد و افول جاذبه     »نوگرا« و   »گرا  سنت« را بطور جدي به دو اردوگاه        ركسيسمما

                                                                                                                                        
چنـدي  . ـ پارلماني تمايل داشـت       به مبارزات سياسي   ماركسيسمهاي سنتي     سهمي نداشت و در چارچوب قالب     

آميز رژيم او را داشته        قصد براندازي توطئه    مدعي شد كه حزب كمونيست كوبا      ي انقالب، كاسترو  پس از پيروز  
، او به تشكيل يك حزب كمونيـست        ماركسيسم به   با گرايش كاسترو  . و به دستگيري وسيع آنان مبادرت ورزيد      

  .، خود، دبيركل آن شد.) م1975( كنگره آن جديد دست زد و در اولين
1. Fidel Castro Speaks, Penguin Books, 1972.p.114. 
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  . را نشان داد و لنين و انگلسهاي ماركس مبارزاتي تئوري
 آميـز از      با جمالتي طنز   »جنبش جهاني كمونيستي  « بارها عدم تمكين خود را از        كاسترو

  :اين قبيل بيان داشت
المللـي نيـز وابـسته          اي تعلق نداريم، به يك نظم فراماسوني بين         ما به هيچ فرقه   

  �.باشيم  و تابع هيچ كليسائي هم نمي،نيستيم
 »جنبش جهاني كمونيـستي   « بيان داشت، در واقع      1965 سال   دود كه ح  ،او در اين جمله   

  .كند  تشبيه مي»كليسا« و »المللي فراماسونري بين«، »فرقه«آميز، به  را ريشخند 
 سـهل و آسـان انجـام گرفـت، در شـرايطي رخ داد كـه                 اً كه نـسبت   پيروزي انقالب كوبا  

 و آمريكـاي    هان سوم و اروپا   ، مانند همه كشورهاي ج    تي آمريكاي التين  ماركسيسحركتهاي  
هـا و   هـا بـه شـركت در بنـد و بـست             نسل كهن كمونيست  . ، به بن بست رسيده بود     شمالي

داري بـدل     سـرمايه اول  هاي سياسي غربي معتاد شده و به سياستمداران كالسيك طراز             بازي
 دچـار   گري و مبـاني مبـارزاتي ماركسيـسم       شده بودند و نسل جوان چپگرا نسبت به انقالبي        

 به باندهاي سياسـي     ،احزاب كمونيست، مانند ديگر احزاب غربي     . يأس و بدبيني شديد بود    
فاقد هرگونه خصلت انقالبي و سرشت پيكارگري تبديل شده بودند كه بر سر چند كرسـي                

ـ   ها مـي    بار با حكومت     به سازشهاي نفرت   ،پارلمان  ماركسيـسم هرگونـه     ،خالصـه . دپرداختن
  .جاذبه پرخاشگري و مبارزه جوئي را براي نسل جوان از دست داده بود

 براي نسل ، سهلي دست يابداً كه به نحو رمانتيكي توانست به پيروزي نسبت      ،انقالب كوبا 
ستاني مبارزه در كوه، چريك شدن و مانند قهرمانان با        : جوان چپ جاذبه جديدي ايجاد كرد     

تاز كوه و جنگل بودن، سپس با غرور و سرافرازي در ميان هلهله مردم، سوار بر تانـك،                    يكه
 روح ،...مسلسل بر دوش و حلقة گل برگردن وارد شهر شدن، بر اريكة قدرت تكيـه زدن و            

اكثريت مطلق  . تنوع طلب و ماجراجو و رمانتيك نسل جوان چپ را سخت شيفته خود كرد             
 ، نـه از مبـاني ايـن مكتـب         ماركسيسمبست    به اين نتيجه رسيدند كه بن     ت  ماركسيسجوانان  

 به بن بست رسيده، علت اين اسـت كـه           ماركسيسماگر  . آن است   هاي مبارزه     بلكه در شيوه  
هـاي    ه  آميز مبارزه برداشته و را      هاي تند و قهر     احزاب كمونيست دست از انقالبيگري و شيوه      

ـ   راه پيـروزي در    : انـد    ايـدئولوژيك را پـيش گرفتـه       -  سياسـي  - ت صـنفي  سازشكارانة فعالي
  .هاي تند مبارزه است شيوه

هـا و مـشي    ، در شـيوه ماركسيـسم در نتيجه، نسل جوان چپ، بـا حفـظ مبـاني مكتبـي            

                                                            
 .1340، ص 1357 ، تهران نشر درفك، ترجمه علي مقامي، انقالب در انقالب،رژي دبره. 1
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 همچنان  و لنين،   و انگلس  ماركس.  گرايش يافت  نظر كرد و به آنارشيسم      ي آن تجديد  مبارزات
اي، وضـع انقالبـي، مبـارزه     هاي آنها در زمينه كار تـوده    ولي در عمل، آموزش ؛ ماندند »بت«

چـپ  «كه به     مد     جديد بوجود آ   ماركسيسم كنار گذاشته شد و نوعي       ،...صنفي و اقتصادي و   
  .شهرت يافت» نو

كند و از ميان همه       را برجسته مي  مي است كه عمل     ماركسيس) چريك گرائي (چريكيسم  
سازد و آن را صرفنظر از شرايط عيني و ذهنـي در   اشكال مبارزه، جنگ چريكي را مطلق مي  

 ؛ افراطي و عمل زده است      ماركسيسم ،چريكيسم. داند  ثمر مي   هر مكان و زماني، كارا و مثمر      
  .مسآنارشي   باماركسيسمتلفيقي است از 
جنبـه   - اسـت     كه زادگاه آن آمريكاي التين     -توجه در ماركسيسم چريكي     نكته جالب   

بـريم، وگرنـه از        بكار مي  اً را مسامحت  »شهادت«در اينجا اصطالح    . ( آن است  »طلبي  شهادت«
هاي محققـين     طبق پژوهش ). ديدگاه اسالم، هر مرگي اگر در راه خدا نباشد، شهادت نيست          

، بـه    در كشورهاي اسـپانيولي آمريكـاي التـين        »شهادت طلبي «ان ريشه سنت    شناس  و جامعه 
 از طريـق    »شهادت طلبي «گردد و در واقع       باز مي ) اندلس (سالهاي تسلط مسلمين بر اسپانيا    

  .فرهنگ اسالم وارد فرهنگ اسپانيولي و از آنجا وارد مشي چريكي شده است
، فرزند يك آرشيتكت    ، از رهبران انقالب كوبا    .)م1928 -1967 (1ا گوار  رنستو چه دكتر ا 

 مـدتي رئـيس بانـك       او بعد از انقالب كوبا    . آرژانتيني بود و در رشته جذام تخصص گرفت       
 اخـتالف پـيش   پس از چندي، ميـان او و كاسـترو  . ع اين كشور بود و مدتي وزير صناي    ملي
  . آمد

، معتقد بود كه اگر انقالبـي بـه حكومـت برسـد و سـعي در                 ، مانند تروتسكي  چه گوارا 
. گنـدد   ماند و مـي    هاي قيام در ديگر كشورها نكند، راكد مي         صدور انقالب و افروختن شعله    

 ،كاسـترو . لذا، وظيفة انقالب پيروزمند كوباست كه انقالب را به ديگر كشورها صـادر كنـد              
آليـسم   ا را ايدهگوار  دل بسته بود و نظريات چههاي قدرت در كوبا   به تحكيم پايه   ،مانند لنين 

 نوشت و اعالم    اي به كاسترو    ا نامه گوار  ، چه 1965 در آوريل    ،لذا. دانست  يو رومانتيسيسم م  
در سال  .  را ترك كند   داشت كه قصد دارد براي ايجاد جنبش انقالبي در ساير كشورها، كوبا           

 رفت و در آنجا، براساس تجربه       ، به كشور بوليوي   اي از يارانش    ا بهمراه عده  گوار  ، چه 1966
ولي پـس از مـدت كوتـاهي    . ، به جنگ چريكي در كوه پرداختسابق خود در انقالب كوبا  

                                                            
1. Ernesto Che Guevara. 
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  1.وليويائي دستگير و زير شكنجه كشته شد ب-توسط كوماندوهاي آمريكائي 
او كـه يـك فرانـسوي بـود در جريـان      .  نام داشتژي دبرها، رگوار يكي از همراهان چه 

مشهور است  .  رفت جنگ چريكي دستگير و سه سال زنداني شد و پس از آزادي به فرانسه             
، در  هخـود دبـر   .  پـس از دسـتگيري لـو داده اسـت          ،ا را رژي دبـره    گـوار   كه مخفيگـاه چـه    

 بـا او انجـام داد، در پاسـخ بـه سـؤال               در زندان بوليوي   اي كه خانم اوريانا فاالچي      مصاحبه
  2. در اين زمينه گريه كرد و مسئله را رد كردفاالچي

 كتـابي نوشـت     ،ا در بوليوي  گوار   و شورش چه   قالب كوبا  براساس تجربيات ان   رژي دبره 
تي، ماركسيـس او در اين كتاب مـدعي شـد كـه در تئـوري انقـالب                . بنام انقالب در انقالب   

 كهنه شده و ديگر براي انقـالب،     و لنين  لس و انگ  نظريات ماركس . انقالبي ايجاد شده است   
به . احتياج نيست ... و  » اي  مبارزه صنفي و توده   « و   »حزب طبقه كارگر  « و   »وضع انقالبي «به  

تواند انقالب كند و بعد از پيـروزي،          مي) مثل كوبا (جاي حزب، يك گروه كوچك چريكي       
 در شـرايط وجـود      اًمبارزه مسلحانه هم الزم نيست حتمـ      .  ايجاد نمايد  حزب طبقه كارگر را   

كافي است كه يك گروه . توان به آن دست زد   باشد، بلكه در هر شرايطي مي      »وضع انقالبي «
اي خـرمن را بـه        آورد تا مانند جرقـه       بوجود   »كانون شورشي «چريكي كوچك در كوه، يك      

  3.برگيردآتش كشد و دامنه قيام سراسر كشور را در
 معروف است و در مقابـل تـز چريكـي           »كانون شورشي «، به تز    دبره -ا  گوار  تئوري چه 

گفت كه الزم نيست صبر كرد تـا همـه            ا مي گوار  چه. قرار دارد ) اي طوالني   جنگ توده  (مائو
 قيـام، خـود ايـن       ؛ بلكه )گفت   مي آنطور كه ماركس  (د بيايد   شرايط براي انجام انقالب بوجو    

  .ورد شرايط را پديد خواهد آ
 بود كـه بـه جاذبـه     دومين حادثه بعد از انقالب كوبا  ،ا گوار  زندگي و مرگ قهرمانانة چه    

هـاي جهـان گـستره        كسيست در ميان مار   »چريكيسم« و در واقع ايدئولوژي      »مشي چريكي «
 »كتـاب مقـدس   «هـا ترجمـه شـد و بـه             به اكثر زبـان     دبره »انقالب در انقالب  «. وسيعي داد 

 دسـت بـه      تماركسيـس  از اين رو در بسياري از كـشورها، جوانـان            4.ها بدل گرديد    چريك
                                                            

 سـازمان دانـشجويان   ،بـا، ترجمـه فارسـي    كو بخش ا، خاطرات جنگهاي رهائي گوار ارنستو چه: مراجعه شود به . 1
 ).بدون تاريخ (پيشگام

 . به فارسي انتشار يافت در مجله فردوسين مصاحبه قبل از انقالب اسالمي متن اي.2
 .1358 ، نشر درفك، ترجمه علي مقامي،، انقالب در انقالبرژي دبره:  مراجعه شود به.3
 را رد كرد و كتـابي نوشـت بنـام    »مشي چريكي« بعدها ، پس از آزادي از زندان و بازگشت به فرانسه   رژي دبره . 4

  مـشي چريكـي را مـردود       او در اين كتاب براساس تجارب حركتهاي چريكـي آمريكـاي التـين،            . »نقد سالح «
المللـي ايـن حـزب بـا كـشورهاي             پيوست و مسئول روابط بـين      سپس به حزب سوسياليست ميتران    . شمرد  مي
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 و غيـره    »ارتـش آزاديـبخش   «،  »ارتش خلـق  «ي چون   هاي چريك كوه با نامهائ      تشكيل گروه 
مـشي  « شكـست    .عـام شـدند      زيادي از آنها قتـل     ةزدند، ولي همگي شكست خوردند و عد      

 چريكها به ايـن     اي از    عده ،در نتيجه .  نمايان شد   در عمل   نيز پس از مدت كوتاهي     »چريكي
اي وجـود   نتيجه رسيدند كه مشي چريكي در اساس درست است، ولي در كوبا شرايط ويژه           

داري و     چون رشـد سـرمايه     ، در بقيه كشورها بايد حركت چريكي از شهر آغاز شود          .داشت
طبقـه كـارگر صـنعتي كـه هـدف          . صنعت، مركز ثقل جامعه را به شهر منتقل ساخته اسـت          

مـشي چريكـي    «بدينـسان   . كند   به انقالب است، در شهر زندگي مي       انگيختن وي بر ،چريك
  كـارلوس مـاريگال    ،ترين تئوريسين ماركسيست چريك شهري      برجسته.  بوجود آمد  »شهري

 بر كشيشان انقالبي نيـز   در آمريكاي التين،  » مشي چريكي «.  كشته شد  1969بود كه در سال     
  كـشيش كلمبيـائي    ، چريكي، كاميلوتورز  -مشهورترين چهرة اين جنبش مذهبي    . ثير گذارد تأ

  1. در نبرد خياباني كشته شد1966بود كه در سال 
  و آمريكـاي شـمالي   در اروپاي غربي»چپ نو« در ايجاد جنبش چريكي آمريكاي التين 

جنـبش  «هاي مختلف يـك پديـده، يعنـي           تأثير بسزا داشت و اين دو حركت در واقع جلوه         
  .گردند ، تلقي مي»چپ نو

توانيم طرح     مي ،بندي از جريانهاي مختلف چريكي دست زنيم        اگر بخواهيم به يك دسته    
  : دهيمارائهر را كلي زي
جنـگ  « و »ارتـش خلـق  « كـه معتقـد بـه ايجـاد     ،2 و ژنرال جياپند مائون گروهي ما -1

اي باشد، يعني از حمايت       ها معتقدند كه جنگ چريكي بايد توده        آن. هستند» اي  طوالني توده 
ها و شـرايط   ست كه زمينهجنگ چريكي در شرايطي صحيح ا   . اكثريت مردم برخوردار باشد   

ماهي چريك است   . داند   چريك را مانند ماهي در دريا مي       مائو،. عيني آن وجود داشته باشد    
از اين جنبـه، مـشي چريكـي مـائو و           . ميرد  اگر حمايت توده نباشد چريك مي     . و دريا توده  

 مبتني است و فرمولهاي ماركسيستي در        و لنين  انگلس و    سنتي ماركس  ماركسيسمجياپ بر   
  .پذيرد  و رهبري حزب كمونيست و غيره را مي»وضع انقالبي«زمينه 

                                                                                                                                        
  تهـران  ،ر انتـشارات ياشـا    ،امين الهيجـي  .  ترجمه م  ،، نقد سالح  رژي دبره : مراجعه شود به  . آمريكاي التين شد  

1358. 
، كليساي شورشي، مذهب و انقالب در آمريكاي التـين        :  مراجعه شود به   هاي كاميلوتورز   براي آشنائي با انديشه   . 1

 .1368، ، نشر ني، تهرانترجمة جواد يوسفيان
؛ و وزير دفاع ويتنام شمالي در جريان نبـرد          )ويت مين (فرمانده و استراتژيست مشهور ارتش آزاديبخش ويتنام        . 2

 . متحد پس از پيروزي و سقوط دولت ويتنام جنوبي و وزير دفاع ويتنام و آمريكاويتنام
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و » وضع انقالبي «ها و وجود       كه به حمايت توده    ها و رژي دبر   گوار   گروهي مانند چه   -2
 »حزب طبقه كـارگر «معتقد نيستند و ضرورت وجود رهبري  »شرايط عيني و ذهني انقالب  «

هـا ايـن اسـت كـه ديكتـاتوري            اساس تئـوري آن   . شدند   را منكر مي   »طبقه كارگر « و اصوالً 
ها را دچار انجماد فكري و احساس ضعف مطلق كرده و تا اين احساس ضعف                 حاكم، توده 

 خـود، يـخ انجمـاد تـوده و          »شهادت« بايد با قهرماني و       چريك. كند  باشد توده حركت نمي   
كـانون  «لذا آنها، يكي از اصول كـار      . ذهنيت راكد او را ذوب كند و او را به حركت درآورد           

از نظر آنها، گروه چريكـي ماننـد       . دارند   اعالم مي  »ها  عدم اعتماد مطلق به توده    « را   »شورشي
ريه به تئـوري  اين نظ. آورد را به حركت در مي) توده(موتور كوچكي است كه موتور بزرگ   

  . نيز شهرت دارد»موتور بزرگ و موتور كوچك«
بمبي كـه مـا در ماشـين سـتمگري منفجـر            «: گويد   مي »ژاپنارتش سرخ   «گروه چريكي   

 و يـا اميـر پرويـز        ».شـود   ها منفجر مـي      در عين حال بمبي است كه در آگاهي توده         ،كنيم  مي
 جزوه خود موسوم به ضرورت مبارزه مـسلحانه         ، چريكي ايران  ماركسيسم تئوريسين   ،پويان

 چريك بـا مـرگ خـود ذهنيـت          ،و رد تئوري بقاء را با اين ديدگاه محوري نوشته است كه           
  !دارد شكند و او را به حركت وا مي ضعف مطلق توده را مي

پلنگـان  « ، در اروگوئـه   »توپامـارو « گروه   ، كارلوس ماريگال   مانند ،هاي شهري    چريك -3
 در آلمـان    »بادرمـاينهوف « ، در ايتاليا  »گاد سرخ بري« ،در ژاپن  »ارتش سرخ « ، در آمريكا  »سياه

  . و غيرهغربي
 بـه ضـرورت وجـود و رهبـري حـزب            ا و رژي دبـره    گوار  چريكهاي شهري، مانند چه   

 توسـط   ،اي اعتقـادي ندارنـد و جنـگ چريكـي را             و كار تـوده    »وضع انقالبي « و   كمونيست
ولي مركـز ثقـل جنـگ چريكـي را در      . كنند   مطلق مي  ، نه حزب طبقه كارگر    ،»گروه پيشتاز «

 به عنوان مركز ثقل فعاليت چريكي بر اين تحليـل           ،توجه به شهر  . دانند و نه در كوه      شهر مي 
داري، قلب جامعه و نيـروي اصـلي محـرك            سيستي استوار است كه در شرايط سرمايه      مارك

  .، در شهر است)طبقه كارگر(انقالب 
 اقتصاد سياسي و تئـوري      ،بيني و فلسفه    جهان( چريكي از لحاظ مباني مكتبي       ماركسيسم

لي آنارشيـسم مبنـي بـر        آنها با ايدة اصـ     مثالً. با آنارشيسم مخالف است   ) سوسياليسم علمي 
ديكتـاتوري  « بـه اسـتقرار      نابودي دولت بعد از انقالب مخالفنـد و بـه پيـروي از مـاركس،              

ت ماركسيـس  پس از انقالب سوسياليستي اعتقاد دارند؛ يعني در اصـول و مبـاني،               »پرولتاريا
 و  م اروپـاي شـرقي    آنارشيس  ، به   )استراتژي و تاكتيك  (ها از نظر مشي عملي        ولي آن . هستند

 در  »تبليغ مـسلحانه  «براي نمونه، به تئوري     .  گرايش دارند   و روسيه  جنوبي و آمريكاي التين   
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 » خلـق  چريكهاي فدائي « در ايران توسط     1350اين تئوري كه در سالهاي      .  توجه شود  ايران
 اسـت و بـه       رژي دبره  -اگوار   همان تئوري چه   ،شد   مطرح مي  »مجاهدين خلق «و تا حدوي    

 و  پويـان . باهت دارد  بسيار شـ   )»سوابودا«گروه  (هاي روسيه      نارودنيك »ترور تهييجي «مشي  
، »تبليـغ مـسلحانه   «گفتند كه ما با        مي ، چريكي در ايران   ماركسيسمهاي    ، تئوريسين احمدزاده

هـا را     ، تـوده  »تـرور «گفتند كه ما با        مي هاي روسيه   نارودنيك. آوريم  مي  توده را به حركت در    
  : در زمان خود اين مشي را خطا دانست و در چه بايد كرد؟ گفتلنين. كنيم  مي»تهييج«

ترور را بعنـوان    ]  در زمان لنين    نارودنيكي روسيه  -يك گروه چريكي   [،سوابودا
 تبليـغ   ، آن  بـه  »تكـان قـوي   « نهضت كارگري و دادن يـك        »تهييج«اي براي     وسيله

مشكل است استداللي را به تصور آورد كه آشكارتر از اين خود خـويش  . نمايد   مي
 از اينگونـه افتـضاحات و    بايد سؤال شود كه مگر در زندگي روسـيه        ! را باطل كند  

، اختراع شود؟   »تهييج«ها آنقدر كم است كه بايد وسائل مخصوصي براي            ترتيبي  بي
تواند    هم نمي  شود و حتي استبداد روس       تهييج نمي  ر كسي اصوالً   اگ ،از طرف ديگر  

 در اين صورت مگر واضح نيست كه اين شخص به جنگ تن بـه               ،او را تهييج كند   
  �تن ميان حكومت و مشتي تروريست نيز با خونسردي كامل خواهد نگريست؟

يعني لحظه مساعد  (»وضع انقالبي«فقدان   معتقد بود كه در شرايط        لنين ،به عبارت ديگر  
عمليات چريكي تنها هدر دادن و تلـف كـردن نيـرو اسـت و               ) براي تصرف قدرت سياسي   

براي كسب قدرت بايد مترصـد لحظـه مناسـب بـود كـه              . ها ندارد   تأثيري در جامعه و توده    
 هـا هـم     ها به اوج نارضائي رسـيده باشـند و كمونيـست            حكومت ضعيف شده باشد و توده     

اين نظريه بـه  . امكانات و قدرت الزم براي تصرف قدرت و انجام قيام را كسب كرده باشند          
 آشـكارا پختـه و سـنجيده و         تاكتيـك لنـين   .  معـروف اسـت    »تئوري لنيني وضـع انقالبـي     «

  وارد بحـث مطبوعـاتي بـا       1350 در سالهاي     حزب توده  ،بر همين اساس  . حسابگرانه است 
 چريكهـاي «، نظريـات    »تيماركسيس« شد و ثابت كرد كه برخالف دعوي         » فدائي چريكهاي«

 بعـد از    ،هاي لنين   حزب توده توانست براساس تئوري    !  نارودنيكي و ضد لنيني است     »فدائي
  2. را به خود جذب كند» خلقان فدائي«انقالب، اكثريت 

  

                                                            
 .103 ص ، ترجمه محمد پورهرمزان،)يك جلدي ( آثار منتخبه،لنين. 1
ـ   كومه(» زب كمونيست ح«،  »اكثريت« ،   »حزب توده «هائي چون     اينكه گروه . 2 هـايي چـون      ، گروهـك  )ــ سـهند     هل

 .خواندند، بر همين پايه است  مي»پوپوليست« و »نارودنيك« را »اقليت«و » اشرف دهقاني«
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  ماركسيسم چريكي در ايران
، مـشابه بـا آمريكـاي        چريكي در ايـران    ماركسيسمها و عوامل پيدايش و گسترش         زمينه

مكاتــب  اســتراتژي و تاكتيــك گي و ســاير كــشورها بــود و بــه بحــران و ورشكــستالتــين
 نيـز بـه   در ايـران  ماركسيـسم    .ش1340هـاي       ر سـال  د. گشت   لنينيستي باز مي   - تيماركسيس

هاي جـوان را دچـار يـأس           ماركسيست ،خيانت و شكست حزب توده    . بست رسيده بود    بن
 نيـز   ايـران محـيط    بر    اروپاي غربي  »چپ نو « و   كرده بود و لذا موج چريكي آمريكاي التين       

اثر گذاشت و بخشي از جوانان سرخورده از حزب توده را به خود جذب كرد و همـانطور                  
  . پيوستندكه گفتيم بخشي نيز به مائوئيسم

عتقد بودند براي يـافتن      در آغاز يك محفل دانشجوئي بود كه م        » خلق  فدائي چريكهاي«
هـا و تجربيـات        بايد مطالعه كـرد و تئـوري        در ايران  ماركسيسم و   علل شكست حزب توده   

. را بررسـي كـرد و راه مبـارزه انقالبـي را يافـت      )  و كوبا   ويتنام ،بويژه تجارب چين  (جديد  
 گ را مطالعه كردنـد و بـه مائوئيـسم         تون   و مائوتسه   و لنين   و انگلس  دتي آثار ماركس  ها م   آن

 به دستـشان رسـيد، و بـه          رژي دبره  در همين اثناء، كتاب انقالب در انقالب      . گرايش يافتند 
هاي   ولي پس از مدتي به عدم كارآئي فعاليت       . رد كردند آن را    علت مغايرت با نظريات لنين    

 را بررسي كردنـد   كتاب انقالب در انقالباًتي معتقد شده و مجدد    ماركسيس صنفي   - سياسي
   .ا پذيرفتندو اين بار تئوريهاي آنر

انه و رد تئـوري بقـاء را    ح جزوة ضـرورت مبـارزه مـسل        امير پرويز پويان   ،بر اين اساس  
او .  خوانـد و آنـرا رد كـرد        1»تئـوري بقـا   « را   »حزب تـوده  « مشي   ،او در اين جزوه   . نوشت

ويند كـه بـراي بقـاء خـود بايـد           گ  مي...) حزب توده و    (هاي سنتي     تماركسيسگفت كه     مي
كاري نكنيم و دست روي دست بگذاريم تا بتوانيم خود را براي شرايط مناسب حفظ كنـيم              

تنها در جريان عمل است كه بقاء       .  اين است كه بايد عمل كرد      ماركسيسمدر حاليكه جوهر    
 در ،كننـد   خـود مـي  »بقـاء «ي عمل انقالبي را فدا» ها  اي  توده«. شود  و تداوم جنبش حفظ مي    

گروه چريكي حتي اگـر در جريـان عمـل          . حاليكه بايد بقاء خود را فداي عمل انقالبي كرد        
 را منفجر خواهد كرد و او را به          آفريند كه ذهنيت جامد توده      اي مي    حماسه ، نابود شود  كامالً

  .صحنه عمل خواهد كشانيد
نوشـت  »  هم تاكتيك  ، هم استراتژي  ،مبارزه مسلحانه «اي بنام     جزوهه نيز   زاد  مسعود احمد 

 چريكــي را راه عــالج بحــران »مبــارزه مــسلحانه« و در آن براســاس نظريــات رژي دبــره،

                                                            
 .البيتي است و نه عمل انقماركسيسو ماندگاري گروه » بقاء«اي كه اساس آن  يعني نظريه. 1
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  . در ايران دانستماركسيسم
 زيرا ايران   ، بود ، و نه چريك كوه    ،شي چريك شهري   معتقد به م    احمدزاده، - گروه پويان 

 نيـروي   ،دانـست كـه در نتيجـه       داري وابسته مي       را يك كشور سرمايه    »انقالب سفيد «پس از   
 گـروه فـوق بـا       ،از اين زاويـه   . دهد و نه دهقانان      تشكيل مي  »طبقه كارگر «اصلي انقالب را    

اي   جنـگ تـوده   «دانـستند و بـه         مـي  » نيمه فئودال  - مستعمرهنيمه  « كه ايران را     ،ها  مائوئيست
 متـأثر از تزهـاي   ،ايـن نظريـات  .  اختالف نظـر پيـدا كـرد    ، اعتقاد داشتند  در روستا » طوالني

  . بود و ماريگالكارلوس
ايـن گـروه بـه      . روه ديگري نيز به مشي چريكي رسيده بود       ، گ  و احمدزاده  قبل از پويان  

  . معروف است»گروه جزني«
 بود كه در پي     اي اعضاي سابق سازمان جوانان حزب توده         مركب از عده   ،»گروه جزني «

آنها نيز بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه علـت              .  در ايران بودند   ماركسيسميافتن علل شكست    
 در ايـران، در مـشي و تاكتيـك اسـت و همـه تقـصيرها را بـه گـردن                      ماركسيـسم شكست  

 اين گروه نيز راه     .تحركي و فقدان روح انقالبي سران حزب توده انداختند          سازشكاري و بي  
 توسـط   1346 و مشي چريكي يافت، ولـي در سـال           نجات را در تكرار الگوي انقالب كوبا      

 10بـه  ...  و، عباس سـوركي ، عزيز سرمديرهبران گروه، بيژن جزني  .  دستگير شدند  ساواك
 تبديل شد و   »چريكهاي فدائي « به رهبر     در زندان  بعدها جزني . سال زندان محكوم گرديدند   

، به تجديد نظر در مشي چريكي پرداخت و          احمدزاده - پس از شكست مشي چريكي پويان     
جزنـي در زنـدان توسـط       . اي تلفيق كرد و نظريه جديدي مطرح ساخت         آن را با مشي توده      

  . كشته شدساواك
 فرار كنـد و     ، توانست از چنگ ساواك    ، از اعضاي گروه جزني    علي اكبر صفائي فراهاني   

 سپس مخفيانه بـه     او.  تعليم ببيند  »سازمان آزاديبخش فلسطين  « برود و مدتي در      به فلسطين 
 - اگـوار    چه »كانون شورشي « (»جنگ چريكي كوه  « آمد و به تشكيل يك گروه با مشي          ايران

 »آنچه يك انقالبـي بايـد بدانـد       «نام  ، چنانكه جزوه او ب    صفائي فراهاني . پرداخت) رژي دبره 
  . از نظر تئوريك در سطح نازلي قرار داشت،دهد نشان مي

بـه  )  معروف شـد   »گروه سياهكل «كه بعدها به     ( و گروه صفائي    و احمدزاده  گروه پويان 
 آغاز جنگ چريكي در كوه يـا شـهر اخـتالف بوجـود              در ميان آنها بر سر    . هم مرتبط شدند  

ولي پس از چندي به اين نتيجه رسيدند كه همزمان هم در كوه و هم در شهر فعاليـت                   . آمد
  . كنند

 انتخـاب كـرد و در       »كـانون شورشـي   « منطقة شمال را بعنوان مركز ايجاد        ،ه صفائي وگر
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اين حركت به سرعت سركوب شد      .  را خلع سالح نمود    ه سياهكل ، پاسگا 1349بهمن سال   
چريـك  (هـاي تروريـستي        بـه فعاليـت    زاده   احمد - در نتيجه، گروه پويان   . و شكست خورد  

  1.آمد پديد » خلقچريكهاي فدائي«دست زدند و جرياني بنام ) شهري
بـست خـود را عيـان         و بـن   ي چريكي در ايران، ناكـام     ماركسيسمپس از مدت كوتاهي،     

به بهاي تيرباران و زنداني شـدن صـدها         ...  و    فرسيو سرتيپترورهائي چون اعدام    . ساخت
 بيگانـه   ماركسيـسم ها همچنان نسبت به       توده نرسيد و     به ثمر  ت تمام شد و   ماركسيسجوان  
، انتقاد از مـشي چريكـي       »ها  چريك«هاي كشور، در ميان       در زندان . ش1352از سال    .بودند

گروهـي  . گـسترش يافـت   » چريك«باال گرفت و يأس و نااميدي و ارتداد در ميان زندانيان            
ـ                 پيوسـتند، و گروهـي بـه        ودهمشي چريكي را مطلقاً رد كرده و به مائوئيسم و يـا حـزب ت

هـاي آن، دسـت زده و بـا            بـه انتقـاد از مـشي چريكـي در عـين حفـظ پايـه                رهبري جزني 
 سـاختند و گـروه      »تـر   پخته« آن را    »اي   توده  مشي« و تلفيق آن با لنينيسم و         تجديدنظر در آن  

  2.ندقابل توجهي نيز كالً از فعاليت سياسي كناره گرفت
ت مواجـه   ماركسيس كه با يك موج قوي و نامنتظر در ميان جوانان            زمان، حزب توده   هم

 نشان داد كه گرفت و براساس آثار لنين      بكار انشده بود، تمام نيروي خود را براي جذب آن        
 را جوانـان صـادق و      »چريكهاي فدائي «حزب توده   . مشي چريكي با لنينيسم در تضاد است      

 و  ماركسيـسم  »علمـي «تجربگي و عدم شناخت       داشت كه بدليل بي     جانباز و پاكي اعالم مي    
تي و اشتياق زياد بـه عمـل انقالبـي، جـذب            ماركسيس »كالسيك«عدم دسترسي به كتابهاي     

ـ          .انـد   شـده ) آوانتوريسم(ماجراجوئي   وده سـبب انـشعاب در       ايـن مـشي زيركانـه حـزب ت
 به رهبري   »گروه منشعب «ابتدا   . و جذب بخشي از آن به حزب توده شد         »چريكهاي فدائي «

،  ايـران  و پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي        به حزب توده پيوست؛    )سيامك (حسين قلمبر 
روي از  نيز با كنار گذاشتن مشي مـسلحانه بـه دنبالـه          ر  نگهدا   به رهبري فرخ   »اكثريت«بخش  

  .پذيرفت را زدة نوع شوروي  و بحران»سنتي« ماركسيسم و .حزب توده پرداخت
،  ماننـد ديگـر جريانهـاي ماركسيـستي در ايـران             چريكي نيـز،   بدين ترتيب، ماركسيسم  

                                                            
، طـرح   بيـژن جزنـي   :  و چريكيسم، مراجعه شود به       هاي ايراني به مائوئيسم     تماركسيسبراي آشنائي با گرايش     . 1

، صـص   1357،  ، انتـشارات مازيـار    ] ساله 30تاريخ  [ن،  شناسي و مباني استراتژي جنبش انقالبي خلق ايرا         جامعه
 .177ـ146

از شـاگردان  (ه زاد  مانند عباد احمد»مجاهدين خلق« و  »چريكهاي فدائي «ترين افراد     از جمله گروهي از برجسته    . 2
 از  »تنفـر نامـه   «بـا نگـارش     ) »مجاهدين خلق «از بنيانگذاران    (، مهندس علي بهپور   ، كاظم شادفر  )رنگيصمد به 

ا بـه   پيمـ    و قاسـم ارض    ام قبادي  آزاد شده و از فعاليت سياسي كناره گرفتند و گروهي مانند دكتر بهر             زندان شاه 
 . رسيدند»چيز همه«گرائي و نفي  پوچ
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 دههـا  بـه     ايـران  ، به ويژه بعد از انقالب اسالمي      »چريكهاي فدائي «شكست خورد و جريان     
  !گروه و محفل تجزيه شد

  
  يرانماركسيسم در ا

  1هاي غيبي سوسيال دمكرات انجمن
، بـا تـشكيل     تي در ايـران   ماركسيسبطور اجمال بايد گفت كه تاريخ تشكيالت        

انجمنهـاي سوسـيال    . شـود    آغاز مـي    سوسيال دمكرات در ايران    »انجمنهاي غيبي «
نمايندگان معروف اين   . تشكيل شده بود  )  رشت ،، تبريز تهران(دمكرات در سه شهر     

 كه تحت رهبري يك كميتة سه نفري فعاليت داشت، عبارت بودند            انجمن در تهران  
ـ  الدين واعظ اصفهان ن، سيد جمال  المتكلمي  ملك: از   ، سـيد  ساواتي، محمدرضـا م

، ميرزا يحيـي    خان ميكده     س، ميرزا سليمان  الرئي  ، ابوالحسن ميرزا شيخ   اسداهللا خرقاني 
، صـادق   ي، حيـدرخان عمـواوغلي    ابراهيم تبريز   ن، شيخ طاالسل  ي، نصرت آباد  دولت
 ، سـليمان ميـرزا     اسـكندري  ، يحيـي ميـرزا    ، ميرزا ابوالقاسـم صوراسـرافيل     طاهباز

 نقش بزرگـي ايفـا      »مشروطيت«اين افراد در پخش فكر      .  و ضياءالسلطان  اسكندري
 1908 (» صـغير  استبداد« و استقرار    پس از حادثة كودتاي محمد علي ميرزا      . كردند

 بازداشت، شكنجه و كشته شـدند و يـا در   اين افراد در باغشاه اي از ، عده)ميالدي
  .اثر تعقيب عمال دولت دربدر و نابود شدند

، )اجتمـاعيون عـاميون   (بايد تصريح كرد كـه نماينـدگان سوسـيال دمكـرات            
نبودند و در بينش خـود تـصور احـساساتي و            به معناي واقعي كلمه      »تماركسيس«
هـاي     دربارة دمكراسي، مردم و انقـالب زحمتكـشان داشـتند و شـيوه             »رومانتيك«

كردنـد و حتـي       پارلماني، وعظ روحاني و ترور انقالبي افراد ارتجاعي را دنبال مي          
كه خود به فراماسون     (»ميتآد  جمعيت  « سازمانهاي فراماسون مثل  برخي از آنها در     

سرنوشت تاريخي اين افراد نه تنها گونـاگون اسـت،          . عضويت داشتند ) مربوط بود 
كنـد و     بلكه در برخي موارد متناقض است و عملشان از خدمت تا خيانت فرق مي             

  .هر كدام بايد جداگانه مورد بررسي مشخص قرار گيرد
، ، ميرهاشـم  شيخ سـليم  :  مركب بودند از     ل دمكرات تبريز  اما نمايندگان سوسيا  

                                                            
 ـ خـاطراتي از تـاريخ حـزب     كژراهه« در كتاب آنچه ذيل اين عنوان آمده، عيناً برگرفته از نوشتة احسان طبري. 1

 . است20 ـ 15، صفحات »توده
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ي، حـسين  اصغر خوئ ، ميرزا علي، علي مسيو، آقا تقي شجاعي حاج رسول صدقياني  
  . و غيره، حاج علي دواچيه، ميرزا جواد ناطقزاد ه، تقيزاد ، شريفآقا فشنگچي

 داشـت، و نقـش      مـشروطيت  و جنبش    اين انجمن نيز نقش مهمي در قيام تبريز       
  . نداشتماركسيسمبعدي بسياري از آنها تعلقي به 

، ميـرزا   سـردار محيـي   :  عبارت بودند از   ما نمايندگان سوسيال دمكرات رشت    ا
و ) مدير نسيم شـمال   (ي  الدين گيالن   ، سيد اشرف  سين كسمائي ، ميرزا ح  كريم رشتي 

 با چهـل نفـر گرجـي و صـد نفـر             نيكيدزهوقابل ذكر است كه سرگو ارژ     . يغيكيان
از (اي از آنهـا        آمدند و عده   ي شركت در انقالب مشروطيت به ايران      آذربايجاني برا 

  .تند همكاري داش و بويژه با سردار محييند آمدبه رشت) جمله ارژنيكيدزه
عنـي  توان تا حدي مقدمة تشكيل حزب بعدي، ي         به اين ترتيب اين جريان را مي      

  . دانست»حزب كمونسيت«
  

  حزب كمونيست ايران
، تحت عنوان    واقع در باكو   »صابونچي«، در محله    تشكيل حزب كمونيست ايران   

، انجـام گرفـت و      )در اواخر جنـگ جهـاني اول       (1917 در ماه مه     »حزب عدالت «
ي در  ور  آنطـور كـه پيـشه     .  بعنوان صدر اين حزب انتخـاب شـد        اسداهللا غفارزاده 

يعني (بيچاره را   «: نويسد   مي آژير  اش بنام     تاريخچه حزب عدالت منتشره در روزنامه     
 مـورد   پيش از آنكه خود را به جنگل برسـاند، در خيابانهـاي رشـت             )  را غفارزاده

» دانم بـه قلـم بيـاورم        آنها را الزم نمي     حمله قرار دادند، بوسيلة اشخاصي كه اسم        
. كـرد   منتشر مياي به نام بيرق عدالت  روزنامهدالتحزب ع). 1322 آبان 13،  آژير(

 »حـزب كمونيـست ايـران     « 1299 همين حزب است، كـه در تابـستان          هاي  پايهبر  
  .شود تشكيل مي

ـ  كه در انزلي  (پس از اولين كنگرة حزب كمونيست        ، چهـار نفـر     )شكيل شـد   ت
ه، زاد  ، سـلطان  )فآقـاي (ه  آقازاد  شدند، يعني كامران      سخنگوي اين حزب شمرده مي    

  .اوغلي ي و سرانجام و مهمتر از همه حيدر عموور پيشه
 را   شد و تبعيـت شـوروي      ، بعدها نماينده حزب در كمينترن     كامران آقازاده  -1

از طرف شعبه شرق كمينتـرن مـأمور        ) آواتيس ميكائيليان (ه  زاد   سلطان -2. پذيرفت
.  نماينـدة رسـمي ايـران در كمينتـرن بـود           1931 تـا    1921 از سال     گرديد و  ايران

 سياســي حــزب هيــأت عــضو  و از نزديكــان بوخــارين»تئوريــسين«ه زاد ســلطان
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توانست   دانست ولي نمي    وي زبان روسي را بطور كامل مي      .  بود كمونيست شوروي 
 كمينتـرن، جـزء گـروه       عـضويت در  او سرانجام در مقـام      . رسي بنويسيد به خط فا  

 - 3.  هالك شـد    بازداشت گرديد و بدستور استالين     زينوويف و كامنف و بوخارين    
 رفـت و  بعـدها در    ر هشت سالگي به روسيه    كه د ) زاده  سيدجعفر جواد  ( وري  پيشه

 بعنـوان يكـي از       فعال بود و در كنگره اول حزب كمونيست ايران         »حزب عدالت «
 مـأمور كـار     »جنبش جنگل « كميته مركزي انتخاب شد و پس از شكست          ]ي[اعضا

) به مديريت سيد محمد دهگان (هاي روزنامة حقيقت  شد و سرمقاله   حزب در تهران  
، كه  لي معروف به حيدرعمواوغ   )تاري وردي ( حيدرخان افشار    -4. نوشت  را او مي  

اند كه    زندگي سياسي مفصل و عجيبي دارد، و دربارة او كتابهائي به فارسي نگاشته            
و بـراي   .  شركت فعال داشـت    او در جنبش مشروطيت   . جا دارد به نقد كشيده شود     

 آمـد و     بـه ايـران    رفع اختالف مابين حزب كمونيـست و نهـضت ملـي جنگليهـا            
سخنگوي رسمي حزب شد، ولي كاري از پيش نبـرد و سـرانجام نيـز بـه سـزاي                   

 بـراي سـازش دادن      در واقع كوشش حيدر عمواوغلي    . اعمالش رسيد و كشته شد    
 هـوادار   ، كه كمونيـستهاي ايـران     ن پيرو آن بود با الحاد     خا  اسالم كه ميرزا كوچك   

 نتوانـست ميـرزا را      سرانجامي بود و حيـدر عمـواوغلي        علني آن بودند كوشش بي    
  .تحت نفوذ خود درآورد

كه در واقـع در      (كنگره اروميه «، معروف به    اما در كنگره دوم حزب كمونيست     
سخنگويي و رهبري حزب، برحسب محـيط مكـاني، بـه    )  تشكيل شدشهر رستوف 

 مقيم بـود و مرتـضي       ن، در روسيه  بي  سخنگوي حزب، نيك  : چند قسمت تقسيم شد   
 كـار   ي كـه در تهـران     ور   فعاليت داشت و پيشه    آلمان در) مدير مجله پيكار   (علوي

  .كرد مي
، انتشار اين مجله     عليه مجلة پيكار   هاي آلمان    در دادگاه  با اقامة دعوي رضاخان   

  .متوقف شد
، فعاليت حـزب    ليت حزب كمونيست در دوران ديكتاتوري رضاخان      آخرين فعا 

در ايران و انتشار مجله     )  و كامران  ، كامبخش اراني(كمونيست تحت رهبري سه تن      
  ...ست كه بعداً به آن اشاره خواهيم كرددنيا

  
   رفتن حزب كمونيست ايرانلو

، حكايـت   يكي ديگر از وقايع قابل ذكر از سرگذشت حزب كمونيـست ايـران            
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 و بازداشت پنجاه    1316چگونگي لو رفتن سازمان مخفي حزب كمونيست در سال          
  .و سه نفر از اعضاي آن است

 وايت معروف حاكي است كه عبدالصمد كامبخش       درباره علت لو رفتن، يك ر     
 در اثـر    1316 ارديبهـشت    20، پس از آنكـه در       »تونبروگ« و   »سروري«بنام مخفي   

كه نقش رهنما براي گذراندن اعضاي حزب براي تحصيل          (معرفي محمد شورشيان  
اداره «شود، در همـان روز در جـواب يـك سـئوال         گرفتار مي )  را داشت  كوبه مس 

و تمـام اعـضاي حـزب را كـه          نويـسد     به اندازة يك كتـاب پاسـخ مـي         »سياسي
  موافق گزارشي كـه بـه كمينتـرن        اما كامبخش . كند  شناخته، به پليس معرفي مي      مي

يد آن سازمان نيز قرار گرفته، مدعي است كه او بعـد از پـنج نفـر                 داده، و مورد تأي   
گرفتـار شـده،    )  و ضياء الموتي   ، عباس آذري  ، دكتر بهرامي  شورشيان، دكتر اراني  (

طـي چهـار    ( است كه قبل از او       دانسته و مدعي    زيرا شورشيان نام واقعي او را نمي      
شدگان افشاء شده و او سهم خود را در           قسمت عمدة اسامي بوسيله بازداشت    ) روز

  . افشاي چند اسم فرعي تصديق و اعتراف كرده است
 كه به هر جهت كـامبخش (به هر صورت در اثر يك خيانت يا بر اثر خيانتهايي         

ـ   )در آن بي دخالت نيست      بازداشـت   سوب بـه حـزب كمونيـست ايـران        ، افراد من
  .اند شده

فقدان ايمان و نادرستي راه، يكي از علل عمقي سستي افرادي بود كـه بعنـوان                
 افتادند و تعداد كمي در اثر خصلت شخصي در مقابل پليس آيرم كمونيست گير مي

  1.دادند  مي مقاومت نشانو مختاري
  

  ، پس از جنگ جهاني دومرشد ماركسيسم در ايران
 در  ماركسيسم در ايران داراي پيشينة تاريخي بود، ولي توسعة واقعي           ماركسيسمهر چند   

ولوژي، رخ داد و اين ايدئ    . ش1320 -1332عنوان يك جريان سياسي، در سالهاي       ه  ، ب ايران
هاي نظري انديـشمندان ايرانـي و مبتنـي بـر سـنن       مثابه يك مكتب برخاسته از كاوش    ه  نه ب 

 از سوي يك ابرقدرت بيگانـه بـه حيـات           »مكتب وارداتي «فرهنگي جامعه بلكه بعنوان يك      
 و اشـغال    1320 در شـهريور     با سقوط ديكتاتوري رضاشاه    .فرهنگي جامعه ايراني نفوذ كرد    

، شرايط سياسي جديـدي در      ) و شوروي  ، انگليس امريكا (»متفقين«هاي    ور توسط ارتش  كش

                                                            
  .20ـ 15، ص 1366، ، تهران، انتشارات اميركبير ـ خاطراتي از تاريخ حزب توده، كژراههاحسان طبري. 1
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 زندگي مردم را دشـوار      هاي جنگ جهاني دوم     هر چند بحران اقتصادي سال    .  پديد شد  ايران
 سقوط ديكتاتوري بيست ساله، همه مـشكالت        ي ناشي از   شادي و خشنود   ساخت، ولي   مي

رهائي از ستم رضاخاني، سرآغاز يـك دوره آزادي سياسـي در            . داد  الشعاع قرار مي      را تحت 
شناخت اين دوره .  كم و بيش دوام يافت1332 مرداد   28كشور شد كه تا كودتاي آمريكائي       

هاي سياسي كه بعدها نقش اصلي را در حيـات جامعـة ايرانـي                ارزيابي جريان  ساله، در    12
 بود كـه دو ابرقـدرت آن روز جهـان            رقابتي در چنين شرايط   .دايفاء كردند، نقش مهمي دار    

فـضاي بـاز     پرداختند و    به سرعت به سازماندهي عوامل خود در ايران       )  و انگليس  شوروي(
الشعاع عملكردهاي خـود قـرار           را به شدت تحت    1320-1332سياسي و اجتماعي سالهاي     

 نيز با نقاب دمكرات منشي و بـا داعيـة كمـك بـه مـردم      نفس آمريكا امپرياليسم تازه. دادند
 گـرا و    هـاي ملـي     ايران وارد صحنه شد و با سازماندهي عوامل خود، بويژه در ميـان چهـره              

 بدست گرفت و سرانجام در صحنه سياست ايران ليبرال مسلك، بتدريج نقش درجه اول را
 -1357، طـي سـالهاي       خـود، اسـتعمار پيـر بريتانيـا        در سازش با پسرعموي انگلوساكسون    

هاي    براي قدرت  »جزيره ثبات «ه  ، ايران را به مهمترين پايگاه نفوذ غرب در منطقه و ب           1332
در نتيجـه، بـا سـقوط        . مبـدل سـاخت    »جهـان وطنـي   «هـاي       امپرياليستي غـرب و سـرمايه     

هـاي   ، در كنار رشد و توسعة مدام نهضت اسالمي، كه بويژه بـا فعاليـت           ديكتاتوري رضاشاه 
، )در عرصـة فلـسفه    (ة طباطبـائي    ، عالمـ  )در عرصة فقـه و سياسـت و فلـسفه          (امام خميني 

داري حـوزه و نهـاد    در سـكان (ي اهللا بروجـرد  آيـت  ،)عرصه سياسـت  در(ي اهللا كاشان آيت
وارد )  نظـامي - در عرصـة مبـارزة سياسـي    (»فدائيان اسـالم «و نهضت ) تمذهب و روحاني  

هـاي علنـي و مخفـي         سابقة سـازمان   شد، شاهد پيدايش و توسعه بي       مرحلة كيفي نويني مي   
ايـن  . در ايـران هـستيم    )  و آمريكـا    شـوروي  ،انگلـيس (وابسته به سه قدرت بزرگ جهاني       

  :بندي كنيم توانيم در سه گروه اصلي دسته سازمانها و جريانهاي سياسي وابسته را مي
 اين جريان هر چند داراي سابقة ديرينـه         : جريان سياسي وابسته به استعمار بريتانيا      -1

سـابقه   مان و فعاليت سياسي شديد و بيبه تجديد ساز 1320 بوده، ولي در سالهاي در ايران
 ستاد فعالي را در سفارت انگليس در         انگلستان در اين دوران، انتليجنس سرويس    . دست زد 

، جاسوس برجسته انگليسي قـرار      در رأس اين ستاد، آلن چارلز ترات      .  مستقر ساخت  تهران
تـرين مـأمورين      ، از زبـده    و خـانم آن لمبتـون      داشت و اعضاي آن، ماننـد سرلـشگر فريـزر         

ها   انتليجنس سرويس انگليس به تأسيس گروه  1.رفتند   به شمار مي    نظامي انگليس  -اطالعاتي

                                                            
، ، بخش اول، انتـشارات اطالعـات   ـ خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست ظهور و سقوط سلطنت پهلوي: به. 1
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 دسـت زد و بـا ايجـاد صـدها           سيد ضياءالدين طباطبـائي    »اراده ملي  «و احزابي مانند حزب   
پايگـاه نيرومنـد اسـتعمار      .  و نشريه كوشيد تا جو سياسي كشور را به دسـت گيـرد             روزنامه
، و بـويژه در دربـار، راه         حاكم بر حيات سياسي و اقتـصادي ايـران         »هزار فاميل « در   بريتانيا

در همـين دوران اسـت كـه لژهـاي     . سـاخت    را همـوارتر مـي     فعاليت انتليجـنس سـرويس    
دان و متنفـذين     به سرعت تأسيس و يا فعال شـد و مهمتـرين دولتمـر             فراماسونري در ايران  

 و سـرويس جاسوسـي او در    بررسي فعاليت استعمار بريتانيا1.كشور را در خود سازمان داد   
 بحث كامالً مستقل و مبسوطي است، كه هنوز نيز مورد مطالعه جدي             1320 - 1332سالهاي  

  .قرار نگرفته است
 را بـه    آمريكا جنـگ جهـاني دوم        امپرياليـسم   : جـريان وابسته به امپرياليسم آمريكا     -2

 لطمـات   در واقع، جنـگ جهـاني دوم      . عنوان يك ابرقدرت نيرومند و جوان به پايان رساند        
، كـه سـرزمين   ولي آمريكـا .  وارد ساخت و اروپاي غربي و بريتانياجدي بر اقتصاد شوروي   

هاي جنگ به دور بود، با اقتصاد شكوفا از توسعة صنايع نظامي، قدرت واقعـي                   آن از صحنه    
 وارد عرصـة    فعاالنـه  ، امپرياليـسم آمريكـا    با پايان جنگ جهاني دوم    . پيروزمند در جنگ بود   

 و   در ايـران   فقدان سوابق اسـتعماري آمريكـا     .  شد  و بويژه خاورميانه   ست و اقتصاد آسيا   سيا
 بـوده و بـا انقـالب    ها پايمـال اسـتعمار انگلـيس        خوشنامي او بعنوان كشوري كه خود سال      

 رهائي يافته و در نبرد عليه بردگي بـه رهبـري افـرادي              طلبانه  آزاديخواهانه و جنگ استقالل   
  . بود كوشيده است، از عوامل مهم تسهيل نفوذ او در ايرانچون آبراهام لينكلن

 كــه وي و شــور انگلــيسكــشوري متفــاوت بــا بعنــوان در ايــن دوران، نقــش آمريكــا
 1325شد و اولتيماتوم اول فروردين   را ميان خود تقسيم كنند، تلقي مي       كوشيدند تا ايران      مي

، نـوعي تـالش      از قـواي ارتـش سـرخ        مبنـي بـر تخليـة ايـران         به استالين  پرزيدنت ترومن 
 بهـر روي، آمريكـا    . گرديـد    وانمود مـي    براي جلوگيري از تجزية ايران     »مريكاي دمكرات آ«

 ادارة عملـي    1320در سـالهاي    . هاي اصلي نظامي كشور را بـه دسـت گرفـت            زيركانه اهرم 
 آمريكـائي عمـالً     د و سرهنگ شوارتـسكوف     آمريكائي بو   بدست شريدان  وزارت خواروبار 

 در آبـان    2. شـد   مأمور تجديد سازمان ارتـش ايـران        و ژنرال ريدلي    ايران فرمانده ژاندارمري 
 بـه اسـتخدام     ، مستشاران آمريكائي به رياست دكتر ميلسپو      ، توسط دولت علي سهيلي    1321

ولـي بـا    .  به تدريج ارتش و شهرباني را تحت سلطة خـود درآورد           دولت درآمدند و ميلسپو   
                                                                                                                                        

 .، مراجعه شود1367
 .مراجعه شود)  جلد3 (اماسونري و فراموشخانه در ايران، فراسماعيل رائين: به. 1
  .22، ص 1358، ارات توده، انتش در ايران، تاريخ توسعه طلبي آمريكابوندارفسكي. گريگوري ل. 2
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  .گرديد اختيارات او لغو 1323 در سال  و شورويهاي عمال انگليس كارشكني
 به تشكيل سازمان جاسوسي خود دست زد و در          ، آمريكا پس از پايان جنگ جهاني دوم     

 نظامي در يـك سـازمان واحـد    -  ارگانهاي اطالعاتيبدستور پرزيدنت ترومن،  . م1946سال  
.  تأسيس گرديـد )سيا( آمريكا »تآژانس مركزي اطالعا« 1947متشكل شد و در اواخر سال     

  در تهـران   »سـيا «ترين ستاد ماوراء درياهـاي          ل  فعا.  در پيوند است    با نام ايران   »سيا«تأسيس  
 به خريـد دولتمـردان      ياليسم آمريكا تشكيل شد و اين سازمان با پشتوانه اقتصاد نيرومند امپر         

در اين  .  را فعال ساخت    ها و نشريات وابسته به آمريكا       ايراني پرداخت و احزاب و جمعيت     
، كـه در    »جبهـه ملـي   «گرا، بويژه      بويژه موفق شد تا از يكسو در ميان عناصر ملي          »سيا«ميان  

 بودند، نيروهـاي قابـل    و شورويجستجوي حامي قدرتمندي در قبال دو ابرقدرت انگليس 
 و بـويژه دربـار،      »هـزار فاميـل   « و از سوي ديگر، مواضـع خـود را در            1.توجهي جذب كند  

  مرداد 28 نشست و با كودتاي       به ثمر  1332مجموعة اين تمهيدات در سال      . مستحكم سازد 
، كـه   »سـيا « و مأمور عاليرتبـه      ، نوة پرزيدنت روزولت    به كارگرداني كرميت روزولت    1332

 سـاله امپرياليـسم     25شـد، دوران سـلطه         محسوب مـي   »سيا«اولين تجربة كودتايي سازمان     
  . آغاز گرديد بر ايرانآمريكا
 نقـش   مهمترين ، اتحاد شوروي  1320-1332 در سالهاي    : جريان وابسته به شوروي    -3
 در  پيروزي ارتش سـرخ   . ر ايفاء كرد  دوران روابط خود با ايران در حيات داخلي كشو        را در   

المللـي جديـدي بعنـوان        ، به اين كشور وجهة بين     جنگ ضد هيتلري، بويژه نبرد استالينگراد     
هـاي بـزرگ       با تجديد تقسيم جهان ميان قدرت       بخشيد و جنگ جهاني دوم     »ابرقدرت«يك  

 بـه پايـان      در اروپـاي شـرقي     »اردوگاه سوسياليسم «و پيدايش   )  و انگليس  ، شوروي اآمريك(
-1954 (و جنگ داخلي كره   .) م1949 ( در جهان با انقالب چين     حيطة نفوذ شوروي  . رسيد
اتحـاد  .  بـه خـاور دور نيـز كـشيده شـد           تي در كره شـمالي    ماركسيساستقرار رژيم    و   1953

المللي بود؛ نقشي كه بعدها، بـويژه در دهـه     اينك يك ابرقدرت فعال در صحنه بين  شوروي
  .، به انفعال شديد بدل شد.م1970ركود برژنفي دهه 

                                                            
 28 ماه پـس از كودتـاي        4د  وحد (1332 در آذر ماه      دربارة ديدگاههاي دكتر شاپور بختيار     »سيا«به اين گزارش    . 1

 اكنـون بـه ايـن نتيجـه         اظهار داشت كه او و ديگـر شخـصيتهاي حـزب ايـران             دكتر بختيار «: توجه شود ) مرداد
تواننـد دوام      بدون دوستي فعال يكي از سه قدرت بزرگ نمـي          ها در ايران    گراترين دولت   اند كه حتي ملي     رسيده

 به معناي نابود شدن     همكاري با اتحاد شوروي    آميز است، و    ها فاجعه   ثابت شد همكاري با انگليس    . داشته باشند 
دانـشجويان   (». براي استقالل نـسبي اسـت       نمايانگر تنها اميد ايران    حمايت از اياالت متحده   . كشور خواهد بود  

 ).91، ص 1366، جلد دوم، آبان وعه اسناد النه جاسوسي آمريكا، مجممسلمان پيرو خط امام
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 ارتـش سـرخ   .  چـشمگير بـود     در صـحنه سياسـت ايـران        سالها، حضور شوروي    در آن 
و از ايـن عمـل   .) ش1320-1325(هاي شمال و شمال غربي كشور را اشغال داشـت         بخش

كوشيد   ، مي  نيز مانند آمريكا   شوروي. جست   بهره مي  »نفوذ«بعنوان يك اهرم نيرومند سياسي      
 را،  و توجه افكـار عمـومي ايـران       . گر سازد    جلوه »آزاديبخش«تا خود را بعنوان يك نيروي       

در ايـن دوران، همپـاي      . ، به خـود جلـب كنـد        كشور از يوغ استعمار انگليس     منجيبعنوان  
، »سـيا « نفـوذي    - يتجديد سازمان و تأسيس لژهاي فراماسونري و تأسيس شـبكه اطالعـات           

فرقـه دمكـرات   « و  نيز به تـشكيل احـزاب وابـسته بـه خـود، بـويژه حـزب تـوده                شوروي
گـذاري كـالن صـدها           دست زد و با سـرمايه      » ايران حزب دمكرات كردستان  « و   »آذربايجان  

  .روزنامه و نشريه به راه انداخت
هاي غربي شد و زيـر فـشار           وارد سازش با قدرت    ، شوروي 1325روي، در سال     هره  ب

  از دعاوي خود در يونان   شرقي مجبور شد تا با كسب امتيازاتي در اروپاي           و انگليس  آمريكا
 از  ، و بويژه خروج ارتـش سـرخ        و ايران   از يونان  پوشي شوروي   چشم. و ايران دست شويد   

ين دو كشور و بـويژه فروپاشـي حكومـت    ، منجر به سقوط مواضع كمونيستهاي ا  آذربايجان
 هـاي يونـان       عـام كمونيـست     با قتل .  گرديد  ايران  و كردستان  پوشالي دمكراتها در آذربايجان   

نتوانـست بـه يـك نيـروي         تا به امروز نيـز       توسط نيروهاي راست، حزب كمونيست يونان     
 1332  مرداد 28 در ايران تا كودتاي      معهذا نفوذ حزب توده   . سياسي در خورتوجه بدل شود    

  .و مدت كوتاهي پس از آن تداوم يافت
  

  1ادوار تاريخ حزب توده
 بر روي دو اصل عقيدتي و تشكيالتي خطا و محكوم به زوال، و به               حزب توده 

، تشكيل شد و بـر روي ايـن دو اصـل، در             پيروي از سنت حزب كمونيست ايران     
، چندان چرخيد و چرخيد كـه       1361 تا   1320گردباد رويدادهاي گوناگون، از سال      

اصل عقيـدتي حـزب تـوده،       . اجتماعي برون رانده شد   سرانجام از گردونة زندگي     
تركيب فعاليـت   «  لنينيسم بود و اصل سازماني او، آن چه كه بدان لنين           - ماركسيسم

گري و اعمـال خـشن غيـر           نام نهاد، در عمل اجراي توطئه      »علني و فعاليت مخفي   
  .آميز بوده است قانوني در زير لفافة كار قانوني و مسالمت

                                                            
 ـ خاطراتي از تاريخ حـزب   كژراهه«، در كتاب چه ذيل اين عنوان آمده، عيناً برگرفته از نوشتة احسان طبري آن. 1

 . است41 ـ 25 صفحات »توده
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 لنينيسم، كه مشكل عمده آن ضديت بـا بـاور        - صل عقيدتي، يعني ماركسيسم   ا
ها تحت عنوان دفـاع       مذهبي و مطلق كردن نبرد طبقاتي و تشديد تناقض بين مليت          

ها، حذف كامل ابتكار اقتصادي مردم و مالكيت خصوصي مردمي و             از حقوق مليت  
 لنين.  را مطلق كرد   »تشكل«لنينيسم، اصل   . ودبندبازي ديالكتيكي در تعبير حوادث ب     

به من سازمان منضبطي از انقالبيون بدهيد، ما با تكيه بر اين اهرم، نظـام               «: گفت  مي
سازمان و سازماندهي به شيوة لنيني، يعني تركيب . »موجود را سرنگون خواهيم كرد

به اصـطالح طبقـة     » پيشاهنگ«كار مخفي و كار علني و تكيه بر روي اقليتي با نام             
داري و تصرف آن براي ايجاد نظام         كارگر براي جذب مردم و يورش به دژ سرمايه        

 ، هدف عالي و نهايي احزاب كمونيستي و از آن جمله حـزب تـوده              »سوسياليستي«
  .بود

ـ         اين اصول بنيادي حزب توده     ت كـه جنـبش      از بيخ و بن متضاد آن اصلي اس
 مبتني بر ايدئولوژي مورد اعتقـاد       انقالب اسالمي . انقالبي اسالمي بر آن مبتني است     

د ضرورت جهـاد بـراي قـسط در         أيياسالم در عين ت   . ترين مردم كشور است     وسيع
اصل تشكل در اسـالم،  . كند داري و سوسياليستي را رد مي  جامعه، دو افراط سرمايه   

اهللا  اين تشكل به اندازة وسعت و عمق جامعه يعني حـزب          . با عقيدة آن است   منطبق  
اند،   همة مسلمانان جنداهللا  . نيست» طبقه كارگر «باصطالح  » پيشاهنگ«وجود دارد و    

  .پيشاهنگ و تفاوت بين آنها در تكليف وجود ندارد
برخالف استراتژي و تاكتيك لنيني كه بر سفسطه و لفاظي به سود يـك اقليـت                

 در تفكر و عمل خود، تابع دو مقصد الهي و           دعي انقالب بنا شده، انقالب اسالمي     م
برد، بلكه مـردم بـه        ديالكتيسين مردم را به راه نمي     » مغزهاي متفكر «مردمي است و    

طريق انبياء و ائمه، به راه واليت فقيه، به راه جهاد و ايثار، به راه قسط و دفـاع، و                    
  .ر از همه راه تزكيه نفس و تقوا رهبري بنمايدت مهم

. كنـيم   توان گفت، ولي به اين اشـاره اكتفـا مـي              باره مطالب بسياري مي     در اين 
گـود  « با اسـتقراض ايـدئولوژي عـاريتي، در داخـل            آن بود كه حزب توده      مقصد  
 هميشه بـر    در وزش صرصر حوادث شديد كه     .  شد و لذا بازيگر بدي بود      »سياست

گـاه مردمـي، دچـار        ايران وزيده، هميشه در اثر گيج سري و از دسـت دادن تكيـه             
كمونيـسم، و   . توانستند پايانش را به عيان ببينند       نوسان شد و افراد بصير از آغاز مي       

كنـد كـه      از آن جمله مكتب حزب توده، در نزد پيروان خود تعـصبي ايجـاد مـي               
را كمونيسم فرزند دوران معاصر است، يعني       زي. گشودن گرة آن چندان آسان نيست     
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ادراك اينكـه   .  مبتني است  »ترقي دائمي «دوران تمدن غربي كه باصطالح بر اساس        
هاي نفـس،     هاي استكبار، آقايي و نوكري، زندگي ماشيني، رذالت         اين تمدن، بر پايه   

ه غارتگري جهاني از راه مبادلة غير متعادل، ايجاد سيـستم دولتهـاي پليـسي، انبـو               
ها ساخته شده، امروزه ديگـر مـشكل          هاي اسلحه و نظاير اين نوع پليدي        كردن كوه 

اي به تازاندن واداشته است كه         هم، سمند خود را در همان جاده       ماركسيسم. نيست
تنها در كارش، ناچار مقداري سالوسي      . داران بدان مشغول بودند و مشغولند       سرمايه

  .كند آينده بيشتر افشاء مي يابد كه زمانه آن را افشاء كرد و در  يو عوامفريبي راه م
 را رسم كنيم، فرازها و نشيبهاي مختلفي        اگر بخواهيم منحني زندگي حزب توده     

مردمـي در ايـن سـير انباشـته           بينيم و بتدريج، چنان ارثية منفي و ضد         را در آن مي   
تاريخ حزب توده را به هشت      . گردد  از جامعه مي  شود كه ناچار منجر به طرد آن          مي

  :توان تقسيم كرد  دوره مي
  

  : از تأسيس تا فرقه دمكرات-1
، يعني از    از تأسيس تا آغاز پيدايش فرقه دمكرات       دوره اول زندگي حزب توده    

بـر حـسب دسـتور       - ايـن حـزب    -در آغاز تأسـيس     . امتداد دارد  1324 تا   1320
كه آلت دست استكبار شرق بود، خواست يـك سـازمان ملـي و علنـي                » كمينترن«

اين تنـاقض نخـستين در سراسـر        . ولي در همان آغاز از اين راه منحرف شد        . باشد
 و   و اسـكندري   از يـك طـرف مـشي رادمـنش        . حزب تا پايان عمرش بروز كـرد      

 تبلور   و شرميني   و روزبه   و قاسمي   از طرف ديگر مشي كيانوري      و يزدي و   كشاورز
  .اين تضاد است

كه دالل علني براي تأمين وكالت خواسـتاران         (كت حكومت فاسد سهيلي   به بر 
اعتبارنامة يكـي از    . ه وكيل داشت   در انتخابات مجلس چهاردهم، نُ     حزب توده ) بود

تخـب  هشت وكيل توده، كه نه منتخب مردم، بلكه من        . رد شد ) ريببه نام خلعت  (آنها  
.  را بـه وجـود آوردنـد       »فراكسيون توده « بودند،    و با دخالت قوام    سفارت شوروي 

داران    بـود، در واقـع وكيـل سـرمايه          اصـفهان  »كـارگران «فداكار كه مدعي وكيل     
،  از سـاري   ، اسـكندري   از الهيجـان   ، رادمنش  از بندر انزلي   كشاورز. اصفهاني بود 

دون توسل بـه بنـد و        ب هاي آذربايجان،    از جانب ارمني   ، اردشير  از قزوين  كامبخش
بيـرون  « قادر به     و غيرمردمي و بدون حمايت سفارت شوروي       »كالسيك«هاي    بست

  . نبودند»آمدن از صندوق
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، يعني شورش بر ضد قحطي و گرانـي عليـه كابينـه             1321 آذر   21در حوادث   
 نيز رابطه داشت و مرتكـب        كه با روسيه   يكا و امر  از نوكران استعمار انگليس    (قوام

، حزب  )  شده بود   و فارس  گري خود در خراسان     جنايات بيشماري در دوران والي    
بدون شك در اين شورش دست دربار و   .  با چشم عنايتي به قوام، بيطرف ماند       توده

اماسونري پديدار بود، ولي تحليل رسمي رهبران، تمـام عمـق پديـده را افـشاء                فر
اين شورش، كه بر ضد قوام ايجاد شده بود، بـر روي دو واقعيـت عينـي                 . كرد  نمي

ـ    يكي واقعيت قحطي و دوم واقعيت منفور بودن قوام        : قرار داشت  ل ، كه بعنوان قات
طلبـان حـزب تـوده ايـن      ولـي وزارت .  شهرت داشـت خان پسيان   تقي  كلنل محمد 

  .واقعيات را ناديده گرفتند
 پيش   در اين دوران ابتدايي حيات خود، پابه پاي ديپلماسي شوروي          حزب توده 

عالوه بر ولع وزارت طلبـي برخـي از         (  به قوام  اگر بخاطر توجه شوروي   . رفت  مي
گذشته، در عوض در مبارزه        آذر آرام و بي دخالت مي      21از كنار شورش    ) رهبران

 را انگليسها، در گذشته سيد ضياء.  بزرگترين جار و جنجال را برپا كردبا سيد ضياء
 خود را بازي كـرد، از   »محلل« نقش   پس از آنكه در حادثه روي كارآمدن رضاخان       

 الزم شد   »وطني« خارج كردند و بار ديگر، هنگامي كه ايجاد يك ديكتاتوري            ايران
 نه تنها مورد استهزاء و طنز و دشنام و هوي           سيد ضياء .  وارد ساختند  او را به ايران   

ولي به هر جهـت حـزب       . اين حزب قرار گرفت نقش جمعيت باز را نيز ايفاء كرد          
  . توانست خود را بيشتر نشان دهددر مبارزه با سيد ضياء

 رقيـب    در وجود سيد ضـياء،     رضا شاه   محمد: در واقع كاري از اين آسانتر نبود      
 را فـرود آورد و بـا        »مقام عـالي سـلطنت    «ديد و از شدت عجله        بالقوه خود را مي   

اقليت قوي مجلس .  مالقات كرد و اسكندريوكالي توده در مجلس، يعني كشاورز
، با سيد ضياء به شـدت       شك با ابراز تمايل آمريكا      ، بي بري مصدق چهاردهم، به ره  

حتـي  . اش مـسلم بـود       حساب نـشده   »جسارت« در   عدم توفيق سيد ضياء   . درافتاد
ل  و دفاع اكثريت مجلس، كه بـر رأس آن دال          »اراده ملي «و  » وطن«تشكيل احزاب   
 قرار داشـت، قـادر      اي مانند دكتر طاهري      و فراماسونر شناخته شده    سفارت انگليس 
 و   سـفارت آمريكـا    »وتـوي « زيـرا    »هل دهـد  « را به طرف قدرت،      نشد سيد ضياء  

  . كافي بود و مخالفت دربار براي شكست سيدضياءشوروي
موقعي كـه   . آزمايش سختي واقع شد      بودن حزب بزودي مورد      »ملي«اما ادعاي   

آوردن امتياز     مشغول مذاكره براي بدست       با دولت ساعد   1323ها در سال      آمريكائي  
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 را با  از طرف فراكسيون هشت نفري توده، مخالفت حزب تودهنفت بودند، رادمنش
معـاون وزارت    (ولي پس از آمدن كافتـارادزه     . اعطاء هرگونه امتيازي اعالم داشت    

 از طرف اين دولت، حزب توده و        و طرح مسئله امتياز نفت شمال     ) خارجه شوروي 
  .فراكسيون مجلس به دفاع از امتياز پرداخت

 سـربرآورد و رشـد       ديگر نيز در جنب حـزب تـوده        »نيروي«در اين دوران دو     
 آميـز گنبـد     يافت؛ يكي از آنها سازمان مخفي نظامي بود كه در اثر حادثـة فاجعـه              

هـا رازش    در اين حادثـه بدسـت ژانـدارم    و كشته شدن سرهنگ اسكنداني قابوس
 كه خود دكـاني     »شوراي متحده كارگران  «برمال شد و دومي، سازمان كارگري بنام        

، بـازي  روابط خود با شوروي بعلت   رضا روستا . برابر دكان حزب توده گشوده بود     
 براي اعمال فشار را به خود اختصاص داد و منجر بـه آن              »كارگران«استفاده از نام    
 وابسته بـه اشـرف       كه به خسرو هدايت،    »اسكي«مانند   (»زرد«هاي    شد كه اتحاديه  

گروه . و نبرد شديد و گاه خونيني بين آنها درگيرد        به ميدان آيد    )  مربوط بود  پهلوي
رفـت و      كماكـان بكـار مـي       در دست ديپلماسـي شـوروي      »شوراي متحده «فشار  

بـدين ترتيـب، دورة اول      . انداخت   به راه مي   اعتصابات وسيعي بويژه در خوزستان    
ن بـود؛ زيـرا در همـين        زندگي حزب، دوران زايش و رشد تدريجي و ناخجستة آ         

چهار سال، چهرة اين كودك نوزاد كه سابقة چنـدين ده سـالة تمـرين در مكتـب                  
 داشت، نقش گرفت و معلوم شد كه اين حزب ابزار قابل اعتمادي        »انترناسيوناليسم«

  . استدر دست ديپلماسي شوروي
. پرور از لحاظ سياسي مساعد بود        براي پرورش چنين نهاالن بيگانه     فضاي ايران 

، ، ورود ارتش اشغالي انگليس     در استالينگراد   بر ارتش هيتلر   پيروزي ارتش شوروي  
خواسته و     كليه امور، ورود خود    آنان در    و مداخلة علني      در ايران   و شوروي  آمريكا

كار امپرياليسم بـر    عامل كهنهغيرقانوني ارتش آمريكا به ايران و مسلط شدن ميلسپو    
دستگاه ماليه، ناچار پيدايش احزابي مانند توده، وطن، عدالت، اراده ملي و دمكرات 

مĤبي مانند حزب كبـود نوبخـت       ساخت؛ چنانكه احزاب فاشيست        را الزم مي   ايران
حزب در جامعة طاغوتي و دست . پژمرده شد و با پرورندگانش به سوي زوال رفت
 در دست خارجي و سيطره      »آلتي«نشانده، خواه از نوع راست و خواه از نوع چپ،           

  .آنان بود جويي 
هاي   ولي در همين ايام درخت كهنسال اسالم، عليرغم عواصف سانحات، شاخه          

ي است كه سياسـتمداران      اهللا سيد ابوالقاسم كاشان     يكي از آنان آيت   . داد  يبرومند م 
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اعتنـاء ماندنـد و       شرق مĤب و غرب مĤب، به قريب سه سال زنـداني بـودنش بـي              
هاي   تهام زندانبان ي ا اهللا كاشان  آيت. مجلس چهاردهم در اين باره لب از لب نگشود        

كرد و     دائماً رد مي   » بودن نشانده آلمان   دست« و   »فاشيست«انگليسي خود را دائر به      
كرد كه، بنظر او اجنبـي اسـت، خـواه روس،             در دوران بازداشت بارها تصريح مي     

هت، روش رهبري حزب توده به همين ج.  و خواه آلمان، خواه آمريكاخواه انگليس 
  .ي روشي منفي بوداهللا كاشان  از همان آغاز نسبت به آيتايران
  

  : از فرقه تا كابينه قوام-2
 و پـارتي     از پيدايش فرقـة دمكـرات آذربايجـان        دوره دوم زندگي حزب توده    

شود و با اوج اين حزب و شركت وزيرانش در            آغاز مي ) پارت (دمكرات كردستان 
، همـانطور كـه     1326 تـا تابـستان      1324از آذر   . يابـد   ، خاتمه مـي   كابينة دوم قوام  

 تكاني به رونق حزب تـوده داد و در داخـل            نگراد در استالي  پيروزي ارتش شوروي  
 تفـاخر   »مابعـد اسـتالينگرادي   « بـر عناصـر      »ماقبل اسـتالينگرادي  «حزب، اعضاي   

فروختند، به همين ترتيب تشكيل فرقه با همة خفت و توهيني كه در عمل بـراي               مي
تـر كـرد و        گشاده طلبي حزب را    حزب و رهبريش بود، ميدان اپورتونيسم و فرصت       

ايـن مـوقعي بـود كـه        . حزب از جهت كمي در همة شهرهاي كشور توسعه يافت         
 دو تن از رهبران حزب صحبت از يك ميليـون عـضو    و نورالدين الموتي   كامبخش

 و سـازمان    هاي دهقاني و سازمان جوانـان تـوده           حزب و شوراي متحده و اتحاديه     
، »سرگيجه از موفقيت شـركت در كابينـه       « در   كردند و دكتر مرتضي يزدي       مي زنان

. داد    بـه دولـت مـي     ) سه وزير كابينه  ( را بدنبال سرش     »شتر«وعدة وارد شدن تمام     
تي گفته شد و باعث اغواء جمعي و استهزاء         هايي است كه از روي سرمس       اينها واژه 

  .جمع ديگر گرديد
روي كارآمدن فرقه از لحاظ كمي به حساب جـذب سـازمان حـزب تـوده در      

اي از عناصـر      بعـدها عـده   . ، بدون اطالع رسمي رهبـري انجـام گرفـت         آذربايجان
در مقابل ايـن    .  به فرقه پيوستند   م آذربايجان اي از آزاديخواهان قدي      و عده  »گرا  ملي«

 نيز واقع شد     رخ داد، تحولي در تهران      كه در آذربايجان   تحول مثبت براي شوروي   
 و فرزنـد    برادرزاده مـريم فيـروز     (ه و مظفر فيروز   السلطن  و آن، روي كارآمدن قوام    

 شـاه «طلبي خود، نقشه       در تأثير احساس شديد جاه     مظفر فيروز . بود) الدوله  نصرت
او رقيب سرسخت و مقتدري      به خيال آنكه     ابتدا با سيد ضياء   .  را كشيده بود   »شدن
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 ، ارگان سـيد ضـياء طباطبـائي       عليه پهلوي است كنار آمد و به مديريت رعد امروز         
ه گرم السلطن وام با رقيب او يعني ق زرد شد، مظفر فيروزوقتي ورق سيد ضياء. رسيد

 واقـع    و سادچيكوف  گرفت و در اثر زيركي خود مورد توجه و عنايت ماكسيموف          
و ) يعنـي قـوام    (»حسن نيـت  « با   ءالوزرا  شد و نقش مهم دالل محبت را بين رئيس        

در .  و اعوان و انـصارش را بـه زنـدان افكنـد        سيد ضياء  ايفا كرد و     طرف شوروي 
ن و پارتي دمكـرات     آذربايجا  بين فرقه دمكرات     (»جبهه واحد «بازي مفصل تشكيل    

 و  مظفـرزاده  و حـزب جنگـل   اللهيار صـالح   و حزب ايران    و حزب توده   كردستان
 چنـد   كه در پـارك هتـل،     ) قوام  ايران  و حزب دمكرات   شوراي متحدة رضا روستا   

و اين همه هياهو براي هـيچ       . ها كرد    نطق مايشي دائر كرده بود، مظفر فيروز     جلسة ن 
  .بود

شـناختند و رد      ا، كـه او را مـي      آر   در نهان از ارفع و رزم      در اين موقع كامبخش   
اشناس صـحنه    خاموش و ن   »قهرمان«جستند، در واقع      پاي او را در ميان افسران مي      

 در  كـامبخش و كيـانوري    . سازمان نظامي به وسيله او تأسيس و بسط يافـت         . است
تمام اين ايام مشغول سازماندهي افسران، حفظ كردن آنها از تعقيب يا رها كردن از             

 آوري اطالعات جاسوسي از آنها و تحويـل آن بـه مقامـات شـوروي                زندان، جمع 
آن در  آميز همين فعاليت، چندين بار بروز كـرد كـه آخـرين               عواقب فاجعه . بودند

  .دوران جمهوري اسالمي است
  

3
-

  : تا ترور شاه از كابينه قوام
، يعنـي تـاريخ     1327 بهمـن    15 تا   1326 از آذر    دوره سوم زندگي حزب توده    

 و  »طالئـي «در حـزب دوران     . ، ممتـد اسـت    يتوطئه عليه جان محمدرضـا پهلـو      
  . رسد يابد و دورة حضيض، و شكست فرا مي  پايان مي»هورائي«

نخستين قرباني ايـن    ) و نيز پارتي دمكرات كردستان     (فرقة دموكرات آذربايجان  
ب قوا در عرصـة جهـان و نتيجـة منفـور بـودن روش               وضعند كه نتيجه تغيير تناس    

 شوروي. شود   آغاز مي   از طرف آمريكا   »شانتاژ اتمي «بهرحال عصر   . سياست اوست 
نشيني او تمام آن نيروهـاي ايرانـي را كـه بـه پيـروزي                 كند و عقب    نشيني مي   عقب

نشيني نه، بلكه فرار، به شكـست         ودند به عقب   و توفيق نهايي آن دلخوش ب      شوروي
  .سازد نه، بلكه به ورشكستگي وادار مي

 ، تنهـا   فقـط در تهـران  جالب است كه درست در اين ايـام كـه حـزب تـوده      
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 را در كفـة سياسـتهاي       »نيمه جـان  «شوند كه اين      جاني داشت، كساني پيدا مي      نيمه
  .دهند وريسم قرار ميآميز تر  مخاطره

،  به جان محمد مسعود     به دست عباسي   گروه ضربتي تحت رهبري خسرو روزبه     
 نيـز  و كيانوري. رساند كند و او را به قتل مي  سوء قصد مي مدير روزنامة مرد امروز   

اين عمل فراتر از    . ر اعترافات خود به شركت در دسيسة اين قتل اقرار كرده است           د
  .اند توجيهاتي است كه مرتكبين آن در دفاع از عمل خود كرده

 در دانـشگاه انجـام     بـه شـاه    درست در همين ايام، تيراندازي ناصر فخرآرايـي       
بـه موقـع   ) موافق روايت قاسـمي ( در اين جريان    وريدربارة دخالت كيان  . گيرد  مي

 بدين ترتيب، بـه دسـت كـساني از متعلقـان حـزب تـوده،              . صحبت خواهيم كرد  
در اينجا سئوال مطرح . شود  براي غيرقانوني شدن حزب ايجاد مي     »مقنعي«هاي    بهانه
ا در اينجـا دخـالتي      آر  رجي در اينجا نقشي داشته؟ آيـا رزم       آيا ديپلماسي خا  : است

 محـصور    و كيـانوري   داشته؟ يا مسئله به رقابت در اعمال تروريستي بـين روزبـه           
ايـن معمـايي   . است؟ براي پاسخ به اين سئواالت، مداقه در اسناد ضـروري اسـت     

  .موظف و بدان قادر است] به حل آن[يخ است كه فقط تار
  

  :1330 تا  از ترور شاه-4
دوره چهارم از اعالم غير قانوني شـدن حـزب تـا رد قـرارداد الحـاقي نفـت                   

 قرارداد گس (
-

ايـن دوران از    .  ممتد است  1330 تا   1327يعني از بهمن    )  گلشائيان 
حوادثي است كـه پيامـدهاي دور و درازي در سرنوشـت مـردم              تاريخ، سرشار از    

 از خطـر مكنـون و از         انگليس  براي نجات شركت نفت    داشته، مانند توطئه انگليس   
ينـده شـركت نفـت، و        ، نما  خشم ملت، بوسيله طرح يك قرارداد الحاقي بين گس        

 در مجلس بعنوان اعتراض     ، تحصن دكتر مصدق   گلشائيان، وزير دارائي كابينه هژير    
ترين افراد وابسته بـه        با شركت متنوع   »جبهه ملي «به سياست نفت دولت و تشكيل       

، فعاليـت    در زير پرچم ليبراليسم و ناسيوناليسم مصدق        و شوروي  انگليس و آمريكا  
 و ترور هژير بعنوان سزاي       تحت رهبري شهيد نواب صفوي     »فدائيان اسالم «پرشور  

مـسائل متنـازع بـين    آميـز   خيانت در مسئله نفت، تالش براي حل و فصل مسالمت  
، و سرانجام رد    جناحين انگليسي و آمريكائي در مسئله نفت در كابينه منصورالملك         

 قرارداد منفور گس  
-

ني به صحنة زندگي سياسي و بـر        اهللا كاشا  ، ورود آيت  گلشائيان
 لمان ايران، پس از آنكه وي را به اتهام دخالت در توطئه فخرآرايـي             رأس مردم مس  
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 در مجلس شـانزدهم و       تبعيد كرده بودند و انتخاب او بعنوان نماينده تهران         به لبنان 
ا و ترور وي آر  حاكمه خائن، روي كارآمدن رزم  هيأتافشاگري شديد و قوي او از       
هـاي    ي و شكـست دسيـسه     اهللا كاشـان     از پيروان آيت   بوسيلة استاد خليل طهماسبي   

  . و شركت نفتانگليس
 مصور بوسيله    مدير مجله درباري تهران    در اين دوران جريان ترور احمد دهقان      

تحليل اين واقعه نيز ساده نيـست و        . كند   نظر را جلب مي     عضو حزب توده   جعفري
رسد اين عمل با اطالع رهبـري         بنظر مي . شود  تعبيرهاي متناقضي دربارة آن ذكر مي     

 اين مطلب   هاي غير مسلم، در     براي پرهيز از فرض   . رسمي حزب انجام نگرفته است    
  .توان گفت بيش از اين نمي

ده نفر از رهبران حزب، كه از زمان غير قـانوني كـردن حـزب دسـتگير شـده                   
 و رفعـت  قبـادي (بودند، به كمك دو تن از افسران شهرباني عضو سازمان نظـامي           

پنج تـن  . شوند  به فرار از زندان موفق مي     و عباسي  با سازماندهي روزبه  ) هزاد  محمد
به سه نفري كه از اعضا    ) ، بقراطي ، جودت ، مرتضي يزدي  ، قاسمي كيانوري(آنها    از  

ملحـق  ) ، دكتـر فـروتن    ، علي علـوي   دكتر بهرامي (ه بودند    اجرائيه باقي ماند   هيأت
نفري، در يكي از حساسترين دورانهاي مبـارزه           اجرائيه هشت  هيأتشوند و اين      مي

  .گيرد براي ملي كردن نفت، زمام رهبري را بدست مي
  

  :عت نفت دوران ملي شدن صن-5
،  و زاهدي  دوران ملي شدن صنعت نفت تا كودتاي امپرياليستي شاه        : دوره پنجم 

 بـه دو علـت      در اين دوران حزب تـوده     .  امتداد دارد  1332 تا مرداد    1330از سال   
، دبيركـل   ل دكتـر بهرامـي     تعداد اعضايش، بنا بقـو     يابد و تنها در تهران      توسعه مي 

آن است كـه در دورانـي         علت اول   . رسد  ، به ده هزار نفر مي     موقت حزب در ايران   
 بـراي     زمام مجلس و دولت را در دست داشتند،        ي و دكتر مصدق   اهللا كاشان   كه آيت 
داران بـزرگ، احـزاب و        ، ستاد ارتـش، پلـيس، مالكـان و سـرمايه          دربار(ارتجاع  

با استفاده از اين شـرايط      . دست تعدي اجتماعي باز نبود    ) مطبوعات وابسته به آنها   
: آورده، ماننـد      مساعد، حـزب يـك سلـسله سـازمانهاي علنـي خـود را بوجـود                 

، ، تـشكيالت دمكراتيـك زنـان    دمكـرات ي، سـازمان جوانـان  هاي كـارگر    اتحاديه
 كـه بـا      جمعيت مبارزه بـا اسـتعمار      ، سازمان دفاع از كودك و     سازمانهاي دهقاني 

 اي را به سـوي حـزب   هاي مختلف خود، نيروهاي تازه      جرايد و انتشارات و نمايش    
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علت دوم، اوج نهضت مردم در راه ملـي كـردن صـنعت نفـت در                .  كشاندند توده
كـار    رتجع و محافظه   بود كه با هيجان پرفوران خود، جلوي نيروهاي م         سراسر ايران 
ولـي  . درآو   فضاي صيادي بوجود مي    كرد و براي شكارچيان حزب توده       را مهار مي  

  و كيانوريبه ابتكار قاسمي. از اين محيط مساعد، حزب توده بسيار بد استفاده كرد       
 اجرائيـه بـا اتكـاء بـه         هيأتت شد و    از همان آغاز با شعار ملي كردن نفت مخالف        

ـ            سياست سراپا غلط و خيانت     »اقتدار كلمه رهبري  « يع آميز خـود را بـر طيـف وس
 هيأتكوشيد با استفاده از تضادهاي        حزب مي . نظر خود تحميل كرد    جمعيت تحت 

نمـايش  (انگيـز     حاكمه، مبارزة متفق را مانع شود و با راه انداختن دو حادثـه فتنـه              
كـار ارتجـاع را     )  سازمان جوانان  31ذر     آ 14ر حزب و تظاهر خونين       تي 23خونين  

 كامـل در    »عدم مقاومت «براي سركوب مردم تسهيل كرد و بعدها با اتخاذ سياست           
  .رتجاع بر تخت استبداد شد، در واقع دستيار ارتقاء ا1332  مرداد28مقابل كودتاي 

  
  : تا تالشي كامل حزب مرداد28 از كودتاي -6

 و متعاقـب   تا كشف سازمان نظامي حزب توده مرداد28دوره ششم از كودتاي  
. متـداد دارد   ا 1334هاي علني و مخفي حزب يعني تا سـال             تمام سازمان  آن تالش 

اين دوران مانند دوران سوم نه تنهـا دوران حـضيض حـزب اسـت، بلكـه دوران                  
شكست و ورشكستگي اخالقي و سياسي حزب و رهبري و سازمانهاي وابـسته بـه               

  .آن است
 »جبـران « مـرداد، درصـدد      28 در   رهبري حزب پس از پيروزي كودتـاي سـيا        

اش منتهـي بـه كـشف سـازمان           الشهاي خرابكارانه ولي همين ت  . آيد  شكست بر مي  
دار و نيـز      نظامي و لو رفتن قريب هفتصد تن افسر و دانـشجوي افـسري و درجـه               

و سرانجام فرار دو تن ديگر بـه        ) ، علوي ، يزدي بهرامي(دستگيري برخي از رهبران     
نويـسي از حـزب، صـفحات         موج تنفـر نامـه    . شود  مي)  و جودت  كيانوري(خارج  
، حـزب را مـورد حمـالت        اعضا در مجلة عبرت   . كند  هاي دولتي را پر مي      روزنامه

، وزيـر خارجـه دكتـر       شـهيد فـاطمي   . دهنـد    قرار مي  شديد به سود ارتجاع و شاه     
 اعـدام   1333پايـان دربـار و امپرياليـسم بـود، در سـال               ، كه مورد كين بي    مصدق

فدائيان «مبارزان قاطع، عليه ارتجاع سياه و مجاهدان راه اسالم يعني اعضا            . شود  مي
از پيروزي خـود بـر حـزب        شاه و امپرياليسم    . نوشند   نيز شربت شهادت مي    »اسالم
  . خرسندند و جبهه مليتوده
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اين جريانات با يك سلسله اقدامات ضد ايراني و ضد استقالل از طرف ارتجاع              
مانند پايان مذاكره براي تشكيل كنـسرسيوم آمريكـائي        (دست نشانده   

-
انگليـسي  

-
 

 بـه    و ورود ايران   اش اميني    و وزير دارائي   هلندي و فرانسوي با دولت خائن زاهدي      
  .همراه است) پيمان بغداد

از مجموع بيست و نه تن افسران       ( شش تن افسر     1334 مرداد   26در حاليكه در    
، بنـا بـه دعـوت        و زنش ثريا   شاهشوند،     اعزام مي  به ميدان تير  ) تيرباران شده توده  

 تعبير كـرد  »تصادف«آيا اين حادثه را بايد به .  وارد شدند ، به مسكو  دولت شوروي 
 ؟ البته تصور تصادف در سياست شـوروي       يا به سياست آگاهانه ديپلماسي شوروي     

اي خود،    اعتنائي به سرنوشت ستايندگان توده         با نشان دادن بي    شوروي. نقشي ندارد 
 عمـالً بـه قربانيـان       ديد و ديپلماسي شوروي     وقت را براي مغازله با شاه مساعد مي       

خود بارها خيانت كرده و هدفش حفظ منافع و موقعيت خود بود و در ايـن ميانـه                  
سياسـت اسـتكباري    . ه كه حساب نيست جان چـاكران مطيـع خـويش اسـت            آنچ

  . در گذشته چنين بوده و در آينده نيز چنين خواهد بودشوروي
  

  :»فرار از ايران« دوران -7
دوره هفتم يك نوع فصل نهايي و حالتي است بدتر از احتضار براي تنة حزبـي                

اين دوران حاكي از يك نوع تالش بـراي ادامـة زنـدگي             . كه در حال تجزيه است    
اي كه بـر       خود و با اتكاء كسان تازه      »سنت«خواهد به اتكاء       است و مي   حزب توده 

 برعهـده   اين وظيفه را خسرو روزبـه     . گيرند، خود را حفظ كند      رأس حزب قرار مي   
 » اجرائيه سازمان نظامي   هيأت« تنها افسر از دوازده نفر اعضا        خسرو روزبه . گيرد  مي

 در اين باره محكوم به شكست       ولي كوشش خسرو روزبه   . است كه زنده مانده بود    
 ، خـود را بـه پلـيس بختيـار          و ثابـت   در ميان همكاران او كساني مانند متقي      . بود

  . شدفروخته بودند، و همين مسئله موجب لورفتن خسرو روزبه
شـود و      مـي  »تشكيالت ايران « در خارج، بعنوان دبيركل حزب، مسئول        رادمنش

 »جلـسه كـرج   «اي كه به نام        در جلسه  متقي. سازد   برقرار مي  روابط خود را با متقي    
و البته در ميان آنهـا      (هايي را كه مايل به ادامه كار بودند           اي  معروف است، آن توده   

 از   توسط خسرو روزبه   ولي افشاء متقي  . گردآورد) افراد فروخته شده نيز كم نبودند     
)  و فـروتن   در درجه اول قاسـمي    (زندان، كار او و مدافعانش را در رهبري خارج          

، اين بار يك عامل      در مخروبة منقرضة حزب توده     »سلطنت«نوبت  . سازد  دشوار مي 



79  سير تاريخي ماركسيسم

 شود با رادمـنش     رسد، كه موفق مي     مي) دانش (درياهللا نا    بنام قدرت  مستقيم ساواك 
، عبـاس   ، عامـل دوم سـاواك     پس از افشاء او در نزد رادمـنش       . ارتباط برقرار كند  

 و  آيد، ولي عليرغم مخالفـت كيـانوري         مي  شرقي ه برلين  ب »جسارت«، با   شهرياري
شـود و بـر رأس         نائل مي   به كسب اعتماد رادمنش    - اعضا كميسيون ايران   - فروتن

ولي در كنـار ايـن شـاخة        ... ماند   از دبيركلي مي   تا عزل رادمنش  » تشكيالت تهران «
هايي هم در سـنت و   ، سازمان شهرياري- نادري -خشكيده و معوج تشكيالتي متقي    

 در شهرسـتانها تـشكيل      تان و پارتي دمكرات كردس    نام حزب توده و فرقة دمكرات     
 كه همگي دستخوش رخنة عمال شناخته       »موريانه خورده «اين سازمانهاي   . شوند  مي

، گـروه   در تبريـز  .  بود، يكي پس از ديگري لو رفتند و از هم پاشيدند           نشدة ساواك 
 در سـال    ، علـي آذري   ه، جواد فروغي  زاد  ، علي عظيم  ب كالنتري ، ايو حسن زهتاب 

، ، عزيـز يوسـفي    ، غني بلوريان   گروهي كه قاسملو   در كردستان .  اعدام شدند  1339
 معرفـي   جزء نماينـدگان حـزب دمكـرات كردسـتان        ...  و   ، مالآواره سليمان معيني 

 از پلكان خيانـت عـروج       در حاليكه قاسملو  . شوند، سرنوشت گوناگوني داشتند     مي
 مبدل گرديد، كـساني      ايران ترين دشمنان انقالب اسالمي     ختهكرده و به يكي از شنا     

 گرديدنـد و بدسـت       بـا شـاه     فداي سازش مالمصطفي بارزاني    مانند سليمان معيني  
 فـرو ريختنـد و از        و شيراز   و خوزستان  نهاي اصفهان سازما. عمال مال مقتول شدند   

 ماجراهـاي بـسياري   ميان تشكيالت خوزستان، خائن بزرگي مانند عباس شهرياري،     
  .برپا كرد

 سـرانجام مـأيوس     اي از دانشجويان كه از راهيابي رهبران حزب توده          ولي عده 
در گروهكهـاي   (و در داخـل     ) در كنفدراسيون محـصلين ايـران     (شدند، در خارج    

آنها اشكال  .  شدند »آميز  قهر«هاي     و راه  »هاي قاطع   راه«در صدد پيدا كردن     ) مختلف
سـپردگي  عرضه بودن رهبري حزب توده در خارج، در خيانـت و سر             را تنها در بي   

 دربـارة   »اشـتباهي «آنها در واقـع     . ديدند   مي عناصري از اين رهبري در داخل ايران      
 اركسيـسم راه م . ايدئولوژي نكرده بودند، ولي اشتباهشان در خـود راه عمـل بـود            

با آن دائمـاً بـه      آزمايش    چاره كار نبود و     )  و خواه طراز چيني    خواه طراز شوروي  (
هـا،    هـا، كيـانوري     هـا، كـامبخش     ها، اسكندري   گويا تجربه رادمنش  . بست رسيد   بن

هـا،    هـا، متقـي    ها، خنجـي  هـا، قاسـملو     هـا، ملكـي       ها، زاخاريان   ها، شرميني   قاسمي
ها، كه هر كدام اين راه ضدمردمي را پيمودند و با شكست مواجه شـدند،            شهرياري

هـا    ها و سـيروس نهاونـدي     ها، پارسانژاد   ها، تهراني   خواه  بس نبود، و لذا وجود نيك     
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اي از تالش ماركسيستي با هر مـارك و مـدلي كـه               الزم بود كه معلوم شود معجزه     
  .باشد، در ايران روي نخواهد داد

غيـر از  ) ناميـد   مي»جزيره ثبات« آن را در اين موقع مغرورانه     كه شاه  (در ايران 
. گروهكهاي چپ، احزاب ليبرال را نيز در يك مقطع از زمان تجديد حيات كردنـد              

مـأيوس شـد،    )  و اقبـال   مانند عـالء  (هاي شاه     كابينه»تحرك« موقعي كه آمريكا از   
،  و به دستياري حـسن ارسـنجاني       هاي خود، علي اميني     تصميم گرفت بدست مهره   

مالكان فئـودال بايـد سـه       :  زند، اصالحي كه بقول اميني     »اصالح ارضي «دست به   
انتخابـات  «در دوران اميني، وعـده      . دارند  قران را بدهند تا هفت قران را محكم نگه        

،  محمـد درخـشش    »باشگاه مهران « و   جبهه ملي » باشگاه فخرآباد « داده شد و     »آزاد
 وابـسته بـه     »باشگاه كاخ « و    بقايي »سازمان نگهبانان آزادي  « و   وابسته به علي اميني   

هاي سوسياليـستي      و گروهك   داريوش فروهر  »حزب ملت ايران  « و   »نهضت آزادي «
در همين زمان است كه از درخت       .  وارد ميدان شدند    و خنجي  علني و مخفي ملكي   

 در دوران قبل از     »فدائيان خلق «جام  جوشد تا سران    هاي نو مي    خشكيده توده، شاخه  
با تظـاهر بـه      (ماركسيسم. ثمري بشوند   انقالب و بعد از آن وارد بازي خونين و بي         

شود، كه پـس از    وارد صحنه مي»مجاهدين خلق«با جريان التقاطي و منافق    ) اسالم
 ماهيت ضد انقالبي و محارب خـود را ثابـت كـرد و ماننـد                 انقالب، اين گروهك،  

  .هاي بيابان گم شد  در جستجوي سراب»فدائيان خلق«
ولـي شكـست    ...  فرموده را بايد در تـاريخ خوانـد         آمريكا »آزادي«جريان اين   

فرصت «رخوردار نبودند و ها كه از پشتيباني مردم ب ها و گروه نوبتي تمام اين باشگاه
انگيـز گروههـاي سـابق         براي عـرض انـدام يافتـه بودنـد، درس عبـرت            »مساعد

 و ليبراليسم مانند دو برادر، توأماً از هومانيسم         ماركسيسم. ماركسيست را تكرار كرد   
 پديـده  دنياگرا زائيده شده و در تمدن غرب پرورش يافته و پديد شدنشان در ايران           

و تحميلي است و در نتيجه عضو سالم جامعة اسالمي          ) آناكرونيسم (»خالف زمان «
هـاي ستمـشاهي و تـسلط         ها، كه سال    در اين سال  . كند  آنها را دفع كرده و دفع مي      

بخش بودن خود را، عليـرغم انـواع          امپرياليسم است، تنها يك نهضت، دوام زندگي      
 بـا تأييـد الهـي و         در ازمنة اخير تـاريخ ايـران       جنبش اسالمي : مصايب، ثابت كرد  

ي از اهللا كاشـان  ، آيتخان  ، شهيد ميرزاكوچك  اهللا شهيد مدرس    كوشش جانبازانة آيت  
ر جنـبش    انقالبي طلوع كرد و اوج شعشعة آن د        - شرعي و مردمي   -دو منشاء الهي  

 امـام .  و چاكرش پهلوي، درخشيدن گرفت     ، در عين تسلط آمريكا    1342 خرداد   15
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انگيزي   ، وارث و خليفه نهضت ديرين سال اسالمي و شيعي، با جسارت حيرت              امت
 ، عظمـت اسـالم    گذارد و بعلت اقبال مردم و بر اسـاس هيبـت و             پاي در ميدان مي   

نمايـد و رعـب در دل دشـمن            القاء مي  بيانات افشاگرانة خود را در مدرسه فيضيه      
اين روشني عليرغم همه تقالهاي دربـار و اسـتكبار حـامي آن             . افكند  نشين مي   كاخ

 در بهمن ماه     بلكه بر فروزش خود افزود تا به نصرت انقالب اسالمي          ،خاموش نشد 
  . نائل شد1357

 الحق از هـيچ تقاليـي سـرباز         ، بعنوان سخنگو و كارگزار استكبار در ايران       شاه
 ايران را به ارتش عظيم مجهـز بـه           و كارتر،   و فورد   و جانسون  با كمك كندي  . نزد

 ،ساواكي كه جنايتكارترين دستگاه امنيت در بـين اقـران بـود            به   ،تسليحات فراوان 
سيل پر فوران سرمايه بانكي و صنعتي و اصول مـديريت و تكنيـك و               . تجهيز كرد 

 ،سـرمايه اسـتكباري در صـنعت      .  را فـرو گرفـت     تكنولوژي غربي سراسـر ايـران     
ـ        ، ارتباط ، ساختمان ،كشاورزي ي و ديگـر   تجـارت و خـدمات بهداشـتي و آموزش

 بـا غـارت     ،دربار بمثابة سرور چاكران ايراني استكبار     . هاي ممكن مسلط شد     عرصه
نفت ايران، اين   . خراميد  ميلياردها دالر از ثروت اين كشور، مانند طاووس مست مي         

هـاي ديگـر       عرصـة يغمـاي كنـسرسيوم و شـركت         ،ثروت گرانبها و حياتي كشور    
د خانوادة معدود فرمانروا را در اين كشور        ن چن   امپرياليستي شد و عوايد ناشي از آ      

  .ساخت تر مي غني و غني
  فرزنـد منـصورالملك،    ،وزيـري بـه منـصور        نوبت نخست   و علم،  پس از اميني  

م سـربازان امـا   ( به تير رزمندگان اسالم       منصور 1343در سال   . فراماسونر پير رسيد  
 از  به سزاي احياء كاپيتوالسيون و تبعيد مرجع شيعيان جهان امـام خمينـي            ) خميني

 مجازات ديگري بـود  ،)1329را در سال آ  پس از قتل رزم (اين قتل   .  كشته شد  ايران
پـس از منـصور،     . بـود كه يك مـسلمان مجاهـد در قبـال خيانـت اعمـال كـرده                

، جاسوس امپرياليسم و صهيونيسم، ماهيت رژيم را        وزيري سيزده سالة هويدا     نخست
گـرا    فرهنگ پوچ .  دزدي و فساد به امري عادي مبدل شد        ،خيانت. آخر فاش كرد    تا  

گراي غرب به وسيلة عناصر بازنشسته احزاب چپ و ملحـدان دربـاري بـر                 و ماده 
 در   كـه امـام    ،طره يافت و زمينة انقالب واقعـي، انقـالب اسـالمي          شئون كشور سي  

اي كـه     ، حادثه 1342 خرداد   15قيام  . تر شد    فراهم و فراهم   ،مهاجرت، معمار آن بود   
 در اين دوران مورد مغلطـه       ، تاريخ جهان اسالم است     و نقطه عطفي در تاريخ ايران    

كساني از رهبـري    .  قرارگرفت  و مطبوعات حزب توده    و سفسطه در جرائد شوروي    
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 را نتيجـة    1342 خـرداد    15 را تكرار كردند و قيـام         سخن رژيم شاه   ،در اين مسئله  
  .گر ساختند ها و داراي جنبة ارتجاعي جلوه تحريك فئودال

 خـتم   1357 آغـاز و بـه سـال         1335 كـه از سـال       ،در تمام اين دورة طوالني    
 و »سـازماندهي « بنام  بازي با عمال ساواك     در داخل ايران    كار حزب توده   ،شود  مي

.  در كنفدراسيون بود   »چپ«گرا و     هاي ملي   ژيك با گروهك  در خارج، ستيزه ايدئولو   
 سوسياليسم به مـدلهاي     حزب توده تمام مساعي خود را صرف اثبات مدل شوروي         

 حـرارت خـود را در ايـن         »پيك ايران «كرد و راديوي       مي ، بويژه مدل چيني   ،ديگر
 درست در دوراني بود كه انقـالب  ،بخش مال پوچ و زيان اين اع . داد  زمينه نشان مي  

 نـضج   ،نشينان به رهبـري روحانيـت مجاهـد          در بطن جامعه، در ميان كوخ      اسالمي
  .يافت مي

  
  : ايران پس از انقالب اسالمي-8

 فـرا   1361 تـا سـال      1357 از آغـاز سـال       ودهزمان نهايي حزب ت   : دوره هشتم 
 ، سـرانجام كيـانوري    ب. گ. و سـردمداران كـا     رسد و بنا بر ارادة دبير شوروي        مي

او كه در تحليل خود از وضع ايران و حوادث          . دبيري حزب توده را بدست گرفت     
 سرانجام ابتكـار رهبـري      ،ديد   مي ت جنبش را بهتر از اسكندري      موقعي ،سال انقالب 

داد بـا ادامـة        ترجيح مـي   اسكندري.  بيرون كشيد  حزب توده را از چنگ اسكندري     
ـ                 ا آن  سلطنت بدون حكومت و استقرار عناصر ليبرال، مركز حـزب تـوده را، كـه ب

 منتقـل سـازد و در        شركت كند، به ايـران     هاي ديپلماسي ايران    توانست در بازي    مي
او بـه شكـست نهـضت       . وار بخرامد    طاووس 1320-27 مانند سالهاي    ،آشنا  محيط  

 ،بعد از اين كه اين نهضت به پيروزي درخشاني نائل آمد          . روحانيت اطمينان داشت  
 دوامي ندارد و كـار بـه        »آخوندها  حكومت  « اطمينان داشت كه بقول او       اسكندري

.  خواهد رسيد  ، كه همه با او آشنائي و دوستي داشتند        ،كار  دست سياستمداران كهنه  
 مستقر شد و    ولي حكومت مردم به رهبري روحانيت با پيگيري در راه پيروزي امام           

  . را ترك گفت مصور صحنة ايرانتوفيق با تهران  پس از يك مصاحبه بياسكندري
 و محافل سازمان مخفي      با استفاده از اطالعاتي كه از منابع شوروي        اما كيانوري 

منتهـا ايـن   . آورد توانـست سـمت حـوادث را حـدس بزنـد       مـي   به دست»نويد«
 هم، در دل به شكننده بودن رژيم جمهوري اسـالمي عقيـده             »كار  سياستمدار كهنه «

مـار را بـه دسـت دشـمن         : گويد  او موافق اصل معروفي رفتار كرد كه مي       . داشت
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) در اينجا جنبش پيروزي اسالمي    (ن خالي نباشد، يا دشمن      يبكوب تا احدي الحسني   
كند، يا خـود بـه دسـت          نابود مي ) در اينجا نيروهاي ليبرال و چپ آمريكائي      (ا را   م

تـر    ولـي او موفقيـت جنـبش انقالبـي اسـالمي را محتمـل            . شود  آنها عقب زده مي   
دانست و سـازمان مخفـي و نظـامي را بـراي ورود در آخـرين كـارزار آمـاده              مي
 و تمـام     و رهبري حزب توده    كيانوري . روشن است  »زيركي«نتيجة اين   . ساخت  مي

  .افتند، پيش از آنكه كاري از پيش ببرند سازمان مخفي و علني او به دام مي
:  درسـهاي خـود را خـوب آموختـه بـود           ، در مكتب لنينيـسم عملـي      كيانوري

 ربودن پيروزي از چنگ فتح،      درآميختن كار مخفي با كار علني، اغتنام فرصت براي        
. ها   چنين است خالصة درس    ،وارد كردن ضربت نهايي در نهايت غداري و قساوت        

 كيانوري. تر بود و همه نقشة نهايي خود را آشكار توضيح داده بود              صريح ولي لنين 
. بود» خط امام «امي  در ظاهر، ح  . داشت  آن را زير پردة ترفند و عوامفريبي پنهان مي        

حـزبش قـانون اساسـي      .  داد »آري«حزبش در رفراندوم جمهـوري اسـالمي رأي         
ولي در خفا   . ر خودداري ورزيد  صد  حتي از رأي دادن به بني     . اسالمي را تأييد كرد   

 و سـرهنگ     و سـرهنگ كبيـري      و سرهنگ عطاريـان    با خائناني مانند ناخدا افضلي    
 را  و ديگران همكاري داشت و فعاليت پرجوش جاسوسي به سـود شـوروي          آذرفر

  .ديد كرد و تدارك سرنگوني جمهوري اسالمي را مي رهبري مي
توطئـه كـار را بعنـوان       جمهوري اسالمي از همان آغاز، ماهيت ايـن سـازمان           

باوران به اين نامگذاري معترض بودند، ولي ديـدگاه           بي.  افشاء كرد  »حزب شيطان «
كرد و در لحظة حـساس، آن را          ديد و دنبال مي     آگاه جمهوري اسالمي توطئه را مي     

  .هاي زندان متوقف ساخت در پشت ميله
 كـه همپـاي     در اين هـشت دوره،    . اين پايان يك تاريخ ناموفق و ناخجسته بود       

 سرانجام چهره واقعي خود را بـه        »حزب شيطان « گام برداشت،    تاريخ معاصر ايران  
1...همه ايرانيان، به همة جهانيان برمال كرد

  

  
   ايرانيانشعاب در ماركسيسم

 توسـط اتحـاد شـوروي   . ش1320 هر چند در دهه ،تي در ايران ماركسيسجريان سياسي   
ديگر يك جريـان  ) 1332-1357 ( ساله حاكميت مطلقه آمريكا25ايجاد شد، ولي در دوران    

                                                            
 .41 ـ 25، ص  ـ خاطراتي از تاريخ حزب توده، كژراههاحسان طبري. 1
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  .گراي خالص نبود شوروي
 ، ايراني به صورت يك جريان محدود و نحيـف سكتاريـستي           ماركسيسمها،    در اين سال  

ت خود ادامه داد و بـويژه در ادبيـات          برخي از روشنفكران غربگراي كشور به حيا       در اذهان 
 تأثيراتي بر جاي گذارد، ولي هيچگاه نتوانست به يـك           1340-1350هاي     دهه »روشنفكري«

  .جريان معتبر نظري بدل شود و بستر و پايگاه مردمي بيابد
 سخن  »استراتژي و تاكتيك  « و   »انترناسيوناليسم«همانگونه كه در مباحث پيشين پيرامون       

 و پيـدايش و     ماركسيـسم تحـت تـأثير بحـران عـام و مـضموني            . ش1340ه  گفتيم، در دهـ   
 و جنبش چپ نو و چريكيسم، ماركسيسم ايرانـي نيـز            هايي چون مائوئيسم    گسترش جريان 

هـاي مائوئيـستي و چـپ نـو در محافـل              بنـدي   دستخوش انـشعاب گرديـد و انـواع دسـته         
بـويژه سـيا و     (هـاي جاسوسـي غـرب         در اين دوران سـرويس    . روشنفكري چپ پديد شد   

تي جهـان سـازمان     ماركسيـس اي در زمينه نفـوذ در محافـل           كار گسترده ) انتليجنس سرويس 
 را بـا    »چـپ آمريكـائي   «هـاي     گـرا، گـروه     تي شوروي ماركسيسدادند و در مقابل احزاب        مي

 و جود هـزاران دانـشجوي ايرانـي در اروپـاي غربـي       و. آوردند  هاي بيشتر، بوجود مي     جاذبه
 ماركسيسم، كه پرورش يافته و شيفتة فرهنگ غربي بودند، در انعكاس بحران جهاني              آمريكا

-هاي روشـنفكري    بازتاب اين تأثير، پيدايش جريان    .  نقش درجه اول داشت    در داخل ايران  
   1. بود»مجاهدين خلق« و »فدائيان خلق« چريكي موسوم به -يدانشجوئ

هـاي محفلـي چـپ      هـاي جاسوسـي غـرب نيـز انـواع جريـان             همزمان توسط سرويس  
  .گذاري شد  تروتسكيستي و آنارشيستي در ميان دانشجويان ايراني چپگرا پايه

بنـدي    توان در چهار شاخة اصلي دسـته         ايراني را مي   سمماركسي ،1350سال    در ،بنابراين
  :كرد

  حـزب تـوده    ياعضا بقاياي كميته مركزي و      ،پرچمدار اين جريان  :  سنتي  ماركسيسم -1
 » اصـيل  ماركسيسم« كه خود را     ،ين جريان ا. زيستند   مي  و اروپاي شرقي    كه در شوروي   ،بود
هـاي نـسل      اي   در محافل روشـنفكري داخـل كـشور از كانـال تـوده             ،خواند   مي »راستين«و  

، كه جذب نهادهاي سياسي و اقتـصادي و فرهنگـي و جامعـه شـده                1320-1332هاي    سال
  .شد بودند، حضور ناچيز داشت و گاه در عرصه ادبيات حضور آن احساس مي

                                                            
بود، ولي تأثيرات بحـران      ) نهضت آزادي ( گرائي مذهبي      هر چند داراي خاستگاه ملي     »مجاهدين خلق «جريان  . 1

گيري آن نقش تعيين كننده داشت و لـذا پيـدايش آن     در شكل  ) »چپ نو «بويژه مائوئيسم و     (ماركسيسمجهاني  
 .بل تبيين نيستتنها در چارچوب مسائل داخلي قا
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 اين جريان كه بويژه با انـشعاب سـه عـضو كميتـه مركـزي حـزب تـوده                  : م مائوئيس -2
 »سازمان انقالبي تـوده   « با تأسيس    ،توسعه يافت . ش1344در سال   )  سغائي ،، قاسمي نتفرو(

 خـارج از    كنفدراسـيون دانـشجويان ايرانـي     « در   » لنينيستي طوفـان   - سازمان ماركسيستي «و  
شـنفكران  مائوئيسم توانست در محافل رو   .  نفوذ چشمگير يافت   1340 در اواخر دهه     »كشور

جامعـه  «گـرا ماننـد       هـاي ملـي      تـا حـدودي بـر جريـان        ،ا و اروپـا   مريك   در آ  غربگراي ايران 
  و آمريكا  در اروپا  1344، كه در تيرماه     » سوم جبهه ملي « و   »اهاي ايراني در اروپ     تسوسياليس

   1.گذارد تأسيس شد، تأثيرات بينشي و نظري
 بـه   ،نـو در ايـران      همانگونه كه ديـديم، بازتـاب بحـران چـپ         ): چريكيسم( چپ نو    -3

بـا شكـست مـشي      . پديدار شـد  » مجاهدين خلق «و  » فدائيان خلق «صورت جريان چريكي    
 سنتي  بخشي از آن به ماركسيسم    .  نيز پاره پاره شد    ايران» چپ نو «چريكي در عمل، جريان     

 روي آورد و بخـش ديگـر بـه صـورت دههـا محفـل                و بخشي به مائوئيـسم    ) حزب توده (
پـس از   . فروشانه چپ، غـرق شـد       گرايانه و مالنقطي و فضل      اي ذهن ه  روشنفكري در بحث  

 مجتمـع   »راه كـارگر  «، تعدادي از اين محافل به صورت جريان فكري           ايران انقالب اسالمي 
كوشد تـا آن را بـا نوانديـشيهاي     به ماركسيسم سنتي مي   در عين گزارش    » راه كارگر «. شدند

  .داند مي» اصيل«و » ماركسيسم ناب«مائوئيستي و چپ نو تلفيق كند و خود را پيرو 
اين محافل كه مستقيماً توسـط سرويـسهاي        :  آنارشيستي و تروتسكيستي    ماركسيسم -4

زمان يافتنـد، بـا پيـروزي انقـالب         جاسوسي غرب به صورت محفلي در خارج از كشور سا         
 گروهـك تروتسكيـستي     ،از ايـن ميـان    .  در داخل كشور به فعاليت پرداختنـد        ايران اسالمي

ـ   كومه«هاي آنارشيستي     و گروهك » حزب كارگران انقالبي ايران   « ، كـه بعـدها     »سـهند «و  » هل
  .را به راه انداختند، قابل ذكر است» حزب كمونيست ايران«

                                                            
 »سوسـيال امپرياليـسم شـوروي   «گرا، اشاعه اصـطالح مائوئيـستي     هاي ملي   از جمله تأثيرات مائوئيسم بر جريان     . 1

 سوسيال« واژه   ،تي نيست سوسياليس ،هاي داخلي و خارجي شوروي       چون مدعي بود كه سياست     مائوئيسم. است
 »امپرياليـستي « را   تر رفته و نظام حاكم بر شوروي        ها پيش    را ابداع كرد و بعدها بخشي از مائوئيست        »ليسمامپريا

 و ايـدئولوژي    »سوسياليـسم «، در واقـع تـالش بـراي تبرئـه           اطالق اين اصطالحات بر نظام شـوروي      . خواندند
ناكجا «  بعنوان يك »سوسياليسم«بدينسان . ساخت  بر آن وارد ميود كه نمونه شورويهائي ب  از خدشهماركسيسم

گرايـان افـرادي چـون        در ميان ملـي   . شد، كه قابل نقد و بررسي علمي نبود          مطرح مي  »نيست در جهان  « و   »آباد
گرفتند و در بينش آنها  ئوئيستي را فراوان به كار مير و اطرافيان او، اصطالحات و تحليلهاي ماصد ابوالحسن بني

 نيـز، تلفيـق     »كودتـاي نـوژه   «، مغـز متفكـر      در بررسي زندگينامه رضـا مرزبـان      . تمايالت مائوئيستي نمايان بود   
 دهه ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي،به كودتاي نوژه: مراجعه شود. (گرائي با مائوئيسم نمايان است    ملي

 ).135 ص ،1367فجر 
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 در جامعه انقالبي ايران حـضور       1358 -1361مجموعه چهار جريان فوق، طي سالهاي       
ديـدة ضـدانقالبي و     هاي جاسوسـي شـرق و غـرب، پ          فيزيكي داشت و با هدايت سرويس     

  .داد  سامان ميرا در توطئه عليه نظام نوپاي جمهوري اسالمي ايران» ها گروهك«مخرب 
  

   در ايرانعلل شكست ماركسيسم
يال سوسـ(، صرفـنظر از هر نـامي كه به خود نهاده باشند           ها در ايران    حزب ماركسيست «

، يك سازمان وابسته به ايدئولوژي اروپـايي و بيگانـه از            )دمكرات، عدالت، كمونيست، توده   
البتـه بعـضي از     . ، با تمام عواقب و نتايج ناشي از اين بيگـانگي بودنـد            واقعيت جامعه ايران  

ين طرز تفكر را در كالبد ايراني جاي دهند، ولي كوشـش  ماركسيستهاي ايراني كوشيدند تا ا   
كردنـد    هاي ايراني جرأت نمي     فايده بود و از آنجا كه ماركسيست        ارزش و بي    آنها حقير و بي   
گامي فراتر گذارنـد، تمـامي      » انترناسيوناليسم پرولتاري «و  ) ماترياليسم(گرايي    از اصول ماده  

  . نداشتسي در حيات جامعه ايرانشد كه انعكا كوششان تكرار مكرر عبثي مي
و ي  زدگـ   تـوان بـه دو شـاخة غـرب          تسليم به ايدئولوژي بيگانه، بـه معنـي اعـم را مـي            

بينـي و ايـدئولوژي        همـان شـيفتگي بـه جهـان        »زدگي  شرق«معناي  . زدگي تقسيم كرد    شرق
  .ه تسلط خود را در كشورهاي اروپاي شرق برقرار كرد است، كاروپاي باختري

 داري امپرياليستي آمريكـا     كه ايدئولوژي سرمايه   (روشن است كه ليبراليسم اروپاي غربي     
بـا  ،  )كه به اصطالح ايدئولوژي انقالبـي پرولتارياسـت        (با ماركسيسم ) و اروپاي غربي است   

ولي اين اختالف دو ايـدئولوژي      . اينكه هر دو ايدئولوژي غربي هستند تفاوت معنائي دارند        
نسبت به هم، در قياس با معارف و فرهنگ اسالمي، زياد نيست و ايـن واقعيـت، بـويژه در                    

. كنـد   داري و كـشورهاي سوسياليـستي بـروز مـي           شيوة زندگي مردم در كشورهاي سـرمايه      
 و الحـاد و      يا در افغانـستان    ناق در كشورهاي ستمديده مثالً در ويتنام      استكبار و استقرار اخت   

هـاي   گـساري و انهمـاك در شـيوه         گري و توجه به مـصرف و عـيش و نـوش و بـاده                مادي
. پرستش پول و مقام در هر دو جا متداول است         . ضداخالقي در هر دو جا دستور روز است       

 تنهـا رقابـت شـديد       ،سـازد   داري را روشن مـي       و سرمايه  سوسياليسموز تفاوت   آنچه كه امر  
  .المللي است ديپلماسي بر سر كسب قدرت و ابتكار در صحنة بين

 با قبول يـك ايـدئولوژي الحـادي و نفـي اصـالت شـرقي و                 هاي ايران   لذا، ماركسيست 
تند و برنامة عمل آنها، بـرخالف آنچـه         اسالمي، راه بيگانگي از جامعة ايران را در پيش گرف         

عمل آنها تبعيـت از سياسـت روزانـة دولـت           .پنداشتند در راه بهبود جامعه ايران نبود        كه مي 
در جريـان رسـيدن     . ن بـود  خا  ، مبارزة آنها عليه ميرزا كوچك     در جنبش گيالن  .  بود شوروي
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 در جريان دسـايس آمريكـا  .  بوداهللا حسن مدرس    به سلطنت، مبارزة آنها عليه آيت      رضاخان
 و   براي غارت نفت ايران، مبارزة آنهـا در خـدمت بـه تجزيـه طلبـان آذربايجـان                  و انگليس 
سپس مبارزة آنهـا، در دوران      . ه مصروف شد   السلطن  يت سياست خائنانه قوام    و تقو  كردستان

 عليه ملي كردن صنايع نفت متوجه گرديد و در دوران سـيطره             جنبش وسيع ملي مردم ايران    
 عمالً هيچ كاري نكردنـد و در جريـان           اعضاي حزب توده   و ديكتاتوري محمدرضا پهلوي،   

خواستند از پيروزي جنبش استفاده كننـد و سـرانجام ايـن جنـبش را از                   مي انقالب اسالمي 
. درون منفجر گردانند، امري كه سرانجام به شكستي فاحش و پاياني ناخجـسته منجـر شـد                

اي از انحرافـات و       نـي، يعنـي گوشـه     آري، اين اسـت خالصـة عملكـرد كمونيـستهاي ايرا          
 15در ايـن دوران، قيـام       .  سال باصـطالح مبـارزه     60ها و نارسايي آنان طي بيش از            كژروي
ولي رهبري  .  درخشيد  در شب ظلماني استبداد ايران      و طليعة نهضت امام خميني     42خرداد  

اش اسالم بود توجهي نكرد، بلكه راه انكار          ها به معناي اين وقايع كه انگيزه      حزب توده نه تن   
  .چيني از آن برآمد آن را پيمود و پس از پيروزي انقالب اسالمي به خيال ميوه

 از تـاريخ تأسـيس   - انگيز يك مبارزة حداقل شصت و دو ساله اسـت       بندي غم   اين جمع 
كه چند نسل را به باد داد و استعدادهاي معينـي را بـه عبـث تلـف                  -حزب كمونيست ايران  

  .كرد
هـاي ارتـش       در تمام اين دوران، به جز دورة كوتـاهي كـه در اثـر پيـروزي                حزب توده 

نظـر   رونقي يافـت، در مواقـع ديگـر نتوانـست             بر ارتش هيتلري تا حدي در ايران       شوروي
در آن دوران كوتاه نيز كه موفق به داشتن هشت وكيـل            . ها را به خود جلب كند       اعتماد توده 

 را نه در اثر اقبال مـردم، بلكـه از طريـق روشـهاي               »موفقيت«در مجلس چهاردهم شد، اين      
در . آورد بندهاي پليد با فئودالها و صندوق جعلي و غيـره بدسـت    و ناپاك و متقلبانه و بست   

 و تقويـت    ان رونق، حزب با اشتباهات سنگيني مانند دفاع از امتياز نفـت شـمال             همين دور 
  . حيثيت سياسي خود را از دست دادجريان آذربايجان،

شــود، بـراي همــه   تهاي ايرانــي مـشاهده مـي  ماركسيـس انـزوا و انفـرادي كــه در مـورد    
آلـودي كـه جريـان        در مقابلِ جـوي گـل     . مي شاخص است  تها در كشورهاي اسال   ماركسيس

 نام داشت، شط سرشـار و جوشـان جنـبش اسـالمي راسـتين، منظـره                 ماركسيستي در ايران  
جنـبش  . گردانـد  پرسـتي را رسـوا مـي    آورد و آشكارا غربگرايي و بيگانه      متضادي بوجود مي  

 در قلوب همـه مـردم باورمنـد         دين اسالم . اسالمي يك جنبش مصنوعي و ساختگي نيست      
هاي ژرف دوانده و شهادت در راه اين دين، در راه ايدئولوژي، به يـك امـر                   كشور ما ريشه  

طبيعي و سرشت همگي مردم مبدل شده است كه به اين حقيقت، امروز دوسـت و دشـمن                  
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، ليندر دوران استا  . در نتيجة اين كژروي، نسلهاي مختلف ايراني درو شدند        ... اعتراف دارند 
 به بهانة مبارزه با تروتسكيسم نابود كردند و افراد سرشناسـي            مهاجران ايراني را در شوروي    

 مـدفون   ، شـرقي و بـسياري ديگـر در سـيبري          ن، مرتضي علـوي   بي  ، نيك ، حسابي مانند ذره 
هـا، و بـويژه افـسراني كـه در پنـدار خـود                در دوران پهلوي چند نسل كمونيست     . گرديدند

آزاديخواه ولي در واقع مهره و بازيچة استكبار شرق بودنـد لـو رفتنـد و تيربـاران شـدند و              
تـاريخ  ] ايـن [سـراپاي   . بسياري از افراد حزب در اثر تيرباران، دار و شكنجه نابود گرديدند           

هـا    تـاريخ كمونيـست   . ثمـر اسـت     فايـده و بـي      آميز و بي     از خطرات و تلفات فاجعه     سرشار
  1»...اي است پر از خطرات و تلفات كه نتيجة آن جز وهن و ورشكستگي نيست  راهه كژ

                                                            
 .22ـ 20، ص  ـ خاطراتي از تاريخ حزب توده، كژراههاحسان طبري. 1



  

  

  مبخش دو

  )1320-1357 (حزب توده؛ از آغاز تا انقالب اسالمي ايران

  

  

  

  

  ودتااز تأسيس تا ك
  تأسيس حزب توده

، مـسئولين    توسـط ارتـش شـوروي      ، پس از اشغال بخشي از خاك ايـران        1320در سال   
مسئله تأسيس يك حزب سياسي را كه حامل اهداف و          ) كمينترن (»انترناسيونال كمونيستي «

از ديدگاه .  باشد، در دستور كار قرار دادند در فضاي سياسي نوين ايران   منافع اتحاد شوروي  
 تأسيس يك حزب كمونيستي خـالص       ،كمينترن، و با تجربه شكست حزب كمونيست ايران       

ــام     ــزب داراي پوشــش و ن ــك ح ــد ي ــد باي ــي«ضــرورت نداشــت و حــزب جدي  و »مل
  . پايگاه اجتماعي كسب كندبود، تا بتواند در جامعه ايران  مي»تيغيركمونيس«

  :دهد  را چنين شرح مي، اين مشي كمينترناحسان طبري
بـه كـساني كـه مـورد        ) الملل سوم در مسكو     دفتر بين  (معلوم شد كه كمينترن   

حـزب  « خبر داده بـود كـه، حـزب جديـد،            آن جمله روستا    مادش بودند و از     اعت
، كـه   1310اوالً، بعلت وجود قانون ضد كمونيستي مورخ        .  نخواهد بود  »كمونيست

ها را ممنوع و عضويت در اين حزب را جرم اعالم كرده بـود و             قانونيت كمونيست 
، كه در آن     بعلت وضع اجتماعي ايران    ،انياًث. اين قانون كماكان اعتبار قانوني داشت     

  .كند ها را غير الزم مي وجود يك حزب مستقل كمونيست
 بايد مشتركاً حزب وسـيعي بـه        »عناصر ملي «ها و     موافق اين توصيه، كمونيست   

وجود آورند و برنامة ايجاد اصالحات اجتماعي را، به طوري كه خرده بورژوازي و 
بعدها اين مسئله نيـز روشـن شـد كـه،           . ملي را نرماند، مطرح نمايند    داري    سرمايه

 بطور علنـي    ، يك حزب علني است و مانند سابق كه حزب اجتماعيون          حزب توده 
هـا سـازمان مخفـي و         اما كمونيـست  . وجود داشت، فعاليت قانوني خواهد داشت     

هند و از پـشت پـرده فعاليـت حـزب علنـي را اداره       د  جداگانه خود را تشكيل مي    
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 بود، كه   »تركيب كار مخفي و كار علني     «اين همان فرمول تشكيالتي لنيني      . كنند  مي
در تمام عمر حزب گريبانگير آن شد و پايه سياست نفاق و دورويي او قرار گرفت                

  .و سرانجام براي اين حزب داروي مهلكي فراهم كرد
 در نظـر    »عناصـر ملـي   «. مل اشكاالتي را بوجـود آورد      در ع  »تز«دوي اين    هر

 نام گرفتند، در جامعـة      »عناصر ملي «ها يافت نشدند و افراد معدودي كه          كمونيست
ها، پس از اولين جلسه       بعالوه تشكيل حوزة كمونيست   . ايران چنين شهرتي نداشتند   

ـ     (ناميدنـد     تعطيل شد، زيرا كساني كه خود را كمونيـست مـي           رزا ماننـد ايـرج مي
بطور غيـابي   . در آن جلسه راه نيافتند و در نتيجه شديداً اعتراض كردند          ) اسكندري

 نيـز مطـرح      و در كمينترن   ها بوسيله اين افراد در سفارت شوروي        تمام اين بغرنجي  
 گرفت كه براي كار ديپلماتيـك و        و سفارت از همان آغاز جانب كساني را       . گرديد

  ...تر بودند اجراي سياست او مناسب
 رماننده بود و آنهـا از اول عـدم        ، براي روشنفكران چپ   »عناصر ملي «اما منظره   

 تجمـع روشـنفكران     ،بـرعكس . رضايت خود را از اين طـرز كـار اعـالم داشـتند            
سة مؤسـسان   جل،بدين ترتيب. رماند   عناصر غير كمونيست را سخت مي      ،كمونيست

تا زمانيكـه   .  را نشان داد    عدم كاميابي تزهاي كمينترن    -از همان آغاز   - حزب توده 
 خـود   »غير كمونيـست  « و   »ملي« زنده بود، نام او بعنوان        اسكندري سليمان محسن 

شد مسلمان معتقـد       تا آنجا كه ظاهراً ديده مي      رزا اسكندري سليمان مي . نقشي داشت 
و مراعي موازين عبادت بود و به همين جهت با شـركت زنـان در حـزب شـديداً                   

  . مخالفت داشت
بعد از مرگ او آخرين قيدي كه مانع حركت حزب به سمت چپ بود، از ميـان      

 تنظـيم شـده     »ملي و دمكراتيـك   «دا در چارچوب    برنامة حزب هم كه در ابت     . رفت
آن  تر ماركسيـستي در    ، در اولين فرصت تغيير كرد و دم به دم شعارهاي خالص             بود

  �.راه يافت
، نيروي كافي سياسي و ايدئولوژيك و اطالعاتي         براي تأسيس حزب توده    اتحاد شوروي 
داد، كـه     هـاي قـديمي تـشكيل مـي         دي اين نيرو را كمونيـست     بن  استخوان. در اختيار داشت  

 »دانشگاه كمونيستي زحمتكشان شـرق    «هاي آموزشي     تعدادي از آنها در سالهاي پيش، دوره      

                                                            
 .45 ـ 43، ص ـ خاطراتي از تاريخ حزب توده ، كژراههاحسان طبري. 1



91  )1320 ـ 1357(حزب توده ؛ از آغاز تا انقالب اسالمي ايران 

 از  يـم رضـا شـاه      يا بـا سـقوط رژ      هاي قـديمي ايران    كمونيست. 1 را گذرانيده بودند   )كوتو(
 هـاي جاسوسـي در ارتـش،         عليرغم فعاليـت   2كاهللا سيام   زندان رهائي يافته و يا مانند عزت      

  . دستگير نشده بودندشناخته و
، و در رأس     از طريق ستاد خود در تهـران       با اتكاء بر اين نيروها، وزارت امنيت شوروي       

هـاي   كـرد، بـا كمونيـست     فعاليـت مـي   ، كه با پوشش كارمند سفارت شوروي      3فاو  آن علي 

                                                            
.) ش1300(. م1921در سـال    ) نام اختصاري آن بـه زبـان روسـي        : كوتو(دانشگاه كمونيستي زحمتكشان شرق     . 1

  و بـاكو    و ايركوتـسك   اين دانشگاه شعب اصلي نيز در شهرهاي تاشكند       .  تأسيس شد   در مسكو  توسط كمينترن 
 دائر شد   اي نيز در تهران     همزمان، شعبه .  بودند  و آسيا  دائر كرد، كه عمدة دانشجويان آن از كشورهاي خاورميانه        

. م1922در سـال    . شـد   ، اداره مـي    در اصـفهان   ، سركنسول شوروي   نام داشت و توسط تاردف     »كالس كادر «كه  
ــ لنينيـسم اشـتغال داشـتند، كـه هزينـه        سمماركسي كشور در اين دانشگاه به آموزش 57 دانشجو از  700حدود  

از جمله دانـشجويان معـروف      . شد   و كمينترن تأمين مي    زندگي و تحصيل آنها توسط حزب كمونيست شوروي       
  . اشاره كرد و والتر اولبريختنه، مائوتسه دونمي  ، هوشيتوان به مارشال تيتو  مي»كوتو«

، ) بين نيك ( حسن فارس: توان به افراد زير اشاره كرد  تحصيل كردند، مي»كوتو«از جمله ايرانياني كه در دانشگاه 
، مهـدي   ، يوسف افتخاري   آوانسيان ي، آرداشس علي شريف   ، محمد ، كاظم شاهرخي  ، اسماعيل شبرنگ  رضا روستا 
، ، ابـراهيم عليـزاده    ، علـي اكبـر كـاوه      ، سيد محمد تنها   ، ابوالقاسم ذره  ، هاكوپ هاكوپيان  )زاده  حسين(طهماسبي  

، جعفـر  ، حسين شرقي ، رضا شرقي  ، علي شرقي  ، ابوالقاسم الهوتي  ه، سيد علي معلم   آقازاد  ، كامران عباس صابري 
، ، محمـود بقراطـي    )يور  پيـشه (، جعفـر جـوادزاده      ، محمـود پـژوه    دوسـت ه، عزيـز ايران   زاد  ، بيوك رحيم  شرقي

، ، دكتر قهرماني، دكتر حسابي ، سموئيل كليمي  د، اسماعيل آقا طهماسبي   اهللا جاوي   ، دكتر سالم  عبدالصمد كامبخش 
 ... و  آذرلي،)برادر نيما يوشيج(ه، الدبن زاده، ستارزاد ، لطيفديلمي

 بود و    كارمند اداره راه قزوين    1305ـ    1299 هاي    در سال . آمد   بدنيا   در تهران . ش1275ك در سال    اهللا سيام   عزت. 2
  به استخدام ژاندارمري   1305در سال   .  فعاليت داشت   قزوين »انجمن پرورش « در   به همراه عبدالصمد كامبخش   

 بـه تـشكيل شـبكه مخفـي جاسوسـي            و عبدالصمد كامبخش    در ارتباط با كامران آقازاده     1313از سال   . در آمد 
مـاجرا   محفـوظ مانـد و ايـن         ، اراني » نفر 53گروه  « و لو رفتن     يري كامبخش اين شبكه عليرغم دستگ   . دست زد 

ك در  مسـيا اهللا    سـرهنگ عـزت   .  در سوابق او ثبت شد      بعنوان بزرگترين خدمت كامبخش    )حفظ شبكه سيامك  ( 
هـاي خـود بـه ابـراز انزجـار از              در بـازجويي   سـيامك .  تيرباران گرديد  1333مهر   27 دستگير و در     1332سال  

 .تشار يافت انهايي از آن در همان سال در مجلة خواندنيها  و حزب توده پرداخت، كه نمونهشوروي
 ثبت شده و مأخذ آن بازجويي دكتر  در كتاب كمونيزم در ايرانف در جلسه مؤسسان حزب توده   او  شركت علي . 3

ايـن ارتبـاط    . ف بـود   او  ا علي  است، كه در جلسه مؤسسان شركت داشت و نخستين رابط حزب توده ب             بهرامي
  :باشد اوف معروف مي ف، همان حيدر علياو علي.  انتقال يافتپس از مدت كوتاهي به كامبخش

آذربايجـان  ( شـهر نخجـوان      در. م1923 مـه    10 در   ،فاو   معروف به حيدر علـي     ،فاو  حيدر عليرضا اوقلي علي   
 رفتـه  از مهاجرين ايراني بود كه در جستجوي كار به آذربايجـان شـوروي          ) عليرضا(پدر او   . آمد   بدنيا   )شوروي

 بـه پايـان رسـانيد و از سـال           حيدر تحصيالت دانشگاهي خود را در رشته تاريخ در دانشگاه دولتـي بـاكو             . بود
 اعـزام شـد و در        بـه ايـران    ، در تهران  »ئو.پ.گ«ـ اطالعاتي پرداخت و بعنوان مأمور         به مشاغل نظامي  . م1941

 به عضويت حزب كمونيست     1945در سال   .  آذربايجان قرار گرفت    و فرقه دمكرات   ارتباط با سران حزب توده    
در . م1964 -1950در سـالهاي    .  خـارج شـد    از ايـران  .  ش 1320 پذيرفتـه شـد و در اواخـر سـالهاي            شوروي

.  م 1967 -1964در سالهاي   .  قرار داشت   آذربايجان ب. گ.  و كا  ور و وزارت كش   هاي مهم وزارت امنيت     پست
 براي تـصدي پـست معـاون       تسويگون. م1967در سال   .  بود  آذربايجان ب.گ.، رئيس كا  معاون ژنرال تسويگون  
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چـين شـده و        دسـت  »هـاي اطالعـاتي     چهـره «س و مورد اعتماد، كه از پيش بعنـوان          ناشسر
ي، تماس برقرار كرد و تـصميم       ور  و سيد جعفر پيشه    آموزش ديده بودند، مانند رضا روستا     

در ايـن   .  را به اطـالع رسـاند      »ملي«تشكيل يك حزب كمونيستي با پوشش         دال بر  كمينترن
  :ورد توجه قرار گرفت بعنوان رئيس حزب جديد م1 اسكندريتماسها سليمان ميرزا

                                                                                                                                        
كه اينك  (اوف  علي، رفت و به پيشنهاد او و تأييد آندروپوفبه مسكو) يوري آندروپوف (ب. گ. اول رئيس كا  
اوف عـضو مـشاور كميتـه مركـزي حـزب             علـي . م1966از سال   .  شد  آذربايجان ب.گ.رئيس كا ) سرلشگر بود 

 و بـا     بود، ولي به علت شيوع شديد فساد اداري در اين جمهوري، به پيشنهاد آنـدروپوف               كمونيست آذربايجان 
ف بالفاصله، هـم عـضو      او   بركنار شد و علي     از دبيركلي حزب كمونيست آذربايجان     ، آخوندوف ميلي برژنف   بي

 ف با مبارزه شديد او عليـه فـساد اداري و  او به قدرت رسيدن علي. اصلي كميته مركزي و هم دبيركل آن گرديد  
بـدين ترتيـب،    . رسـيد % 47 بـه    اقتصادي همراه بود، كه در نتيجه آن رشد ناخالص ملي جمهـوري آذربايجـان             

 بدل شد و نـاظران سياسـي غربـي او را بعنـوان فـردي بـاهوش و       ف به چهرة محبوب جناح آندروپوف   او  علي
، عضو مـشاور پوليـت بـورو        ف با حمايت جناح اصالح طلب آندروپوف      او  علي. يابي كردند جسور و نوآور ارز   

وزيـر و از متنفـذترين         و معـاون اول نخـست       عضو كامل پوليت بورو    1982 در نوامبر    گرديد و با مرگ برژنف    
  . شدهاي رهبري شوروي چهره

وف بالفاصله از طرف ناظران خارجي چنـين        ا    ارتقاء علي «: نويسد     مي ،گر معتبر شوروي    ، تحليل ژورس مدودف 
ـ تلقي شد كه ابتكار جديدي است براي دوباره بدست آوردن نفوذ از دست رفتـه شـوروي           »اي مـسلمان  در دني

گـران  مـسائل       در ايـن سـالها تحليـل      ). 140، ص   1364،  ، انتـشارات رازي   ، مبارزه قدرت در كرملين    مدودف(
ف ديـري  او ولي ستارة اقبـال حيـدر علـي   . بردند مي نام  وزير آينده شوروي    ف بعنوان نخست  او   از علي  ،شوروي

، مـسئوليت مـستقيم فعاليتهـاي     در خاورميانـه او بعنوان يكي از طراحان اصلي استراتژي منطقه شـوروي    . نپائيد
 1362ف شبكة جاسوسـي حـزب تـوده در سـال     كش.  در ايران را بعهده داشتسياسي ـ جاسوسي حزب توده 

 ف وارد ساخت و در نتيجه با به قدرت رسيدن ميخائيل گورباچف           او  بزرگترين ضربه را بر كاراكتر سياسي علي      
ل بدينسان، طلوع و افـو    .  از پوليت بورو اخراج گرديد     1987هاي او شد و در سال         شامل تصفيه ) 1985مارس  (

.  با تولد و مرگ حـزب تـوده در پيونـد اسـت             ،االصل، در آسمان سياست شوروي      ف ايراني او  ستارة حيدر علي  
نـو انـديش     سـبب شـد تـا نـشريه          ف در حـوادث آذربايجـان     او  و و علي  بور  كار پليت   تحريكات جناح محافظه  

ف بپـردازد و از جملـه سـوابق    او  بـه افـشاي علـي   واكـسبرگ . اي به قلم آ  در مقاله)مجله ادبي (ليتراتورناياگازتا
اي خود يك گذشـته جعلـي اختـراع كـرده كـه             و وي را متهم نمايد كه بر      . اطالعاتي او را در ايران برمال سازد      

 و الزم به توضيح است كه در خاطرات ايـرج اسـكندري          . هايش را در دوران جنگ دوم پرده پوشي كند          فعاليت
. ه اشتباه و يا پرده پوشـي حـساب شـده اسـت     ذكر شده است ك  »فاو  رستم علي «ف  او  برخي نشريات، نام علي   

 . با وي آشنائي داشته فرد ديگري است1320 در سالهاي في كه اسكندرياو علي
پـدر او محـسن ميـرزا    .  بـدنيا آمـد  در تهـران . ش1250 -1245 در حـوالي سـالهاي    اسـكندري  سليمان ميـرزا  . 1

سـليمان  . بـود ) وليعهد فتحعليشاه قاجار  (ا  ميرز   پسر ششم عباس    پسر اسكندرميرزا  ه پسر محمد طاهر   الدول  كفيل
 » علميه«  به تأسيس مدرسه  از پيشكسوتان اشاعه غربگرائي در ايران است، كه به اتفاق برادرش يحيي ميرزاميرزا

 عضو آن شـد و      »انجمن آدميت « پس از تشكيل لژ فراماسونري    .  دست زد  ران در ته  »ناموس«و مدرسه دخترانه    
 در عضو حوزه خصوصي سازمان اجتماعيون ـ عاميون گرديد، كه توسط حيـدر عمـواوغلي   .  ش1285در سال 

عـضو فراكـسيون    .  ش 1288 نماينـده شـد و در سـال          در دوره دوم مجلس از اصفهان     . شده بود  تشكيل   تهران
 كه در آن براي نخستين بـار برخـي مباحـث    ، بوداي بنام ايران نو  اين حزب داراي نشريه   .  شد »حزب دمكرات «

در رأس ايـن حـزب ابتـدا ميـرزا          . تي نبـود  ماركسيسساخت، ولي يك حزب       را در ايران مطرح مي    تي  ماركسيس
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، كه در ادوار مختلف ليدر سوسياليـستها        بدين منظور، سليمان محسن اسكندري    
رو و در عين حال       ها و از شاهزادگاني بود كه داراي افكار معتدل و ميانه            و دمكرات 

جعه و تشكيل   به وي مرا  . ها نزديك بود، براي اينكار در نظر گرفته شد          به كمونيست 
.  پيشنهاد گرديد  هاي ملي اروپاي باختري     يك حزب مشابه احزاب سوسيال دمكرات     

 و طرح تشكيل يك حزب معتـدل را         ]كرد [ ابراز موافقت  سليمان محسن اسكندري  
  �.پذيرفت

 مـسايل اش، در      سياسـي و اجتمـاعي غربگرايانـه       هاي  يشگرا كه عليرغم    ،سليمان ميرزا 
 شخصي، مذهبي بود، تا بدان حد كه تا زمان وفات اجازه عضويت زنان را در حـزب تـوده                  

، را بعنوان شـعار  »كن للظالم خصماً و للمظلوم عوناً  «): ع(نداد، جمله معروف موالي متقيان      
  2!اوليه حزب موعود انتخاب نمود

 نفـر   80 با شركت بيش از      ، جلسه هئيت مؤسسان حزب توده     1320مهر  15دينسان، در   ب
ــكندري  ــسن اس ــليمان مح ــزل س ــددر من ــشكيل ش ــدود  .  ت ــداد ح ــن تع ــر از 37از اي  نف

جبهه واحد  «ب سياست    نيز، در چارچو   عناصر هوادار انگليس  . هاي زنداني بودند    كمونيست
                                                                                                                                        

در . ار داشـتند  قـر  اسـكندري ه و سپس سليمان محـسن زاد  سپس سيد حسن تقي،)محمود محمود (محمودخان  
 دست زد و در مجلـس چهـارم    در قم»كميته دفاع ملي«اي به تشكيل  مجلس سوم نيز نماينده بود و بهمراه عده 

توسـط محمـد    . ش1299ها براي اجراي كودتاي خود در سال          معروف است كه انگليس   .  شد نيز نماينده تهران  
  حاضر به اين كار نشد و در نتيجه سيد ضـياء            به او مراجعه كردند و سليمان محسن        و فيروز ميرزا   علي فروغي 

دسـت زد و    ) اجتماعيون(در مجلس چهارم به تشكيل حزب سوسياليست        سليمان ميرزا   .  گرديد نامزدطباطبائي  
، بعنوان يك تيپ اجتماعي خاص از نسل نخستين         شخصيت سليمان ميرزا  .  وزير معارف شد   نه رضاخان در كابي 

 از آن رو كه وي از معدود پيشكسوتان غربگرائي در ايـران             »خاص«.  درخور مطالعه است   رجال غربگراي ايران  
داد، در عين آنكه در مسائل اعتقـادي هنـوز مـذهبي و               ليستي از خود نشان مي    بود، كه گرايشات چپ و سوسيا     

 بيـسواد و    ، از خود راضـي    ،اي هوچي، لجوج     در شرح حال رجال ايران او را شاهزاده        مهدي بامداد . متشرع بود 
 . درگذشتدر تهران. ش1322ال ا در سميرز سليمان). 113 ص ،2جلد (خواند فريب مي عوام

، ص 1343 از اوايل مشروطيت تـا فـروردين      ها در ايران     يا تاريخ مختصر فعاليت كمونيست     -كمونيزم در ايران  . 1
 انتشار يافته، از مهمترين اسـناد تـاريخ         1343 در شهريور    كتاب فوق، كه توسط سرهنگ ستاد علي زيبائي       . 199

 و بعـداً  »فرمانـداري نظـامي تهـران    «گـران     ، كه از مسئولين و شكنجه     سرهنگ زيبائي .  در ايران است   ماركسيسم
 به تدوين كتاب فوق دست زد و آنرا در تيراژ معدود به چاپ »اواكس« بود، بر اساس اسناد دست اول »ساواك«

الزم به توضيح است كه اعتبـار اسـناد        . شد  اين كتاب صرفاً براي دولتمردان مورد اعتماد رژيم ارسال مي         . رساند
 بـود و حـزب   ضع سياسي آن، مورد تأييد رهبري حزب توده، صرفنظر از موامندرج در كتاب كمونيزم در ايران  

 از جملـه، بدسـتور نورالـدين كيـانوري        . فوق بر حفظ جدي نـسخ آن در آرشـيوهاي مخفـي خـود دسـت زد                
 براي ضبط در آرشيو مركزي حزب، ارسال  شرقي، به آلمانب  .گ.ميكروفيلم كتاب تهيه شد و از طريق رابط كا        

 و با مقدمـه تيمـور       ، كه توسط فرمانداري نظامي تهران      با كتاب سير كمونيزم در ايران      كمونيزم در ايران  . گرديد
 .طور علني انتشار يافت، تفاوت دارد ب1336 در سال بختيار

 .199، ص كمونيزم در ايران. 2
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االصل بود در  ف نيز، كه ايرانياو حيدر علي.  در اين جلسه شركت داده شدند      »ضد فاشيستي 
شـناختند و چنـد نفـري كـه           كننـدگان او را نمـي       جلسه شركت داشت، ولـي اكثـر شـركت        

  .شناختند، او را معرفي نكردند مي
 اطـالع   كـه از تـصميمات كمينتـرن    ،يميهاي قد   در جلسه، از سوي برخي از كمونيست      

آنـان خواسـتار احيـاء نـام        . نداشتند پوشش غيركمونيستي حزب مورد اعتراض قرار گرفت       
 ف بعنوان يك كمونيـست ايرانـي، كـه از آذربايجـان           او  علي.  بودند »حزب كمونيست ايران  «

  :آمده، به سخنراني پرداخت و چنين استدالل كرد
 حزبي بايد تأسيس شود كه معتـدل        ،با توجه به شرايط و اوضاع و احوال ايران        

آوري كند، بدين لحـاظ نـام        رو باشد تا بتواند كليه طبقات را در خود جمع           و ميانه 
  �.حزب كمونيست در شرايط فعلي براي ايران مناسب نيست

 ساعت  13جلسه پس از    .  براي حزب فوق انتخاب شد     » ايران حزب توده «بدينسان، نام   
ون تفتـيش، كـه مـسئوليت       ي نفر از اعضاي كميته مركزي موقت و كميس        15بحث و انتخاب    
اولـين  «ايـان داد و رئـوس       ها محول شـده بـود، بـه كـار خـود پ               نيز به آن   تشكيالت تهران 

 17 (اين مرامنامه بعدها در نخستين كنفرانس ايالتي تهـران        .  حزب را تصويب كرد    »مرامنامه
  .تر شد  و مدون مبسوط) 1321مهر 

 را نيـز بـه عهـده        »كميته ايالتي تهران  «اسامي اعضاي موقت كميته مركزي، كه مسئوليت        
  :زير استداشتند، به شرح 

3  عباس اسكندري  -2) رئيس حزب  ( سليمان محسن اسكندري   -1
- 

 ايرج اسـكندري  
4

- 
5 دكتر رضا رادمنش  

- 
6 دكتر مرتضي يزدي 

- 
7 دكتر محمد بهرامي

-
  نورالـدين المـوتي  

8
-
9 شعبـدالصمد كامبخ  

-
10  رضا روستا  

-
11  آوانسيان شسا آرد 

-
  عبدالحـسين نوشـين    

12
-

13 ي محمود بقراط
-

14 اميرخيزي  علي
-

15  محمدعلي شريفي
-

  2. ابوالقاسم اسدي
 را بعنـوان     بـه مـديريت عبـاس اسـكندري         روزنامه سياست   حزب توده  ،1320در سال   

 و   غيركمونيستي عبـاس اسـكندري     هاي  ولي بعلت گرايش  . ارگان رسمي خود اعالم داشت    
 اعضاي كمونيست تحريريه، جلسات آن، محـل درگيـري و مناقـشات              روانه  هاي چپ   روش

  بـا  ، كنار رفت و روزنامـه رهبـر        از حزب توده   1321 در سال    عباس اسكندري . سياسي بود 
 روزنامـه  ،در همـين زمـان  .  ارگان حزب شد، به مسئوليت ايرج اسكندري  ، نسخه 250تيراژ  

                                                            
 .119، ص كمونيزم در ايران. 1
 .223ـ 222همان مأخذ، ص . 2
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، بعنـوان ارگـان   1»اتحـاد ضـد فاشيـستي     « نسخه نيز، در چارچوب مشي       150 با تيراژ    ،مردم
 كارمنـد   مصطفي فـاتح   ( و انگليس  ، با همكاري عمال شوروي    » فاشيست ايران  سازمان ضد «

  ايران رتبه شركت نفت    عالي
-

 نخـستين بـار در اوايـل        روزنامه مـردم  . انتشار يافت )  انگليس 
، انتشار يافته بـود  ، عضو اتحاديه باربران بندرانزلي ، به مديريت صفر نوعي    حكومت رضاشاه 

هاي وابسته به حزب توده در        ساير روزنامه . و به دليل نشر افكار كمونيستي توقيف شده بود        
بـه مـديريت    (، راسـتي    )يور  به مديريت سيدجعفر پيشه    (آژير:  عبارت بودند از   1320سال  

 و دماونـد  )  به مديريت رضـا روسـتا      »اتحاديه كارگري «ارگان   (، ظفر )گنابادي  محمد پروين 
 حـدود   در تهـران اعضاي حزب تودهشمار  1320تا پايان سال  ).اهللا فتاحي به مديريت فتح  (

200
-

  2. نفر بود150
  

  اولين مرامنامه
خـواه و    ، چهـره يـك حـزب ترقـي        اصول اساسي مندرج در اولين مرامنامه حزب تـوده        

در . ت وجودي و مضمون حزب فـوق همخـواني نداشـت          دهد، كه با عل      مي ارائهمردمي را   
  .اي نشده بود تي حزب اشارهماركسيساين مرامنامه به هيچ روي به ايدئولوژي و اهداف 

  :گويد  ماده اول مرامنامه مي
 و مبـارزه بـر عليـه هرگونـه سياسـت             حفظ استقالل و تماميت ايـران      -1ماده  

هـا در     آزادي و اختيار ملـت       بر طبق اصل معروف      استعماري نسبت به كشور ايران    
  �.تعيين سرنوشت خويش

  :نويسد  در تشريح ماده فوق ميكميسيون تبليغات حزب توده

                                                            
. در جهت مبـارزات كمونيـستي بـود       ) كمينترن (»تيانترناسيونال كمونيس «، شعارهاي   در آغاز جنگ جهاني دوم    . 1

 حمله كـرد و موجوديـت      به خاك شوروي    با نقض پيمان عدم تجاوز استالين       كه هيتلر  1941 ژوئن   22ولي در   
را » جبهه واحد ضد فاشيـستي    « و كمينترن، شعار     اين كشور مورد تهديد قرار گرفت، حزب كمونيست شوروي        

 هيتلري يك وظيفه ملي و ميهني است و         مضمون اين شعار اين بود كه مقابله با تجاوزات آلمان         . مطرح ساختند 
 ي شـورو  ،در چارچوب همـين سياسـت     . همة نيروها بايد در چارچوب اتحاد ضد فاشيستي متحداً مبارزه كنند          

انترناسـيونال  « 1943 شـد و بـراي جلـوگيري از بـدبيني متفقـين خـود، در مـه                    و انگليس  آمريكا  وارد اتحاد با    
، گئـورگي ديميتـروف   :  مراجعه شود بـه    »جبهه واحد فاشيستي  «براي آشنائي با مشي     .  را منحل كرد   »كمونيستي

 .1359، ، انتشارات تودهمنصوري. مبارزه را در راه جبهه واحد عليه فاشيسم و جنگ، ترجمه م
كمونيزم در ( نسخه رسيد    1000 نسخه و در شهرستانها به       500 به    در تهران  »رهبر«، تيراژ  نشريه     1322در سال   . 2

 ).244، ص ايران
اسناد تاريخي  : در) 1322كميسيون تبليغات حزب توده، آبان      (؟  خواهد  گويد و چه مي     حزب توده ايران، چه مي    . 3

 .178، جلد اول، ص ، انتشارات علمجنبش كارگري، سوسيال دمكراسي و كمونيستي ايران، تهران
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   يعني چه؟استقالل ايران

ر خويش را    تحميل نشود و ايراني كشو     يعني هيچ اراده خارجي بر ملت ايران       -
گوينـد ملـت      در اين صورت مي   . به هر طريقي كه خودش صالح ميداند اداره كند        

بديهي است كه هيچ كـس و هـيچ دولتـي بـراي ملـت               . ايران ملت مستقلي است   
تواند مصلحت او را ماننـد خـود او تـشخيص             دلسوزتر از خود ملت نيست و نمي      

كننـد   هاي ديگر مداخله مي ملتها و  هايي كه به اين بهانه در كار دولت        دولت. دهد
  �.فقط به اين قصداند كه به زيان آن ملت و به سود خويش استفاده نمايند

 و  »اسـتقالل « صـفحه پيرامـون مفـاهيم        4كميسيون تبليغـات سـپس شـرح جـامعي در           
خوانـد و حزبـي كـه         روشن است كه اين شعارها با واقعيـت نمـي         . دهد   مي ارائه »استعمار«

تأسيس شده بـود،    ) فاو  علي حيدر(آن     و با حضور نماينده       شوروي »وزارت امنيت «توسط  
هـاي نخـست فعاليـت        معهـذا، طـي سـال     . توانست به اين شعارها اعتقادي داشته باشد        نمي

بعدها با  .  مجتمع سازد   بفريبد و پيرامون حزب توده      را اي  حزب، چنين دعاوي توانست عده    
، بسياري از اين افـراد      آشكار شدن ماهيت وابستة حزب توده، بويژه در ماجراي نفت شمال          

  .پراكنده شدند
مبارزه در راه استقرار رژيم دمكراسي و تأمين كليه حقـوق فـردي و              «ماده دوم مرامنامه،    

روشـن  . سـازد    را مطرح مـي    2»ه و اجتماعات   عقيد ، قلم ، نطق ،اجتماعي از قبيل آزادي زبان    
دولـت  «است كه اين شعارها با ايـدئولوژي ماركسيـستي، كـه مـدعي نظـام تـك حزبـي و             

  . است، منافات دارد و تنها يك شعار تبليغاتي است»ديكتاتوري پرولتاريا
بديهي است كـه    .  است 3»مبارزه بر عليه رژيم ديكتاتوري و استبداد      « ،ماده سوم مرامنامه  

گيري از جو ضـد اسـتبدادي سـالهاي پـس از سـقوط                 از اين شعار، بهره    نظور حزب توده  م
 بمنظــور تحكــيم مواضــع خــود در راســتاي تــصرف قــدرت سياســي و اســتقرار رضاشــاه

  .تي بوده استماركسيسديكتاتوري 
تـشكيل دادگـاه عـالي بـراي        « خواسـتار     حزب توده  ،جالب توجـه اينكه در اصل پنجم     

محاكمه و مجازات اشخاصي كه به مالكيت و آزادي خيانت كرده بودند، نسبت بـه حقـوق                 
گرفتن ثروتي كه از اين راه بدست آمـده           اند و پس    فردي و اجتماعي اجحاف و تعدي نموده      

                                                            
 .همان مأخذ. 1
 .182همان مأخذ، ص . 2
 .198همان مأخذ، ص. 3
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 و ،پـذيرد  يت خـصوصي را مـي   تلويحاً حق مالك حزب توده،بعبارت ديگر. باشد  مي 1»است
 حتي در شكل محدود     ، مالكيت خصوصي  ،اين در حالي است كه در مرام واقعي اين حزب         

  .و مشروع و ناچيز آن، مورد پذيرش نيست
اي ماننـد   طلبانه و بهبـود گرايانـه    شعارهاي اصالح  در مسئله حقوق دهقانان، حزب توده     

 و واگـذاري    2»ت و بهبـود وضـع دهقانـان       اصالحات الزم در طرز استفاده از زمين و زراع        «
سـازد و خواسـتار        را مطـرح مـي     3 و خالصجات دولتي به دهقانان     بالعوض امالك رضاشاه  

اصالحات اساسي در مورد تقسيم غيرعادالنه محصول بين ارباب و رعيت و حذف عادات              «
  4 .باشد  مي»)مانند تقسيم بر طبق عوامل پنجگانه(و قوانين مربوط بدان 

 اصطالحاً  ماركسيسمدر  كه  (برداري سنتي زراعي       نظام بهره  به عبارت ديگر، حزب توده    
تقسيم عادالنه محصول «شناسد و تنها خواستار  را به رسميت مي  ) شود  فئوداليسم خوانده مي  

  :نويسد وق ميكميسيون تبليغات در تشريح ماده ف.  است»بين ارباب و رعيت
پس عدالت بشري اقتضا دارد كه قوانين ميان ارباب و رعيـت تعـديل شـود و                 
سهم بزرگتري براي رعيت در نظر بگيرند، بطوريكه بر حفظ آسايش خويش توانـا               

  �.گردد و از اين گرداب فقر و فالكت بيرون آيد
 در همين چـارچوب، بـسيار       هاي حزب توده    در رابطه با ساير اقشار اجتماعي، خواست      

  .طلبانه و فاقد هرگونه رنگ و بوي چپ و ماركسيستي بوده است معتدل و اصالح
 وفـادار    و كمينترن  »وزارت امنيت شوروي  «كوشيد تا به توصية        مي بدينسان، حزب توده  

 آن را مخـدوش     »غير كمونيـستي  « و   »ملي«است  روانه، كه سي    باشد و از هرگونه تظاهر چپ     
رهبري  رف در ايران بود و مسئوليت نظارت باو سازد، بپرهيزد و بايد گفت تا زماني كه علي   

گرائـي تاحـدودي مراعـات        ايـن مـصلحت   ) 1328تا حدود سال    (حزب را بر عهده داشت      
  .شد مي

  :، ارگان حزب، چنين نوشت، روزنامه رهبر1322در سال 
، نـسبتي    كمونيست است؟ نسبت كمونيستي به حزب توده ايران        آيا حزب توده  

                                                            
 .205 ص ،همان مأخذ. 1
 .218همان مأخذ، ص . 2
 .223همان مأخذ، ص . 3
در نظـام  ). كـار (زمـين، آب، بـذر، گـاو و رعيـت     : عوامل پنجگانه زراعت عبارتست از    . 229همان مأخذ، ص    . 4

 .شد برداري سنتي زراعي ايران بر اساس عوامل فوق محصول ميان مالك و رعيت تقسيم مي بهره
  .230همان مأخذ، ص . 5
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كوشـند بـه مـا وارد سـازد و بـدان وسـيله سـعي دارنـد                     مي كه دستة سيد ضياء   
. انند نسبتي است غلـط و دور از حقيقـت         داران و تجار ايراني را از ما بترس         سرمايه

چرا؟ زيـرا مـا   . خواه و طرفدار قانون اساسي  حزبي است مشروطه  حزب توده ايران  
معتقديم كه افكار كمونيسم و سوسياليسم زائيده شرايط اجتماعي خاص است كـه             

آيد آن حـزب       بوجود    وجود ندارد و اگر روزي حزب كمونيست در ايران         در ايران 
  �.قطعاً حزب توده نخواهد بود

 مبنـي بـر اسـتتار چهـره كمونيـستي خـود، در              با علل شكست اين تاكتيك حزب توده،      
واقعيت اين است كه عملكردهاي حزب      .  آشنا شديم  صفحات پيشين از زبان احسان طبري     

در ) 1324 -1325 ( و غائله فرقه دمكرات آذربايجان     ئله امتياز نفت شمال   توده، بويژه در مس   
 بـر جـاي نگـذارد و    سطح عمومي جامعه هيچ ترديدي در وابستگي اين حزب به شـوروي       

  .رتي وسيع كسب كرد شه،سرعت بعنوان يك حزب وابسته به بيگانهه حزب توده ب
 بــا 1320-1327 در ســالهاي نكتــه جالــب توجــه، مقايــسة عملكردهــاي حــزب تــوده

در . اسـت ) 1358 -1361 ( ايران عملكردهاي آن در سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي        
كوشد تا به هر      خت از غيرقانوني شدن پرهيز دارد و مي       هر دو مقطع تاريخي، حزب توده س      

 توسط  1327(در هر دو مقطع پس از انحالل        . هاي واقعي خود را مكتوم دارد       بهائي سياست 
 بـدليل كـشف روابـط        توسط مقامات قضائي جمهـوري اسـالمي ايـران         1362 و   رژيم شاه 

 و  »قانونيـت «، كه ديگر حزب از اهـرم        )راف صريح رهبران حزب بدين امر     جاسوسي و اعت  
همانگونـه  . دارد هاي خود را به صراحت بيان مي         نوميد شده، ماهيت سياست    »فعاليت علني «

قـانون اساسـي   «، حزب توده خود را مقيد بـه    )1320-1327(كه در دورة اول فعاليت علني       
نيـز، خـود را   ) 1358 -1361(ه دوم فعاليت علني كرد، در دور   وانمود مي  »مشروطه سلطنتي 

همانگونه كه در دورة اول،     . كرد   وانمود مي  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران    «وفادار به   
و    و دار   را اتهام وارده از سـوي سـيد ضـياء          »شهرت كمونيستي «حزب توده با مظلوم نمائي      

اتهامـات  « را »شـهرت جاسوسـي  «نمود، در دوره دوم نيـز    تبليغ مي»اراده ملي«دسته حزب  
، تمـام نيروهـاي     »شـهرت «خواند و در تبيـين ايـن           مي 2»آريامهري   و تبليغات    قالبي ساواك 
 عليـه  »عنـاد كوركورانـه   «مـذهبي را بـه        ، اعم از راست و چپ و مذهبي و غير         سياسي ايران 

اصل اسـتقالل  «همانگونه كه در دوره اول، حزب توده خود را مقيد به       . نمود  حزب متهم مي  

                                                            
 .250، شماره 17/12/1322رهبر، . 1
 .671، ص 1361، سال ، انتشارات توده ايران و مسائل ميهن انقالبي ما، حزب تودهالدين كيانورينور. 2
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 اعـالم   » نه غربي  -نه شرقي «ساخت، در دوره دوم نيز خود را مقيد به اصل              وانمود مي  »ملي
  .داشت  مي

  :، رياكارانه، چنين گفت، دبير اول حزب توده1359در اين رابطه در سال 
 در چهارچوب همان مفهوم استقالل كـه در بـاال           »نه شرقي، نه غربي   «شعار  . ..

 را در چهـارچوب     »نه شرقي، نه غربـي    «ما شعار   . يادآوري شد قابل پذيرش است    
اند ما با هر دولتي كه به حقوق ما احترام بگذارد              كه گفته  اين اظهارات امام خميني   

و با هر دولتي كه بخواهد حقوق ملي ما را زير پا و با ما دوستي كند دوست هستيم 
  �.پذيريم كنيم و مي بگذارد و با ما دشمني كند دشمن هستيم، درك مي

روشـن اسـت كــه چنـين مـشي و عملكــردي در عـرف سياسـت چيــزي نيـست جــز        
  .ودش  خوانده مي»ميلرانيسم« و »نيسمواپورت«، ماكياوليسم، كه در اصطالح ماركسيسم

  
  نخستين كنفرانس ايالتي تهران

 در منـزل     حـزب تـوده    ، نخستين كنفرانس ايـالتي تهـران      )روز جمعه  (1321 مهر   17در  
 نتيجة ايـن كنفـرانس،      ترين  مهم. تشكيل شد ) برادر دكتر فريدون كشاورز    (جمشيد كشاورز 

مرامنامة مصوب كنفرانس فوق، در     .  حزب توده بود   »نظامنامه« و   »مرامنامه«تنظيم و تصويب    
  . مؤسسان بود، كه با شرح و تفصيل بيشتر تدوين گرديدهيأتواقع همان مصوب جلسة 

كـه بعـداً بـه       (كرمـاني  كمونيست مانند دكتر مظفر بقائي      در اين كنفرانس، اشخاص غير    
ن بـا    و جبار باغچـه    ، مهندس احمد رضوي   ) بدل شد  يكي از دشمنان درجه اول حزب توده      

 شديد قرار گرفت و از حزب     مورد حمله  در اين كنفرانس، عباس اسكندري    . حضور داشتند 
 حمله كرد كه سخنان او مـورد        ن ضمن نطقي، به شوروي    با  همچنين جبار باغچه  . اخراج شد 

  .هاي حاضر در كنفرانس قرار گرفت اعتراض شديد كمونيست
كـه تـا تـشكيل كنگـره،        ،  كنفرانس، افراد پيشين را بعنوان اعضاي كميتـه ايـالتي تهـران           

 دادند، انتخاب كرد و تنها به جـاي عبـاس اسـكندري             وظايف كميته مركزي را نيز انجام مي      
 و مهـدي    دكتـر فريـدون كـشاورز     ) كه وفات يافته بود    (و ابوالقاسم اسدي  ) كه اخراج شد  (

  .م را به تركيب خود وارد كردمرا كي
، ، مازنـدران  آذربايجـان ( اسـتان كـشور      5 موفق شده بود در      ، حزب توده  1321در سال   

 شـهر   19د را تأسيس كنـد و عـالوه بـر آن در              خو »كميته ايالتي «) ، اصفهان ، گيالن خراسان

                                                            
  .233همان مأخذ، ص . 1



100 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

 حزب توده در    يدر سال فوق، تعداد اعضا    .  دست زند  »كميته محلي «كوچك نيز به تشكيل     
، در 1322ايـن رقـم در سـال    .  نفر و در شهرستانها نيز همين تعـداد بـود          300 حدود   تهران
  . نفر رسيد1500مالي كشور به بيش از هاي ش  نفر و در استان700 حدود تهران

  
  »طبقه كارگر« و حزب توده

شـوراي  «، تأسيس اتحاديه كارگري بنام      1321 در اوايل سال     مهمترين ابتكار حزب توده   
ايـن سـازمان    .  بود تا به رياست رضا روس    »ي و زحمتكشان ايران   هاي كارگر   مركزي اتحاديه 

گيري از افـراد غيركمونيـست، ماننـد تقـي            توانست با پوشش كامالً غيركمونيستي و با بهره       
 كارگر و در ساير شـهرها  1000 قريب به ، در تهران )مسئول شورا در استان اصفهان     (فداكار

 بـه يـك     وجهي را پيرامون خود گردآورد و در مقايسه بـا سـازمان حـزب تـوده               عده قابل ت  
  .سازمان قابل توجه سياسي مبدل شود

 با دو سازمان كارگري ديگر ائتالف كرد و نام خـود را             »شوراي مركزي «،  1322در سال   
 در شـهر    »شـوراي متحـده   «مهمترين مركز فعاليت    .  تغيير داد  »...شوراي متحده مركزي    «به  

دليل وجهه شخصي كه در ميان كـارگران داشـت، توانـست            ه   ب  بود، كه تقي فداكار    اصفهان
، نـام   تقي فداكار كمونيست نبود و عليرغم همكاري بـا روسـتا          . عده زيادي را مجتمع سازد    

 گذارده بود و    »ن اصفهان ن و زحمتكشا  هاي كارگرا   ديهشوراي مركزي اتحا  «اتحاديه خود را    
 و روستا هـر چنـد از وجهـة فـداكار و اقتـدار او                رهبري حزب توده  . »...شوراي ايالتي   «نه  

، به سازماني رقيب بـا      »شوراي متحده «زيرا  . اي جز تحمل نداشتند     رهناراضي بودند، ولي چا   
طلبانه در  هاي خود سوداهاي جاه   با اتكاء بر موفقيت    حزب توده بدل شده بود و رضا روستا       

  1.پروراند سر مي
 در دو مقطـع     هاي كـارگري حـزب تـوده        نكته قابل توجه در اين زمينه، مقايسه فعاليت       

، صـنعت در    1320در  .  است  ايران  و سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي       1320هاي  سال
اعم از فعلـه    ( رشد نازلي داشت و تعداد كارگران ايراني شاغل در همه صنوف شهري              ايران

گرفت؛ كه از اين ميان مقدار نـاچيزي در            هزار نفر را دربرمي    200 رقمي حدود ..) .و باربر و  
كارگران ايراني در آن زمان عموماً روستائيان بودند كـه بـه        . كارگاههاي صنعتي شاغل بودند   

هـاي    دليل فقر شديد، راهي شهرها شده و با حقوق ناچيزي در كارگاهها و معدود كارخانـه               
 كامالً مذهبي و متشرع بودند و  ، كارگران صنعتي ايران   از نظر فرهنگي  . كردند  كار مي صنعتي  
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آگـاهي    ولي بدليل سطح پائين     . كردند   الحادي را با نفرت طرد مي      ايدئولوژيطبيعتاً هرگونه   
هـاي الحـادي و ماترياليـستي چـون      ايـدئولوژي توده مردم ايران، هيچگونه تصور ذهنـي از      

  محكوم بيسوادي فاحشي كه اكثريت مطلق زحمتكشان شهري را       .  نداشت  وجود ماركسيسم
لذا، اتحاديه كارگري . ، عامل مهمي در اين عدم شناخت بود آگاهي سياسي كرده بود به عدم   

، »نان و مسكن  «حزب توده با پوشش كامالً غيركمونيستي و با شعارهاي بظاهر موجه، چون             
 تعداد قابل توجهي از كارگران و فقـراي شـهري را    هاي خود،   »آكسيون«شد كه در      موفق مي 
عدالتي اجتماعي حاكم بر جامعه ايران بود، طبعـاًٌ           ها، كه منبعث از بي        اين حركت . جلب كند 

 حزب توده از ميان انبـوه       ،به اين دليل ساده   . تي نداشت ماركسيسهيچ ارتباطي با ايدئولوژي     
ند، تنها توانست عده معدود چند صد       شد   مي »شوراي متحده «كارگراني كه جذب شعارهاي     

ـ  .  و صفوف حزب جلب كند    ماركسيسمنفري را به     هـر روي، ايـن اهـرم نفـوذ در     ه ولـي ب
  .هاي تبليغاتي و سياسي حزب توده بود برداري كارگران عامل مهمي در بهره

تـوجهي را تـشكيل       قابـل   عدة ، كارگران صنعتي   ايران در سالهاي پس از انقالب اسالمي     
» انقـالب سـفيد  «در ايران در سالهاي پس از ) مونتاژ(در واقع رشد صنعت وابسته    . دادند  مي

و بويژه برنامـه نواسـتعماري اصـالحات ارضـي، تـوده كثيـري از عـشاير و روسـتائيان را                     
ـ .  صنايع مونتاژ امپرياليستي به شهرها كـشاند       »نيروي كار ارزان  «ورشكست كرد و بعنوان      ه ب

 يـك كـشور كـامالً       1320، ايـران دهـه      1350 سـالهاي    يـران اعبارت ديگر، در مقايـسه بـا        
طبقـه   «نبودنبه دليل   » كمينترن«شد و به همين دليل بود كه          فالحتي محسوب مي   - عشايري

  .دانست  را نادرست مي»كمونيستحزب «در ايران تأسيس » كارگر
، آمـار كـارگران شـاغل در كارگاههـاي بـزرگ             ايران انقالب اسالمي  در سالهاي پس از   

به تنهائي حدود نيم ميليون     ) شوند   خوانده مي  »پرولتاريا« كه در اصطالح ماركسيسم   (صنعتي  
 نفر در كارگاههاي صنعتي     135600تنها  .) ش1339. (م1960 در حاليكه در سال      1.استنفر  

 نفر در كارگاههـاي بـزرگ صـنعتي شـاغل           55000كشور اشتغال داشتند و از اين ميان تنها         
  2.بودند

 تنها يك رشد كمي نبود، بلكه در عين حـال يـك رشـد               رشد كارگران صنعتي در ايران    
 اكثريت مطلق كارگران و زحمتكشان شهري بيسواد        1320در حاليكه در دهه     . دكيفي نيز بو  

  .دهد نشان مي% 6/80 درصد باسوادان مناطق شهري كشور را ،آمار  1360بودند، در سال 
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هـاي     را طـي دهـه      ايـران  ها، رشد كمي و كيفي كارگران صـنعتي         مجموعه اين شاخص  
دهد كه نسبت كارگران كارگاههـاي   هاي كمي نشان مي     شاخص. دهد   نشان مي  1350-1320

اگـر سـواد را   . ، تقريباً ده برابر افزايش يافتـه اسـت       1340-1360بزرگ صنعتي طي سالهاي     
، آمـار     بعنوان يك معيار اساسي در تعيين رشد كيفي محسوب داريم، كه مسلماً چنين اسـت              

 1350-1360رگ كشور در دهه     درصد باالي باسوادي را در كارگران كارگاههاي صنعتي بز        
  .دهد نشان مي

 از نظـر كيفـي نيـز        »طبقه كارگر « مدعي است كه با رشد پرولتارياي صنعتي،         ماركسيسم
بدينـسان، بتـدريج    . خواهـد بـرد      پـي    »طبقه«رشد خواهد كرد و به قدرت خود بعنوان يك          

آگاهي سياسي است و نـسبت بـه          د  اي كه فاق    ، يعني طبقه  »طبقه در خود  «كارگران از حالت    
اي كـه   ، يعنـي طبقـه  »طبقه بـراي خـود  «منافع طبقاتي خويش فاقد درك اجتماعي است، به         

 »آگاهي طبقـاتي  «رشد  . شوند  نسبت به منافع و قدرت طبقاتي خود شناخت يافته، مبدل مي          
گـردد و بدينـسان،        اسـت، مـي    »ايـدئولوژي طبقـه كـارگر     «، كه   ماركسيسمسبب گرايش به    

 اسـت،   »حزب پيشاهنگ طراز نـوين طبقـه كـارگر        « كمونيست، كه    كارگران به سوي حزب   
  .يابند بيش از پيش گرايش مي

  :نويسند  در مانيفست حزب كمونيست مي و انگلسماركس
ـ   كـه تـوده   يابد، بل   اريا افزايش نمي  ـنايع فقط شمار پرولت   ـولي با رشد ص    اي ـه

پذيرد و او ايـن       آيند، قدرت پرولتاريا فزوني مي        پرولتاريا يكجا گرد مي    وهي از ـانب
هـائي عليـه      آنگـاه كـارگران، اتحاديـه     ... كنـد      روز احساس مـي    قدرت را روز به   

... كننـد     دهند و براي دفاع از دستمزد خويش متفق عمل مـي            بورژوازي تشكيل مي  
هـر  .... رولترها بصورت طبقه و بدين سان بصورت يك حزب سياسي           اين تشكل پ  

  1...گردد تر از پيش مي تر و استوارتر و پرتوان بار هم نيرومند
دهـد،    داري، عكس اين دعاوي را نشان مـي        واقعيات رشد صنعت در كشورهاي سرمايه     

 بنحو چشمگيري توسعه و تمركز يافته        و انگلس  در حاليكه صنعت نسبت به دوران ماركس      
  :زنيم در نمونه ايران اين ادعا را محك مي. است

 حزب توده توانست به نفوذ قابل اعتنـائي         1320 ديديم كه در دهه      در نمونه حزب توده   
،  ايـران  هاي پس از انقالب اسالمي      در صفوف كارگران ايران دست يابد، در حاليكه در سال         

كه شرايط فعاليت آزاد صنفي و سياسي، بدون كمترين قيد و بنـدي وجـود داشـت، حـزب        
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دهـد   بررسيهاي انجام شده نـشان مـي  . توده موفق به جذب حداقل نيروي كارگري هم نشد       
اعضاي ايـن حـزب     دادند و عمدة       ناچيزي را تشكيل مي     عدة كه كارگران عضو حزب توده    

  .آموزان و كارمندان و شاغلين بخش خصوصي بودند دانشجويان و دانش
با توجه به رشد كمي كارگران شاغل در صنايع بزرگ كشور و با توجه بـه رشـد كيفـي        

 و  ماركسيـسم پديده عدم گرايش كارگران به      ) 1350-1360درصد باالي باسوادي در دهه      (
توان تحليل كرد؟ مجموعه بررسيها عكس دعـاوي ماركسيـسم را              را چگونه مي   حزب توده 

  :دهد نشان مي
كـه بـدليل تخـصص فنـي و         (، فقدان كارگران شاغل در صنايع بزرگ        1320 در دهه  -1

و وجود انبـوه عظـيم      ) تجمع در مراكز بزرگ صنعتي از آگاهي سياسي باالتري برخوردارند         
آگاه، كه تحت تأثير فقـر اقتـصادي بـه سـرعت جـذب شـعارهاي        تخصص و نا    كارگران بي 

  . بودي حزب تودههاي كارگر شدند، عامل مهمي در موفقيت اتحاديه صنفي مي
، سبب فقر فرهنگي و جذب آنان به شعارهاي     1320 در دهه     بيسوادي كارگران ايران   -2
در حاليكه بـه عكـس، درصـد بـاالي سـواد و            . شد   مي هاي حزب توده    فريبانه اتحاديه عوام  

فريبانه  ، عامل مهمي در دفع شعارهاي عوام      آگاهي سياسي در كارگران عصر انقالب اسالمي      
  .حزب توده و ساير گروهكهاي چپ بوده است

ـ        در جامعه كارگري ايران    ، حزب توده  1320 در دهه    -3 ه  شناخته شده نبود و كارگران ب
در حاليكه  . شدند، نه ايدئولوژي حزب توده      طور عمده جذب شعارهاي صنفي و رفاهي مي       

ي و ايـدئولوژيك   بعنوان يك جريـان سياسـ  ، ماركسيسمهاي پس از انقالب اسالمي    در سال 
هاي   در جامعه كارگري ايران شناخته شده بود، و همين امر سبب دفع شديد و قاطع حركت               

بايد توجه داشـت كـه موفقيـت        . شد  هاي كارگري از سوي توده كارگران مي        چپ در محيط  
 در شرايطي صورت گرفت كه اين حـزب خـود را بعنـوان يـك                1320حزب توده در دهه     

ساخت و ايدئولوژي الحادي      وانمود مي ) و گاه مذهبي  (كمونيست  طلب و غير      حزب اصالح 
در حاليكه در سالهاي پس از انقالب اسالمي، حزب توده خـود را بعنـوان               . آن شناخته نبود  

، قاعـدتاً بايـد توجـه       ماركسيـسم بنـا بـه اصـول       . ساخت  يك جريان ماركسيستي مطرح مي    
خواند بيـشتر      مي »وين طبقه كارگر  حزب طراز ن  «تي، كه خود را     ماركسيسكارگران به حزب    

در نمونه حزب توده،    . طلب و معتدل و غيركمونيست      باشد، تا به يك جريان سياسي اصالح      
  .دهد واقعيت عكس اين را نشان مي

 خأل و از جمله جامعه كارگري كشور از يك          ، جامعه ايران  1320 و باالخره، در دهه      -4
، در حاليكـه در سـالهاي پـس از انقـالب اسـالمي            . ار بـود  ايدئولوژيك و سياسي برخـورد    
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 از پيشگامان نهـضت اسـالمي بودنـد و اعتـصابات كـارگري، بـويژه                كارگران صنعتي ايران  
 سـهم مهمـي در فلـج كـردن رژيـم طـاغوت و                ،اعتصابات كاركنان صنعت نفت خوزستان    

ايمان كـارگران صـنعتي كـشور بـه اسـالم، بعنـوان مكتـب        . الب اسالمي داشت  پيروزي انق 
، عامـل اساسـي در دفـع        )ره(محرومان و پابرهنگان و اعتقاد راسـخ آنـان بـه رهبـري امـام              

اين عامل ثمـره و نتيجـه   . هاي انحرافي و شعارهاي صنفي عوامفريبانه بوده است        ايدئولوژي
  .باشد يمهاي غني فرهنگ اسالمي در جامعه ايران   ضافه زمينهعوامل پيشگفته به ا

  
  »فراكسيون توده«مجلس چهاردهم و 

-1323( با انتخابات مجلس چهاردهم با چنين پيشينه فعاليت و سازماندهي، حزب توده      
  .مواجه شد) 1322

گيري از همه اشكال فعاليت مخفي و         ل بهره ، و بهتر بگوئيم لنينيسم، بنا به اص       ماركسيسم
 حزب بلشويك . داند  هاي مهم فعاليت خود مي      علني، مبارزات پارلماني را نيز يكي از عرصه       

 شركت  »دوما«در انتخابات مجلس    . م1905-1907 در شرايط سالهاي پس از انقالب        روسيه
  1. شد»دوما« پارلماني در »فراكسيون«ل يك ي و موفق به تشككرد

 خواهان فراخواندن نمايندگان بلشويك از مجلـس        رو لنين   در همان زمان مخالفين چپ    
 در كتـاب بيمـاري      بعـدها لنـين   .  معروف شـدند   2»ها  آتزويست«تزاري بودند و لذا به گروه       

، كه هرگونـه شـركت      هاي چپ آلمان     در مقابله با كمونيست    ،كي چپگرائي در كمونيسم   كود
  :كردند، چنين نوشت هاي بورژوائي را محكوم مي در پارلمان

داده ايم و تجربه نـشان        ها شركت كرده    ترين پارلمان   ما بلشويكها در ضدانقالبي   
ضروري هـم   ... است كه چنين شركتي نه تنها مفيد بلكه حزب پرولتارياي انقالبي            

  3...بود
هاي بورژوائي به عنوان يك ابزار علني مبارزه سياسي           ، شركت در پارلمان   از ديدگاه لنين  

ها و تبليـغ شـعارهاي سياسـي حـزب            مطرح بود، كه بايد از آن در جهت آگاه ساختن توده          
 و تأثير توسـعه     ولي بعدها با ظهور خروشچفيسم در اتحاد شوروي       . جست  مونيست بهره ك

 اروپـاي    احـزاب كمونيـست   و مطـرح شـد  »آميز  گذار مسالمت «پارلمانتاريسم در غرب، تز     

                                                            
  كه از دوستان لنين مانيلوسكي يك مأمور نفوذي پليس تزاري بنام رمان،»وماد«در رأس فراكسيون بلشويكها در . 1

 . بود، قرار داشتو عضو كميته مركزي حزب بلشويك
 .»دنفراخوان«، به معناي »آتزيو«از واژه روسي . 2
 .750، يك جلدي فارسي، ص لنين، آثار منتخبه. 3
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 بورژوائي  مفهوم اين تز اين است كه با شركت در نهادهاي دولت          .  به اين تز گرويدند    غربي
آميـز، سوسياليـسم را تحقـق         توان به تـدريج و بطـور مـسالمت            مي) د پارلمان و كابينه   نمان(

 بعنوان يك استراتژي مطرح است و نه بعنـوان يـك            »پارلمانتاريسم«در اين مفهوم،    . بخشيد
  .ساخت  مطرح مي، كه لنين»تاكتيك«

 و  آماج حمله شديد مائوئيـسم    . م1960ر دهه   پارلمانتاريسم به مفهوم استراتژي، بعدها د     
 قرار گرفت و آنان احزاب كمونيست سنتي را به عدول از لنينيـسم و سـازش بـا                   »چپ نو «

  .بورژوازي و مستحيل شدن در نهادهاي جامعه بورژوائي متهم ساختند
 »فراكسيون تـوده  «زب از تشكيل    توان گفت كه هدف اين ح        نمي در رابطه با حزب توده    
گيري از پارلمانتاريسم به مفهوم لنيني آن، يعنـي بعنـوان تاكتيـك               در مجلس چهاردهم، بهره   

طلبي و سوداي وزارت و وكالـت و پارلمانتاريـسم بـه معنـاي                جاه. مبارزه علني، بوده است   
م پرسـت حـزب   مسلماً سهم بيشتري در اين فعاليت رهبران مقـا    ) ميلرانيسم(استراتژيك آن   

  1.توده داشته است
 با چنين دسـتاويز ايـدئولوژيك و بـا چنـين سـوداهاي              هر روي، رهبران حزب توده    ه  ب

مطالعـه وضـعيت كانديـداهاي      . ميلرانيستي در انتخابات مجلس چهاردهم شـركت جـستند        
  :حزب توده در اين انتخابات جالب است

 صـرف كـرد، و معروفتـرين        ن نيـروي خـود را در انتخابـات تهـران           بيشتري حزب توده 
، دكتـر   ، دكتر محمد بهرامـي    ، رضا روستا  مانند سليمان محسن اسكندري   (هاي خود را      چهره

از ميـان ايـن عـده، بيـشترين آراء          .  كانديدا نمود  از تهران ) ، نورالدين الموتي  مرتضي يزدي 
 آخرين نفري كه به مجلس راه        در حاليكه آراء  ).  رأي 5000( شد   نصيب دكتر مرتضي يزدي   

 نيز كه در اوايـل دوره       سليمان محسن اسكندري  . دو برابر اين رقم بود    ) نفر دوازدهم (يافت  
شد، بـدليل وابـستگي بـه         با آراء طبيعي وكيل مي    ) مجلس دوم و سوم و چهارم     (مشروطيت  
فـوت  ) 1322 دي   17( در جريان انتخابات مجلـس چهـاردهم         وي. رأي نياورد حزب توده   

  .كرد
از .  نماينده به مجلـس اعـزام دارد       9  موفق شد از ساير شهرهاي كشور      ولي حزب توده  

دربـاره  . شـد )  رأي 30000 بـا    از حوزه اصفهان  (ر   فداكا  اين ميان، باالترين آراء نصيب تقي     
فداكار، همانگونه كه گفتيم، آراء وي ناشـي از محبوبيـت شخـصي او در مجـامع كـارگري                   

                                                            
 ـ  ، كژراهـه احـسان طبـري  : ، بـه براي آشنائي با روحية ميلرانيستي و سوداهاي مقام پرستانه سران حـزب تـوده  . 1

 .اتي از تاريخ حزب توده، مراجعه شودخاطر
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  .رخي دولتمردان وابسته بود و حمايت باصفهان
  :بگفته احسان طبري.  به مجلس راه يافت رأي از ساري5200 با ايرج اسكندري

 او را واداشت كه از فرصت استفاده كند و بـه وكالـت و               طلبي شديد ايرج    جاه
ه بـا توصـيه او بـه دوسـتانش در           الـسلطن   ، قـوام    رد وكالت او  در مو . وزارت برسد 

  1. كارش را تسهيل كردمازندران
، ) رأي 19734 ( از الهيجـان   دكتر رضا رادمنش  : اي عبارت بودند از     ساير نمايندگان توده  

 3400 ( از بندر انزلـي    ، دكتر فريدون كشاورز   ) رأي 10000 ( از شهسوار  رحمانقلي خلعتبري 
 8319 (بزوار از س  ، محمد پروين گنابادي   ) رأي 7779 ( از قزوين  ، عبدالصمد كامبخش  )رأي
 6068( از ارامنـه شـمال        آوانسيان ، آرداشس ) رأي 6300 ( از فردوس  ، شهاب فردوس  )رأي
  .ود تأمين شده بآراء افراد فوق با دخالت مستقيم مأمورين ارتش سرخ). رأي

 اخـراج شـد و      از حـزب تـوده    ) 23 مـرداد    11( در كنگـره اول      از اين ميـان خلعتبـري     
 نيز كـه    وري  سيد جعفر پيشه  .  پرداخت 14 عضو به فعاليت در مجلس       8 با   »فراكسيون توده «

  .اش در مجلس مردود شد  رأي آورده بود اعتبارنامه از تبريزبا كمك ارتش سرخ
 را در سـطح      در مجلس چهاردهم، حـزب تـوده       »فراكسيون توده «بايد گفت كه فعاليت     

بـرخالف  . بـين افكـار عمـومي قـرار داد          جامعه معرفي كرد و مواضع سياسي او را زير ذره         
 نه تنها به رشد حزب توده در سطح جامعه كمك نكـرد بلكـه               »تريبون پارلمان «،  ننظريه لني 

مواضع حزب توده در . به نخستين گام مهم در افشاي ماهيت وابسته حزب توده بدل گرديد         
دو مسئله مهم سياسي روز در اين افشاگري، انزوا و منفوريت حزب توده بعنوان يك حزب            

  .، سهم اساسي داشتوابسته به بيگانه
 با اتكاء به حضور نظـامي        بود كه اتحاد شوروي    مسئله نخست، مسئله امتياز نفت شمال     

ي را بـه رياسـت      هيـأت در نتيجـه    . شـمرد   خود در خاك ايران آن را حـق طبيعـي خـود مـي             
 »رجـال «واقعيت ايـن اسـت كـه        .  اعزام داشت   تهران به) معاون وزارت خارجه   (كافتارادزه

اي به دادن امتياز فـوق     هيچ عالقه ) وزير وقت    نخست از جمله ساعد   (دست پروردة انگليس  
 گـري    بـا ناشـي    و واقعيت اين است كه رهبـران حـزب تـوده          .  نداشتند »همسايه شمالي «به  

 هيـأت عجيبي سخت به دفاع از اين امتياز برخاستند و اين در حالي بود كـه پـيش از ورود          
  :اي در سخنراني خود گفته بود ، نماينده توده، دكتر رادمنششوروي

بنده خواستم عرض كنم كه بنده با رفقايم با دادن امتياز بـه دولتهـاي خـارجي               

                                                            
 .273، ص كژراهه. 1
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آهـن را خـودش احـداث          توانست راه  همانطور كه ملت ايران   . بطور كلي مخالفيم  
تـوانيم تمـام منـابع          بنده يقين دارم كه با كمك مردم و سرماية داخلي، ما مي             كند،  

ثروت اين مملكت را استخراج و شايد بتوانيم به موضوع بدبختي مردم اين مملكت    
  1.بهبودي بدهيم

هـاي     به شـركت    از سوي دولت ساعد    اي امتياز نفت شمال   اين زماني بود كه زمزمه اعط     
 مطـرح گرديـد،   ولـي زمانيكـه درخواسـت دولـت شـوروي         !  مطـرح بـود     انگليس -آمريكا

 به بيگانه بـدل شـد و حـزب          چاك اعطاي امتياز نفت شمال       به مدافع سينه   »فراكسيون توده «
  . دست زدهايي در جهت منافع شوروي  به تشكيل تظاهرات و دمونستراسيونتوده

 »فراكسيون توده «اي كه در طول حيات مجلس چهاردهم رخ داد و مواضع              دومين حادثه 
 گرديـد، غائلـه     دهسبب افشاي بيش از پـيش ماهيـت وابـسته و دسـت نـشاندة حـزب تـو                  

  . بود و كردستانها در آذربايجان دمكرات
  

  كنگره اول
كلوپ مركزي   ( در خيابان فردوسي تهران    1323 مرداد   10 در   نخستين كنگره حزب توده   

كنگره در شرايطي برگزار شد كه تعداد اعضاي حزب در تهـران بـه          اين  . برگزار شد ) حزب
 در تهران بـه     رسيد و تيراژ روزنامه رهبر       نفر مي  2500ها به حدود       نفر و در شهرستان    1000
 نماينـده داراي حـق      168در اين كنگـره     .  رسيده بود  2000 نسخه و در شهرستانها به       1500

  2.آزاد شركت داشتند ع  نفر مستم19رأي و 
  :در اين كنگره، اعضاي كميته مركزي و كميسيون تفتيش كل به شرح زير انتخاب شدند

  ):اسامي به ترتيب آراء(اعضاي كميته مركزي 
 شـس ا آرد -4 پـروين گنابـادي    محمـد  -3  دكتر محمد بهرامي   -2  نورالدين الموتي  -1

  دكتـر رضـا رادمـنش      -8 علي اميرخيزي  -7  ايرج اسكندري  -6  احسان طبري  -5 آوانسيان
  . دكتر فريدون كشاورز-11  عبدالصمد كامبخش-10  محمود بقراطي-9

  ):به ترتيب آراء(اعضاي كميسيون تفتيش كل 
 خليـل  -4ن  عبـدالحـسين نوشـي  -3ت   دكتر حـسين جــود     -2  دكتر مرتضي يزدي   -1
 يالدين كيـانور     دكتر نور  -8  احمد قاسمي  -7  رضا روستا  -6  مهندس علي علوي   -5 ملكي

                                                            
  .809، ص 19/5/1323، مورخ 1308، شماره مجله مذاكرات مجلس شوراي ملي. 1
 . درج شده است261ـ 255اسامي نمايندگان كنگره در كتاب فوق، ص . 251ـ250ص ، كمونيزم در ايران. 2
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  . ضياء الموتي-9
  :، منتخب كنگره اول، به شرح زير بودتار رهبري حزب تودهتقسيم كار و ساخ

 -4  دكتـر محمـد بهرامـي      -3  ايـرج اسـكندري    -2  نورالدين الموتي  -1:  سياسي هيأت
  .امير خيزي  علي-5  آوانسيانشساآرد

  . دكتر محمد بهرامي-3  نورالدين الموتي-2  ايرج اسكندري-1:  دبيرانهيأت
س تقـي    مهنـد  -2) مـسئول تـشكيالت    ( عبدالصمد كـامبخش   -1: كميسيون تشكيالت 

 محمـد  -7  ضياء المـوتي  -6ي  اهللا اعزاز    نصرت -5  تقي فداكار  -4  علي كباري  -3 نژاد  مكي
  .فرجامي

 دكتر  -3 اي    خامه   انور -2) مسئول تبليغات  (باديگنا   محمد پروين  -1: كميسيون تبليغات 
 حـسين   -6  مهندس سليمان محمـدزاده    -5ي  سادات عقيل   دكتر احمد  -4 غالمحسين فروتن 

  . حسين جهاني-7 اهخيرخو
  . رضا روستا-3  دكتر مرتضي يزدي-2) مسئول مالي ( اميرخيزي-1: كميسيون مالي

  .محمود بقراطي: نماينده كميته مركزي در اتحاديه
  .دكتر رضا رادمنش: مان جوانان تودهزمسئول سا

  .دكتر فريدون كشاورز: مخبر فراكسيون پارلماني
حزب، ) اساسنامه(و نظامنامه   ) برنامه(كنگره همچنين با اصالحاتي در نخستين مرامنامه        

نكتـه جالـب در ايـن       . ، آن را بـه تـصويب رسـانيد            شرح آن گذشـت   با همان مضموني كه     
حزب طبقات  «حزب توده را بعنوان       كه   از ديدگاه طبقاتي است    مرامنامه، معرفي حزب توده   

كنـد و در      معرفي مـي  1»وران  كش يعني كارگران، دهقانان، روشنفكران آزاديخواه و پيشه         ستم
كامالً سـاكت   ) سوسياليسم( حزب   و آرمان )  لنينيسم -ماركسيسم(رابطه با ايدئولوژي حزب     

  .است
 »حـزب پيـشاهنگ طبقـه كـارگر       «دانيم، احـزاب كمونيـست، خـود را           همانگونه كه مي  

 يـك   كـه از ديـدگاه ماركسيـستي       ،»كش  طبقات ستم « به   ادعاي تعلق حزب توده   . خوانند  مي
وران، كـه از ديـدگاه    مفهوم عام پوپوليستي است، و دهقانان و روشنفكران آزاديخواه و پيشه   

تي بعنـوان   ماركسيس از نظر عرف      را اند، حزب توده     اقشار خرده بورژوائي جامعه    ماركسيسم
  .سازد و نه يك حزب كمونيست  مطرح مي»دمكرات خرده بورژوائي«يك حزب 

                                                            
ـ  . 1 ـ     1357 ايران از آغاز پيدائي تا انقالب بهمن          حزب توده  اسناد و ديدگاهها ، ص  1360،  وده، انتشارات حـزب ت

65. 
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رود و    طلبانه فراتـر نمـي      هاي اصالح    نيز از چارچوب خواست    »مرامنامه«رج در   مواد مند 
حزب در حرف محفوظ است، هرچند در عمل، بتدريج ماهيـت آن         » غيركمونيستي«پوشش  

  .در سطح اقشار آگاه جامعه افشاء شده است
  

   و توطئه تجزيه ايرانسقوط برلين
، بدسـت نيروهـاي     ، پايتخـت آلمـان    بـرلين .) م1945 ماه مه    2 (1324 ارديبهشت   12در  

 تسليم شـد و بدينـسان جنـگ          شوروي فتح شد و يك هفته بعد، آلمان هيتلري         ارتش سرخ 
  .ون انسان، به پايان رسيد ميلي22 ، به بهاي كشتار جهاني دوم

، اوج موفقيـت     توسـط ارتـش سـرخ      ، بـويژه فـتح بـرلين      پيروزي در جنگ جهاني دوم    
 نيـز بازتـاب   شد و ايـن حادثـه در ايـران        نيروهاي كمونيست در سراسر جهان محسوب مي      

انگاشت، با تبليغات وسـيع     را پيروزي خود مي     كه پيروزي شوروي   حزب توده . وسيع يافت 
بردند اين  در سراسر كشور به جشن و پايكوبي پرداخت و خيل فرصت طلباني كه گمان مي           

المللي سرآغاز فتح قدرت توسط حـزب تـوده در ايـران اسـت، بـه سـوي                هاي بين   پيروزي
.  حزب توده در اوج قدرت تشكيالتي خود بـود  1324 در نتيجه، در سال      . سرريز شد  حزب

  نفر، اعضاي سازمان جوانـان تـوده       2500آن زمان    در تهران را  ، اعضاي حزب    اسناد ساواك 
ذكـر  )  نفـر 3800جمعـاً  ( نفـر  500 را ه نفر و اعضاي تشكيالت زنان تـود      800در تهران را    

 نفر رسيد   10000مجموع اعضاي حزب و سازمانهاي جنبي آن در سراسر كشور به            . كند  مي
 نيز موفق شد بخش قابل توجهي از كـارگران شـهرها را حـول               »شوراي متحده كارگري  «و  

  .خود مجتمع سازد
اي خود موضـع تهـاجمي پـيش           نيز در سياست منطقه    چنين شرايطي، اتحاد شوروي   در  

، ديكتـاتور و دبيركـل حـزب كمونيـست آذربايجـان            گرفت و به دستور ميرجعفر بـاقروف      
ي، و  ور   به رهبري سيد جعفر پيـشه      رقه دمكرات آذربايجان  ، ف ، و با تصويب استالين    شوروي

.  را برافراشـت   »خودمختـاري «، علم   ، به رهبري قاضي محمد    حزب دمكرات كردستان ايران   
  . سقوط كرد»فرقه« بدست قواي ، شهر تبريز1324ذر   آ21روز 

 و منطقه بختياري بـه تحريكـات         نيز در خوزستان   در مقابل، استعمار پير و مكار بريتانيا      
 و   را به رهبـري ناصـر      »نهضت جنوب « غائله موسوم به     تجزيه طلبانه دست زد و در فارس      

بدينسان، در اثر رقابت دو ابرقدرت توسعه طلب آن روز، ايران در            . پا كرد    به خسرو قشقايي 
  .آستانه تجزيه كامل قرار گرفت

 اداره ، كـه مـستقيماً توسـط بـاقروف    آذربايجان جالب توجه اين است كه فرقه دمكرات   
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، كـه  هيچ اعتنائي به رهبـري حـزب تـوده   » دولت ملي آذربايجان «شد، در مسئله تشكيل       مي
شد، نداشت و حتي بـدون اطـالع     تلقي مي  هاي ايران   قاعدتاً بايد حزب سراسري كمونيست    

 خود منحـل سـاخت و بـه تـشكيالت           انرهبري حزب توده، كميته ايالتي آن را در آذربايج        
 بـه حمايـت   معهذا، حزب توده به تبعيت از ارادة شوروي.  پيوستفرقه دمكرات آذربايجان  

  .اخت پرد و كردستانها در آذربايجان شديد از حكومت دمكرات
تي، در يــك ســرزمين واحــد، تنهــا بايــد يــك حــزب سراســري  ماركسيــساز ديــدگاه 

ماركسيستي وجود داشته باشد و تقسيم حزب كمونيست بر اساس واحدهاي قومي مـستقل             
، بنـا بـه مـصالح روز، تأسـيس          طلبانـه شـوروي    هاي توسـعه    ولي عمالً سياست  . خطا است 

كرد و در اين راستا براي    را طلب مي   آذربايجان  د فرقه دمكرات    اي مانن   الساعه  هاي خلق   گروه
الـساعه فرقـه      تأسيس خلق .  حداقل شخصيت و حرمت كمونيستي نيز قائل نبود        حزب توده 

 كـه منجـر بـه شكـست مفتـضحانه آن شـد، بـر                 و كردستان   و حوادث آذربايجان   دمكرات
كننده داشـت و بـدبيني عمـومي در سـطح              در ايران تأثير تعيين    سرنوشت پسين ماركسيسم  

 دار و همگـاني      بطور اخـص ريـشه     جامعه نسبت به كمونيسم بطور اعم و اتحاد شوروي را         
  .ساخت

 سبب شد تا دولت      و اعالم حكومت خودمختار در آذربايجان      »فرقه« توسط   اشغال تبريز 
بـا  .  شكايت كند   به شوراي امنيت سازمان ملل     وزيري ابراهيم حكيمي     به نخست  وقت ايران 
، بعنوان يك مهره كار كشتة استعمار غـرب         )هالسلطن  قوام (، احمد قوام  ينه حكيمي سقوط كاب 
 را پيش گرفت و در داخل كشور بـه         قوام سياست مغازله با استالين    . وزيري رسيد   به نخست 
وي خوش نشان داد و سه عضو رهبري حـزب تـوده را بـراي          ر طلب حزب توده    سران جاه 

 وزير بازرگاني و پيشه و هنر، دكتـر         ايرج اسكندري (مدت كوتاهي به كابينه خود وارد كرد        
متيـازاتي را بـه فرقـه       و ا )  وزير بهـداري    وزير فرهنگ، دكتر مرتضي يزدي     فريدون كشاورز 

 و بـا     و انگلـيس   هاي آمريكـا    ولي پس از چندي تحت فشار دولت      .  داد دمكرات آذربايجان 
هـاي نفـوذ خـود در جهـان بوقـوع             هايي كه ميان سران سه قدرت، در تقسيم عرصـه           توافق

 خـارج شـد و بـه همـراه آن حكومـت پوشـالي                شـوروي از ايـران     پيوست، ارتـش سـرخ    
 ارتـش   تـصرف  بـه     و كردسـتان    آذربايجان ؛ و  فرو پاشيد  1325 آذر   21 نيز در    »ها  دمكرات«

  . درآمدايران
، سـبب    در خاورميانـه    شـوروي  ، و در واقع شكست سياسـت تهـاجمي        »فرقه«شكست  

 شد و شمار اعـضاي آن، كـه در زمـان عـضويت وزراي               كاهش چشمگير اعضا حزب توده    
  . نفر كاهش يافت1500 نفر رسيده بود، ناگهان به 6000 به  در تهراناي در كابينه قوام توده
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 و ، كـه در وقـايع آذربايجـان   ، تعدادي از سران حـزب تـوده  ا شكست غائله آذربايجان  ب
، ، ايـرج اسـكندري    اغتشاشات ساير نقاط كشور دخالت داشتند، مانند عبدالصمد كـامبخش         

  . گريختند به شوروي و رضا روستارداشس آوانسيانآ
  

  »اصالح طلبان«انشعاب 
، انـشعاب بخـشي از   ن در رهبري حـزب تـوده  آذربايجا بزرگترين بازتاب شكست غائله  

  . نفر كاهش داد1000 را به  تعداد اعضاي حزب در تهران كهودكادرها و اعضاي حزب ب
شـرح   را چنـين      به رهبري خليـل ملكـي      »طلبان  اصالح« ماجراي انشعاب    احسان طبري 

 منزلگاه تاريخي بـود كـه پايـان يـك            نوعي  و كردستان  شكست جريان آذربايجان  « :دهد  مي
 اين دوران پس از پيروزي ارتش شـوروي       . كند   شاخص مي  دوران را در زندگي حزب توده     

شود و بـه شكـست فرقـة         آغاز مي )  هيتلري آلمان ( بر ارتش رايش سوم    در شهر استالينگراد  
پـس از پيـروزي     . اين سه سال، سالهاي رونق كار حزب توده بـود         . يابد   خاتمه مي  دمكرات
 تصور قبلي محافل سياسـي و روشـنفكري و مطبوعـاتي و كارمنـدي كـه                  بر آلمان  شوروي

 و طبيعتاً نـسبت بـه حـزب تـوده       بود نسبت به شوروي     جامعه ايران  »محافل مطلع سياسي  «
انگاشتند كه شكـست او در         را كشوري ضعيف مي    ، شوروي تا قبل از استالينگراد   . تغيير كرد 

 و موفقيـت ارتـش     مقاومـت در اسـتالينگراد    . قبال ارتش مهاجم هيتلري امري طبيعي اسـت       
، بلكه حزب توده نيـز       در اين شهر تأثير عميقي داشت و از اين امر نه تنها شوروي             شوروي

وقتـي فرقـه    . اما شكست فرقه، تأثيرش عكس اين جريان بود       . كرد  برداري مي   در كشور بهره  
 پنداشـتند و   اين را علت تحولي در وضع ايران»لعمحافل مط«حاكميت را در دست گرفت،   

اي غيرمنتظره بـود و فـوراً       شكست فرقه حادثه  . طبيعتاً باز حزب توده از اين مسئله سود برد        
دادند، حسابگرانه عقب نشستند و صحبت         حساسيت نشان مي   مسايلآن محافلي كه در اين      

، مايه هراس شد و سبب شد كه ايـن          »ر خواهد شد  ديكتاتوري دربار بار ديگر تكرا    «اين كه   
  .نگه دارند هوا »محافل مطلع«

 بـسياري از افـراد    . شـدند   طلب تا خود مركز اصلي رهبري نيز ديده مي         اين افراد فرصت  
يت  و يا فرار به آغوش حاكم       يا فرار به اروپا    رهبري در خيال فرار بودند، يا فرار به شوروي        

  .از طريق مستقيم يا غيرمستقيم
 بـر رأس گروهـي، انتقـاد خـود را بـه             خليل ملكي . در حزب، موج انتقاد باالگرفته بود     

، همـه    حـزب در قبـال شـوروي       »فقدان اسـتقالل  «تحت عنوان   .  شدت بخشيده بود   رهبري 
 را در حـزب     »روشـنفكران و دانـشمندان    «كوبيد و عمالً لزوم رهبري        اقدامات رهبري را مي   
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 منتها ملكي . انتقاد نسبت به حزب در مسئله استقالل، مطلبي حقيقي بود         . كرد خاطرنشان مي 
 و  1324 در سـال      پـس از مـسافرتي بـه انگلـستان         ملكـي . از اين انتقاد نيت ديگري داشت     

جزايـر  «، در مقـاالت خـود از         منـشي حـزب كـارگر انگلـيس        رگـان فيليـپس   وممالقات با   
برخـي از   . كـرد   نمود و بدينسان سياست انگليس را به انحائي توجيه مي            ياد مي  »خوشبخت

ر خـود را    نـشيني و فـرا      هواخواهان ملكي بيشتر قصد داشتند در زير پرده دود انتقاد، عقـب           
برخي از آنها قصد تخريـب سياسـي داشـتند و بعـضي نيـز ماننـد نويـسنده و                    . توجيه كنند 

آن   ، از راه ديگري به مبارزه به معناي درست          اجتماعي نويس پركار و پربار، جالل آل احمد       
، خليـل   ايجـان ولي بالفاصله پس از شكـست آذرب      . ادامه دادند و سرانجام به اسالم پيوستند      

عجالتاً نقشة آنها   .  و گروهش قصد هجوم عمومي براي تصرف رهبري در سر داشتند           ملكي
 را تابع سياست مطلوب خويش نمايند و محـيط را بـراي ايـن               اين بود كه خود حزب توده     

اي مطـرح كـرد كـه هـدف آن تعـويض               نقشه يدر اين موقع اسكندر   . ديدند  كار مساعد مي  
افـراد رهبـري بايـد از ميـان         . رهبري و ايجاد رهبري متحده از تركيب عناصر مختلف بـود          

ايـن  .  كميته مركزي، كميسيون تفتيش، كميتة ايالتي و تفتيش ايالتي برگزيـده شـوند             ياعضا
ة وسيعي كه از همة اعضاي سـازمانهاي فـوق          جلس. اي از ما واقع شد      نقشه مورد تأييد عده   

بعضي از اعـضاي كميتـة      . در خانة يكي از اعضاي حزب تشكيل شد، جلسه پرهيجاني بود          
مركزي كه شانس عضويت در سازمان جديد را از دست داده بودند، بشدت عصباني شدند               

 پيوسـت و    رك كرد و سرانجام به اميني      با رنجش جلسه را ت     و از آن جمله نورالدين الموتي     
، يعنـي  »روم پهلوي روسـتا  من مي«: ي گفتالموت نورالدين. در كابينة او وزير دادگستري شد   

  .ولي اين فقط يك شعار بود. من در شوراي متحده كار خواهم كرد
ه موقتي ايجاد كرد كه مركب از افرادي بود كه بعداً در             اجرائي هيأتاين جلسه، سرانجام    

، ، كـشاورز  از ميان اعضاي سابق كميتـة مركـزي، رادمـنش         . رهبري نقش طوالني ايفا كردند    
 و مهندس ، قاسمي، كيانوري، روستا، يزدياز كميسيون تفتيش، ملكي.  و من  ، نوشين بهرامي
 هيـأت ين   در ا   و دكتر فروتن   ها و كميسيونهاي ديگر دكتر جودت        و از اعضاي كميته    علوي

 تا چنـدي جنبـة      ملكي. اجرائيه موقت گردآمدند و عناصر متضاد وارد رهبري مركزي شدند         
.  اجرائيه نو گزيـده بـود      هيأتدبير اول حزب را داشت و قادر به اعمال نفوذ در تمام افراد              

.  بعلل مختلف كنـار رفتنـد       و پروين گنابادي   ، نورالدين الموتي  ، كامبخش ، اردشير اسكندري
.  اجرائيـه نقـشي نداشـت      هيـأت كـرد عمـالً در         مـي   بعلت سفري كه به فرانـسه      اسكندري

نظر در    ، رهبري حزب يك سلسله تصميماتي گرفت كه نشانه تجديد         ثير خليل ملكي  تأ  تحت
اي رهبـري اصـول سياسـت مـورد قبـول خـود را                  طي اعالميه . سياست سه ساله حزب بود    
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عوض كرد و استقالل خود را اعالم و رابطة خود را با سازمان افسران قطع نمود و اين امـر                
  . در سازمان افسران قرار گرفت انتقاد شديد سروان خسرو روزبهبالفاصله مورد

، چنان تغييرات عميق و غالباً در جهت ارتجاعي در سياسـت      »اعالميه تجديدنظر «انتشار  
 ناشر افكار حزب ، موجـب وحـشت و   »مردم«حزب وارد ساخت كه انتشار آن در روزنامة        

، نماينـدة حـزب كمونيـست       ف  او  اي طوالني كه مابين علي      در مصاحبه .  شد ينگراني شورو 
كه در آن ايام از طرف هئيت اجرائيه مأمور مالقات با           ( و رايزن سفارت و اينجانب       شوروي

م يـك سلـسله انتقـادات       صورت گرفت، پس از مدتي دفاع از اعالميـه، سـرانجا          ) وي شدم 
 را قبول كردم و از جانـب رهبـري حـزب    ماركسيسمهائي از اعالميه، بر پايه  وارده، به جنبه  

در اينجا ثابـت شـد كـه حـزب تـوده كماكـان بـه                .  وعده دادم كه اشتباه را جبران كند       توده
 كـه گويـا غيـر مـستقيم بدسـت           ر است و تالش انگلستان     و راه انتخاب شده وفادا     شوروي

اينكه مضمون اعالميه تجديد نظـر، از طريـق         . گرفت، با شكست روبرو شد       انجام مي  ملكي
 پس از شكـست،     يملك. ها بود      در حزب تلقين شده، نظر شوروي       به دست ملكي   انگلستان

  .از دبيري مستعفي شد و ترجيح داد مبارزه را در درون صفوف حزب ادامه دهد
ايـن جريـان    . بالفاصـله شـروع بـه انتـشار كـرد         » مردم«آميزي در     هاي تصحيح   سرمقاله

 اعالم كرد   كيبه همين جهت مل   .  را فراهم كرد   عصبانيت و عدم رضايت شديد خليل ملكي      
خواست نمايندة رهبـري      بيند، چون نمي    فايده مي   كه با اين وضع، بقاء خود را در رهبري بي         

. كنـد   حزبي باشد كه حرفهاي غلط سابق را تكرار و خط تلقين شده از طـرف او را رد مـي                   
گفـت كـه مرحلـة دوم         ديـد و مـي      ، شكست خود در تصرف رهبري مي      اين حادثه را ملكي   

شد، اين صـحبت      از آنجا كه كنگره دوم در افق ديده مي        . مبارزه در داخل حزب خواهد بود     
تمام . طلبان تصرف خواهد شد     در ميان بود كه از درون كنگره دوم، رهبري به دست اصالح           

راد اين جلسات مخفي، گويا اف.  تصويب شدها در مجمع مخفي طرفداران ملكي     اين تاكتيك 
طلبان در كتابي كه بـه نـام          دكتر اپريم، يكي از اصالح    . ناميدند   مي »ها  آوانگارديست«خود را   

طبقة كارگر را كه بايد     ) آوانگارد(؟ انتشار داد ضرورت متشكل شدن پيشاهنگ        چه بايد كرد  
 بعنـوان ليـدر     طلبان پيش از قبول ملكـي       اصالح. هسته مركزي حزب باشند، متذكر شده بود      

طلبان صـالح خـود ندانـستند     بعداً اصالح.  اقتباس كردندخود اين اصطالح را از دكتر اپريم  
در نيمـه اول سـال      . كـرد   عمل مـي   اپريم جداگانه     مخلوط كنند، لذا   حساب خود را با اپريم    

در جلـسات  .  و طرفـدارانش حـاد بـود     در حزب، تشنج بين رهبري و خليـل ملكـي          1326
 شد، بـا حـضور رهبـري و طرفـداران ملكـي             مخالفين كه در تاالر باشگاه حزب تشكيل مي       

وچكي بـود و كـساني كـه در ايـن           در اين موقع، حزب، حزب ك     . بحثهاي داغ انجام گرفت   
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يافتند، عمده نيروي حزب بودند و آن كساني در حزب مانده بودند      جلسه فعالين حضور مي   
، » نيـست   با شـوروي   ملكي« داشتند و لذا يك اشاره، دائر به اين كه           كه اعتقادي به شوروي   

بنظـر    و طرفـدارانش در آغـاز، در جلـسات فعـالين فـاتح             ملكي. بعنوان استدالل كافي بود   
برخي از ما، از جمله من، تا مـدتي بـا   . رسيدند ولي با مرور زمان انزواي آنها پديدار شد          مي

 او در »اصـالحي « موافق بوديم و روي همين موافقت، با گنجانيدن نظريـات           انتقادات ملكي 
ف روي ايـن موضـوع      او  اعالميه كذائي، موافقت كرديم و من حتي عنودانه در بحث با علي           

مـن و      روشـن شـد،       با شوروي  ولي وقتي به تدريج مخالفت ملكي     . ايستادگي و دفاع كردم   
ولـي يـك موفقيـت      . جستيمديگراني مانند من كه اكثريت مطلق رهبري بوديم از او دوري            

، ايـن گـروه موفـق شـد         در كنفـرانس تهـران    .  شد سازماني در اين ميان نصيب گروه ملكي      
 روي داد   1326اين حادثه در تابـستان      . آورد و در كميته ايالتي رخنه كند        اكثريت را بدست    

 »اكثريـت كميتـه ايـالتي تهـران       «آنها خـود را     و به همين جهت وقتي انشعاب انجام گرفت         
هـاي آن   اين يك موفقيت محلي بود و منجر به رخنه در صفوف حزب و سـازمان     . خواندند

، انشعاب انجام گرفت و تعداد معدودي، بيانيـه انـشعاب را            1326سرانجام در زمستان     .نشد
 اي ملكـي     خبر را به شكل منفي منعكس كرد، عده        كردند و بمحض آنكه راديو مسكو       امضاء

 ماجراي انشعاب خاتمه پذيرفت ولي ماجراي ملكي      . را وادار كردند كه اعالم انصراف بكند      
  .ادامه يافت

در . ، برنامة صحيحي مطـرح كنـد      انشعاب قادر نبود در مقابل برنامة سياسي حزب توده        
طلبان بيشتر نظريات منفي و انتقادي در مورد اشخاص مطرح بود و قادر نبودند                ميان اصالح 

هـاي درسـتي      بعالوه در ميان آنها كساني نيت     . هاي ايدئولوژيك حزب را افشاء كنند       كه پايه 
 خـود   »نيـروي سـوم   «تجوي انديشه    در زندگي ثابت كرد كه در جس       نداشتند و خليل ملكي   

، پرونـدة   و بـا شـاه   با حزب كـارگر انگلـستان    انگليس مغازله با شركت نفت   . صادق نيست 
  .سياسي او را تيره ساخت

كنندگان از كساني بود كه بـه هـدف            در ميان انشعاب   همانطور كه گفتيم جالل آل احمد     
، خـدمت و خيانـت      ي، خـسي در ميقـات     زدگـ   انتشار كتـب او ماننـد غـرب       . صحيح رسيد 

 خـرداد   15از خون هزاران شـهيد       و پيوستن او به انديشه كليت اسالمي و دفاع           روشنفكران
ولـي ايـن    .  براي هميشه گسست   ماركسيسمدهد كه راه نجات را يافت و از            نشان مي  1342

  �».توان گفت را دربارة ما كه اين راه خطا را دنبال كرديم نمي

                                                            
 .82ـ 78، ص كژراهه. 1
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  كنگره دوم
 در سالن كلوپ مركـزي حـزب در   5/2/1327 يكشنبه  در روزدومين كنگرة حزب توده   

  1. نماينده از سازمانهاي حزبي سراسر كشور تشكيل شد118 با شركت تهران
،  دكتر رضا رادمـنش    -1:  نفر بعنوان عضو كميته مركزي انتخاب شدند       19در اين كنگره    

 -6،   دكتر فريدون كـشاورز    -5،   رضا روستا  -4،  دكتر حسين جودت   -3،   احسان طبري  -2
 دكتر مرتـضي  -9،  دكتر محمد بهرامي-8،  عبدالصمد كامبخش-7،  دكتر غالمحسين فروتن  

 مهندس  -13،   دكتر نورالدين كيانوري   -12،   محمود بقراطي  -11،   احمد قاسمي  -10،  يزدي
 -17،  علـي اميرخيـزي  - 16،  صـمد حكيمـي   -15،   مهندس نادر شـرميني    -14،  علي علوي 

  . غالمعلي بابازاده-19،  ايرج اسكندري-18، عبدالحسين نوشين
 -2ي،  يـش اهللا قر    امـان  -1:  نفر نيز بعنوان اعضا مشاور كميته مركزي انتخـاب شـدند           16

 اكبـر   -6،   علـي متقـي    -5،   محمد حسين تمـدن    -4،   مرتضي راوندي  -3،  جهانگير افكاري 
 بـزرگ   -10،   اسـماعيل شـبرنگ    -9،   صادق انـصاري   -8،   آقاميرسيد اشرفي  -7،  شاندرمني

 مهندس حسن   -14،   ابوالفضل فرهي  -13،   ابراهيم محضري  -12،   محمد قاضي  -11،  علوي
  .بانو مريم فيروز -16، نژاد  ابراهيم صياد-15، اماموردي

  2.كنگره همچنين به تصويب مرامنامه و اساسنامه جديدي دست زد
يـشين  هـاي پ     در رئوس اساسي خود تفاوت مهمي بـا مرامنامـه          برنامه جديد حزب توده   

 طلـب و     كمونيـستي و اصـالح     نداشت و در آن چهرة حزب توده بعنوان يـك حـزب غيـر             
طلبانـه دمكراتيـك      آن از چهارچوب خواسـتهاي اصـالح        خواه مستور بود و شعارهاي       ترقي

ولي نكتة حائز اهميت، اساسنامه جديد حزب است كه بطور كامل مبتني بر             . رفت  فراتر نمي 
 و ساختار تشكيالتي احزاب كمونيست بود و اصولي ماننـد           هاي ماركسيستي تخريب    تئوري

بنـدي آن را تـشكيل     و غيـره اسـتخوان   »تبعيت اقليـت از اكثريـت     « و   »مركزيت دمكراتيك «
  .داد مي

ديگر در اساسنامه جديد، حذف كميـسيون تفتـيش كـل بعنـوان يـك ارگـان                     نكته مهم   
ه مركزي بود، كه در آينده توضـيح        موازي كميته مركزي و تبديل آن به يك ارگان تابع كميت          

  .خواهيم داد
  

                                                            
 . درج شده است382ـ 380، ص اسامي نمايندگان كنگره دوم در كتاب كمونيزم در ايران. 1
 .162ـ 143ا، ص ه  و اسناد و ديدگاه410 ـ390، ص كمونيزم در ايران. 2
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  هاي كميته مركزي كنگره دوم پلنوم
تـرين مجـامع      آن، تا به امروز، عـالي        بود و پس از      كنگره دوم، آخرين كنگره حزب توده     

  :هاي كميته مركزي بوده است رهبري حزب توده پلنوم
 اولين پلنوم كميته مركـزي  7/2/1327ر تاريخ   پس از كنگره دوم، بالفاصله د      :پلنوم اول 

در اين پلنوم ارگانهـاي رهبـري كميتـه مركـزي و            . تشكيل شد ) منتخب كنگره دوم  (جديد  
  :تقسيم كار دروني آن به شرح زير انجام گرفت

 دكتـر محمـد     -3،   احـسان طبـري    -2،  )دبيركـل  ( دكتر رضا رادمـنش    -1:  دبيران هيأت
  .بهرامي

 -4،   دكتر حـسين جـودت     -3،   احسان طبري  -2،   دكتر رضا رادمنش   -1:  اجرائيه هيأت
 دكتـر   -7،   دكتـر محمـد بهرامـي      -6،   دكتـر غالمحـسين فـروتن      -5،  دكتر فريدون كشاورز  

 -11،   دكتـر نورالـدين كيـانوري      -10،   محمود بقراطي  -9،   احمد قاسمي  -8،  مرتضي يزدي 
  .مهندس علي علوي

 -4،  اميرخيـزي    علـي  -3،   صـمد حكيمـي    -2،   مهنـدس نـادر شـرميني      -1: يش كـل  تفت
  . غالمعلي بابازاده-5، عبدالحسين نوشين

 و  » سياسـي  هيـأت « بـه دو ارگـان       » اجرائيـه  هيـأت «طبق اساسنامه مصوب كنگره دوم،      
در پلنوم اول اعـضاي ايـن ارگانهـا بـشرح زيـر انتخـاب               . شد   تقسيم مي  » تشكيالتي هيأت«

  :شدند
  دكتـر فريـدون كـشاورز      -2،  ) سياسـي  هيـأت دبيـر    ( احسان طبـري   -1:  سياسي هيأت

 دكتـر   -4،  )مـسئول شـعبه اطالعـات      (محسين فروتن  دكتر غال  -3،  )مسئول شعبه تبليغات  (
مـسئول شـعبه     ( احمد قاسـمي   -5،  )مسئول شعبه فعاليتهاي خارج از كشور      (مرتضي يزدي 

  ).تعليمات
 -2، )تشكيالتي و مسئول دهقانـان  هيأت دبير ( دكتر محمد بهرامي   -1:  تشكيالتي هيأت

، )مسئول شوراي متحده   ( محمود بقراطي  -3،  )مسئول سازمان جوانان   (دكتر حسين جودت  
مسئول كميـسيون    ( مهندس علي علوي   -5،  )مسئول تشكيالت  ( دكتر نورالدين كيانوري   -4

  ).مالي
 عـضو مـشاور كميتـه       13 عضو اصـلي و      15 با شركت    1327 خرداد   28در  : پلنوم دوم 

  .مركزي تشكيل شد
اين آخرين پلنوم   .  با شركت اعضاي فوق تشكيل شد      1327 مهر ماه    22 در   :پلنوم سوم 

  . رژيم شاه بود و سقوطايران تا انقالب اسالميحزب تودة 
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در .  تـشكيل شـد     در مسكو  1336 تير ماه    26 الي   5 در روزهاي    ):وسيع(پلنوم چهارم   
  . تن از كادرهاي حزبي شركت داشتند59 عضو كميته مركزي، 15اين پلنوم عالوه بر 

  . تشكيل شد1336 اسفند 14 الي 7 در :پلنوم پنجم
  .تشكيل شد 1338 شهريور 26 الي 12 در :پلنوم ششم
 1339 مـرداد  7 تيـر الـي   28ايـن پلنـوم در      : و كنفرانس وحدت  ) وسيع(پلنوم هفتم   

 بـه تـصويب رسـيد و         با فرقه دمكرات آذربايجـان     ن وحدت حزب توده     تشكيل شد و در آ    
كـزي و كادرهـاي      عضو كميتـه مر    77در اين جلسات    . سپس كنفرانس وحدت تشكيل شد    

در اين پلنوم طرح برنامه و اساسنامه جديد حـزب تـوده، كـه       . حزب و فرقه شركت داشتند    
  . لنينيسم صراحتاً بعنوان ايدئولوژي حزب مطرح شده بود، تصويب شد-در آن ماركسيسم
 1339 مـرداد    11 كميته مركزي جديد منتخب كنفرانس وحدت در تـاريخ           :پلنوم هشتم 

  .نخستين پلنوم خود را تشكيل داد
 عـضو اصـلي و مـشاور        32 با شـركت     1340 شهريور   25 الي   19 در تاريخ    :پلنوم نهم 
  .تشكيل شد) منتخب كنفرانس وحدت(كميته مركزي 
  . تشكيل شد1341 فروردين 29 در تاريخ :پلنوم دهم

  . تشكيل شد1343 دي 30در تاريخ : پلنوم يازدم
  . تشكيل شد1347 خرداد 23 الي 16 درتاريخ :پلنوم دوازدهم
  . تشكيل شد1348 آذر 11 الي 6 در تاريخ :پلنوم سيزدهم

  . تشكيل شد1349ماه   در دي:پلنوم چهاردهم
در اين پلنوم برنامه و اساسـنامه جديـدي         .  تشكيل شد  1354 در تير ماه     :پلنوم پانزدهم 

درون كميته مركـزي، نقطـه      اين پلنوم با ورود نسل جديدي از رهبران به          . به تصويب رسيد  
  .شود عطفي در تحوالت بعدي حزب محسوب مي

، در آلمـان    ايـران  ، پس از پيروزي انقالب اسـالمي      1357 در اسفند ماه     :پلنوم شانزدهم 
 ظور آغـاز فعـاليت علني در ايـران      در اين پلـنوم تقسيم كار جـديد بمن      .  تشـكيل شد  شرقي

  .اسالمي انجام گرفت
 سال، اولين پلنومي بود كه      33اين پلنوم پس از پلنوم سوم، يعني پس از          : پلنوم هفدهم 

 در  پلنوم هفدهم برنامه جديد حزب تـوده      . ، برگزار شد  1360در داخل كشور، در فروردين      
 را به تصويب رساند و به اخراج اعضاي فرقوي كميته مركزي            ي ايران نظام جمهوري اسالم  

  .دست زد) كه از پلنوم هفتم بدان راه يافته بودند(
 به جرم جاسوسي و توطئه در سال         توسط جمهوري اسالمي ايران    با انحالل حزب توده   
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هـاي تلويزيـوني انحـالل آن را          ، اكثريت مطلق اعضا كميته مركزي حـزب در برنامـه          1362
ولي بقاياي معدود كميته مركزي در خارج از كشور به تجديد سازمان حـزب              . اعالم داشتند 

  :پرداختند و مجدداً اجالسهاي جديدي، بشرح زير، تشكيل دادند
  . برگزار شد1362 در آذر ماه :پلنوم هيجدهم

 تشكيل شـد   در كابل1365 اين پلنوم در ارديبهشت  :»كنفرانس ملي «م نوزدهم و    پلنو
  . برگزار گرديد65 در خرداد »كنفرانس ملي«و متعاقب آن 

  . برگزار شد1366 در دي ماه :پلنوم بيستم
الزم به توضيح است كه در طول اين دوران طوالني پس از كنگره دوم، تركيـب كميتـه                  

 ي سالهاسـت كـه اعـضا      لي دگرگون شده و اعضاي كميته مركـزي حـزب تـوده           مركزي بك 
 هيـأت  دبيـران و     هيـأت  جديد، افراد انتصابي از سوي       يمنتخب كنگرة دوم نيستند و اعضا     

! باشند، كه خود قاعدتاً بايد مشروعيت خويش را از كميتـه مركـزي كـسب كنـد           اجرائيه مي 
  . هاي فوق در آينده توضيح خواهيم داد درباره پلنوم

  
  »كنگره سوم« و مسئله حزب توده

 بود و كنگـره سـوم هيچگـاه         همانگونه كه گفتيم، كنگره دوم، آخرين كنگره حزب توده        
 شعاري اسـت كـه از سـوي ناراضـيان و            »كنگره سوم «تا به امروز نيز تشكيل      . تشكيل نشد 

بسياري از منـشعبين حـزب     . شده است   ين حزب عليه رهبري خود كامه آن مطرح مي        منشعب
و آن عـدم    . انـد   القول بـوده    هاي متفاوت در انشعاب، در يك نقطه متفق         توده، عليرغم انگيزه  

 سالهاست كـه بـه يـك        مشروعيت رهبري حزب توده است؛ زيرا كميته مركزي حزب توده         
انـد، كـه در برابـر         هاي انتصابي بدل شده     هاي حزبي به كميته     ه مركزي انتصابي و كميته    كميت

ها، پاسخگو و منتخـب آنـان    حزب، يعني كنگره و كنفرانس   ) اي  اساسنامه( قانوني   يها  ارگان
  .نبودند

ــوده  ــديم، در كنگــره دوم حــزب ت ــه دي ــه ك ــه آخــرين مجمــع همانگون ــانوني«، ك  »ق
 عضو مـشاور    16 عضو اصلي و     19اين حزب براي تعيين كميته مركزي بود،        ) اي      امهاساسن(

،  ايـران  پس از انقـالب اسـالمي  در تجديد سازمان حزب توده  . كميته مركزي انتخاب شدند   
، حسين جودت :  بودند دوم، عضو كميته مركزي حزب توده      تنها افراد زير از منتخبين كنگره     

، رضـا   ، اكبـر شـاندرمني    ، مـريم فيـروز    ، ايـرج اسـكندري    ، نورالدين كيانوري  احسان طبري 
  .رادمنش

) منتخب كنگـره دوم    ( كميته مركزي حزب توده    »قانوني« يدربارة سرنوشت ساير اعضا   
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، مهنـدس نـادر     ، دكتر محمد بهرامـي    مانند دكتر مرتضي يزدي   (كه بخشي از آنان      بايد گفت 
 ، صادق انـصاري   ، محمد حسين تمدن   ، جهانگير افكاري  ي، علي متقي  اهللا قريش   ، امان نيشرمي

. گيـري كردنـد      با اعالم انزجار از حـزب تـوده كنـاره          1332  مرداد 28پس از كودتاي    ...) و  
 ، و بـزرگ علـوي  ، دكتر غالمحسين فروتن  ، دكتر فريدون كشاورز   برخي مانند احمد قاسمي   

. گيـري نمودنـد     يا انشعاب كردند و يا كنـاره      ... مائوئيستي و   هاي گوناگون     در جريان بحران  
تي از فعاليـت سياسـي كنـاره        سوسياليـس  و ساير كشورهاي     برخي نيز با زندگي در شوروي     

  1.گرفتند
، در توجيه عـدم تـشكيل كنگـره سـوم حـزب دالئلـي را اقامـه             گردانندگان حزب توده  

 15 در   انحالل حزب توده توسط رژيـم شـاه       : ساس اين دالئل عبارتست از    اس و ا  . كنند  مي
سران حزب توده مدعيند كه بـه علـت فعاليـت مخفـي حـزب از آن تـاريخ،                   . 1327بهمن  

اي   هيچگاه شرايط الزم براي تشكيل كنگره حزب، كه مستلزم تأسيس ساختارهاي اساسنامه           
  . پديد نشد است،،)ها در همه سطوح ي سازمانمانند كنفرانسها(سازمان حزبي 

  :اين ادعا صرفاً يك توجيه غير واقعي است، به دو دليل
هـا   مانند كنفـرانس  (اي حزب   براي تشكيل كنگره حزبي و تأسيس نهادهاي اساسنامه   -1

ت درسـ .  بـوده اسـت    بارها شرايط الزم در دسترس سران حزب تـوده        )  تفتيش  و كميسيون 
، اين  1332 مرداد   28 رسماً غير قانوني شد، ولي تا        1327 بهمن   15است كه حزب توده در      

 بـه    ايـران  پس از پيروزي انقـالب اسـالمي      . حزب در اوج قدرت و تشكل تاريخ خود بود        
.  شرايط فعاليت علني كامل براي حزب توده تأمين شد         مجدداً) 1358 -1361( سال   4مدت  

كردنـد،    اي احساس تعهـد مـي       اي خود ذره    اگر سران حزب توده نسبت به موازين اساسنامه       
اي حزبي را تشكيل دهند و حيات سازماني خود را بر             توانستند نهادهاي اساسنامه    مسلماً مي 

چرا؟ به ايـن دليـل سـاده كـه          . كردندولي آنان چنين ن   .  خود مستقر سازند   »قانوني«موازين  
 تـداوم حيـات حـزب تـوده         يمركزيت مطلق و اقتدار ديكتاتورمنشانه رهبري شرط ضرور       

  .بوده است
 اصوالً بسياري از احزاب كمونيست در شرايط فعاليت مخفي بسيار دشـوار مـوازين               -2

. انـد   نعقد سـاخته  هاي حزبي را در مورد مقرر م        اند و كنگره    اي خود را رعايت كرده      اساسنامه
اي حداقل اين تأثير را       رعايت اصول اساسنامه  .  است نمونة بارز آن حزب كمونيست پرتغال     

طبيعـي اسـت كـه چنـين        . بندي اصـولي برخـوردار گـردد        داشته كه حزب از يك استخوان     

                                                            
 . مراجعه شود به كژراههبراي آشنائي با سرگذشت رهبران حزب توده. 1
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ظر از بحـث    صـرفن (است براي بقاء و دوام يـك سـازمان سياسـي              خود ضامني  گرايياصول
در حاليكه، در مقابل عدم رعايت موازين دمكراسي حزبي سـبب شـد              ).ارزشي پيرامون آن  

و اعـضاي آن فاقـد حـداقل        .  به يك سـازمان از درون پوسـيده بـدل گـردد            كه حزب توده  
اي چيـزي بـيش از       طبيعي است كه چنين مكتب خودكامه     . شخصيت و هويت حزبي گردند    

. دهد   پرورش نمي  »رهبري« و مجريان چشم و گوش بسته        »ماشين حزبي «ارادة    يهاي ب   مهره
 نياز نداشت، تـا بتوانـد   »مجريان«ها و » مهره«رهبري حزب توده نيز به چيزي بيش از چنين          

 حـزب   »واقعي« و ساختار    »اي  اساسنامه«در آينده با ساختار     . گيرد  تر پي   اهداف خود را سهل   
  .ر آشنا خواهيم شد رهبري آن بيشت»اهداف«و 
  

   و غير قانوني شدن حزب تودهترور شاه
 غيرقـانوني   ، حزب توده  ، در پي حادثه ترور نافرجام محمد رضا شاه        1327در بهمن ماه    

  .آغاز شد اعالم گرديد مرحله جديدي از فعاليت آن 
تـرين و      از بغرنج  امتداد يافت،  و تجديد حاكميت دربار      1332 مرداد   28 تا   اين دوره، كه  

غيـر  «، بطـور    در اين دوران، حـزب تـوده      .  است هاي تاريخ معاصر ايران     ترين فصل     پرحادثه
يـات سياسـي خـويش ادامـه        هاي جنبي علني خود، بـه ح        گيري از سازمان    و با بهره  » قانوني

 و   مرداد 28كند، تا باالخره در پي كودتاي         دهد و در حوادث كشور نقش مهمي ايفاء مي          مي
پاشد و باالخره با كشف سازمان نظامي         هاي آن فرو مي      سازمان آمريكا -با تحكيم سلطه شاه   

يات پرماجراي اين گروه سياسي وابـسته، در ايـن مقطـع از تـاريخ         به ح  1333 مرداد   21در  
 و سقوط رژيم     ايران از آن پس تا پيروزي انقالب اسالمي      . شود  ايران، نقطه پايان گذارده مي    

آن   ي  ستمشاهي، حزب توده در داخل كشور حضور مؤثر ندارد، هـر چنـد حـضور فرهنگـ                
  .گذارد يابد و بر روشنفكران غربگراي ايران تأثير مي بطور بالفعل و بالقوه تداوم مي

 سياسي كشور نقشي در     مسايل در    نقش حزب توده   1327-1332از آنجا كه در سالهاي      
 سـاله نـو   25اي محققين سـهم مهمـي در اسـتقرار سـلطه      خور اعتناء است و به اعتقاد پاره    

تـر و از      كوشيم تا بـه نحـو مبـسوط         مي    داشته است،  بر ايران ) 1332-1357(عمار غرب   است
، كـه پـس از       و احـسان طبـري     طريق نوشته دو تن از رهبران سابق آن محمد مهدي پرتوي          

انـد، ايـن مقطـع را      گذشته نشـسته گسست از حزب توده با ديد انتقادي صادقانه به ارزيابي     
  :مورد كاوش قرار دهيم
 و همكـاري     و نقش مرموز استعمار انگليس      دربارة حادثه ترور شاه    محمدمهدي پرتوي 

جر به غيرقانوني شدن حزب توده     كه من   و مقامات اطالعاتي شوروي    ن با سران حزب توده      آ
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  : نويسد شد، چنين مي
 بر سر حفظ و يا       و آمريكا  در دوران پس از جنگ رقابت شديدي بين انگلستان        

 حاكمه از جملـه در      هيأتجناحي از   .  در گرفته بود   كسب مواضع و منافع در ايران     
كوشيد آينده خـود را هـر          مي  امپرياليسم تازه نفس آمريكا    دربار با گرايش به سوي    
 كه در پي تأمين اختيارات مطلقه و احياي ديكتـاتوري           شاه. چه بيشتر تحكيم نمايد   
 و كوشيد مناسـبات خـود را بـا هـر دو امپرياليـسم آمريكـا               فردي خويش بود، مي   

 حفظ كند و از تضاد ميان آنها در جهت مقاصد قدرت طلبانه خويش بهـره              انگليس
  .جويد

توانـست بـدون واكـنش         نمي سير حوادث به زيان مواضع امپرياليسم انگلستان      
 بهمن ماه در محوطـة دانـشگاه        15 در   اين واكنش با اقدام به ترور شاه      . باقي بماند 

 بود كه بـا كـارت خبرنگـاري روزنامـه           ضارب فخرآرايي .  صورت پذيرفت  تهران
تمـام  .  شـركت كـرده بـود       در مراسم سالروز تأسيس دانشگاه تهـران       پرچم اسالم 

رد قدرتمند ارتـش و     مدارك و شواهد حاكي از آن است كه در پشت اين حادثه م            
ا، رئيس ستاد ارتش كه فـردي       آر   يعني سپهبد رزم   عامل مؤثر و اميد آينده انگلستان     

پرست بود و خود را براي كسب قـدرت مطلقـه كـشور آمـاده                 طلب و قدرت    جاه
  .كرد، قرار داشت مي

بايست در صـورت      مام عيار بود كه مي     مقدمه يك كودتاي ت    در واقع، ترور شاه   
ا سـركار   آر  كشته شدن شاه انجام پذيرد و يك ديكتاتوري نظامي بـه رياسـت رزم             

در ضـمن   .  را در ايران كامالً تحكـيم نمايـد        بيايد تا مواضع متزلزل شدة انگلستان     
 شاه، شاه و اطرافيـان او       بيني شده بود كه در صورت عدم موفقيت طرح ترور           پيش

هـاي    چنان مرعوب و مطيع خواهند شد كه باز هـم زمينـه بـراي تحقـق خواسـت                 
  . فراهم خواهد گرديدانگلستان

 در  بهمن روز حادثه مصادف بود با برگزاري مراسم سالروز درگذشت اراني  15
 كه به تصميم رهبـري آن، ايـن مراسـم از روز              توده  از سوي حزب   امامزاده عبداهللا 

 بهمن موكول شده بود و به ايـن         15به جمعه   ) روز مرگ اراني  ( بهمن   14پنجشنبه  
 بـه   ها و واحدهاي ارتـش در تهـران         بهانه بدستور رياست ستاد ارتش تمام پادگان      

، تمام  قرار بود در صورت موفقيت ترور و مرگ شاه        . باش در آمده بودند     حال آماده 
 خاندان سلطنتي و مقامات دولتي يكجا بازداشت شوند و بالفاصله بازداشت            ءاعضا

  .و سركوب همه مخالفين سياسي نيز انجام گيرد
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هاي خود دربارة اين حادثـه         در سلسله افشاگري   تحاد ملي  مدير روزنامة ا   احمد هاشمي 
 » انگيزي از حادثه سوء قصد بـه شـاه       ل  اسرار هو « تحت عنوان    كه بعدها در مجله خواندنيها    

  :نويسد منتشر شد مي
تمام كار، گارد احترامي كه نقشه آن بود كه بالفاصله بعد از اتمام سوء قصد و ا      

شدند در     محسوب مي  در محل حاضر بود تمام حاضرين را كه از زعماي قوم ايران           
 دولـت،   هيأتدر آن روز شاهپورها،     . همان سالن دانشگاه تحت بازداشت درآورند     

هـش  ، رجال و خالصه هركس كه سرش به كال        وكال، امراي ارتش و نزديك به شاه      
شدند ديگر مزاحمي در      آن عده توقيف مي     ارزيد در آن محيط حاضر بود و اگر           مي

  .آن بين نبود
 دولت به اتفاق رئيس ستاد ارتش در خارج   هيأترسم چنين بود كه هر سال       ... 

كردند، ولي آن روز بخصوص        را استقبال مي   سالن منتظر موكب ملوكانه بوده و شاه      
  .ا نبود و اين براي همه جالب بودآر رزم

هاي مركز در آن روز تأييـد شـد و معلـوم اسـت كـه                  باش پادگان   حالت آماده 
كنندگان توطئه همة اطراف و جوانب را خـوب سـنجيده بودنـد و از لحـاظ                   طرح

  :محاسبة سياسي خيلي روز خوبي را انتخاب كرده بودند
زعماي قوم در يك محـل متمركـز         تمام سران و     -روز جمعه و تعطيل عمومي    

كمـا اينكـه اولـين      ...  و ها در امامزاده عبداهللا     اي  افكار متوجه ميتينگ و اجتماع توده     
هاي سـالن      در محيط دانشگاه به عمل آمد، بستن درب        اقدامي كه پس از ترور شاه     

 به بعد از يكساعت سرهنگ دفتري...  همة زعماي قوم بود و توقيفدانشكده حقوق
سالن برگشت و مژده سالمتي شاه را به حضار داد و چون نقشه انجام نـشده بـود،                  

  �.خواه و ناخواه درهاي سالن باز شد و مدعوين خارج گرديدند
  :نويسد ين حادثه ميوزير وقت نيز در خاطرات خود دربارة ا  نخستساعد

همان شب  . آگاه شدم ... و چند ساعت بعد از آن       ... در خانه بستري بودم     ... من
ي اهللا كاشـان    سوء قصد كننده از عمال آيت     «: آمد و گفت    را به خانه من      آ  مرحوم رزم 

ي به او به عنوان مخبر و عكاس كارت اهللا كاشان بوده است و يكي از طرفداران آيت   
 وارد دانشگاه شده و به      داده بود و ضارب با كارت خبرنگاري روزنامة پرچم اسالم         

 براي ما مـشكوك شـده، او را      كار خائنانه خود اقدام كرده است، در نتيجه كاشاني        

                                                            
 .25/11/1331، 42، سال سيزدهم، شماره خواندنيها. 1
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  .خواهيم محاكمه كنيم يم و ميا گرفته
ا آر  رزم...  را صالح نديدم و بهتر ديدم كه او را تبعيد كنيم             من محاكمه كاشاني  

ه را هم اجباراً توقيف كردم چون بنظـر         السلطن   و قوام  من سيد ضياء  «: همچنين گفت 
 من كـه احـساس ميكـردم جريـان از     ».رسد كه آنها هم در ماجرا دست داشتند       يم

... نه بنفع ما نيـست    السلط    را گفتم توقيف سيد ضياء و قوام      آ    جاي ديگر است، به رزم    
دم و استدعا   ا رفت من به حضور اعليحضرت تلفن كر       آر  به اين جهت كه وقتي رزم     

بـا مـسئوليت    : شاهنشاه فرمودنـد  . آزاد كنند   ه را    السلطن   و قوام  كردم كه سيد ضياء   
 بهمن كه بدست    15خواست از جريان واقعه       را مي آ    رزم... خودتان اين كار را بكنيد    
ه سود خود حداكثر استفاده را بكند، به اين معنـي كـه بـا           اجنبي ترتيب داده بود، ب    

وزيري خود    هاي با نفوذ راه را براي نخست        دستگيري و به زندان انداختن شخصيت     
  �.هموار سازد

.  بود  دختر غالم سفارت انگليس     ضارب شاه،  يآرايجالب آنكه رفيقة ناصر فخر    
كه بدنبال حادثه ترور بازداشت شد، اما بزودي مورد بخشودگي قرار گرفت و آزاد              

  �.گرديد
 را ركـن دوم سـتاد ارتـش         وشته همين منبع كارت خبرنگاري روزنامة پرچم اسـالم        ه ن ب

  . تدارك ديده بودبراي ناصر فخرآرايي
  :نويسد ي نيز در اين باره ميا انور خامه

ي به توصيه ركـن      براي ناصر فخرآرائ   كارت خبرنگاري روزنامة پرچم اسالم    ... 
 15و صـبح همـان روز       ) 189خلع يد، جلد سوم، ص      (دوم ستاد ارتش صادر شد      

ايـن  .  مدير اين روزنامه به او داده شـده اسـت          يرازيبهمن از طرف دكتر فقيهي ش     
اي بنام     وجود دارد، سرباز وظيفه    »سوء قصد «كارت را طبق گزارشي كه در پروندة        

 ماشـين    بوده، شب قبل در مطب دكتر فقيهـي        2نويس ركن      كه ماشين  رضا زاهدي 
اين همه اصرار به اينكه كارت پرچم اسالم براي ضارب صادر شود، در             . كرده بود 

 داشـته اسـت، نـشان       حاليكه قبالً كارت خبرنگاري ديگري از روزنامه فرياد ملـت         
انـد ايـن تـرور را بـه           دهد كه احتماالً طراحان اين برنامه در آغاز قصد داشـته            مي

                                                            
 ).بنقل از روزنامة ارادة آذربايجان (129ـ 128، ص اي، از انشعاب تا كودتا  انور خامه. 1
 ).مقاله احمد هاشمي(، همان شماره خواندنيها. 2
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  �.ي نسبت دهنداهللا كاشان سالمي بويژه آيتهاي ا ها و شخصيت جمعيت
 شـليك    چند گلوله بسوي شاه    از سوي ديگر در جريان حادثه، ناصر فخرآرايي       

گردد و متقـابالً سـرتيپ        كند كه تنها باعث جراحت سطحي در ناحيه لب او مي            مي
كنـد و     زند و او را زخمـي مـي         اي به پاي ضارب مي       رئيس شهرباني گلوله   صفاري

 از پـشت سـر او را        كنـد سرپاسـبان عبدالرسـول        اسلحه خود را رها مي     فخرآرايي
 اسـتاد  زند او را نكـشيد و دكتـر متـين دفتـري     در اين حال شاه فرياد مي    . گيرد  مي

كند، اما افراد ناشناس از پشت سرپاسبان را   فرمان شاه را تكرار ميدانشكدة حقوق،
كـشد و سـپس نظاميـان ناصـر           دهند و او خـود را كنـار مـي           آماج گلوله قرار مي     

ال فاش شدن اسرار پشت پردة اين       كنند تا هرگونه احتم     باران مي   ي را گلوله  آراي  فخر
  �.ترور از بين برود

 در ايـن بـاره      »خـاطرة سـوء قـصد بـه شـاه         «اي تحت عنـوان        نيز در مقاله   حسين مكي 
  :نويسد مي

يكي از نمايندگان مجلس كه در موقع كشتن ضارب حضور داشـتند اظهـار              ... 
ـ    رهـا شـد، ناصـر فخـر         ضارب شـاه   كه اولين گلوله به طرف     كرد همين  مي ي آراي

 »!اينكه ديگر قـرار نبـود     «: ها را به عالمت تسليم باال نگهداشته، اظهار داشت          دست
البته معني اين كالم اين بود كه شما تضمين كرده بوديد آزار و اذيتم نكنيـد، پـس                  

بـراي آنكـه ضـارب جملـه        : كرد  ظهار مي كنيد؟ نمايندة مزبور ا     چرا تيراندازي مي  
. ها بطرف او سرازير شد      ديگري از دهانش خارج نشود، سيل گلوله از سوي نظامي         

 با چهار گلولـه از پـاي درآمـده، در           روز بعد در جرايد نوشته شد ناصر فخرآرايي       
 جاي يازده   خرآراييحاليكه از كالبد شكافي دانشگاه به من خبر دادند كه در بدن ف            

  �...گلوله ديده شده است
 و كودتاي انگليسي عليه دربار روشـن        ا در طراحي توطئه ترور شاه     آر  حال كه نقش رزم   

  :پردازيم  با اين حادثه مي و شورويشد، به رابطه حزب توده
از ) دانشجوي عضو حـزب تـوده   ( از مدتها قبل از طريق ارگاني   اي كيانوري آق

 مطلع شده بود و موضـوع       به ترور شاه  ) عضو سابق حزب توده    (تصميم فخرآرايي 
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هبران طراز اول حـزب رسـانده و         اجرائيه يا الاقل تني چند از ر       هيأترا به اطالع    
ما با ترور مخالفيم اما اگـر كـس         «توجهي از آن گذشته و گفته بودند         آنها هم با بي   

  .خواهد شاه را ترور كند به ما مربوط نيست ديگري مي
آمـدهاي     بـا تمـام پـي      حال چطور حادثه بسيار بزرگ سياسي نظير ترور شـاه         

آقايان مربوط نباشد و بـه راحتـي از خبـر آن              سته به   توان  آن مي   سياسي و اجتماعي    
تـوان تـصور كـرد كـه          آيا مـي    . عبور كنند، خود جاي سئوال و تعمق فراوان دارد        

 به اعتـراف خودشـان بـا        1323 كه از سال     و شخص آقاي كيانوري   (رهبري حزب   
موضوع به  ) اند   مربوط بوده   با سفارت شوروي   -شوهرخواهرشان -معرفي كامبخش 

جـويي    و از آنهـا مـصلحت     .  نرسانده باشند  اين مهمي را به اطالع مقامات شوروي      
با توجه به اينكـه بـه هـر صـورت بـا اطالعـي كـه داشـتند اگـر                     (نكرده باشند؟   

 را تـشويق و  توانستند جلوي وقوع اين حادثـه را بگيرنـد و يـا آن    خواستند مي   مي
ترغيب نمايند و نيز با توجه به اين كه رهبران حزب چنان تابع سياسـت و مـدافع                  

 بودند كه حتي چنانچه ديديم در موارد بسيار كـوچكتر بـدون نظـر               منافع شوروي 
  .)كردند ها عمل نمي  شوروي
 بهمن درست چند ساعت پـس       15 عصر روز    جالب است كه عبداهللا ارگاني    ... 

 قبل از آنكـه     شود، در حاليكه دوست او ناصر فخرآرايي        از حادثه ترور دستگير مي    
  . چيزي بگويد در محل حادثه كشته شده بود

  :نويسد ي ميا انور خامه
سه اول و در اولين برگ كنند و در همان جل از او بازجويي مي... المجلس    في... 

 سال است كـه  12 را ديدم، كند كه عكس ناصر  اعتراف ميتحقيقات عبداهللا ارگاني  
 همراه او   5/10شناسم و با من رفيق بود و همين امروز صبح هم تا ساعت                او را مي  

  �.بودم
 قبل دقيقاً تـدارك شـده بـود و ارتبـاط فخـر              دهد كه همه چيز از      اين موضوع نشان مي   

در صـورت  .  مشخص بوده اسـت  و حزب توده با كيانوري و ارگانيآرايي با عبداهللا ارگاني   
تهم و سركوب موفقيت ترور و پيروزي كودتا، به احتمال قوي تنها نيروهاي ملي و مذهبي م       

اهللا    بـراي ضـارب و دسـتگيري آيـت         تهيه كارت خبرنگاري روزنامه پرچم اسالم     (شدند    مي
اما با ناكـام مانـدن توطئـه، تـرور بـه            ). ي بالفاصله پس از حادثه دال بر اين امر است         كاشان
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شود تا نقش عوامـل اصـلي توطئـه           توده منتسب مي  استناد شواهد و قرائن موجود به حزب        
  . ستاد ارتش فاش نگردد2ا و ركن آر يعني رزم

 بازداشـت   شـود و رهبـران حـزب تـوده          لذا بدنبال حادثه، حكومت نظـامي اعـالم مـي         
ل آنـرا   شناسـد و انحـال      اي حزب توده را مسئول مي       شوند و روز بعد دولت طي اعالميه        مي

 وزير كشور در مجلس گزارشي از اقدامات دولت و داليل انحالل            دكتر اقبال . دارد  اعالم مي 
كنـد كـه بـا اكثريـت قـاطع            نمايد و سرانجام تقاضاي رأي اعتمـاد مـي           مي ارائهحزب توده   

  .شود نمايندگان به دولت رأي اعتماد داده مي
 نفـر از رهبـران حـزب در دادگـاه           14ه دو ماه محاكمه     به فاصله كوتاهي، يعني قريب ب     

 از بـستگان مـورد اعتمـاد    رئيس دادگاه سرتيپ شكراهللا هـدايت     . شود   آغاز مي  جنايي تهران 
داديار دادگاه سروان   . از عمال نزديك اوست   ي  اكبر مهتد   را و دادستان آن سرهنگ علي     آ    رزم

يـد    آ    جريان دادگاه بصورتي در مـي     .  است سازمان افسري حزب توده   ] مخفي[ عضو   سغايي
  :برد آن كامالً سود مي  از كه حزب توده

تـري دارد و متهمـين از          كه جو قانوني    نفر معلوم شد   14از همان آغاز محاكمه     
 نفـر   21مثالً متهمين رويهمرفتـه     . آزادي نسبتاً كافي براي دفاع از خود برخوردارند       

وكيل مدافع داشتند كه همه از وكالي سرشناس كشور و بعضي از آنها مانند دكتـر                
 از معروفترين   ، و لطفي  ه، مهدي ملكي  زاد  ، شريعت ، شهيدزاده ، دكتر شاهكار  شايگان

ايـن  .  نماينده مجلس بودند    و قباديان  وكالي كشور و دو نفر از آنها يعني رحيميان        
خواهنـد در دفـاع از خـود            هر چه مي  آزادي كامل داشتند كه       وكال و خود متهمين     

بگويند و در مدت دو ماه كه اين محاكمه جريان داشت هيچگـاه قـضات جلـوي                 
نمونـة آن   . متهمين را نگرفتند و محدوديتي براي هيچ يك از متهمين قائـل نـشدند             

اينكه در همان جلسات نخستين دادگاه متهمين از دادگاه خواستند كه دههـا تـن از     
 ، هانري واالس  ه، لوئي سايان  السلطن  ا، قوام آر  راني و بيگانه مانند رزم    سياستمداران اي 

 را بعنوان    نماينده مجلس عوام انگليس     و زيلياكوس  نامزد رياست جمهوري آمريكا   
دانستند كه يك چنين تقاضـائي انجـام          مسلماً متهمين مي  . شاهد به دادگاه فراخواند   

كردند تا در افكار عمومي خود را مظلوم و دادگـاه           ولي آنرا عنوان مي   . ناپذير است 
. دادنـد  دادگاه ظاهراً علني بود گرچه هر كسي را به آن راه نمي      . را ظالم جلوه دهند   

 اكثر خبرنگاران مطبوعات در آن حضور داشـتند و روزنامـه كيهـان       ولي دست كم    
كرد و بدين سـان دادگـاه بـه يـك تريبـون               جريان محاكمه را به تفصيل چاپ مي      

 مبدل شده بود كـه از آن بـه حـد اعـال اسـتفاده       تبليغاتي براي رهبران حزب توده    
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  �.كردند مي
اي منتـشر    متن دفاعيات رهبران خود را در اين دادگاه بصورت جـزوه ودهبعدها حزب ت 

حـال تـصور كنيـد در       . كرد و از آن به عنوان سند افتخار خود بهره تبليغـاتي فراوانـي بـرد               
 منحـل اعـالم شـده و بـه فعاليـت زيرزمينـي         قصد بـه شـاه     شرايطي كه حزبي به اتهام سوء     

ه، در كشور فضاي بگير و ببند و حكومـت نظـامي برقـرار شـده، دههـا روزنامـه                    آورد  روي
توقيف گرديده و بساط ديكتاتوري رو به گسترش است، اگر زد و بندهاي پشت پرده نبود،                

شده به رهبران حزب اين چنـين عرصـة مـانور و تريبـون تبليغـاتي داده                   چه چيز باعث مي   
اي هم به اتهام       حتي اشاره  تان حكومت نظامي تهران   شود؟ جالب آنكه در متن ادعانامة دادس      

تـشكيل و ادارة    « 1310قصد به شاه وجود ندارد و اتهام اصلي عنوان به اسـتناد قـانون                سوء
  : در آغاز اين ادعانامه آمده است.»حزبي با رويه اشتراكي و ضد سلطنت مشروطه است

چهارده نفر اشخاصي كـه ذيـالًٌ       :  فرمانداري نظامي تهران   رياست دادگاه جنائي  
اي از مؤسسين و سران و رهبران و اعضا فعال حزب        نام و نشان آنها ذكر شده، عده      

و ضد  ) كمونيست(باشند كه با تشكيل و ادارة آن حزب كه روية اشتراكي               مي توده
 داشته و رسماً در نشريات خودشان ايـن رويـه را اعـالم و               سلطنت مشروطة ايران  

اند و عمليات آنان مبني بر تبليغ و ترويج اين مرام بوده است و نتيجـه                  معرفي كرده 
  �.باشد  ميآن عليه امنيت عمومي و قيام و اقدام و مخالفت با سلطنت مشروطه ايران

وط است به حبس و شكنجة مردم، پروندة شكايت         موارد ديگر اتهامي كيفر خواست مرب     
، داشتن دستگاه ترور تحت عنـوان       »1325پرونده وقايع زير آب در سال       «،  يوسف افتخاري 

 در شوراي متحدة مركزي، تحريك افسران بـه فـرار، ارسـال افـسران فـراري بـه              »اسپانتوم«
، مباشرت و مبادرت بـه ضـرب و        ، طرح تخريب پل ورسك    25 و   24 در سالهاي    آذربايجان  

اما با اين همه نتيجه محاكمات و آراء دادگاه نشان داد           . جرح و قتل و خلع مأموران انتظامي      
گيري نـسبت بـه رهبـران حـزب جلـوگيري        هاي پرقدرتي از پشت پرده از سخت        كه دست 

 و  ، جـودت   سـال، يـزدي    7 بـه     سـال ، اكبـر شـهابي       10 بـه     و قاسمي  كيانوري. كرده است 
 بـه    سال و شريفي   3 به    و جواهري  لموتي، ا ، نوشين ، علوي  سال، بقراطي  5ر به   پو  عبدالملك

  . عضو كميته مركزي تبرئه گرديدصمد حكيمي. يك سال محكوم شدند
اي از محكومين بتدريج مشمول عفو گرديده و آزاد شدند و بقيه سران حـزب نيـز                   عده
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  .ا با كمك او از زندان فراري داده شدندآر زيري رزمو  در دوران نخست1329در سال 
ا و همـسوئي و     آر   و رزم  در اينجا براي اينكـه مناسـبات دوسـتانه رهبـري حـزب تـوده              

بيـشتر  )  در ايـران  و انگلـيس به تبع همسوئي سياست و منافع شـوروي   (همكاري ميان آنها    
ا، آر  اي است به خط و امـضاي رزم         اين سند نامه  . پردازيم  مشخص شود، به نقل يك سند مي      

 در  ، كه احمد قاسـمي     فرماندة نظامي گرگان   رياست ستاد ارتش، خطاب به سرهنگ افطسي      
  : كرده استارائه خود در دادگاه جريان دفاعيات

 از موقع ورود به ستاد ارتش و شروع بـه            سرهنگ افطسي  -آرا  حاجي علي رزم  
كار مالحظه كردم كه گزارشاتي نسبت به اعمال شما مرتباً رسيده و انتقاداتي نسبت 

ها و اوراق منتشره بـه شـما    ضي روزنامهحتي در بع. شود به كارهاي نظامي شما مي 
مـن درصـدد    . حمالتي شده و باعث رنجش و كدورت شما را فراهم نمـوده بـود             

 را مالقات نمـوده و دوسـتانه از   رسيدگي و تحقيق حقايق امر بودم تا آقاي قاسمي  
لـي در   ام اين قسم فهميـدم كـه شـما خي           ايشان و ساير اطالعاتي كه تحصيل كرده      

امورات مربوطه خود نظامي سخت و شديد و بينهايت خشك بـوده و آن نرمـي و                 
چـون قطـع دارم ايـن       . ماليمتي كه الزمه زندگي اين دوران است در نظر نداريـد          

 خواهش كردم كه    آمدها روي سوءنيت و سوء نظري نبوده لذا از آقاي قاسمي            پيش
 شمارا مالقات و اين كاغذ را هم زحمـت كـشيده بـه              در موقع مراجعت به گرگان    

شما برسانند و در ضمن با جنابعالي نسبت بـه اشـكاالت و شـكاياتي كـه دارنـد                   
نظـر بـه زودي    هميشه اشخاص فهميده و متين اشكاالت را با حسن     . صحبت نمايند 

بايـستي بـا    حال جنابعالي هـم     . حل كرده هرگونه مانع را از بين بر خواهند داشت         
. آن چه مقدور است در مرتفع كردن اين اختالفات اقـدام فرمائيـد              آقايان مذاكره و    

و شما مأمور ايجاد    . مأموريت شما ساده و هيچگونه آلودگي حزبي و سياسي ندارد         
آقايان هم بايستي با چـشم          -نظم و انتظام و برقراري آرامش در آن صفحات بوده           

. اه كرده و با شما آنچه در قدرت دارند كمك نمايند          عالقمندي به اين مأموريت نگ    
قايان داراي حزب و مرامي بوده در زندگي سياسي خود داراي             شما هم بدانيد كه آ    

اسلوب و اصولي هستند و شما نبايد بهيچوجـه جنبـه يكطرفـه داشـته و يـا بنـام                    
يطرفانـه  تمايالت اشخاص يا دستجات اقدام نمائيد، بلكه بايستي فرماندهان نظامي ب          

طرفـي كـار    نظـري و بـي   با در نظر گرفتن مأموريت اصلي خود از روي كمال بـي       
اميدوارم پس از اين مالقات رفع سـوء تفاهمـات شـده و شـما در انجـام                  . نمايند

مأموريت نظامي خود موفق و آقايان ضمن محترم شـمردن مأموريـت و مـسئوليت             
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  �.10/5/1325-شما در زندگاني سياسي خود مؤيد باشند 
 و مـسئول وقـت      ، يكي از رهبران حزب توده     اين نامه از مالقات دوستانة احمد قاسمي      

ا در مورد حزب تـوده و       آر  ا و لحن بسيار مثبت رزم     آر   با رزم  سازمان ايالتي حزب در گرگان    
 براي همكاري و هماهنگي با مـسئوالن حـزب حكايـت            انده نظامي گرگان  توصية او به فرم   

هاي    را موقتاً مرعوب كرد و به تحكيم پايه        ، مخالفان سياست انگلستان   حادثه ترور شاه  . دارد
ت تحكـيم   شاه نيز از ترور نـاموفق خـود در جهـ          . متزلزل شدة سلطه و نفوذ او كمك نمود       

  2.هاي سلطنت و گسترش اختيارات و اقتدارات خويش بهره برد پايه
  

  3 و زاهديهاي مصدق  در دوران دولتحزب توده
  طي تابستان آن سال    ، يعني در سالي كه فرمانداري نظامي سرلشگر بختيار        1333در سال   

 شد، حزب و رهبري آن در عين ضعف         هاي مخفي نظامي حزب توده      موفق به كشف شبكه   
، صاحب سازماني بسيار گسترده بود كه براي حفظ آن، بـه جـز مراعـات                  و اختالف دروني  

) اثري آن ثابـت شـده       موازيني كه بارها بي   (ها     پنهانكاري مرسوم در نزد كمونيست     »موازين«
سـپر  « مؤثري انجام نداد و در نتيجه بـا كـشف شـبكه نظـامي، كـه بـه اصـطالح           هيچ اقدام 

 حزب بود، تمام اين سازمانها تا آخر كشف شـد و فـرو ريخـت و صـدها                   »ضمانت امنيت 
مسئول و كادرهاي مشغول در اين سازمانها، زير ساطور جالد قـرار گرفـت و تـسليم ارادة                  

  .جابرانة امپرياليسم و ستمشاهي حاكم شدند
  

   اجرائيه و رهبريهيأتوضع 
، دكتـر نورالـدين     ، دكتر مرتـضي يـزدي     مركب از دكتر بهرامي   ( اجرائيه پنج نفري     هيأت
 1327فـر در سـال      پـس از عزيمـت سـه ن       ) ، مهنـدس علـي علـوي      ، دكتر جودت  كيانوري

 و  ، فـروتن  قاسـمي  (1330و عزيمت سـه نفـر ديگـر در سـال            )  و من   و كشاورز  رادمنش(
  .اكثريت اعضاي خود را از دست داد) بقراطي

البته . گرفتند   قرار مي   در مقابل كيانوري    و علوي  ، جودت ، بهرامي در ميان پنج نفر، يزدي    

                                                            
 .43 و 42، صص  ، انتشارات حزب تودهيك دادگاه تاريخي. 1
 آذر 16 آبـان ـ   2، ، بازداشتگاه اوين، حسينيه شهيد كچوئيزگرد سران و مسئوالن جريانهاي كمونيستي كشورمي. 2

 ).دستنويس (78ـ 68، جلد دوم، ص 1366
، نوشته احسان   »، خاطراتي از تاريخ حزب توده     كژراهه« برگرفته از كتاب     157، تا صفحه    مطالب ذيل اين عنوان   . 3

 . استطبري
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 و در  و شايد از طريق او بـا بـزرگ علـوي       با رابطة مخصوص با اسكندري      و جودت  يزدي
. شـد   داشتند و اخبـار و اطالعـاتي رد و بـدل مـي              ، دستورهائي دريافت مي   نتيجه با رادمنش  

 گاه نامة   ادمنش تشكيل شد، ر    در مسكو  موقعي كه جلسة كميته مركزي پس از مرگ استالين        
داشت، بـراي جلـسه        به وسيله پيكهاي خودش ارسال مي      كوچك گزارش مانندي كه يزدي    

 بود، و حتي قبل از اين تاريخ، در دوران اقامـت   تا زماني كه در اتريش     اسكندري. خواند  مي
 و  به اين ترتيب اكثريت بـويژه يـزدي       .  داشت ، مناسبات كمابيش منظمي با يزدي     سهدر فران 
 بـاقي مانـده در   تقـسيم كـار پـنج نفـر    .  آگاه بودند   و اسكندري   از پشتيباني رادمنش   جودت

  :مرحلة نهائي خود به قرار زيرين بود
 شـده و دبيركـل     كـه بعلـت سـوابق و سـن، جانـشين رادمـنش              دكتر محمد بهرامي   -1

اين دو سـازمان يكـي   . شد و دو سازمان وابسته به حزب را تحت نظارت داشت   شناخته مي 
 از رهبـري سـازمان   پس از طـرد شـرميني  .  و ديگري تشكيالت دهقانان بود  سازمان جوانان 

. كـرد   جوانان و نقل او به حـزب، كميـسيوني مركـب از سـه نفـر سـازمان را رهبـري مـي                      
در واقـع بـا فعاليـت       . شد  تشكيالت دهقانان نيز به رهبري يك كميسيون پنج نفري اداره مي          

 با او   »رياست عاليه «ماند و تنها به اصطالح         باقي نمي  زيادي براي بهرامي  اين كميسيونها كار    
  .بود

سـازمان  « اجرائيـه و پـنج سـازمان وابـسته بـود، يعنـي               هيأت رابط بين     دكتر يزدي  -2
را بـر عهـده    آوري اخبار نظامي و غير نظامي و جمع بـست آنهـا                كه وظيفة جمع   »اطالعات

در عين حـال ايـن سـازمان مهـم و     ) كه بر رأس سازمان نظامي بود (داشت و خسرو روزبه  
 آن، بـدون شـك خـصلت        يفعاليت سازمان اطالعـات و اعـضا      . كرد  حساس را رهبري مي   

زيـرا   -ه گذاشـت     بـر آن صـح      كه اعترافات كيـانوري    -  نيز داشت  جاسوسي براي شوروي  
ها بـه انترناسيوناليـسم و سـرفرود آوردن آنـان در قبـال                اي  تحقق چنين امري با اعتقاد توده     

 سازمان مهم ديگر، تحت رهبـري يـزدي       . شد  اشكال تلقي مي    ، بي حزب كمونيست شوروي  
كرد، ولي رهبري      اداره مي   آن را با همكاري قدوه      بود، كه يزدي   »جمعيت مبارزه با استعمار   «

نقش ايـن جمعيـت     . شد  قدوه پنهاني بود و جمعيت تحت رهبري علني كميسيوني اداره مي          
 هرگـاه بـه او اعـالم        مـصدق .  بـود   سعي براي تماس با مـصدق      در دوران حكومت مصدق   

: گفـت  كردند كه نمايندگان جمعيت مبارزه ضداستعمار خواسـتار ديـدن او هـستند، مـي                مي
 مبـارزة خـود را ضـد اسـتعماري      چـون مـصدق   . »!اسـتعمار  ضد آها، جمعيت مبارزه ضـد    «

 را بـراي    » ضد ضد اسـتعمار    «كرد، لذا عنوان       با او مبارزه مي    دانست و چون حزب توده      مي
جمعيـت ايرانـي   « بـود  سازمان مهم ديگري كه تحت نظر يزدي. شمرد ها مناسب مي اي  توده
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ايـن  . كـرد    حفظ مـي    با يزدي  آن را ] ارتباط[ حزب،   ي بود كه يكي از اعضا     »هواداران صلح 
  .كرد  بعنوان سياست صلح فعاليت ميجمعيت براي اجراي سياست شوروي

 نيـز تحـت     »آزادي  سـازمان   « و   »سازمان جوانان دمكـرات   «دو سازمان علني ديگر يعني      
 نـام داشـت و      »جمعيت مختلط ملـي   « در سابق    »سازمان آزادي «.  قرار داشتند  يرهبري يزد 

 اجرائيه اسـماً    هيأت مهمترين نقش را در      به اين ترتيب يزدي   .  دبير آن بود   مصطفي لنكراني 
جمعيـت ضـد    « در بخـش اطالعـات در        كرد و حال آنكه دستهاي مخفـي كيـانوري          فا مي اي

كـه  ( لياقت كامل ادارة يـك سلـسله سـازمانهاي مخفـي را              دخيل بود خود يزدي   » استعمار
شـت  ندا)  به جاسوسي، قتل، دزدي مـشغول بودنـد        »سازمان اطالعات «بعضي از آنها، مانند     

 از دسـتش   را رقيـبش كيـانوري  »لقمـه «ورزيد، تا مبـادا   ولي در حفظ ابتكار خود اصرار مي 
  .بربايد
 هيـأت «، رهبـري     نيز در عين عدم داشتن تحـرك و زيركـي كيـانوري             دكتر جودت  -3

شـوراي متحـده مركـزي      « و   »يـالتي تهـران    دبيـران كميتـه ا     هيأت« و   »دبيران سازمان نظامي  
  . را بر عهده داشت»كارگران

 دخالت داشـت و در ايـن مـسئله تجـاربي            ، جودت ها از زمان روستا     در رهبري اتحاديه  
، كـشاورز و    رادمنش( اجرائيه   هيأتاز   پس از عزيمت سه نفر       »كميتة ايالتي «. گردآورده بود 

پـس از   .  داده شـد   و آزادي رهبران توده از زندان، ابتدا بـه دسـت مـستبدانة كيـانوري              ) من
اكثريـت رقبـاء در     )  بـود  يانوريوار طرفدار ك    كه شيفته  ( و فروتن   و قاسمي  عزيمت بقراطي 

 گرفتند، اين ارگان مهـم و وسـيع          اجرائيه تصميم به محدود كردن اختيارات كيانوري       هيأت
  كه رقيب و دشمن كيانوري     تشكيالتي را از دست او خارج كردند و آن را به دست جودت            

  دبيران كميته ايالتي مركب از سه نفر، ظاهراً زير نظـارت جـودت             هيأت. بود، منتقل ساختند  
  .كردند  حفظ ميشان را با كيانوري بودند، ولي در واقع از طرف اعضا خود پيوندهاي گذشته

 نيـز تـسلط    »اطالعـات «كه چنانكـه گفتـيم بـر         (»سازمان نظامي « در مسئله    ولي جودت 
در جـادة   )  حزب در مقابل تهاجمات محتمل دولـت بـود         »سپر امنيت «داشت و در مجموع     

 و بـر رأس  » دبيران سازمان نظاميهيأت« خود نبود، لذا تماماً تسليم تصميمات  »كارشناسي«
سازمان نظامي آن صيد مطلوبي بود كه وي مايل به كمند آوردنـش    . شد   مي آن خسرو روزبه  

  . نيز بود و قاسميو برون كشيدنش از چنگ كيانوري
. نشين شـد   در رهبري امور حزبي بر اين سازمان، جا        ، كيانوري پس از عزيمت كامبخش   

 را در   ، كيانوري  و پس از آنكه قاسمي      و كيانوري  ولي بعدها، در دوران شدت تضاد قاسمي      
 اجرائيه سازمان   هيأت اجرائيه منزوي كرد،     هيأت در   مسئله شركتش در توطئه براي قتل شاه      
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 آن را   خسرو.  را نيز پرسيدند   دربارة اين تصميم نظر خسرو روزبه     .  سپرد  دست جودت  را به 
بعـالوه بـودن   . نگريـستند    يكديگر را به چشم رقيـب مـي         و كيانوري  زيرا خسرو . تأييد كرد 

ولـي نقـش    .  بـود   بر رأس سازمان نظامي، در حقيقت باز شدن دست خسرو روزبه           جودت
 دبيـران   هيأتبسياري از اعضا    .  با اخراج او از رهبري سازمان نظامي خاتمه نيافت         كيانوري

 رابطه داشتند و در واقع رهبري  با كيانوريزاده  ، محقق ، مبشري سازمان نظامي، مانند سيامك   
  . كماكان به دست اين اشخاص ادامه يافتباطني كيانوري

 و مهمتـر از آن      »ه تعليمـات و تبليغـات     شـعب « در دوران انزوا، مسئول       دكتر كيانوري  -4
هـا و ادارة        هـاي مخفـي و جعـل گذرنامـه           حزب بود، كه تهيه خانه     »كميسيون فني «مسئول  

آن چنان وظايفي به عهدة او بود  هاي مخفي مطبوعات حزب را به عهده داشت، يعني        مطبعه
ين دو وظيفـه،    عالوه بر ا  . داد  كه بدون آن، حزب قدرت عمل و تحرك خود را از دست مي            

 اجرائيه بـود، كـه در     هيأت در حزب وسيع بود و او تنها عضو          چنانكه گفتيم، نفوذ كيانوري   
طبيعتـاً  . قسمت عمدة مسئولين مـؤثر حـزب، طرفـدار خـط او بودنـد        . ايستاد  مقابل بقيه مي  

  .تصور آنها از اين خط، چنانكه بعدها روشن شد، خيالبافانه بود
 و  »كميسيون مـالي  « و   »تشكيالت كل شهرستانها  «، كه مسئوليت     مهندس علي علوي   -5

  . را بر عهده داشت»تشكيالت زنان«رهبري 
تحـت   در دوران اقامت قاسـمي    ) »تكش«با نام خالصه شده     (تشكيالت كل شهرستانها    

 »داليـل « را با بهانـة يـك سلـسله          وقتي شرميني . نظارت مستبدانه و فرعوني او قرار داشت      
 را قـرار دادنـد،       برداشـتند و بجـاي او متقـي        تشكيالتي و سياسي از رأس سازمان جوانـان       

 در حـزب، يعنـي در        را براي تربيت روحي زير مسئوليت قاسـمي        ، شرميني بدستور قاسمي 
 تحت محافظت پليسي مسئول تازه خود امكان        »تكش« در    مأمور ساختند و شرميني    »تكش«

، سـازمان جوانـاني را كـه خـود          از باالي سـر قاسـمي     ولي با اين حال     . تحرك كمي داشت  
 هيـأت ماننـد بقيـه اعـضا اكثريـت          ،  مهندس علي علُـوي   . گرفت  پرورده بود، تحت تأثير مي    

 بـه خـارج،     ميپس از عزيمت قاسـ    .  را تكرار كند   اجرائيه، كسي نبود كه بتواند كار قاسمي      
عـالوه بـر آن كـه قـسمت تـشكيالتي كميـسيون             .  افتـاد   كالً بدست شرميني   »تكش«ميدان  

 و ديگران    و مهندس حسين نظري    كرد، بقيه امور، بين شرميني       اداره مي   را جودت  آذربايجان  
هاي سرشـار    بود و غنيمت   تحت نظر علوي   »مالي كل «، شعبة   عالوه بر تكش  . شد  تقسيم مي 

گفتند، با اعضا شعبه خـود،   نكه مي، چناشد و علوي دزدي از بانكها در اين شعبه متمركز مي       
كرد و پاي خود را از حقـوق محـدودي كـه بـرايش                 مي »خوري  عرق«سهمي از اين پول را      

 زيـر نظـر      نيز به مسئوليت مـريم فيـروز       »تشكيالت زنان «. گذاشت  معين شده بود، فراتر مي    
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شـنوي    اجرائيـه حـرف  هيـأت  از دسـتورهاي او و اكثريـت     مريم. اي خود نبود   در ج  علوي
  !كرد نداشت و دائماً از مظلوميت خود و زنان شكوه مي

 ، بـه شـوروي    و جـودت    اجرائيه، بعـدها دو تـن، كيـانوري        هيأتاز ميان پنج نفر اعضا      
 در ايام پر بحران و خطرناكي كه لو رفتن سازمان نظامي پديد آورده بود، جـودت               . ريختندگ

توانست گذرنامـه جعلـي بـراي          پناهنده شده بود، زيرا تنها او بود كه مي         به رقيبش كيانوري  
 در اين روزها    جودت. را از مرز بگذراند   فرار بسازد يا با وسائلي كه در اختيار داشت، افراد           

ها ابراز ندامت كرد و گفت، حاال ديگر او پي برده كـه مرتكـب چـه                    از گذشته  نزد كيانوري 
 قول داد كـه گذشـته        به كيانوري  باالتر از همه جودت   .  شده است  گناهاني در حق كيانوري   

، با آنكه مرد زيرك و كيانوري. شود و او در اين خود نقادي صديق و پيگير است           تكرار نمي 
 فـراهم    را باور كرد و وسـائل رفـتن او را بـه شـوروي              نخوري است، بيانات جودت     فريب

)  و روسـتا   رادمـنش ( و در كنار دوسـتانش       زاد شوروي    همينكه در فضاي آ    جودت. ساخت
واقع شد، قول و قرار گذاشته را بكلي از خاطر برد و ضمن گزارشي ابتدا در جلـسة كميتـه       

  و بعد در نطق خود در پلنوم چهارم پس از انتقاد شديد از كيـانوري               مركزي واقع در مسكو   
 خود را اصالح نكند و روش سابق خود را ادامه دهد، من او را دشمن                اگر كيانوري «: گفت

  »!دانم حزب مي
.  بـاقي ماندنـد     و كيـانوري   ، علـوي  ، يـزدي  بهرامي، تنها چهار نفر،     پس از رفتن جودت   

اي به خارج فرستاد و پيغـام داد كـه بقـاء صـد نفـر از         ، نامه ، دبير كميته ايالتي تهران    قريشي
سخت تحت نظرند، براي زندگي و حيثيـت حـزب ضـرر            رهبران و مسئوالن درجه اول كه       

اين پيشنهاد كه به دست اعضا كميته مركـزي         . دارد و پيشنهاد كرد كه اين افراد خارج شوند        
 به اين بهانه    خواست كه يزدي     موافق نبود زيرا نمي    رادمنش. رسيد، از طرف اكثريت رد شد     

  طرفدار ماندن كيـانوري     و فروتن  قاسمي.  همة كارها را بدست گيرد     نوري و كيا  »دك شود «
 در  هبـري حـزب تـوده      از طرف ر   در اين اثناء كيانوري   .  تسلط نيابد  در ايران بودند تا يزدي    

 احضار شـد و بـه      ، به شوروي  مهاجرت با پشتيباني كميته مركزي حزب كمونيست شوروي       
  . دستگير شدند و علوي و يزديبهرامي.  عزيمت كردشوروي

 تسليم شـدند    با آنكه هر سه فرد دستگير شده در مقابل مأموران حكومت نظامي بختيار            
، كـه جانـشين     بهرامي.  كردند، رفتار دولت با همه يكسان نبود       »تنفر«و از گذشتة خود ابراز      

 و دبيركل حزب بود، پس از اعالم منحل شدن حزب و وعـدة اينكـه از ايـن پـس                     رادمنش
 يزدي.  مرخص شد  ».نان خيانت و جاسوسي در دهان زن و فرزندان خود نخواهد گذاشت           «

اي، از گذشـته و اعمـال خـود اظهـار تنفـر كـرده و بـا                    پس از چندي با نوشتن ندامت نامه      
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، با آن كه تنفرنامـة  ولي علي علوي.  دژخيم، پس از سه سال آزاد گرديد     از شاه تقاضاي عفو   
چـرا؟ مقـام و قـدرت و    . شديدي نوشت، از طرف رژيم محكوم به اعـدام و تيربـاران شـد      
رســد وابــستگي آن دو بــه  فعاليــت آن دو در گذشــته حــزب بيــشتر بــود، ولــي بنظــر مــي

پزشك اشـرافي      چشم السلطنه   پسر مهذب  بهرامي. عروف باعث رهائي آنها شد    هاي م   خانواده
ـ    را حكـيم   دكتر يزدي . بود و با خانوادة معروف ديگري وصلت كرده بود         ك، اسـتاد لـژ     المل

اين نوعي وابـستگي بـراي      .  كرد   و از او حمايت مي    . شناخت   خود مي  »فرزند«،  فراماسونري
، كـه در آن     هاي تهران   موقعي كه براي ترساندن كارگران كوره پزخانه      .  وجود نداشت  علوي

خواست وسيلة ارعابي را بوجود آورد       موقع به اعتصاب بزرگي دست زده بودند، رژيم شاه        
آنكـه    را، عليـرغم   را در اين نوع موارد بكـار بنـدد، علـوي          و توصية جالد سرلشگر آزموده    

  . فرستادندآميز تسليم شده بود، به ميدان اعدام خفت
كنـيم پـس از عـدم موفقيـت توطئـه ناصـر               ر مـي  چنانكه گفتيم و بعنوان تلخيص تكـرا      

 بوسيلة وزيـر كـشور منـوچهر     و اعالم غيرقانوني بودن حزب توده      عليه جان شاه   فخرآرايي
، ، بقراطـي  ، قاسـمي  ، كيـانوري   اجرائيه يعنـي يـزدي     هيأتاي از اعضا       در مجلس، عده   اقبال

بقيه با خروج سـه     . و چند تن ديگر از اعضا كميته مركزي و مسئولين توقيف شدند            جودت
و نـه   ( بيـست روز بعـد از او         ابتدا مـن و   . ، و من موافقت كردند    ، كشاورز تن يعني رادمنش  

مـرا در مـرز منتظـر       .  به خارج آمدنـد     و كشاورز  رادمنش) چهار ماه چنانكه گفته شده است     
  .رسيدن اين دو نفر نگاه داشتند

 بهرامـي .  باقي ماندند كه با هـم سـازگاري نداشـتند          ، و علوي   و فروتن  در نتيجه بهرامي  
لذا، دائماً بـراي  .  براي او ارزشي قائل نبود ولي فروتن شد،  شناخته ميدبير جانشين رادمنش  

ندان حالل   اجرائيه در ز   هيأتكردند و جلسة اعضا        به زندان مراجعه مي    مسايلمشورت در   
  .مشكالت بود

)  اجرائيـه  هيـأت   و از آن جمله اعـضا      ( ده تن از اعضا حزب توده      1329در اواخر سال    
  . اجرائيه به هشت نفر رسيدهيأتموفق به فرار شدند و تعداد اعضا 

 19 بـراي شـركت در كنگـره        1331 اجرائيه در سـال      هيأتپس از سفر سه تن از اعضا        
 اجرائيه  هيأت، اعضا   به مسكو )  و بقراطي   و فروتن  يعني قاسمي  ( ت شوروي حزب كمونيس 

 اجرائيه پـر از تنـاقض ، كـار بـسيار پيچيـدة سياسـي و                 هيأتتا پنج نفر تقليل يافت و اين        
 وارد كردن ضـربات بـه حـزب         1332  مرداد 28پس از كودتاي    .  كرد »رهبري«تشكيالتي را   

داران و     شبكة نظامي كشف و عده كثيري از افسران و درجه          1333در سال   .  شروع شد  توده
 ن سال دكتـر مرتـضي يـزدي       همچنين در همي  .  بازداشت شدند  دانشجويان دانشكده افسري  
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 و  دو تن باقي مانده يعني جودت     .  دستگير شدند   و علوي   بهرامي 1333در سال   . گرفتار شد 
ار بودند و سپس با احالة همة كارهـا بـه خـسرو     مشغول ك در ايران13351 تا سال    كيانوري

 مقـيم   از طرف رهبـري حـزب تـوده   كيانوري.  رفتند، يكي بعد از ديگري به شوروي   روزبه
  .را ترك گفتند  احضار شد و او و همسرش سرانجام ايرانمسكو

 روز در   مـسايل به اين ترتيب رهبري هشت نفره و پنج نفره در دوران طرح حساسترين              
 و جهان، با غروري كه داشت و بـا اعتمـادي كـه در نتيجـة تبليـغ و تجهيـز و                       عرصة ايران 

 صدها كادر در سراسر كشور در افراد ايجـاد كـرده بـود، يكـي پـس از ديگـري                     »دوندگي«
اش در عدم درك واقعيـت و ايـدئولوژي           كب اشتباهات سنگين شد، اشتباهاتي كه ريشه      مرت

اين رهبري تنگ، به بهانة پنهانكاري، كوچكترين مشورتي با اعضا و مشاوران            . جامد او بود  
مــشاوران خــصوصي او كــه حتــي بــه . كميتــه مركــزي منتخــب كنگــره دوم انجــام نــداد 

زاخاريان حتي سمتي   .  بودند  و زاخاريان   مانند شرميني  ترين امور وارد بودند كساني      محرمانه
  . بود و جودتدر رهبري نداشت ولي مشاور مورد اعتماد يزدي

ه و  الـسلطن   پس از عمل غلط رهبري حزب در دوران علني در مسئله فريبكاريهاي قـوام             
 و مـسئله     و روش سازشكارانة حزب بخاطر فرمانبرداري از شـوروي          با قوام  توافق شوروي 

رسيد كـه     ، بنظر مي   و شكست همزمان سياست شوروي و حزب توده         و كردستان  آذربايجان  
 و   و قاسـمي   الخـصوص كيـانوري     آنكه عناصر جوان، علي     بويژه  . تر شده است    بري پخته ره

هـر  ) كه در نظر افراد خود را عناصر ارادي و بسيار هوشمند معرفي كـرده بودنـد                (شرميني
، مـسئول تـشكيالت شهرسـتانها، بـا         قاسـمي . يك اهرم حساسي را در دست گرفته بودنـد        

 را با اطمينان بدست گرفته بـود و در اثـر            »زمام رهبري «،  استقرار تسلط مطلق در همة ايران     
 را تحـت    جوانان را كه سازمان     موفق شد شرميني  )  و فروتن  و همدستي كيانوري  (تقالي او   

  .»به حزب بازگردد«كنترل داشت، مجبور كند 
آن تجمع صدها كادر فعال صورت گرفتـه          كه در    ( با تسلط بر تشكيالت تهران     كيانوري

 و پس از آن بعـد    نكه با رهبري سازمان جوانا     (شرميني. نبض حزب را بدست داشت    ). بود
هـاي    ، عمـالً جانـشين او شـد و بـه مـسئوليت            از انتقال به حزب و پس از عزيمت قاسمي        

 را در قبـضه     »تـشكيالت شهرسـتانها   «و سرانجام   . اعتنا بود    بي ظاهري و صوري علي علوي    
، ، يـزدي  بهرامـي (رهبـران پيرتـر     . ان ديگـر ايفـاء نكـرد      نقشي كمتر از دو رهبر جو     ) گرفت
 را بكـار  دائماً به دهان آنها چشم دوخته بودند، گاه دستور قاسـمي  ) ، بقراطي ، علوي جودت

                                                            
 .1334 تا زمستان هاي كيانوري طبق بازجويي. 1
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ولي بـروز خطاهـاي سـنگين كـه در پلنـوم            . كردند   را عمل مي   تند، گاه پسند شرميني   بس  مي
و ما بموقع خود آن را مطرح خواهيم        (چهارم كميته مركزي در خارج تا حدي ظاهر گرديد          

كنـد و تحليلهـاي ظـاهراً     اي نمي   رهنمون اين رهبران معجزه    »جهان بيني «نشان داد كه    ) كرد
طلبـي و     ي آنها حزب را بيشتر گيج و گمراه ساخته و خصائص فردي آنها، بـويژه جـاه                علم

  .بندي كار را به شكست آنها منجر كرده است دسته
  

   و مصدقحزب توده
اي مانند طرح مـسئله نفـت و انعقـاد        حوادث تكان دهنده  ) 1329 -1335(در اين دوران    

 بمثابـة   ا بعنـوان عامـل امپرياليـسم انگلـستان        آر  وزيـري رزم    ن، نخست گلشائيا- قرارداد گس 
، كـه   »فدائيان اسـالم  «ي و فعاليت گروه اسالمي      اهللا كاشان   پشتوانة اين قرارداد، بازگشت آيت    

، در مجلـس شـانزدهم، طـرح        گلـشائيان -را شد، رد قرارداد خائنانه گـس      آ    منجر به قتل رزم   
   و عقيم مانـدن وسـاطت  ، افشاء اسناد خانة سدان   مجدد مسئله نفت و تشكيل دولت مصدق      

اهللا   ، فعاليـت پرشـور آيـت       و تشكيل كابينة سـوم قـوام       ، استعفاء غير منتظره مصدق    هاريمن
اهللا   با آيـت ه مقابلة شاه شد و ب تير30 كه منجر به حادثه ي و دعوت از مردم عليه قوام      كاشان
ي و دستور بازداشت او منجر گرديد، شكست قوام و پيروزي مردم و آغـاز دورة دوم                 كاشان

مثابـه پايگـاه     ب  و انحـالل مجلـس سـنا       ، قطع رابطة سياسي با انگلـستان      دولت دكتر مصدق  
  .فراماسونري و دربار از جمله اين حوادث است

 آن را دوران تصحيح مشي خود در قبال         ، كه حزب توده   ولي دورة دوم حكومت مصدق    
و . گيرد   باال مي  ي و دكتر مصدق   اهللا كاشان   نامد، دوراني است كه اختالف بين آيت         مي مصدق

در انتخابات رياست در دومين     (ي بعنوان رئيس مجلس     اهللا كاشان   منجر به كنار گذاشتن آيت    
 منحـل   و سـرانجام  دست نـشانده مـصدق   و روي كار آمدن دكتر معظمي     ) سال اين مجلس  

اهللا و جلـوگيري از   كردن مجلس، يعني بازستادن نهـائي تـأثير و قـدرت آن از دسـت آيـت                
ي را كه   اهللا كاشان    تكان دهندة آيت    آيا اعالميه . شود  مبارزة او براي تشكيل كنگره اسالمي مي      

 امـت اسـت و در آن موقـع           و خـط امـام     هاي انقالب اسالمي    در واقع پيش نمونة خواست    
اهللا   انعكاس جهاني يافت، رهبران حزب توده خوانده و بدان توجه الزم كرده بودنـد؟ آيـت               

اين سازمان، كه اتحاديـه اسـالمي جهـاني         «: اي دربارة اين اعالميه گفت      ي در مصاحبه  كاشان
تشكيل چنـين اتحاديـه     . قي و غربي، قوه سوم و بيطرفي باشد       است، بايد ميان دو بلوك شر     

ايـن اعالميـه، بـا      . »نيرومندي، براي توازن قوا و حفظ صلح در جهان نيز مفيد خواهد بـود             
اي بعنوان اسالم را به  وجود انعكاس جهانيش، چشم رهبران توده را نگشود، زيرا آنها مسئله       
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  .شناختند رسميت نمي
 بـا بـه راه انـداختن         و انگليس  ، امپرياليسم متحد آمريكا   صدقدر دوران دوم حكومت م    

 و به ميدان    »مردم« و جلوگيري از خروج او به نام         ، براي خروج شاه   1331توطئه نهم اسفند    
وزيري، زمينه را براي كودتـا فـراهم           براي نخست   بعنوان نامزد دربار   آمدن سرلشكر زاهدي  

ي بوسيلة  اهللا كاشان    صريح آيت  ، ولو بر حسب آژير    كه بدون شك مصدق   (كردند و كودتا      مي
 روبرو نـشد    با كمترين مقاومت دولتش   )  مرداد خطاب به او، از آن مطلع بود        27ارسال نامه   

از . آميز خود را در تاريخ بـاز كـرد          بعنوان قهرمان مبارزه با امپرياليسم جاي نيرنگ       و مصدق 
ها اين بازي به قدري پيچيده و ماهرانه طراحي شد، كه تا افشاگري اخيـر                 طرف امپرياليست 

 »رشناسـان كا«و علني شدن اسناد، تشخيص نقش دو شخصيت توسط مردم و حتي توسـط               
سياست باز شناخته نشد و حقيقت بار ديگر چون ماه منور زير ابر دروغ پنهان ماند، كـه تـا                   

  .امروز چهره را عيان ساخت
خـط  : در جريان ملي كردن صنايع نفت، دو خط متمـايز از همـان آغـاز مـشخص شـد                  

 و تأمين وحدت كشورهاي مسلمان عليه       ي مبتني بر تجمع مردم مسلمان ايران      اهللا كاشان   آيت
امپرياليسم و كمونيسم و نـشان دادن امكـان پيـروزي در رزم بـراي ملـي كـردن نفـت بـر                       

 ولـي    دائر بر تخريب مواضع انگلستان     امپرياليسم به همة مسلمانان از طرفي، و خط مصدق        
 و بيرون رفتن از صحنه براي پيروزي نهائي دسيسة           و زاهدي   و دربار و قوام    مدارا با آمريكا  

 و رها كردن سكان دولت به خائناني كـه قـرارداد كنـسرسيوم را                و آمريكا  مشترك انگلستان 
  .ز طرف ديگربراي خود، ا» نام نيك«منعقد كردند، با حفظ 
حزب تـوده كـه     .  نتوانسته است اين دو خط را از هم تشخيص دهد          رهبري حزب توده  

بـه  ) ياهللا كاشـان     و رياسـت مجلـس آيـت       بعد از روي كارآمـدن مـصدق      (در اثر فضاي باز     
. اي بدل شـد     د، به قدرت نسبتاً قابل مالحظه     امكاناتي براي بسط فعاليت خود دست يافته بو       

اين مسئله بجاي آنكه حزب توده را آگاه سازد و از نيروي خود با حس مـسئوليت اسـتفاده        
كند، او را مغرور ساخت و خود را مهمترين نيروي عاقل و مهمترين رهبر مردم تلقي كـرد                   

شـد و بـه نـام دفـاع از          و با دست زدن به ماجراجوئيهاي گوناگون، آلت دست امپرياليـسم            
  . به دامن غرب سهيم شد، در انداختن ايرانشوروي

هـا و در      ، انگيزه آن شـد كـه ماركسيـست        »خودپسندي كمونيستي «چنانكه متذكر شدم،    
 و در مقابلـه بـا وقـايع و خـواه در             ، خواه در داخل ايران      مورد مشخص رهبري حزب توده    

هـا و در      اي بنام اسالم را مورد توجه قرار ندهند و نقش مؤثر آن در ميان توده                خارج، پديده 
اي در برابـر ديـدگانش        در اثر اين خودپسندي، كه پرده     . سازماندهي و تشكل حوادث نبينند    
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يان ، در اين جركشيده بود، آنان در شروع جريان نفت، غير از خود و منافع محتملة شوروي      
 را در مقابـل     »ملي كردن صنايع نفـت جنـوب      «هيچ چيز ديگري را نديدند و شعار رسواي         

  . قرار دادند»كردن صنايع نفت در ايران  ملي«
، عليـه حـزب بـاال گرفـت،          خارج شد و مـوج انتقـادات در درون حـزب           وقتي قاسمي 

 و بورژوازي ملي توجه كردن، ولي رهبري در اينجا نيز            به نقش مصدق    شروع كرد  كيانوري
زيرا ماترياليسم، نقش مـذهب را تنهـا        . شود  ي غافل مي  اهللا كاشان   از محتوي مردمي خط آيت    

 ارتجاعي گذشـته    بيند و تظاهر آن را در شرايط كنوني بمثابة باقي ماندة            در گذشته بسيار مي   
نگرد، لذا اشتباه در تشخيص دوران نفـت تنهـا مخـصوص قاسـمي نيـست و تنهـا                     دور مي 

باشد، بلكه در خارج نيز همة ما، بـه            و بقيه اعضا رهبري نمي     نگري كيانوري   محدود به تنگ  
گرائـي    معطـوف و از احـساس ملـي        ، توجه خـود را بـه مـصدق         و اسكندري  ويژه رادمنش 

  .اين قضاوت در پايه مشي آنها بوده و هست. شدند  غرق وجد و شادي ميمصدق
شود كه به تحليل جريان ملي كـردن نفـت در اسـناد               عمق اين اشتباه هنگامي روشن مي     

، كه   در كتاب خود تاريخ نوين ايران      مثالً پروفسور ايوانف  . مي نظر بيفكن  تاريخي در شوروي  
 ترجمه و نشر يافته، پس از دادن منظرة مغشوشي از مسئله نفـت دربـاره                توسط حزب توده  

  :نويسد ي چنين مي اهللا كاشان نقش آيت
 حافظ منـافع    »ه و مكي  زاد  ، حائري كاشاني، بقائي ( ايران   جناح راست جبهه ملي   

روحانيون، مالكين و بورژواهاي ضد انگليـسي بـود و فعاالنـه عليـه دمكراتهـا و                 
 بـود،   ته به امپرياليستهاي آمريكا   اين جناح كه خود وابس    . كرد  ها اقدام مي    كمونيست
   1»فصل نمايد و  حلكرد تا مسئله را بنفع آمريكا سعي مي

  :نويسد  ميبه همين جهت در تحليل سياست دولت مصدق
تي يـس سوسيال بـه كـشورهاي      اين دولت در مبارزه عليه امپرياليـسم و آمريكـا         

تي را  سوسياليـس داري و     نزديك نشد، بلكه سياست بينابيني ميان كشورهاي سـرمايه        
  2»انتخاب كرد

در .  در پايـه رفتـار حـزب قـرار دارد          گران شوروي   پيداست كه اشتباه مورخان و تحليل     
اي دربـارة      ضـمن مقالـه    هاي شوروي      ارگان اتحاديه  دوران دومين جنگ جهاني، مجلة ترود     

ناميـد حـاال همـين دكتـر        » عنـصر مـشكوك   « او را     در مسئله نفت شمال    نقش دكتر مصدق  

                                                            
 .172 كنيد به صفحه  نگاه. 1
 .167 كنيد به صفحه  نگاه. 2
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اي از    ايـن نمونـه   ! شـود   رو مبدل، يعني به سياست مـستقل مايـل مـي             به عنصر ميانه   مصدق
 بودن تفسيرات مطبوعات و نوشتارهاي      »مصلحتي« بگوئيم حاكي از     تر  سطحي بودن و دقيق   
  . استتاريخي در شوروي

 كه برخاسته از فرهنگ غربي است، بـه مـاديگرائي و الحـاد و نفـي                 رهبري حزب توده  
به .  بودمذهب باور داشت و اين امر باعث خويشاوندي معنوي او با رهبراني از نوع مصدق            

جنبـة ملـي و ضـد       «همين جهت پلنوم چهـارم تمـام تحليـل خـود را مـصروف بـه درك                  
  نمود و به همين جهت سياست حزب دائماً از مشي بقاياي جبهه ملـي               مصدق »امپرياليستي

  به سـنجابي    كساني مانند اسكندري   پيروي كرد و به همين جهت در جريان انقالب اسالمي         
  ...اعتقاد داشتند

ي بازتاب داشت، و اهللا كاشان  هم مشي مسلمانان را، كه در روش آيت رهبري حزب توده  
 منعكس بود، هر دو را با شدت و با توسل به             مصدق گرائي را، كه در سياست      هم مشي ملي  

 خود را مطلق كرد، يعني آن مـشي كـه           »پرولتاري«فحش و دشنام رد كرد و مشي باصطالح         
نه در عمل بـرد داشـت و نـه در تـاريخ دورنمـا ايجـاد كـرد و بـه همـين جهـت كـار او                             

  . در نهضت نفت نام گرفته است»خرابكاري«
  

  ي حزب تودهترورها
شـود كـه انتـساب      منسوب مـي اي از ترورها به حزب توده در دوران مورد بررسي، پاره  

آنچه كه مـسلم اسـت سـرقتهاي بانـك ملـي            . همه آنها به همه رهبري محل مسامحه است       
، داريـوش   ، محسن صـالحي    و قتل حسام لنكراني     و بانك بازرگاني    بانك ملي مركز    ،دماوند
، از   به رهبري دكتر مرتضي يـزدي      »سازمان اطالعات « به دست    ، پرويز نوائي  ، فاطري غفاري
، انجـام گرفتـه و در        اجرائيه هشت نفري و مسئول اين سازمان، خسرو روزبـه          هيأتطرف  
 در  ، جودت ، بهرامي  اجرائيه مانند يزدي   هيأتالبته كساني از    .  اجرائيه تأييد شده است    هيأت

 و   و قاسـمي   خواندنـد و كيـانوري      ي خود اين اقدامات را ناشي از ابتكار خـود نمـي           ها  نامه
هر چه باشد، ايـن افـراد در تأييـد ايـن            . كردند   را الهام بخش اين اقدامات قلمداد مي       روزبه

، قتـل محمـد     وطئه عليه جـان شـاه     يعني ت (ولي سه مورد ديگر      .الكلمه بودند   اقدامات متفق 
شـود و حـال آنكـه رهبـري رسـمي از              نيز به حزب منسوب مي    ) ، قتل احمد دهقان   مسعود

در مورد شركت در سوء قصد عليه جان شاه         . هيچيك از اين اقدامات اطالعي نداشته است      
 در آن دسـت داشـته        اطالع يافتيم كـه كيـانوري      ش قاسمي اولين بار ما در خارج طبق گزار      

 و  تا آنجا كه در اثر تحقيق كميته مركزي خارج روشن شد، تماس كيانوري با ارگاني              . است
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كيانوري منكر تعقيب جريان شد     .  مسلم است   و اطالع او از قصد فخرآرائي      ناصر فخرآرائي 
بـراي رهبـري در خـارج       . دانـد   و اطالع خود را محدود به چهار ماه قبل از وقوع حادثه مي            

  . روشن نشدصحت اين دعوي كيانوري
 او در مـسئله قتـل بـه دسـت            و گروه   دخالت خسرو روزبه   در مورد قتل محمد مسعود    

مطالب ديگري كه در ايـن زمينـه عنـوان          .  مسلم است و مورد اعتراف خود او است        عباسي
  .ا محتاج به تحقيق استآر شود، حاكي از ارتباط جريان با رزم مي

 از قـول   مصور، مسئله از طـرف دكتـر كـشاورز     ، مدير تهران  در مسئله قتل احمد دهقان    
، در جزوة خود مطرح شده، ولي برخـي ديگـر ايـن فرضـيه را انتقـاد                  افسر شهرباني قبادي  

 و   در پايه قتل مـسعود     ا و قرار و مدار او را با شوروي        آر  كنند و اصوالً مسئله ارتباط رزم       مي
  .دانند  ميدهقان

 بدسـت رهبـري     1331 تيـر    23آميز ديگر اين دوران، حوادث ماجراجويانه        وقايع فاجعه 
 است، كـه     بدست رهبري سازمان جوانان    1331 آذر   14 و حوادث ماجراجويانه     حزب توده 

.  شـد  منجر به دهها نفر مقتول و زخمي و تشديد روابط بين حزب تـوده و دولـت مـصدق                  
 از  انگيز و بعد از آن موج عنان گسسته دشنام به دولت مـصدق              پيش از اين دو حادثه فاجعه     

ـ      طرف روزنامه  ده انجـام گرفـت و تمـام ايـن     هاي وابسته به حزب توده و بويژه بـسوي آين
 به اتخـاذ سياسـت      1332 مرداد   28م در مقابل حادثه     يروش افراطي و مضر سرانجام به تسل      

 منجـر    زاهـدي  -  و عدم هرگونه مقاومت در قبال كودتاي شاه        پيروي از دستور دكتر مصدق    
  !!شد

 باز حـوادث مهمـي در سياسـت          ، زاهدي - شاه 1332  مرداد 28اي  پس از پيروزي كودت   
 و سـاده لـوحي      كشور رخ داد كه حاكي از نهايت آشفتگي سياسـت رهبـري حـزب تـوده               

  .ست، خدمت به امپرياليسم و دربار پهلوي بود است، كه در واقع خدمت به را»روانه چپ«
 و  سرآغاز يك سلسله خيانتها و جنايتهاي عظيم به دسـت شـاه           1332  مرداد 28كودتاي  

، كه بر دولت و مجلـس تـسلط    و انگليسخانواده و درباريانش و اتحاد عمال ايراني آمريكا   
 بـا گذرانـدن     حـزب تـوده   .  مقاومتي نكرد  در مقابل كودتا، دولت مصدق    . داشتند، گرديدند 

 تصميمي نگرفت و بعدها در قبال اعتراض عمومي اعـضا حـزب و              وقت و تلفن به مصدق    
اگـر اقـدام عمـومي      «: چنين توضيح داد  ) 1332مورخ بهمن   (ه مركزي   مردم، در نشريه كميت   

شد و ما، پيشقراوالن را، در نبردي         داديم، شكست و سركوبي شديدتر مي       مسلحانه انجام مي  
در صورت تظاهرات معمولي نيز ممكن      . داديم   بدون آمادگي عمومي، از دست مي       نامساوي،

عدم عمـل در قبـال كودتـا        » .رداد روي دهد   م 28بود سركوبي شديدتر از تضييقات پس از        
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پـس از   .  ، داشـت   تضاد با تظاهر به قدرت از طرف حزب توده، در دوران حكومت مصدق            
 نفر عضو آن بودنـد،      600روشن شدن وجود سازمان نظامي در كنار حزب توده كه بيش از             

 »پرسـتيژ «ب و در نتيجه افت      گيري از حز    تر شد و حيرت عمومي و كناره        معما حل ناشدني  
 گيري از خط ماجراجويانه كيـانوري       در نتيجه حزب با الهام    . و حيثيت حزب حاصل آن بود     

هـا بـه      دادن تعليمات نظامي به دست نظامي     .  را اجراء كرد   »جبران« سياست   و خسرو روزبه  
 در شمال با استفاده از وجود جنگـل در ايـن            افراد غيرنظامي، نقشة انجام عمليات پارتيزاني     
 و آتـش زدن هواپيمـا، دزدي اسـلحه از           مرغي  نواحي، تأسيسات و تجهيزات ارتش در قلعه      

 است كه باعث لـو رفـتن افـراد          »جبران«هائي از اعمال      ها و امثال آن، نمونه      انبار سربازخانه 
زده به    ها، وارد كردن دشمن مسلط ولي وحشت        ومبيلها، ات   نظامي و غير نظامي، اسناد، منزل     

  .شود و پايان اين واكنش خرد شدن سازمان گسترده حزب توده است واكنش مي
تا كجا احزاب كمونيست، كه بر اصل تمركز و انـضباط           : شود  اينجا اين مسئله مطرح مي    

ردم بكـار    را در زيـر رهبـري جـدا از مـ           »پيـشقراوالن «متشكلند و عدة محدود به اصطالح       
اهللا بدون تـشكل آن چنـاني،      توانند حربة مؤثري باشند؟ اگر مردم بعنوان حزب         مي. گيرند  مي

دهـد، بـه ميـدان آينـد و       براساس فطرت و خودجوشي و براساس ديني كه الهام انقالبي مي          
هاي بغرنج تشكيالتي مانع خودجوشي آنان نـشود، آنگـاه ايـن حربـه در واقـع                   بندي  مسئله

ر است، زيرا مردم در زير آوار مهيب حوادث پايدار و فطرت آنها تغيير ناپذير               شكست ناپذي 
  .است

  
   و پس از آن مرداد28كودتاي 

 و پيروزي كودتاي امپرياليستي اقدامات مهم و فوري براي ترميم           با شكست نهضت ملي   
 به مواضع امپرياليسم و ارتجاع وارد شده بـود،          ضرباتي كه در دوران ملي كرن صنعت نفت       

 تجديد شد، مذاكرات بـراي   از طرف دولت زاهدي روابط قطع شده با انگليس    . به عمل آمد  
)  و هلنـد ، فرانسه، انگليسآمريكا(تأسيس كنسرسيوم نفت با اتحاد چهار دولت امپرياليستي       

 وزير خارجه نـستوه     دكتر فاطمي .  محاكمه شد  مصدق. براي غارت نفت ايران انجام گرفت     
اي   ده كثيري از افـسران تـو       عده.  محكوم شدند  برخي از رهبران حزب توده    . او تيرباران شد  

 همكـار و     بـا سـاواك    اي پاي فرار را برقرار مرجح دانستند و يا در ايـران             عده. اعدام شدند 
 كـه   اهللا كاشـاني    آيت  .  منعقد گرديد  وزيري عالء    در دوران نخست   پيمان بغداد . همگام شدند 

تحريض مردم به مسلح شدن برضد   «عليه انعقاد كنسرسيوم اعالميه شديداللحني داد به جرم         
در زمـان   .  اعدام شدند  »فدائيان اسالم «.  در سن هشتاد سالگي بازداشت شد      »قدرت سلطنت 
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 تشكيل گرديـد و     يتكار بدست تيمور بختيار    سازمان امنيت جنا   وزيري منوچهر اقبال    نخست
  .سابقه يافت  گسترش بيهاي كشورهاي مستكبر در ايران نفوذ وسيع سرمايه

 هرگونـه تـأثيري در جامعـه را از دسـت داد، دربـارة نقـش                 پس از آنكـه حـزب تـوده       
وز خطاها و اشتباهات اين حزب، ميان رهبـران حـزب           جاسوسي تخريبي امپرياليستي در بر    

كرد كـه در       را بعنوان كسي معرفي مي     ، يزدي كيانوري. شد  توده در خارج، حدسياتي زده مي     
، علـي   ريكيـانو . رساندند   را به بيرون مي     وجود دارند و مطالب يزدي     »هائي  گوش«اطرافش  
شمرد و بطور كلي سـوء ظـن او            مي »ها  گوش« را از نوع اين       برادر كوچك شرميني   شرميني
 داشـتند، ولـي      را به يـزدي     نهايت اطمينان   و اسكندري  برعكس رادمنش .  زياد بود  به يزدي 

مـتهم  ) اش بـا مـريم فيـروز        يعني به علت همـسري    ( را مستقيم يا غير مستقيم       آنها كيانوري 
ضمن گزارشي با توضـيح روش      ،   در آغاز ورود به مهاجرت شوروي      اسكندري. ساختند  مي

وقتـي پيونـد    . نوشت  كرد و مي    ، آنرا به راه دوري مربوط مي       در مورد دولت مصدق    كيانوري
و رسـد كـه اقـدامات غلـط             بيند، ناچار بـه ايـن نتيجـه مـي            را مي   با خاندان فيروز   كيانوري

 ، در انتقاد اسـكندري    در مقابل، قاسمي  . خورد    اشتباهات بزرگ او از كدام سرچشمه آب مي       
كند و به تعـريض        را تكرار مي   »آب از كدام چشمه است    «، همين جملة    اش با يزدي    و رابطه 

  .دهد مورد ترديد قرار مي را اسكندري
.  عامل امپرياليسم اسـت    كيانوري: گفت   صريحاً در مذاكرات خصوصي خود مي      كشاورز

  نشر داده، كيانوري اي كه در لوموند     اخيراً در مقاله  . ولي اين مسئله را به شكل رسمي نگفت       
  . ناميد»ست مسكود«را 

 در دوران   ، در آغـاز آمـدنش بـه شـوروي          ضمن گزارش مفصلي دربارة شرميني     فروتن
 اد در كمـپ بـدرآب   مانند سابقة اشتغال شرميني»ها فاكت«، و با بازشمردن يك مشت      استالين

دبيرسـتان  (، ازدواج خواهرش با يك آمريكائي، و اينكه در كالج آمريكائي            )ها  نزد آمريكائي (
 بعنـوان تروتسكيـست     در قفقـاز  ) اف  موسوم به كـريم   ( تحصيل كرده، و اينكه پدرش       )البرز

 برود، از اطاعت در      اجرائيه به او پيشنهاد كرد به شوروي       هيأتينكه وقتي   تيرباران شده، و ا   
 او را كه در بخـش مطبوعـاتيش كـار           مقابل دستور خودداري كرد، و اينكه سفارت شوروي       

  . قرار دادؤالس را زير كرد، بدون توضيح خارج كرده و غيره، شخصيت شرميني مي
 و مـن دربـارة      ، نماينده حـزب كمونيـست، از رادمـنش        ، باشكيروف پس از نامة فروتن   

هـر دوي مـا،     . تي كـرد  سؤاال و شرميني )  ساكن بود  كه به خارج آمده و در دوشنبه       (نوشين
  به خانة ما در مـسكو      بعدها، يكروز باشكيروف  . صات مثبت براي آن دو نفر ذكر كرديم       مخت

 من  ».امپرياليسم است ) پالتني آگنت ( عالم خود فروخته     شرميني«: آمد و بدون مقدمه گفت    
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اعتقـادي    نكـرديم كـه او شـخص بـي        با اين نظر موافق نيستم و ما در عمل برخورد           «: گفتم
بـود و مـن براسـاس       )  و بقراطـي   ، فـروتن  قاسمي(اين جريان در آغاز آمدن سه نفر        . »باشد

 مـرا تحـسين كـرد و        باشـكيروف .  داشتم از وي دفاع كردم      از شرميني  شناختي كه در ايران   
كنـد محتـاط      شود، مخاطـب سـعي مـي        ظني به اين شدت بيان مي       معموالً وقتي سوء  «: گفت

  .»اي است كه شما نظر خاصي نداريد باشد، دفاع شما قرينه
ف رايـزن سـفارت     ا  بـار اول از علـي     . شـنيدم   اين بار دوم بود كه من چنين نظري را مي         

 تنظيم كرده بود دفـاع       اجرائيه موقت همراه ملكي    هيأتاي كه     وقتي من از اعالميه    (شوروي
 يـا   ن ملكي تو يك بار در اين مورد مشروح در فوق اين اسلوبي است كه براي شناخ              ) كردم

ع از اين اسلوب، با رفتار خودم از نظر    من بدون اطال  . ، بلكه درجة صداقت مخاطب    شرميني
  .آنها توجيه شدم

البتـه بـدون سـند و تنهـا براسـاس قـرائن             . بيني مطلق گذشـته را نـدارم        اما حاال خوش  
توان حيثيت افراد را ملعبـه سـاخت وبـه همـين جهـت نيـز سـخني دربـارة اشـخاص            نمي
ان رخنة مستقيم و غيـر مـستقيم دشـمنان          ، امك ولي در جريان عجيب حزب توده     . گويم  نمي

1».در اين باره تاريخ گواهي خواهد داد. امپرياليستي و ارتجاعي كامال ًممكن است
  

 ، تعداد كثيـري از رهبـران و كادرهـا و اعـضاي حـزب تـوده                 مرداد 28س از كودتاي    پ
  :زير استدستگير شدند، كه سرنوشت آنها بشرح 

 بـسر   ، كـه در شـوروي     در غياب رادمـنش    (، دبيركل حزب توده    دكتر محمد بهرامي   -1
 دستگير شد و بعلت ابراز ندامت پس از يكـسال مـورد عفـو قـرار                 1334در بهمن   ) برد  مي

  .گرفت و آزاد شد
 اجرائيه كميته مركزي و مسئول سازمان اطالعات و         هيأت، عضو    دكتر مرتضي يزدي   -2

 مورد  1338 دستگير شد و به علت ابراز ندامت در سال           1333، كه در اواخر     تشكيالت زنان 
  .آزاد شد عفو قرار گرفت و 

وي عليـرغم ابـراز نـدامت       . يته مركزي و مسئول مالي    ، عضو كم   مهندس علي علُوي   -3
  .تيرباران شد

در سـال   . ، عضو كميته مركزي و دبير اول سازمان جوانان توده          مهندس نادر شرميني   -4
  . آزاد شد1339 دستگير شد و پس از ابراز ندامت در سال 1333
 نفر دستگير شدند، كه پس از ابـراز نـدامت آزاد            12 مركزي    از اعضاي مشاور كميته    -5

                                                            
 .164 ـ 148، ص ، خاطراتي از تاريخ حزب توده، كژراههاحسان طبري. 1
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  .ندگرديد
كادرهاي انتخـابي و انتـصابي سـازمان ايـالتي          ( نفر از مسئولين درجه اول حزبي        25 -6
  .دستگير شده و پس از ابراز ندامت آزاد شدند) تهران
 دسـتگير شـده و پـس از ابـراز       نفر اعضاي كميته مركزي سازمان جوانـان تـوده         23 -7

  .ندامت آزاد گرديدند
 دستگير شدند، كه پس از ابراز نـدامت          نفر اعضاي سازمان اطالعات حزب توده      45 -8

  .آزاد گرديدند
 نفر موفق   37ز اين ميان     عضو بود، كه ا    585راي  ا جمعاًٌ د   سازمان نظامي حزب توده    -9

 نفـر بعـدها در سـازمان حـزب      6 تنها    آنها،  پناه بردند، كه از ميان     به فرار شده و به شوروي     
بقيه اعضاي سازمان نظامي دستگير شدند، كه وضع آنها به شرح           .  فعاليت جدي داشتند   توده

  :زير است
 نفـر محكـوم بـه       52. آنها به اجرا درآمد     ده و حكم در مورد       نفر به اعدام محكوم ش     26

 نفر محكوم بـه     92. اعدام بودند، كه مشمول عفو شده و حكم آنها به حبس ابد تقليل يافت             
 سـال زنـدان     10 نفر محكـوم بـه       79 سال زندان و     15 نفر محكوم به     119. حبس ابد شدند  

داران   از درجـه  . ماه محكوم گرديدنـد    18 سال تا    8هاي مختلف از         نفر به حبس   91شدند و   
 نفـر بازداشـت شـدند، معهـذا معـروف اسـت كـه ليـست كامـل                   89 نيز   عضو حزب توده  

  . به خارج انتقال يافتي توسط افسر فراري بنام سرگرد پوالددژا داران توده درجه
دار و سرباز      افسر و درجه   24 »ران خراسان قيام افس « عالوه بر افراد فوق، در جريان        -10

  نفـر افـسر هـوادار فرقـه بـه شـوروي            919 نيز   و در جريان غائله فرقه دمكرات آذربايجان      
  .گريختند

ر شدند، كه تعـدادي     يگ نفر دست  3649 جمعاً    از ميان اعضاي غير نظامي حزب توده       -11
 »نويـسي   ندامت نامه «هاي بعد موج      در سال . هاي مختلف محكوم گرديدند     ها به حبس    از آن 

 براي اين كار انتشار يافـت       اي بنام عبرت    اي همگاني شد و مجله ويژه       در ميان زندانيان توده   
هاي   يج همه آزاد شدند و در سال      زندانيان فوق بتدر  . شد   زنداني اداره مي   »نادمين«كه توسط   

ــاه داراي    1350-1340 ــده و گ ــنفكري ش ــي و روش ــصوصي و دولت ــاي خ ــذب نهاده  ج
عليرغم اين ندامت سياسي، خط فكري و ايـدئولوژيك حـزب           . هاي حساس شدند    موقعيت

توده توسط بسياري از آنان، بويژه در ابعاد فرهنگي و اقتصادي، در جامعه اشاعه داده شد و                 
  . روشنفكران غربگراي كشور تأثيرات عميق نهادبر مجامع

شـهيدي زنـدي،    ( نفـر از آنـان       7اي، تنهـا       زنـداني تـوده    4000 از مجموع بيش از      -12
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عليرغم ابـراز   )  سازمان نظامي  ضااع -، ذوالقدر ش، باقرزاده من  ، كي ، شلتوكي عمويي،  حجري
دربارة سرنوشت اين افراد در آينده سخن       .  در زندان ماندند   ندامت تا آستانه انقالب اسالمي    

  1.خواهيم گفت
  

  2 ايران تا انقالب اسالمي1332  مرداد28از كودتاي 
. شـد    از داخل ايران رهبـري مـي       ، فعاليت حزب توده   1333 كه ديديم، تا سال      همانگونه

 28 گريخته بود، ولي تا مدتي پـس از كودتـاي            هر چند بخش عمده رهبري حزب از ايران       
ي كـشور از سـوئي و وجـود سـازمان متـشكل مخفـي و                ، به دليل بحران درون    1332 مرداد

سازمان نظامي از سوي ديگر، حزب تـوده توانـست بخـشي از رهبـري خـود را در داخـل                   
 بقايـاي كميتـه مركـزي،    با در هم شكسته شدن سازمان نظامي حزب توده     . كشور حفظ كند  

 پنـاه    نيفتاده بودند، از ايران گريختنـد و بـه شـوروي           »فرمانداري نظامي تهران  «كه به چنگ    
بنـا بـه    .  بـود   و دكتر نورالـدين كيـانوري      ياي رهبري دكتر حسين جودت    اآخرين بق . بردند

 در ، معـاون وابـسته نظـامي شـوروي     )يو. آر. افسر جي  (ين، سرهنگ دول  اعترافات كيانوري 
 دبيركل حزب، مبنـي بـر       ،، نامه رادمنش   با مقامات اطالعاتي شوروي     و رابط كيانوري   تهران

  از طريق بغـداد 1334ستور خروج از كشور را به او داد و در نتيجه اين دو نيز در زمستان                د
  . رفتند به مسكو پراگ- رم -

ارج از كـشور را فـرا    در خـ هد، بحران عميقي بقاياي حزب تـو      مرداد 28اي  تدر پي كود  
. گرفت و رهبران حزب توده هر يك كوشيدند تا علل شكست را به گردن ديگري اندازنـد                

، كه به احيـاء     دتا اين تنازع شديد ادامه يافت تا باالخره مقامات شوروي         و سال بعد از ك    4تا  
. دهي بقاياي آن بپردازنـد ، تصميم گرفتند به سازمان     سازمان وابستة خود در ايران نياز داشتند      

ها، براي بررسي علل شكست حزب و پايان بخشيدن بـه بحـران درونـي، و                  لذا، بدستور آن  
، نخـستين پلنـوم      هاي حزب، پلنوم چهارم كميته مركزي حـزب تـوده           احياء مجدد سازمان  

  .كميته مركزي در خارج از كشور، برگزار شد
  

  اوج اختالفات دروني: پلنوم چهارم
گذشـت، پلنـوم      ، پس از قريب به نه سال كه از پلنوم سـوم مـي             1336 تير ماه    26 تا   5از  

                                                            
 . مندرج است در كتاب كمونيزم در ايران1332  مرداد28اي پس از كودتاي  ليست دستگيرشدگان توده. 1
 .باشد  مي1362 در سال هاي سران حزب توده كليه مطالب اين فصل مستند به بازجويي. 2
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المللـي حـزب كمونيـست         بدستور و با نظارت شعبه بـين       چهارم كميته مركزي حزب توده    
 نفر اعضاي كميته مركـزي بـا رأي قطعـي           15اين پلنوم،   در  .  برگزار شد  ، در مسكو  شوروي

دبير كل منتخـب كنگـره       ( دكتر رضا رادمنش   -1: اين افراد عبارت بودند از    . شركت جستند 
 -6،  مـود بقراطـي    مح -5،   حـسين جـودت    -4،   رضا روسـتا   -3،   ايرج اسكندري  -2،  )دوم

 احمـد   -10،   نورالدين كيـانوري   -9،   عبدالصمد كامبخش  -8،   فريدون كشاورز  -7،  بابازاده
،  احـسان طبـري  -14،   صـمد حكيمـي    -13،  اميرخيزي   علي -12،   دكتر فروتن  -11،  قاسمي

  . عبدالحسين نوشين-15
 نفر دوم   5 نفر اول يك جناح و       7: شد  كميته مركزي به دو فراكسيون متخصام تقسيم مي       

 »وسـط « بـه اصـطالح       و عبدالحسين نوشـين    احسان طبري . دادند  جناح ديگر را تشكيل مي    
  .بودند، ولي بيشتر به جناح دوم تمايل داشتند

را بـه  ...  و كيـانوري  -، جنـاح كـامبخش  ...  و   اسـكندري  - در اين پلنوم جناح رادمنش    
اتهامـات  . انـداخت   ن آنها مي  دكرد و شكست حزب را به گر        و خيانت متهم مي   ماجراجويي  
 عليـه  را فريدون كـشاورز ) هاي درون حزبي ، قتل ، قتل محمد مسعودترور شاه (قتل و ترور    

  -  متقـابالً جنـاح رادمـنش      كيـانوري     - جناح كامبخش .  مطرح ساخت  كيانوري - كامبخش
مـتهم  ) مـصدق (روي از بـورژوازي ملـي         طلبي و دنبالـه      را به راست روي و جاه      اسكندري
هــاي واقعــي ايــن اختالفــات نهفتــه بــود كــه از   انگيــزهدر پــشت ايــن عبــارات،. ســاخت

 25سـير  . شد  ناشي ميهاي رهبران حزب توده   جويي  ها و قدرت    ها و مقام طلبي     خودخواهي
هاي بعد در خارج از كشور بيانگر اين نبرد مـداوم             ساله فعاليت رهبري حزب توده در سال      

هـاي رهبـري حـزب اسـت، كـه            و تنازع خودخواهي  بر سر احراز مقامات و مناصب باالتر        
  . به پايان راه حزب توده رسيد»باند كيانوري«باالخره با پيروزي كامل 

به دليل بحران شديد درون حزبي، در اين پلنوم عالوه بر اعضاي اصلي كميته مركـزي،                
 بتوانند نظراتشان را  -ودند كه خود نيز شديداً درگير ب      -ين حزبي لبراي آن كه كادرها و مسئو     

از .  در پلنوم شركت داده شدند     »ناظر« تن از آنان با حق رأي مشورتي، بعنوان          59بيان كنند،   
ب زدر اساسنامه حـ   » پلنوم وسيع «تشكيل  .  ناميده شد  »پلنوم وسيع «اينروست كه پلنوم فوق     

از جملـه كادرهـائي كـه در پلنـوم          .  شد  وجود ندارد و اولين بار در پلنوم چهارم ابداع         توده
، اكبـر   اميـر خـسروي   ) بابـك (، خـسرو    فوق شركت جستند عبارت بودند از داود نوروزي       

. كـرد  زب را تهديـد مـي   به علت اختالفات، خطر انـشعاب حـ        .ر و فريدون آذرنو   شاندرمني
براي اينكه اين خطر رفع شود و كار حزب سر و سـاماني بگيـرد، ميـان دو جنـاح سـازش                      

دبيـر   (، ايـرج اسـكندري    )دبيـر اول   (شناي مركب از رادمـ       اجرائيه هيأتصورت گرفت و    
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  و نورالدين كيانوري   ، احمد قاسمي  ، فروتن ، احسان طبري  )يردب (، عبدالصمد كامبخش  )دوم
اين ائتالف به ضـرر جنـاح   . براي رهبري حزب در فاصله دو پلنوم كميته مركزي تعيين شد       

 بـود و تنهـا دو نفـر از جنـاح اول در تركيـب جديـد                  يكيانور - اول و بنفع باند كامبخش    
، ولي به توصية       بعنوان اعتراض استعفاء دادند     و اسكندري  رادمنش. رهبري حزب راه يافتند   

  1.ها استعفاي خود را پس گرفتند شوروي
 را در پـي داشـت و        ها به كيانوري      تر شوروي   ع، نگرش مثبت  نتايج اين پلنوم، در مجمو    

  .به وي پيشنهاد شد كه در مدرسه عالي حزبي به تحصيل بپردازد
 اجرائيه منتخب پلنوم فوق به كميته مركزي حزب كمونيست       هيأتپس از پلنوم چهارم،     

، كمونيست معـروف فنالنـدي و عـضو دفتـر            فراخوانده شدند و كوئوسينين    اتحاد شوروي 
، به آنان اطالع داد كه از اين پـس مركـز فعاليـت حـزب                سياسي حزب كمونيست شوروي   

  . قرار دهند را در آلمان شرقيتوده
 7/12/1336شـنبه   چهار ماه پس از پلنوم چهارم، در تـاريخ          8م كميته مركزي،    پلنوم پنج 

 كه براي شركت    ،، با حضور اعضاي اصلي و مشاور كميته مركزي        1958 فوريه   26مطابق با   
 رفته بودند،    احزاب كمونيست و كارگري جهان به مسكو       1957 نوامبر   16 -19در كنفرانس   

هـائي    ها و پيـام     اين پلنوم با صدور قطعنامه    .  بكار خود پايان داد    14/12/1336برگزار شد و    
  .تبعيت كامل خود را از اسناد كنفرانس مسكو اعالم داشت

 اختالفـات ادامـه     -آلمان شـرقي     در   شهر اليپزيك  -در مركز جديد كميته مركزي حزب     
ـ      و كيـانوري   ، ميان رادمنش  بر سر شيوة كار در ايران     . يافت ي شـديدي   ر اختالفـات و درگي

  . پديد آمد
يـت مجـدد    ل و عدة ديگري معتقد بودند كه نبايد كار و فعا          از سوي ديگر، احمد قاسمي    

تري كـاركرد       ي حزب، بايد زير پوشش وسيع     به علت بدنام  .  آغاز كرد  »حزب توده «را با نام    
، تحت تأثير اين نظريه براي مدتي بجاي روزنامه مـردم         . تا بتوان عده بيشتري را جذب كرد      

ولي پس از چندي عمالً مشخص شد كه ايـن تاكتيـك ثمـري              .  منتشر شد  نشريه صبح اميد  
 دولـت آلمـان     1337مدتي بعـد، در سـال       .  مجدداً منتشر گرديد   ه مردم ندارد و در نتيجه نام    

 اي با رژيم شـاه  ، كه در آن زمان در چارچوب اختالف منافع دو ابرقدرت، روابط تيره    شرقي
.  در اختيار حزب تـوده قـرار داد         امكان پخش برنامه فارسي را از راديو برلين شرقي          داشت،

  .كردند  اين برنامه را اداره مي و داوود نوروزياز طرف حزب، منوچهر بهزادي

                                                            
 . مراجعه شود181ـ 165، ص ، كژراههاحسان طبري: براي آشنائي بيشتر با مباحث پلنوم چهارم به . 1
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اوضـاع منطقـه دسـتخوش       رخ داد و      در عراق  در همين زمان، كودتاي عبدالكريم قاسم     
شـد و      تلقي مـي    به معناي تحكيم مواضع شوروي     سقوط رژيم سلطنتي در عراق    . تغيير شد 

بـراي جبـران ايـن شكـست        .  به هم خورده بود    ظاهراً توازن نيروها در منطقه بنفع شوروي      
  دست زد و روابط او با شوروي       آمريكا  رداد دو جانبة نظامي با       به انعقاد قرا   غرب، رژيم شاه  

يـه  ل را ع  »صـداي ملـي ايـران     «راديوي  . ش1339 در سال    در نتيجه شوروي  . بسيار تيره شد  
  .  براه انداخترژيم شاه

 شد، ولي در عـوض، عـراق      دشوارتر مي  نا در اير  يت حزب توده  در چنين شرايطي، فعال   
 از طرف كميته مركزي، دكتر فريدون كـشاورز       . به پايگاه مناسبي براي فعاليت بدل شده بود       

 و از آنجـا بـه       سئياو سـپس بـه سـو      .  به همكاري پرداخـت     رفت و با راديو بغداد     به عراق 
نقطـه نظـرات او     .  مواضع شديد عليه رهبري حزب اتخاذ نمود       دكتر كشاورز .  رفت الجزاير

پلنـوم   . انتشار يافته است   ي حزب تودة ايران   كميته مركز توسط   »منك  ميمن متهم   «در كتاب   
در اين پلنـوم مقـدمات      .  تشكيل شد  1338 شهريور   26 تا   12ششم كميته مركزي در تاريخ      

  . از حزب اخراج گرديد ريخته شد و فريدون كشاورزوحدت با فرقه دمكرات آذربايجان
  

  طرح كودتا در ايران
، رابطة مقامات اطالعـاتي     1334 از كشور در سال      پس از خروج دكتر نورالدين كيانوري     

مـاس   ت سـرهنگ دولـين   .  برقرار گرديـد   ، مجدداً  با او پس از ورود به آلمان شرقي        شوروي
 كميتـه مركـزي، بـه       اعـضا او، بدون اطـالع سـاير       .  خواسته شد   به مسكو  گرفت و كيانوري  

المللـي حـزب      از مـسئولين شـعبه بـين      ( ،   رفت و در نشـستي بـا شـركت ميلوانـف           مسكو
از وزارت امور    ...(و نيكالي پاولويچ  ) مقام اطالعاتي  ( دولين، سرهنگ   )كمونيست شوروي 

  . حضور يافت) خارجه
 در  يو به سفارت شـور    -»جبهه ملي « ظاهراً از    - گفته شد كه نيروهاي معيني     به كيانوري 

 موجود است و خواسـتار      اند كه امكان يك كودتا عليه رژيم شاه          مراجعه كرده و گفته    تهران
 سـفر   ربـي  خواسته شد تا به اروپـاي غ       از كيانوري . اند   شده كمك و حمايت اتحاد شوروي    

  . كند و دربارة اين مسئله تحقيق نمايد
الـدين    ، به اروپاي غربي رفت و بـا دكتـر شـمس            باتفاق همسرش ، مريم فيروز     كيانوري

، رئـيس    و سرتيپ اميني   ، خسرو قشقايي  نزديكان مصدق  و   »جبهه ملي «ي، از سران    اميرعالئ
هـا    پس از چنـدي شـوروي     . اي نرسيد   ، مالقات كرد، ولي به نتيجه      دولت مصدق  ژاندارمري

  .اعالم كردند كه جريان فوق منتفي است
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  »فرقه دمكرات آذربايجان« با وحدت حزب توده
ن را بـراي     آذربايجـا    و فرقه دمكرات   ها ضرورت ادغام حزب توده      در اين زمان شوروي   

تي، در يك كشور    ماركسيساز ديدگاه   .  توصيه كردند  هموار ساختن راه فعاليت آتي در ايران      
! »حزب پيشاهنگ آن  « و   »طبقه كارگر «شد و تقسيم    اتنها بايد يك حزب كمونيست موجود ب      

، بـر خـالف ايـن نـص          ولـي سياسـت شـوروي     . بر مبناي تقسيمات قومي نادرست اسـت      
 به راه انداختـه شـود و        راي تجزيه ايران   جرياني ب  1324تي ايجاب كرد تا در سال       ماركسيس

، بدون اطالع رهبـري حـزب تـوده، سـازمان             چنانكه گفتيم .  تشكيل شد  »فرقه دمكرات «لذا  
 منحل گرديد و بدان پيوست و بدين ترتيب حكومت پوشالي يك ساله             جانيحزب در آذربا  

 با متفقـين غربـي و گـرفتن امتيـازاتي در           ولي در پي سازش شوروي    . ي بوجود آمد  ور  پيشه
اين زد و بند و بازي .  فروريخت»فرقه«شانده ن ، حكومت دست توسط استاليناروپاي شرقي

 تمام شـد، كـه رژيـم     فر از مردم بيگناه آذربايجان    ها به بهاي خون هزاران ن       سياسي ابرقدرت 
 بهمـراه عـده     1325 در سال    »فرقه«سران  .  به قتل عام آنها دست زد      »نمائي  قدرت« براي   شاه

 ايجـاب   اكنـون سياسـت شـوروي     .  گريختنـد  ها و مردم عادي به شوروي     » فدائي«كثيري از   
 ي در ايران تحكيم شود و به اين دوگانگي سازمان         »سازمان سراسري ماركسيستي  «كرد كه     مي

 »فرقـه « و   هاي پيش از پلنوم چهارم، مـسئله وحـدت حـزب تـوده              در سال  .پايان داده شود  
. ه نتيجه نرسيده بـود     ب تفاوتي يا مخالفت شوروي     چندين بار مطرح شده بود، ولي بدليل بي       

كـرد، مـسئله در دسـتور روز قـرار            خود اين وحدت را توصيه مي      ولي اكنون چون شوروي   
از طرف رهبري حزب چند بار با سران فرقه تمـاس گرفتـه شـد و چنـدين جلـسه                 . گرفت

او . ر بـود  آذ   چشم ،در آن زمان صدر فرقه دمكرات     . براي مذاكره دربارة وحدت تشكيل شد     
 كنفـرانس   تا اينكه در بـاكو    .  به نتيجه نرسيد    آمدها عمالً   و رفت. كرد  با وحدت مخالفت مي   

ايـن امـر نـشانة      . ر فرقه شد   صد ،ذر آ  ، به جاي چشم    دانشيان فرقه تشكيل شد و غالم يحيي     
 روي خوش نشان    »وحدت« نسبت به    انيدانش. ها با وحدت بود     عالقمندي و موافقت روس   

  .داد
با اين مقدمات و پس از جلسات مكرر و مذاكره و تبادل نظر ميان حزب و فرقـه، قـرار         

نـه مـسئله را در   وحدت گذاشته شد و تصميم گرفته شد كه، حزب و فرقه هر كـدام جداگا             
  .جلسات خود تصويب كنند و سپس در يك كنفرانس مشترك آن را عملي سازند

كميتـه مركـزي   ) وسيع(پلنوم هفتم  ) 1960 ژوئيه   29 تا   19 (1339 مرداد   7 تير تا    28در  
عـالوه بـر تـصويب طـرح برنامـه و اساسـنامه جديـد، كـه در آن                 .  تـشكيل شـد    در مسكو 

اين پلنوم مسئله وحدت با   شده بود، در   حلنينيسم بعنوان ايدئولوژي حزب مطر     -ماركسيسم
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قرار شد كه اعضاي رهبري حزب افزايش يابد        . فرقه تصويب شده و اسناد آن تنظيم گرديد       
اي از كادرهاي حزبي به عضويت اصلي و مشاور كميته مركزي درآيند تا در صورت                 و عده 

در پايان، . ها توازن برقرار باشد  ها و فرقوي    يته مركزي بين تعداد حزبي    ها به كم    ورود فرقوي 
...  و   ، محمد رضا قدوه   ، اردشير آوانسيان  انتخابات كميته مركزي انجام شد و داوود نوروزي       

 و  ، اكبـر شـاندرمني    ميزانياهللا    ، فرج )خسرو (يرخسرويبه عضويت كميته مركزي و بابك ام      
پـس از انتخابـات، نماينـدگان فرقـه         . به عضويت مشاور كميته مركـزي انتخـاب شـدند         ... 

 ناميـده   »كنفـرانس وحـدت   «ه شدند و يك جلسة وسيع، كـه          آذربايجان وارد جلس   دمكرات
  .شد، تشكيل گرديد و در آن وحدت به تصويب نهايي رسيد

طبق قرار قبلي، بايد از طـرف فرقـه   . از همين كنفرانس، نطفه اختالفات آينده منعقد شد   
 اجرائيـه  هيـأت  آنهـا عـضو   شدند و يكنفر از چند نفر به عضويت كميته مركزي انتخاب مي     

 ، دانـشيان  پذيرش به كميته مركزي صورت گرفت و از رهبران فرقـه، غـالم يحيـي              . شد  مي
 و ديگران به كميته مركزي حـزب        ، امير علي الهرودي   ، حميد صفري  يپيشنماز،  آذراوغلي

 اجرائيه نيز انتخاب گرديـد، ولـي        هيأت به عضويت    غالم يحيي دانشيان  .  افزوده شدند  توده
 بيايد، لذا، عالوه بر خود او       تواند به اليپزيك     كار دارد و نمي    او توضيح داد كه چون در باكو      

 مـستقر   اجرائيه انتخـاب شـود تـا در اليپزيـك        هيأتبايد يك نفر ديگر به عضويت مشاور        
 كـه   -ايـن پيـشنهاد   .  را پيشنهاد كرد   او الهرودي ! گردد و نمايندة فرقه در مركز حزب باشد       

 روبرو شد، ولي بـاالخره غـالم        با مخالفت شديد سران حزب توده      -قبالً بررسي نشده بود     
 اجرائيه انتخـاب    هيأت به عضويت مشاور      حرف خود را به كرسي نشاند و الهرودي        يحيي
، ، طبـري ، كـامبخش ، اسـكندري رادمنش:  اجرائيه جديد عبارت بود ازهيأتتركيب  . گرديد
  .، دانشيان و الهرودي، كيانوري، قاسميفروتن

ـ   هاي عضو كميته مركزي، آذراوغلي      اي  از ميان فرقه     بـه بانـد اسـكندري      يش نمـازي   و پ
  . ماندندپيوستند و بقيه در باند دانشيان

 ها در پلنوم فوق شركت مستقيم نداشتند، ولي مانند پلنوم چهارم، كه در مـسكو            شوروي
. زئيـات كـار و مـذاكره قـرار داشـتند          تشكيل شد، در اين پلنوم نيـز ميزبـان بودنـد و در ج             

. گرديـد    كنترل و پيگيري مي    شد و در اتاق ضبط توسط مقامات شوروي         مذاكرات ضبط مي  
  . قرار داشتالمللي حزب كمونيست اتحاد شوروي جريان پلنوم دقيقاً زير نظر شعبه بين

، پلنوم هشتم كميته مركزي بـا تركيـب جديـد        »رانس وحدت كنف«بالفاصله پس از پايان     
  . تشكيل شد و همان روز به كار خود پايان داد1339 مرداد 11در روز 
 تن عضو اصلي و مشاور كميتـه        32 نيز پلنوم نهم با شركت       1340 شهريور   25 تا   19از  
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  .مركزي برگزار شد
  

  ر رهبري حزب توده دنفوذ ساواك
 اجرائيـه، مواضـع دكتـر رضـا         هيـأت دي به   و و امير علي الهر     دانشيان ورود غالم يحيي  

 ها اختالفات احزاب كمونيست شـوروي        را تحكيم كرد، بخصوص كه در اين سال        رادمنش
 احزاب كمونيست جهان را فرا گرفتـه         به شدت مطرح بود و بحران عميق مائوئيسم        و چين 

 از مواضع حزب كمونيست چين    ) مانند اندونزي (برخي احزاب كمونيست جهان سوم      . بود
گـاه  و را بـر ارد     حـزب كمونيـست شـوروي      ، سـيطرة    كردنـد و خطـر جـدي        اري مي دطرف

 از مواضـع     و فـروتن   ، احمد قاسمي   اجرائيه حزب توده   هيأتدر  . كرد   تهديد مي  ماركسيسم
و ) حـسن سـغايي  (كـزي  كردند و از سوي بعضي اعـضاي كميتـه مر      مائوئيستي حمايت مي  

هـا بـراي تـضعيف مواضـع          در چنـين شـرايطي، روس     . شـدند   كادرهاي حزبي پشتيباني مي   
مائوئيسم تصميم گرفتند از جناح رادمنش حمايت جدي كننـد و مواضـع او را در رهبـري                  

يـسم از   ئ حذف مائو  -، از يك بعد      از رادمنش  اين حمايت مسكو  . حزب توده تحكيم نمايند   
ها بود، ولي در مجموع به بهاي گزافي براي حزب توده تمام              به سود شوروي   -حزب توده   

 در دو مرحله در رهبري حزب توده رسوخ نمايد و سـازمان             شد و سبب گرديد كه ساواك     
  .هاي ضد رژيم پهلوي بدل گردد  عليه گروهپوششي براي ساواك به  در ايرانحزب توده

گيري مبـارزات مـردم       ها مصادف بود با بحران همه جانبه رژيم طاغوت و اوج            اين سال 
 اوج يه شـاه در داخل كشور تظاهرات عل.  انجاميد1342 خرداد  15، كه به قيام     مسلمان ايران 

ولـي سـازمان    .  وجـود داشـت    گرفته بود و در نتيجه زمينة مناسبي براي فعاليت حزب توده          
  .  بود زير نظارت كامل ساواكحزب توده

كـه  ) پسر دكتر مرتـضي يـزدي      ( بنام حسين يزدي   يكي از خويشاوندان نزديك رادمنش    
 مسئول سازمان داخـل كـشور       رادمنش.  منحله بود  شديداً مورد اعتماد او بود، عامل ساواك      

دزديدنـد،     مـي  سـناد حزبـي را از رادمـنش       ، ا  و برادرش، فريـدون يـزدي      حسين يزدي . بود
  و برعكس را در اختيـار سـاواك        هاي او به ايران     كردند و نامه    صندوق پستي او را كنترل مي     

ـ      اين جريان توسط سازمان اطالعاتي آلمان شرقي      . دادند  قرار مي   زدي كشف شد و حـسين ي
  .دستگير و زنداني گرديد

 بگيرد و بـراي      اجرائيه تصميم به بركناري رادمنش     هيأتكشف اين ماجرا سبب شد كه       
 29 در   -، پلنـوم دهـم كميتـه مركـزي         و عـزل رادمـنش     بررسي جريان نفوذ حـسين يـزدي      

  . برگزار گرديدمسكودر  -1341فروردين 
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 رأي  به بركناري رادمـنش   )  نفر 23 نفر از    12( شركت كننده    اعضادر اين پلنوم، اكثريت     
 در رأس ، كه به طور جدي خواستار ابقاء رادمنش   دادند، ولي نتيجه پلنوم، زير تأثير شوروي      

همانطور كه گفتـيم، علـت ايـن جانبـداري          . ست اكثريت تمام شد   حزب بود، برخالف خوا   
.  بـود  به مائوئيـسم ها از گرايش حزب توده  و ترس روس و قاسمي ، مواضع فروتن  شوروي

تواند دبيـر اول       مي ، رادمنش  ابراز داشت كه عليرغم نفوذ حسين يزدي       در اين پلنوم دانشيان   
 پيـشنهاد   باالخره احسان طبـري   . ها نيز از او جانبداري كردند       حزب باقي بماند، بقيه فرقوي    

بـوروي  (»  دبيران موقـت   أتهي«نفره بنام      سه هيأت اجرائيه منحل شود و يك       هيأتكرد كه   
 كارهاي حزب را رهبري كنند و در عرض يـك سـال             -يعني همان سه دبير سابق     -)موقت

: اين سـه نفـر عبـارت بودنـد از         . پلنوم يازدهم براي حل مسئله بحران رهبري تشكيل شود        
  .د كامبخش، عبدالصم، ايرج اسكندريدكتر رضا رادمنش

 را   مجدداً به عنوان دبيراول انتخاب شد و مسئوليت كـار در ايـران             بدين ترتيب رادمنش  
، كـه قـبالً بـا هـم درگيـر            و اسكندري  بعد از پلنوم دهم، رادمنش    . نيز دوباره بدست گرفت   

 در تـشكيالت بـود و بخـش اروپـاي           ، كه معـاون كـامبخش     شتي كردند و كيانوري   بودند، آ 
 سـال از كـار      9، به مـدت      و اسكندري  كرد، به علت درگيري با رادمنش        را اداره مي   باختري

  .حزبي كناره گرفت
ز پلنوم دهم، اختالفات دروني كميته مركزي نه تنها كاهش نيافـت، بلكـه تـشديد                بعد ا 

مواضـع  ) عضو مشاور كميتـه مركـزي     (و سغايي   )  اجرائيه هيأت اعضا (، فروتن قاسمي. شد
كـه در  اي مقيم غـرب،   تر اعالم داشتند و با دانشجويان توده آشكار مائوئيستي خود را جدي    

عملكردهـاي  . اكثريت مطلق خود گرايشات مائوئيستي يافته بودنـد، تمـاس برقـرار كردنـد             
هـا و     طلبـي    در ايـران و مـشاهده جـاه        1320-1332بار رهبـري حـزب در سـالهاي           خيانت
، ها و اختالفات شديد دروني كميته مركزي و تبعيت نوكرمنشانه آن از شـوروي               طلبي  قدرت

اي بـه سـمت       ويان تـوده  ج و گرايش دانش   شي سازمان حزب در اروپاي باختري     سبب فروپا 
  . شدچين

 و ساير كشورهاي سوسياليـستي نيـز وضـع           در اتحاد شوروي   هاي حزب توده    در حوزه 
مفهوم نبـود و برايـشان ايـن    » يمسئله حسين يزد«براي اكثريت اعضاي حزب، . متشنج بود 

ـ     ـ با چن   مطرح بود كه چرا رادمنش     سؤال چنان در رأس حـزب     ـد همـ  ـين اشتباه بزرگـي باي
  شود؟ تر نيز تمندبماند و حتي قدر

اي مطـرح   پرورانيـد، شـرايط را بـر        ، كه سالها آرزوي دبيركلي را در سـر مـي          اسكندري
 مناسب يافت و فعاليت شـديدي را در ايـن راسـتا             ساختن خود به عنوان جانشين رادمنش     
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در ايـن زمـان،     . تمـاس گرفـت   » فرقـه « رفت و بـا رهبـران        او چند بار به مسكو    . آغاز كرد 
كـرد و      به جاي او حـزب را اداره مـي         ، ايرج اسكندري   بود و در اليپزيك     در عراق  رادمنش

 را از   او حتي يك بار تصميم گرفت تا دانـشيان        . كوشيد تا از موضع دبير اول عمل نمايد         مي
  !عزل كند و حكم آن را هم صادر كرد، ولي اجرا نشد» فرقه«رهبري 

  
  بحران مائوئيسم

 در  ، يازدهمين پلنوم كميته مركزي حـزب تـوده        1343ماه     دي 30در چنين شرايطي، در     
 در اين پلنوم، مسئله اصلي عبارت بود از موضعگيري در قبال مائوئيـسم            .  برگزار شد  مسكو

 و يـافتن جانـشين   - نماينده آن بودنـد    و سغائي  ، فروتن  قاسمي كه در رهبري حزب توده     -
  . »بوروي موقت« و رسيدگي به نتايج كار يكسالة براي رادمنش

 همزماني مسئله مائوئيسم و مسئله رادمنش سـبب تحكـيم مواضـع رادمـنش             اين تقارن،   
ها، و به تبع آن سران حزب توده، مسئله اصلي مائوئيـسم و تحكـيم                 شورويشد، زيرا براي    

  .  بودموقعيت حزب كمونيست شوروي
گيري، اكثريت قـاطع پلنـوم        ي  در نخستين رأ  . جريان اين پلنوم به مشاجره و دعوا كشيد       

 رأي ندادنـد و      و سـغائي    و فـروتن   اخـراج قاسـمي   مائوئيسم را محكوم كردنـد، ولـي بـه          
ولـي  . تأثير مناسبات دوستانه بر آن بودند كه آنها در رهبري بماننـد و اصـالح شـوند                  تحت

 بر اخراج آنها از كميته مركزي        و دكتر حسين جودت     و رضا روستا    و دكتر رادمنش   دانشيان
. »اگر آنها اخراج نشوند ما ترتيب ديگري خـواهيم داد         «اصرار ورزيدند و تهديد كردند كه،       

ها، كه ميزبان پلنوم بودند و طبق معمـول آن            شوروي. بدين ترتيب، خطر انشعاب جدي شد     
بـر اثـر    .  بودنـد   و سـغائي    و فـروتن   كردند، خواستار اخراج قاسـمي      ميرا غيرمستقيم اداره    

هـا    گيري كرد و اين بار به اخـراج مائوئيـست           موضع آشكار و صريح آنها، پلنوم مجدداً رأي       
مائوئيـسم قـرار گرفـت و بـا حمايـت           الـشعاع      تحت در اين پلنوم مسئله رادمنش    ! رأي داد 

، رادمـنش (» بـوروي موقـت  «ها، او مجدداً در مقام دبير اولي باقي ماند و مقرر شد كه      روس
  !همچنان حزب را تا پلنوم بعدي اداره كند) ، كامبخشاسكندري

  
   عباس شهرياريماجراي: نفوذ دوم ساواك

 جانبه سـاواك     و تسلط همه   در اين زمان، نخستين خبرها دربارة خيانت عباس شهرياري        
ها رسيده بود، ولي آنهـا بـراي اينكـه مواضـع              ، به شوروي  حزب توده » تشكيالت تهران «بر  
 برنده نشوند، آن را به اطالع كميته مركزي حزب           و قاسمي   تضعيف نشود و فروتن    دمنشرا



154 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

كوشيدند تا اين مسئله را به دست خـود    آنها مي 1 نرسانيدند و سالها بعد مطرح ساختند      توده
 اعتمـاد داشـت كـه حاضـر بـه            آنقدر به عباس شهرياري    نمايند، ولي رادمنش   حل   رادمنش

  .پذيرش خيانت او نبود
 خـرداد   23شـنبه    پـنج  خرداد تا    16شنبه    پنج  از پلنوم دوازدهم كميته مركزي حزب توده     

  .وم مسئله مهمي وجود نداشتدر اين پلن. تشكيل شد) 1968 ژوئن 5-13 (1347سال 
  : علني شد مسئله عباس شهرياري1340در اواخر سالهاي 

 به  المللي حزب كمونيست شوروي      در شعبه بين    مسئول ايران  -، ميلوانف 1348در سال   
 ساله زنـدان مـأمور      4 يا   3 بگوييد دوره    به رادمنش «:  رفته بود، گفت   ، كه به مسكو   كيانوري

 را بـه ايـران      فرستاده بود، تمام شـده اسـت و مـا بايـد او              به شوروي  ساواكي كه شهرياري  
 بـاالخره تـصميم     زدة تهـران    زمان ساواك الزم است رهبري حزب دربارة اين سا      . بازگردانيم

 و پرويـز     پـس از دسـتگيري علـي خـاوري         - سال قبـل     4 يا   3 او توضيح داد كه،      2».بگيرد
 بـه   ي از مرز آذربايجان    را به نام رابط حزب      يك مأمور ساواك   عباس شهرياري  - جو  حكمت
ها اطالع يافتند كـه وي سـاواكي اسـت و             روس.  مالقات كرد   فرستاد و با رادمنش    شوروي

وقتي او را دستگير و بازجويي كردند، بالفاصله اعتراف كـرد و دقيقـاً اطـالع داد كـه تمـام                     
 است   در ايران، كه عباس شهرياري در رأس آن است، در دست ساواك            سازمان حزب توده  

 در ميـان  هـا جريـان را بـا رادمـنش     شـوروي .  پديد آمده استو اين سازمان توسط ساواك 
  . نپذيرفت به علت اعتماد به شهرياريگذاشتند، ولي رادمنش

دانستند توسط     نمي ي ضرور  را در رأس حزب توده     ها، كه ديگر وجود رادمنش      شوروي
 دبيران مطرح ساخته و بـه طـور جـدي           هيأت خواستند كه جريان را با       ميلوانف از كيانوري  

در ) ، كـامبخش  ، اسـكندري  رادمـنش (» بوروي موقـت  «له را با    ، مسئ كيانوري. پيگيري نمايد 
 را  كننـد و رادمـنش شخـصاً شـهرياري          ها اشتباه مي    ميان گذارد، ولي آنها گفتند كه شوروي      

  3.ضمانت كرده است
در ايـن پلنـوم،     .  تـشكيل شـد    مركزي حزب توده   كميته   13، پلنوم   1348 آذر   6 -11در  
 كيـانوري !  كرد ارائه از پيشرفت كار تشكيالت حزب در ايران      » درخشاني« گزارش   رادمنش

 را به اطالع پلنوم     تشكيالت تهران » زدگي  ساواك«مسئله را به طور سربسته مطرح ساخت و         

                                                            
 .1362، بازجويي، الدين كيانورينور. 1
 .همان مأخذ. 2
 .1362، بازجويي، نورالدين كيانوري. 3
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 دفاع كردنـد، ولـي اعـضاي         به طور جدي از عباس شهرياري       و اسكندري  رادمنش. رسانيد
 بـراي رسـيدگي    و كيانوري و رادمنشپلنوم به ترديد افتادند و كميسيوني مركب از دانشيان       

 و  دانـشيان (كميـسيون پـس از مـدتي گزارشـي بـا دو رأي              . به مسئله فوق تـشكيل دادنـد      
ئيـه، بـدون     اجرا هيـأت .  را تأييد نمود   تشكيالت تهران » زدگي ساواك«تهيه كرد و    ) كيانوري

نتيجـه  )  اجرائيه انتخاب نشده بود    هيأتاو در پلنوم دوازدهم به عضويت        (حضور كيانوري 
 از دبيركلـي  ، رأي بـه بركنـاري رادمـنش      كار كميسيون را بررسي كرد و با پيشنهاد دانـشيان         

  .  دبير اول حزب شد، ايرج اسكندريبه پيشنهاد دانشيان. حزب داد
  سـاعته از شـهرياري     2 طي نطـق      برگزار شد، رادمنش   1349، كه در ديماه     14در پلنوم   

 و دبيراولـي     اجرائيـه را مبنـي بـر بركنـاري رادمـنش           هيـأت دفاع كرد، ولي پلنـوم تـصميم        
بدين ترتيب،  .  اجرائيه انتخاب شد   هيأت، مجدداً به عضويت     كيانوري.  تأييد نمود  اسكندري

ـ اهللا    در اين پلنوم فـرج    .  سال طول كشيد، آغاز گرديد     7، كه   دورة دبيراولي اسكندري    يميزان
  . شد اجرائيه و مسئول راديو پيك ايرانهيأتعضو ) جوانشير(

پـس از مـرگ   .  معـاون او بـود   مسئول كل تشكيالت و كيانوري در اين سالها، كامبخش   
كـار  .  گرديـد   و اروپاي غربـي     دبير دوم حزب و مسئول تشكيالت ايران       ، كيانوري كامبخش

.  برجـسته شـد     در حـزب تـوده      سازمان جديدي يافت و نقش كيانوري      تشكيالتي در ايران  
 پيشنهاد كردند كه مركز كار تشكيالتي از دبيرخانه حزب در اليپزيك           ها به كيانوري    شوروي

 و حـزب    بـه كمـك سـفارت شـوروي       . جـدا شـود    -كه از نظر آنها امنيت كافي نداشت       -
التي حزب تـوده در نزديكـي       ، مركزي براي كارهاي تشكي    سوسياليست متحده آلمان شرقي   

 مسئول كل و مـسئول كـار        -كيانوري( نفر عضو شعبة تشكيالتي      4 تهيه شد و      شرقي برلين
 مــسئول -مــسئول كــشورهاي غربــي، انوشــيروان ابراهيمــي -، منــوچهر بهــزاديدر ايــران

  .در آن به كار پرداختند)  و كاظم نديمكشورهاي اطراف ايران
  

  ؛ سردرگمي و بحرانآستانه انقالب اسالمي
.  بود  و نورالدين كيانوري   ، اختالف اساسي ميان ايرج اسكندري     پس از بركناري رادمنش   

 روز بـه روز مواضـعش در رهبـري حـزب             با حمايت سازمان اطالعاتي شـوروي      كيانوري
شد و با داشتن اهـرم مهمـي چـون مـسئوليت كـل تـشكيالت بـه يـك قـدرت                        تحكيم مي 

 رسـيدن بـه   -طلبي ديرينه خود     زمينه را براي تحقق جاه     كيانوري. گرديد  العنان بدل مي    مطلق
هـاي    ، بـا انگيـزه    دانـشيان . كـرد    مقاومـت مـي    يافـت و اسـكندري      فراهم مي  -مقام دبيركلي 

 نيز بـراي تحكـيم مواضـع        كرد و اسكندري     حمايت مي  طلبانة شخصي، از اسكندري     قدرت
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  .كوشيد تا بيشتر به دانشيان نزديك شود خود مي
 سياسـي در   - تئوريك مسايلدر اين زمان، با تعميق بحران سياسي و اجتماعي در ايران،            

 مطرح گرديد و بحث شـديدي درگرفـت و         رابطه با تحليل وضع كشور و مشي حزب توده        
  . تشديد شدها بندي جناح

هـاي    ، شـيوه  ، ماهيـت رژيـم شـاه      داري در ايـران     ها، رشد سـرمايه     مسئله محوري بحث  
، و در   )»مجاهدين خلـق  «و  » چريكهاي فدايي «(برخورد به گروههاي چريكي مخالف رژيم       

او رشـد   .  مواضع ليبرالي اتخـاذ نمـود      اسكندري.  حزب بود  يك كالم، برنامه و مشي عملي     
شـناخت و     شمرد ولي ضدملي نمي      را مستبد مي   دانست، شاه   داري را بسيار مثبت مي      سرمايه

  .دانست كاري و تروريسم مي جريانات چريكي را خراب
 اجرائيه موافق نبـود و      هيأت، اكثريت   نه حمايت از رژيم شاه     در زمي  با مواضع اسكندري  

» راستگرايي« مطرح كرد، گزارش او به دليل 14 مواضع خود را در پلنوم   لذا وقتي اسكندري  
ع سياسي حـزب بـا       قرار شد مواض   رد شد و چون پلنوم به نتيجه نرسيد، به پيشنهاد دانشيان          

طرح اين مواضع تنظيم گرديد و بـه نظرخـواهي گـذارده            . نظرخواهي از كادرها تنظيم شود    
برنامه جديـد حـزب   « در 1354 پخش شد و در تيرماه سال شد و از طريق راديو پيك ايران    

  .نوم پانزدهم رسيدبه تصويب پل»  ايرانتوده
اي اسـت كـه ايـن     تـرين برنامـه   ، مصوب پلنوم پانزدهم، جـامع   برنامه جديد حزب توده   

حزب در طول حيات خود در دوران سلطنت پهلوي بر مبناي ايدئولوژي ماركسيستي تنظيم              
بينـي آن را   و جهـان » حزب طراز نوين طبقه كـارگر ايـران  «برنامه فوق حزب توده را     . نمود

حـزب  «: در برنامه همچنين با تأكيد قيد شده اسـت كـه  . كند لنينيسم معرفي مي   -ماركسيسم
پرستانه خود به انترناسيوناليسم      بيني و خصلت ميهن      بنا بر ماهيت طبقاتي و جهان      توده ايران 

  1.»شمارد ش انقالبي ميپرولتري معتقد است و آن را شرط حياتي پيروزي جنب
 و بـرخالف نظريـات      برنامه بر اساس تزهاي كنگره بيستم حـزب كمونيـست شـوروي           

داند، تـضاد بـين    ، كه تضاد اصلي جهان را ميان خلق و امپرياليسم مي    حزب كمونيست چين  
تـضاد  «و اردوگاه امپرياليـسم را بـه عنـوان          ) به رهبري اتحاد شوروي   (اردوگاه سوسياليسم   

» عامـل قـاطع و تعيـين كننـده دوران مـا           «كند و سوسياليسم را         معرفي مي » اساسي دوران ما  
هاي احزاب كمونيست جهان،      كنفرانس» استاندارد« از ديدگاه برنامه، طبق فرمول       2.شمرد  مي
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بخـش   المللي، جنبش رهايي اليستي، طبقه كارگر بينسيستم جهاني سوسي  «به ترتيب اهميت،    
  .باشند سه نيروي انقالبي دوران معاصر مي»  عليه امپرياليسمدملي در نبر

برنامه جديد، در تحليل وضع اجتماعي و اقتصادي جامعـه ايـران، نخـست بـه تحليـل                  
در جهت تسريع رونـد گـسترش        «پردازد و آن را     مي» انقالب سفيد «هاي ناشي از      دگرگوني

داري بـه جـاي مناسـبات         استقرار مناسبات سـرمايه   «و  » داري در شهر و ده      مناسبات سرمايه 
 از ديـدگاه ماركسيـستي، رشـد        1.داند  مي» گسترش سريع نيروهاي مولده   «و  » رعيتي -ارباب

يش گامي اسـت مثبـت، كـه بـه پيـدا          » فئودالي«داري و فروپاشي مناسبات       مناسبات سرمايه 
برنامـه مشخـصة    . و در نهايت اسـتقرار سوسياليـسم خواهـد انجاميـد          » پرولتارياي صنعتي «

  .كند  سياست خارجي رژيم پهلوي را وابستگي روزافزون به امپرياليسم ذكر مي
 را  ، مرحلـه انقـالب ايـران      برنامه پس از تحليل وضع طبقـات اجتمـاعي جامعـه ايـران            

دارد، يعني انقالبي كه در آن همه نيروهاي ضدسلطنت           اعالم مي »  ملي و دمكراتيك   انقالب«
كنند، ولي اينكه اين انقالب بـه سوسياليـسم فـرا رويـد و                و ضدامپرياليست متحداً عمل مي    

بدل شـود، بستگي به نقشي دارد كـه        » انقالب دمكراتيك خلق  «به  » انقالب دمكراتيك ملي  «
  .حزب توده، در آن ايفاء خواهد كرديعني » حزب طبقه كارگـر«

 اسـت، كـه در واقـع شـالودة     ترين رئوس برنامه جديد حزب تـوده    آنچه گفته شد، كلي   
. داد  ، تـشكيل مـي     ايـران  مشي سياسي آن را در سالهاي بعد و حتي پس از انقالب اسـالمي             

فراروئــي انقــالب دمكراتيــك ملــي بــه انقــالب  «ساســي برنامــه فــوق تئــوري مــضمون ا
 در كتـاب دو تاكتيـك سوسـيال دمكراسـي در انقـالب              است، كه توسط لنين   » سوسياليستي

دمكراتيك مطرح شد و توسط خود او با پيروزي عملي گرديد و منجر به كودتاي بلشويكي               
اين تاكتيك بلشويكي بعـدها در پايـه سياسـت          .  كرنسكي شد   و سقوط دولت موقت    1917

هـاي     اشاعه داده شد و سپس در كنفـرانس         قرار گرفت و توسط كمينترن     »جبهه متحد خلق  «
  . تئوريزه گرديد1969 و 1960 و 1957احزاب كمونيست جهان در سالهاي 

ق عبارت اسـت از اتحـاد بـا كليـه نيروهـا در سـرنگوني دشـمن                  مضمون استراتژي فو  
فرصـت  «ها مواضع خود را تحكيم نموده و در           مشترك، كه در جريان اين فرآيند كمونيست      

 نيز، كه فقدان    حزب توده . آورند  قدرت سياسي را از چنگ متحدان سابق بيرون مي        » مناسب
» اتحاد طلبانـه  « جامعه ايران دريافته بود، به اين سياست         هرگونه پايگاه اجتماعي خود را در     

  . ادامه داد ايرانتمسك جست و همين مشي تاكتيكي را پس از انقالب اسالمي
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هـاي ايـن       عمـق خيالبـافي     ايران ، اوجگيري انقالب اسالمي   1356به هر روي، در سال      
را، كه فاقد هرگونه تحليل واقعي از شرايط اجتمـاعي، اقتـصادي و فرهنگـي               » قالبي«برنامه  

هاي عام ماركسيـستي بيـشتر شـباهت          برداري از فرمول     بود و در واقع به نسخه      جامعه ايران 
، كه  امواج انقالب اسالمي ايران   . نشان داد يك حزب سياسي ايراني،     » برنامه عمل «داشت تا   

هـاي مـادي و فرهنگـي آن نداشـت،            اي بـه پايـه       كوچكترين اشاره  برنامه جديد حزب توده   
تـر سـاخت و سـردرگمي عجيبـي در ميـان آنهـا و حـزب                   بحران دروني حـزب را عميـق      

سـاخت كـه حـزب تـوده شـعار          مطـرح مـي    كيانوري.  پديد آورد  كمونيست اتحاد شوروي  
سرنگوني سلطنت و استقرار رژيم جمهوري را بپذيرد و از مبارزات اسالمي مردم حمايـت               

ماهيـت  . هاي نخستين مشي حزب توده پس از انقالب را مطرح ساخت            كند و در واقع پايه    
اذ سياسـت نفـوذي و برانـدازي خزنـده و مـسخ انقـالب               كه به معناي اتخ   » حمايتي«چنين  

بـه  ) ، صـفري  ، جـودت  اسكندري (جناح اسكندري .  بود، امروزه آشكار است    اسالمي ايران 
  يك دمكراسي معتدل در ايران     پيروزي انقالب اسالمي باور نداشت و معتقد بود كه حداكثر         

 دسـت نخواهـد كـشيد و لـذا بايـد از             وجه از ايـران      به هيچ  روي كار خواهد آمد و آمريكا     
تصوري از انقالب اسـالمي و      ها نيز هيچ      شوروي.  حمايت كرد  »جبهه ملي « و   شريعتمداري

براي مثال، در بحبوحـة     . كردند   حمايت مي  عمق مبارزات مردم ايران نداشتند و از رژيم شاه        
 از  رژيم آلمان شرقي  ) 1357همزمان با تظاهرات تاسوعا و عاشوراي       (انقالب اسالمي ايران    

المللـي حـزب    ، مـسئول شـعبه بـين   ن كشور دعـوت كـرد و آكـسن         براي مسافرت به آ    شاه
 رسـاند و گفـت كـه اميـدوار          ، جريان را به اطالع كيانوري     سوسياليست متحدة آلمان شرقي   

اه البته، به دليل شرايط سياسي كشور ش      ! است قراردادهاي مهم اقتصادي با شاه منعقد نمايند       
  .موفق به اين ديدار نشد

اي بـا شـركت واديـم          رفـت و در جلـسه       بـه مـسكو    ، كيـانوري  1357باالخره، در پائيز    
 معـاون   -، اوليانوفـسكي  المللي حزب كمونيست شـوروي      معاون اول شعبه بين    - زاگالدين

 - بـاالخره  -هـا   شـوروي .  مسئول ايران در شعبه فوق شركت كـرد        -شعبه فوق و سيموننكو   
كند و حركت اسالمي بـه رهبـري     سقوط مياند كه شاه  اعالم داشتند كه به اين نتيجه رسيده      

 بتوانـد در نظـام برخاسـته از     براي اينكـه حـزب تـوده   آنها. رسد  به پيروزي مي  امام خميني 
 در پيش گيرد وعـده تحـوالتي را در          ، نقش فعالي در جهت مطامع شوروي      انقالب اسالمي 

بدينسان سنگ پايه سياست كنوني حزب توده در قبال انقـالب و            . رهبري حزب توده دادند   
  . جمهوري اسالمي شكل گرفتنظام

 تشكيل شد و     اجرائيه كميته مركزي حزب منحلة توده      هيأت، جلسه   1357 ديماه   23در  
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شـد و سـخنگوي      ها توسط او مطرح مي      گيري  ، كه هماره مهمترين موضع    به پيشنهاد دانشيان  
.  پذيرفته شد و او دبير اول كميته مركـزي گرديـد           يانوريشد، نظريات ك    ها شمرده مي    روس

 اتخاذ شده بود، به اتفاق آراء به تصويب رسـيد و            چون اين تصميم توسط مقامات شوروي     
ـ           هيأت!  نيز به آن رأي موافق داد      خود اسكندري  ه  دبيران جديد مركـب از عناصـر وابـسته ب

 به عنوان دبير دوم انتخـاب شـد و           كه با اعمال نفوذ دانشيان     به جز حميد صفري    (كيانوري
 هيأتاعضا  . تشكيل شد )  از كميته مركزي اخراج گرديد      توسط كيانوري  17سپس در پلنوم    

ـ اهللا  ، فـرج  كيانورينورالدين: دبيران عبارت بودند از    ، ، منـوچهر بهـزادي  )جوانـشير  (يميزان
  .، حميد صفريانوشيروان ابراهيمي

 در آلمـان    1357زي حزب، كه در اسـفند       اين تحوالت، در شانزدهمين پلنوم كميته مرك      
 در   برگزار شد، به تصويب كميته مركزي رسيد و بدين ترتيب فعاليـت حـزب تـوده                شرقي

  .خارج از كشور پايان پذيرفت و فعاليت آن در داخل كشور آغاز شد
  

  انقالب؛ از آغاز تا اختالف دروني حزب توده
  دكتر حسين جودت

، با اتكاء بر  ايران را، از تأسيس تا آستانه انقالب اسالمي   تاكنون، سير تاريخي حزب توده    
عـددي از   در اين زمينـه خـاطرات و كتـب مت         . اسناد به طور اجمال مورد بررسي قرار داديم       
تواند به عنـوان اسـناد تـاريخي مـورد اسـتفاده       رهبران حزب توده انتشار يافته است، كه مي      

براي تكميل مجموعه اسناد فوق، آشنايي بـا خـاطرات دكتـر حـسين              . عالقمندان قرار گيرد  
.  اسـت  ي از رهبران مؤثر حزب توده بود، ضرور       1320-1357، كه در طول سالهاي      جودت

  1.پردازيم  به درج اين روايت نيز ميلذا،
  :دارد   را، در مقطع تاريخي فوق، چنين بيان مي تاريخچه حزب تودهدكتر حسين جودت

  
   دوران تشكيل حزب تا كنگره اول-1

ي  ايـن اسـت كـه در تأسـيس و فعاليـت آن كـسان               يكي از مشخصات بارز حزب توده     «
دانيم   چنانكه مي . اند  اند كه از جهات گوناگون با هم اختالف ديرينه داشته           اندركار بوده   دست

                                                            
 يـك سـند     ارائـه  به معناي تأييد مطالب آن نيـست و تنهـا بـه خـاطر                حزب توده  از تاريخ    درج روايت جودت  . 1

نويسنده در اين تاريخچه به نحو بارزي كوشيده تا عملكردهاي خود و بانـد خـود را توجيـه                   . باشد  تاريخي مي 
 .در عين حال در مطالب فوق نكاتي وجود دارد كه جالب توجه است. كند



160 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

 بودنـد   كه در زندان رضاخان   » پنجاه و سه نفر   «حزب توده به دست بخشي از گروه مشهور         
 عيـدگاه فـرار كـرده و بـه تهـران           از زندان آزاد گرديدند و يـا از تب         1320و پس از شهريور     

ولي همه افرادي كه به عنوان كمونيست و هـوادار مـرام اشـتراكي از               . آمدند، تأسيس يافت  
 نفـر نبودنـد و در مراحـل مختلـف از            53 بازداشت شده بودند جـزء       طرف پليس رضاخان  

از بين اين افراد نيز در تأسـيس يـا          . د به بعد يا حتي قبل از آن راهي زندان شده بودن           1310
: در بين اين افراد اختالفـات گونـاگون وجـود داشـت        . اند  فعاليت حزب توده شركت داشته    

اختالف سليقه، اختالف ناشي از ضعف در برابـر پلـيس، اخـتالف ايـدئولوژيك، اخـتالف                 
 اشخاصي بودند كـه     در بين اين افراد   . و غيره ) چيز  بين زندانيان مرفه و زندانيان بي     (طبقاتي  

داري و يا دربارة برابـري و       اساساً از كمونيسم اطالعي نداشتند و فقط چند شعار ضدسرمايه         
)  يـا ديگـران    گروه ارانـي  (مساوات و غيره شنيده بودند و يا حداكثر با برخي از كمونيستها             

ي از زندان به دنبـال كـار خـود          اكثر اين افراد پس از رهاي     . مالقات يا گفتگويي كرده بودند    
  . رفتند يا ديرتر و در زمان رونق كار حزب به حزب روي آوردند

.  جمع شـده بودنـد     گرويده دور يوسف افتخاري   » تروتسكيسم«افرادي هم بودند كه به      
 وجود داشت كه نه تنها چپگرا نبود، بلكه بـه   افرادي مانند مهدي الله » نفر 53«در بين گروه    

 طور كلي اهل دخالـت در سياسـت نبـود و تـا آنجـا كـه مـن از دوران تحـصيل در اروپـا                         
اين شخص بالفاصله پـس از رهـايي از زنـدان بـه دنبـال               . شناختمش فردي مذهبي بود     مي

 داشته   نيز ارتباط سستي با اراني      يزدي دكتر مرتضي . كسب و كار رفت و بعدها بانكدار شد       
گفتند پس از گرفتاري بر آن عقيده بود كـه اگـر              بند كمونيسم نبوده، چنانكه مي      است و پاي  

دكتـر  . محكومش نكنند به كار جراحي خود بپردازد و از شركت در كـار سياسـي بپرهيـزد                 
 نبود و با آن ارتباطي نداشت و سبب گرفتاريش اين بـوده كـه                گروه اراني   هم جزء  رادمنش

 را از دوران تحصيل در من شخصاً رادمنش.  بوده است در گذشته دور عضو سازمان جوانان     
. كمونيسم و كمونيـستها سـر و كـاري نداشـت          شناختم و ميدانم كه در آن زمان با            مي اروپا

 كه خـود جـزء       را به وجه دقيقتر احسان طبري      جريانات مربوط به زندانيان دوران رضاخان     
تواند نقل كند و وضع و موضع فكـري           بود و با زندانيان آن دوره آشنايي دارد، مي        »  نفر 53«

از جمله كساني كـه در      . ك از مؤسسين حزب را كه خود نيز جزء آنها بوده شرح دهد            هر ي 
 تـوان از كـامبخش        انـد مـي      بودند و بعدها در فعاليـت حـزب تـأثير داشـته            زندان رضاخان 

ي ور  و ميرجعفـر پيـشه    )  مشهور بود  در حزب بنام اردشير   (  آوانسيان ، آرداشس )عبدالصمد(
ي از اعـضا حـزب   ور پيشه.  نفر نبودند 53جزء  ) يور   و پيشه  آرداشس(دو نفر اخير    . نام برد 

 هـم عـضو     آرداشـس ). بنام جوادزاده ( و عضو كميته مركزي آن بوده است         كمونيست ايران 
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 ارتبـاط    مدرسه حزبي را طـي كـرده و بـا كمينتـرن            حزب كمونيست ايران بوده، در روسيه     
از آنجـا كـه مـن هيچوقـت بـا           . ديگر مخالف بودنـد   اين دو نفر شديداً با يك     ... داشته است 

 اطالعـي   ام، از نظر وي درباره اختالف موجود بين او و آرداشـس             ي صحبتي نداشته  ور  پيشه
طلب و    صتي بود او را آدمي فر     ور  و تندتر از پيشه   » رو  چپ« كه فردي    ندارم، ولي آرداشس  

  .دانست  مي» اپورتونيست«
 لو داده شده بودنـد، ايـن        كه به وسيله كامبخش   »  نفر 53«از سوي ديگر گروه كثيري از       

بنـا بـه اقـرار    (اي را   نه تنهـا عـده     در واقع عبدالصمد كامبخش   . دانستند  شخص را خائن مي   
لو داده بـود، بلكـه در نظـر         ) ، سيزده نفر را   1336 سال   هخودش در پلنوم چهارم حزب تود     

 طـي   » نفـر  53«فقـط پـس از آنكـه اعـضا گـروه            .  را مقصر قلمداد كرده بود     زندانيان اراني 
  بوده است و اراني    هاي خود آشنا شدند، معلوم شد كه لو دهنده كامبخش           محاكمه با پرونده  

از بين خود طرد كردنـد و هنگـامي         »  نفر 53گروه  « را   بدين سبب كامبخش  . تقصير است   بي
 به تأسيس حـزب تـوده اقـدام كردنـد او را بـه عـضويت حـزب                   1320كه پس از شهريور     

  . نپذيرفتند
هاي   تأسيس حزب دست زدند و از همان بدو تأسيس نغمه         بدينسان گروه ناهمگوني به     

ي از حزب كنار رفت و فعاليـت خـود را در            ور  پيشه: ناسازگاري در بين مؤسسين آغاز شد     
مركـز  نگـار تـشكيل يافتـه بـود مت          كه با شركت چند روزنامه    » جبهة آزادي « و   روزنامة آژير 

 ارتباط داشـت     كه با كمينترن    نيز پس از تقالي زياد با پادرمياني آرداشس        كامبخش. ساخت
توضيح اينكـه   . به عضويت حزب پذيرفته شد مشروط بر اينكه در كار حزب دخالت نكنند            

 را عليـرغم     كـامبخش  � توصيه كرده بود   گويا كمينترن توسط يكي از اعضا سفارت شوروي       
كه حزب كمونيست نيست و جنبه جبهه وسـيعي          (توان به عضويت حزب توده      خيانتش مي 

 بـه    منتقل كرده در بخش فارسي راديـو بـاكو         پذيرفت و در نظر دارند او را به باكو        ) را دارد 
 ضمن تقالي خود براي پذيرفتـه  كرد كامبخش  نقل ميبه طوري كه رضا روستا . كار وادارند 

 را خواسـتار شـده قـول    شدن به عضويت حزب، به نزد وي رفته گريه كرده و كمك روستا 
بـدين  .  خواهـد رفـت   را ترك كرده و به بـاكو   داده است كه پس از پذيرش به حزب، ايران        

 رفت و در آنجا مدت كوتاهي        به عضويت حزب توده پذيرفته شد، به باكو        ترتيب كامبخش 
دبيـر اول حـزب      (فابه كار راديو اشـتغال داشـت و مـسلماً زد و بـست خـود را بـا بـاقر                    

 ئـو .پ.و گ)  اعدام شد و يكي از جنايتكاراني كه پس از مرگ استالين  نيست آذربايجان كمو

                                                            
 . است، علي اوفمنظور جودت. 1
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جور كرد و هنگامي كه مسئله انتخابات دورة چهاردهم مجلس مطرح شد به ايران بازگشت               
ت انتخاباتي دست زد و در ضمن به طور مخفيانه در داخل حـزب بـه                 به فعالي  و در قزوين  

همدستان او در   . بندي پرداخت تا زمينه بازگشت خود به رهبري حزب را فراهم سازد             دسته
گروهـي از جوانـان   و )  و بهرامـي ، علي اميرخيزيآرداشس(بين اعضا كميته مركزي موقت    

ايـن  .  بود كه به حزب وارد شده بـود        و خليل ملكي  ) ، فروتن ، قاسمي كيانوري(خواهان نام   
اه ورود كامبخش به كميتـه       را از كميته مركزي بيرون كنند، ر        و يزدي  كوشيد روستا   دسته مي 

 افرادي را بـه      و قاسمي  ، فروتن ، كيانوري مركزي را باز كنند و در ضمن از بين خليل ملكي          
در حزب تبليغات عليه اپورتونيسم بعـضي از افـراد كميتـه            . عضويت كميته مركزي برسانند   

دار نبود تا كنگره اول حزب        م لياقت آنها آغاز شد ولي هنوز اين تبليغات دامنه         مركزي و عد  
  .تشكيل شد

  
   تشكيل و جريان كنگره اول حزب-2

كنگره بـا شـركت نماينـدگان       . كنم  در اينجا من فقط از نظر اختالفات مسئله را طرح مي          
ي از طـرف    ور  ميرجعفـر پيـشه   .  و شهرسـتانها تـشكيل شـد       سازمانهاي حزب اعم از تهران    

 بـراي شـركت در كنگـره         از طرف سازمان قزوين     و عبدالصمد كامبخش   سازمان آذربايجان 
 بـه مناسـبت مـرگ       يـر ي به سبب آنكه در روزنامة آژ      ور  اعتبارنامة پيشه . انتخاب شده بودند  

 به دربار تسليت گفته بود، رد شد و از شركت او در جلسات كنگره جلوگيري بـه                  رضاخان
مسلم است كه اگر مـسئله      . اي به ميان نيامد      و خيانتش كلمه   ولي درباره كامبخش  . عمل آمد 

شد اكثريت مطلق اعضا كنگـره بـا شـركت او در              ح مي خيانت كامبخش آنچنان كه بود مطر     
اندركار بودند و از جريان اطالع داشتند لب          ولي افرادي كه دست   . كردند  كنگره مخالفت مي  

وقتي كه جريانات   . فروبستند و گذاشتند اين فرد خائن و جاسوس وارد رهبري حزب شود           
بيـنم كـه      گذرانم مي   ا از نظر مي   ها و مجموعة اين جريانات غيرطبيعي ر        بندي  آن دوره، دسته  

  .كردند هايي بودند كه در خارج عمل مي گردانندگان كنگره اعضا آن نبودند بلكه دست
 سـال زنـدگي     41بند و بارترين مجالسي بود كه مـن طـي             كنگره اول حزب يكي از بي     

به طور عمده فعاليـت تـشكيالتي       . گفت  خواست مي   هر كس هر چه مي    . ام  حزبي خود ديده  
 بود مورد انتقاد قرار گرفت، عليـه عـضويت افـرادي             كه مسئوليتش بر عهدة رادمنش     حزب

 كه از مالكين بود سخناني گفته شد، راجع به شـرايط طبقـاتي عـضويت حـزب     مانند عضد 
 مطـرح   مطالبي بيان گرديد، اين مطالب و انتقادات به طور كلي از طرف هواداران كـامبخش              

نما توجه اعضا كنگره را به سوي كانديداهاي خود       شد و هدف آن بود كه با سخنان چپ          مي
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توان گفت كـه بـه مقـدار زيـاد كاميـاب              مي. جلب كنند و مخالفين را از ميدان به در نمايند         
كنگره پس از تصويب برنامه و اساسنامه حـزب كـه در آنهـا اصـالحات مختـصري                  . شدند
 و  روستا. م گرفته بود به انتخاب اعضا كميته مركزي و اعضا تفتيش كل حزب پرداخت             انجا

بودنـد بركنـار    ) كميتـه موقـت مركـزي      ( و چند تن ديگر كه سابقاً عضو كميته تهران         يزدي
بدينسان كميتة مركـزي    .  وارد كميته مركزي شدند     گنابادي ، پروين ، طبري شدند و كامبخش  

، ، دكتـر بهرامـي    ، دكتـر رادمـنش    از نه نفر يعني عالوه بر سه نفر مذكور از نورالدين الموتي           
 و كمـسيون     و آرداشـس آوانـسيان     ، ايرج اسـكندري   ، علي اميرخيزي  ، بقراطي دكتر كشاورز 

 و  ، خليـل ملكـي    اء المـوتي  ، ضـي  ، قاسـمي  ، كيـانوري  ، دكتر يزدي  تفتيش كل از رضا روستا    
  . تشكيل شدجودت

 مسئوليت حلقه اساسي فعاليـت      پس از كنگره اول كه بدين ترتيب برگزار شد كامبخش         
يعنـي كـسي كـه تـا ديـروز          . دار گشت   حزب يعني مسئوليت تشكيالت كل حزب را عهده       

 دبير  نورالدين الموتي . ند به عضويت سادة حزب قبول كنند همه كارة حزب شد          خواست  نمي
 و  كـشاورز ،، پـروين گنابـادي  ، اسـكندري  رادمنش. داد  حزب بود ولي كار مهمي انجام نمي      

 را مـسئول سياسـي سـازمان        در ضمن رادمـنش   . پرداختند   بيشتر به كار مجلس مي     آرداشس
 مـالي حـزب را هـم بـر عهـدة      مـسايل  كه تازه تشكيل يافته بود كرده بودند و    جوانان توده 

 بود و مسئوليت سازمان حزبي       هم اكثراً در آذربايجان    علي اميرخيزي . ودند گذاشته ب  بهرامي
 در سازماندهي كار حـزب      يعني روي هم رفته دست كامبخش     . آن استان را بر عهده داشت     

 همچنـان   ة كـامبخش  خورد ولـي دسـت      در درون حزب اختالف مهمي به چشم نمي       . باز بود 
كـه  » تفتـيش كـل   «اكثر اعـضا آن در كميـسيون        . ناراضي بود، زيرا دستش به جايي بند نبود       

اعضا كميسيون تفتيش كل به     . كرد عضو بودند و لذا نه اسمي داشتند و نه رسمي            كاري نمي 
.  براي فعاليت به شهرستانها اعزام شدند       و ضياء الموتي   پرداختند، قاسمي   كارهاي متفرقه مي  

هاي كارگران سرگرم فعاليت در امـور سـنديكايي            در شوراي متحدة مركزي اتحاديه     جودت
 تبريـز  بـه     براي وضع سازمان آذربايجان     به همراه خليل ملكي    1324بود و يك بار در سال       

ي را سر و صورتي داده بود و موفـق شـده            هاي كارگر    هم كه كار اتحاديه    رضا روستا . رفت
هـاي كـارگران و       بود مراكز مختلف سنديكايي را متحد كرده شوراي متحده مركزي اتحاديه          

كـرد و در       خود را مصروف امور سـنديكايي مـي        زحمتكشان را به وجود آورد، بيشتر وقت      
اختالفـات گذشـته ميـان      . مقابل حزب، شوراي متحده را براي خود سـنگري سـاخته بـود            

يادم . اندركار اينك به شكل اختالف ميان حزب و شوراي متحده درآمده بود             مسئولين دست 
نيرو در اتحاديه «نوشته بودند  » نيرو در اتحاد است   «هست كه در كلوپ شورا به جاي شعار         
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 كم و بـيش زيـر پـرده بـود در شهرسـتانها شـدت                اين قبيل اختالفات كه در تهران     » .است
اي   ولي روي هم رفته اختالفات ميان حزب و شورا جنبة شخصي داشت و تا اندازه              . داشت

 اگر  البته. گرفت  از اختالف موجود ميان طرز فكر و زندگي كارگر و روشنفكر سرچشمه مي            
هاي ايـدئولوژيك و      گشت و جنبه    تر مي   فعاليت اين سازمانها دوام يافته بود اختالفات عميق       

ولـي در آن    . شـود    ديده مـي   طوري كه در كشورهاي اروپا      گرفت، همان   غيره هم به خود مي    
  .زمان هنوز كار اختالفات حزب و شوراي متحده به آنجا نكشيده بود

  
   نفت شوروي مسئله امتياز-3

 به  چند ماه پس از آن بود كه كافتارادزه       .  تشكيل شد  1323كنگره اول حزب در تابستان      
اي در    در اين بـاب از طـرف وكـالي تـوده          .  مطرح شد  ايران آمد و مسئله امتياز نفت شمال      

 و   و در مطبوعـات حـزب مطـالبي گفتـه و نوشـته شـد و در تهـران                   »ملي«مجلس شوراي   
گرداننده واقعي اين جريانات در داخل كميته مركـزي         . شهرستانها تظاهراتي صورت گرفت   

  . بودند و كامبخشآرداشس
 مخالفتي نكردنـد ولـي      درست است كه ديگر اعضاي كميته مركزي با خواست شوروي         

 اگر آنها طبق غريزه شخصي عمل كرده بودند الاقل از تشكيل تظاهرات به سود كافتـارادزه               
 و امتياز نفت   نام كافتارادزه  تا آنجا كه به خاطر دارم در تظاهرات تهران        . كردند  خودداري مي 

 وزيـر وقـت سـاعد       يان نيامد ولي در شهرستانها عالوه بر شعارهايي كه بر ضد نخـست            به م 
در اين ماجرا عده زيـادي      .  هم شعارهايي داده بودند    داده شده بود بر له امتياز نفت شوروي       

ميتـه  از روشنفكران كه به حزب پيوسته بودند كنار رفتند يعنـي مخـالفين كـه بـا توجيـه ك                   
توجيه كميته مركزي اين بـود  . مركزي قانع نشده بودند، بي سر و صدا حزب را ترك كردند       

 را   مـسئله امتيـاز نفـت شـمال         و آمريكـا    براي خنثي كردن مذاكرات ايران     كه گويا شوروي  
 مسئله به حيثيت حزب لطمـه زد ولـي در داخـل حـزب               به هر حال اين   . مطرح كرده است  
  .داري را موجب نگرديد مخالفتهاي دامنه

  
   آذربايجان مسئله تشكيل فرقه دمكرات-4

 تشكيل شد اينجانب كـه      1324 شهريور ماه    12 در   هنگامي كه فرقه دمكرات آذربايجان    
 بودم رسـيدگيهايي     رفته بودم در تبريز     به آذربايجان  ي بازرسي وضع سازمان حزب توده     برا

 به عمل آمده بود عدم صالحيت برخي از اعـضا كميتـه   كه تا آن زمان به همراه خليل ملكي  
دبيـر   (ورت تعويض اين افراد به وسيله صادق پادگـان        ايالتي حزب را نشان داده بود و ضر       
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هنـوز پاسـخ كميتـه      .  به كميته مركزي حزب گزارش شده بـود        و خليل ملكي  ) كميته ايالتي 
صـالحيت تحـت       با شركت همان افراد بـي      مركزي نرسيده بود كه فرقة دمكرات آذربايجان      

دربارة عدم صالحيت برخي از اعضا كميته ايـالتي         . ي تشكيل شد  ور  رهبري سيدجعفر پيشه  
هاي كارگران قرار      كه در رأس شوراي ايالتي اتحاديه      ريا  دهم كه محمد بي     اين توضيح را مي   

 برخي از كارفرمايان را بازداشـت        سنديكايي نداشت و   مسايلداشت كوچكترين اطالعي از     
 را در دفتر اتحاديه بـاالي سـرش نـصب كـرده             زد، عكس بزرگ استالين     كرد و كتك مي     مي

اين شخص بعد   . كرد   به محل كار خود رفت و آمد مي        بود، تحت حمايت سربازان شوروي    
 از برنامـة حـزب      حاج ميرزاعلي شبـستري   . فرهنگ شد ي وزير   ور  از تشكيل حكومت پيشه   

 كه  كاويان. ي رئيس مجلس ملي شد    ور   اطالعي نداشت و در زمان حكومت پيشه       توده ايران 
ي ور خـود پيـشه  . ي شـد ور شهاطالع بعداً وزير جنگ حكومت پي   سواد و بي    شخصي بود بي  

نيز چنانكه در فوق گفته شد از عضويت حزب توده طرد شده نتوانسته بـود در كنگـره اول                   
هاي هيتلري فقـط چنـد مـاه گذشـته بـود              در آن زمان كه از شكست فاشيست      . شركت كند 
زدند تا مواضـع خـود را         هاي گوناگون دست مي      به توطئه   و آمريكا  هاي انگليس   امپرياليست
پنداشتم و با تـشكيل آن چـه          ها مي   من جريان تشكيل فرقه را يكي از اين توطئه        . حفظ كنند 

 مربـوط   مـسايل طرح  (گرايانه    دهندگان و چه از حيث برنامة ملي        از لحاظ صالحيت تشكيل   
 اساسي برانـداختن    مسايلو غيره آن هم در زماني كه        به مليت آذربايجاني، زبان آذربايجاني      

  .مخالفت كردم)  قراردارداستبداد و رهايي از زنجير استعمار در برابر مردم ايران
 در  فرمانـدار نظـامي شـوروي      (چند روز نگذشته بود كه به وسيله كماندانتور شـوروي         

معلوم . جريان را به كميته مركزي گزارش دادم      .  بازگشتم  تبعيد شده به تهران    از تبريز ) تبريز
اطالع و با تشكيل آن مخالف بـوده          شد كه كميته مركزي نيز در آغاز كار از تشكيل فرقه بي           

در واقع منظـور    گرايانه فرقه ظاهر قضيه است و         و اينك واقف شده است كه شعارهاي ملي       
از تشكيل فرقه ادامة اهداف حزب است و بايد از آن دفاع كند و آن را مورد حمايت همـه                     

اين مطلب كه مجموعة كميته مركزي حزب از جريان تشكيل فرقه اطالعي            . جانبه قرار دهد  
نداشت صحيح است ولي به نظر من اين به آن معنا نيست كـه هـيچ يـك از اعـضا كميتـه                       

زيرا مقارن تشكيل فرقه جريان افـسران  . اطالع بودند يل فرقه و اهداف آن بيمركزي از تشك 
توان جريان را از افـرادي كـه          مي( بوده   هم اتفاق افتاد كه با اطالع كامبخش      ) گنبد (خراسان

 اي از افـسراني كـه در تهـران    و عـده )  كـرد سؤال  و پورهرمزاندر اين جريان بودند، كيهان  
دربـارة  .  اعزام شدند   به آذربايجان   ارتش قرار داشتند به وسيله كامبخش      2تحت پيگرد ركن    

.  كرد سؤال و آگاهي    توان از رصدي    مي در همان ماه تشكيل فرقه       اعزام افسران به آذربايجان   
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به هر  .  در جريان ماجراي تشكيل فرقه بوده است       توان استنباط كرد كه كامبخش      از اينجا مي  
نـد  توا   مـي   و آذربايجـان   حال اين مسئله يعني تحقيق دربارة ارتباط احتمالي جريان خراسان         

با آنكه كميته مركزي حزب در مجموع از جريان تشكيل فرقه اطالع نداشـت و               . مفيد باشد 
 بدون اجازة كميته مركـزي بـه فرقـه پيوسـت، معـذلك مـسئله در                 سازمان ايالتي آذربايجان  

اكمه وقت   ح هيأتجانبه    علت آن هم به نظر من حمله همه       . سر و صدا سپري شد      حزب بي 
 و  هـاي حـزب در تهـران        كلـوپ .  بـود  به سازمانهاي حزب تـوده    ) حكومت صدراالشراف (

شهرستانها تحت اشغال عمال حكومت درآمده بودنـد و نظـر افـراد حزبـي بيـشتر متوجـه                   
سـقوط  . كردنـد   مـي فشارهاي حكومتي بود كه افكار عمومي حكومت ارتجـاعي حـسابش            

 و اظهارات حكيمي درمجلس جـو را بـه سـود            حكومت صدر و تشكيل حكومت حكيمي     
 و انگليـسي كـه قـبالً        هاي آمريكا   آنگاه نقشة امپرياليست  .  تغيير داد  فرقه دمكرات آذربايجان  

منتها بـراي ايـن كـار       .  و قلع و قمع فرقه مطرح گرديد       مبتني بر تقسيم ايران بود عوض شد      
بايست نيروهاي دولت بسيج شوند و از طرف ديگر سيماي            فرصت الزم بود و از طرفي مي      

واقعي فرقه كه با شعارهاي عوامفريبانه به ميدان آمده بود آشكار گـردد و ضـمناً بـه اتحـاد                    
ز تأسيس شركت مخـتلط نفـت هـدف ديگـري نداشـت،              كه عجالتاً خواستي به ج     شوروي

 محول گرديد و انصافاً بايد گفت       اجراي اين نقشه به احمد قوام     . وعده سر خرمن داده شود    
خواسـتند    هـر تعهـدي را كـه مـي        » جنـاب اشـرف   «. كه ماهرانه از عهدة انجام نقشه برآمـد       

نتظامي رها ساخت، حتي شخصاً به كلـوپ        كلوپهاي حزب را از اشغال نيروهاي ا      . پذيرفت
 آمد و در يكي از جلسات رسمي شـركت كـرد، قـانون كـار را بـه شـكل                حزب تودة ايران  

 درصد از بهرة مالكانه را به سود دهقانان تخفيف داد، سه نفر از              15نامه صادر كرد،        تصويب
 را بـه شـركت در كابينـه دعـوت كـرد،             نفر از حزب ايـران     و يك    رهبران حزب توده ايران   

 را   و شـوروي   مجلس را منحل كرد تا باصطالح مجلسي كه آمادگي تصويب موافقتنامه قوام           
 قـول و قرارهـاي      منتها در زير پـردة ايـن كارهـاي عوامفريبانـه و           . داشته باشد انتخاب كند   

را تدارك ديد و اعتصاب كارگران نفت را سركوب كرد و به در             » نهضت جنوب «پشتوانه    بي
 يعني درسـت    1325 آذر   25نتيجه آن شد كه در      . هم پيچيدن طومار حزب و فرقه آغاز كرد       

قه برچيده شد و با كـشتار       بساط فر  يك سال پس از اقدام مسلحانه فرقة دمكرات آذربايجان        
 در سراسـر    به جز تهران  .  هزار دهقان آذربايجاني كمر حزب توده ايران شكست        20بيش از   

 دفاتر حزب توده بسته شد و توده نسبتاً كثيري كه در صفوف حزب جمع شده بودنـد                  ايران
 حـزب در حـدود دوهـزار        ه اعضا  مجموع 1326به طوري كه در اواخر سال       . پراكنده شدند 

  .نفر بود
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 ديگـر نقـشي     ي و انحالل مجلس شـوراي ملـي       ور   كه با وجود پيشه     آوانسيان آرداشس
 نيز كامبخش.  رفته بود ايران را ترك كرده به شوروي 1325كند قبل از آذر        توانست ايفا   نمي

ي كرده بود، به ويژه به      ور  بالفاصله پس از شكست فرقه به مناسبت همكاريهايي كه با پيشه          
 ابراز داشته بود، فـرار كـرد و   علت فعاليتي كه براي فريب افسران و اعزام آنان به آذربايجان     

» مهـاجرت « در    رفت و در آنجا به يكي از گردانندگان اصلي سازمان فرقه دمكـرات             به باكو 
 نيز كه در سازمان برنامه به دريافت گذرنامه ديپلماتيك موفق شـده             اسكندري. مبدل گرديد 

ايـرج  ( شد و در فدراسيون جهاني سنديكاها استخدام شد           عازم پاريس  بود از طريق مسكو   
 دبير كل فدراسيون آشنا شده بود و اين آشنايي برايش در             در ايران با لوئي سايان     اسكندري

  ).مورد استخدام مفيد واقع شد
  
   دوران پس از شكست فرقه دمكرات-5

 در اثـر انتقـادات شـديد اعـضا و كادرهـاي حـزب كـه                 1325 آذر   21بالفاصله پس از    
اي با شركت اعضا كميته مركزي، اعضا تفتيش          خواستار بركناري كميته مركزي بودند، جلسه     

كل تشكيل شد و در آن جلسه تصميم گرفته شد كه از مجموع دو ارگان شورائي به وجـود               
 مركب از سـه تـن از اعـضا    هيأت مهم مورد مشورت قرارگيرد ضمناً يك      مسايلر  آيد كه د  

تعداد درست در   ( كميته ايالتي     كميته مركزي، سه تن از اعضا تفتيش كل و يك نفر از اعضا            
 اجرائيه موقت براي ادارة امور جاري حزب و تشكيل كنگره           هيأتبه عنوان   ) خاطرم نيست 

.  شـركت داشـتند     و فـروتن   ، ملكي ، كشاورز ، يزدي رادمنش هيأتدر اين   . دوم فعاليت كند  
 اجرائيه موقـت تـشكيل      هيأت).  و يك فرد ديگر هم بودند ولي يقين ندارم         به نظرم طبري  (

 چنانكـه بعـدها     كامبخش( با منضماتش     از طرف كامبخش   شد ولي تشكيالت كل حزب كه     
اي كـارگران بـراي تـرور تـشكيل داده بـود، مـن                فهميدم حوزه خاص سري با شركت عده      

 رجـوع  هنگامي كه به وسيله يكي از كارگران دخانيات از اين ماجرا اطالع يافتم به كيانوري      
من مـسئله   .  بوده حاال منحل شده است     گفت اين در زمان كامبخش    . ان را پرسيدم  كرده جري 

دهـد كـه كيـانوري        را خاتمه يافته تلقي كرده دنبال ننمودم، ولي جريانات بعدي نـشان مـي             
ماننـد ارث بـه     .)  هم وجود داشته اسـت     دروغ گفته است و حوزه در زمان تصدي كيانوري        

  . سپرده شده بود همچنان در دست وي باقي ماندست كيانوريد
 اجرائيـه موقـت انتقـادات و مبـارزات درون حزبـي خاتمـه نيافـت و                  هيـأت با تشكيل   

 گروهي به رهبري دكتر اپريم آسـوري      . گرفت  اختالفات درون حزبي روز به روز شدت مي       
هـا رابطـه داشـت، گروهـي بـه نـام              ار معلـوم بـا انگليـسي      كه عـضو حـزب بـود و از قـر          
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شروع به كاركرد و حمالت خـود را متوجـه رهبـري نـااليق              ) پيشاهنگان(ها    آوانگارديست
اي منتشر ساخت و در آن اين انديـشه را مطـرح كـرد كـه رهبـران                    او جزوه . حزب ساخت 

توانند رهبري حـزب طبقـه        ي ندارند و نمي    لنينيسم اطالع  - حزب تودة ايران از ماركسيسم    
بايد در داخل حزب افراد آوانگارد و آگـاه رهبـري را بـه دسـت                . دار گردند   كارگر را عهده  

اي به اين گروه پيوستند ولـي         عده. گيرند تا حزب را در راه درست كمونيستي هدايت كنند         
اي ديگـر، هـواداران خليـل         گاه عـده  آن.  فرد مشكوكي بود كارش پيشرفت نكرد      چون اپريم 

كردنـد و از اپورتونيـسم و         اينان نيز مسئله رهبري را مطرح مـي       . ، به فعاليت پرداختند   ملكي
هـاي    گفتنـد و در اسـتدالل       طلبي رهبران كه به دنبال وكالت و وزارت بودند سخن مـي             جاه

. آوردنـد    گـواه مـي     و اسـتالين    لنـين  هاي  خود طي جلسات طوالني بحث و انتقاد، از نوشته        
 مسايل و شركت مختلط نفت و       كدام از اين گروهها مسئله كافتارادزه       جالب توجه آنكه هيچ   

هدف مـستقيم آنهـا دسـتيابي كامـل بـه           . كشيدند   را صراحتاً به ميان نمي     مربوط به شوروي  
كـرد و انتقـادات مـستقيماً          اداره مـي   جلسات بحث و انتقاد را معموالً رادمـنش       . ي بود رهبر

كردنـد     اجرائيه موقت اگر در جلسه شـركت مـي         هيأتافراد ديگر رهبري    . شد  متوجه او مي  
  .خود جزو شنوندگان يا انتقادكنندگان بودند
 موقت باال گرفت و از طرف ديگر         اجرائيه هيأتبه تدريج از طرفي اختالفات در درون        

 لذا پس از آنكه هواداران خليل ملكـي       . دادند  به شنيدن مطالب بي سر و ته رغبتي نشان نمي         
از مبارزه در داخل حزب مأيوس شدند، دست به انشعاب زدند تا جمعيتي مطابق ميل خود                

انـشعابيون  . ب را امضاء كرده بودنـد     اعالميه انشعا )  نفر 30كمتر از   (گروهي    . تشكيل دهند 
كردند كه اعضا حزب به دنبالشان خواهند رفت، ولي چنين نشد، زيرا اعضا حزب        تصور مي 

نتوانسته بودند ميان نظريات آنان و نظريات كميته مركزي سـابق تفـاوت اساسـي ببيننـد و                   
پـس از  چنـد روز  . خواستند در دعواي مقام و صـندلي آلـت دسـت ايـن و آن گردنـد             نمي

 عمل انشعاب را تقبيح كرد و انشعابيون بالفاصله انصراف خـود را از              انشعاب، راديو مسكو  
ي و چند نفر ديگر اكثر آنها       ا   و انورخامه  تشكيل جمعيت اعالم داشتند و به جز خليل ملكي        

  .به تدريج به حزب بازگشتند
 انجـام گرفـت محـيط      1326 و شكست آن كـه در اواخـر سـال            انشعاب خليل ملكي  با  

حزب آرام گشت و به تدريج سر و صداها خوابيد و به روي اشتباهات و خطاهـاي حـزب                   
، كيانوري (هواداران كامبخش . پرده كشيده شد و جو براي تشكيل كنگره دوم مساعد گرديد          

 و دسـته او   از خليـل ملكـي  1325 آذر 21كه بالفاصله پـس از     ) ، اميرخيزي ، فروتن قاسمي
كردند اينك از او جدا شده و در برابرش قرار گرفته بودند در گزارشي كـه بـه                    پشتيباني مي 
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 و انشعابيون محكوم گرديدند و مراحل عمدة فعاليت حزب در           كنگره دوم داده شد انشعاب    
كميته مركـزي نـسبتاً     .  اجرائيه موقت مورد تأييد قرار گرفت      هيأتگذشته، از جمله تشكيل     

.  گـام بزرگـي بـه پـيش برداشـته بودنـد            وسيعي انتخاب شد كه در آن هـواداران كـامبخش         
در .  نيز به طور غيـابي بـه عـضويت كميتـه مركـزي انتخـاب شـدند                 كامبخش و اسكندري  

، ، جـودت  ، كيـانوري   به عنوان دبيركل حزب و طبري      نخستين جلسه كميته مركزي رادمنش    
 5 اجرائيه و    هيأت به عنوان اعضا      و بهرامي  ، علوي ، فروتن ، بقراطي ، قاسمي كشاورز، يزدي 
ويت تفتـيش   به عض ) احتماالً شرميني ( و يكي ديگر     ، بابازاده ، حكيمي ، نوشين نفر اميرخيزي 

سر و صداها خوابيد ولي اعتماد الزم بين اعضا كميته مركزي حاصل            . مركزي انتخاب شدند  
با .  عيان گرديد  بندي هواداران كامبخش    دسته» دم خروس «در همان جريان كنگره دوم      . نشد

 برده نشده بود، پـس      آنكه در ميان كانديداهاي عضويت كميته مركزي اسمي از مريم فيروز          
از قرائت آراء معلوم شد كه اكثريت اعضا كنگره بـراي عـضويت او در كميتـه مركـزي بـه                     

  .پذير نبود بندي جعلي امكان البته اين كار بدون دسته. اند عنوان عضو مشاور رأي داده
  
   مرداد28 دوران پس از كنگره دوم تا كودتاي -6

يت حزب پس از كنگره دوم ظاهراً به مجراي عادي افتاده بود، در عين حال مـسئله                 فعال
  در دسـتور روز مـردم ايـران    انگليسمهمي مانند استيفاي حقوق ملت ايران از شركت نفت 

 حاكمـة وقـت بـه       هيـأت  و به تبعيـت آنهـا         و انگليس  هاي آمريكا   امپرياليست. قرار داشت 
 را تحمـل كننـد و در تـالش آن           توانستند گسترش دامنة فعاليت حـزب تـوده         وجه نمي   هيچ

 روزي  ي رئيس دانشگاه تهران   اكبر سياس   دكتر علي . بودند كه حزب را غيرقانوني اعالم دارند      
آميـز    استاداني را كه عضو حزب تودة ايران بودند به دفتر خود دعوت كرد و با لحن تهديـد                 

استادان و دانـشياران   . اخطار كرد كه در محيط دانشگاه بايد از فعاليت سياسي دست بردارند           
كردند و مفهوم اخطـار رئـيس دانـشگاه           عضو حزب در محيط دانشگاه فعاليت سياسي نمي       

در چنين وضعي كـه     .  كه استادان بايد به طور كلي از فعاليت سياسي دست بردارند           اين بود 
 يعني درسـت هـشت مـاه    1327 بهمن 15رژيم طاغوتي در انديشه سركوب حزب بود، در        

 شـاه  بـه سـوي    بـه دسـت ناصـر فخرآرائـي     پس از تشكيل كنگره دوم در دانـشگاه تهـران         
اين امر براي غيرقـانوني كـردن حـزب و سـركوب رهبـري و كادرهـاي آن                  . تيراندازي شد 

 از اين جريان اطـالع داشـت و         از قرار معلوم كيانوري   . اي فراهم ساخت    دستاويز غيرمترقبه 
ولـي هنگـامي كـه در جريـان تـدارك      .  كمك كرده بود   براي تهيه وسايل ترور به فخرآرائي     

مسئله ترور شاه مطرح گرديد، حاضر نـشد دخالـت خـود را بـه         ) 1335سال  (پلنوم چهارم   
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 رهبري حزب گشته بود از طرف حـزب بـه           حادثه ترور شاه كه موجب تالش     . ردگردن بگي 
به نظر من اين كـار تروريـستي از جملـة كارهـايي             . عنوان يك توطئه امپرياليستي تلقي شد     

  .است كه به تشديد ارتجاع ستمشاهي در ايران كمك كرده است
 اجرائيـه، كميتـه مركـزي و كادرهـاي     هيـأت پس از حادثة دانشگاه عده كثيري از اعضا      

حزب گرفتار شده به زندانهاي طوالني محكوم گرديدند، چند تن نيز به طور غيابي به اعدام       
اجرائيه و كميته مركزي منتخب كنگره       هيأتبدين ترتيب   . محكوم شده ايران را ترك كردند     

 بهرامـي ( اجرائيه   هيأتفقط دو نفر از اعضا      . دوم قبل از آنكه كاري انجام دهد متالشي شد        
ور حزب  ادارة ام ) ، قريشي، متقي  شرميني(به كمك سه تن از اعضا كميته مركزي         ) و فروتن 
 در كار ترور دست داشـت و از ايـن جريـان در        نظر به اينكه كيانوري   . دار گرديدند   را عهده 

اطالع يافتنـد، اعتمـاد ايـن       ) ، جودت ، بقراطي قاسمي( اجرائيه   هيأتزندان سه نفر از اعضا      
ولي در برابر ارتجاع رژيم طاغوت دم فرو بـستند و           .  متزلزل گرديد  افراد نسبت به كيانوري   

بدينسان در دوران زندان ميان اعـضا زنـداني كميتـه       . هيچگونه واكنشي از خود بروز ندادند     
 هيـأت دفـاع مـشترك اعـضا       . مركزي و كادرها هيچگونه اختالف قابل ذكري بـروز نكـرد          

يت حزب و رهبري را در افكار عمـومي بـه ويـژه در              اجرائيه از برنامه و فعاليت حزب حيث      
اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه مسئله نفت مطرح بـود              . نظر افراد حزب باال برده بود     

رفت و خواه ناخواه اوج گـرفتن جنـبش           و به طور كلي جنبش انقالبي ايران رو به اعتال مي          
بـه هـر حـال وضـعي        . كرد  تأثير مي انقالبي مردم در روحيات افراد حزب نيز به طور مثبت           

پيش آمده بود كه اعضا حزب و به ويژه جوانان زنداني شدن به مناسبت فعاليـت حزبـي را                   
  .دانستند براي خود ماية افتخار مي

 از طرف جبهة ملي كـه تـازه تـشكيل           1329مسئله ملي شدن صنعت نفت در پائيز سال         
نهايي كه در زندان بودند يا در خارج        اعضا و رهبري حزب اعم از آ      . شده بود مطرح گرديد   

اين مسئله را عميقاً بررسي نكردند و به جاي آنكه با تمـام قـوا از شـعار جبهـه                    ) در تهران (
اي بـه پـيش       افكنانـه    بدون هيچگونه قيد و شرطي پشتيباني بنمايند شعار غلط و تفرقـه            ملي

)  كثيري از كادرهاي حـزب      عليرغم نظر عده  (عار غلط خود    كشيدند و ماههاي طوالني از ش     
  .در اينجا نخستين اختالف ميان نظريات رهبري و نظر كادرها پيدا شد. دفاع نمودند

، ، كيـانوري  ، يـزدي  بهرامي( نفري   8 اجرائيه   هيأتنظري كه ميان اعضا       نخستين اختالف 
 بـه عنـوان     پـيش آمـد هنگـامي بـود كـه هـريمن           ) ، بقراطي ، علوي ، فروتن ، قاسمي جودت

. مـده بـود   آ  بـه تهـران    ميانجيگري دربارة ملي شدن صنعت نفت بـراي مـذاكره بـا مـصدق             
 مـورد حملـه    سازمان يافته بود در ميدان بهارستانتظاهراتي كه عليه او از طرف حزب توده     
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اي كـه   در جلـسه . اي مجـروح شـدند   نيروهاي شهرباني قرار گرفت و در اثر تيراندازي عده     
 عقيـده داشـت      بحث كيانوري   اجرائيه تشكيل شد، ضمن    هيأتشب حادثه با حضور اعضا      

وزيــر تقــصيري نــدارد و تيرانــدازي بــه ســوي   نخــستكــه در ايــن حادثــه دكتــر مــصدق
 رئيس شهرباني كـل انجـام گرفتـه         تظاهركنندگان به اشارة دربار و به دستور سرلشكر بقايي        

تـوان ناديـده      وزير را نمـي     معتقد بودند كه مسئوليت نخست     اجرائيه   هيأتبقية اعضا   . است
به جـز ايـن   .  و مردم نوشته شدبر اساس اين نظر مقاالتي در روزنامة به سوي آينده     . گرفت

 اجرائيه پديد نيامده بـود      هيأت سياسي بين اعضا     مسايلنظر اختالف قابل ذكري در        اختالف
 سياسي كـه در  مسايليعني در كليه .  اجرائيه وجود داشتهيأت پايان عمر   و همين وضع تا   

آمد و تصميمات سياسي بـه   نظر به وجود مي     شد پس از بحث اتفاق       اجرائيه مطرح مي   هيأت
  .شد اتفاق آراء گرفته مي

ي  ناشـ  روي كيـانوري    آمـد كـه از تـك         تشكيالتي اختالفاتي پديد مـي     مسايلاما درباره   
كـرد رشـته    جمعي چندان عقيده ندارد و هميشه كوشش مي       اين شخص به كار دسته    . شد  مي

 ب.گ.ايـن مـسئله از وابـستگي او بـه كـا       . تمام امور تشكيالتي در دسـتش متمركـز گـردد         
توجهي نداشـت و بـه      » دمكراسي درون حزبي  «ولي در هر صورت به      . گرفت  سرچشمه مي 

اطـالع ديگـران      كرد وگرنه خودش بي     كننده نگاه مي    مشورت» مشاورين« افراد به چشم      همة
گـردم كـه در    براي آنكه از اطالة كالم خودداري شود متذكر مـي . كرد  تصميم گرفته اجرا مي   

 اجرائيه از كنگره دوم     هيأت مربوط به دوران فعاليت      مسايلپلنوم چهارم كميته مركزي كليه      
 مختلف صـادر گرديـده      مسايلهايي در      شده و قطعنامه    اجرائيه رسيدگي  هيأتتا پايان عمر    

هـا قيـد    است و اين نكته كه كليه تصميمات به اتفاق آراء گرفته شـده اسـت طـي قطعنامـه              
 و تنها رسيدگي نهايي به دو مسئله يكي حادثه دانشگاه و تيرانـدازي بـه شـاه    . گرديده است 

  . به كنگره آينده موكول گرديده استدهديگري جريان لو رفتن سازمان افسري حزب تو
  
   برگزاري پلنوم چهارم و نتايج آن-7

ايـن  . پلنوم چهارم يك سال و نيم پس از انحالل كامل سازمانهاي حـزب تـشكيل شـد                
ي كه در پلنوم مطـرح شـد يـك سـال و نـيم               مسايلشود كه آيا رسيدگي به         مطرح مي  سؤال

مسئله از اين قرار است كه براي برگـزاري پلنـوم           . اشت؟ پاسخ البته منفي است    وقت الزم د  
لذا پـس   .  تحقق يابد تا نتايج بر طبق مراد او حاصل گردد          بندي كامبخش   قبالً الزم بود دسته   

و جـور    عدة الزم براي تصويب نظريات اين دسته جمع از آنكه در اثر تالش دستة كامبخش      
اي   در پلنوم چهارم عالوه بر اعضا و مشاورين كميته مركزي عـده           . شد، پلنوم تشكيل گرديد   
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پس از بحـث    .  رفته بودند شركت داشتند    از كادرها كه در مراحل مختلف به خارج از ايران         
 ميان نظـر اكثريـت    پيشنهاد شد كه اگر اختالفي گوناگون از طرف گروه كامبخش  مسايلدر  

اعضا كميته مركزي و اكثريت كادرها وجود داشته باشد، نظر اكثريت كادرها مالك تـصميم               
اين تـصميم بـا اصـول تـشكيالتي     . اين پيشنهاد با اكثريت يك رأي تصويب شد       . قرار گيرد 

بـرخالف  (شـود     حزب مباينت داشت زيرا در پلنوم وسيع كه با شركت كادرها تشكيل مـي             
به هـر حـال نتيجـه آن شـد كـه            . نظر كادرها جنبه مشورتي دارد    ) كنفرانس حزبي كنگره يا   

تـصويب  ) يا تقريبـاً بـه اتفـاق آراء       ( اجرائيه به اتفاق آراء      هيأتها راجع به فعاليت       قطعنامه
 اجرائيه ميان نظر اكثريت كميته مركزي و اكثريت كادرهـا           هيأتشود ولي در انتخاب اعضا      

ميته مركزي كه بر كنه جريانات حزب واقـف بودنـد بـه عـضويت               اعضا ك . تباين پديد آيد  
ولـي كادرهـا بـالعكس بـه        .  اجرائيـه رأي نـداده بودنـد       هيأت در   ، فروتن ، قاسمي كيانوري

بنـدي كـامبخش در       بدينـسان دسـته   . دنـد  رأي نداده بو    و كشاورز  ، بقراطي عضويت جودت 
، رادمـنش ( نفري منتخب پلنوم وسيع چهارم اكثريت مطلق بـه دسـت آورد          7 اجرائيه   هيأت

 هم ماننـد     طبري  - طرف ديگر   از  و فروتن  ، قاسمي ، كيانوري  از طرفي و كامبخش    اسكندري
 گام بـزرگ ديگـري بـراي قبـضه كـردن            بندي كامبخش   دسته) هميشه در وسط قرار داشت    

 اجرائيه به جاي يك نفر دو نفـر عـضو           هيأترهبري حزب به پيش برداشت و بدينسان در         
عالوه بر اين در پلنـوم چهـارم ده         . شركت جستند ) كيانوري و   كامبخش (ب. گ. رسمي كا 

هاي معمولي كميته مركزي      انتخاب شدند كه در پلنوم    » ناظر«نفر نيز از بين كادرها به عنوان        
، جـواد   قـدوه ، محمدرضـا     آوانـسيان  آرداشـس «: اين ده نفر عبارت بودنـد از      . شركت كنند 

 و دو نفـر كـارگر كـه بـه           ، چليپا ، آذرنور ، نوروزي ، امير خسروي  ، احمدعلي رصدي  ميزاني
از . آيد و فوت كرده است      يگري كه اآلن نامش بخاطرم نمي      و د  نظرم يكي آقاجان هوشنگي   

  و محمدرضـا قـدوه      از همكـاران قـديم كـامبخش        مـشهور بـه اردشـير      اين عده آرداشـس   
  از نزديكان يوسـف افتخـاري       زندان رضاخان  اين شخص در  ( بودند   پروردة كامبخش   دست

 بركنـار  1324بود، پس از آزادي وارد حزب نشد و تا آبان مـاه          »  نفر 53«بود و با آنكه جزء      
 يـك سـال      به وي نزديك شد و تقريبـاً        به هنگام فعاليت انتخاباتي كامبخش     بود، در قزوين  

بند هيچ اصـلي   طلب و پاي شخصي بود فرصت. پس از كنگره اول به عضويت حزب درآمد    
هاي اخير معلوم شد،       نيز، به طوري كه طي مصاحبه       و احمدعلي رصدي   جواد ميزاني ). نبود

  بود هميشه از كيانوري     كه از دوستان قديم جواد ميزاني      امير خسروي .  بودند ب.گ.عضو كا 
.  پيوسـته بـود     هم در جريان پلنوم چهارم به گروه كـامبخش         آقاجان هوشنگي . كرد  دفاع مي 

. دستگاه رهبري حزب اكثريت قابل توجهي پيدا كرده بودنـد     در   بدينسان هواداران كامبخش  
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 كميته مركزي هنـوز اكثريـت    اما از آنجا كه اين ده نفر حق رأي نداشتند و در مجموع اعضا  
جريـان پلنـوم    .  بود، اين گروه كار مهمي نتوانست از پـيش ببـرد           با مخالفين گروه كامبخش   

  . چهارم تشكيل شد گواه بر اين مدعاستپنجم كه هشت ماه بعد از پلنوم
  
   جريان پلنوم پنجم-8

 در   اجرائيه منتخب پلنوم چهارم چهار نفر از گروه كامبخش         هيأتچنانكه شرح دادم در     
 وسط بود، اگر چه به گروه        نيز در  قرار داشتند و طبري   )  و اسكندري  رادمنش(مقابل دو نفر    

دست كـشيده و بـه دبيـر        » دبيركلي« نيز از عنوان     رادمنش.  سمپاتي بيشتري داشت   كامبخش
بودنـد و بدينـسان   )  و اسـكندري كـامبخش (اول حزب مبدل شده بود، دو نفر دبيـر ديگـر     

چنـين وضـعي بـا آرمانهـاي گـروه          . نفري امور اجرائي را در دست داشتند        ه دبيران س  هيأت
توانـستند     دبيران كه منتخب پلنوم وسيع بود نمي       هيأت سازگار نبود، زيرا با وجود       كامبخش

خواه ناخواه بگو مگوها شروع شد و دو جناح بـه جـان هـم         . در رهبري فعال مايشاء باشند    
  و اسـكندري   ، رادمـنش  در مقابل پيشنهادهاي گروه كـامبخش     . پيش نرفت كاري از   . افتادند

عـالوه بـر    (هنگامي كه پلنوم پنجم تشكيل شد دو مسئله مطرح گرديـد            . كردند  مقاومت مي 
 را   همكـاري سـاواك    يـران  كه در ا   يكي راجع به دعوت متقي    ) رنگ و بو    تحليل سياسي بي  

چنانكـه قـبالً شـرح      ( در كميته مركزي     پذيرفته بود و ديگري راجع به عضويت مريم فيروز        
بندي به عنوان عضو مشاور كميتة مركـزي انتخـاب شـده بـود                 در اثر دسته   دادم مريم فيروز  

 بود و ثانياً به سبب اينكه سابقة عـضويتش بـراي            ه مناسبت اينكه دختر فرمانفرما    ولي اوالً ب  
هر دو مسئله در    ). كرد، عضويتش در كميته مركزي ملغي شده بود         انتخاب شدن كفايت نمي   

اين است كه   . گروه كامبخش به ضعف موضع خود كالً پي برد        . پلنوم با اكثريت آراء رد شد     
 بـراي تـأمين وحـدت در حـزب          يد نقشه جديدي دست زد و بـا پيـشنهاد رادمـنش           به تمه 

منظور از تأمين وحدت در صفوف حزب اين بود كه همـة مخـالفين بـا هـم          . موافقت نمود 
. د فـراهم گـرد  آشتي كنند و وسايل وحدت رهبري و سازماني با فرقه دمكـرات آذربايجـان    

 موافـق   همه افراد حزبي با وحدت چه در درون حزب و چه با فرقـة دمكـرات آذربايجـان                 
آنهـا  .  در ايـن ميـان اسـتراتژي خـاص خـود را داشـتند               و كيـانوري   بودند، ولي كـامبخش   

كزي برسانند و به وضع متزلـزل خـود        خواستند اعضا گروه خود را به عضويت كميته مر          مي
ايـن  ( از طرفـي     در اين بازي اميدوار بودند كه از نظريات ضدفرقه اسـكندري          . خاتمه دهند 

ي مخالف بود و اساساً طرح مسئله ملـي را  ور  مطروحه از طرف پيشه    مسايلشخص با تمام    
بـه مناسـبت مخالفـت       (دانندگان فرقه با حـسين جـودت      و از مخالفت گر   ) دانست  بيجا مي 
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آلود كرده ماهي خواهنـد   از طرف ديگر استفاده و آب را گل    )  با تشكيل فرقه   ابتدائي جودت 
بدينـسان زمينـه تـأمين      . گرفت و ضمناً يك عده از دستة خود را به رهبري خواهند رسـاند             

ي ششم و هفتم و كنفرانس وحـدت پلنـوم هـشتم تـشكيل              وحدت فراهم گرديد و پلنومها    
  .گرديد

  
   پلنوم ششم تا هشتم-9

 كـه عليـرغم     در پلنـوم شـشم فريـدون كـشاورز        . كنان بودند   ها جلسات آشتي    اين پلنوم 
 بـاقي مانـد از كميتـه        مخالفت كميته مركزي روي تصميم خود مبني بر عزيمـت بـه عـراق             

) ، جـودت  ، اميرخيـزي  اسـكندري (سه نفر از طـرف كميتـه مركـزي          . مركزي بركنار گرديد  
 برنامه و اساسنامه حزب واحد      انتخاب شدند تا جمعيت نمايندگان فرقه دمكرات آذربايجان       

پلنـوم  ( پلنـوم هفـتم      1339در سـال    .  انجام گرفـت   1338 پايان سال    اين كار تا  . را بنويسند 
 و  هـاي حزبـي كـه در شـوروي          با شركت نماينـدگان اعـضا حـزب از كليـه حـوزه            ) وسيع

در اين پلنوم طرح برنامه و اساسـنامه        . شدند، برگزار شد    كشورهاي سوسياليستي تشكيل مي   
رسيد و كانديـداهاي حـزب بـراي عـضويت در           حزب واحد كه آماده شده بود به تصويب         

توضيح اينكه قبالً طي مذاكرات     ( اجرائيه حزب واحد مشخص شدند       هيأتكميته مركزي و    
 هيـأت  معين شده بود كه چند نفر از آنـان در كميتـه مركـزي و                 با فرقه دمكرات آذربايجان   

ـ           و ) وده در ايـن ارگانهـا شـركت خواهنـد كـرد         اجرائيه حزب واحد و چند نفر از حـزب ت
، اميـر   ، رصـدي   به عنوان عضو كميته مركـزي و جـواد ميزانـي            و قدوه   و آرداشس  نوروزي
 مركزي برگماري شدند و قرار شد جـودت          به عنوان عضو مشاور كميتة      و آذرنور  خسروي

  . اجرائيه حزب واحد كانديدا شودهيأتنيز براي عضويت در 
 باز هم گامي در جهـت دسـتيابي         شود در اين انتخابات گروه كامبخش       چنانكه ديده مي  

گـروه خـود   ، دو نفـر از  )نـوروزي (كامل به رهبري برداشـته اسـت و در مقابـل يـك نفـر        
سه نفر از اعضا    ) آذرنور(را وارد كميته مركزي كرده و در مقابل يك نفر           )  و قدوه  آرداشس(

  .كرده استبه عنوان عضو مشاور وارد ) ، اميرخسروي، رصديميزاني(گروه خود را 
كنفرانس وحدت بالفاصله پس از پلنوم وسيع هفتم برگزار شد و در آن به طور رسـمي                 
برنامه و اساسنامه حزب واحد مورد تصويب قرار گفت و اعالميه مختصري صادر شـد كـه                 

  . نيز قيد شده بوددر آن آرزوي تأمين وحدت با حزب دمكرات كردستان
 هشتم كه با شركت اعضا و مشاورين كميته مركزي حزب واحد تشكيل گرديد             در پلنوم 

 هيـأت  اجرائيه حزب واحد و يك نفر به عنـوان عـضو مـشاور               هيأتنه نفر به عنوان اعضا      
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، ، طبـري  )دبيـر ( ، كـامبخش  )دبيـر  (، اسـكندري  )دبيـر اول   (رادمنش: اجرائيه انتخاب شدند  
 اجرائيـه و اميرعلـي    هيـأت اعضا  ) غالم يحيي  ( و دانشيان  ، فروتن ، قاسمي ، جودت كيانوري
  . اجرائيههيأت عضو مشاور الهرودي

  
  هاي قهر  پلنوم- دهم و پلنوم نهم-10

 به جلسات مبارزه عليه     بيني كامبخش    اجرائيه حزب واحد برخالف پيش     هيأتجلسات  
كرد و بـه     بيش از همه جنجال ميدر اين مبارزه قاسمي  .  تبديل شد  فرقة دمكرات آذربايجان  

 فراوان مورد توافـق بـه تـدريج    مسايل پايه برنامه و اساسنامه حزب با تكيه بر        جاي آنكه بر  
 مورد اختالف را پيش كـشيدند و باعـث          مسايل مورد اختالف را حل كنند بالفاصله        مسايل

مثالً به جاي آنكه كمك كننـد  . آن شدند كه سازمان فرقه نسبت به وحدت با سوءظن بنگرد   
 وجود دارد برطرف شود     الب مندرجه در روزنامة آذربايجان    تا نواقصي كه به نظرشان در مط      

 را ترجمـه    هاي روزنامـة مـردم       الزم نيست و كافي است نوشته      گفتند روزنامه آذربايجان    مي
كردند بسيار     حزب مستقل عمل مي    اين قبيل مطالب براي كساني كه تا ديروز به عنوان         . كند

ديدنـد و      نمـي  سنگين بود و قابل فهم هم نبود، چرا كه آنها عيبي در كار روزنامه آذربايجان              
شد كه اكثر جلـسات        باعث مي  شدت حمالت قاسمي  . كردند  ايرادات مطروحه را درك نمي    

 از طرف ديگر كار حزب در ايـران       . شود و كاري انجام نگيرد     اجرائيه با تشنج برگزار      هيأت
 افكـار ضـدحزبي روز      كرد و در بين دانشجويان مقيم كشورهاي اروپاي غربي          پيشرفت نمي 

 داد كـه    رسيد، نشان مـي      مي خبرهايي كه از سازمان موجود در ايران      . يافت  به روز شدت مي   
 كـه بـه      و فـروتن   با اين وجـود قاسـمي     .  در سراسر سازمان حزب نفوذ كرده است       ساواك

در . كردنـد   نظريات مائوئيستي گرايش پيدا كرده بودند مسئله اقدام مـسلحانه را مطـرح مـي              
قـدام مـسلحانه بـراي      پلنوم نهم پس از آنكه گـزارش وضـع حـزب داده شـد و پيـشنهاد ا                 

: ضمن صحبت خود گفت   ) بقراطي(برانداختن رژيم طاغوت مطرح شد يكي از اعضا پلنوم          
زده داريم با اينهمه پيشنهاد اقدام مـسلحانه هـم             يك سازمان ساواك   گوئيد در ايران    شما مي «

بـه هنگـام   . ود لـذا مـورد تـصويب قـرار نگرفـت     غلط بودن اين پيشنهاد روشن ب  » !كنيد  مي
.  اجرائيـه بركنـار شـد      هيأت رأي كافي نياورد و از عضويت         اجرائيه قاسمي  هيأتانتخابات  

ولي اين گروه مـأيوس نگرديـد و        . شد   شكستي حساب مي   اين جريان براي گروه كامبخش    
چنـين فرصـتي را فرزنـدان       . سوي هدف خود پيش رود    در كمين فرصت مناسبي بود تا به        

قبـل  )  و فريدون يزدي   حسين يزدي  (فرزندان دكتر مرتضي يزدي   .  فراهم كردند  دكتر يزدي 
 اعزام شده بودند و در آنجا  ل به جمهوري دمكراتيك آلمان     براي تحصي   مرداد 28از كودتاي   
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 بودند  اين دو نفر كه پسرعموي همسر رادمنش      . به دريافت ديپلم مهندسي نائل گشته بودند      
 از حزب اخـراج شـده       عضو حزب هم بودند و با آنكه پدرشان به علت تسليم به رژيم شاه             

 و  ، كيـانوري  ، روستا  از طرف رادمنش   به ويژه حسين يزدي   . ود در حزب فعاليتهايي داشتند    ب
 بـا    غربي برلين در   مأموران ساواك .  اعزام شد   غربي برلين براي انجام برخي كارها به       فروتن

 اندكي  1341در سال   .  درآورده بودند   ارتباط گرفته و او را به عضويت ساواك        حسين يزدي 
 كـه در آن      و برادرش با استفاده از غيبت رادمـنش        پس از برگزاري پلنوم نهم، حسين يزدي      

 رفته بود، دسـتبردي     موقع براي شركت در كنفرانس احزاب كمونيست و كارگري به مسكو          
 زده و محتواي صندوق آهني را اعم از وجه نقد و اسناد حزبي خالي كرده                به منزل رادمنش  

 شـب را    ان اطالع پيدا كرد و فهميد كه حسين يزدي         پس از آنكه از جري     پليس آلمان . بودند
معلوم .  بسر برده است بالفاصله اقدام كرد و هر دو برادر را بازداشت نمود   در منزل رادمنش  

.  كـشف شـد   با سـاواك ضمن بازجويي ارتباط حسين يزدي  . اند  شد دزدها را درست گرفته    
 گـروه     و عدم هشياري وي ناشي شده بود براي حملـة          اين حادثه كه از بي مباالتي رادمنش      

 هـم در    در عين حال چون گروه كـامبخش      .  دستاويز بسيار مساعد و كارآمدي بود      كامبخش
 را مقصر در ابراز اعتماد به توانستند فقط رادمنش      داشتند نمي   شركت اعتماد به حسين يزدي   

 را از دبيـر اولـي       اي كشيدند كه رادمـنش       قلمداد كنند، بدين لحاظ چنين نقشه      حسين يزدي 
 و  فرق اسـكندري  . لل به دبيري بگمارند    را به عنوان مح    بركنار كنند و به جاي او اسكندري      

 در ايران پس از شكست فرقه فرار نكرده و در سر كار              در اين بود كه اوالً رادمنش      رادمنش
كلـي انتخـاب     به اتفاق آراء كميته مركزي بـه سـمت دبير          خود باقي مانده بود، ثانياً در ايران      

 پـس از  اسكندري( اظهار بدبيني نكرده بود  نسبت به شوروي  شده بود، ثالثاً مانند اسكندري    
: ي ايران را تـرك كـرد در حـضور جمـع كثيـري گفـت               ور  جريان فرقه همان شبي كه پيشه     

 رابعـاً اسـكندري   .) توان اعتمـاد كـرد      گفت كه به شورويها نمي       درست مي  عباس اسكندري 
خامـساً  .  ترجيح داده بـود     و كار كردن در فدراسيون را به ماندن در شوروي          رفتن به پاريس  

از فدراسيون اخراج شده بـود،      ) دبيركل فدراسيون  (با لوئي سايان   در اثر برخورد     اسكندري
تـوان حـدس زد كـه         بدين لحاظ مي  . ها ميانه خوبي نداشت      با آذربايجاني  اسكندري  سادساً  
 را بـه    دادنـد و انتخـاب اسـكندري        ح مـي   تـرجي   را بـه اسـكندري     ها هنوز رادمنش    شوروي

در پلنوم دهم نظريات اعضا كميته مركزي در مقابـل          . نمودند   توصيه نمي  هواداران كامبخش 
 نفر عضو كميته مركزي كـه حـق رأي داشـتند نـصف              22از مجموعة   . همديگر قرار گرفت  

بدينـسان دو نيـرو     . و ابقاء وي در سمت خود و نصف ديگر عليه او بود            آراء بر له رادمنش   
 در هـواداران كـامبخش   . شد  كردند و نتيجه حاصل نمي      در كميته مركزي همديگر را فلج مي      
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 اجرائيه كه مسلماً به     هيأتحملة خود شكست خوردند و چنين صالح ديدند كه از انتخاب            
 اجرائيـه انتخـاب نـشد و ادارة امـور بـه             هيـأت . د صرفنظر كنند  توانست باش   سود آنها نمي  

محـول  )  و كـامبخش    و اسـكندري   رادمـنش (نفـري      دبيران سه  هيأتيعني  » موقت«بوروي  
. ردنتيجه پلنوم اعتبار كميته مركزي و رهبري را در نظر همة افـراد حـزب پـائين آو                 . گرديد

 بـرلين ديد از كار حزبي ظاهراً كنار رفـت، بـه    هاي خود را نقش برآب مي      كه نقشه  كيانوري
منتقل شد و در آكادمي معماري به كار آغاز كرد، البته كسي او را از كار حزبي بركنار نكرده                   

منتقـل شـود و زيـر پـردة          بـرلين بود، ولي او خود مصلحت كار خود را در آن ديد كه بـه               
گفت مـن فقـط مـسئوليت حـوزة           او هميشه مي  . بركناري از حزب به كارهاي ديگر بپردازد      

مفهوم اين گفتار اين است كه او با غرب ارتباط داشـته            .  را بر عهده دارم     غربي برلينحزبي  
  .گرفت  كلية امور حزبي قرار مي در جريانو از طريق عبدالصمد كامبخش

  
   پلنوم يازدهم-11

 دبيـر   از سوئي رادمنش  . جمعي در حزب به كلي تعطيل شد          پس از پلنوم دهم، كار دسته     
 او كه در مـورد حـسين يـزدي        .  را به تنهايي برعهده گرفت     اول حزب كارهاي حزبي ايران    

 خواست به تنهايي در مقابل ساواك        بود هشياري كافي از خود نشان دهد، اينك مي         نتوانسته
، جـو   ، حكمـت  خاوري( اعزام داشت    اي از كادرها را به ايران       عده. نيرومند عرض اندام كند   

.  كه عامل ساواك بـوده معـدوم شـدند         دو نفر اخير به دست شهرياري     ). زاده  ، معصوم رزمي
 در زنـدان     ايـران   هم تا پيروزي انقـالب اسـالمي       جو در زندان كشته شد و خاوري        حكمت
عبـاس  .  اعتمـاد داشـت     هنوز بـه عبـاس شـهرياري       با وجود اين حوادث رادمنش    . بسر برد 

 و فـرار   از خـاك ايـران  هاي عراق  توانسته بود با عبور دادن چند تن از كمونيست     شهرياري
 البته روشن است كه بـا كمـك سـاواك         .  را كسب كند    اعتماد رادمنش  دادن آنها به شوروي   

 بـه   به ايـن ترتيـب رادمـنش      . فرار دادن چند تن كمونيست عراقي زحمت و ريسكي ندارد         
ور  مـسئوليت امـ    از سوي ديگـر اسـكندري     .  بازي خورد و به حزب ضرر زد       دست ساواك 

  و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپـا      يعني ايرانيان عضو حزب ساكن شوروي     » مهاجرت«
در بخـش   . داد  او هم به تنهايي كاري را كه سر و ته نداشـت انجـام مـي               . دار گشت   را عهده 

توانـست كـاري از پـيش         و نمي  نفوذي نداشت    عمدة مهاجرت يعني در آذربايجان شوروي     
 درافتاد و خواست     صدر فرقه دمكرات آذربايجان     دانشيان   با غالم  به تحريك كامبخش  . ببرد

ـ                 را بـه جـايش      يبدون جلب رضايت كميتة مركزي حزب يا فرقـه او را بركنـار و آذراوغل
اي نابخردانه و مخالف اساسنامة حزب بـود كـه حتـي خـود            اين كار به اندازه   . منصوب كند 
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  حتـي در آلمـان     به حرف ايـرج   .  سرپيچي كرد   از پذيرفتن دستور ايرج اسكندري     يآذراوغل
دانشجويان  ( هم كه رسيدگي به امور حزبي اروپاي غربي        كامبخش. داد  ميكسي ترتيب اثر ن   

 خواست به كمك كيانوري     دار بود هر كاري دلش مي           را عهده ) عضو حزب در اروپاي غربي    
او توانـسته بـود   . ديد ر عين حال براي حملة جديد تدارك ميداد، ولي د  انجام ميو بهزادي 

به گرايش احمد   . ميان آن عده از افراد كميتة مركزي كه جزء گروهش نبودند تفرقه بياندازد            
م يازدهم كـه  پلنو. داد  چرخيده بودند اهميت نمي نيز كه به سمت مائوئيسم و فروتن قاسمي

  .ترين پلنومهاي كميتة مركزي بود سه سال پس از پلنوم دهم تشكيل شد يكي از پرجنجال
 و دسـتيابي بـه    كردنـد زمينـه را بـراي بركنـاري رادمـنش             و يارانش تصور مي    كامبخش

اند و از سوي       ناراضي كرده  از سوئي همه را از رادمنش     . اند  رهبري مطلق حزب فراهم كرده    
اي از آنها را به سـوي خـود جلـب          اند و عده     شورانده ها را عليه اسكندري     ديگر آذربايجاني 

هنگامي كه پلنوم تشكيل شد نخـست       . دانستند  اند و بدينسان پيروزي خود را مسلم مي         كرده
 كـه   ايـران مسايلدر اين گزارش عالوه بر    .  قرائت گرديد  گزارشي سياسي از طرف رادمنش    
 و   تشكيالتي مطلبي گفته نشده بود مسئله مائوئيـسم        مسايلجنبة عمومي داشت و در آن از        

عـضو   (ائي و سـغ   ، فروتن همه حضار به جز قاسمي    . المللي آن مطرح شده بود      خطرات بين 
در تأييد گزارش صحبت كردند، ولي اين سه نفـر بـر عليـه آن و در                 ) مشاور كميته مركزي  

هـاي اعـضا كميتـه مركـزي از رأي خـود              تأييد مائوئيسم سخن گفتند و عليـرغم اسـتدالل        
مـشي كميتـه       كه علنـاً بـا خـط        و فروتن  مسئله به اينجا منجر شد كه اگر قاسمي       . بازنگشتند

مركزي مخالفند در رهبري باقي بمانند به اين معني خواهد بـود كـه در كميتـه مركـزي دو                    
توانند همزيستي داشته باشند و اين به جـز تثبيـت             مشي سياسي مغاير و مخالف هم مي        خط

لـذا  . هد داشـت  در حزب مفهوم ديگري نخوا    ) تشكيل جناحهاي رو در رو    (» فراكسيونيسم«
اي نظر ديگري داشتند و وجود دو         اي با اخراج آنها از كميته مركزي موافق بودند و عده            عده
نتيجه آن شد كه قطعنامه مربوط به مـشي سياسـي           . دانستند  مشي در رهبري را مجاز مي       خط

تصويب شد ولي   ) همه منهاي سه نفر نامبرده    (حزب در جلسه كميته مركزي با اكثريت آراء         
 نفـر بـه اخـراج آنهـا         8 نفر فقط    22 رد شد يعني از       و فروتن  دة مربوطه به اخراج قاسمي    ما

 موجب آن شد كه پلنوم به هـم بخـورد يعنـي             اين اشتباه سياسي گروه كامبخش    . رأي دادند 
از پلنوم سلب اعتماد كرده جلـسه را تـرك          )  و جودت  ، الهرودي ، آذري دانشيان(چهار نفر   

 بـه اشـتباه خـود متوجـه         پس از اين بحـران كـامبخش      . نمودند و بحران در پلنوم پديد آمد      
 را گوشـزد     و دوسـتانش   ها غلط بودن رأي كامبخش      گرديد و چنانكه بعدها شنيدم شوروي     

 و افـراد ديگـر       بـه رصـدي    من شخصاً در خارج از جلسه شنيدم كه كـامبخش         . كرده بودند 
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سـاعت جلـسه پلنـوم      24پـس از    . به هر حال كار از كار گذشته بود       ! گفت اشتباه كرديم    مي
ئله اخـراج   مجدداً تشكيل شد و ما چهار نفر را هم به شركت در جلسه دعوت كردند و مس                

تا آنجا كه بـه خـاطر دارم بـه جـز            . قاسمي و فروتن را مجدداً مطرح كرده به رأي گذاشتند         
بدينـسان غائلـه خاتمـه      .  كه رأي ممتنع داد بقية افراد همه به اخراج آنهـا رأي دادنـد              طبري
 بـه   بـوروي موقـت تبـديل     .  اجرائيه ممكن نگرديـد    هيأتولي يك بار ديگر انتخاب      . يافت

اگـر در سـه     . بوروي كميته مركزي شد و سه سال ديگر ادارة امور حزب را برعهده گرفـت              
 نفـر رأي دادنـد      12 نفر بر بوروي موقت رأي داده بودند ايـن بـار             16سال پيش در حدود     

 دمكراتيك   و فروتن آلمان   پس از پلنوم يازدهم قاسمي    . يعني پشتيبانان بورو تقليل يافته بود     
  . به فعاليت پرداختندرا ترك كرده و به غرب رفتند و بر عليه حزب توده

  
   پلنوم دوازدهم-12

گـروه  . توانست حاصل بـشود     مسلم است كه در كار حزب پيشرفتي حاصل نشد و نمي          
 در جايي كه الزم بود كمـك         به جز نيل به رهبري مطلق حزب هدفي نداشت، لذا          كامبخش

سرانجام باز هم دوران آشـتي      . كرد  توانست خرابكاري مي    زد و اگر مي     كند از آن سر باز مي     
تري    اجرائيه مفصل  هيأتتوانست كاري از پيش ببرد پيشنهاد كرد           كه نمي  رادمنش. پيش آمد 

 كرد و پيشنهاد كرد بـر تعـداد اعـضا كميتـه              از اين فرصت استفاده    تشكيل شود و كامبخش   
دو طرف با هم به توافـق رسـيدند و پلنـوم دوازدهـم را بـر ايـن مبنـا             . مركزي افزوده شود  

انتقـادات كلـي از وضـع سـازمان         . پلنوم دوازدهم كميته مركزي تشكيل شـد      . تشكيل دادند 
ر بـه   اصـل مـسئله آن بـود كـه چنـد نفـ            . حزب و ضرورت همكاري همه مطرح شده بـود        

 اجرائيه وسيعتري تشكيل يابـد، سـه نفـر          هيأتعضويت كميته مركزي برگمار شوند و يك        
نخست از ميان اعضا مشاور كميته مركـزي سـه          . دبير هم كماكان به كار خود مشغول شوند       

 جـواد ميزانـي   : اين سه نفر عبارت بودنـد از      . نفر به عضويت كميته مركزي برگماري شدند      
هـا معلـوم        ، دو نفر اول چنانكه طـي مـصاحبه        ، حميد صفري  ، احمدعلي رصدي  )يرجوانش(

گيرنـدگان حـزب       در رديف تصميم   بدينسان دستياران كامبخش  .  است ب.گ.گشته عضو كا  
 از هواداران    و محمدرضا قدوه    آوانسيان  اجرائيه آرداشس  هيأتدر انتخابات   . گيرند  قرار مي 

 انتخاب شود ولي در اثر مخالفـت       از قرار معلوم قرار بوده كيانوري     .  انتخاب شدند  كامبخش
 هيـأت  براي نيـل بـه كرسـي         يل شديد محمدرضا قدوه   اي از اعضا كميته مركزي و تما        عده

 اجرائيـه   هيـأت به همين علت هـم كـار        .  كنار زده شود   اجرائيه باعث شده بود كه كيانوري     
العـاده     در پلنـوم فـوق     وسيع پيشرفتي نكرد و يك سال نگذشته بود كه مسئله نفوذ سـاواك            
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 هيـأت ي مركـب از اعـضا      هيـأت  مطرح شد و قرار شـد كـه           طرف كيانوري  كميته مركزي از  
 مسئله را مورد بررسـي قـرار داده نتيجـه را            و دانشيان  ، قدوه، جودت  دبيران به اضافة طبري   

العاده تشكيل يافته بـود، مـن         ر فوق در پلنوم سيزدهم كه به طو     . به پلنوم آينده گزارش دهند    
سـازمان حـزب    (بعدها شنيدم كه از نفوذ ساواك در حزب         . به علت بيماري شركت نداشتم    

 از چند سال پيش اطالع داشـتند و          و كيانوري  كامبخش)  به وسيله عباس شهرياري    در ايران 
.  مانع شـده اسـت     خواسته مسئله را در پلنوم دوازدهم مطرح كند ولي كامبخش            مي نوريكيا

هـاي    شـود و مهـره      ديد كه كـار دارد جـور مـي          او مي .  روشن است  علت ممانعت كامبخش  
لذا .  انتخاب نخواهد شد   ه كيانوري دانست ك   اند و نمي     در رهبري حزب قرار گرفته     ب.گ.كا

 گفته است، بگذار انتخابات بي سر و صدا خاتمـه يابـد، فرصـت طـرح مـسئله                   به كيانوري 
دانـم    نمـي . بدينسان يك سال گذشـت و فرصـت هـم پيـدا شـد             .  پيدا خواهد شد   رادمنش
مـسئله را بـا او      . ها شده بود     چه كار كرده بود كه موجب رنجش شوروي         در بغداد  رادمنش

 در سـازمان حـزب را بـه وي    در ميان نهادند، روي خوش نشان نداد، آنگـاه نفـوذ سـاواك       
 بـه  القات بـا رادمـنش   براي م  به وسيله عباس شهرياري    اطالع دادند و گفتند فردي از ايران      

اين فرد اينـك مـدتي اسـت در زنـدان بـه سـر               .  اعزام شده است   به شوروي » قاچاق«طور  
خـود ايـن    . انـد      است و خود مأمورين ايراني او را از مرز عبور داده           او عضو ساواك  . برد  مي

ولـي  . ر ترديدي در اين باره جـايز نيـست  شخص تمام جريان را حكايت كرده است و ديگ       
 داشته روي حرف خود ايستاده و گفته        ناپذيري كه به شهرياري      بر پايه اعتماد تزلزل    رادمنش

 به دست خود وسايل     بدينسان رادمنش . اند  است كه اين اقارير را با شكنجه از زنداني گرفته         
شود تا مـسئله       اشاره مي  در اين موقع است كه به كيانوري      . كناريش را فراهم ساخته است    بر

  .را در پلنوم سيزدهم مطرح سازد
  

   پلنوم چهاردهم-13
.  را نشان داد    نفري انجام گرفت صحت نفوذ ساواك      7 هيأتهايي كه از طرف       رسيدگي

 او نه تنها از جريان حسين يزدي      . توانست در سمت دبير اولي باقي بماند        ر نمي  ديگ رادمنش
به اين ترتيب پلنـوم     . درس نگرفته بود اشتباهات و خطاهاي بزرگتري را مرتكب گشته بود          

 اجرائيه جديـد بـا شـركت        هيأتيك  . چهاردهم تشكيل شد و او را از دبيراولي بركنار كرد         
 اعـضا  ، كيـانوري ، قدوه ، جودت ، دانشيان ، طبري )دبير دوم  (، كامبخش )دبير اول  (اسكندري

در .  اجرائيه تشكيل يافـت    هيأت اعضا مشاور     و جواد ميزاني    اجرائيه و حميد صفري    هيأت
،  مسئول امـور حزبـي ايـران        مسئول امور حزبي غرب، كيانوري      اجرائيه كامبخش  هيأتاين  
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 صـلح و    مسايل نمايندة حزب در مجلة      ، حميد صفري   مسئول راديو پيك ايران    جواد ميزاني 
، ) و ساير نشريات حزب     مجله دنيا   روزنامه،( مسئول تبليغات و تعليمات      سوسياليسم، طبري 

 كماكان  و صلح، جودت  )  و غيره  فدراسيون سنديكايي جهاني  ( مسئول امور سنديكايي     قدوه
 اگر چه دبير اول بود ولي       اسكندري. مسئول امور رفاهي و معيشتي پناهندگان سياسي ايران       

  .يعني عمالً هيچ كاره بود.  دخالت نداشتدر امور حزبي غرب و ايران
  

  دهم پلنوم پانز-14
 فوت كـرد و بـه       چندي از برگزاري پلنوم چهاردهم گذشته بود كه عبدالصمد كامبخش         

از اين به بعد ديگر تا هدف نهايي يك گام          .  گماشته شد  جاي او به عنوان دبير دوم كيانوري      
. كـرد   حـزب را فـراهم مـي       مقـدمات تـصرف كامـل رهبـري          بيشتر نمانده بود و كيـانوري     

 براي تنظيم آخرين طرح برنامه حزب تشكيل و          و قدوه  ، جودت كميسيوني مركب از طبري   
  .مشغول به كار شد

 نتوانست كارش را به پايان برسـاند و كميـسيون            اين كميسيون در نتيجه بيماري طبري     
 طرحي براي برنامه حزب تنظيم كردند كه بـه   و الهرودي، گالويژ شركت جودتديگري با 
قـرار شـد    .  شـود  ارائه اجرائيه رسيد تا براي تصويب نهايي به پلنوم پانزدهم           هيأتتصويب  

سـامي ايـن    صـورت ا  . حزب به عضويت كميته مركزي برگماري شوند      » جوانان«اي از     عده
پـس از تهيـة ايـن مقـدمات         . عده نيز تهيه شد تا در پلنوم پانزدهم مورد بررسي قرار گيـرد            

 اجرائيـه و  هيـأت پلنوم پانزدهم تشكيل شـد و بـي سـر و صـدا برنامـه، گـزارش سياسـي               
  را تـسجيل نمـود و جـواد        كيانوري) دبير دوم (برگماريهاي تازه را انجام داد، سمت دبيري        

 ارتقـاء   هيـأت  سياسي به عضويت ايـن       هيأت را از عضويت مشاور       و حميد صفري   ميزاني
 وارد كميتـه    در اين پلنوم بود كه سه نفر از زنان عـضو حـزب از جملـه مـريم فيـروز                   . داد

  .مركزي شدند
 و همدسـتانش  حـزب در دسـت كيـانوري     پس از برگزاري پلنوم پانزدهم تمام كارهاي        

ارتبـاط بـا    ( سـنديكايي    مـسايل ،   ايران ، راديو پيك   و اروپاي غربي   سازمان حزبي ايران  : بود
 مـسايل دبير اول در اين امـور دخـالتي نداشـت و از             . و غيره ) فدراسيون سنديكايي جهاني  

 اجرائيـه فقـط در   هيـأت . خبر بود   اجرائيه بي  هيأتسازماني حزب به كلي مانند ديگر اعضا        
كرد و از كلياتي از قبيـل اينكـه در            شد اظهارنظر مي     مطرح مي  ي كه از طرف كيانوري    مسايل
اند، اطـالع     ارتباط برقرار كرده  ) يعني كيانوري (وهكهايي هستند كه با كميته مركزي        گر ايران

  .يافت مي
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   پلنوم شانزدهم-15
) 1356اوايل سال   ( جنبش ضدرژيم ستمشاهي رو به اعتالء ميرفت         هنگامي كه در ايران   

ــشكيل  ــأتدر » جبهــه ضــدديكتاتوري«مــسئله ت ــه هي ــاره شــعار . مطــرح شــد اجرائي درب
ضدديكتاتوري نظريات گوناگوني وجود داشت و به نظر من اين نظريات مختلـف از آنجـا                

كردند و از شعار تاكتيكي بـه         ناشي شده بود كه اين شعار را تحت عنوان تاكتيكي مطرح مي           
 اگر به مقـاالتي كـه در مجلـه        . شود  طور كلي برانداختن رژيم و تغيير حاكميت مستفاد نمي        

.  نوشته شده است رجوع شود ناروشني شعار تاكتيكي ديده خواهد شد            و روزنامة مردم   دنيا
شبيه  (يكي مشي ايرج اسكندري   :  اجرائيه دو مشي سياسي مطرح گرديد      هيأتبه تدريج در    

 و ديگري مشي كيانوري   ) آزاديهاي دمكراتيك (ي بر تأمين دمكراسي     مبن) مشي شريعتمداري 
اعتالء روزافزون جنبش انقالبي كـه      .  و استقرار حكومت موقت    مبني بر سرنگون كردن شاه    

كـرد، صـحت مـشي پيـشنهادي          تري كسب مـي      هر ماه دامنه گسترده    به رهبري امام خميني   
 از سـمت    بدينسان به طور كـامالً طبيعـي بركنـاري ايـرج اسـكندري            . وري را نشان داد   كيان

گوييم طبيعـي، زيـرا تـا آن موقـع            مي.  به اين سمت مطرح شد     دبيراولي و انتخاب كيانوري   
 ارائـه مشي صـحيح هـم        نك خط  توانسته بود تمام سازمان حزبي را تصرف كند، اي         كيانوري

اين كار در پلنـوم شـانزدهم       . داد، راهي به جز سپردن سمت دبير اولي به وي نمانده بود             مي
 دبيـران را از همكـاران نـزديكش         هيـأت  از فرصت استفاده كـرده و        كيانوري. انجام گرفت 
 چندان خـوب     و صفري  روابط كيانوري ( دبير دوم     دبير اول، صفري   كيانوري: انتخاب نمود 

، ، جواد ميزانـي )ها مجبور بود او را قبول كند نبود ولي براي جلب موافقت كامل آذربايجاني   
اي نيز از افسران زنداني اعضا سابق حـزب تـودة             عده. ، انوشيروان ابراهيمي  منوچهر بهزادي 

بدينـسان كـار انتقـال كامـل        . ايران به طور غيابي به عضويت كميته مركزي انتخـاب شـدند           
  . انجام گرفت و سر و صداها خوابيد به دست كيانوريرهبري حزب توده

  
  تحليل

. و ريشه بحـران و اختالفـات درونـي حـزب را جـستجو كنـيم               برگرديم به آغاز سخن     
دانيم هنگامي كه پزشك قانوني مرگ كسي را مشكوك بداند و نتواند علت مرگ                  چنانكه مي 

اينـك بـه اهتمـام سـپاه پاسـداران      . پـردازد  را به درستي تشخيص دهد به كالبد شكافي مـي     
 كالبد حزب منحله توده شكافته شده و علـت اساسـي مـرگش عيـان                انقالب اسالمي ايران  

 در رهبـري حـزب      ب.گ.اين علت عبارت است از نفوذ خزندة جاسوسان كـا         : گشته است 
قيح تل.  تشكيل داده است   بندي رهبري را شبكه جاسوسي شوروي       ، تا آنجا كه استخوان    توده
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 به  ميكروب جاسوسي از ابتداي تشكيل حزب انجام گرفته و با فعاليت عبدالصمد كامبخش            
» مطمـئن «تدريج شدت يافته است و براي آنكه تشكيالت حزب تمـام و كمـال در دسـت                  

  قرار گيرد، از ضعف روزافزون رهبري و بحرانهاي متـوالي اسـتفاده بـه              جاسوسان شوروي 
  .عمل آمده است

 با حوصله و استادانه از هر فرصتي استفاده      به طوري كه در باال شرح داده شد، كامبخش        
 نيز به نوبة خود به استخدام  كيانوري. كرد تا عوامل خود را در دستگاه رهبري حزب بنشاند         

ابـه پـردة سـاتر شـعبه جاسوسـي      اي دست زده تا جايي كه بخش علني حزب را بـه مث        تازه
 بـوده و برنامـه و       درآورده است، گويي وظيفـه اساسـي حـزب جاسوسـي بـراي شـوروي              

اساسنامه و تبليغات رسمي و قانوني حزب صرفاً براي پوشش شبكه جاسوسـي بـه وجـود                 
هـاي متـوالي قهـر و آشـتي از            به عقيدة من بحرانهـاي گذشـته حـزب و دوران          . آمده است 

اين نظر درسـت اسـت كـه تنـة          . شده است   آگين ناشي مي    يشرفت خزندة اين بيماري شرم    پ
حزب در اثر تلقينات مزورانه انترناسيوناليسم دروغـين و تبليـغ رياكارانـه بـرادري احـزاب                 
كوچك و بزرگ، زمينة مساعدي براي ابتالء به اين بيماري داشته، ولي اگر رهبـري حـزب                 

داد و      شد و جاسوسـان را در صـفوف خـود راه نمـي               نمي چون و چرا تابع كمينترن      بي توده
كه در آن از تأمين اسـتقالل و آزادي ايـران و احقـاق              ( حزب    صرفاً به تبليغ نخستين برنامة    

پرداخـت، امكـان آن وجـود داشـت كـه در              مي) رود  حقوق حقة توده زحمتكش سخن مي     
  �.»...كشيد  آن مورد اشتباه كند ولي مسلماً كارش به خيانت نميتاكتيك و در اين يا

                                                            
 ايـن پرسـش مطـرح       در رابطه با تحليل دكتر جودت     . (1362 آبان ماه سال     2،  نوشته  دست،  دكتر حسين جودت  . 1

 باشد و مسير رشـد سـالمي        توانست جز اين     بنا به ماهيت ايدئولوژيك و سياسي آن مي        است كه آيا حزب توده    
 )بپيمايد؟
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  1 در خارج از كشورازمان و كاركردهاي حزب تودهس
  ساختار كميته مركزي

ر  د  و دوران فعاليـت حـزب تـوده        در آخرين سالهاي پيش از پيروزي انقـالب اسـالمي         
هـا    خارج از كشور ارگانهاي منتخب كميته مركزي، كه فعاليت آن را در فاصله ميـان پلنـوم                

 هيـأت  اجرائيه، كه عـاليترين ارگـان رهبـري بـود و        هيأت: كردند، عبارت بودند از     اداره مي 
 اجرائيـه قـرار     هيـأت دار وظايف جاري و روزمـره بـود و عمـالً در رأس                دبيران، كه عهده  

) هاي تخصصي كـار  ارگان(ي براي انجام عملكردهاي خود داراي شعب  كميته مركز . داشت
  : تا پيروزي انقالب اسالمي عبارت بود از1350هاي  شعب مركزي در سال. بود

) بـه مـسئوليت كيـانوري     (، مركب از بخش ايران       شعبه تشكيالت، به مسئوليت كيانوري     -1
بـه   (و بخش كشورهاي اطراف ايـران ) سئوليت منوچهر بهزاديبه م(بخش كار در غرب  

  ).مسئوليت انوشيروان ابراهيمي
  . شعبه امور مهاجرت، به مسئوليت حسين جودت-2
  .المللي، به مسئوليت ايرج اسكندري  شعبه روابط بين-3
  .اي، به مسئوليت قدوه  شعبه سازمانهاي توده-4
  . و مديريت رفعت محمدزاده، به مسئوليت احسان طبري تحريريه مجله دنياهيأت -5
  . و مديريت ملك تاج محمدييت احسان طبري، به مسئول تحريريه نشريه مردمهيأت -6
  . شعبه تبليغات و ايدئولوژي، به مسئوليت حميد صفري-7

  : اعضاي فعال كميته مركزي عبارت بودند از16 و 15هاي  در پلنوم
 اجرائيه، ابتدا دبير دوم و      هيأتعضو  : ها  ، مسئوليت  شرقي مقيم برلين :  نورالدين كيانوري  -1

  .سپس دبير اول، مسئول شعبه تشكيالت
 اجرائيـه   هيأت، دبير اول كميته مركزي و سپس عضو         ، مقيم آلمان شرقي    ايرج اسكندري  -2

  .  تحريريههيأتالمللي، عضو  ، مسئول شعبه روابط بينو عضو كميته مركزي
  ).دبير اول اسبق(، عضو كميته مركزي ، مقيم آلمان شرقي رضا رادمنش-3
  . آذربايجان صدر فرقه دمكرات اجرائيه،هيأت، عضو ، مقيم باكو دانشيان غالم يحيي-4
  . اجرائيه، مسئول شعبه امور مهاجرتهيأت، عضو ، مقيم آلمان شرقي حسين جودت-5
هـاي    سئول شـعبه سـازمان     اجرائيـه، مـ    هيأت، عضو   ، مقيم آلمان شرقي    محمدرضا قدوه  -6

  . تحريريههيأتاي، عضو  توده

                                                            
 .باشد  مي1362 در سال هاي سران حزب توده كليه مطالب اين فصل مستند به بازجويي. 1
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  . تحريريههيأت اجرائيه، مسئول هيأت، عضو ، مقيم آلمان شرقي احسان طبري-7
يـه، مـسئول     تحرير هيـأت  اجرائيه، عـضو     هيأت، عضو   ، مقيم آلمان شرقي    حميد صفري  -8

قـبالً نماينـده حـزب در مجلـه         (شعبه تبليغات و ايدئولوژي، سپس دبير كميتـه مركـزي           
  ). صلح و سوسياليسممسايل

 اجرائيـه و سـپس دبيـر        هيـأت  عـضو    ،، مقيم بلغارستان  )جوانشير. م.ف (يميزاناهللا     فرج -9
  .  ايرانكميته مركزي، مسئول راديو پيك

 هيـأت ، مسئول بخش غـرب در تـشكيالت، عـضو    ، مقيم آلمان شرقي منوچهر بهزادي -10
  . اجرائيه و دبير كميته مركزيأتهيتحريريه، عضو كميته مركزي، سپس عضو 

 آذربايجـان،   ، قبالً معاون صـدر فرقـه دمكـرات        ، مقيم آلمان شرقي    انوشيروان ابراهيمي  -11
 اجرائيـه و    هيأت ، عضو كميته مركزي، سپس عضو     مسئول بخش تشكيالت اطراف ايران    

  . دبيرانهيأت
  . تحريريههيأت، عضو كميته مركزي، عضو ، مقيم آلمان شرقي داوود نوروزي-12
  .، عضو كميته مركزي، مسئول زنان، مقيم آلمان شرقي مريم فيروز-13
  . تحريريههيأت اجرائيه، مسئول هيأت، عضو ، مقيم آلمان شرقي مهدي كيهان-14
  .، عضو كميته مركزي تحريريه پيك ايرانهيأت، عضو ، مقيم بلغارستان بهرام دانش-15
  .، عضو كميته مركزي، مسئول واحدهاي شوروي، مقيم مسكو احمدعلي رصدي-16
  .، عضو كميته مركزي، مقيم مسكو علي اميرخيزي-17
واحـدهاي حزبـي    ، عـضو كميتـه مركـزي، از مـسئولين           ، مقيم مـسكو    محمود بقراطي  -18

  .شوروي
 هيـأت ، عضو كميته مركزي، عضو ، مقيم آلمان شرقي )مسعود اخگر  ( رفعت محمدزاده  -19

  .تحريريه مدير مجله دنيا
، عضو كميته مركزي، مسئول واحد      )دوشنبه ( شوروي م تاجيكستان ، مقي  اكبر شاندرمني  -20

  .تاجيكستان
  .و كميته مركزي عض ،)ايروان ( شوروي، مقيم ارمنستان اردشير آوانسيان-21
، عضو كميته مركزي، مـسئول واحـد حزبـي          ، مقيم پاريس  اميرخسروي) بابك( خسرو   -22

  .فرانسه
  .، عضو كميته مركزين، مقيم مسكواهللا فروغيا  حبيب-23
 هيـأت ، عضو كميتـه مركـزي، عـضو         ، معاون غالم يحيي   ، مقيم باكو   اميرعلي الهرودي  -24

  .اجرائيه
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فرقـه دمكـرات    « داراي اعـضائي از       كميتـه مركـزي حـزب تـوده         عالوه بر افراد فـوق،    
  .در فعاليت حزبي شركت نداشتند و عضويت آنها جنبه تشريفاتي داشت بود كه »آذربايجان

، ، كيـانوري  )دبيـر اول   (ايرج اسكندري :  اجرائيه عبارت بود از    هيأت،  16تا آستانه پلنوم    
 اسكندري:  دبيران عبارت بود از    هيأت و    و جودت  ، الهرودي، صفري  ، قدوه ، طبري دانشيان

  .و كيانوري
 كيـانوري :  اجرائيه عبارت بود از    هيأت) پس از بركناري اسكندري   (،  16در آستانه پلنوم    

، ، الهـرودي ، ابراهيمي ، دانشيان ، جودت ، ميزاني ، صفري ، قدوه ، طبري ، اسكندري )اول دبير(
  .، بهزادي، ابراهيمي، صفري، ميزانيكيانوري:  دبيران عبارت بود ازتهيأ و بهزادي

  : عبارت بود ازدر اين سالها، مخارج اصلي حزب توده
 چاپ  -2 1ق كساني كه فقط كار حزبي داشتند و در دفتر حزب اشتغال داشتند،             حقو -1

در صـورتيكه    ( مخـارج رفـت و برگـشت از ايـران          -4 هزينه ارسال نشريات،     -3نشريات،  
اگـر خودشـان امكـان      ( مخارج رفت و برگشت از غرب        -5،  )خودشان امكان مالي نداشتند   

 مخـارج امـاكن و وسـائل        -7هاي رهبران به شرق و غرب،        مخارج سفر  -6،  )مالي نداشتند 
 كمـك بـه گروههـاي       -8،  ...)ها و     دفتر مركزي، محل كار تشكيالت، اتومبيل     (حمل و نقل    

  .حزبي در ايران
، حقـوق كاركنـان حزبـي از    كمك ارزي شـوروي   :  عبارت بود از   منابع مالي حزب توده   

، )بـه صـورت بودجـه ماهانـه       . (شد  طرف حزب كمونيست حاكم همان كشور پرداخت مي       
آلمان (شد    مخارج چاپ نشريات توسط حزب كمونيست حاكم كشور مربوطه پرداخت مي          

) آلمـان شـرقي   (، مخارج كار و دفاتر و حمل و نقل توسـط حـزب حاكمـه كـشور                  )شرقي
شد، مخارج سفرها يا از بودجه مركز حزب و يا توسط حزب حـاكم پرداخـت                  يپرداخت م 

حق مقداري هم از    آمد،    شد، مقداري پول از حق عضويت اعضا از بلوك شرق فراهم مي             مي
  .آمد  مي و ايرانهاي مالي و بهاي نشريات كه از اروپاي غربي عضويت و كمك

  
  
  
  

                                                            
 مـارك حقـوق ماهانـه از حـزب     1200 تـا  600 مارك و اعضا و كاركنان دبيرخانه 1800 اجرائيه هيأتاعضاي  . 1

 .داشتند فت مي شرقي درياحاكم آلمان
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   و پناهندگان ايراني در بلوك شرقحزب توده
   و ساير كشورهاي سوسياليستي پيشينه تاريخي پناهندگي سياسي به شوروي-1

  روسـيه  قبـل از انقـالب اكتبـر      .  سابقه نـسبتاً طـوالني دارد      مهاجرت ايرانيان به شوروي   
 براي تجارت يا، به طور عمده،       هاي شمالي ايران    عده زيادي از اهالي استان    )  ميالدي 1917(

از ايـن رو، در     . رفتنـد  مـي )  و ازبكستان   و تركمنستان  عمدتاً قفقاز  (پيدا كردن كار به روسيه    
  .اند االصل زيادند، و گاه، استثنائاً، به مناصب مهم نيز رسيده اين مناطق افراد ايراني

 و استقرار حكومت بلشويكي در اين كشور، كـساني كـه در              روسيه پس از انقالب اكتبر   
خوردند بـراي فـرار از         شركت داشتند و شكست مي     جريانات چپ و ماركسيستي در ايران     

» مهـاجرين سياسـي   «اصـطالحاً ايـن گـروه را        . گرفتنـد    را در پيش مي    مجازات راه شوروي  
  .نامند مي

 و ديگر كـشورهاي بلـوك شـرق در مراحـل زيـر بـه                مقيم شوروي » مهاجرين سياسي «
  :كشورهاي فوق پناهنده شدند

 و   در تبريـز   لين گروه پناهندگان سياسي پس از شكست قيـام ابوالقاسـم الهـوتي             او -1
قيم شد  م  در تاجيكستان  الهوتي( پناهنده شدند     به شوروي   در گيالن  شكست نهضت جنگل  

ــگ تاجيكــستان  ــر فرهن ــدتي وزي ــودو م ــسل  ).  ب ــشان نخــستين ن ــه در ميان ــده ك ــن ع اي
ن، بـي   ، كـريم نيـك    ، ماننـد ذره    و رهبـران حـزب كمونيـست ايـران         هـاي ايـران     ماركسيست

بودنـد، اكثـراً در     )  و نماينـده آن در كمينتـرن       از رهبران حزب كمونيست ايران    (ه  زاد  سلطان
 تبعيد شده و در آنجا مردند و از آنان كسي زنده             يا كشته شدند و يا به سيبري       زمان استالين 

 بود كه از    اي از اهالي آستارا     ساله  ، پيرمرد صد  )زاده  آخوند( بهرام   آخرين آنها سيروس  . نيست
  .سكونت داشت) تاجيكستان (بود و در شهر دوشنبه) گيالن(كنندگان جنبش جنگل  شركت

دهنـد، كـساني    وه دوم پناهندگان سياسي ايراني، كه عـدة زيـادي را تـشكيل مـي            گر -2
 21شركت كـرده و پـس از شكـست آن در            » غائله آذربايجان « در   1324هستند كه در سال     

ـ           .  گريختند  به شوروي  1325آذر   ه اين گروه هم سـران و افـسران و كارمنـدان عاليرتبـة فرق
اي مردم عـادي      و هم عده  )  گريختند كه قبل از همه به شوروي     (گرفت     را دربر مي   دمكرات

  . گريختندجويي به شوروي را كه از ترس انتقام
) ي فرقه نيروهاي نظام (» ها  فدائي«بخشي از اين پناهندگان را دهقانان و كارگراني، كه به           

، فرقه بخشي از مردم شـهر را        دادند، در بعضي مناطق، مانند آستارا       پيوسته بودند، تشكيل مي   
بخـشي از پناهنـدگان را سـربازاني تـشكيل          .  برد به زور اسلحه و تهديد با خود به شوروي        

  مـثالً . ه اجبار مهاجرت كردند   دادند كه فرماندهانشان فرقوي بودند و به دستور فرمانده ب           مي
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 نفري از گردان زيـر      200يك عدة     با -  سروان پزشكيان  -فرمانده نيروهاي ارتش در اردبيل    
لي  تحويل دادند وهاي آنها را به ايران  پناهنده شد، كه بعداً سالح    فرماندهي خود به شوروي   

.  بـه زور نگـه داشـتند       -وجه قصد ماندن نداشـتند        با وجودي كه به هيچ     -همه سربازان را    
  كه اكثـراً از محـالت و دهـات اردبيـل            - را همين سربازان     پناهندگان ايراني در كازاخستان   

كنند   وزهاي آنجا كار مي   دهند، كه بسياري از آنها در كالخوزها و ساوخ          تشكيل مي  -هستند  
بايد توجه داشت كه اكثر     . تري برخوردارند   و نسبت به بقيه پناهندگان از سطح زندگي پائين        

 بودنـد،    از پناهندگان قديمي مقـيم شـوروي        ،سران فرقه دمكرات آذربايجان    -تقريباً همه  -
 بازگردانيـده    به ايـران   1310ان، كه در سالهاي     يحيي دانشي     ي و غالم  ور  مانند سيدجعفر پيشه  

آنها بالفاصله پس از فرار به سـر خانـه و           .  مانده بودند  هايشان در شوروي    شده ولي خانواده  
  1.گرداني و دربدري براي مردم عادي ماندزندگي حاضر و آمادة خود رفتند و سر

، بـه طـور متفرقـه، بـدون اجـازه      اي از افراد حزب توده  عده1325 آذر 21بعد از وقايع  
آنها را پس از مدتي زندان .  پناهنده شدند   عبور كرده و به شوروي     حزب، از سرحد خراسان   

ايرانـي  » مهـاجرين اقتـصادي   « اين افراد باضـافه      در تاجيكستان .  سكني دادند  در تاجيكستان 
  .دهد  نفر را تشكيل مي200جمعيتي حدود 

 و اعـضا سـازمان       گروه سوم پناهندگان ايراني را مسئولين و كادرهاي حـزب تـوده            -3
 و   به شـوروي   1332  مرداد 28د، كه عمدتاً بعد از كودتاي       دهن    نظامي اين حزب، تشكيل مي    

 نفر بودنـد كـه،      100-1500اين افراد، غير از رهبران حزب، حدود        .  گريختند اروپاي شرقي 
مـستقر  )  و ديگر كشورهاي اروپاي شـرقي    در شوروي (بعداً توسط رهبري حزب در خارج       

نيـز از ايـن     ...)  و   ، مـدني  مبـشري (اي اعدام شده      خانواده تعدادي از افسران توده    . گرديدند
  .جمله بودند

ها و در زمانهاي مختلـف    ام برد، كه به مناسبت    ن عالوه بر اينها، بايد از سران حزب توده       
 فرار كردند و در رأس پناهندگان قـرار گرفتنـد و تـشكيالت خـود را تـا زمـان                     به شوروي 

  . بر اين اساس بنا كردندپيروزي انقالب اسالمي
 هـزار تـن تخمـين       20هايشان قريب به      ه با خانواد  تعداد پناهندگان ايراني مقيم شوروي    

اينـان  . گردنـد    محـسوب مـي    توجهي تبعه شوروي    شود، كه از اين تعداد بخش قابل        زده مي 
 مـستقر    شـوروي   هـستند كـه در شـهرهاي آذربايجـان         عمدتاً فراريان غائله فرقه دمكـرات     

و )  نفـر  150-200حدود   (قزاقستان،  ) نفر 200حدود   (تعدادي نيز در تاجيكستان   . باشند  مي

                                                            
 .1362، بازجويي، ) در ايراندبير اول فرقه دمكرات آذربايجان (انوشيروان ابراهيمي. 1
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شـماري    اكنـون تعـداد انگـشت       به عـالوه، هـم    .  سكونت دارند  هاي شوروي   ديگر جمهوري 
 سكونت دارند، كه عمدتاً از كادرهـاي        قيپناهنده سياسي در كشورهاي مختلف اروپاي شر      

بخش عمدة اينان جـذب كـشور مربوطـه شـده و شـاغل و يـا                 . باشند   مي سابق حزب توده  
 كمونيـست   يك خانواده نيز در چين    . بازنشسته هستند و تعداد ناچيزي فعاليت حزبي دارند       

  1.باشد مقيم مي
  
  »تابعيت«ضع پناهندگان ايراني از نظر  و-2

 گـروه تقـسيم     6، از نظر وضع پناهندگي و تابعيت بـه           ايراني مقيم شوروي   2»مهاجرين«
  :شوند مي

.  بودنـد   و يا فرقه دمكرات آذربايجـان       كساني كه قبل از پناهندگي عضو حزب توده        -1
شـوند و داراي پاسـپورت        محسوب مـي  » پناهنده سياسي  «اين افراد از نظر مقامات شوروي     

 هـزار نفـر     5تعداد آنها حـدود     . ها متفاوت است    ويژه هستند كه رنگ آن با ديگر پاسپورت       
  .است
 افرادي كه هنگام پناهندگي عضو حزب يا فرقه نبودند، مانند سربازاني كه به دستور               -2

اندهانشان از مرز گذشتند و يا كارگران و روستائياني كه از شهرها و روسـتاهاي مـرزي                 فرم
 1000تعداد آنهـا حـدود      . به همراه ديگران رفتند، يا به زور برده شدند        ...)  و ، اردبيل آستارا(

  .اند  درآمده و حزب تودهنفر است، كه برخي در دوران پناهندگي به عضويت فرقه دمكرات
) حـزب (هاي پناهندگان، اگر در دوران پناهندگي به عضويت فرقـه              خانواده ي اعضا -3

تعداد آنها  . شوند  محسوب مي » پناهنده سياسي «اند،     متولد شده  درآمده باشند، چون در ايران    
  .ر است نف2000 تا 1000بين 

مهاجر وابسته «، كه والدين آنها هر دو ايراني باشند، »پناهنده ايراني «هاي    اعضاي خانواده 
دوران پناهنـدگي    شوند، حتي اگر والـدين آنهـا در         محسوب مي » به خانواده پناهنده سياسي   

» پناهنده سياسـي  «گيرند، ولي     مي» پاسپورت بدون تبعيت  «اين افراد نيز    . ازدواج كرده باشند  
                                                            

 1362 در سـال      تـوده  پس از انحالل حزب   .  به شرح فوق بود     وضع پناهندگان ايراني در شوروي     1361تا سال   . 1
در اين باره در بخش هفتم سـخن خـواهيم          .  گريختند  و افغانستان  اي و اكثريتي به شوروي      تعدادي عناصر توده  

 .گفت
شـرايط خاصـي    گيرد، كـه تحـت        را نيز در بر مي    » االصل    ايراني«مشروط است و افراد     » مهاجر ايراني «اصطالح  . 2

وگرنه بخش قابل تـوجهي از ايـن        . به كشورمان بازگرداند  » ايراني«تواند مجدداً آنها را به نام          مي دولت شوروي 
عنواني است كه   » مهاجر«اصطالح  . اند     درآمده شوند و به تابعيت شوروي      ديگر ايراني محسوب نمي   » مهاجرين«

 .كنند ه خويشتن اطالق ميخود اين پناهندگان ب
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  .توانند استفاده كنند شوند و از امتيازات آن نمي حسوب نميم
افرادي هستند كه قبل از پناهندگي عضو حزب يا فرقه          »  سياسي هپناهند« غير   يان ايران -4

هستند كـه   » مهاجرين سياسي «اند و يا      نبوده و در دوران پناهندگي نيز به عضويت در نيامده         
محروم » پناهندگي سياسي« علل مختلف زندان رفته و از حقوق      به طي اقامتشان در شوروي   

  . نفر است2000 حدود تعداد آنها در آذربايجان شوروي. اند شده
اينهـا، شناسـنامه   . باشند  و پدرانشان ايراني مي     افرادي كه مادرانشان شهروند شوروي     -5

 شوند و از حقوق و امتيازات شهروندان شوروي     محسوب مي   و تبعة شوروي    دارند شوروي
است به اين معنـي     » مشروط«شود كه تابعيت آنها       كنند، ولي با اين همه گفته مي        استفاده مي 

 ه بـه ايـران     فراهم آمد و پدر خواسـت كـ        كه، اگر روزي امكان مراجعت پدرانشان به ايران       
.  بيايـد   خارج شود و به ايـران      تواند از تابعيت شوروي     بازگردد، در صورت تمايل فرزند مي     

 سال است، از همه بيشتر است، زيرا اكثر         40تعداد اين گروه، كه سن برخي از آنها باالتر از           
 متأهـل بودنـد     زدواج نكـرده، و يـا اگـر در ايـران          پناهندگان به هنگام پناهندگي يـا هنـوز ا        

 ببرند و لذا در آنجا مجدداً ازدواج كردند و چون زنان            نتوانستند خانوادة خود را به شوروي     
  .ايراني خيلي كم بودند، همسران آنها عموماً اهل شوروي هستند

 تـرك   ينان پناهندگاني هستند كه در شوروي     ا. باشند  ها مي »االصل    ايراني« گروه ديگر    -6
 ، در آذربايجـان شـوروي     1352در سال   . اند   درآمده  شوروي تابعيت كرده و به      ايران تابعيت

ال افـزايش   اي در حـ      ولي تعداد اين گروه به طـور فزاينـده         ؛رسيد   نفر مي  300تعداد آنها به    
با نوميد شدن هر چه بيشتر پناهنـدگان از         .  هزار نفر باشند   2-3است و امروزه شايد بالغ بر       

 ، تعداد هر چه بيشتري از آنها براي تثبيت وضع خود بـه تبعيـت شـوروي      بازگشت به ايران  
  .شدندخارج » پناهندگي سياسي« و از چهارچوب آمدنددر
  
   در پناهندگان ايرانيمان حزب توده ساز-3

  در ميان پناهندگان ايراني، بـه طـور عمـده در آذربايجـان شـوروي               سازمان حزب توده  
  .مصداق واقعي داشته است

 و فرار وسيع افراد فرقه و       1325در سال    پس از شكست غائله فرقه دمكرات آذربايجان      
سازمان «، مسئولين فرقه پناهندگان را متشكل ساخته و         عناصر متأثر از آنها به اتحاد شوروي      

سـازمان پـس از   ايـن  . را تـشكيل دادنـد  »  ايران در اتحاد شـوروي  فرقه دمكرات آذربايجان  
. هايي ترتيب داد و كميته مركزي و كميـسيون تفتـيش انتخـاب نمـود                گيري، كنفرانس   شكل

هاي شهري به پـا       كميته   - كه پناهندگان سكونت داشتند    -آنگاه، در نقاط آذربايجان شوروي    
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ـ       فعاليت ايـن حـوزه    . هاي فرقه را تشكيل داد      كرد و حوزه   ه امـور معيـشتي     هـا، رسـيدگي ب
  .و دريافت حق عضويت بود...) مانند خانه، شغل، تحصيل، كمك هزينه و (پناهندگان 

، وحدت بـا فرقـه تـصويب شـد و بالفاصـله       ، در پلنوم هفتم حزب توده     1339در سال   
زمان ايـالتي حـزب تـوده       سا« فرقه و حزب تشكيل گرديد و به نام فرقه           »كنفرانس وحدت «

ولي عمالً كميته مركزي و رهبـري خـود را در آذربايجـان             . افزوده شد »  در آذربايجان  ايران
  . حفظ كردشوروي
 -در شـوروي  .  سازمان نداشـت   حزب توده ،  1336 تا پايان سال     خارج از آذربايجان   در

 نسبت به تشكيل حوزه و سازمان تـوده روي           حزب كمونيست شوروي   - غير از آذربايجان  
 هيـأت  ، كـه  )1336تابـستان   (پس از پلنوم چهـارم      . داد و با آن موافق نبود       خوش نشان نمي  

 به مسئوليت   »سازمان مهاجرين «منتقل شد،   ) آلمان شرقي  (اجرائيه منتخب پلنوم به اليپزيك    
بدين ترتيب كه در هر كشور يك نفـر         . تشكيل شد ) عبدالصمد كامبخش : دبير رابط  (فروتن

به عنـوان مـسئول پناهنـدگان تعيـين شـد، بـراي روشـن شـدن وضـع حزبـي پناهنـدگان                       
اي تهيه و توزيع گرديد، ميان مسئول حزب توده در هر كشور بـا كميتـه مركـزي                    پرسشنامه

 مقـرر شـد كـه تمـام         حزب كمونيست آن كشور رابطه مستقيم برقرار گرديد و در شوروي          
مـسئول   ( نزد مقامـات شـوروي      توسط مسئول حزب در شوروي     »پناهندگان«امور معيشتي   

)  و سازمان صليب سرخ شوروي     امور مهاجرين در كميته مركزي حزب كمونيست شوروي       
وئيستي از حزب تـوده جـدا       فروتن بعدها در جريان انشعاب مائ     . طرح و حل و فصل گردد     

  .شد
 اجرائيـه شـد و بـا مـسئوليت     هيأت عضو ، در پلنوم هفتم حسين جودت    1339در سال   

  .پرداخت» شعبه امور مهاجرت«به اداره ) عبدالصمد كامبخش(دبير رابط 
ايـن  . پرداخـت   به بررسي درخواستهاي پناهندگان مـي     ) ودتج(مسئول شعبه مهاجرت    

ها اگر قابل پذيرش بـود و بـا امكانـات و شـرايط انطبـاق داشـت، بـا پيـشنهاد                        درخواست
اي خطـاب بـه    شد تـا نامـه   مشخص به دبير رابط و در غياب او به دبيران ديگر، گزارش مي     

قاضـاي رسـيدگي بـه درخواسـت آن         حزب كمونيست حاكم كـشور مربوطـه بنويـسند و ت          
اگر قابل پذيرش نبـود، درخواسـت بـه همـراه پاسـخ آن بـراي مـسئول                  . پناهنده را بنمايند  

  .گرديد شد و عدم امكان برآوردن آن، اعالم مي پناهندگان ارسال مي
شـعبه  « حـزب در رابطـه بـا آنهـا از كانـال              مـسايل امور تشكيالتي پناهنـدگان و كليـه        

  .گرديد ميحل و فصل » مهاجرت
 پلنوم دهـم كميتـه مركـزي        1341در سال   .  ادامه داشت  1341 فروردين   29اين وضع تا    
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 اجرائيه، اين ارگـان منحـل شـد و كليـه     هيأتتشكيل شد و به علت اختالف شديد دروني         
انجـام  . متمركـز شـد   ) ، كـامبخش  ، اسكندري رادمنش( دبيران سه نفره     هيأتامور در دست    

 به عنـوان دسـتيار وي كـار          به دست گرفت، كه جودت     را ايرج اسكندري  » امور مهاجرت «
  .كرد مي

ايراني، غير  » پناهندگان« موافقت كرد كه براي      ، حزب كمونيست شوروي   1344در سال   
 تـصميم   لذا، رهبري حـزب تـوده     . هاي حزبي تشكيل شود     ، نيز حوزه  ن شوروي از آذربايجا 

كه ادعاي عـضويت داشـتند روشـن سـازد و           را  گرفت تا نخست وضع حزبي همه افرادي        
 حزب كـارت عـضويت صـادر شـود و بـراي تـشكيل كميتـه حزبـي،                   يسپس براي اعضا  

رسيدگي به عضويت كلية اعـضاي حـزب در         .  افراد حزبي برگزار گردد    كنفرانس نمايندگان 
 و داوود   ، حـسين جـودت    كشورهاي مهاجرنشين توسط كميسيوني مركب از احسان طبري       

رقـه   فرقـه را خـود كميتـه مركـزي و ف           يرسيدگي به وضعيت اعضا   .  انجام گرفت  نوروزي
هـا صـادر شـد و كنفرانـسي در شـهر       سپس كارت عـضويت   .  انجام داد  دمكرات آذربايجان 

.  تشكيل گرديد  د و دوشنبه  آبا  ، عشق ، با شركت نمايندگان اعضاي حزب مقيم مسكو       دوشنبه
از جملـه  .  دبير كميتـه شـد  مت اعضاي كميته انتخاب شدند و محمود بقراطيچند تن به س  

وظيفه اين كميتـه  .  بودند و مهدي كيهانكنندگان در اين كنفرانس، احمدعلي رصدي       شركت
  . رفاهي مهاجرينهاي حزبي و رسيدگي به امور معيشتي و عبارت بود از ادارة حوزه

 3 مسئولين، مركب از هيأت يك ، در رأس سازمان حزب توده     در شوروي  1361تا سال   
 مسئول سـازمان حـزب      پيش از انقالب اسالمي   . ، قرار داشت  )يك مسئول و دو معاون    (نفر  
 بود كه پس از انقـالب بـه ايـران            احمدعلي رصدي  - به جز آذربايجان   -  در شوروي  توده

كـه   ( و علـي ابلـوچ     ، ناصـراني  )مـسئول  ( مسئوليني مركب از سـهراب زمـاني       هيأتآمد و   
  .اداره آن را به دست گرفتند) نيز بودند» صداي ملي ايران«گردانندگان 

  
   جمعيت پناهندگان سياسي ايراني مقيم اتحاد شوروي-4

ايـن  .  مسئله معيشت و امور رفاهي آنان بود       در شوروي » پناهندگان« مهم   مسايليكي از   
ي قرار داشت، كه احتياجات پناهندگان را بررسي و كنترل          وروسرخ ش    زيرنظر صليب  مسايل

در كـشورهاي  . كردنـد  نمود و آنان براي امور رفاهي خود به ايـن مؤسـسه مراجعـه مـي          مي
مربوطـه   داراي رابط با كميته مركـزي حـزب كمونيـست             مسئول حزب توده   اروپاي شرقي 

  .نمايد  پناهندگان را حل و فصل ميمسايلاست و 
، بـه منظـور سـازماندهي امـور رفـاهي پناهنـدگان، يـك               1340، در سالهاي    در شوروي 
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 »جمعيت پناهندگان سياسـي ايرانـي مقـيم اتحـاد شـوروي           «سازمان رسمي و قانوني به نام       
 تأسيس شد و به ثبت       با موافقت و نظر مقامات شوروي       و فرقه دمكرات   توسط حزب توده  

. گرديـد   ، تشكيل مـي   وداي كه عدة پناهندگان قابل مالحظه ب        اين جمعيت در هر نقطه    . رسيد
محل براي مدت   » جمعيت« مديره   هيأتتيب كه در جلسة عمومي پناهندگان محل،        بدين تر 

 كه امـور معيـشتي پناهنـدگان را در           بود  مديره داراي يك مسئول    هيأت. شد  معيني انتخاب   
  .كرد ت دولتي شوروي حل و فصل ميرابطه با صليب سرخ و مقاما

 خـود    ، كه بعـضاً   زب توده به اعتراف سران ح   . بودنقش اين سازمان، صرفاً نقش صنفي ن      
مواضـع   نظـر   اند، نقش جاسوسـي و كنتـرل پناهنـدگان از نقطـه             بوده» جمعيت«از مسئولين   

ولـي اساسـي آن بـه شـمار         » اي  غير اساسـنامه  «سياسي، زير نظر مقامات امنيتي، از وظايف        
 و  بودند مات شوروي داراي روابط اطالعاتي با مقا    » جمعيت پناهندگان « مسئولين   1.فتر  مي

دي، عضو كميتـه مركـزي   مانند احمدعـلي رصـ(اند   بودهب.گ.بعضاً در رابطه مستقيم با كا     
  ).جمعيت فوق قبل از انقالب  مديره مركزيهيأت و مسـئول حزب توده
 مـديره شـهر     هيأت و وظايف    بود مستقر   در شهر مسكو  » جمعيت« مديره مركزي    هيأت

هـاي    مـديره هيـأت  مديره مركزي ناظر بر فعاليتهـاي كليـة       هيأت. داد   را نيز انجام مي    مسكو
صـداي  «گرداننـدگان    ( و ناصـراني   ، علـي ابلـوچ    )مسئول (مركزي مركب از سهراب زماني    

 عاملـه حـوزه حزبـي       هيأت،  بود كه تعداد پناهندگان كم      در شهرهاي شوروي  . بودند) »ملي
  .داد را نيز انجام مي» جمعيت« مديره هيأتشهر وظايف 

  
   و پناهندگان ايرانيب.گ. كا-5

 و  ب.گ.، منبـع سـربازگيري كـا      بلوك شرق، به ويژه در شـوروي      در  » مهاجرين ايراني «
استكبار شرق، عـالوه بـر پـرورش عناصـر      . بودندهاي جاسوسي بلوك شرق       ساير سرويس 

 تـا عوامـل اطالعـاتي       كوشـيدند   ميگرانه خويش،     حزبي براي عملكردهاي سياسي و توطئه     
 و فرقـه    ، سـازمان حـزب تـوده       در شـوروي   2.دنچين كن    دست خود را نيز از ميان اين افراد      

موارد زير مـشتي    . بودند ب.گ.كانال مهم كا  » جمعيت پناهندگان سياسي ايراني   « و   دمكرات
  :از خروار است

                                                            
 ، انوشيروان ابراهيمي  )مسئول شعبه امور مهاجرين كميته مركزي حزب توده        (هاي دكتر حسين جودت     بازجويي. 1

مـسئول سـازمانهاي حـزب تـوده در          (و احمدعلي رصدي  )  در سالهاي پس از انقالب     دبير اول فرقه در ايران    (
 ).شوروي

 . به بعد نيز اعمال شد1362اي و اكثريتي در سالهاي  اين رويه در قبال پناهندگان توده. 2
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  . بودب.گ. عامل سرشناس و برجسته كا، صدر پيشين فرقه دمكرات دانشيان غالم يحيي-1
 از ضربه   بود كه پيش   ب.گ.، عامل كا  ن، عضو كميته مركزي حزب توده     اهللا فروغيا    حبيب -2

  . گريخت از ايرانبه حزب توده به دستور مقامات امنيتي شوروي
و » صـداي ملـي   «كـه گرداننـدگان     » ، علي ابلوچ  ، ناصراني سهراب زماني « نفري   3 گروه   -3

» ...جمعيـت پناهنـدگان   « مديره مركـزي     هيأت و    در شوروي  ب توده  مسئولين حز  هيأت
هاي سران حزب توده، دال بر        عملكرد و سوابق آنها و اعترافات مندرج در پرونده        . بودند

  .باشد  ميب.گ.روابط آنان با كا
، پـيش از    )غير از آذربايجان   ( در شوروي  مان حزب توده   مسئول ساز  ،احمدعلي رصدي 

  :نويسد مي» مهاجرين« در بين ب.گ.انقالب، درباره نفوذ كا
 آن  ، كه چندين هزار مهاجر ايراني در نقـاط مختلـف          در آذربايجان شوروي  ... 

 مسلماً با صدها بلكـه بـا        ب.گ. كا  باشند و داراي تشكيالت مستقل هستند،       مقيم مي 
 15، از ميـان حـدود       يا مثالً در شـهر مـسكو      . حدود هزار نفر آنها در تماس است      

 شايد فقـط يكـي دو نفـر باشـند كـه      -ها مهاجر سياسي ايراني اين شهر غير از زن       
سـهراب  ( نفـر آنهـا      3در صورتي كه تنهـا      . آنها در تماس نبوده باشد    ب با   .گ.كا

ولي براي همـه روشـن اسـت كـه          ... مسئوليت دارند ) ، علي ابلوچ  ، ناصراني زماني
كه داراي روابط نسبتاً وسيعي بـا  - با ديگران هم، از جمله با حسين گرامي     ب.گ.كا

 ، با شـيدفر    با ژنرال ميالنيان   - و چه در ديگر كشورهاست     مهاجرين چه در شوروي   
  �.باشند و غيره هم هر يك به داليلي در رابطه مي

  :نويسد ، قبل از انقالب، ميده، مسئول شعبه امور مهاجرت حزب توحسين جودت
 كـار   ب.گ. عده زيادي از افراد مسئول بـا كـا         چنين شهرت داشت كه در باكو     

، كه از افسران سـابق      حسن نظري ... نمايند    سازي مي   كنند و عليه همديگر پرونده      مي
 مهـاجرت كـرده و بـه        د و به همراه مسئولين فرقـه دمكـرات آذربايجـان          ارتش بو 

وي .  آمـد   براي كار به دفتر حزب توده      1340 رفته بود، در سال      آذربايجان شوروي 
وي در ).  بـود رف او عبدالصمد كامبخشمع( اعزام شده بود     قبالً براي كار به عراق    

عـذرش را   . شد او را نگه داشت      ديگر نمي .  گالويز شد  دفتر حزب با حسن سغايي    
ولي مدتي بعد، بدون اجـازة حـزب        .  عودت دادند  خواستند و وي را به آذربايجان     

 در يـك     حزب سوسياليست متحده آلمان شرقي     او را مدتي  . اش پيدا شد    سر و كله  

                                                            
 .1362، بازجويي، احمدعلي رصدي. 1
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. اردوگاه نگه داشت، سپس آزاد كرد و به عنوان معلم در دانشگاه به كار پرداخـت               
ترديدي نيـست كـه     .  در اين مدت آزادانه به غرب رفت و آمد داشت          حسن نظري 

  �. چنين چيزي مقدور نيستتي شورويبدون سفارش مقامات امني
  
   رهبري و سازمان آن؛ فرقه دمكرات آذربايجان-6

 و  ، بر اساس مصوبة پلنوم هفـتم كميتـه مركـزي حـزب تـوده              انجفرقه دمكرات آذرباي  
ولـي  . شد  محسوب مي »  در آذربايجان  سازمان ايالتي حزب توده   «،  )1339(نس وحدت   كنفرا

 دبيـران،   هيـأت  اجرائيـه،    هيأت مستقل و داراي كميته مركزي،        شوروي عمالً در آذربايجان  
كيل كنفـرانس   و تشكيالت مستقل بوده و هر دو سال يك بار كميته مركزي آن تش             دبيرخانه  

  .داد مي
 در آذربايجان شوروي قريب به دو هزار عضو داشت، كـه    ، فرقه دمكرات  1357در سال   

 هيـأت بخـشي از اعـضاي كميتـه مركـزي فرقـه عـضو       . هاي حزبي متشكل بودند    در حوزه 
 بوده و متقابالً گروهي از اعضاي رهبـري حـزب تـوده             سياسي و كميته مركزي حزب توده     

، حسين  ، حميد صفري  كيانوري: شدند، مانند   عضو افتخاري كميته مركزي فرقه محسوب مي      
  .؛ كه اين سمت جنبة تشريفاتي داشت، انوشيروان ابراهيميجودت

هـا    قرار داشت كه در پلنوم  ب.گ.، عامل سرشناس كا    دانشيان در رأس فرقه، غالم يحيي    
 همـواره    حـساس ماننـد عـزل و نـصب دبيـر اول            مسايل در   و جلسات رهبري حزب توده    

  .ها بوده است حرف وي بيانگر مواضع شوروي
 عـده  1310 اسـت كـه در سـال    هاي پناهنده مقيم روسـيه    ن از خانواده  يحيي دانشيا   غالم

گـره اول   در كن .  بدان پيوست  او از آغاز تشكيل حزب توده     . زيادي از آنها به ايران بازگشتند     
با تشكيل فرقه بدان پيوسـت      .  بود حزب توده شركت داشت و عضو كميته ايالتي آذربايجان        

پـس از سـقوط حكومـت پوشـالي         . شد) ارتش فرقه دمكرات  (» نيروهاي فدائي «و فرمانده   
 هزار نفـر آنهـا حزبـي بودنـد، بـه            3نفر كه حدود     هزار   10 با قريب به     1325فرقه در سال    

 هيـأت  عـضو    »كنفـرانس وحـدت   «در  .  فرقه شـد   ر، صدر آذ  پس از چشم  .  گريخت شوروي
فـرد در    نقـش درجـه اول و منحـصر بـه            اجرائيه حزب توده شد و به عنوان عامـل مـسكو          

در آستانه انقالب به علت كهولـت سـن از رهبـري عملـي و               . تصميمات مهم حزبي داشت   
 بـه  گرديد و به جاي وي اميرعلـي الهـرودي  » صدر افتخاري فرقه «مستقيم فرقه آزاد شد و      

                                                            
 .1362، بازجويي، حسين جودت. 1
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  1.عنوان دبير اول فرقه اداره امور آن را به دست گرفت
  : عبارت بودند از ايراندر آستانة انقالب اسالمي توده حزب مركزي كميته فرقوي اعضاي

، اسـي حـزب تـوده      سي هيأت، عضو   صدر فرقه دمكرات آذربايجان   :  دانشيان  غالم يحيي  -1
 در  دانـشيان ). بـود  اش نزديك هتل اينتوريست     خانه (مقيم باكو .  فرزند 2داراي همسر و    

  .  درگذشتدر شوروي) 1364( سالگي سكته ناقص كرد و پس از انقالب 70سن حدود 
 و مـسئول سـابق       دبيران كميتـه مركـزي حـزب تـوده         هيأتعضو  : ن ابراهيمي  انوشيروا -2

  . فرقهسازمان جوانان
اميرعلـي  . كو، مقيم بـا    سياسي حزب توده   هيأتدبير اول فرقه، عضو     :  اميرعلي الهرودي  -3

 سالگي عضو حـزب تـوده بـود و    18الهرودي از كادرهاي نسبتاً جوان فرقه است كه از   
  شركت داشت و عضو كميته ايـالتي آذربايجـان         در كنگره اول آن به عنوان نماينده تبريز       

بـدين  .  اجرائيه حزب توده شد    هيأت عضو مشاور    )1339(پس از كنفرانس وحدت     . بود
 اجرائيه در سـال  هيأتبود، ولي پس از انحالل ) مركز حزب (مناسبت مدتي در اليپزيك  

 اجرائيـه شـركت     هيـأت  بازگشت و سپس هر از چندي در جلسات           به آذربايجان  1341
  .كرد مي

 - اجرائيـه فرقـه    هيأت، عضو   عضو مشاور كميته مركزي حزب توده     :  ابوالحسن رحماني  -4
 دكتـر در تـاريخ،      ،»جمعيت پناهندگان سياسي ايراني مقيم آذربايجـان شـوروي        «مسئول  

  .تيتوي تاريخ آذربايجان شورويكارمند انس
 اجرائيه فرقه، دكتـر مهنـدس       هيأت، عضو   عضو كميته مركزي حزب توده    :  صمد عافيت  -5

  .شناسي، كارمند دانشكده نفت و شيمي در رشته زمين
 اجرائيـه فرقـه، مـسئول شـعبه        هيـأت عضو كميته مركزي فرقه، عـضو       : نكنا   مختار ديده  -6

  .تشكيالت
عضو كميته مركزي فرقه، مسئول شـعبه تبليغـات فرقـه، دكتـر در رشـته                :  جعفر مجيري  -7

  ).قاليبافي(هنرهاي زيبا 
  . مركزي فرقه، دبير كميته مركزيعضو كميته:  محمدعلي مجيري-8
  .تكنيك عضو كميته مركزي فرقه، دكتر در رياضيات، استاد دانشكده پلي:  قلي خيامي-9

 عضو كميته مركـزي فرقـه، كارمنـد          ،عضو كميته مركزي حزب توده    :  لطفعلي اردبيليان  -10
  .ي فرقه در باكودفتر مركز

                                                            
 . مراجعه شود ـ خاطراتي از تاريخ حزب تودهكژراهه:  بهبراي آشنايي بيشتر با شخصيت دانشيان. 1
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، عضو كميته مركزي فرقه،      عضو كميته مركزي حزب توده     ):زاده  آبي ( باالش آذراوغلي  -11
  .تشناسي و ادبيا شاعر مشهور، كارمند انستيتوي زبان

  .، جوشكار، كارمند دفتر فرقه در باكوعضو كميته مركزي حزب توده:  عظيم جدائي-12
، كارمند دفتر، مسئول اسـناد      عضو مشاور كميته مركزي حزب توده     :  مارتيك قريقوريان  -13

  .دفاتر، راننده سابق دانشيانو 
  .، عضو كميته مركزي فرقهعضو كميته مركزي حزب توده: هزاد  عظيم عظيم-14
توي ، كارمنـد انـستي    عـضو مـشاور كميتـه مركـزي حـزب تـوده           : يعلـي زنـوز      عباس -15

  . آذربايجانخاورشناسي
، دكتـر ادبيـات، كارمنـد ارشـد         عضو مشاور كميته مركـزي حـزب تـوده        :  غفار كندلي  -16

  .انستيتوي ادبيات
، جوشكار، مسئول واحـد حزبـي       عضو مشاور كميته مركزي حزب توده     :  محمد فقيهي  -17

  .شهر سرمقابيت
 در  آهـن   ، بازنشـسته، كـارگر سـابق راه       عضو كميته مركزي حزب توده    :  صمد حكيمي  -18

  1.ايران
  : نبودند، عبارتند ازميته مركزي فرقه، كه عضو كميته مركزي حزب توده ك يساير اعضا

  .، دكتر ادبيات»جمعيت پناهندگان«مسئول شعبه جوانان :  صابر امراهي-1
  .، دكتر در ادبياتمسئول روزنامه آذربايجان:  محمدرضا عافيت-2
  .بازنشسته:  محمد جليلي-3
  .بازنشسته: ينه كران ن  مي-4
  .كند  كمك مي» جمعيت پناهندگان«بازنشسته، به كارهاي :  سلطانعلي غالمي-5
، دكتـر در علـوم اقتـصاد، اسـتاد           در تشكيالت شهر بـاكو     مسئول ناحيه :  فرج دستگشاده  -6

  .دانشگاه
  .»جمعيت پناهندگان«حقوقدان، معاون صدر :  اسالم انجمن نور-7
  .»جمعيت پناهندگان«كارمند كتابخانه، از مسئولين شعبه زنان :  ستارة دانشيان-8
  .»جمعيت پناهندگان«، مسئول شعبه زنان )قابله(پزشك : ره پورآهم طاه-9

  .»جمعيت پناهندگان«، مسئول شعبه زنان )قابله(پزشك :  عادلة چرنيك بلند-10

                                                            
 فوق باضافه   طبق مصوبه پلنوم كليه افراد    ) 1360فروردين   ( در تهران  در پلنوم هفدهم كميته مركزي حزب توده      . 1

 . به علت عدم حضور در ايران و مشاركت در فعاليت حزب اخراج شدندافرادي چون حميد صفري
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  .نيسرهنگ سابق فرقه، كارمند وزارت بازرگا: دون  مجيد محمدي-11
  .مسئول كميسيون بازرسي، مسئول تشكيالت باكو:  ايوب نميني اصل-12
جمعيـت نويـسندگان   «عضو كميسيون بازرسي فرقه، شـاعر، مـسئول         :  سهراب طاهري  -13

  .»ايراني
  .ون بازرسي فرقهعضو كميسي:  غالمحسين دهقاني-14
عضوكميــسيون بازرســي فرقــه، دكتــر در تــاريخ، كارمنــد انــستيتوي :  محمــد شمــسي-15

  .خاورشناسي
  .مسئول فرقه و جمعيت پناهندگان در شهر شاماخي:  صورت باقري-16
  ).6ساوخوز شماره  (از مسئولين جمعيت و فرقه در شهر شاماخي:  مشهدي نوروز-17
عــضو كميــسيون بازرســي، كارمنــد كارخانــة روغــن نبــاتي در شــهر :  عــادل عادليــان-18

  .دآبا كيروف
ــراهيم-19 ــراهيم اب ــهر   : هزاد  اب ــاني در ش ــد ادارة بازرگ ــي، كارمن ــسيون بازرس ــضو كمي ع

  .دآبا كيروف
  .آهن، مسئول يكي از نواحي شهر باكو مهندس راه: هزاد  قربان علي-20
  .شاور كميته مركزي فرقه، دكتر در تاريخعضو م: هزاد  محمد داداش-21
رشـته  (عضو مشاور كميته مركزي فرقـه، دكتـر در علـوم كـشاورزي              : دنژا   ميراث نيك  -22

  .آباد ، مسئول تشكيالت كيروف)كاري پنبه
 شـوروي بـه     ، تعداد اعضاي فرقه دمكرات در شهرهاي مهـم آذربايجـان          1357در سال   

  :شرح زير بود
  . نفر700-750حدود :  باكو-1
  . نفر300-350حدود : و حومه) آباد كيروف( گنجه -2
  . نفر200-250حدود :  شاماخي-3
  . نفر150-200حدود :  قوبا-4
  . نفر150-200: مه  و حو)شكي( نوخا -5
  . نفر150-200:  علي بايراملي-6

پناهنـده  «كننـد كـه از حقـوق           خانواده ايراني زندگي مي    10-12 شمالي حدود    در قفقاز 
اند از مرز عبـور كـرده و        خواسته  اند، زيرا در سالهاي اول پناهندگي مي        محروم شده » سياسي

  .شوند  تبعيد مي دستگير و به قفقاز كه توسط حكومت شورويبه ايران بيايند
كننـد كـه همـه يـا تبعـه          خانوار ايراني زنـدگي مـي      50-60، حدود    جنوبي قزاقستاندر  
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  .اند رديدهاند و يا به داليل مختلف از حقوق پناهنده سياسي محروم گ  شدهشوروي
اند، پس    پناهندگان، كه به داليل مختلف زنداني شده و سابقه محكوميت يافته          از  اي    عده

افـراد فـوق هـيچ      .  به آنهـا داده شـده اسـت        از پايان محكوميت باالجبار پاسپورت شوروي     
  . ندارنداي با فرقه و حزب توده رابطه
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   پيش از انقالب اسالميب تودههاي فعاليت حز عرصه
  :گرفت  در مقطع تاريخي فوق، در چهار عرصه انجام ميفعاليت حزب توده

به جـز   ( كشورهاي همجوار ايران     -3 كشورهاي غربي؛    -2 كشورهاي سوسياليستي؛    -1
  . ايران-4؛ )شوروي

  
  ر كشورهاي سوسياليستي د-1

عالوه بر كـار در     . گرفت  اين عرصه فعاليت به طور عمده پناهندگان سياسي را در بر مي           
 در  ميان پناهندگان كه در صفحات قبل پيرامون آن سخن گفتيم، بايد به فعاليت حزب تـوده               

  1:هاي زير توجه كرد عرصه
هاي نخـست حكومـت        همانطور كه گفتيم، در دهه     : صلح و سوسياليسم   مسايلمجله  

يـا  » كمينتـرن «(» انترناسـيونال كمونيـستي   « بـا     رهبري جنـبش جهـاني ماركسيـسم       شوروي
 زير فشار افكار عمومي جهـاني       در سالهاي آخر جنگ جهاني دوم     . بود) »انترناسيونال سوم «

جايگزين آن گرديـد،    » كمينفرم« سازماني به نام     اين تشكيالت متالشي شد و توسط استالين      
كه هدايت مستقيم احزاب كمونيست را در دسـت داشـت و بـه مداخلـه آشـكار در امـور                     

. نست دوام يابد و منحل شـد اين سازمان نيز نتوا. پرداخت هاي انقالبي مي كشورها و جنبش  
المللي احزاب كمونيست جهـان       هاي بين   پس از آن هماهنگي احزاب كمونيست در اجالس       

) از جمله با شـركت حـزب تـوده         ( در مسكو  1969گرفت، كه آخرين آن در سال         انجام مي 
ياسـتهاي كـم و بـيش       تـأثير بحـران جهـاني ماركسيـسم و بـه ويـژه س               تحـت . برگزار شـد  

ها موفق نشدند اجالس جديدي       گرايانه برخي احزاب كمونيست از آن پس شوروي         استقالل
  .تشكيل دهند

پايتخـت   (هماهنگي احزاب كمونيست از طريق مركزي در پـراگ  ] تا پيش از فروپاشي   [
. دكر  فعاليت ميح و سوسياليسم صلمسايلشد، كه زير پوشش نشريه        انجام مي ) چكسلواكي

  توسط حزب تـوده    چاپ فارسي آن  . گرديد  ميهاي مختلف جهان منتشر       اين نشريه به زبان   
در اين مركـز نماينـدگان احـزاب كمونيـست     . شد المللي ترجمه و منتشر مي      بين مسايلبنام  

 و زيرنظـر    داشـتند  اقامت دائمي يـا موقـت         -حزاب وابسته به مسكو    به طور عمده ا    -جهان
ل  تئوريـك مـشغو  - مختلـف سياسـي  مـسايل نظر و هماهنگي دائمي در   ها به تبادل    شوروي

ند و مرتباً و به مناسبتهاي گوناگون  بود المللي فعال    بين مسايلمسئولين اين نشريه در     . بودند

                                                            
  . خواهيم پرداختالمللي هوادار شوروي  با نهادهاي بينهاي ديگر به ارتباطات حزب توده در بخش. 1
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  .كردند ميالمللي برگزار  هاي مختلف بين السميزگردها و سمينارها و اج
، سـپس محمـود     سالها اردشير آوانسيان  . داشت همواره در اين مركز نماينده       حزب توده 

، دبيـر كميتـه      علي خاوري  1360از سال   .  نماينده حزب توده بودند     و حميد صفري   بقراطي
  . رفت و نماينده حزب در اين مجله شدمركزي، به پراگ

ي هاي كارگري وابسته بـه شـورو      مركز فدراسيون اتحاديه   :فدراسيون سنديكايي جهاني  
هـاي    ها و اجـالس     اين سازمان داراي جلسات و كنفرانس     . است) چكسلواكي ( پراگ نيز در 

 در مركـز ايـن سـازمان نيـز          حـزب تـوده   . المللي از نمايندگان كشورهاي مختلف است       بين
  . همواره نماينده داشت

، كه سپس بازنشسته شد و      نماينده حزب توده بود     جواهري شخصي به نام   1356تا سال   
 هيـأت از آن پس، حزب توده نمايندة دائمي نداشت ولـي بـه جلـسات آن         .  رفت به پاريس 

  .داشت نمايندگي ارسال مي
المللـي جوانـان هـوادار     سـازمان بـين   :)W.F.D.Y( فدراسيون جهاني جوانان دمكرات   

. انـد   هاي جوانان انقالبي و مـستقل نيـز بـدان جـذب شـده               بلوك شرق، كه تعدادي سازمان    
.  از بنيانگذاران اين سازمان بود و مدتها در آن نماينـده دائمـي داشـت               سازمان جوانان توده  

 مـدتي   سپس آشوت شـهبازيان   .  دبيران آن بود   هيأت عضو   سرو اميرخسروي چندين سال خ  
 مركز اين سازمان در بوداپست    . كرد   اجرائيه آن بود و در جلسات آن شركت مي         هيأتعضو  

   .بود) مجارستان(
  .بود) چكسلواكي ( مركز آن در پراگ:)I.U.S(ن مللي دانشجوياال اتحاديه بين

 تا پائيز سال    1339 بود و از سال       اين راديو ارگان روزانه حزب توده      :»پيك ايران «راديوي  
 بـود و از ايـستگاه راديـوي ايـن كـشور             )صوفيه (مركز آن بلغارستان  .  فعاليت داشت  1355

با نـام مـستعار     (ي  انزاهللا مي    بود و سپس فرج    مدتي مسئول راديو حميد صفري    . شد  پخش مي 
 »پيـك «اعضا تحريريـه و گوينـدگان راديـو    .  مسئول آن گرديد12از پلنوم  ) جواد، جوانشير 
، ، رحـيم نـامور    ، بهـرام دانـش    )نآئـي   نام مستعار امير نيك    (هوشنگ ناظمي : عبارت بودند از  

ر متنـاوب در اداره      و افراد ديگري كه بـه طـو        ، كاظم نديم  ، ملكه محمدي  محمد پورهرمزان 
  .راديو فوق شركت داشتند

 وابستگي رسمي نداشـت و    اين راديو ظاهراً به حزب توده      :»صداي ملي ايران  «راديوي  
شد، ولي گردانندگان آن همـواره از كادرهـاي اصـلي و              ها اداره مي    مستقيماً توسط شوروي  

  .اند  بودهمورد اطمينان حزب توده
جنـب پخـش     شد و در     پخش مي  از فرستنده مركزي مسكو   » صداي ملي ايران  «راديوي   
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  1.نمود  ايجاد شده و فعاليت مي-»صلح و ترقي« بنام -اجتماعي راديو مسكو
 و  ه عنوان واكنش در برابر انعقاد قرارداد نظامي رژيم شـاه           ب 1338در سال   » صداي ملي «

بر اساس اين .  به شدت تيره شد     شوروي - آغاز به كار كرد كه در پي آن روابط ايران          آمريكا
ولـي در   . داد  قرار مي  را به شدت مورد حمله       در آغاز رژيم شاه   » صداي ملي «تيرگي روابط،   

تـر شـد و بـه         نيز ماليـم  » صداي ملي «ها داد، لحن       كه شاه امتيازاتي به روس     1340سالهاي  
 را را تأييد كرد و مبارزات اسالمي به رهبري امـام خمينـي        ! »اصالحات شاهانه «طور ضمني   

در قبال رژيـم شـاه، همـواره تـابعي از           » مليصداي  «تندي و نرمي لحن     . خواند» ارتجاعي«
  . بودمناسبات اين رژيم با شوروي

براي ) رادمنش( توسط دبير اول حزب       و مهدي كيهان   يميزاناهللا    در ابتداي تأسيس، فرج   
دو .  معرفي شـدند  بنام طاالنوف فوق به مسئول پخش اجتماعي راديو مسكو      كار در راديوي  

 نيـز بـراي برنامـه تركـي و خـانم شايـسته               و علي ابلوچ   نفر ديگر به نامهاي سهراب زماني     
 نيـز گوينـده     )كرد(فردي بنام سلطان اطميشي   . فارسي دعوت شدند   براي گويندگي    سنجري

.  به ايران بازگـشت    1340-1350 از كار كنار رفت و در سالهاي         شايسته سنجري . كردي بود 
 براي راديوي فـوق     مدتي نيز سيداحمد طباطبائي   . بخش كردي نيز پس از مدتي تعطيل شد       

ـ اهللا    فـرج .  رفـت   به فرانـسه    از شوروي  40نوشت، كه در اواخر سالهاي        مقاله مي   در  يميزان
  رفـت و بـه جـاي او ناصـراني           بـه بلغارسـتان    »پيك ايران «سالهاي بعد براي اداره راديوي      

 رفت كه به     براي كار در دفتر حزب به اليپزيك       1352 نيز در سال     مهدي كيهان . دعوت شد 
 اداره و گوينـدگي راديـو   1352از سـال  .  دعـوت شـد  جاي او فردي به نام حسين سـليمي       

  . بوده است و علي ابلوچ، ناصرانيبا سهراب زماني» مليصداي «
  
2
-

   در كشورهاي غربي
  در بين دانشجويان ايراني مقيم اروپاي غربي         در غرب، به طور عمده     فعاليت حزب توده  

، فعاليت حزب تـوده در      »جنبش جهاني كمونيستي  « در   قبل از پيدايش بحران مائوئيسم    . بود
 مواضـع مـستحكمي   » كنفدراسيون دانـشجويان ايرانـي    « بسيار وسيع بود و در       اروپاي غربي 

، واقعيات وابـستگي و      مرداد 28تأثير عواملي چون كودتاي       با بروز مائوئيسم و تحت    . داشت

                                                            
 بـه   خش اجتمـاعي راديـو مـسكو      ب تعطيل شد و     »صداي ملي «جام شده در ايران راديوي      به دليل افشاگريهاي ان   . 1

ارگان محافل اجتمـاعي    «به عنوان   » راديو صلح و ترقي   «تشكيل يك برنامه راديوئي جديد به زبان فارسي به نام           
 .دش اداره و گويندگي آن استفاده ميدست زد ، كه از افراد فوق در » اتحاد شوروي
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، بوروكراســي حزبــي و فــساد و انحطــاط جوامــع تبعيــت ســران حــزب تــوده از شــوروي
ز آنهـا بـه     اي از حزب تـوده بريدنـد و بخـشي ا            ، تمامي دانشجويان توده   ...سوسياليستي و   

اي   از دانشجويان توده  . را تشكيل دادند  » سازمان انقالبي حزب توده    « و فروتن  همراه قاسمي 
، دكتر  در آن زمان، تعداد بسيار كمي براي حزب توده باقي ماند، از جمله دكتر فريبرز بقايي               

 كه پـس از انقـالب        زرشناس كيومرث،  ، دكتر احمد دانش   ، دكتر فرهاد عاصمي   ژيال سياسي 
  .ه شدند كميته مركزي و از مسئولين درجه اول حزب تود  اعضا ايراناسالمي

 مـسئوليت   زيـر  از دبيركلـي بركنـار شـد، شـعبه تـشكيالت             ، كه رادمنش  1350در سال   
 حـدود    و آمريكـا    جمعاً در اروپا    حزب توده   در اين زمان   . بود  و معاونت كيانوري   كامبخش

در  ).از هزاران نفر دانشجوي ايراني مقـيم ايـن كـشورها          (دار داشت    عضو و هوا   60 الي   50
اي بـه آن روي    كمي بهتر شد و افراد تـازه  در اروپاي غربي  وضع حزب توده   1350سالهاي  
 بـرلين از جملـه در     . در شهرهاي مهم دانشگاهي حزب توده چند عـضوي داشـت          . آوردند
ولـي  ...  و ، رم ، لنـدن  ، پاريس ، كارلسروهه ، بن ، هامبورگ ، كلن  وين ،)شاتري (، گراتس غربي

رفتنـد و سـازمان پايـدار و          د اكثراً سيال بودند و با تغيير دانشگاه از حزب كنار مـي            اين افرا 
 سازمان نسبتاً ثابتي براي مدت معيني بوجود        تنها در شهر گراتس   . نسبتاً ثابتي وجود نداشت   

  1. بودآمد، كه مسئوليت آن با كيومرث زرشناس
  : عبارت بودند از در اروپاي غربيه انقالب، مسئولين حزب تودهدر آستان
 بـه   1359-1360در سـالهاي    . ، استاد زبان فارسي دانـشگاه لنـدن       دكتر پناهي : انگلستان

  .ادعلت اختالفات داخلي استعفاء د
، هوشـنگ   عضو كميتـه مركـزي، حـسين نظـري         - )بابك (خسرو اميرخسروي : فرانسه

  .بهزادي
، رضـا   ، فرهـاد عاصـمي    د، فريبرز بقايي  آزا  ، فرهاد فرجاد  كيومرث زرشناس : آلمان غربي 

  .، باقرپور، مقدم، سياوش قائيني، رشيدي، فرزانه، دهكردينافعي
  .دآزا مهرداد فرجاد: ايتاليا

  .دارا صابر: اتريش
  .زاهدي: بلژيك

  2.هراج: هلند

                                                            
 .1362، بازجويي، نورالدين كيانوري. 1
 .1362، بازجويي، منوچهر بهزادي. 2
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   ايران در كشورهاي همجوار
بـه مـسئوليت    (، مسئوليت اين بخش در شعبه تشكيالت حـزب تـوده   1350در سالهاي   

  . بودبا انوشيروان ابراهيمي) نورالدين كيانوري
بـه جـز   (هاي همجـوار ايـران   در كـشور  » گروههاي حزبي « فعاليت   انوشيروان ابراهيمي 

در طي دو يا سه سال قبل از پيروزي انقالب شـكوهمند            « :دهد  را چنين شرح مي   ) شوروي
نگاري با  اي از دانشجويان ايراني مقيم كشورهاي خارجه از طريق نامه اسالمي در ايران عده

حزبي و توزيع آنها در بـين دانـشجويان    در خارج براي دريافت نشريات مركز حزب توده  
به موجب تقسيم كاري كه در شبه تـشكيالت حـزب بـه             . ايراني تماس برقرار كرده بودند    

، ، هنـد  ، افغانـستان  وجود آمده بود، به عهدة من كشورهاي همجوار ايران، از جمله تركيـه            
با مسائل تـشكيالتي درون     .  و ديگر كشورها گذارده شده بود      ، بحرين ، عراق امارات عربي 

اي در رابطـه بـا        ولـي اگـر مـسئله     . شـدند    مشغول مي   و عباس نديم   كشور خود كيانوري  
شد، من نيز در جريان كار  ش در حدي كه مجاز شمرده مي   آمد، كم و بي      پيش مي  آذربايجان

  .شدم قرار داده مي
 نيز به اطالع رسيده است، دانشجويان ايراني در خـارج از كـشور بـا                 همانطور كه قبالً  

گرفتند و ما نيز از لحاظ ايمنـي          اسامي مستعار و يا با شمارة صندوق پستي با ما تماس مي           
اين را نيز بايـد خاطرنـشان       . صات واقعي آنها نداشتيم   اصراري براي به دست آوردن مشخ     

ولي برخي از آنها پس از دو سه بـار          . كنندگان نشريه به طوركلي كم نبودند       شوم كه تقاضا  
اي در     هميشه عده  كردند، ولي در هر صورت مثالً از تركيه         و يا بيشتر مكالمه قطع رابطه مي      

  .كردند مي نفر تقاضاي نشريه 50-60حدود 
  : هايي كه قبل از پيروزي انقالب با من در تماس بودند، عبارت بودند از گروه

: مسئولين گـروه عبـارت بودنـد از       .  بودند  در هند كه در شهر عليگره      »آرش« گروه   -1
باشـند كـه هـر دو انـدكي پـس از               مي  هر دو از اهالي تبريز     . و سعيد مهراقدم   علي لطيفي 

البتـه  ... كردنـد   پيروزي انقالب به ميهن بازگشتند و به طور علني با حـزب همكـاري مـي               
 اگر اشتباه نكنم، چهـار نفـر بودنـد، كـه دو نفـر آنهـا غيـر                   در هند » آرش«اعضاي گروه   

 و يـا در      پس از مراجعت به ميهن در تهـران        جاني بودند و بنا به گفته سعيد مهراقدم       آذرباي
اعضاي اين گروه از طريق آدرسي كه در عليگره در اختيـار مـا              ... كردند   فعاليت مي  مشهد

 نـسخه و در برخـي       10-15گذارده بودند نشريات حزب را در قطع كوچك و خـط ريـز              
شـد، دريافـت       ارسـال مـي     غربي اوقات كمتر و يا بيشتر از طريق پست دولتي كه از برلن           

 بـراي مالقـات بـا       يك بار علي لطيفي   . گذاشتند  كردند و در بين دانشجويان هوادار مي        مي
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. با ما تمـاس گرفـت     » جوانان دمكرات « آمد كه از طريق      غربي به برلن    مركز حزب از هند   
  . از اين موضوع اطالع دارند و فرهاد فرجادزرشناس

 دانشجويان ايراني هـوادار حـزب تحـت نـام گـروه مشخـصي فعاليـت                  در تركيه  -2
.  عنوان يك گروه متشكل بودنـد و همكـاري گروهـي داشـتند             كردند ولي در عمل به      نمي

اين گروه  . ، ياشار هزاد  ه، حبيب سلطان  زاد  منصور اصالن : اعضاي اين گروه عبارت بودند از     
 ، ازمير ، آنكارا رد و در شهرهاي استانبول    ك   نسخه از هر نشريه دريافت مي      50-60در حدود   

. نمـود   و غيره در بين دانشجويان هوادار نشريات حزب از طريق پست داخلي توزيـع مـي               
اي بود، در     ابتدا آنها آدرس افراد را كه اساساً شماره صندوق پستي و يا آپارتمانهاي اجاره             

فرسـتادم و      نشريه مـي    غربي گذارده بودند كه خود من براي آنها مستقيماً از برلن         اختيار ما   
  .دادم ولي بعداً اين كار به عهدة افراد نامبرده گذارده شد اگر سئواالتي داشتند پاسخ مي

پيـك  الزم به يادآوري است كه ابتدا افراد متقاضي نشريات حـزب، از طريـق آدرس                
هاي آنها به دست مـا در         گرفتند، كه نامه    با راديو تماس مي   ) صندوق پستي  ( در سوئد  ايران

رسيد ولي بعد از يك و يا دو سه بار ارسال نشريه خود من بـه منظـور                    شعبه تشكيالت مي  
 و  كـه در آلمـان    » رتپست الگرندكا «سهولت و تسريع كار آدرسهاي پست رستانت و يا          

گذاشـتم و     توان آنها را تغيير داد در اختيار آنها مي          باشد و هميشه مي      متداول مي   غربي برلن
كردم و در صورت ضرورت آدرس را تغييـر داده،            هاي آنها را از آن طريق دريافت مي         نامه

  .تادمفرس شماره پست رستانت جديد مي
 تمام كـرده    ه چند ماه قبل از پيروزي انقالب تحصيالتش را در تركيه          زاد  منصور اصالن 

 وي در دورة اول انتخابات مجلس شوراي اسالمي. ه به ايران برگشته بودزاد به اتفاق سلطان
كانديد شده بود، در كارهاي علني حزب       ) دشت مغان  ( حزب در شهرستان گرمي    از طرف 
و بعـداً در    ) چنـد مـاهي   (، قسمت امور دانشجويي و سپس در امـور شهرسـتانها            در تبريز 

  .كرد  فعاليت ميزنجان
بـه  .  پس از اتمام تحصيالتش با حزب قطع رابطـه كـرد           - از اهالي گرمي   -هزاد  سلطان

 وي با دختري از اهالي تركيـه      .  بازگشت  آمد و پس از چند ماهي شنيدم كه به تركيه          ايران
 رفته بود و بـه      اتمام تحصيالتش در تركيه به آلمان غربي      ، پس از    ياشار. ازدواج كرده بود  

دي آبـا   اهللا مترجمـي جمـال      به غير از افراد نامبرده فـردي را بنـام ظريـف           . ايران بازنگشت 
وي پـس از    . به و رابطه تـشكيالتي داشـت       مكات  با من در آلمان    دانشجوي سابق در تركيه   

 آمد و در كارهـاي علنـي حـزب در دفتـر حـزب، امـور توزيـع                   پيروزي انقالب به ايران   
به عنوان ) باشند  ميخود وي از اهالي سراب (نشريات، رانندگي، سپس در شهرستان سراب
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 ، در امارات عربي    به نام آقاي جعفر    فردي در تركيه  . ت فعاليت علني داشت   مسئول تشكيال 
  ...كردند با حزب رابطه داشتند و نشريه دريافت مي» نجار«و » بهمن«شخصي به نام 

 ايران افرادي بنام گروه مشخص با مركز حزب در خارج از كـشور              از داخل آذربايجان  
ولي پس از مراجعت به ميهن و آشنايي با دوستان كه از زنـدان آزاد شـده                 . تماس نداشت 

 و مشخـصاً    داز طريق هن  ...  و محمدرضا اردبيلي   بودند، اطالع پيدا كردم كه محمد آزادگر      
، اقدام به برقراري تماس با رهبري حزب كرده بودنـد ولـي موفـق               از طريق سعيد مهراقدم   

، مظفـر مترجمـي     عالوه بر آنها چند نفر نيز بـه نامهـاي عبـاس انـورحقيقي             ... نشده بودند 
اجتمـاعيون و   «ي قبل از پيروزي انقالب گروهي تشكيل داده بودند به نام گـروه              آباد  جمال

 دستگير و زنداني شده بودند، كه در كه در اولين روزهاي فعاليت از طرف ساواك     » عاميون
مـن از   . آنها قبالً نيز با رهبري در خارج تماس نداشـتند         . اوايل پيروزي انقالب آزاد شدند    

. هر دو نفـر در كارهـاي علنـي حـزب فعاليـت داشـتند              . ع گروه آنها بعداً مطلع شدم     وض
 و مسئوليت توزيع نشريات و كتابفروشي حـزب را           و سراب  مسئوليت شهرستان در اروميه   

 كه مدعي بود تحت نام گروهـي بـه        فردي به نام جواد انواري     در زنجان ... به عهده داشتند  
كرده و گويا يكي از اعضاي گروه با رهبـري حـزب در               قبل از انقالب فعاليت مي    » ...«نام  

اطالع بودم و چندين بار       اي بي   ولي من از چنين حادثه    . خارج از كشور تماس داشته است     
در . صـل نـشد   اي حا   از كم و كيف فعاليت اين گروه از وي سئواالتي كـردم ولـي نتيجـه               

 در حوزه حزبـي     خود جواد . ه نيز شركت داشت   زاد  آخرين صحبتم با ايشان منصور اصالن     
بـه علـت    . كرد ولي ما به ايشان عليرغم تقاضاي وي مسئوليتي نـسپرده بـوديم              شركت مي 

  �.»...ئين بماندهاي پا اش، ميخواستيم مدتي در رده طلبي تمايالت جاه
  
   گروههاي حزبي در ايران-4

 بـه طـور عمـده بـه تـشكيالت            در ايـران    كارنامه فعاليت حزب توده    1350قبل از سال    
، كـه پوشـش     شد  ميخالصه  ) عامل ساواك  ( به مسئوليت عباس شهرياري    زدة تهران   ساواك

  2. در ميان گروههاي ضدرژيم بودفعاليت ساواك
 بـر اسـاس سيـستم        مسئول تشكيالت شد، كار در ايران      ، كه كيانوري  1350پس از سال    

                                                            
 .14/9/1362، بازجويي، انوشيروان ابراهيمي. 1
 مراجعـه   ـ خاطراتي از تاريخ حزب تـوده   به كژراهه و نقش عباس شهرياري»تشكيالت تهران«شنايي با آبراي . 2

 .شود
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ب در  عدم تمركز سازماني و تشكيل گروههاي غيرمرتبط با هم، كه مستقيماً بـه مركـز حـز                
 با پيامهاي رمز نقش ارتبـاطي ايفـاء         »راديو پيك ايران  «.  وصل بودند، مبتني شد    برلين شرقي 

 ، در پـاريس   ، عضو حزب كمونيست فرانسه    )Baden(كرد و تلفن شخصي بنام آقاي بادن          مي
رفت و     مي اي به پاريس    فرد توده . شد  براي تماس با مركز حزب در نشريات حزب درج مي         

 را در    در بـرلين شـرقي     گرفت و او تلفـن كيـانوري         تماس مي  از تلفن عمومي با آقاي بادن     
  .داد اختيار او قرار مي

 توانست تعداد بسيار ناچيزي محفل و هسته پراكنده در ايران           در اين دوران، حزب توده    
  بـود كـه توسـط   »سازمان نويد «ترين فعاليت سازماني حزب توده در ايران     مهم. ايجاد نمايد 

 ايجـاد شـد و      )حيـدر مهرگـان    ( و با همكاري رحمان هـاتفي      )خسرو (محمدمهدي پرتوي 
ايـن سـازمان پـس از پيـروزي         .  را در تيراژ محدود منتشر سازد      اي بنام نويد    توانست نشريه 
 مخفي شد و بخش مخفي حزب منحله توده را پديد آورد و بـر اسـاس آن                  انقالب اسالمي 

  .قسمتي از فعاليتهاي جاسوسي و نفوذي و سازمان نظامي، سامان داده شد
و شناخت نقش بسيار ناچيز آنهـا،    » ي حزبي گروهها«ستند و جامع با اين      يي م براي آشنا 

عينـاً درج   ) در آسـتانه انقـالب اسـالمي      (هاي مسئولين فعاليت در داخـل كـشور           دستنوشته
  .گردد مي

 مـسئوليت كـل فعاليتهـاي داخـل     1350-1357، كه در سـالهاي  دكتر نورالدين كيانوري 
   :نويسد چنين ميكشور را به عهده داشت، 

 يعني پس از پلنوم چهاردهم كه من دوباره به فعاليت           1350 و يا    1349در سال   
 كه در در مركز رهبري بازگشتم، يعني پس از افشاي سازمان قالبي عباس شهرياري

چگونـه تماسـي نداشـتيم       با هيچ فردي و يا گروهي هي        بود، در ايران   دست ساواك 
  . نداشتيعني حزب هيچگونه پايگاهي حتي يكنفر هم در ايران

 اجرائيه برنامه جديـد حـزب را كـه بـه طـور              هيأت 1352 و يا    1351در سال   
صريح خواستار سرنگوني رژيم وابسته به امپرياليستي سلطنتي و برقراري جمهوري           

 از سـال    - آن را پخش نمـود        ايران ديو پيك دمكراتيك بود تدوين كرد با كمك را      
از راه آدرسي   ( به تدريج افرادي شروع به مكاتبه با حزب نمودند           1353 و يا    1352

جربه عباس  البته با ت  ).  در اختيار ما گذاشته بود      كه حزب كمونيست سوئد    در سوئد 
كـرديم يعنـي هـم احتمـال          ها با نظر دوگانه برخورد مـي         به اينگونه نامه   شهرياري

 و به همين جهت در پاسخ به آدرسـهايي          درستي و هم احتمال وابستگي به ساواك      
 بود و يا به وسيله راديو       ها در ايران    دادند و اكثراً اين آدرس      كه فرستندگان نامه مي   
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شديم كـه مـا خواسـتار         ها را امضاء كرده بودند يادآور مي        به نام مستعاري كه نامه    
اي از آنهـا فقـط        عـده .  مـسافرتي بكنيـد     سعي كنيد بـه اروپـا      -ديدار شما هستيم  

هاي داده شده كه      كردند كه به نشاني     مطبوعات و انتشارات حزب را درخواست مي      
اي هـم بـدون ذكـر نـام            عده  -فرستاديم     بودند مي   در كشورهاي اروپاي غربي    هم

از گروهها  . شد  فرستادند كه بعداً براي ما فرستاده مي         مي كمك مالي به نشاني سوئد    
اي پس از همان تماس اوليه و يا پس از يكـي              و افرادي كه با ما تماس گرفتند عده       

 با ما تماس گرفت ولي پـس از         شد مثالً گروهي از تبريز      امه تماسشان قطع مي   دو ن 
كه اين گروه   ) در ايران (همان نامه اول ديگر خبري از آنها نشد و بعدها من شنيدم             

شـدند و يـا بـه چريكهـا           اي هـم منـصرف مـي        عده. اند   نفري به زندان افتاده    3-2
  : وهها و افرادي را كه من در خاطر دارم عبارتند ازگر. پيوستند مي

 نـام   - با حزب تماس حاصـل كـرد       1354 كه احتماالً در سال      - گروه نويد  -1
  .نويد را هم ما به آنها پيشنهاد كرديم

اش كـه     اش كه به وسيله خانم همسر كنـوني          و خانواده   گروه مهندس دليلي   -2
  .كرد با ما تماس گرفت و به ديدن ما آمد  تحصيل مير فرانسهد

 كه نفر هم جزء آنها بـود و بـا گروهـي در كارخانـه                 و روغني   گروه زارع  -3
  .سيمان تماس داشته

 كه نامش را به خاطر      تهران يا   هاي كارخانه سيمان شهر ري       يكي از تكنسين   -4
 هم با او تماس داشته است و بعدها يا از جريان حزب كنار رفـت و                 ندارم و زارع  

او در ). بـه عنـوان نـشاني    (يا غير فعال شده بود و به موسيقي عالقه فراوان داشت            
ظهار عالقه براي تمـاس و فعاليـت         آمده بود به ديدن ما آمد و ا        سفري كه به اروپا   

  .كرد ولي پس از مراجعت ما ديگر خبري از او نگرفتيم
حتماً كمتـر از    ( كه آنقدر در خاطر دارم از چند نفر           گروه دكتر احمد دانش    -5

 چند شماره در سـال      كپي هم بنام روزنامه     شد و يك نشريه پلي      تشكيل مي )  نفر 10
  .پيش از انقالب منتشر ساخته بودند

 زير تـأثير آقـاي       او در دانشگاه فعال بود و در زندان شيراز         -  گروه شهبازي  -6
ن قـدر كـه بـه        اين گروه نـسبتاً آ     بعد از گروه نويد   .  بطرف حزب آمده بود    عمويي

  . نفر بودند12 -15خاطر دارم وزني داشت و جمعاً 
 ايـن گـروه بعـداً در        - با ما تماس گرفتنـد      نفره از كرمانشاه   3-4 يك گروه    -7

 فعال بودند و يا مسئولشان و هميشه با سياست رسـمي            سازمان حزب در كرمانشاه   
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  .شناسند  آنها را به خوبي ميلتوكيآقاي ش -حزب مخالفت داشتند
 به وسيله يك جـوان ارمنـي از ميـان            يك گروه چند نفري از جوانان آبادان       -8

كرد با ما تماس گرفت و بعداً يا به سازمان علني              تحصيل مي  خودشان كه در ايتاليا   
  .حزب منتقل شده يا به سازمان مخفي

 كه هـم مـستقيماً و هـم بـه            گروه منشعب از سازمان چريكهاي فدائي خلق       -9
  . با ما تماس گرفتوسيله سازمان نويد

 بـا  كرد با خانمش آذرخانم    زندگي مي  ها كه در اصفهان      جواني از بختياري   -10
 ايـن   -ما تماس گرفت و به ديدن ما آمدند و با چند نفر در دانشگاه گروهي داشتند               

 منتقل شدند و بعداً شنيدم از هم جـدا           به تشكيالت علني اصفهان    جوان و آذرخانم  
  .ديگر از آنها خبري ندارم. شدند

 يك دختر كه احتماالً مهندس شيمي بود و نامزدش هم در زندان بـود بـه                 -11
 مـا بـا او قـرار        -كـرد      خيلي جدي خود را هوادار حزب معرفي مي        -ديدن ما آمد  

اي ديگر با ما نگرفت و ما چندين پيام           ارتباط گذاشتيم ولي پس از مراجعتش رابطه      
 آمـدم از    كـه مـن بـه ايـران       بعـدها   . راديوئي به وي نيز فرستاديم و جوابي نرسيد       

 پرسيدم كه آيا به حزب مراجعه كرده و يا نه؟ او اطالعي نداشـت و يـك                  جوانشير
 خـسرو  - هم حاضر بود من دربارة او سـئوال كـردم  بار ديگر در جمعي كه خسرو     
خاطر مـن     است، به اين علت او در      و در سازمان نويد   بعداً تنهايي به من گفت كه ا      

 هـزار مـارك     2بود كه پس از مسافرت او از نزد ما مدتي بعد يك حواله به مبلـغ                 
غربي به عنوان كمك با امضاء نام نامزد او كه در خاطر ندارم به ما رسيد و من فكر 

  ).ايد هم اين طور نباشدش( -كردم كه اين كمك را او فرستاده است  مي
 پس از آزادي به ديدن ما آمد ولي او گروهي           هاي قديمي گاگيك     از حزبي  -12

  .كرد نداشت و تنها از زندانيان آزاد شده صحبت مي
  :از افسران

 بـا مـا تمـاس گرفـت         56 اولين فرد نظامي كه پيش از انقـالب در سـال             -13
 غربي اسـت   كه در آلمان برادرش دكتر احمدي   ناوسروان احمدي بود كه به وسيله     

و عضو حزب بوده است به ما معرفي شد و آمادگي خود را براي فعاليـت حزبـي                  
 بود و مسئول گروه ناوباني بود كه آموزش         او در آن تاريخ در انگلستان     . اعالم كرد 

 بازگردد و سعي كند افراد ديگـري را بـه           ه كرديم به ايران   ما به او توصي   . ديدند  مي
او  - بازگـشت او هم پذيرفت و با درخواست خودش به ايـران    . حزب جذب نمايد  
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  .گفت دوستاني دارد كه ممكن است در اين جهت باشند گروهي نداشت ولي مي
بود كه بـا    ...  ناخدا سوم  نش دومين فرد نظامي شوهر خواهر دكتر احمد دا        -14

به نزد ما آمد و خـود را        ...  به توصيه عسكر دانش    خانمش خواهر دكتر احمد دانش    
  .هوادار حزب اعالم كرد

ني انقـالب    كه در ارتباطي ما او را به دادسـتا          دانشجويي به نام چهاردهي    -15
گفـت در ميـان همـافران     براي همكاري معرفي كرده بوديم به ما مراجعه كرد و مي          

 فرستاديم كـه بـا      خود او را به ايران    . اند  دوستان چندي دارد كه هوادار حزب شده      
دم آنهـا افـراد بـه درد     شـني  ولي به طوري كه مـن از هوشـنگ       -آنها تماس بگيرد  

  ...بخوري نيستند و ارتباط با آنها را قطع كردند
آورم   گروه ديگري به خاطرم آمد و متأسفانه هر چـه بـه خـود فـشار مـي       -16

دو نفر آنها از اعضا فعال شعبه تبليغات كـل در بخـش             . اسامي آنان به يادم نيست    
اينهـا يـك    ... شناسـند    آنها را خوب مي    قاي باقرزاده  و آ  مهرداد فرجاد . هنري بودند 

كردند و ابتدا كـه        مطالعات مسائل اجتماعي مي     نفري بودند كه در ايران     4-5گروه  
مـسئول آنـان كـه همـسر         - مراجعه كردند هوادار حزب نبودند     به حزب در آلمان   
خواستار مطالعه نظريات حزب بود ولـي بـاالخره         ) تاشفرح نو (سابقش از نقاشان    

از آغـاز فعاليـت علنـي    . پس از بحثهاي مفصل حاضر به همكاري با حزب شـدند       
حزب هم در بخش تبليغات فعاليت داشتند نام يكي از آنهـا اآلن بـه خـاطرم آمـد                   

  .است) نجف(
  در ايتاليا- به نزد ما آمدبه توصيه واحد حزبي ايتاليا    ) �فرح نوتاش (خانم نقاش   

 در  - او از شوهرش جدا شده بود      -تهيه كرده بودند  » چپ«تعدادي تابلو با محتواي     
ما به او توصيه   -آمد  مدتي نزد ما بود و چند تابلو نقاشي كرد و بعداً به ايران             آلمان

محتواي موردپسند مقامات سعي كنـد خـود را بـه             كرديم كه با كمك تابلوهاي بي     
او اخباري هم فرستاد    . مقامات باالتر نزديك كند و بتواند اطالعاتي براي ما بفرستند         

 پـس از انقـالب و شـروع فعاليـت           -ولي ارزشي نداشته و موفقيتي پيدا نكرده بود       
ني پيوست ولي از برخورد ساير نقاشان و همكاران خود و           علني حزب به بخش عل    

  ...گيري كرد مسئوالن حزبي هميشه ناراضي بود و باالخره از حزب كناره

                                                            
  و آكادمي هنري فلورانس  ، آخن هاي هنري لندن    د را در كالج   ، تحصيالت خو   در تهران  1320 متولد   فرح نوتاش . 1

 .باشد ساز مي وي نقاش و مجسمه. گذراند
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چند نفر ديگر كه گروهي نداشتند هم با ما رابطه گرفتند و به ديدار ما آمدند كه            
  . نفر زير را به خاطر دارم3از آنها 

او پس از آزاد شدن از زندان پيش از انقالب به ديدن ما آمد  -ن آذي  آقاي به-1
و مدتي چون بيماري قلبي داشت در بيمارستان بستري شـد و پـس از صـحبتهاي                 

 تأسـيس   كرد كه حزبي غير از حزب توده         او پيشنهاد مي   - بازگشت مفصل به ايران  
 ما با فكر او موافقت كرديم ولـي بـه او            - كرده بود كند و مرامنامه مفصلي هم تهيه       

توصيه كرديم آن مرامنامه را كه داراي سمتگيري ماركسيستي بود كنـار بگـذارد و               
سـاده كـه خواسـتهاي عمـومي     )  صـفحه 70به جاي (اي   صفحه 3-4يك مرامنامه   

استقالل و آزادي و خواستهاي مردم زحمتكش و روشنفكران را بازتاب دهد تهيـه               
اي را     او در صحبت با ما اين را پذيرفت ولي پس از بازگشت همان مرامنامـه               -كند

 را  » مردم ايران  اتحاد دموكراتيك «كه خودش تهيه كرده بود منتشر ساخت و حزب          
 ديگر  وزي انقالب اسالمي  پس از شروع فعاليت حزب توده، پس از پير        . تشكيل داد 

اين سازمان نتوانست رشد كند و نام بدون مسمائي از زوائد و حواشي حزب تـوده    
  .باقي ماند

كـه  ) همسر مهوش سهرابيان   ( به توصيه نسرين مرتضويان    - عبداهللا خراساني  -2
كرد، خواستيم    معرفي مي  �او را يك ماركسيست معتقد و داراي رابطه با مركز حزب          

 يك روز از ما ديدن كرد و خود را يـك ماركسيـست              از ما ديدن كند او با نسرين      
اي    ديگر زمينه   ايران كرد ولي در آغاز گفتگو عقيده داشت كه حزب توده           معرفي مي 

 ندارد و بايد با نام ديگري فعاليت حزبي كساني كه بـه راه حـزب تـوده                  در ايران 
او گروهي نداشت و فعـاليتي      . عقيده دارند آغاز شود ولي در انتهاي بحث قانع شد         

كـه بـه    دربارة ارتباط با مركز حزب در خارج        . هم جز خواندن كتاب نداشته است     
  . گفته بود هم معلوم شد به او دروغ گفته استنسرين
ر هم در مسافرتي كه به خارج كشور كـرده بـود            پو  آريان] اميرحسين[ دكتر   -3

نـست و   دا   نمـي   او خود را عضو حزب تـوده       -طبق درخواست ما از ما ديدن كرد      
كرد ولي ماركسيست بود ما از دانش و معلومـات او از افـراد مختلـف                  معرفي نمي 

 مـا  - هم مالقاتي داشتشنيده بوديم و مايل به آشنايي با او بوديم او با آقاي طبري     
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  �. ...با او هيچ قراري براي كار حزبي و ارتباط با مركز حزب در خارج نگذاشتيم
  و مسئول كل تشكيالت مخفي حـزب تـوده         »نويد«، بنيانگذار گروه    محمدمهدي پرتوي 
 در  از آنجا كـه فعاليـت سـازماني حـزب تـوده           « :نويسد  ، چنين مي  پس از انقالب اسالمي   
  بر اساس عدم تمركز سازماني بود، در ايران    - به بعد  1350سال  از   -سالهاي قبل از انقالب   

، گروهها و واحدهاي حزبي كوچك و بزرگ مختلفي جدا 1357 تا 1350طي هفت سال از 
 به وجود آمد كه هر كـدام جداگانـه بـا            و مستقل از هم به ابتكار هواداران حزب در ايران         

 -ز كشور از طريق نامه، پيك، مراجعه مستقيم بـه خـارج از كـشور              مركز حزب درخارج ا   
 كـه   اين تماسها معموالً مستقيماً با خـود كيـانوري        .  تماس برقرار كرده بودند    - شرقي برلن

 هـم  شد و معاون او منوچهر بهزادي    مسئول تشكيالت حزب در داخل كشور بود برقرار مي        
 به ايران، پس از پيروزي انقـالب، او         پس از بازگشت كيانوري   . در جريان آنها قرار داشت    

 گـروه   60هاي خود اعالم كرد كه در سالهاي قبـل از انقـالب حـدود                 در يكي از مصاحبه   
 البتـه   2.اند  س داشته  وجود داشته كه با مركز حزب در خارج از كشور تما           اي در ايران    توده
اند ولي امكان تماس بـا        كرده   فعاليت مي  اند گروهها و واحدهاي هواداري كه در ايرن         بوده

مركز حزب را پيدا نكرده بودند كه پس از پيروزي انقالب و گشايش دفتر حزب بـه آنجـا      
لين كسي بود از رهبري حزب كه بـه          او پس از پيروزي انقالب، جوانشير    . اند  مراجعه كرده 

 وارد شد و بالفاصله با ما، مـن و          او تقريباً در هفته اول پس از پيروزي به تهران         . ايران آمد 
 نفر افسران از زندان آزاد شـده و بعـضي از گروههـاي              6،   مسئولين تشكيالت نويد   هاتفي
آن موقع هنـوز صـحبتي از       . كه او پارول آنها را همراه آورده بود تماس برقرار كرد          حزبي  

، دكتـر   در چند جلسه كه بـا حـضور جوانـشير         .  در ميان نبود   مخفي ماندن تشكيالت نويد   
 و من و يكي دو نفـر        ، هاتفي ، شلتوكي  حجري  -»صداي مردم « مسئول گروه     -احمد دانش 

 تشكيل شد، در مورد ايجاد سـازمان علنـي حـزب بحـث بـود              ديگر در مطب دكتر دانش    
را  - گـروه  60از همان    -اي   گروههاي مختلف توده    تعدادي از پارولهاي مربوط به     جوانشير

از . به اعضاي جلسه داد كه با آنها تماس بگيرند تا بعداً ترتيب سازماندهي آنها انجام شود               
دم كه تماس گرفتند ولـي       دا  و هوشنگ   به من داده شد كه به بهرام       3اين ميان دو سه پارول    

تـوان از گـروه       از ميان آنها مـي    . چند ماه بعد اين گروهها را ما به شبكه علني انتقال داديم           
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 كـه تـا آخـر بـا مـا ماندنـد و قاعـدتاً اكنـون جـزو                    -حـسين   ،  ، فرخ كورش   - »پايمرد«
  كه به شبكه علني منتقل شدند و علـي شـهبازي           دستگيرشدگان هستند، گروه علي شهبازي    

 بود، و گـروه     ول كميسيون تشكيالت سازمان ايالتي تهران     در ماههاي قبل از دستگيري مسئ     
 تماس داشتند و بعداً به شـبكه علنـي فرسـتاده            )شاهرخ جهانگيري ( كه با هوشنگ     فرزين

امـا تـصور   . اطالعي ندارم - گروه60از آن  -رنوشت بقيه اين گروههااز س -شدند، نام برد 
البته اطـالع دقيـق در      . من تاكنون اين بود كه همه آنها در شبكه علني حزب جذب شدند            

-شـناخت   كه از نزديك، مسئولين اغلب آن گروههـا را مـي           -  كيانوري  اين مورد را قاعدتاً   
 كـه پـارول آنهـا را پـس از           در جريان كار آنها بود و جوانشير       كه قبل از انقالب      بهزادي

انقالب همراه آورد و ترتيب تماس با آنها را داد و اغلب آنها را شخصاً مالقات كرد و پس 
از آن هم به عنوان مسئول تشكيالت كل حزب از تمام جزئيات كار آنها، جابجايي آنهـا و                  

 گروه اسامي چند تايي     60از ميان آن    . وده است، بايد داشته باشند    هاي آنها مطلع ب     مسئوليت
اي از آنهـا را       ، اعالميـه يـا نـشريه      1357 شنيده بودم يا در سال       را كه من يا از راديو پيك      

 فعاليـت داشـت و       در آذربايجان   تيزابي - جو  گروه حكمت : نويسم  ام و به ياد دارم مي       ديده
 دستگير شـدند و      توسط ساواك  1356 يا   55 بود در حدود سال      مسئول آنها محمد آزادگر   

در ماههاي قبل از انقالب با يكـي از آنهـا           ) تشكيالت نويد (ما  .  آزاد شدند  1357در سال   
پس از پيروزي انقالب، ارتباط آنهـا       . رسانديم   به آنها نشريات را مي     تماس برقرار كرديم و   

 داده  به انوشيروان ابراهيمـي  در آذربايجان  همراه با ارتباط ساير افراد شاخة تشكيالت نويد       
  . استفاده كندر آذربايجانشد تا از آنها در ايجاد سازمان علني حزب د

، پس از انقالب به ما مربوط شـدند و تـا            )، حسين ، فرخ كورش(  -)پويا (گروه پايمرد 
 نفر عضو داشـت بـه مـسئوليت         25 تا   20 كه حدود    »صداي مردم «گروه  . آخر باقي ماندند  

، گروه  ختاريگروه م . اي به همين نام منتشر كرده بود         و چند شماره نشريه    دكتر احمد دانش  
آمـوزان را منتـشر        بـراي دانـش     كه قبل از انقالب نشريه آذرخـش        ، گروه آذرخش  سيامك

 كرد، مدت كوتاهي با ما مربوط شد و پس از انقالب ارتباط آنهـا بـه سـازمان جوانـان        مي
بعضي از گروههـا و واحـدهاي       ... ها  گروه منشعب از سازمان چريك    . حزب واگذاشته شد  

 جـذب  - قبـل از انقـالب   - 57 و 56حزبي مرتبط و غيرمرتبط با مركز حزب در سـالهاي     
 مـسئول آن    -مسئول شاخه مخفـي در يـزد       -تشكيالت نويد شدند مانند گروهي كه پايدار      

، )  و غيرهه و علي كتانيزاد رضا اشرفي( در رأس آن بود گروهي كه شهبازيبخشي از . بود
جزو ) اند تگير شدهاز اعضاي تشكيالت مخفي كه دس ( و بهمنبخشي از گروهي كه كامران 

بخـش ديگـر    .  يكي از مسئولين آن بود     )دليلي(آنها بودند و بخشي از گروهي كه شايگان         
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  �».اين گروهها بعداً جذب شبكه علني شدند
گروههـاي  « و تمركـز      بـراي سـازماندهي    1357 كه در اسفند      ،)جوانشير (يميزاناهللا    فرج

  هنگام حركت به ايران كيـانوري 1357در اسفند ماه « :نويسد   آمد، چنين ميبه ايران » حزبي
يـك توضـيحي      در مورد هـيچ   .  با آنها تماس بگيرم    تعدادي آدرس و اسم داد كه در ايران       

ا گروه است، چـه مشخـصات و اهميتـي دارد و     معلوم نبود يك نفر است ي     . وجود نداشت 
 تماس بگيريم و روشن كنيم تنها گروهي كه روي آن حـساب             قرار بر اين بود كه در ايران      

بايست به هنگام ورود با آن تماس گرفته و به همراه آنها كـار كـنم گـروه     شد و من مي   مي
  . بودنويد

هـا    ها و اين اسم      قرار گرفتم و اين آدرس      در اختيار گروه نويد      آمدم، در اسفند به ايران   
اما قبل از اينكه فرصـت       �. دادم را براي تماس و تحقيق به مسئولين اين گروه يعني خسرو          

وشن كنند دفتر حزب باز شد و ما    باشد كه با آنها تك به تك تماس گرفته و وضعشان را ر            
  .كه مخفي ماند جدا شد» گروه نويد«كار علني را آغاز كرديم و حساب 

خـورد يـا نـه؟       ها كدام گروه بود و كدام يكي و آيا به درد مـي              دانم از اين آدرس     نمي
با تعداد كمي   ما در سازمان علني     . ايم ادعاي درستي نيست      گروه كه ما گفته    50-60ادعاي  

ها   از ميان آن آدرستماس گرفتيم ولي اين احتمال كه خسرو       -نويسم  كه در زير مي    -گروه
 ما در اين بـاره بـا خـسرو        . جدا كرده و جذب كرده باشد وجود دارد       » نويد«چيزي براي   

گروههايي كه در سازمان علني با آنها تماس گرفتيم به شـرح زيـر              .  نكرديم هرگز صحبت 
  :است
ك بـا او كـار      پـا    بود و مهـدي حـسن      عاهللا زار   مسئول اين گروه عزت   :  گروه رهرو  -1

 بودنـد و ايـن      دوازده نفر بود كه به طور عمده در شهر ري          - ده  اين گروه احتماالً  . كرد  مي
بـه نظـرم    . شناسـم   بقيه افرادش را نمـي    . مهمترين گروهي است كه ما با آن تماس گرفتيم        

  . با اينها بود -مترجم -عليزاده
. كـرد    با او كار مي    و به نظرم جاويدفر   . ر بود پو  مسئول اين گروه حسين   :  گروه آرش  -2

ر وارد كار حزبي نشد ولي افرادش را به تشكيالت معرفـي كـرد و تمـاس                 پو  خود حسين 
  . نفر بود10-12اين گروه هم در حدود . گرفته شد

نام فاميـل يـادم      ( بود، كه جواد نجار    مسئول اين گروه اصغر محبوب    :  گروه تلخون  -3
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اين گروه بيشتر از هنرمندان جوان بود و . كرد از مسئولين نواحي شرق، با او كار مي) نيست
  .تر بود  نفر كمي باالتر و پائين10 تعدادش باز هم به نظرم

 بـود و     علـي شـهبازي    -اين گروه اسم نداشت، يا ما نپرسيديم      :  گروه علي شهبازي   -4
دانم اسمشان جـزو       نمي . تماس گرفته بود   با اينها قبل از سازمان علني خسرو      . مسعود تدين 

اما نتوانسته بودند بـا هـم       . آدرسهايي كه من دادم بود و يا از راه ديگر پيدايشان كرده بود            
  . چهار نفر بودند-  سه.  تحويل سازمان علني دادخسرو. كار كنند

مـسئول آنهـا بـود و       ) مسئول اخيـر همـدان     ( بود كه نوري    يك گروه در كرمانشاه    -5
  . ما روي آنها ساخته شدباختران - سازمان كرمانشاه

اسم گروهش   - است    بود كه يكي گروه محمد آزادگر       يكي دو گروه در آذربايجان     -6
مـسئول  (ه  زاد  ديگري گروهي كه اصالن   .  را پديد آوردند    و آنها سازمان تبريز    -نمدا  را نمي 
آنهـم در سـازمان     . احتمـاالً يكـي دو نفـر      . دانم چند نفر بودند     نمي. رابط آنها بود  ) زنجان

  . وارد شدآذربايجان
ما پـس از    . ر بود كه اصفهاني است    پو  مسئول اين گروه سيامك والي    :  گروه سيامك  -7

  در اصـفهان خـود سـيامك  . تماس متوجه شديم كه بيشتر حـرف اسـت و چيـزي نـدارد      
  . يا دلسرد شدكتابفروشي داير كرد اما عمالً از كار حزب رفته، جدا و

اينها سه جوان بودند كه احتماالً بـا خـارج هـم تمـاس نداشـتند در                 :  گروه آژنگ  -8
هر چه فكـر    . روزهاي بهمن و يا پس از آن دور هم جمع شده راه حزب را پذيرفته بودند               

  .آيد كنم اسمشان يادم نمي مي
اگر در سازمان حزبي مانده باشـند       و  . در حزب مورد توجه قرار نگرفتند     ] به هر حال  [ 

 تاكنون ديگر بـه اسمـشان       1358از افراد پائين هستند و دور از نظر كه من از آنها از سال               
 بـا آنهـا     افرادي كه خـسرو   . اين است گروههايي كه به سازمان علني پيوستند       . ام  برنخورده

  ...  جذب كرده باشد در اين فهرست نيستتماس گرفته و براي سازمان نويد
 و حسين   مسئولين اين گروه فريبرز صالحي    :  خلق  گروه منشعب از چريكهاي فدائي     -9
از جملـه فـرزاد   . تند كه همـه از مـسئولينند       داش ]عضو [حدود كمتر از ده نفر    .  بودند قلمبر
  . از مسئولين ناحيه جنوب تهران)بهمنش(، سيما دادگر

 اسم و آدرس آنهـا را بـه مـن داده             احتمال دارد كه برخي از افرادي كه كيانوري        -10
 جوانان ما در غرب معرفي شده باشند و بعد خودشان از طريـق              كساني باشند كه از طريق    

  ... و دانشجويان دمكرات تماس گرفته باشندسازمان جوانان
 را بـه    »اتحـاد «اينها روزنامه   ...  مسئولش بود   خود دانش  ):دكتر( گروه احمد دانش   -11
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  �»راه انداختند و اداره كردند
هاي ميليوني امت     ، كه توده  1350-1357همانگونه كه مالحظه شد، در سالهاي پرتالطم        

ساز خود گرفته بود،       را آماج ضربات سرنوشت    آمريكا - اهللا، رژيم تا دندان مسلح شاه       حزب
شد و همانطور كـه ديـده شـد            به چند گروهك ناچيز فوق محدود مي       دههواداران حزب تو  

تبليغـاتي  » بلـوف « گروه حزبي صحت نداشته و يك        50-60 مبني بر وجود     ادعاي كيانوري 
  .بوده است

، هنگـامي كـه رژيـم       1357الزم به توضيح است كه گروهكهاي فوق نيز عمدتاً در سال            
ــي ستمــشاه ــضار خــود را م ــراي   ي آخــرين لحظــات احت ــي ب ــت گروه ــد و فعالي گذراني

  .كارترين افراد نيز امري عادي بود، پديد شدند ترين و محافظه غيرسياسي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .16/9/1362، بازجويي، يميزاناهللا  فرج. 1
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  ومبخش س

  )1357-1361 (حزب توده و انقالب اسالمي ايران

        

  

  

  
  وضع رهبري و سازمان حزب توده

  ادوار فعاليت حزب توده
  :توان به چهار دوره تقسيم كرد  ميدر نظام جمهوري اسالمي ايرانرا  فعاليت حزب توده

گيـرد و طـي آن،        كه نخستين ماههاي پس از پيروزي انقالب را دربرمي        :   دوره انتقال  -1
شـود و    با تمهيداتي كه شرح داده خواهد شد، به داخل كشور منتقل مـي       دهرهبري حزب تو  

  .دارد سازمان خود را برپا مي
گيـرد و فعاليـت        را در بـر مـي      1358كـه بطـور عمـده سـال         :  دوره تجديد سازمان   -2

ـ      هـا و محفـل       معطوف به جذب گـروه     تشكيالتي رهبري حزب توده    اي و    راد تـوده  هـا و اف
  .است» مخفي« و »علني«هاي  متشكل ساختن آنها در چارچوب سازمان

 گيـرد و اوج فعاليـت حـزب تـوده            را دربرمي  1359-1360كه سالهاي   : تي دوره تثب  -3
 -  و تـشكيالت مخفـي  »علنـي «در اين دوره حزب توده توانسته سـازمان  . شود  محسوب مي 

هاي سياسي و تبليغاتي و اطالعاتي خويش را سـامان            ازد و فعاليت  نظامي خود را منسجم س    
  .بخشد

خـط  ! »استراتژيك«كوشد تا خود را حامي         با تبليغات وسيع مي    در اين دوره حزب توده    
، دولـت ليبرالـي     »حـزب دمكـرات كردسـتان     «گيـري در مقابـل         معرفي كند و با موضع     امام

دانـشجويان مـسلمان پيـرو خـط        « توسط   ، حمايت از اشغال النه جاسوسي     مهندس بازرگان 
 برخـي  رائـه ار و حتي    صد  ، ادعاي مشاركت در دفاع مقدس، مقابله تبليغاتي با خط بني          »امام

اطالعات به نهادهاي انقالبي عليه ضد انقالب راسـت و چـپ افراطـي و مائوئيـسم سـعي                   
در اين دوره، حـزب تـوده نهايـت         . كند تا جاي پاي خويش را در جامعه تحكيم بخشد           مي

دارد و ايـن در        مبـذول مـي    تالش را براي دريافت پروانه فعاليت قـانوني از وزارت كـشور           
 نظـامي و    -حالي است كه در اوج فعاليت پنهاني خود براي سازماندهي تـشكيالت مخفـي             
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  !ارتباطات جاسوسي است
 برخـي اطالعـات پيرامـون كودتـاي         ارائه در   طلبانه حزب توده    اقدامات ناچيز و فرصت   

كـشف  « مـدعي    اً مكـرر   و كيـانوري   سـازد    حزب توده را سخت مغرور مـي       ،»نوژه«نافرجام  
در چنين . پردازند ها به شدت به اشاعة اين شايعه مي اي  گردد و توده     توسط حزب مي   »كودتا

برگزار   در تهران  1360 آكنده از غرور است كه پلنوم هفدهم كميته مركزي در فروردين             جو 
  .شود مي

در اين دوره بر اثر پيگيري      . گيرد   را دربرمي  1361-1362 كه سالهاي :  دوره فروپاشي  -4
 و  اسرار توسعه شبكه مخفي نظامي حزب تـوده        ،نهادهاي اطالعاتي جمهوري اسالمي ايران    

هـشدارهاي  هـا و      شود و حزب آماج كنتـرل        كشف مي  ب. گ. ارتباطات جاسوسي آن با كا    
   .گيرد  عملياتي قرار مي- اطالعاتي

 سياسـي و تبليغـاتي      -  رهبري حزب به شدت به تداركات دفـاعي در ابعـاد اطالعـاتي            
 بـه   1361از جمله در نيمـه سـال        . كوشد تا خود را از زير ضربه خارج كند          پردازد و مي    مي

 نظامي  - زند و ارتباطات تشكيالت مخفي     ست مي  د .ب. گ . مستقيم با شبكه كا    طقطع ارتبا 
ـ معهـذا، بـا پيگ    . سازد  تر و مستورتر مي     را پيچيده  ري و هـشياري نهادهـاي اطالعـاتي ايـن     ي

 اولين گروه از رهبـران و كادرهـاي درجـه           1361 بهمن   17اقدامات خنثي شده و در تاريخ       
  . ندشو مياول حزب دستگير 
 كـه در شـب مـيالد        »)ع(ميرالمؤمنين علـي    ا« در عمليات    6/2/1362خ  يباالخره، در تار  

ريزد و در پي آن       هاي علني و مخفي حزب توده فرو مي         موالي متقيان انجام گرفت، سازمان    
  .گردد  انحالل آن اعالم مي دادستاني كل انقالب اسالمي با اطالعيه

  
  هاي رهبري پيروزي انقالب و دگرگوني
، مسئله فعاليت حزب در داخل كـشور و انتقـال كميتـه              ايران با پيروزي انقالب اسالمي   

 مورد  ب. گ.  و كا   به ايران توسط مقامات حزب كمونيست شوروي       مركزي از آلمان شرقي   
  .توجه قرار گرفت

 و سـقوط     ايـران   در واقع گسترش سـريع امـواج انقـالب اسـالمي           ،همانگونه كه گفتيم  
گير كرد و نتيجـة ايـن        را غافل   مقامات مسكو  ،)گران شوروي   از ديدگاه تحليل   (نامنتظره شاه 

  . بودزده در رهبري حزب توده  تغييرات شتاب،غافلگيري
تـشكيالتي و يـك شخـصيت        - ، كـه بعنـوان يـك مهـره اطالعـاتي           نورالدين كيانوري 

 بـه شـمار      شهرت داشـت و از عوامـل درجـه اول سـازمان جاسوسـي شـوروي                »پراتيك«
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  . به دبير اولي حزب منصوب شد، به جاي ايرج اسكندري1فتر مي
گـران غربـي بعنـوان يـك چـرخش مهـم در               اين انتصاب از سوي مطبوعات و تحليـل       

ايـران ارزيـابي گرديـد و         و انطباق آن بـا شـرايط جديـد انقالبـي           اي مسكو     سياست منطقه 
.  پرداخـت   خـود بـه مـصاحبه بـا كيـانوري          1979 ژانويـه    29 در شماره    نامه نيوزويك   هفته

پيش بسوي تدارك مبارزه    « حساسيت غرب را نسبت به شعار        پرسشهاي خبرنگار نيوزويك  
  . ساخت  مطرح ساخته بود، عيان مي، كه كيانوري»مسلحانه خلق

درآمد يـك جنـگ مـسلحانه         پيش بود كه تحوالت فوق در حزب توده      تصور غرب اين    
 و حتـي بـا مداخلـه    داخلي در ايران است كه طي آن حزب توده با پشتيباني فعال شـوروي            

 و  )هـدف حـداقل    (، موفق به تجزية بخشي از ايران      .م1921 به بهانه قرارداد     نظامي شوروي 
تصورات فوق به روشـني     . خواهد شد ) هدف حداكثر  (يا تصرف حاكميت سياسي در ايران     

 و حـضور     ايران گران غربي و شرقي از ابعاد و ژرفاي انقالب اسالمي           ميزان ناآشنائي تحليل  
را نـشان  ) ره( امـت  ناپذير و هـشيار امـام   رهبري سازش  صحنه واهللا در   ميليوني امت حزب  

  .دهد مي
، بـا    بعنـوان نماينـدة مـشي ليبرالـي در رهبـري حـزب تـوده               در واقع، ايرج اسـكندري    

پـذيرش ايـن رژيـم بعنـوان         ، مبني بـر    آمريكا -  در قبال رژيم شاه    ويرديپلماسي اتحاد شو  
حـسن  « و گـسترش سياسـت       »ي نفـوذ غـرب    نحوزه دسـت نيـافت    « و   »واقعيت تثبيت شده  «

 و داد و سـتدهاي اقتـصادي و ديپلماتيـك، انطبـاق             »آميز  همزيستي مسالمت « و   »همجواري
 و  ، حـذف اسـكندري     و سـقوط شـاه     تغييـر شـرايط، بـروز انقـالب اسـالمي         . كامل داشت 

شود، ايـن دگرگـوني       همان گونه كه مالحظه مي    . ساخت   مي ي را ضرور  جايگزيني كيانوري 
رهبري حزب توده، يك پديده تغيير مشي و تحول ايـدئولوژيك يـا سياسـي نيـست، بلكـه         

التي وابـسته بـه بيگانـه       ي تـشك  - ب توده بعنوان يك اهرم سياسي      ناشي از كاركرد حز    اًمطلق
  .است

، بيانگر اتخاذ يك كاركرد جديد سياسي بود، كه  به دبير اولي حزب توده   صعود كيانوري 
مبناي فعاليت حـزب تـوده قـرار        ) 1358 -1361(  ايران هاي پس از انقالب اسالمي      در سال 

                                                            
 »ويـژه «وارد رابطـه    ) شـوهر خـواهرش    ( بوسيله عبدالـصمد كـامبخش     1323 به اعتراف خود از سال       كيانوري. 1

ك در رابطـه  اهللا سـيام  ف از ايران توسط سرهنگ عـزت      او  خروج علي ف شد و پس از      او  اطالعاتي با حيدر علي   
ارتباط با دولين تا انقالب ادامـه داشـت و          . قرار گرفت ) يو. آر. افسر عاليرتبه جي   (جاسوسي با سرهنگ دولين   

 ب.گ.مسئول شـبكه كـا   (، در داخل كشور نيز با لئونيد شبارشين تماس مستقيم با مسكوپس از آن ضمن حفظ  
  . ارتباط داشت)يو. آر. افسر جي (»لئون«و ) در ايران



228 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

  . گرفت
 مـستور   »داري    راه رشـد غيـر سـرمايه      «مضمون اساسي اين كاركرد كه با پوشش تئوري         

 -  و جلـب اعتمـاد نيروهـاي اسـالمي         »جبهه متحد خلق  «شد، عبارت بود از اعالم شعار         مي
سي و سازماني و تمهيد اهرمهاي مؤثر براندازي با هدف          انقالبي بمنظور جذب نيروهاي سيا    

  .تصرف ناگهاني قدرت سياسي
  : عبارت بودند ازدر اين مقطع، اعضاي رهبري حزب توده

ـ اهللا    ، فـرج  )دبيـردوم  (، حميد صـفري   )دبيراول (نورالدين كيانوري :  دبيران هيأت ، يميزان
  .، انوشيروان ابراهيميمنوچهر بهزادي

، ، دكتر حسين جـودت    ، ايرج اسكندري  ، احسان طبري  نورالدين كيانوري :  اجرائيه هيأت
، ، انوشـيروان ابراهيمـي    ، منـوچهر بهـزادي    ، حميد صفري  يميزاناهللا    ، فرج 1رضا قدوه محمد  

  .، اميرعلي الهرودييحيي دانشيان غالم
هاي رهبري شركت نداشتند و تنها بـه          گيري   در تصميم  ساير اعضاي كميته مركزي عمالً    

عمـل  ) هـا   ماننـد فرقـوي    (»تـشريفاتي « اعـضاي عنوان كارمندان دستگاه مركزي حزب و يا        
مركـز   مت ها در دست شخص كيـانوري       گيري  كردند و در واقع بايد گفت كه كليه تصميم          مي
 از رقباء    بود، زيرا صفري    تمايل كيانوري  ، برخالف  به دبير دومي   انتصاب حميد صفري  . بود

 به سـازمان    هاي صفري   وابستگي. شد   محسوب مي   و هوادار خط ليبرالي اسكندري     كيانوري
عامل متنفذ حيدر    (و روابط خاص او با غالم يحيي دانشيان       ) ب. گ. كا (جاسوسي شوروي 

 در   صـفري  الًولي عم .  را ناگزير به دادن امتيازهاي موقت به او ساخت         ، كيانوري )فاو  علي
 را ترك كند و      ايران ، حزبي دخالتي نداشت و اين امر سبب شد كه پس از اسكندري            مسايل

ايـرج  . از عضويت كميتـه مركـزي اخـراج شـد         ) 1360فرودين  (در نتيجه در پلنوم هفدهم      
ت ا دست زد و نقطه نظر      به مصاحبه با مجله تهران مصور      دي در تهران   پس از چن   اسكندري

 مجبـور شـد      او بدسـتور كيـانوري     2. مطرح سـاخت   را در مقابل خط كيانوري     ليبرالي خود 
در پلنوم هفدهم، مقـام     .  خارج شود  د و از ايران   ن منتشر ك  اي در روزنامه مردم     »تكذيب نامه «

 پس از كشف شبكه جاسوسي حزب تـوده       .  به عضو كميته مركزي تنزل داده شد       اسكندري
،  دكتـر رضـا رادمـنش      .هاي شديدي دست زد      به افشاگري   اسكندري ،)1362(و انحالل آن    

 نيامـد و تـا زمـان     به ايران،آن نيز ترين دوران حيات     دبير اول پيشين حزب توده در طوالني      

                                                            
  .درگذشت) شهر هاله ( در آلمان شرقي1358 تير 14 نيامد و در ران به ايمحمدرضا قدوه. 1
  .1358 خرداد و اول تير ماه 25هاي  ، شمارهتهران مصور. 2
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  .مرگ بطور تشريفاتي عضو كميته مركزي بود
ـ اهللا    فرج  و انوشـيروان    و منـوچهر بهـزادي         دبيـر دوم شـد     ، كـه پـس از صـفري       يميزان
 هـاي اصـلي رهبـري حـزب در          ، چهـره  هـاي كيـانوري     ترين مهـره    ، بعنوان نزديك  ابراهيمي

هاي شانزدهم و هفدهم موقعيـت خـود     در ايران بودند، كه در پلنوم  1358 -1361هاي    سال
  . بخشيدند»رسميت«را 

 »رسـميت «رهبـري فـوق   )  آلمـان شـرقي  -1357اسفند (هر روي در پلنوم شانزدهم      ه  ب
، رضـا   ، عبـاس حجـري بجـستاني      عمـويي محمـد علـي      (»اي  افسران توده «يافت و بعالوه    

،  و صفر قهرماني   و علي خاوري  ) ، اسمعيل ذوالقدر  ش، ابوتراب باقرزاده  من  ، تقي كي  شلتوكي
  به همراه هزاران زنداني سياسي توسط مردم مسلمان ايـران          كه با اوجگيري انقالب اسالمي    

محمد مهدي  . از زندان رهايي يافته بودند، به طور غيابي به عضويت كميته مركزي درآمدند            
 هيأت اعضايو تعدادي از    ) بطور غيابي ( )حيدر مهرگان  ( و رحمان هاتفي   )خسرو (پرتوي

 نيز به عـضويت مـشاور اصـلي كميتـه مركـزي             - ارگان مركزي حزب   - تحريريه نامه مردم  
  .شدندمنصوب 

، در واقـع تـالش در جهـت جـذب نيروهـاي             تركيب جديد كميته مركزي حزب تـوده      
 اين تـالش،  . هاي بالفعل فعاليت جاري حزب را بدست داشتند          اهرم كارآمد و فعالي بود كه    

تبديل حزب توده از يك محفل لخت و منجمـد پناهنـدگان             تالشي بود در حد امكان براي     
سياسي مقيم بلوك شرق به يك سازمان فعال سياسي كـه تـوان تجديـد حيـات در شـرايط               

  . را داشته باشدبغرنج انقالبي ايران
  

   در دورة انتقالحزب توده
هاي وابسته به حـزب       ها و محفل    فعاليت گروه  ، ايران همزمان با پيروزي انقالب اسالمي    

هاي     مهمترين گروه . د شد تشدي) هاي دانشگاهي تهران    بويژه در محيط  ( در داخل كشور   توده
هـا و افـراد       هـا و محفـل        الرأس و مركز تجمع ساير گروه       اي در اين مقطع، كه به مسقط        توده

  : بدل شدند، عبارتند از
بـا نـام مـستعار       ( توسط محمد مهدي پرتـوي     1353گروه فوق در سال     :  گروه نويد  -1

 با مركز   1354تشكيل شد و در سال      ) با نام مستعار حيدر مهرگان     ( و رحمان هاتفي   )خسرو
  را در نخستين شماره نـشريه نويـد      1354 تماس گرفت و در دي ماه        حزب در برلين شرقي   

گرا  اي و شوروي       در محافل توده   بتدريج نشريه نويد  . كپي انتشار داد     صفحه بصورت پلي   22
 در داخـل كـشور    به مهمترين سـازمان مخفـي حـزب تـوده        »سازمان نويد «شهرت يافت و    
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  .تبديل شد
اي از سـازمان      گـروه فـوق شـاخه     :  خلـق   گروه منشعب از سازمان چريكهاي فدائي      -2

به بعد در مشي چريكي ايران به        1354هاي     بود كه در پي بحران سال      چريكهاي فدائي خلق  
 بــا انتــشار اعالميــه توضــيحي مواضــع 1356 و در آبــان گــرايش يافــت» اي مــشي تــوده«

رهبـري  .  پيوست به حزب توده خلق ك گروه منشعب از سازمان چريكهاي فدايي      ايدئولوژي
  . بودو فريبرز صالحي) ا نام مستعار سيامكب( اين گروه با حسين قلمبر

 با پيروزي انقـالب اسـالمي   گرفت،  نفر را دربرمي   10 اين گروه كه رقمي حدود       اعضاي
هاي دولتي، بـه تأسـيس دفتـر علنـي كـوچكي در                با اشغال برخي ساختمان    1357در بهمن   
 دست زدند و ايـن دفتـر نخـستين مركـز تجمـع و فعاليـت علنـي                   )تهران(صنعتي  دانشگاه  

  .كشور شد ها در شرايط جديد اي توده
 توسـط   ايـران ايـن گـروه در آسـتانه انقـالب اسـالمي         :  اتحاد دمكراتيك مردم ايران    -3

 قـديمي حـزب     اعـضاي  نويسنده و مترجم معروف كه از        ،)به آذين . ا.م(زاده   محمود اعتماد 
 فعاليتهـاي حـزب تـوده عمـل         »دمكراتيك«و    بود، تأسيس شد و بعنوان پوشش علني       توده
 »روشـنفكران « خـود و بـا همكـاري         »روشـنفكري «گيـري از وجهـة        ن با بهره  آذي به. كرد  مي

كـه در    اي ديگـر،     و عده   محمد تقي برومند   ، سياوش كسرائي  ،اي مانند فريدون تنكابني       توده
 بـه تـشكيل     ،رتي يافتـه بودنـد     در محافـل دانـشجوئي و روشـنفكري شـه          1350هـاي     سال

  . دست زدهاي دانشگاهي تهران هايي در محيط ها و گردهمايي سخنراني
 عنواني است كه به بقاياي سـازمان نظـامي          »اي  افسران توده «: اي   محفل زندانيان توده   -4

 در سـالهاي    ،اي  افسران زنـداني تـوده    . دش   اطالق مي   در دوران حكومت مصدق    حزب توده 
بتـدريج بـا ابـراز نـدامت و انتـشار           ) 1333مرداد  ( پس از كشف سازمان نظامي حزب توده      

در . شد، آزاد شدند    منتشر مي  »فرمانداري نظامي تهران  «، كه زير نظر     تنفرنامه در مجله عبرت   
 هفت نفر بودند كه به      ،اي در زندانهاي شاه     ، بقاياي افسران توده    ايران قالب اسالمي نآستانه ا 

، عمـويي محمد علي   . دالئل مختلف مورد عفو قرار نگرفتند     ه  كرات ابراز ندامت كرده ولي ب     
، ، محمـد اسـمعيل ذوالقـدر       چهـره  ، ابوتراب باقرزاده  ، عباس حجري بجستاني   رضا شلتوكي 
اي بودنـد كـه بـا      اين زندانيان تودهي آخرين بقايا يداهللا شهيدي زندي و نشم  محمدتقي كي 

ها به روي هـزاران نفـر زنـداني            و گشودن درهاي زندان    توسعه امواج انقالب اسالمي ايران    
اي بود     نيز از زمرة زندانيان توده     علي خاوري .  آزاد شدند  مسلمان ايران   توسط مردم  ،سياسي

 حـزب دمكـرات   «از رهبـران    ( غنـي بلوريـان   . آزاد شد   كه با انقالب اسالمي ايران از زندان        
فرقـه دمكـرات    «  اعـضاي  از( »صـفرخان « معـروف بـه      و صـفر قهرمـاني    ) »كردستان ايـران  
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نيز از زمرة زندانيان سياسي آزاد شده بودند كه بـه حـزب تـوده و اتحـاد       ) » ايران نآذربايجا
تعدادي از زندانيان سياسي چپ نيز كـه يـا در زنـدان بـه مواضـع                 .  گرايش داشتند  يوشور

اي   ايش و فعاليت توده   جرم گر ه   ب 1350 دهه   اوايلحزب توده پيوسته و يا بطور پراكنده در         
  . از زمرة رهائي يافتگان بودند، دستگير شده بودند نيزتوسط ساواك

، كـه از    1سرگرد سـابق توپخانـه يـداهللا شـهيدي زنـدي             اي،   توده نياز ميان افسران زندا   
  برخاسـته بـود، پـس از آزادي توسـط          ا پيش در زندان به مخالفـت بـا حـزب تـوده            ه سال
  .ها بايكوت شد و پس از چندي در گمنامي و فقر درگذشت اي توده

حـزب دمكـرات   « گـراي   رفت و رهبـري جنـاح شـوروي        نيز به كردستان   غني بلوريان 
 به خاطر اهـداف تبليغـاتي،    اً هر چند رسم   صفر قهرماني  .دست گرفت  را به    » ايران كردستان

 يك فرد عـامي و   ولي از آنجا كه اصوالً     ،2 معرفي شد  بعنوان عضو كميته مركزي حزب توده     
 ربايجان آذ 1324-1325عمد در جريان اغتشاشات      غيرسياسي بود و جرم اصلي وي نيز قتل       

ولي بقيه افراد فوق در ماههاي نخست پيروزي انقـالب بـه            . بود، به زندگي عادي پرداخت    
هـاي قـديمي سـالهاي        اي    بـسياري از تـوده    . مركز ثقل فعاليت علني حزب توده بدل شـدند        

تحكـيم سـلطه شـوروي ارزيـابي         را مـساوي بـا        و آمريكا   نيز، كه سقوط شاه    1332-1320
افـسران  « يـا  »اي زندانيان تـوده «نتيجه، محفل   در  كردند، پيرامون اين محفل گرد آمدند و          مي

  .گرايانه تبديل شد  به كانون مركزي فعاليت شوروي»اي توده
 انقالب ايران تشكيل شده بود كه زير        مسايل نيز ستادي براي پيگيري      همزمان در مسكو  

 كه در آن زمان عضو مشاور پوليت        دبيركل حزب كمونيست آذربايجان   (ف  او  ر حيدرعلي نظ
المللي حـزب    معاون اول شعبه بين ( واديم زاگالدين،در اين ستاد. كرد فعاليت مي ) بورو بود 

  اوليانفـسكي   روستيـسالو  ،)دولين(هاي اطالعاتي      نماينده ارگان  ،)شوروي كمونيست اتحاد 
) المللـي    در شـعبه بـين     مـسئول ايـران    ( سـيموننكو   و )المللـي   مسئول منطقه در شعبه بـين     (

در پـي  . كـرد    عمـل مـي  ارتباط فعال بـا نورالـدين كيـانوري    ستاد فوق در . عضويت داشتند 
 منطبق با شرايط انقالبـي      رهنمود ستاد فوق مبني بر ايجاد يك رهبري جديد در حزب توده           

منـصوب شـدند و بالفاصـله        ميتـه مركـزي   ، همانگونه كه گفتيم، در پلنوم شانزدهم ك       ايران
 براي هماهنگي ميان رهبري خارج از كشور با رهبري عملي در داخل كشور              يميزانهللا  ا  جفر

                                                            
  .او يكي از دوستانش را در زندان به قتل رسانده بود. 1
 سـال در زنـدان بـود و بـه علـت تبليغـات احـزاب        30 تا انقالب، يعنـي بـيش از      1325 از سال    صفر قهرماني . 2

  . در جهان شهرتي كسب كرده بودكمونيست



232 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

ار  در رأس رهبري در داخـل كـشور قـر           با ورود به تهران    ميزاني.  اعزام شد  حزب به تهران  
عنوان نخستين  ه   ب  مشخص شده در نمودار صفحه بعد       سه مركز  گرفت و بدين ترتيب عمالً    

آغـاز     بـه تمهيـد و تـدارك         گـرا در ايـران      هاي شوروي    هدايت كننده فعاليت   »عملي«هستة  
  :فعاليت حزب توده پرداختند
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  فعاليت در داخل كشور
 ب.گ. و كـا يوك حزب كمونيست شـور اساس رهنمودهايي كه از طرف ستاد مشتر    بر

 تصميم  ،اساس ارزيابي شرايط پس از سقوط رژيم شاه         ابالغ شد و بر     به كيانوري  در مسكو 
در ايـن رابطـه     . يد آمده بود، ابالغ شـد     كشور پد   در داخل  به آغاز فعاليت علني حزب توده     
هـر  (حزب توده اگر براستي يك سازمان انقالبي و مردمـي      : نكته جالب توجهي وجود دارد    

 و سـقوط رژيـم ستمـشاهي نبايـد          بود، با پيروزي انقالب اسالمي    )  چپ ايدئولوژيچند با   
ولي از آنجـا كـه ايـن        . داشت  يدي مي نسبت به آغاز فعاليت علني در داخل كشور هيچ ترد         

نشانده بيگانه به ماهيت و عملكرد خود واقف بود، با ترديد و              حزب بعنوان يك گروه دست    
  .آغاز كرد وسواس و تمهيدات مفصل محتاطانه فعاليت علني خود را 

محفـل زنـدانيان    « و    توسط سازمان نويـد     قبالً ،هاي آغاز فعاليت علني حزب توده       زمينه
 در اين تدارك نقـش       بعنوان سردبير روزنامة كيهان    رحمان هاتفي . شدديده  تدارك  » اي  توده

 بـا برجـسته كـردن اخبـار مربـوط بـه         1357او در روزهـاي دي و بهمـن         . حساسي داشت 
ـ فر(اي    رج مقاالت و اشعار نويسندگان و شعراي تـوده         و حزب توده، مانند د     شوروي دون ي
 در  ه مركزي حـزب تـوده     تهاي كمي   ، درج اعالميه  )ن و غيره  آذي  ، به  كسرائي ، سياوش تنكابني

ي و غيـره، از كـاراترين       ا  دن نام و تصاوير معدود زنـدانيان تـوده        خارج از كشور، مطرح كر    
نه به نفع تجديد حيات حزبي بهره جست كـه در           اطلب فرصت  مطبوعاتي - شگردهاي تبليغي 

درخـور   ميان اكثريت مطلق جامعه ايران مطـرح نبـود و در زنـدگي سياسـي كـشور نقـش                  
  .توجهي نداشت

 در خـارج از      به درج بيانيه كميته مركزي حزب توده        روزنامه كيهان  ،1357 بهمن 24در  
كشور پرداخت كه در آن خطاب به مسئولين نظام انقالبي، خواستار آغـاز فعاليـت علنـي و                  

  . قانوني شده بود
در     نيز چنين شگرد تبليغـي را،      عوامل نفوذي حزب توده در تحريريه روزنامه اطالعات       

  . عملي ساختند،مقياسي محدودتر از كيهان
مـراه   ه  بـه  »اي   تـوده  انافـسر « ،1358 سياسي، از فروردين     - در پي اين تمهيدات تبليغي    

دانـشگاه    روبروي دانشكده فنـي    -  آذر 16 را در خيابان     ، دفتر علني حزب توده    علي خاوري 
در همـين   .  گشودند و آن را به مركز فعاليت مطبوعاتي و سياسي خود بدل ساختند             -  تهران

 در   نيز با پاسپورت جعلي وارد كشور شد و بعنوان دبيـر اول حـزب               نورالدين كيانوري   ماه،
بدينسان فعاليت علني چهار سالة حزب تـوده در نظـام جمهـوري             . دفتر فوق مستقر گرديد   

  . آغاز شداسالمي ايران
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  پلنوم هفدهم و آخرين كميته مركزي
، در رأس كميتـه      در نظام جمهوري اسـالمي ايـران       در دوران جديد فعاليت حزب توده     

قـرار  ) به دبيراولي كيـانوري   ( دبيران   هيأت اجرائيه و در رأس آن       هيأت،  مركزي حزب توده  
 بدليل فقدان پايگاه رهبري قديمي حزب توده و بدنامي آن در ميـان نـسل                كيانوري. داشت

را، كـه در واقـع عامـل        ) اي  زندانيان تـوده   (وشيد تا بقاياي سازمان افسري    گرا، ك   جوان چپ 
هـاي    اصلي گرايش جوانان و دانشجويان چپ به حزب توده بودند، باال بكشد و مـسئوليت              

 عالوه بر وجهة افراد فوق بعنـوان      . كليدي را در ارگانهاي كميته مركزي به آنان محول سازد         
 عامـل مهـم     ، تمكين و اطاعت مطلق افراد فـوق از كيـانوري          »مبارز« و   »دان كشيده زن«افراد  

، عبـاس حجـري     ، رضا شلتوكي  عمويي در نتيجه، محمد علي   . ديگري در اين انتصابات بود    
 بـه  ش و علي خـاوري من ، تقي كي ، محمد اسمعيل ذوالقدر    چهره ، ابوتراب باقرزاده  بجستاني
  . اجرائيه درآمدند و تركيب ارگان فوق دستخوش تحول جدي شدهيأتعضويت 

 توسـط    عنـوان دبيردومـي داشـت ولـي عمـالً          اً، كـه اسـم    پس از چندي، حميد صفري    
شد، فضاي حزب را براي تنفس دشوار ديد          شد و حتي تحقير مي      ر گرفته نمي  ا به ك  كيانوري

  .جايگزين او شد) جوانشير(ي نميزااهللا   رفت و در نتيجه فرجو به آلمان شرقي
ايـن  . تشكيل شـد    در تهران  ، پلنوم هفدهم كميته مركزي حزب توده      1360فروردين   در

و پلنـوم   ) 1336(رم  ا، پس از پلنوم چهـ     پلنوم، سومين پلنوم وسيع كميته مركزي حزب توده       
 گروهـي از    ،كميته مركـزي    بود، يعني در آن عالوه بر اعضاي اصلي و مشاور          )1339(هفتم  

تشكيل پلنوم وسـيع، بيـانگر تـالش رهبـري           .ول حزبي نيز شركت داشتند    اكادرهاي درجه   
منـسجم در شـرايط نـوين انقالبـي كـشور            حزب توده براي ايجاد يك سازمان و مركزيـت        

رين در تركيب رهبري حزب توده بوجـود         تغييرات عمده زي   ،در اين پلنوم  . شد  مي محسوب
  :آمد

 حاضر   اصلي و مشاور كميته مركزي كه پس از پيروزي انقالب اسالمي           اعضاي كليه   -1
از آراء  ق   و مشاركت در فعاليت سياسي حـزب نـشده بودنـد، بـه اتفـا               به بازگشت به ايران   

فرقـه  فيه كلية اعضاي تشريفاتي كميته مركزي، كه عضو اين تص. كميته مركزي اخراج شدند  
 هيأتعضاء  ااز ( و امير علي الهرودي  دانشيان  بودند، اعم از غالم يحيي     دمكرات آذربايجان 

 در عين حال تصفيه فوق شامل حال ايرج اسـكندري         . گرفت  ر مي و ديگران را در ب    ) اجرائيه
 اجرائيـه بـه عـضويت       هيـأت نيز شد كه از عضويت      )  اجرائيه هيأتدبيراول سابق و عضو     (

  .كميته مركزي تنزل يافت
 انند اسـكندري   نشده بودند و يا م      پس از انقالب يا حاضر به فعاليت در ايران          افراد فوق 
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 رهبـري فرقـه دمكـرات       اعضاياز  .  پس از مدتي خاك كشور را ترك كرده بودند         و صفري 
 بـا وي مـشاركت       نزديـك كيـانوري    كه بعنـوان همكـارِ      تنها انوشيروان ابراهيمي   آذربايجان

 حضور داشت كه بعنوان دبيراول فرقه       تنگاتنگ داشت، در تركيب رهبري جديد حزب توده       
  .كرد عمل مي) و دبير كميته مركزي حزب توده (دمكرات آذربايجان

، بنا به تصويب پلنـوم،       حزب كمونيست اتحاد شوروي     به تبعيت از الگوي سازماني     - 2
ارگـان     ،زيرا به اعتقاد رهبري حزب تـوده      .  تغيير كرد  » سياسي هيأت« به   » اجرائيه هيأت«نام  

 تـرين ارگـان      در عـين حـال عـالي        و  يك نهاد اجرايي نيست، بلكه بـاالتر از آن         اًفوق صرف 
  .باشد ار حزب ميذگ  گيرنده و سياست تصميم
  . ت شدي بعنوان دبيراول حزب تثباً مجدد در پلنوم هفدهم، نورالدين كيانوري-3
 سياسـي و كميتـه      هيـأت  دبيـران و     هيـأت  در اين پلنوم افراد جديدي به عـضويت          -4

 ورود تعـدادي از فعـالين داخـل كـشور          ،بويژگي اين انتـصا   .  درآمدند مركزي حزب توده  
 بـه    ،» خلـق  گروه منـشعب از چريكهـاي فـدايي       « و   »سازمان نويد «از  ) اي  نسل جديد توده  (

  :نوم هفدهم بشرح زير بودرهبري جديد حزب توده، منتخب پل. تركيب كميته مركزي بود
  

  : دبيرانهيأت
 دبيراول كميته مركزي: نورالدين كيانوري -1

 دبيردوم و دبير تشكيالتي: يميزاناهللا  فرج -2

 دبيرسوم و دبير سياسي: منوچهر بهزادي -3

 كايدئولوژيدبير : احسان طبري -4

 دبير ارتباطات: عموييمحمد علي  -5

 دبير اطالعاتي: رضا شلتوكي -6

 دبير تشكيالتي:  بجستانيعباس حجري -7

 اول فرقه دمكرات آذربايجان دبير: انوشيروان ابراهيمي -8

  ).پراگ ( صلح و سوسياليسممسايلنماينده حزب در مجله : علي خاوري -9
  
  : سياسيهيأت

  :دادند ل مييتشك  را سياسي كميته مركزي حزب تودههيأت ،افراد فوق باضافه افراد زير
 عضو شعبه مركزي كارگري: حسين جودت -10

 مسئول تشكيالت دمكراتيك زنان:  فرمانفرمائيانمريم فيروز -11
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 مسئول شعبه شهرستانها: شمن تقي كي -12

 مسئول شعبه تبليغات:  چهرهابوتراب باقرزاده -13

 مسئول شعبه مالي: محمداسمعيل ذوالقدر -14

 هاي مخفي و نظامي مسئول سازمان: )خسرو(محمدمهدي پرتوي  -15

معاون شعبه مركزي آموزش و دبيـر كميتـه ايـالتي           : )حيدر مهرگان  (رحمان هاتفي  -16
 تهران

 تحريريـه   هيـأت عضو مشاور، مـسئول     ): مسعود اخگر ( كوچري   رفعت محمدزاده  -17
  و شعب پژوهش و آموزشمجله دنيا

 عضو مـشاور، مـسئول شـعبه دهقـاني و           ):نآئي  امير نيك (شنگ ناظمي زاهداني    هو -18
 »نامه مردم«بولتن داخلي و مسئول دوم تحريريه 

  
  :كميته مركزي

اصـلي و   (بعنوان اعضاي كميته مركـزي      را  ير   افراد ز  ،همدعالوه بر افراد فوق، پلنوم هف     
  :برگزيد) مشاور
   )بابك(خسرو امير خسروي  -19
 بهرام دانش -20

 ي اعتمادرصداحمد علي  -21

 هديد آصف رزم -22

 صابر محمدزاده -23

 كيومرث زرشناس -24

 حسن قزلچي -25

 علي گالويژ -26

 مهدي كيهان -27

 يتاج ملك محمد ملك -28

 محمد پورهرمزان -29

 غالمحسن قائم پناه -30

 ياهللا حاتم هدايت -31

 ناهللا فروغيا حبيب -32

 عبدالحسين آگاهي -33
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 صفر انصاري -34

 ) شورويساكن ارمنستان (اردشير آوانسيان -35

 عاهللا زار عزت -36

 محسن عاشورپور -37

 اكبر شاندرمني -38

 رحيم نامور -39

 يشريعت پناه احمد دانش -40

  آوانسيان گاگيك-41

 فريدون آذرنور -42

  )به آذين( محمود اعتمادزاده -43

 )آلمان شرقي ساكن  (منش رضا راد -44

 )آلمان شرقي ساكن  (ايرج اسكندري -45

 )آلمان شرقي ساكن  (آشوت شهبازيان -46

  )آلمان شرقي ساكن  ()عباس(كاظم نديم -47
 فريبرز بقائي -48

 ماهللا معل هدايت -49

  )آلمان شرقي ساكن  (ود نوروزيودا -50
  )بهزاد(محسن علوي  -51

  فريدون فم تفرشي -52
  دنژا  ين هوشنگ قربا -53

  
  :ه مركزي اعضاي مشاور كميت-ب

  از سازمان مخفي):سيمين فردين(فاطمه مدرسي  -54 

  از سازمان مخفي :سعيد آذرنگ -55

 از سازمان مخفي: پرتوي) بهرام(هادي  -56

  ازمان مخفياز س: شاهرخ جهانگيري -57
  از سازمان مخفي):رستگار(حسين راسخ قاضياني  -58

 از گروه منشعب از چريكهاي فدائي: ابوالحسن خطيب -59

 ....از گروه منشعب: فاطمه ايزدي -60
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 ....از گروه منشعب: الحيفريبرز ص -61

 ....منشعب از گروه: )سيامك(حسين قلمبر  -62

 ژيال سياسي -63

 فرهاد فرجاد آزاد -64

 محمد كاظمي -65

 عاصمي) فرهاد(محمد  -66

 محمد اسمني -67

  
  ساخت قدرت در كميته مركزي 

 مـنعكس اسـت،      لنينيسم كه در اساسنامه حـزب تـوده        - ماركسيسمطبق اصول سازماني    
كنگره اسـت و در فاصـله دو كنگـره، كميتـه مركـزي بعنـوان                 ،عاليترين مقام رهبري حزب   

ون ي بنـام كميـس   همزمـان، ارگـاني   .  قـرار دارد   گره در رأس سازمان حزبـي ايـران       نماينده كن 
وان يك ارگان موازي و نه      نبايد بع ) منتخب كنگره و مسئول در برابر كنگره      (نظارت مركزي   
يتـه  كم) هـا   پلنوم(در فاصله جلسات    . هاي كميته مركزي نظارت داشته باشد       تابع، بر فعاليت  

 » دبيـران  هيـأت « عاليترين مقام رهبـري اسـت و ارگـاني نيـز بنـام               » سياسي هيأت«  مركزي،
 دبيـران   هيأتدر رأس دستگاه    . موظف است وظايف جاري و روزمره حزب را هدايت كند         

  از نظر سياسي مباني سـازماني احـزاب كمونيـست،         . اردددبيراول كميته مركزي حزب قرار      
 سياسي است كـه     هيأتشود و اين       سياسي محسوب نمي   هيأت  ارگان مافوق  ، دبيران هيأت

هاي كميتـه مركـزي       عاليترين مرجع مسئول و مقام رهبري حزب كمونيست در فاصله پلنوم          
بينيم در حزب كمونيست   از اينروست كه مي   .  دبيران بايد تابع اين ارگان باشد      هيأتاست و   

 سياسـي   هيـأت ولـي هنـوز عـضو         سا فردي دبير كميته مركزي اسـت،       چه ب  اتحاد شوروي 
، چهـره مـشهور حـزب كمونيـست     بـراي مثـال، بـوريس پانامـاريف    . نيست) پوليت بورو (

ركزي بـود ولـي     المللي آن، سالها دبير كميته م        و مسئول شعبه بين     در دوران برژنف   شوروي
  .شد بورو محسوب مي  پوليت) مشاور(البدل  تنها عضو علي

  :شد اي، به هيچ روي رعايت نمي حزب توده اين ساختار اساسنامه در
بعنوان عاليترين مقام رهبري، به عملكـرد ارگانهـاي رهبـري           كه   كنگره سوم حزب،     -1

مـشروعيت  )  مركـزي   دبيران، شعب كميته مركزي، كميسيون نظـارت       هيأت سياسي،   هيأت(
 عليرغم وجود شرايط مناسب هيچگاه تـشكيل نـشد و لـذا كميتـه مركـزي               بخشد، عمالً   مي

 از سـوي رهبـري      اًاكثـر   آن اعضايك بود و    ايدئولوژياي و     حزب فاقد مشروعيت اساسنامه   
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  .شدند ميمنصوب ، عملي حزب، و با نظر مقامات شوروي
نوان ارگان منتخب و مسئول در برابر كنگره و مـوازي            بع »كميسيون نظارت مركزي  « -2

شعبه مركزي بازرسـي    « بنام    ارگاني  ايران پس از انقالب اسالمي   . كميته مركزي تشكيل نشد   
مـسئول  . فاتي بـود   يك نهاد تشري    دبيران بود و عمالً    هيأت تشكيل شد كه تابع      »و رسيدگي 

) عمـويي محمد علـي  ( بود و دبير مسئول آن ب. گ. هاي كا از مهره) ياهللا حاتم   هدايت(آن  
 يـك ارگـان اطالعـاتي       اين ارگان عمـالً   .  دبيران بود  هيأت »درجه دوم «هاي تابع و      از چهره 

  .ه وظايف رسمي نظارت نداشتارتباطي ب شد و محسوب مي
 موجوديت نداشـت و تنهـا يـك         ،»نهاد« بعنوان يك     عمالً  كميته مركزي حزب توده    -3

 پـس از  . شد  ها محدود مي    كاركرد كميته مركزي تنها به پلنوم     . ارگان صوري و تشريفاتي بود    
 و پلنوم هفـدهم     1357فند  سپلنوم شانزدهم در ا   ( ، تنها دو پلنوم تشكيل شد     انقالب اسالمي 

 تشريفاتي بود و به عاليترين مقـام رهبـري حـزب    جلسات آن كامالً  كه) 1360در فروردين   
بلكـه بـه اعتبـار          كميته مركزي نه به اعتبار عضويت كميتـه مركـزي،          اعضا. شباهت نداشت 

در حيات حزب توده جـا      هاي خود و اعتماد رهبري واقعي و عملي حزب به آنها              مسئوليت
 در فعاليت   عمالً ، بعنوان كميته مركزي،   افرادي مانند رحيم نامور    براي مثال، . و نقش داشتند  

  .حزبي مداخله نداشت
تـرين مقـام      عالي( بعنوان يك نهاد      نيز عمالً   سياسي كميته مركزي حزب توده     هيأت -4

  سياسي كامالً  هيأتجلسات  . موجوديت نداشت ) هاي كميته مركزي    مرهبري در فاصله پلنو   
و گـزارش    وييگتشريفاتي بود و رهبري واقعي حزب توده نه تنها خود را موظف به پاسخ             

مثابه يـك ارگـان     به   سياسي   هيأت بلكه رفتار او با      ،دانست   سياسي نمي  هيأتدهي در برابر    
 نـه بـه     ، مانند ساير اعضاي كميته مركزي     ، سياسي نيز  هيأت اعضاي. زير دست و متبوع بود    

 يعني رابطه آنها بـا رهبـري        ، بلكه به اعتبار مسئوليت خود     ، سياسي هيأتعضويت در    اعتبار
يكي   بعنوان ، دكتر حسين جودت   ،براي مثال .  مشروعيت داشتند  ،عملي و واقعي حزب توده    

 تنهـا ماننـد كـادر       ، سياسي هيأتتوده و عضو     هاي مشهور و قديمي رهبري حزب       از چهره 
 فعاليـت   ، بـه مـسئوليت مهـدي كيهـان        »شعبه مركزي كارگري  « حزبي در جلسات     2درجه  
  .داشت محدود

تمـامي قـدرت     بنظر رسد كـه در حـزب تـوده        شايد   ، با توجه به توضيحات پيشين     -5
 هيـأت «توجه به ساخت درونـي      . مركز بود  مت » دبيران هيأت«سياسي و تشكيالتي در دست      

 بعنـوان يـك      عمالً ، دبيران حزب توده نيز    هيأتبايد گفت كه    .  نافي اين پندار است    »دبيران
كـه موظـف بـه اجـراي        ) آپارات(نهاد حزبي موجوديت نداشت و تنها بعنوان يك دستگاه          
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 پس از به قـدرت      رالدين كيانوري نو. كرد   عمل مي  ،بود) كيانوري(دبيراول حزب    تصميمات
. هاي كليدي گماشت     به سرعت عناصر وابسته به خود را به مسئوليت         1357رسيدن در سال    

 كادرهـاي مطيـع و       عمـالً   و انوشيروان ابراهيمي   منوچهر بهزادي  ،)جوانشير (يميزاناهللا    فرج
سياسي را بـه     هاي اصلي تشكيالتي و     متبوع كيانوري در خارج از كشور بودند كه مسئوليت        

ـ     ،»دبير كميته مركزي  «دست گرفتند و نه به عنوان         »عامـل كيـانوري   «مثابـه   ه   بلكه در واقع ب
را در هرم رهبري باال كشيد و       » اي  زندانيان توده « به سرعت     كيانوري ، سپس .كردند  عمل مي 

نسبت به سـاير     كه عناصر فعالتري  را   و خاوري   حجري ،، شلتوكي عمويي ،در پلنوم هفدهم  
. سياسي نيز چنين تركيبـي يافـت       هيأت.  دبيران درآورد  هيأت به عضويت    ، بودند »زندانيان«

 ، الزم بـه توضـيح اسـت       )مركزي  سياسي و دبير كميته    هيأتعضو  ( در مورد احسان طبري   
 مـسايل تئوريك بـود كـه در         متذكر شده، او يك شخصيت     همانگونه كه خود او در كژراهه     

نه يك نهاد تصميم گيرنده، بلكه       ب توده  دبيران حز  هيأتبنابراين،  . اجرائي دخالتي نداشت  
  .كرد  بود كه بعنوان اهرم اجرائي فعاليتهاي جاري دبيراول عمل مي يك دستگاه تابع كيانوري

 سياسي نيـز بايـد گفـت كـه ايـن            هيأت دبيران و    هيأت در مورد تقسيم كار دروني       -6
 بعنـوان دبيـر مـسئول       ال، رضـا شـلتوكي    براي مث .  مشروط و تشريفاتي بود    تقسيم كار كامالً  

 بايـد در مـسئوليت      اًقاعدت)  اطالعاتي حزب توده   - نهاد جاسوسي  (»شعبه اطالعات و خبر   «
 بعنوان يك   بود، در حاليكه او عمالً       سياسي مي  هيأتداشت و تابع       اختيارات كافي مي   ،خود

كرد و فاقد هرگونه شخـصيت الزم بعنـوان دبيـر كميتـه               مل مي  تابع دبيراول ع   اًعنصر مطلق 
 نيز مسئول اين شعبه بطور رسمي و تشريفاتي         »كايدئولوژيشعبه كل   «در مورد   . مركزي بود 

هـاي     موجوديـت نداشـت و هـدايت ارگـان         »شعبه كـل  « اين    ولي عمالً  ، بود احسان طبري 
بـا شـخص    ) ، شـعبه پـژوهش    شعبه مركزي تبليغات  شعبه انتشارات،   (ك  ايدئولوژيحساس  
و او در    شـد    هـدايت مـي     توسط كيـانوري    نيز عمالً   تحريريه نامه مردم   هيأت.  بود كيانوري

 نيـز  »شعبه روابط عمـومي « و »المللي شعبه امور بين «.  مطبوعاتي نظارت كامل داشت    مسايل
روابـط مهـم داخلـي و    قرار داشت، ولي عمالً  ) عمويي(هر چند زير مسئوليت دبير مربوطه       

 گـاه جنبـة تـشريفاتي       عمـويي  تا جائيكه مـسئوليت      ،شد   برقرار مي  خارجي توسط كيانوري  
  .يافت مي

 تابع مطلق يـك     ،ه كليه سازمان حزب توده    شود ك    با توجه به تحليل فوق، روشن مي       -7
 به تقسيم كار يـك ماشـين حزبـي    بود و تقسيم كار گسترده دروني آن كامالً      ) دبير اول (فرد  

در واقـع، سـاختار متمركـز و    . شباهت داشت كه مجري بـالارادة تـصميمات دبيـراول بـود       
كيانوري نيز به نوبه خـود بـسياري از         . شد   ختم مي  توتاليتر فوق به رأس هرم يعني كيانوري      
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المللـي حـزب كمونيـست        شعبه بـين  ( رهنمودها و دستورات كليدي را از مقامات شوروي       
 مسايلاو در بسياري    . داشت  دريافت مي ) ب. گ. كا - و سازمان اطالعاتي شوروي      شوروي

دانست ارگانهاي درجه اول رهبري حزب را حتي در چارچوب كليـات         خود را موظف نمي   
ـ   امطلع سازد و در مو      سياسـي   هيـأت  دبيـران و     هيـأت دالئلـي اطـالع اعـضاي       ه  ردي كه ب

 مطلـب بـه     »...نظر رفقاي شوروي اين اسـت     «يافت، با يك جمله كيانوري كه         ضرورت مي 
ـ ،»نظر رفقـاي شـوروي  «. رسيد ي ميتصويب همگان   در جلـسات   محبـوب كيـانوري  ة جمل

آميزي بود كه در ايـن دسـتگاه      افسون سحر    سياسي، هيأت در جلسات    اً دبيران و ندرت   هيأت
  .برد  حياتي حزب را در چند دقيقه به پايان ميمسايلترين   مهم،فاقد شخصيت

 و اصول عـام سـازماني       شود، عليرغم اساسنامة حزب توده      حظه مي همانگونه كه مال   -8
اين حـزب    ،سازد  هر روي چهرة يك حزب سياسي را ترسيم مي        ه   لنينيسم كه ب   - ماركسيسم
 بـه يـك سـازمان       اً بلكـه مطلقـ    ،وجه داراي ماهيت يك حزب سياسي نبود       يچ ه در عمل به  

و عيت مطلق از رهبري و فقدان نظر مـستقل فـردي       تب( جاسوسي   - منضبط و متمركز نظامي   
  .شباهت داشت)  ادعائي»مركزيت دمكراتيك«اطاعت كوركورانه مركزيت مطلق بجاي 

  
  ها و اختالفات دروني بحران

هاي دروني بود كه به صورت        اي از اختالفات و درگيري       دستخوش مجموعه  حزب توده 
هاي فروپاشي و اضمحالل سريع آن را در تقابل           خورد و زمينه     آنرا از درون مي    »بحران«يك  

 سرشت  -1 :ها  بايد توجه داشت كه اينگونه بحران     . آورد  با نظام جمهوري اسالمي فراهم مي     
كنند و    همه گروهكهاي ضد انقالبي است كه در تعارض با نظام جمهوري اسالمي عمل مي             

 بحرانهاي دروني ذاتي همة احـزاب  -2د؛  همه درگير آنن  ،صرفنظر از نوع و شكل اختالفات     
هاي ماركسيستي در سراسر جهان است كه در بسياري موارد بصورت انشعاب بروز               و گروه 

تي بـه جـز حـزب       ماركسيس گروهك   200 قريب به    در فرانسه . م1970 در دهه    مثالً. كند  مي
، از آغـاز آن بنگـريم،        روسـيه  اگـر بـه تـاريخ ماركسيـسم       .  وجود داشت  كمونيست فرانسه 

، سـپس ميـان      و لنـين   ها را ميان رهبران درجـه اول آن ماننـد پلخـانف             شديدترين درگيري 
ها همواره بـا زور و بنفـع جنـاح              اين درگيري . بينيم  مي.. . و  و بوخارين   و تروتسكي  استالين

  . تر حل شده است قدرتمند
تي ماركسيـس هـاي   هـاي درونـي گـروه     هاي حل بحران   ها و روش    بررسي و مطالعة ريشه   

انتقاد و انتقـاد از     « كه مدعي حل قطعي اختالفات دروني با سالح          ،دهد ماركسيسم   نشان مي 
 و در مراحـل  »زنـي  مـارك « و »شانتاژ« و   »باندبازي« و   »گري وچيه«هاي     روش ، است »خود
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 »سـالم «هاي حـل       روش ،تر تهديد و تطميع و انشعاب و اخراج و باالخره قتل افراد             پيشرفته
  ! دروني آن استمسايل
  
  تي ايرانماركسيسهاي  هاي بحران در گروه ريشه

  :شود  از عوامل زير ناشي ميتي ايرانماركسيسهاي  اختالفات دروني گروهك
  
   مادي و الحاديايدئولوژي - 1

 فاقد يك نظام معيارها     ، مادي و الحادي   ايدئولوژيبيني و      به عنوان يك جهان    ماركسيسم
معيـار  ،  »گرايي اخالقي   جمع« مدعي است كه     ماركسيسم. و ايستارهاي متعالي اخالقي است    

گرايـي    جمـع «كـه از پايـة مـادي آن بـر             تي اسـت  ماركسيـس  )اتيك (»اخالقيات«اساسي در   
مبتنــي اســت ) كلكتيويــسم( و اعتقــاد بــه اصــالت جمــع و مالكيــت اجتمــاعي »اجتمــاعي

ژوايي ريك اصل اساسي اخالقي بـو     ) انديويدوآليسم (»اصالت فرد « ،و در مقابل  . خيزد    برمي
 و اعتقـاد بـه اصـالت        »فردگرايـي اجتمـاعي   «(بينـي بـورژوايي       است كه از پايه مادي جهان     

ولي در واقع امر و برخالف اين ادعـا، ماركسيـسم يـك             . شود  ناشي مي ) مالكيت خصوصي 
دهـد و     تـشكيل مـي   ) ماترياليـستي (بينـي مـادي       نظام عقيدتي است كه هـسته آن را جهـان         

) هـاي اجتمـاعي و از جملـه اخالقيـات آن      مجموعة باورهاي آن در عرصـه     ( آن   ايدئولوژي
  . بيني الحادي استوار است ن جهان بر همياًدقيق

هاي متعالي اخالقي ايجـاد   تواند در انسان انگيزه بيني مادي بنا به سرشت خود نمي    جهان
. تواند فراتـر رود      نمي »ماديت اخالقي « از چارچوب    اًستي دقيق ماركسيكند، و لذا اخالقيات     

 يا  در جنگ ويتنام   مثالً(نيم  بي  گرايي و ايثار مي     ها، نوعي آرمان    تماركسيساگر در ميان برخي     
هـاي   بيني ماترياليستي ارتباطي ندارد و از انگيـزه      به جهان )  در شوروي  در جنگ جهاني دوم   

كوشيد آن را بـه        مي ماركسيسمخيزد كه     الهي ضد استكباري نهفته در فطرت هر انسان برمي        
  .ذاردحساب خود بگ

تغييـر  « كه روند اسـتحاله و       »رهبران«ت، بويژه   ماركسيسهاي آن عناصر      نگاهي به انگيزه  
ها و پيونـدهاي فطـري و     در آنها به فرجام محتوم و نهايي خود رسيده و از انگيزه           »ها  انگيزه

دهـد كـه فقـدان عامـل            ها چيز زيادي باقي نمانده، نشان مـي         اخالقي نخستين جامعه در آن    
 در جهـت    »نفـس امـاره   «تـازي      متعالي و معنوي در درون انسان، زمينه را براي يكه          نيرومند

. كنـد   آماده مـي   »رهبران«ها، و انواع تمايالت سركش دروني         ها، مقام پرستي    طلبي  تحقق جاه 
 از يك جوان انقالبـي پرشـور و ايثـارگر گرجـي بـه يـك جـالد و ديكتـاتور                      چرا استالين 
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  .شود؟ پاسخ را در اين حقيقت بايد جستجو كرد دل ميآشام ب خون
 مـشاهده   اً ايـن مـسئله دقيقـ      - از جمله حزب تـوده     -تي ايران ماركسيسهاي    در گروهك 

ر ظدهد كه صـرفن      در ايران نشان مي     فعالين ماركسيسم  نامه  زندگيهاي ما در      بررسي. شود  مي
 ميزان انحطاط و سقوط اخالقي آنهـا بـا طـول      ، شخصيتي و تربيتي   - ر عوامل اخالقي  از ساي 

هـاي   هاي چهـره  انگيزه. شان رابطه تنگاتنگ داشته است    كايدئولوژي - دوران فعاليت سياسي  
طلبانـه    هاي منحط فردگرايانه و جـاه        انگيزه اً و سرشناس ماركسيسم در ايران عموم      »قديمي«

  .شود گرايانه ديده مي ها و گرايشات آرمان الين جوان رگهاست، در حاليكه در فع
  
   تعارض با انقالب و جامعه اسالمي-2

 هاي ماركسيستي، و از جملـه حـزب تـوده    اين عامل از دو سو تأثير خود را بر گروهك       
  :گذاشتباقي 

 بنحـو بـس نيرومنـد و        ،جاذبـه و دافعـه انقـالب اسـالمي        : جاذبه و دافعة انقالب   ) الف
 و واقعيـات خـرد كننـده، كـه از           گذاشـت تي تـأثير    اركسيسهاي م   اي بر گروهك    دهنده  تكان

و بـا معيارهـاي مـادي و ماركسيـستي غيرقابـل      خاسـت    برمـي ماهيت الهي انقالب اسالمي     
بـل  تي و محـارب را در مقا      ماركسيسهاي     گروهك ،ناخواه   خواه ، و روند انقالب   بودسنجش  

. شـد  سـرازير مـي   از بدنه به سوي رهبري      »چراها«بهمن  . داد  مي قرار   »ها  چرا« و   »ها  پرسش«
هـا     با انقـالب و تـالش بـراي كتمـان و الپوشـاني حقـايق، پاسـخ                 بدليل تعارض گروهكها  

ك عميـق درونـي     ايـدئولوژي  -بحـران سياسـي    يـك به   اًكننده باشد و طبع      قانع توانست  نمي
هاي ماركسيستي و الحادي و معـارض         ها و جريان     كه بسياري از گروه    د، تا بدانجا  يانجام  مي

ند و يـا دسـتخوش      يدپاشـ    قـضايي يـا فـرو مـي        -با انقالب اسالمي پيش از برخورد امنيتي      
  كه با يك ضـربه فـرو     آمد  ميهاي فروپاشي در آنها فراهم        و يا چنان زمينه    شدند  ميانشعاب  

  . ريختند مي
كنـد   ناچار در چارچوب جامعه فعاليت ميه ماركسيستي ب از آنجا كه گروه يا حزب        )ب

 از انقـالب و قـانون اساسـي و          اً ظـاهر  ،تبع مالحظات فعاليت علني     كه به  بويژه حزب توده  (
ناگزير ) كرد و رهبري و نهادهاي آن را پذيرفته بود           حمايت مي  نظام جمهوري اسالمي ايران   

. حزب مجبور است از ميان افراد همين جامعـه عـضوگيري نمايـد            . پذيرد  از جامعه تأثير مي   
 و كادرهاي حزب كم و بيش جواناني هستند كه از يك زمينه و محيط تربيتي اسالمي                 اعضا

لذا در    در آنها به انجام محتوم خود نرسيده است،        »ها  روند تغيير انگيزه  «اند و هنوز      برخاسته
بويژه چهره واقعـي رهبـران و معيارهـاي          -ت حزب از يكسو با واقعيت حزب      جريان فعالي 
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آنهـا متعـارض      زمينـه شخـصيتي پيـشين        ها و   شوند، كه با انگيزه     مواجه مي  -واقعي اخالقي 
نـاخواه آنهـا را متـأثر      خـواه  از سوي ديگر، جاذبه و دافعه نيرومند انقالب اسـالمي   و است

ر نتيجه، بسته به طول و عمق بستگي فرد به حزب و ميـزان پيونـد بـا جامعـه و                     د. سازد  مي
هـاي مختلـف واكـنش ايجـاد          درجة سالمت تربيت خانوادگي و اجتماعي، در او به شـكل          

العمـل شـديد و يـا بريـدن از             اين واكنش به صورت عكـس      ، در شرايط مناسب    كه شود  مي
 نيـز  »حـزب « و  ماركسيـسم  بنفـع    توانست   مي »تضاد«اين  . ند بروز كند  اتو  گروه يا حزب مي   

 هـاي حزبـي جـاي دهـد و     را در قالـب   خودحل شود و شخصيت و روانشناسي فرد كامالً      
در .  اسـت، بيابـد    ي براي صعود سـريع در هـرم حزبـي نيـز ضـرور             اًشكل مناسبي كه ضمن   

ادي كـه فاقـد يـك       بينيم افر   ت مي ماركسيسبررسي شخصيت و روانشناسي كادرهاي جوان       
 مقـيم    و آمريكـا   هاي طـوالني در اروپـا          بويژه افرادي كه زمان    ،اند  زمينة تربيت اسالمي بوده   

  .يافته بودنداند، به راحتي شخصيت منطبق با معيارهاي چپ و ماركسيستي  بوده
 را در سـه محـور   براساس دو عامل بنيادين فوق، علل اختالفـات درونـي حـزب تـوده           

  :توان ارزيابي كرد مي
 بـا حـزب كمونيـست        تأثيرات ناشي از پيوندهاي تابع و متبـوع ميـان حـزب تـوده              -1

ده تـأثير   حزب تـو    الجرم بر  بحرانها و اختالفات دروني حزب كمونيست شوروي      : شوروي
هاي تابع خود را      بندي  جناح،   حزب كمونيست شوروي   يهاي درون   بندي   و جناح  گذاشت  مي

هاي حزب متبوع، تعارضات متناسـب        هاي ميان جناح    اختالف. آورد  در حزب توده پديد مي    
  .كرد ميايجاد ) حزب توده(با آن را در حزب تابع 

هـا    ، جاذبه هاي متضاد سياسي كه از تأثيرات انقالب اسالمي         ل اختالف نظرها و تحلي    -2
  .خاست برميهاي خردكنندة واقعيات جامعة اسالمي  هاي آن و ضربه و دافعه

هـاي ناسـالم مـادي و اخالقـي           ها و ديگر انگيزه     جويي ها و قدرت    طلبي   تعارض جاه  -3
تأثير خود قـرار       بنحوي دو عامل پيشين را تحت      ،املبايد توجه داشت كه اين ع     : افراد با هم  

هـا   طلبي جاري شدن تعارضات جاه  و همواره آن دو به مثابه مجراهايي براي سيالن وداد  مي
طلبي و قدرت جويي بيمارگونـة         به سائقه جاه   ، كيانوري ،مثالً. كردند  ميها بروز     و فردگرايي 

چينـي    ريزي و توطئه    ردبان رهبري و احراز مقام دبيراولي طرح      ها براي صعود از ن       سال ،خود
او هميشه اختالف نظرهاي سياسـي      . ماند  كرد، ولي به دليل عدم آمادگي شرايط ناكام مي          مي

، بـدليل   1357 تـا بـاالخره در آذر مـاه          ،داد  هاي خود با ديگران قرار مـي        را پوشش اختالف  
، و بـا اعمـال نفـوذ        زب كمونيـست شـوروي    پيروزي ديدگاه جناحي كه تابع آن بود در حـ         

را شكـست دهـد و بـه        ) جناح اسـكندري  (مخالف خود   ! »جناح سياسي « توانست   ب.گ.كا
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  .رؤياي ديرينه خود نائل آيد
  

  )1358 -1361 (اختالفات در كميته مركزي حزب توده
   و باند اسكندريتعارض باند كيانوري

 اخـتالف   ،1357- 1361 در سالهاي    مشهورترين و بارزترين اختالف دروني حزب توده      
..) . و ، حـسين جـودت    ، حميد صـفري   اسكندري ( و باند ايرج اسكندري    ميان باند كيانوري  

 وجود داشت و انگيزة اصـلي آن قـدرت طلبـي و تـالش     بود كه از پيش از انقالب اسالمي      
اين تعارض به شكل برخورد دو      . براي احراز مقام مطلق رهبري و مقاومت جناح مقابل بود         

  . يافت خط سياسي نمود مي
 حـاكم در    » انقالبـي  دمكراسـي « كه طرفدار سياست به اصـطالح دفـاع از           خط كيانوري 

ـ    گرانه بود، و خط اسكندري      ظاهر، و همزمان و درواقع اجراي يك طرح توطئه         ار د كـه طرف
كرد و خـط       را توصيه مي   »جبهه ملي «اه   راهي مانند ر   ،يك مشي ليبرالي بود و به حزب توده       

  .دانست مي» گرانه توطئه« و »آنارشيستي«مقابل را 
 در اولـين ميزگـرد تلويزيـوني از اختالفـات           اين اختالفات، كه طبق اعترافات كيـانوري      

 نيـز متـأثر بـود        انقالب ايران  مسايل در   ني جناحهاي مختلف حزب كمونيست شوروي     ودر
فـروردين  ( در پلنـوم هفـدهم        حل شد و آخرين بقايـاي جنـاح اسـكندري          به نفع كيانوري  

 هيـأت  عـضويت صـوري در        نيـز عليـرغم    جـودت . از كميته مركزي كنار زده شـد      ) 1360
  .سياسي در حد يك عضو شعبه مركزي كارگري به كار گرفته شد

  
   ايران انقالب اسالميمسايلاختالف در تحليل 

سياسـي وسـيعي     بحران    جاري انقالب اسالمي ايران،    مسايل، تحت تأثير    1361در سال   
ها از بدنه بـه رهبـري سـرازير            انقالب، سيل پرسش   مسايلحزب را فرا گرفت و در تحليل        

 بـه توجيـه و   اً توان پاسخگويي منطقي و مستدل را نداشت و صـرف         حزب توده  رهبري. شد
ن آن نيز دو تحليل متضاد پديد       زد و حتي در درو      آميز دست مي    سفسطه و سكوت مصلحت   

  .شد
 بر تداوم و اولويت دفاع مقدس و بروز برخي          با توجه به تأكيد رهبري انقالب اسالمي       

 از ايـن  نمايانة حزب تـوده  اختالفات ميان مسئولين و روحانيت و تأويل و تفسيرهاي بزرگ       
ـ   كه خواستار صلح و آتـش     (اختالفات و تقابل سياست حزب توده        بـا  )  بـود  س بـا صـدام    ب

 طلبانه ايـران    هاي حق   م جنگ تحميلي تا تحقق خواست     و بر تدا  ائرسياست رهبري انقالب د   
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ساز و حساسي     ي به شدت مطرح شده بود كه انقالب لحظات سرنوشت         سؤالاسالمي چنين   
با توجه به حـل     . است اقتصادي   -  اجتماعي مسايلگذراند كه آينده آن در گروي حل          را مي 

 انقالب بـه    ، اقتصادي و اولويت دادن به مسئله جنگ توسط مسئولين مملكتي          مسايلنشدن  
   رود؟ كجا مي

 و كيـومرث    ماننـد رفعـت محمـدزاده      (گروهي از اعضاي كميته مركـزي حـزب تـوده         
گـرا و قـشري       كردند كه انقالب شكست خورده و جناح راسـت          ميچنين تحليل   ) زرشناس

نـشيني در مقابـل آن تـن     به تسليم و عقب) طبق تفسيرحزب توده (»خط امام«حاكم شده و   
  .كردند  بر اين پايه ارزيابي مي1361را درسال » ستيزي توده«داده است و تشديد جو 

 در  »خط امـام  «نشيني    كردند كه عقب    چنين تحليل مي  ) و طبري  عمويي مانند(گروه دوم   
طـور كـه تجربـه دو         وي همـان  . ن اسـت    ها مؤيد آ     واقعيت دارد و فاكت    »خط راست «برابر  

ر و  صد   عليه بني  »انقالب سوم «ها و      عليه ليبرال  »انقالب دوم «(مقطع حساس گذشته انقالب     
.  اسـت »دورخيـز « بـراي   »يك گـام بـه پـس      «نشان داده، اين يك تاكتيك و       ) ر و دسته او   دا

خط « ،در اين مقطع  . ترين مقطع آن است، قرار دارد      كه حساس  انقالب در مقطع اخير خود،    
اقتصادي آغاز خواهـد كـرد و بـروز         - مبرم اجتماعي  مسايل يورش نهائي را براي حل       »امام

از تبعات و عوارض فرعي اين تاكتيـك        .. . و ون تشديد فشار عليه حزب توده     هائي چ   پديده
  ! حزب توده فداي مصالح رشد انقالب شود،است و چه بسا در اين مقطع

شـد،    زد و بـه نفـع گـروه اول وارد ميـدان مـي               عامل مهمي كه به اين بحث دامـن مـي         
  در رابطه بـا انقـالب اسـالمي         شوروي   و عملكرد دولت   هاي شوروي   نيهاي تئوريس   تحليل
 شـوروي روابـط     ،هـا   ديـد كـه در آن سـال          مـي  رهبري حـزب تـوده    .  در آن زمان بود    ايران

 ،واضع خـود  مبيند و در      تدارك مي ) دامي عراق رژيم ص  (اي با كشور متخاصم ايران      گسترده
هـاي    پيرامون جنگ عليه موضع ايران قرار گرفته و خواستار پايان جنگ است و سيل سالح              

هاي خـود نـه        نيز در تحليل   هاي شوروي   نيبعالوه، تئوريس .  سرازير است  آن به سوي عراق   
نمـايي بـه اصـطالح         دست كشيده، بلكه حتي بـه بـزرگ        انقالب ايران تنها از ستايش لفظي     

سازي چون روستيالو     تئوريسين سياست . پرداختند   مي »هاي دروني ايران    مشكالت و بحران  «
 در آسـتانة يـك بحـران        كرد كه گويا ايران     هاي خود چنين وانمود مي       در تحليل  اوليانفسكي

منظـور   (»انقالبـي دمكراتيـك چـپ     «هايي چون سركوب نيروهاي       عميق قرار دارد و پديده    
  . استبيانگر چرخش به راست در انقالب ايران)  استمنافقين

 ه در مجلـه كمونيـست      ك قالب ايران  دربارة ان   مقاله اوليانفسكي  ،1361در نيمة اول سال     
 ترجمه شد و     توسط حزب توده   ،چاپ شده بود   - ارگان تئوريك حزب كمونيست شوروي    
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. هاي درجـه اول و درجـه دوم حزبـي قـرار گرفـت             ربراي مطالعه در اختيار مسئولين و كاد      
هـا در قبـال     كمونيـست »مـستقل «تعددي كه داللت بر مواضع به اصطالح      همزمان مقاالت م  

ر اختيـار مـسئولين و كادرهـا قـرار          د ترجمه و بطور دروني تكثير و        ،جنبش مذهبي داشت  
بـدين ترتيـب در نيمـه سـال         . »حزب طبقه كارگر و مذهب    « دربارة   گرفت، مانند مقالة لنين   

سـازي مواضـع خـصمانه علنـي سياسـي در مقابـل نظـام                 كار تئوريك بـراي زمينـه      ،1361
 نخست در ميـان     ،شد كه اين مواضع     شد و سعي مي      تدارك ديده مي   جمهوري اسالمي ايران  

  .كادرها و مسئولين درجه اول و دوم جا انداخته و توجيه شود
ي ابعـاد سياسـي بـود،       ا، كه دار  عالوه بر دو اختالف اساسي فوق در رهبري حزب توده         

 از .يافت   جنبه فردي مي   اًداشت كه عموم   ديگري نيز وجود   هاي دروني   اختالفات و درگيري  
  :توان به موارد زيرين اشاره كرد اين اختالفات مي جمله
» هاي زنداني اي توده«هاي    ره كه از معروفترين چه    عموييمحمد علي   : عمويي مسايل -1

 عمويي. كشانيد   مي ريو بود كه او را گاه به تقابل با كيان         اي  هاي شخصيتي   بود، داراي ويژگي  
رفـت و نـوعي        انقالب همـواره از چـارچوب مواضـع حـزب فراتـر مـي              مسايلدر تحليل   

 و انقـالب نـشان      »خـط امـام   «بيني بيش از مواضع حزب نسبت به پتانـسيل انقالبـي              خوش
 از موضع   اً عموم او نسبت به مواضع مسئولين جمهوري اسالمي در قبال حزب توده          . داد  مي

» گـرا     راست« او را با عنوان      ،كرد، بنحوي كه افراد تندروئي مانند زرشناس        مثبت برخورد مي  
  .كردند استهزاء مي

  بـه عملكردهـاي كيـانوري      عمـويي ،  مطيعانـه و تمكـين از كيـانوري       عليرغم برخـورد    
 سياسي كشور در پرسش و پاسخ دبيراول        مسايلاو با طرح انتقادي و تند       . حساسيت داشت 

 خواستار آن شد كـه      يافت، مخالف بود و چند بار        كه به شكل ادواري انتشار مي      حزب توده 
آن را     قبل از چاپ براي وي فرستاده شود تا بعنوان مسئول روابط عمـومي               ،پرسش و پاسخ  

 و  پس از تصحيح كيـانوري     اًشد و مستقيم    هاي مختلف اين كار نمي      ولي به بهانه  . كنترل كند 
 از آخرين افراد رهبري بـود       عموييگاه  و   شد   براي چاپ به شعبه انتشارات داده مي       بهزادي

  !ديد انتشار مي كه پرسش و پاسخ را پس از
ايـن پديـده    : ميان افراد غيرتشكيالتي كميته مركزي با مسئولين تشكيالتي         اختالفات -2

 كه در فعاليت تشكيالتي دخالت مستقيم نداشـتند،         در رفتار آن بخش از رهبري حزب توده       
ايـن گـروه آشـكارا از اينكـه در جريـان            . شـد    مشاهده مي   رفعت محمدزاده  گروه در   بويژه

 اساسي را طرح و حـل  مسايلفعاليت حزب قرار ندارند و تشكيالت بدون رعايت نظر آنها         
  . بطور جدي ناراحت بودند،اندازد  در كار آنها سنگ مياًكند و مكرر و فصل مي
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 و اول سازمان جوانـان تـوده    دبير ،كيومرث زرشناس:  و باند او  اسطلبي زرشن  قدرت -3
  عمالً 1358در سال   . طلبانه چشمگيري داشت    عضو كميته مركزي، مواضع فردگرايانه و جاه      

سـازمان   در)  هزار دانـشجو بـود     2 به بيش از     كه قريب  (تمام قدرت تشكيالتي حزب توده    
زيـر  .  متمركز شده بود و او اختيارات وسيعي داشت        ، به مسئوليت مستقيم زرشناس    ،جوانان

 ،ام شد و اين امـر     غ سازمان دانشجوئي در سازمان حزب اد      ،1359توده در سال     فشار حزب 
سـپس تـشكيالت    .  حساسيت و نگراني او را برانگيخت      ، بود شناساي بر اقتدار زر     كه ضربه 

  در سـازمان جوانـان  حزب كوشيد تا بقاياي كادرهاي فعال و جوان حزب را كـه زرشـناس      
. كـرد   شار مقاومت مـي    با ترفندهاي مختلف در مقابل اين ف       نگه داشته بود بگيرد و زرشناس     

 اً رسـم   متنفر بود و زرشـناس      از زرشناس  اً علن »سازمان ايالتي تهران  « مسئول   ،عباس حجري 
 و ،»عـدم خالقيـت  « و »پيـري «ريفاتي، بـه  هـاي ظـاهري و تـش     را، عليرغم تعـارف   حجري

 را   سازمان جوانـان   ،و در مقابل  . ردك   متهم مي  »عرضگي  بي« و   »تنبلي«تشكيالت حزبي را به     
هـاي حـزب و        تـشكيالت شهرسـتان    ا ب اين پديده در برخورد زرشناس    . ساخت  برجسته مي 

 داراي بانـد مخـصوص خـود از رهبـران           زرشناس. ش، نمايان بود  من  مسئولين آن، بويژه كي   
كوشـيد تـا بـا انتقـال          بـود و مـي    )  آزاد  و مهرداد فرجـاد    مانند فرهاد  (سابق سازمان جوانان  

 به مواضع حساس حزبي بـراي آينـدة خـود، و شـايد در شـرايط                 رهاي سازمان جوانان  كاد
، معهذا، بدليل شخصيت مستبد زرشناس    . چيني كند   مهره   ي،ئ انجام يك كودتاي مائو    ،بحراني

 او رها   »نجيرز«شدند و از      اكثر كادرهاي داخل كشور سازمان جوانان كه به حزب منتقل مي          
  .گرفتند موضع مي ل اوبداشتند و در مقا   قدم برميشدند مخالف خواست زرشناس مي

 عمـالً .  نزديك كنـد    و جوانشير  كوشيد تا خود را به كيانوري       مي در عين حال، زرشناس   
مـشاور و   ( بود و از چارچوب مناسبات ميان يـك عـضو            »ويژه«روابط او با كيانوري بسيار      

 رسـيد كـه زرشـناس       رفت و بنظر مي     كميته مركزي با دبيراول حزب فراتر مي      ) سپس اصلي 
كوشـيد تـا بـا         مـي   زرشـناس  1360در سـال     . اسـت  مهرة مورد اعتماد و نزديك كيـانوري      

  .شد، روابط دوستانه و نزديك برقرار سازد ، كه نفر دوم حزب محسوب ميجوانشير
 1361 در سـال  مسئول شعبه انتشارات حزب تـوده  :  و احسان طبري    روابط كيانوري  -4

  :نويسد  هاي خود مي  بازجوييدر 
نـسبت بـه     دهائي كه داشتم متوجه شدم كه كيـانوري        در برخور  1361در سال   
داد،   هر وقت كتابي را براي چـاپ مـي        . كند   نوعي حساسيت ابراز مي    احسان طبري 

 بـا نـام    آثار طبـري    كوشيد تا     كرد و مي      پ آن كارشكني مي      آشكارا در چا   كيانوري
 بـا   چاپ نشود و يا نوبت چاپ آن به عقب بيفتد و هر وقت كتابي از طبري               حزب  
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شد   بردم آشكارا از ديدن آن ناراحت مي         مي شد و براي كيانوري     نام حزب چاپ مي   
  �...كرد و در قيافه و واكنش او نوعي حسادت بروز مي

، رهبـري در دسـت      در سـازمان جوانـان تـوده      :  اختالفات درونـي سـازمان جوانـان       -5
برخـورد  . كرد  بود كه بعنوان مسئول سازمان و ديكتاتور بالمنازع عمل مي     كيومرث زرشناس 

 بـا اعـضاي     1358 - 1359اي  هـ   ، و بويژه در سال     دبيران سازمان جوانان   هيأتاو با اعضاي    
ها و ساير شعب سازمان       ، شعبه شهرستان  كميته ايالتي تهران  ي   اعضا و     اجرائيه موقت،  هيأت

 تحقير و اهانـت  ،اي خشن و زننده و توأم با تهديد        و بنحو بيمارگونه   »از باال « بسيار   ،جوانان
تـشكيالتي را در     هـاي   هـا و تـنش      اين امر بحران   2.دشوار بود بود و تحمل او براي سايرين       

  .شد  سبب ميميان مسئولين و كادرهاي سازمان جوانان توده
تـشكيالت  «، كـه بـا نـام         حزب توده  سازمان زنان :  اختالفات دروني تشكيالت زنان    -6

 سياسـي از پلنـوم      هيأت، عضو    به مسئوليت مريم فرمانفرمائيان فيروز     » ايران دمكراتيك زنان 
اين سازمان بنا به ماهيت     . هاي دروني بود    كرد نيز، كانون اختالفات و تنش       هفدهم، عمل مي  

اي زن و دختر غربگرا و پرورش يافته در محيط فرهنگـي چـپ و                  محل تجمع عده  خود كه   
توانـست از بـروز        نمي اًهاي اشرافي و مرفه و متوسط بود، طبع          و برخاسته از خانواده    ،غربي

خصايص اخالقي اين تيپ اجتماعي، كه به شكل حسادت و رقابت و چشم و هم چـشمي                 
 هرگونه سـيمائي    ،»التيتشك«مين روحيات كه به اين       ه  .، بركنار باشد    يافت  نمود شديد مي  

 »تـشكيالت زنـان   « شـد كـه عمـالً        سبب مي   بخشيد،  بجز سيماي يك سازمان سياسي را مي      
هاي آن در دست عده معدودي دختر دانـشجو   نتواند به حداقل انسجام دست يابد و فعاليت   

  .ودند، متمركز گرديدطلبانه ب كه داراي روحيات شديد جاه
  

  مباني تئوريك استراتژي و تاكتيك حزب توده
 در دوران فعاليـت در ايـران اسـالمي          قبل از بررسي اسـتراتژي و تاكتيـك حـزب تـوده           

  . است تا با مباني تئوريك آن آشنا شويميضرور) 1358 -1361(
  

  استراتژي و تاكتيك چيست؟
اي است با ريشه يونـاني بـه          واژه) Strategie  و به فرانسه   Strategyيسي  به انگل  (استراتژي

                                                            
  .1363، ، اسناد وزارت اطالعاتبولتن ويژه شعبه انتشارات حزب توده. 1
  .ه تود، مسئولين سازمان جوانان، مهرداد فرجاد، بشر شناسائيهاي مهرداد بخشي بازجويي. 2
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كـاربرد داشـته و بيـشتر       .  م 1688 كه در فرهنگ معاصر مغرب زمين از سال          »ارتش«معناي  
 عبارت اسـت از هنـر و        »استراتژي«در اين معنا    . رفته است   بعنوان يك واژه نظامي بكار مي     

ـ  )tactics(يـك    تاكت 1 .مقيـاس وسـيع    ريزي و هدايت عمليات نظامي در       هفن برنام  ا ريـشه   ، ب
 يك واژه نظامي اسـت كـه از سـال           ،نيز» مرتب كردن «و  » ترتيب دادن «التين به معناي هنر     

كاربرد داشته و به معناي هنر و فن بكارگيري نيروهاي نظـامي در جنـگ و مـانور              .  م 1616
صـطالح نظـامي در قـرن بيـستم در تـالش بـراي تـدوين و                 ايـن دو ا    2.رفته است   بكار مي 

كالسيك كردن علوم نظامي به تدريج كـاربرد فعلـي خـود را يافـت و بـويژه در رابطـه بـا                       
  و پس از جنـگ جهـاني دوم        ،مصطلح شد  تدريس و تحليل جنگهاي ناپلئوني و پس از آن        

ه شـد، بطوريكـه حتـي در تحليـل مـسابقات            هاي علوم اجتماعي نيز كـشيد         به ساير عرصه  
اسـتراتژي و  « اصـطالح  ،گران برجسته نظامي در غـرب   تحليل .ورزشي نيز رواج يافته است    

: نويـسد   مـي lord Earl Wavellل واول فيلد مارشال لـرد ار : كنند   را چنين تعريف مي»تاكتيك
  . »كارگيري نيروهاي نظامي در نبرد در موضع مناسباكتيك عبارت است از هنر بت«

تئـاتر جنـگ صـحنه    « :گويـد   مـي  )Gen. Sir Eduard B. Hamley(رال سـرادوارد هـاملي   ژن
  .»عرصة تاكتيك است] يريگدر[استراتژي است، حوزه نبرد 

تاكتيك عبـارت اسـت از   «: نويسد  مي) Van Clausewitz Gen.Karl( -  و ژنرال كالوزويتس
ـ    )درگيـري (امي در نبـرد     ـهنر بكارگيري نيروهـاي نظـ      ارت اسـت از هنـر      ـ، اسـتراتژي عب

همانطور كه گفتيم، در سالهاي پس از جنگ         3.»پيروزي جنگ  بردها در جهت  ـارگيري ن ـبك
.  كاربرد گسترده يافـت    ، و بويژه علوم سياسي    ،ماعي اصطالح فوق در علوم اجت     ،جهاني دوم 

: كنـد    به معناي عـام را چنـين تعريـف مـي           »استراتژي«،  )1985چاپ  (ا  المعارف آمريك   ةدائر
 ،استراتژي به معناي عام عبارتـست از هنـر و علـم رشـد و بكـارگيري نيروهـاي سياسـي                    «

 بمنظور حمايت حداكثر    ، در دوران صلح و جنگ     ، نظامي يك ملت    روانشناختي و  ،اقتصادي
  4».از سياستهاي ملي

 بر طرح كلـي و مـشي عمـومي اجـراي يـك              »استراتژي« ،شود  همانطور كه مالحظه مي   
دات آن، داللـت دارد و داراي پهنـه و افـق درازمـدت       يها و تمه    سياست غائي، با تمام طرح    

                                                            
1. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Prainciples, 1984, vol,II. P 2145. 

  .2232همان مأخذ، ص . 2
 المعـارف   ةو دائـر   214، ص   26؛ جلد   772، ص     25، جلد   1985اپ  ا، چ المعارف آمريكان   ةدائر: مراجعه شود به  . 3

 .)به انگليسي (288ـ  281، ص 15ي ، جلد المللي علوم اجتماع بين
  .772، ص 25، جلد آمريكانا. 4
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  .اي داللت دارد  مانورهاي مقطعي و مرحلهاست، در حاليكه تاكتيك به اقدامات و
 به سالهاي پس از جنگ جهاني       »استراتژي و تاكتيك  « نيز كاربرد اصطالح     ماركسيسمدر  

 كـاربرد داشـت و بـه        »تاكتيـك «، تنهـا واژه     1917كتبـر   اتا قبل از انقالب     . گردد   باز مي  دوم
دو تاكتيـك   « در اثر معروف خود،      لنين. رفت  تي بكار مي  اركسيسممعناي كل سياست حزب     

 را  »تاكتيك«نگاشته، اصطالح   . م1905 در انقالب دمكراتيك كه در سال        »سوسيال دمكراسي 
تاكتيـك   دو«برد و در واقـع منظـور او از            مشي كلي حزب بكار مي      به معناي سياست و خط    

، يـا بـه     ها براي انقالب روسيه     ها و منشويك      مه بلشويك  مقايسه دو برنا   ،»سوسيال دمكراسي 
لنـين در آثـار پـس از        .  مقايسه دو استراتژي بلشويكي و منشويكي اسـت        ،عبارت امروزين 

 ولـي   ، استفاده كرد  »استراتژي« گاه از واژه     ،، در رابطه با سياست حزب      روسيه 1917انقالب  
  .ديد  نمي»تاكتيك« و »استراتژي« در آن زمان نيز تفاوتي ميان دو اصطالح در واقع

 به هـدف اصـلي مـشي و سياسـت           »استراتژي«، واژه   هر روي، امروزه در ماركسيسم    ه  ب
 عبارتـست از    »تاكتيـك «گـردد و      حزب كمونيست در يك مرحله معين تاريخي اطالق مـي         

هـائي كـه بـراي نيـل بـه ايـن              ركات، تمهيـدات و شـيوه     ها، وسـائل، تـدا      مجموعه سياست 
  .شود  به كار گرفته مي»استراتژي«

همـانطور كـه    . اسـت عبارت ديگر تابع شرايط تاريخي      ه   يك واژه نسبي و ب     »استراتژي«
دانـيم، هـدف اصـلي و غـائي احـزاب كمونيـست در كـشورهاي داراي نظامهـاي غيـر                       مي

بنـابراين هـدف    . قرار نظـام سوسياليـستي اسـت      سوسياليستي، براندازي نظم موجود و اسـت      
استراتژيك كليه احزاب كمونيست عبارتست از نيل به ايـن مقـصود، يعنـي ايجـاد انقـالب                  

در رابطه بـا ايـن هـدف غـائي و اصـلي، طبيعـي اسـت كـه كليـه اهـداف و            . سوسياليستي
سوب هـاي تـاكتيكي محـ       هاي مقطعي و موضعي احزاب كمونيست، اهداف و برنامـه             برنامه

 كند و مـثالً   مرحله انقالب اجتماعي را به مراحل مختلف تقسيم ميماركسيسمولي  . شود  مي
يعنـي انقالبـي كـه تنهـا        (، انجام انقالب سوسياليـستي      در شرايطي مانند جامعه كنوني ايران     

دانـد و     غيـرممكن مـي   را  ) ها و به رهبري انحصاري آنها صـورت گيـرد           تماركسيستوسط  
كند، يعني انقالبي      ارزيابي مي  »انقالب دمكراتيك ملي  « را   براين مرحله فعلي انقالب ايران    بنا

 ًابايد متحد ) ضد امپرياليست ( »ملي«و  ) مردمي، خلقي  (»دمكراتيك«كه در آن همه نيروهاي      
 ،نبنـابراي . حكومت موجود را سرنگون كنند تا راه براي مراحل بعدي انقالب هموار گـردد             

 يك هدف تـاكتيكي اسـت، ولـي      انقالب دمكراتيك در رابطه با استراتژي نهائي حزب توده        
تـوان بـه مرحلـه بعـدي وارد شـد و              آن نمـي    چنان هدف تاكتيكي است كه بدون نيـل بـه           

در نتيجه، در برنامة حزب     . را به مرحله تحقق رساند    ) انقالب سوسياليستي (استراتژي نهائي   
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 دمكراتيـك، و    - اي عبارتست از انقـالب ملـي        ، استراتژي مرحله  )اي است   برنامه مرحله كه  (
جبهـه  «مانند تاكتيـك     (دگير  اي انجام مي    كليه اقداماتي كه براي اجراي اين استراتژي مرحله       

قالبـي  اتحاد عمل همـه نيروهـاي ان      «،  »جبهه صلح و آزادي   « و شعارهايي چون     »متحد خلق 
  . اقدامات تاكتيكي است،)و امثالهم» براي آزادي زندانيان سياسي

 آنها در ايجـاد      اند كه سياست     و احزاب ماركسيستي مدعي    در اين رابطه، گاه حزب توده     
 منظـور   ،در اينجـا  ). موقت  ( يك سياست استراتژيك است و نه تاكتيكي         »جبهه متحد خلق  «

 آنهـا يـك     »اتحـاد « سياسـت    ،)اي    اسـتراتژي مرحلـه   (اين است كه در مرحله فعلي انقالب        
 »اتحـاد « ايـن    ،سياست استراتژيك است و به عبارت ديگر، تا زمان تحقـق ايـن اسـتراتژي              

تنهـا بـا    » تاكتيك اتحاد «اي،    ولي روشن است كه با تغيير استراتژي مرحله       . معتبرخواهد بود 
يعنـي  (غائي احزاب كمونيست     عتبرخواهد بود كه با تحقق استراتژي نهائي و       آن نيروهائي م  

 موافق باشند و طبيعي است كه نيروهاي غير ماركسيست متحـد            )استقرار نظام سوسياليستي  
آميـز يـا      ها، اگر با استقرار حكومت سوسياليستي موافق نباشند، بطور مـسالمت            با كمونيست 

  .آميز حذف خواهند شد قهر
: شود   نيز روشن مي   »شعارهاي تاكتيكي « و   »شعارهاي استراتژيك « تفاوت     رابطه، در اين 

) موقت و گذاري  ( به روشني بر خصلت نسبي و تاريخي         »در اطراف شعارها  « در مقاله    لنين
  :نويسد  او مي. كند شعارهاي حزب كمونيست تأكيد مي

ريخ، حتي احزاب پيشرو هم     هاي تا   پيچ چه بسيار ديده شده است كه در سر تند        
توانند خود را با وضعيت جديد هماهنگ سازند،   براي مدتي كم و بيش طوالني نمي    

نمايند كه روز قبل صحيح بود ولي امروز تمام مفهوم خـود              شعارهايي را تكرار مي   
پيچ تاريخي   از دست داده كه تند     »ناگهاني« ،را از دست داده است و به همان درجه        

  �.وده است ب»ناگهاني«
 2)كنكـرت (توان چكيده و عصاره و تبلور يك خواست و هـدف مـشخص                  شعار را مي  

سياسي در يك جمله كوتاه، بنحوي كه توان نفوذ در عامه و جلب و بـسيج آنهـا را داشـته                     
با توجـه بـه     . باشد و تحرك اجتماعي جامعه يا بخشي از جامعه را سبب شود، تعريف كرد             

شـعارهاي  «تـوان بـه دو دسـتة          ، شـعارها را نيـز مـي       »تاكتيـك «  و »اسـتراتژي «تفاوت ميان   
هنر سياست در اين است كه شـعار بجـاي          .  تقسيم نمود  »شعارهاي تاكتيكي « و   »استراتژيك

                                                            
 .480، ص )ترجمه فارسي در يك جلد، محمد پورهرمزان (لنين، آثار منتخبه. 1

2. Concrete. 
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بنابراين، مطـرح سـاختن شـعار اسـتراتژيك در          . خود و در شرايط مناسب خود عنوان شود       
  ش آن را نـدارد، خطـا و گـاه     سياسي موجود و افكار عمومي آمادگي پـذير    شرايطي كه جو

. كنـد  همين اصل در مورد شعارهاي نابجاي تاكتيكي نيز صدق مـي       . خودكشي سياسي است  
المللي كه افكار عمومي جهان بـشدت نگـران مـسابقه تـسليحاتي       براي مثال، در شرايط بين    

 كارانه را بـر      درد زخمهاي عميق ناشي از جنگهاي تجاوز       اًها است و بشريت عميق      ترابرقد
گـر   تواند جاذب و بـسيج       مي »صلح جهاني «كند، مطرح ساختن شعار       پيكر خود احساس مي   

  در شرايطي چون جامعه انقالبي ايـران       ، مثالً )كنكرت( مشخص   ولي در شرايط عيني   . باشد
 كه افكار عمومي بشدت از تجاوز سياه صدامي متأثر است و با شـعار               1360-1367سالهاي  

تواند معنـائي     مي» صلح«طلبد، شعار      مقابله با تجاوز بيگانه را مي      » تا پيروزي  جنگ، جنگ، «
  .معكوس بيابد و ثمرة متضاد ببار آورد

هر روي، صرفنظر از اين مقدمات كلي، از ديدگاه ماركسيستي، شـعار اسـتراتژيك آن    ه  ب
هدف استراتژيك احـزاب كمونيـست،      . شعاري است كه در خدمت هدف استراتژيك باشد       

اسـت و بنـابراين شـعارهاي       ) از طريـق انقـالب سوسياليـستي      (استقرار نظام سوسياليـستي     
بطور مثال، طـرح شـعارهائي      . استراتژيك آنان شعارهائي است كه به اين هدف خدمت كند         

و يا در جهـت تبليـغ و        ) كه بنياد نظام سوسياليستي است    (در جهت لغو مالكيت خصوصي      
 شـعار اسـتراتژيك     ،)نظام سوسياليستي موجـود    (رويترويج احزاب كمونيست و اتحاد شو     

  .كند   خدمت ميماركسيسم زيرا به استراتژي نهائي و غائي ،است
اي باشـد     با توجه به مرحلة انقالب اجتماعي، آن شعاري كه در خدمت استراتژي مرحله            

،  شعارهاي كنوني بقاياي حزب توده،نه براي نمو .اي است    شعار استراتژيك، ولي مرحله    ،نيز
 »!سـرنگون بـاد رژيـم جمهـوري اسـالمي         « و   »!سرنگون باد رژيم واليـت فقيـه      «شعارهاي  

 در حاليكه همين شعارها در رابطه با هدف استراتژيك حزب           ،شعارهايي از اين دست است    
  .شود شعار تاكتيكي محسوب مي) استقرار سوسياليسم(توده 

. اي حـزب را بيـان دارد        هاي مشخص مرحله    ار تاكتيكي آن شعاري است كه تاكتيك      شع
برقرار «،  »!جبهه متحد خلق ضامن پيروزي انقالب است      « شعارهايي چون    ،در شرايط كنوني  

در راستاي تحقـق انقـالب   ( شعارهاي تاكتيكي حزب توده، و غيره»!باد جبهه آزادي و صلح    
تـر و   ولي همين شعارها در مقايسه با شعارهاي مقطعـي . گردد  محسوب مي  )دمكراتيك ملي 

  .شود شعار استراتژيك محسوب مي..) . و»!انتخابات را تحريم كنيم«مانند (تر  مشخص
 به ذكـر دو نقـل       ،آن   بدليل اهميت    ،»استراتژي و تاكتيك  «براي آشنائي بيشتر با اصطالح      

  :نويسد  در تعريف اصطالح فوق چنين ميحزب توده. پردازيم قول مي
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تعيين مرحله انقالب منوط است به آن تضادهاي اصلي كه بايد طي آن مرحلـه               
يعنـي  . است» انقالب ملي و دمكراتيك   « كشور ما هنوز در مرحله       اًمسلم. حل شود 

هنوز بايد تضادهاي اصلي جامعه ما كه تضاد بـين مـردم و امپرياليـسم غـارتگر و                
و تضاد بين    ر براي نيل به استقالل سياسي و اقتصادي به معناي واقعي است           اسارتگ

مردم و ارتجاع وابسته و متحد امپرياليسم، به سود استقرار دمكراسـي وسـيع حـل                
هاي استراتژيك نام     هدفهائي كه طي يك مرحله انقالب بايد بدان رسيد هدف         . شود
محدودتر وجود دارد     كوچكتر و  ها و مراحل    ولي در هر مرحله انقالب دوران     . دارد

 قابـل   ،مبـارزه مـردم    كارگر شعارهايي را كه يـا در نتيجـه         كه طي آن حزب طبقه    
وصول و تحقق است و يا وسيله مناسبي است براي افشاء امپرياليـسم و ارتجـاع و                 

هايي كه در اين دوران كوتـاهتر مطـرح           هدف. كند  تجمع و تشكل مردم، مطرح مي     
و ) دور(مابين هدفها يا شعارهاي اسـتراتژيك       . يكي نام دارد  هاي تاكت   شود هدف   مي

 پيونـد سرشـتي و ديـالكتيكي        ،)مبـرم يـا نزديـك     (هدفها يا شـعارهاي تـاكتيكي       
هـاي تـاكتيكي از مـتن وظـايف و شـعارهاي               بدين معني كه هـدف      حكمرواست،

هاي تاكتيكي و مطلـق       انكار هدف . كند  آيد و بدان خدمت مي      استراتژيك بيرون مي  
هـاي    و انكـار هـدف    ) انـزوا از مـردم    (كردن شعارهاي استراتژيك به سكتاريـسم       

  �...رسد استراتژيك و مطلق كردن شعارهاي تاكتيكي به اپورتونيسم و رفورميسم مي
  :نويسد ، مي و سردبير پيشين روزنامه پراودا تئوريسين شوروي،آفانسيفويكتور 

.  لنينيسم شالودة تئوريك سياست كلي احـزاب كمونيـست اسـت           - ماركسيسم
داراي قوانين عامي است كه بدون توجه بدانها انجـام انقـالب              لنينيسم - ماركسيسم

يكـي از وجـوه     . باشـد   سوسياليستي و ساختمان جامعة سوسياليستي غيرممكن مـي       
كند    برخورد مشخص تاريخي مي    ،واقعيات لنينيسم اين است كه      - ماركسيسمتمايز  

د كه قوانين عام حاكم بر ساختمان سوسياليسم در هر كشور           رو بر اين امر تأكيد دا     
براي پيروزي امري كه كمونيستها در راه آن        . گردند  به شكل خاص خود متجلي مي     

احـزاب كمونيـست    .  ضـروري اسـت    كنند توجه به شرايط خاص كامالً       مبارزه مي 
آنهـا بيـان       معيني دارند كه بطـور مـشخص در اسـتراتژي و تاكتيـك               هاي  سياست

 هـدف   ، به جهت عمـده    »استراتژي«در جنبش كمونيستي امروزين، واژه      ... شود  مي
 بـه   اصلي جنبش طبقه كارگر در يك مرحله تاريخي تكامل اجتماعي يا بقول لنـين             

                                                            
  .2، ص 1352، شهريور  ايران، انتشارات حزب توده ايرانبه ياري آموزندگان طرح برنامة حزب توده. 1
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در تعيـين   . شـود   مـي  طبقـه كـارگر و حـزب او اطـالق            »وظايف كلي و اساسي   «
استراتژي، مشخص نمودن دشمن اصلي كه بايـد تمـام مـساعي انقـالب عليـه آن             

 متحدين ما چه كساني هستند ضروري       ،متمركز باشد و دانستن اينكه در اين مبارزه       
هـائي اسـت كـه در يـك دورة             وسائل و شيوه   ،ها   مجموعه شكل  ،و تاكتيك . است

. شـوند   بش كمونيستي بكـار گرفتـه مـي       تاريخي براي دستيابي به هدف اساسي جن      
هايي از مبارزه را بايد به كـار   چه شكل: هاي بسياري است تاكتيك دربرگيرنده جنبه 

، چگونه  )آميز   آميز و غير مسالمت      مسالمت ، ايدئولوژيك ،اقتصادي، سياسي (گرفت  
هاي مختلف مبارزه را در هم آميخت، چگونه بايد دفاع و حملـه كـرد و                  بايد شكل 

 چگونـه   ، چگونه بايد سازش كرد و به توافق رسـيد         ،نشيني نمود   ه بايد عقب  چگون
 ، بقول لنين  ،تاكتيك. هاي غير پرولتري جبهه متحدي تشكيل داد و غيره          بايد با توده  

 آموزش و سازماندهي طبقه كـارگر و زحمتكـشان در جهـت آمـاده               »روزانه«كار  
: نويـسد    مـي  لنين. نبش است ساختن آنها براي عمل انقالبي و نيل به هدف عمده ج          

ل ماهرانه آن از شكلي به ي تبد،هاي متفاوت مبارزه     لتاكتيك ماركسيستي شامل شك   «
 »باشـد   ها و گسترش حدود عمل جمعي مـي          ارتقاء دائمي آگاهي توده    ،شكل ديگر 

 و تاكتيك و    ها روي وحدت استراتژي     كمونيست). 210، ص   20 ج   ،مجموعه آثار (
آنـان  . ورزنـد   ضرورت تبعيت وظايف تاكتيكي از هدفهاي استراتژيك تأكيـد مـي          

 نبايد اسـتراتژي را از مـضمون        ،دارند كه تغيير در تاكتيك       اعالم مي  اًكدؤهمچنين م 
آنان قاطعانه . اش تهي سازد يا در هدف تاريخي پرولتاريا انحراف ايجاد كند          انقالبي

را به  ] استراتژي انقالب سوسياليستي  [كه هدفهاي انقالبي    هاي راست     با اپورتونيست 
 كه با تكيه لجوجانـه بـر بعـضي    »چپ«هاي  سپارند و نيز اپورتونيست    فراموشي مي 

 وظايف تاكتيكي و  ،اند  شده   كه بواسطه تغيير شرايط تاريخي كهنه        ،هاي مبارزه   شكل
 »چـپ «هاي    تونيستاپور. نمايند    كنند، مخالفت مي    استراتژيك جنبش را مخلوط مي    

انديشند و توجه ندارند كه اين شكل مبارزه هميشه درست            تنها به قيام مسلحانه مي    
و قابل استفاده نيست و آن را تنها در شرايطي معين و آنهم بمثابه آخرين چاره كار                 

اسـتراتژي از نـوعي     . در پاسخ به مقاومت مسلحانه استثمارگران بايد بكار گرفـت         
آن به دنبـال تغييـر سـطح تكامـل            تغييرات  . بي برخوردار است  ثبات و پايداري نس   

وظـايف اسـتراتژيك    . گيـرد    و يا يك كشور صورت مـي       جنبش جهاني كمونيستي  
شود كه وظايف قبلـي انجـام يافتـه و كـشور بـه مرحلـه                   زماني مطرح مي   ،جديد

 مثال، در يـك كـشور وظـايف         اگر بعنوان . جديدي از تكامل خود گام نهاده باشد      
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 تـدارك و    -   استراتژي جديد  ، دمكراتيك انجام گرفته باشد، حزب     - انقالب بورژوا 
تاكتيـك از اسـتراتژي پويـاتر و        . كـشد    را پـيش مـي     -  انجام انقالب سوسياليستي  

هاي مبارزه با تغيير تناسب نيروهاي طبقـاتي يـك            ها و شيوه      شكل. تر است   متحرك
نويـسد كـه الزم        مـي  لنين. شود  المللي، دگرگون مي    يير شرايط بين  كشور و نيز با تغ    

است كيفيات ويژه تكامل عيني بسوي كمونيسم در كـشورهاي مختلـف و نيـز در                
  �...بيني نمود  مطالعه و پيش،اجزاء متفاوت كمونيسم را كشف

  
   و انقالب اجتماعيماركسيسم

 انقالب اجتماعي عبارتست از نقطه عطفي در حيات يـك جامعـه             ،مماركسيساز ديدگاه   
پاشـد و   فـرو مـي  ) ارتجاعي( نظام اجتماعي كهنه و فرسوده    ،كه طي آن در يك تحول كيفي      

مـادي ايـن تحـول در          شـالوده . شـود   جـايگزين آن مـي    ) مترقي(بالنده   نظام اجتماعي نو و   
كه طي آن تضاد ميان نيروهاي مولد رشد يابنده با مناسبات           مناسبات مادي جامعه قرار دارد      

رسد كه بايد با حـذف مناسـبات توليـدي     توليدي كهنه و ميرنده به چنان نقطه تخاصمي مي        
كـه مناسـبات مـادي جامعـه در          از آنجا . كهن و جايگزيني مناسبات توليدي نوين حل شود       

قات مدافع نظـام اجتمـاعي نـوين و          حذف طبقه يا طب    ،يابد  قالب طبقات اجتماعي تبلور مي    
 ،تغييـر حاكميـت    بـا ). انقـالب سياسـي   (مترقي، نخستين گام در انقـالب اجتمـاعي اسـت           

حكومت انقالبي نوين به تغيير مناسبات توليدي جامعه و تحول نظام اجتماعي كهنه دسـت               
ي نظـام   رسد كه اين تحول اجتماع      مي نهائي زند و انقالب اجتماعي تنها زماني به فرجام         مي

  2.كهنه به نظام نوين به پايان رسد
 تئـوري   ، مـيالدي اروپـا    19 و   18هـاي قـرون        كه تحت تأثير انقالب    ، و انگلس  ماركس

 3يـر   و تـي   گيـزو  ،يري   تحت تأثير مورخاني چون تي     ،انقالب اجتماعي خود را تنظيم كردند     
 و  فئوداليسم اروپـا  (ها را انتقال قدرت از طبقات ارتجاعي اروپاي كهن            مضمون اين انقالب  

آنهـا ايـن    . ديدند  ازي بالنده و در حال رشد مي      به طبقه بورژو  ) آن  بقات وابسته به    اقشار و ط  
                                                            

، چاپ سوم، پـائيز      تودة ايران  ، ترجمه و نشر از سازمان جوانان       مباني سوسياليسم علمي   ،... و   آفانسيفويكتور  . 1
  .123 ،121، ص 1360

ا به جدر اين:  نيازمند بحث مبسوطي است كه بايد در جاي ديگر بررسي شودماركسيسم عيتئوري انقالب اجتما. 2
 شـناخت و سـنجش      ،احـسان طبـري   : براي آشنائي بيـشتر مراجعـه شـود بـه           . گردد  اين اشاره كوتاه بسنده مي    

 ،انتشارات حـزب تـوده     ( ترجمه محمد پورهرمزان   ، لنين درباره انقالب اجتماعي    ، انگلس ، و ماركس  ماركسيسم
 1358.(  

  .»فهرست توضيحي اعالم«، ، شناخت و سنجش ماركسيسمن طبرياحسا: مراجعه شود به. 3
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ه و در آينــده تــسري دادنــد و مــضمون همــه يخ بــشر در گذشــترتعمــيم را بــه تمــامي تــا
تبـع آن    و بـه  (هاي گذشته تاريخ بشر را همين جابجائي حاكميت طبقاتي اجتمـاعي              انقالب

آينـده نيـز ايـن تحـول تـداوم            دانستند و اعالم داشتند كـه در        ) جابجائي نظامهاي اجتماعي  
حـذف خواهـد    راخواهد يافت و حاكميت طبقه نوين پرولتاريا، حاكميت كهنه بـورژوازي           

  .كرد و نظام نوين سوسياليستي را به ارمغان خواهد آورد
 تفكيـك   ماركسيـسم اساسي انقالب اجتمـاعي از نظـر         بنابراين در دوران نوين، دو نوع     

  .گرديد
 بعدها ايـن دو نـوع اساسـي انقـالب           .انقالب سوسياليستي : انقالب بورژوائي؛ دوم  : اول

  :شكل زير تنظيم و تبيين گرديداجتماعي معاصر به 
فئوداليـسم،  (دهد كه در آن بقاياي نظامهـاي كهـن            انقالب بورژوائي در جوامعي رخ مي     

ايـن انقـالب    . جامعه هنوز وارد فاز رشد صنعتي نشده است        موجود است و  ..) . و اي  هعشير
ن  است كـه طـي آ      »جهان سوم «ناپذير در تاريخ همه جوامع، از جمله          يك ضرورت اجتناب  

 رخنـه يابـد و      سـتا واري ارضـي در ر    د   حل شود، مناسـبات سـرمايه      »فئوداليسم«بايد مسئله   
. داري دهـد     سرمايه »مدرن«هاي    هاي سنتي زندگي روستائي جاي خود را به ساخت          ساخت
داري ارضـي در روسـتا در مركـز اقـدامات              و توسـعه سـرمايه     »حل مسئله ارضي  « ،بنابراين
ايـن  ).  رخ داد  طبق الگـوئي كـه در انقـالب كبيـر فرانـسه           (ئي قرار دارد    ا بورژو هاي      انقالب

، »جهـان سـوم   «ناپذير كه تمام جوامع، از جمله كشورهاي          سرنوشتي است محتوم و اجتناب    
در پي اين تحول است كه جامعه سنتي مـدرنيزه خواهـد شـد، صـنعت                . از آن گريز ندارند   

همپاي آن طبقه كارگر پديد خواهد شد و بـه وزن قابـل اعتنـائي در              توسعه خواهد يافت و     
 »فئـودالي «با حل وظايف انقالب بورژوائي، يعني تبديل جامعه         . فتجامعه دست خواهد يا   

است كه مسئله انقالب سوسياليستي در دستور       ) مدرن غربي (داري    به جامعه سرمايه  ) سنتي(
اي اسـت كـه       اين پديده . رسد   فرا مي  »سرمايه« و» كار«حل تضاد    گيرد و نوبت    روز قرار مي  

  .  رخ داده است و آمريكاي شماليدر اروپاي غربي
ژوازي صـورت گيـرد     ر اگر تنها بدست طبقه بـو      )مدرنيزاسيون(تحول بورژوائي جامعه    
ي بورژوازي و با شركت ساير       ولي اگر اين تحول به رهبر      ،شود  انقالب بورژوائي ناميده مي   

 دمكراتيـك خوانـده     -انجـام گيـرد انقـالب بـورژوا       ) توده مـردم  : دموس(طبقات اجتماعي   
 اسـت و نمونـه انقـالب         و هلند  هاي انگلستان    انقالب ،هاي بورژوائي   نمونه انقالب . شود  مي
  .كبير فرانسه  انقالب، دمكراتيك-ژواربو

 دمكراتيـك بايـد در      -  او رهبـري انقـالب بـورژ      ، و پلخانف   و انگلس  از ديدگاه ماركس  
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داري و   با تحليل شـرايط جديـد نظـام سـرمايه    ولي بعدها لنين. دست طبقه بورژوازي باشد 
امپرياليـسم كـه عبارتـست از       (مدعي شد كه در دوران نـوين        ورود آن به مرحله امپرياليسم      

داري رقابـت آزاد      كه دوران سرمايه   ( و انگلس   مانند دوران ماركس   ،)داري انحصاري   سرمايه
پرولتاريا .  دمكراتيك به دست بورژوازي باشد     - الزامي نيست كه رهبري انقالب بورژوا     ) بود

 دمكراتيك را بدست    -انقالب بورژوا ) رهبري (»هژموني«تواند    نيز مي ) ها  تسماركسييعني  (
 - دست يابد، در مرحله اول، وظايف انقالب بـورژوا         »هژموني«اگر پرولتاريا به چنين     . گيرد

را بـه انجـام       )داري  هاي ماقبل سرمايه    م فئودالي و ساير ساخت    احذف بقاياي نظ  (دمكراتيك  
داري بطـور    حـذف مالكيـت سـرمايه     (انقالب سوسياليـستي    خواهد رساند و سپس وظايف      

ايـن تـز لنـين، كـه فراروئـي          . را پي خواهد گرفـت    ) اخص و مالكيت خصوصي بطور اعم     
و بنـام دو تاكتيـك      ا در كتـاب     ،شـود   انقالب دمكراتيك به انقالب سوسياليستي خوانده مـي       

  .مطرح شد.) م1905(سوسيال دمكراسي در انقالب دمكراتيك 
 هيتلـري در   در مناطق تحت اشغال آلمـان هاي ارتش سرخ  با پيروزي ،ن استالين در دورا 

فاشيـست عليـه    مراه ساير نيروهاي ضد ههاي اروپاي شرقي كه به كمونيست ،اروپاي شرقي 
 حكومـت ايـن كـشورها را        ، با حمايت ارتش سرخ    ،كردند  اني مي  مبارزه پارتيز  ارتش آلمان 

 ولي افـراد و احـزاب       ،ها بود   ها رهبري به دست كمونيست      در اين حكومت  . بدست گرفتند 
در ايـن رابطـه   . بدست آوردند) هرچند ناچيز(حاكميت   ها نيز سهمي در     متحد با كمونيست  

اساس ايـن تئـوري، انقـالب فـوق          بر. اي مطرح شد    توده بود كه تئوري انقالب دمكراتيك    
باشد،   مي) حزب كمونيست (نوعي انقالب اجتماعي است كه رهبري آن بدست طبقه كارگر           

حكـومتي كـه    . ولي در آن ساير اقشار و طبقات انقالبي و ضد فاشيست نيز مشاركت دارند             
اي ولـي بـا رهبـري         جبهـه  رسـد، حكـومتي اسـت       بـه پيـروزي مـي      »انقـالب «در اثر ايـن     

اي بتـدريج     دولـت دمكراسـي تـوده     .  نـام دارد   »اي  دولت دمكراسي تـوده   «ها، كه     تكمونيس
ديكتاتوري (كمونيست خود را حذف خواهد كرد و دولت خالص ماركسيستي            ريمتحدين غ 

اي، بـه انقـالب       تيك تـوده  ارا مستقر خواهد ساخت و بدين ترتيب، انقالب دمكر        ) پرولتاريا
 .سوسياليستي فرا خواهد روئيد

هاي اسـتقالل طلبانـه و ضـد امپرياليـستي و             دايش پديده امپرياليسم و بروز انقالب     با پي 
كـه   ،مـائو .  در قرن بيستم به اينگونـه انقالبـات جلـب شـد            رهائي بخش، توجه ماركسيسم   

هـاي   البرا به دست داشت چنـين عنـوان كـرد كـه در انقـ        .) م1949 (رهبري انقالب چين  
انقـالب  « مسئله رهبري طبقه كارگر ميسر است و نام چنين انقالبي را      ،رهائي بخش ملي نيز   

در اين انقالب همه نيروهاي خلقـي و ضـد امپرياليـست مـشاركت              .  نهاد »دمكراتيك نوين 
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فئودالهـاي ضـد    «مانند بورژوازي ملـي، خـرده بـورژوازي و حتـي بـه تعبيـر مـائو                  (دارند  
را از حاكميت حذف    » غير پرولتري «ها ساير نيروهاي       بتدريج كمونيست  ، ولي )»امپرياليست

 و بدينسان انقالب دمكراتيك نوين بـه انقـالب سوسياليـستي تحـول خواهـد                ،خواهند كرد 
  .يافت

  
  »داري راه رشد غيرسرمايه« و »دمكراسي انقالبي« ؛ماركسيسم

 جهـان سـوم را      ،ي بخـش و اسـتقالل طلبانـه        امواج انقالبهاي رهـائ    ،در نيمه قرن بيستم   
 اين بود كه داراي اهداف جدي ضد اسـتعماري و ضـد             رها د   ويژگي اين انقالب  . رفتگفرا

هـا داراي      توده مردم و رهبران اين انقالب      ،بود و بعالوه  ) مانند انقالب الجزاير  (امپرياليستي  
از نـوعي   ) ماننـد جمـال عبدالناصـر     ( گـاه    نـد و  دجويانـه بو   ها و آرمانهاي عـدالت      خواست

ماننـد كـشورهاي    ( در اينگونـه كـشورها       ، از سوي ديگـر    .كردند  دفاع مي  »سوسياليسم ملي «
بودنـد و   ) هژمـوني (ها فاقد قدرت كافي براي كسب رهبـري           كمونيست) آفريقائي  عربي و   

ناسيوناليستي و مذهبي راه توسـعه   تنفذهاي م يايدئولوژبافت سنتي فرهنگ جامعه و وجود    
هاي رهائي بخش ملـي       هاي ماركسيست انقالب    تئوريسين. كرد   را بشدت سد مي    ماركسيسم

هاي اساسي    كردند، كه اهداف و خواست     مي دمكراتيك ارزيابي    - انقالبهاي بورژوا  ،اًرا ماهيت 
 )ه سنتي و توسعه جامعه مدرن صـنعتي       حذف جامع ( دمكراتيك   -  همان اهداف بورژوا   ها  آن
 داراي بعـد شـديد ضـد        ، دمكراتيك - عالوه بر بعد بورژوا    ،ها  ولي اينگونه انقالب  . باشد  مي

 ،هـا   اين انقـالب  . هاي دمكراتيك ملي تئوريزه شدند      و لذا بعنوان انقالب    ،هستندامپرياليستي  
 مـيالدي در    1960 و   1950 كـه در سـالهاي       گردنـد   هاي نوپـائي مـي       استقرار دولت  منجر به 

هـا، اگـر در راه        اين دولت . يافته به قدرت رسيدند    استقالل و رهائي   بسياري از كشورهاي نو   
ـ           باشـند و راه وابـستگي مجـدد بـه           اسـتوار ش  يضد امپرياليستي و دمكراتيك خود كـم و ب

ويژگـي ايـن دولـت و       . شـوند    دولتهاي دمكراسي ملي ناميده مي     ،امپرياليسم غرب را نپويند   
) در ضديت با غـرب    ( طلبانه هاي استقالل    تالش ،)كه دمكرات ملي نام گرفتند    (ها    تيخصش

  )گرايش به تحوالت اقتصادي در راسـتاي تحقـق عـدالت اجتمـاعي            (جويانه آنها    و عدالت 
  .باشد مي

 تئـوري   ،بخـش جهـان سـوم      هاي رهائي   تأثير انقالب   تحت ، در نيمه قرن بيستم    ،بنابراين
 - 1970هـاي   بعـدها، بـويژه در دهـه   .  مـدون شـد  توسط ماركسيسم يانقالب دمكراتيك مل  

 اين تئوري مورد بحث جدي قرار گرفت و مقوله جديدي بنـام دمكراسـي مطـرح                 .م1960
 هاي انقالبي راديكال در جهان سوم، كه هر چند ماركسيست           تيظهور احزاب و شخص    .شد
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 موجـب پيـدايش   ،دادنـد  داري بـروز مـي   سرمايههاي شديد ضد  نبودند ولي از خود گرايش    
دربـاره مـرز ايـن اصـطالح بـا اصـطالح            .  گرديـد  ماركسيسم در   »دمكراسي انقالبي «مقوله  

كـارن  . نظـر وجـود دارد     ت اخـتالف  ماركسيـس هـاي      در ميـان تئوريـسين     ،»دمكراسي ملي «
كوشـيدند تـا    هـا   ولي برخـي تئوريـسين  1.داند  هم مي، اين دو اصطالح را مترادف   بروتنتس
را به  » دمكراسي انقالبي « و اصطالح    ،رو و راست     را به جناح ميانه    »دمكراسي ملي «اصطالح  

هـاي رهـائي      رهبران انقـالب  ) ولي غير ماركسيست   (يگرا جناح چپ و راديكال و شوروي     
  .بخش جهان سوم اطالق كنند

از زمره نخستين كساني بود كه بـه تبيـين             ،، تئوريسين برجسته ماركسيسم   احسان طبري 
 پرداخت و در تحليل خود از ديدگاه ماركسيـستي چنـين            »دمكراسي انقالبي «طبقاتي پديدة   

هـايي از كـارگران و         كه از بورژوازي كوچـك تـا اليـه         »قشرهاي متوسط «مفهوم  « :گفت
 جامعـه   »قشرهاي متوسط «. اهميت بسيار دارد  ... »جهان سوم «گيرد، در     را در بر مي   دهقانان  

). كه البته بخش مهمي از اين قشرهاي متوسط است        (تنها به معناي خرده بورژوازي نيست       
 عالوه بر خرده بـورژوازي، چنـان كـه          »جهان سوم «قشرهاي متوسط جامعه در كشورهاي      

 بخـشي از كـارگران و دهقانـان، بخـش مهمـي از              ،چكهائي از بورژوازي كو     گفتيم، اليه 
  .گيرد كارمندان و روشنفكران، افسران ارتش و روحانيون را در بر مي

گيرند، ولـي در   داري از هم فاصله مي      آن كه در تكامل آتي جامعه سرمايه        اين قشرها با    
خورد بـا   داري، از جهت شيوه زندگي و طرز تفكر و شيوه بر            مراحل آغازين تكامل سرمايه   
 كه آنهـا را از يكپـارچگي سـنتي           قشربندي در ميان اين اليه    . مسائل، با هم همانندي دارند    

  .گيرد داري انجام مي آورد، چنانكه گفتيم در جوامع رشديافته سرمايه بيرون مي
) راديكـال (و بنيادگرا   ) ناسيوناليست(گرا    دمكراسي انقالبي از جهت سياسي فعال، ملت      

سياسي ضد امپرياليستي، ضد فئودالي،     ) يا پالتفرم (ت كه يك كار پايه      قشرهاي متوسط اس  
وضـع جهـاني و وضـع       . پذيرد و عرضـه ميكنـد       داري را مي      ، ضد سرمايه    ساالري  ضد پدر 

گيـري دمكراسـي انقالبـي و         هايي كه گردآورده، در نوع موضع       داخلي كشور، و نيز تجربه    
ـ     . درجه پيگيريش مؤثر است     را كـه در     »بـورژوازي ملـي   «ا، مقولـه    زماني بود كه حزب م

شـناخت و امـروز كـساني مقولـه مهـم             جنبش ملي كردن نفت نقش مهمي داشـت نمـي         
شناسند و اين پايه معرفتـي         را كه در انقالب اخير نقش مهمي دارد نمي         »دمكراسي انقالبي «

                                                            
ـ بهـزادي .  ترجمه ب ،، جلد دومبخش ملي دوران معاصر ، انقالبهاي رهائيكارن بروتنتس . 1 ، 1361، شر دوران ، ن

  .)1زيرنويس  (7ص 
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  .خطاهاست
رياليـستي،  عناصر ضد امپ  . شود  گيري دمكراسي انقالبي نوعي التقاط ديده مي        در موضع 

داري بـزرگ و قبـول نـوعي             روحيات مخالف با سـرمايه     ،)خلقي(گرايانه، دمكراتيك       ملت
در اين موضـعگيري وارد     ) بصورت دفاع از قسط و عدالت اجتماعي      (عناصر سوسياليستي   

 مـثالً (هاي انقالبـي قـرن نـوزدهم          هاي انقالبي دوران ما، مانند دمكرات       ت  دمكرا. گردد  مي
در عـين حـال، آنهـا       . توجه خاصي به حل مسئله دهقاني دارنـد        �،)ر روسيه ها د   نارودنيك

شناسي بورژوائي و خرده بورژوائي غربـي نيـز قـرار     هاي مختلف جامعه    تحت تأثير انديشه  
در كـشور مـا،     .  ضـد كمونيـست و ضـد ماركسيـست هـستند           اً شديد گيرند و معموالً    مي

انـد و      مذهبي و گاه به شكل غيـر مـذهبي بـروز كـرده             هاي انقالبي، گاه به شكل      دمكرات
 كـارگري   ايـدئولوژي داري و      سـرمايه  ايـدئولوژي كـه بـين     (خـود را    » ميانگين«نظريات  

 »اجنبي« و مخالفت با     » گرائي  ملت«در واقع توسل به     . اند  مطرح ساخته ) است] ماركسيسم[
 ،مـثالً .  التقاطي دمكراسي انقالبي است    يايدئولوژ، صفت شاخصي در     »مذهب«و توسل به    
 خود، بر آن    »كنسياليزم«بخش غنا در نظريه موسوم به          از رهبران جنبش رهائي    قوام نكرومه 

 رهبـر جنـبش      ره  جوليوس نـاير  .  وجود ندارد   با ماركس  بود كه تفاوتي بين نظريات مسيح     
كرد كه تنها مذهب اسـت كـه او را از              تصريح مي  »آروشا  اعالميه  « در   رهائي بخش تانزانيا  
 تصريح شده اسـت كـه       در مادة پنجم قانون اساسي جديد الجزاير،      . كند  ماركسيزم جدا مي  

اليسم كارگري و دهقـاني از سـوي ديگـر اجـزاء            اسالم و مدنيت عربي از سوئي و سوسي       
يا در برنامه حزب سوسياليستي برمـه، از سـوئي سـالوس و             . ك حكومت هستند  ايدئولوژي

رياكاري مذهبي نفي شده ولي از سوي ديگر مذهبي كه موجب تزكيه اخالقي جامعه باشد               
ـ       . همراه با سوسياليسم توصيه شده است      ذهب عـالوه   هدف دمكراسي انقالبي از توجه به م

هاي انقالبي به اين عقايد مذهبي، جلب هر چـه بيـشتر              بر دلبستگي صادقانه خود دمكرات    
در ميـان   ...  بـه معتقـدات مـذهبي بـاوري عميـق دارنـد            »جهان سـوم  «عامه است كه در     

توان يك جناح چپ و پيگير        در ميان آنها مي   . هاي انقالبي ناهمگوني حكمرواست     دمكرات
 ضدكمونيست و فاشيست مĤب است و يك جنـاح معتـدل و   اًعميقو يك جناح راست كه     

 حتـي اصـطالح     در مورد جناح راسـت دمكراسـي انقالبـي، لنـين          . ميانگين تشخيص داد  
امپرياليستي و  گرائي ضد برد، يعني عليرغم خلقيت و ملت  را به كار مي»دمكراسي ارتجاعي«

هـاي ارتجـاعي سـوق        گيري  ي آنها را به موضع    پرستي، ضديت با عقايد انقالب     مترقي، سنت 

                                                            
  . مراجعه شود496، ص  به شناخت و سنجش ماركسيسم»ناروديسم«ي با مفهوم يي آشنا برا. 1
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  .دهد مي
هـاي   طبيعي است كه دمكراسي انقالبي به علت پايگاه ناهمگون خـود داراي گـرايش             

بسته به وضع كشور و وضع جهان، يا به بيان ديگر بسته بـه              . بالقوه تاريخي گوناگون است   
هاي انقالبي متعلق بـه       راتفشار بورژوازي داخلي و فشار امپرياليسم، و بسته به اينكه دمك          

چه جناح يا داراي چگونه ليدرهائي هستند، يا تا چه حد از عهده حل مـسائلي كـه بـا آن              
تواند به صورت     ها مي   گيري  اين سمت . كنديگيري آنها فرق م     آيند، سمت   روبرو هستند، برمي  

زيربنـاي اقتـصادي كـشور معـين در ايـن        . چرخش به راست و چرخش به چـپ درآيـد         
درجه قـوت بـورژوازي محلـي و يـا پرولتاريـاي محلـي در ايـن                 . ها مؤثر است   چرخش
  1»...ها مؤثر است چرخش

 سـخن بـر سـر ظهـور         ،شـود   همانگونه كه در تعريف جامع و فشرده فوق مشاهده مـي          
و علمـي     بويژه بعلت اهميت جدي سياسي     ،تي را ماركسيسشناسي    اي است كه جامعه     پديده

 انـواع  ، ماركسيـسم ،تـا پـيش از ايـن   .  تنـاقض كـشانده اسـت    به خود درگير كرده و به   ،آن
 قالـب  »سوسياليـستي « و » دمكراتيـك - ژواربـو «عي معاصر را با دو مقولة       امتهاي اج   انقالب

هـاي انقالبـي گـسترده و داراي پايـه مردمـي              ولي اكنون سخن بر سر ظهور جنـبش       . زد  مي
  :نيرومند در جهان سوم است كه

جويانـه و    تند و شـعارهاي عـدالت     سداري هـ    ضدامپرياليـستي و ضدسـرمايه     اًد شدي -1
 كاپيتاليسم غربـي را بعنـوان الگـوي         ،كشند و در اين مسير      استقالل طلبانه جدي را پيش مي     

هـا و     هـا و بيـنش       دمكراتيك به اين جنـبش     - بنابراين اطالق بورژوا   .شمرند  رشد مردود مي  
  .رجال صحيح نيست

برابـر بلـوك      در ،يرنـد ذپ   نمـي  ايـدئولوژي  را بعنـوان يـك       اركسيسمم در عين حال     -2
 يـا   »ناسيوناليـستي «هـاي     ايدئولوژيدهند و به         از خود استقالل عمل نشان مي      ،سوسياليست

 گـشوده   ماركسيسم اين پديده است كه باب جديدي در         ادر برخورد ب   . باور دارند  »مذهبي«
 و  اوليانفـسكي  يست ماننـد  سهاي مارك    و ساير تئوريسين    احسان طبري  ، تحليل فوق  در. شد

آن نه    سازند كه پايه طبقاتي       اي نو مطرح مي     را به عنوان پديده   » دمكراسي انقالبي  «،بروتنتس
 .!»قـشرهاي متوسـط   «يعي است بنـام      بلكه طيف وس   ،ژوازي و نه خرده بورژوازي است     ربو

  و نارسائي آن   ماركسيسمخود اين پديده نيازمند تحليل جدي است و تناقض بينش طبقاتي            
  .دهد كه از حوصله اين نوشتار خارج است را نشان مي
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اي اسـت، بـه توصـيف روسـتيالو           تر شود كه سخن بر سر چه پديـده          براي آنكه روشن  
 توجـه  »جنبش عـدم تعهـد  «، رهبر استقالل غنا و چهره برجسته         از قوام نكرومه   اوليانفسكي

  :كنيم
 هاي جنبش ضد اسـتعماري آفريقـا        ترين شخصيت    يكي از برجسته   قوام نكرومه 

ل آزادي و   بسـم او بعنوان يك رهبـر سياسـي بـه          .  است 1940-1960هاي    در سال 
كشي استعماري و نواستعماري و       ناپذير عليه بهره   زه آشتي ر سمبل مبا  ،وحدت آفريقا 

او يـك انديـشمند و      . به يك رجـل سياسـي داراي وجهـه جهـاني بـدل گرديـد              
 از روند رهائي ملي     ،كوشيد به دركي فلسفي     پرداز برجسته سياسي بود كه مي       نظريه

  ... دست يابدهمستعمرو اجتماعي كشورهاي 
هاي در ريشه متضادي كه ويـژه جنـبش رهـائي              از آن گرايش   ،هاي وي   فعاليت

تـالش در راه پيـشرفت اجتمـاعي همـراه بـا            :  متـأثر بـود    ،بخش معاصـر اسـت    
بخـش و     رهـائي   اي جنبش    خصايص دمكراتيك يك رهبر توده     ،ماندگي عميق   عقب
گرايي آفريقـائي    ن وسطايي قبيله  كه ريشه در سنن قرو      استبدادي حكومتي  يها  شيوه

 تمايل به خدمت    ،ارد، كشش به سوي سوسياليسم و تعصبات خشك ناسيوناليستي        د
توهمـات رفرميـستي بـر       ،هاي افراطي شخـصي     طلبي  ه به منافع خلق و جاه     انصادق

 و   ويـژه نكرومـه    هايـن پديـد   . ده مشي احزاب كارگري و راديكاليـسم چـپ        وشال
 بلكه انعكاس تناقـضات ژرف و واقعـي قـشر ميـاني             ،ص وي نبود   شخ »خصيصه«

ژوازي در كشورهاي مستعمره و نيمه مـستعمره بـود كـه پـس از جنـگ       رخرده بو 
ترين نيرو در كشورهاي ملي نوپا در صف مقـدم مبـارزات              بعنوان فعال  جهاني دوم 

  �...استقالل طلبانه قرارگرفتند
سـتايد، او را بـه علـت عقايـد غيـر             را مـي    در اين مقاله ضمن آنكه نكرومه      اوليانفسكي

 نـه راه نكرومـه، بلكـه راه         ،آفريقـا  كنـد و بـه انقالبيـون        اش به شدت نقـد مـي        ماركسيستي
  .نمايد  را توصيه ميماركسيسم

 در محافل روشنفكري و دانشجوئي      »جنبش چپ نو  «پيدايش  كه  ه   همانگون ،هر روي ه  ب
هـاي    ش جنـبش  ي پيـدا  ،الشعاع خود قرار داد      را به شدت تحت    ماركسيسم ايدئولوژي ،غرب

 ، را داشتند نيز  ماركسيسم كه داعيه استقالل و حتي رقابت با         ،راديكال انقالبي در جهان سوم    

                                                            
سـال   4، شـماره    مجلـه دنيـا    (شـهبازي . ع    ، ترجمـه  »سوسياليسم علمي و قوام نكرومه    « ،ليانفسكيوروستيالو ا . 1
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، » دمكراتيك - انقالب ملي «هاي ماركسيستي تأثير گذارد و به پيدايش مباحث تازة            يبر تئور 
 همانگونه كـه    ،هاي ماركسيست   تئوريسين. شد  منجر »دمكراسي انقالبي « و   »دمكراسي ملي «

تـا    نيز كوشـيدند »جنبش دمكراسي انقالبي« عمل كردند، در برابر   »جنبش چپ نو  «در برابر   
هـا و      در جهـت جـذب ايـن جنـبش         ، آنهـا  » ضـد كمونيـستي    هـاي   داوري پيش«ضمن نقد   
 و تـأثيرات    »جنـبش عـدم تعهـد     «پيدايش  .  بكوشند اركسيسمها به مدار اردوگاه م      شخصيت
  .المللي آن در اين شيوه نگرش تأثير جدي داشت عظيم بين
راه :  شـد كـه    حشناسـي ماركسيـستي مطـر       اين پرسش در جامعـه     ،تأثير اين پديده   تحت

اري   د  اند و در آن ضمن نفي راه سرمايه         گرفته هاي انقالبي نواستقالل درپيش    رشدي كه رژيم  
است كـه     چيست؟ طبيعي  ،باشند  ستي نيز نمي  ماركسيغرب حاضر به تبعيت از الگوي رشد        

داري   ه رشـد سـرمايه    اتـوان آن را بعنـوان ر        ولي آيـا مـي     ، سوسياليستي نيست  ،اين راه رشد  
انـد    گرفتـه  هاي دمكرات انقالبي پيش     كه رژيم را  اه رشدي    آن ر  بعبارت ديگر، ؟  !ارزيابي كرد 

  تبيين كرد؟ بايد تحت چه بابي تبويب و
 كه راه سومي    ندت مدعي شد  ماركسيسپردازان    در پاسخ به اين پرسش، گروهي از نظريه       

  رشدي كه كشورهائي از نوع الجزايـر يم وجود ندارد و الگو  سداري و سوسيالي    ميان سرمايه 
داري    كه الجرم به همپيونـدي بـا سـرمايه         ،داري دولتي است    اند همان سرمايه    در پيش گرفته  

هاي رهائي بخش جهان سـوم دو راه بيـشتر وجـود              براي انقالب . المللي خواهد انجاميد    بين
ها را بپذيرنـد و در راه رشـد سوسياليـستي گـام بردارنـد                تماركسيسيا بايد رهبري    : ندارد

 و يا در غير اين حالت و تمسك به الگوهاي تخيلـي مبنـي بـر               )  و كوبا  ويتناممانند الگوي   (
المللي   داري بين   داري را طي خواهند كرد و جذب مدار سرمايه           الجرم راه سرمايه   »راه سوم «

  1.خواهند شد
 و  اتحاد شوروي  در واقع سبب انزواي    ،شد  پيرايه بيان مي   اين تحليل اگر به اين شكل بي      

هـاي    در حاليكه تئوريـسين    ،گرديد  هاي انقالبي جهان سوم مي       از جنبش  اركسيسماردوگاه م 
ها قصد جـذب      داري اين جنبش    ت با توجه به ابعاد ضد امپرياليستي و ضد سرمايه         ماركسيس

راه «ليل فوق مبنـي بـر عـدم امكـان           ور به تح  اا در عين ب   ذل. و تأثيرگذاري بر آنها را داشتند     
 دهنـد كـه     ارائـه داري و سوسياليسم، كوشيدند تا اين تحليـل را بنحـوي               ميان سرمايه  »سوم

بـر پايـه همـين    .  گـردد  در مدار اتحاد شوروي، دمكراتيك - هاي انقالبي   سبب جلب جنبش  
  . تنظيم شد»داري هراه رشد غير سرماي«اسي بود كه تئوري يس - ضرورت عملي
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هـاي كالسـيك     تالشي است در جهت تطبيق تئوري،»داري راه رشد غير سرمايه   «تئوري  
هـاي انقالبـي در        مستحدثه و نوين برخاسته از واقعيت پوياي جنبش        مسايلتي بر   ماركسيس

 كه مولود شرايط قـرن نـوزدهم        ،هاي كهن ماركسيستي    و قانونمندي   با قالبها   كه ،جهان سوم 
 ، بر بنياد تحليل دو قطبي از جهان معاصـر        ،اين تئوري .  هم خوان نيست   ، است غربياروپاي  

 1917  كه با انقـالب اكتبـر      »دوران معاصر «: شود استوار است     خوانده مي  »دوران تئوري«كه  
) به سركردگي امپرياليسم آمريكا   (داري    دو بلوك سرمايه    حوزه نفوذ   به ،شود   آغاز مي  روسيه

كشورهاي جهان سـوم كـه در       .  تقسيم شده است   )يوبه رهبري اتحاد شور   (و سوسياليستي   
اسـتعمار را پـيش      ستيز با امپرياليسم جهاني راه استقالل و رهـائي از سـلطه اسـتعمار و نـو                

 شديد ضد كاپيتاليستي از خود      هاي گرايشبه دليل سوابق مبارزه ضد امپرياليستي       گيرند،    مي
يـا  :  اين كشورها پس از استقالل سياسي دو راه بيشتر فرا روي خود ندارنـد              1.دهند  بروز مي 

 كه الجرم به تحكيم     ،داري غرب حفظ كنند     هي اقتصادي خود را با دنياي سرما      يبايد پيوندها 
داري را در پـيش خواهنـد         ه رشد سرمايه  ام بر آنها خواهد انجاميد و ر      مجدد سلطه امپرياليس  

 و بلـوك    جويانه خود بر اتحـاد شـوروي        استقالل طلبانه و عدالت    ر مبارزه  ب گرفت و يا بايد   
 را  »داري  راه رشد غيـر سـرمايه     « اينگونه كشورها    ،در چنين صورتي  . سوسياليستي تكيه كنند  

 بـه معنـاي مجموعـه اقـداماتي اسـت كـه             »داري  راه رشد غيـر سـرمايه     «. يرندگ  در پيش مي  
 دمكراتيك در راستاي استقالل اقتـصادي و بـسط عـدالت اجتمـاعي در               - هاي انقالبي   رژيم
 راه  »داري  سـرمايه  غيـر  راه رشـد  « ،هـاي شـوروي     از ديدگاه تئوريسين  . گيرند   پي مي  ركشو

 راهي اسـت    ، سوسياليسم نيست، بلكه تنها يك دوره انتقال است        داري و   سومي ميان سرمايه  
و اگر دمكراتهاي انقالبي در اين گرايش خود بـه          . كه الجرم به سوسياليسم ختم خواهد شد      

اي جز بازگـشت بـه راه رشـد           خود ناپيگيري نشان دهند چاره     سمت بلوك سوسياليستي از   
  . داري نخواهند داشت سرمايه

  راه رشـد غيـر سـرمايه      «اي بنام      پديده شود كه اصوالً    وق روشن مي  با توجه به توضيح ف    
هـاي    تئوريـسين  داري، مـورد قبـول       ميان سوسياليـسم و سـرمايه      »راه سوم « به عنوان    »داري

گردد، يك مـشي       عرضه مي  »داري  سرمايهراه رشد غير  « نبوده و آنچه كه بنام تئوري        شوروي
پيوندي و جذب به بلوك سوسياليستي را بعنـوان تنهـا            راه هم كوشد تا       سياسي است كه مي   

                                                            
قـرار  » هاي تـاريخي    تئوري دوران «گرا     شوروي هاي جديد احزاب كمونيست     همانگونه كه گفتيم در پايه تئوري     . 1
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راه رهائي از سلطه بلوك امپرياليستي غرب به كشورهاي انقالبي جهان سوم توصيه كنـد و                
از نـوع  ( عـدالت اجتمـاعي، راه سوسياليـسم       و ها را در استقالل ملـي       راه موفقيت نهائي آن   

  .بنماياند) تي آنسماركسي
اين اصطالح  . گردد  متگيري سوسياليستي نيز عنوان مي     اصطالح س  در اين رابطه، معموالً   

  داري در چيست؟ ن با راه رشد غير سرمايه به چه معنا است و تفاوت آ
هـاي ماركسيـست در       در اين مورد نيز بايد گفت كه هماهنگي كاملي در ميان تئوريسين           

 در اسـناد    »سياليـستي سـمتگيري سو  « اصـطالح    اصوالً. كاربرد اين دو اصطالح وجود ندارد     
 مطـرح   »داري  راه رشد غير سـرمايه    «احزاب كمونيست در آغاز بعنوان اصطالحي مترادف با         

اي ر كـه دا   ،هـاي انقالبـي جهـان سـوم          اشـاره بـه راه رشـد اقتـصادي رژيـم           ،شد و منظور  
ت ماركسيـس پردازان    برخي انديشه . جويانه است، بود    داري و عدالت     ضد سرمايه  هاي  گرايش

 »داري   راه رشد غيرسرمايه  « را بجاي    »سمتگيري سوسياليستي « دادند كه اصطالح      يترجيح م 
بيـشتري بـه سـود    ايجـابي  اصـطالح سـمتگيري سوسياليـستي داراي بـار     : بكار برند، زيـرا   

را تبليـغ و    ) سوسياليسم(است و راه آينده اين جوامع       )  تبليغي - از نظر سياسي  (سوسياليسم  
نفـي  ( سـلبي  تنها حامل بـار  »داري راه رشد غير سرمايه«صطالح كند، در حاليكه ا توصيه مي 

ولـي از سـوي ديگـر،       . باشد  مي) گيري به سوي سوسياليسم     داري بدون اثبات جهت     سرمايه
كردند كه هر چند اصـطالح سـمتگيري          هاي ماركسيست چنين استدالل مي        برخي تئوريسين 

اي دال بر امكان راه سوم ميـان    بههسوسياليستي از نظر تبليغي اصطالح مثبتي است و هيچ ش        
از اين نظر مفيد است، ولـي اصـطالح دقيقـي            انگيزد و   داري و سوسياليسم را برنمي      سرمايه
 ولي از نيمه راه بـه دليـل         ،اند   زيرا چه بسا كشورهائي كه در راه رشد فوق گام نهاده           ،نيست

 راه رشـد    هـاي سياسـي داخلـي و خـارجي بـه             اقتصادي و يـا فـشار قـدرت        يها  شكست
 يـا  ،دوران پس از مرگ ناصر به سمت غرب  درمانند تحول مصر(اند  داري باز گشته     سرمايه

). بـاره  تحول سومالي به سمت غرب و عدول از راه رشد انقالبي پيشين در حيات خود زياد   
ا يـك    يك راه مستقل رشـد نيـست و تنهـ          ،»داري  راه رشد غير سرمايه   « از آنجا كه     ،بنابراين

ـ بيني نيست كه رژيم ضد امپريال       دوره گذار و انتقال است و سرانجام آن نيز قابل پيش           ست ي
هد شد و يـا بـه سـمت         اخو) نفوذ مسكو  حوزه( جذب راه سوسياليستي     اًو انقالبي آيا واقع   

  .تر است   لذا اين اصطالح مناسب،غرب گرايش خواهد يافت
هائي صورت گرفت تا اين دو اصطالح تفكيك          تالش. م1980دهه  در   بويژه   ،ولي بعدها 

  : پردازان ماركسيست چنين به تبيين دو مقوله فوق پرداختند برخي نظريه. شود
گـردد    هاي انقالبي اطالق مـي      آن رژيم    به راه رشد اقتصادي      »داري  راه رشد غير سرمايه   «
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داري، در     ضـد سـرمايه    هاي خود گرايش ضـد امپرياليـستي و         يزري  كه در اقدامات و برنامه    
 ولـي  ،دهنـد  جهت محدود ساختن مالكيت خصوصي بزرگ و بسط مالكيت دولتي بروز مي      

 و احـزاب    ماركسيـسم تي وگاه عناد و ضـديت بـا         ماركسيس ايدئولوژيبدليل عدم اعتقاد به     
  . آينده آنها مبهم است،كمونيست

گـردد كـه     هـائي اطـالق مـي       ن رژيـم   به راه رشـد اقتـصادي آ       »سمتگيري سوسياليستي «
گردد و داراي مناسـبات اسـتواري     قطعي تلقي مياًسمتگيري آنها به سوي سوسياليسم تقريب   

 در مـورد آن     اً عموم وضعيطبيعي است كه چنين     . باشند  شرق مي   و بلوك  ويربا اتحاد شو  
 اصـطالح   ،بارت ديگـر  بع. ها است   ق است كه رهبري آن به دست كمونيست       دهائي صا   رژيم

 ، مانند افغانـستان   ،هاي ماركسيست    به راه رشد اقتصادي حكومت     ،»ري سوسياليستي يسمتگ«
ور و  ماندگي كـش    گردد كه بدليل عقب     اطالق مي .. . و  موزامبيك ، آنگوال ، يمن جنوبي  ،اتيوپي

توانند مدعي ساختمان جامعه سوسياليستي باشـند،          هنوز نمي  ،فقدان صنعت پيشرفته در آنها    
ريزي دولتي و كمك بلوك شرق در جهت مدرنيزاسيون و صنعتي كردن كشور               ولي با برنامه  

  1.كنند  تالش مي،طبق الگوي سوسياليستي رشد
                                                            

 و بلـوك شـرق و       ق داراي اهميت كليدي در شناخت سياسـت خـارجي اتحـاد شـوروي             آشنايي با مباحث فو   . 1
باشد و بـراي شـناخت صـحيح مواضـع و عملكردهـاي احـزاب                  در رابطه با جهان سوم مي      احزاب كمونيست 

آخـرين     نيـز بـراي درك       ماركسيـسم هشگران     پژو ،بعالوه. است نيز داراي اهميت قطعي      كمونيست جهان سوم  
در . هاي ماركسيستي در مسائل جهان سوم و راه رشد، بايد بر ايـن مباحـث تـسلط كـافي داشـته باشـند               تحليل

توضيح فشرده فوق، تنها بر نكات گروهي تأكيـد شـد و بـراي جلـوگيري از اطالـة كـالم از ورود در مباحـث                     
 عالوه بـر آگـاهي   ،تي در مسائل جهان سومماركسيسهاي    الزمه شناخت و نقد تئوري    . صصي اجتناب گرديد  تخ

آسـيائي و     ها و تحوالت فكري و سياسي معاصـر در كـشورهاي               آشنائي با جنبش   ماركسيسم،بر مباني تئوريك    
بـراي مطالعـه    . باشـد   شناسان غربي در اين زمينه مي       ههاي جامع    و نيز شناخت تئوري    آفريقائي و آمريكاي التين   

هاي شوروي به فارسي      ، برخي آثار تئوريسين   »دمكراسي انقالبي « و   »داري  راه رشد غير سرمايه   «بيشتر در مسئله    
  :توان به آنها مراجعه كرد ترجمه شده كه مي

 و   ترجمه غالمحسين متين   ،يدار  بوگوسالفسكي، تجربه تاريخي راه رشد غير سرمايه      . سولودوو نيكوف و    . ـ و 
  . جلد2 ، انتشارت اخگر و پيك ايران،عليرضا جباري

    .1359 ، انتشارات ابوريحان،ي ترجمه خسرو اسديدار ايه راه رشد غير سرم،ـ آندريف
 چـاپ سـوم،     انتشارات حزب تـوده،   ...  و ، ترجمه هدايت حاتمي    مسائل معاصر آسيا و آفريقا     ،اوليانفسكي. ـ ر 

1359.  
  .1360 ، انتشارات روزبه،  ترجمه پرويز علوي،يگيري سوسياليست  دولت با سمت،چيركين؛ يودين. ـ و

 انتشارات حيدر ،يالدين بديع تبريز  ترجمه شمس  ، ساختار اجتماعي كشورهاي رشد يابنده     ،ـ الكسي لفكفسكي  
  .1360 ،بابا

  ).دو جلد (1361 ، انتشارات ابوريحان،پويا.  ترجمه ا، ملي دوران معاصربخش  انقالبهاي رهائي، بروتنتس.ـ ك
 ـ  131صـفحات   (1360 ، تـوده سازمان جوانـان :  ترجمه و نشر از،علميمباني سوسياليسم ...  وآفانسيف. ـ و

177(.  
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  استراتژي و تاكتيك حزب توده
  »ي نهائيستراتژا«

 بـه   ايـدئولوژي  لنينيـستي اسـت و تقيـد بـه ايـن             -  يك حزب ماركسيـستي    ،حزب توده 
، هـدف نهـائي و      ايدئولوژي بر مبناي اين     1.ن ذكر شده است     صراحت در آخرين اساسنامه آ    

آن به سمت ايجاد يـك جامعـه           و توسعه    يتس استقرار نظام سوسيالي   ،استراتژيك حزب توده  
   2.ستي در ايران استكموني

 ،ناميـد    مـي  »حزب توده ايـران   «خود را اخالصمندانه    ( ه گفته احسان طبري   ب ،حزب توده 
 و مـردم     و در عمل سياسي و اجتماعي خود در حقيقت متعلق به ايـران             ايدئولوژيولي در   

 آن در   اعـضاي  عملكرد اين حزب و رهبران و        .گرا بود   يك حزب شوروي   3)ودآن كشور نب  
 در چنـان    ، مـسكو  اي  اي منطقـه  هـ   نشانگر وابستگي مطلق بـه سياسـت       ،تاريخ معاصر ايران  

ز  كم و بيش مستقل نيز متمـاي       آن را حتي از احزاب ماركسيستي و چپِ         چارچوبي است كه    
  .سازد نده آن ميب را زي»ستون پنجم ابرقدرت شوروي«سازد و عنوان  مي

 لنينيـستي و    -تيماركسيـس  ايـدئولوژي  ( با توجه به دو خصيـصة حـزب تـوده          ،بنابراين
 ،گردد كه هدف نهـائي حـزب تـوده در ايـران             روشن مي ) وابستگي مطلق به اتحاد شوروي    

 بـا   .باشد   مي اي سوسياليستي وابسته به شوروي    ه استقرار يك نظام سوسياليستي از نوع نظام      
 بـا   ، و  و استقرار آن در منطقه جنوبي مرزهـاي شـوروي          توجه به موقعيت ژئوپوليتيك ايران    

 بر بسياري از مناطق كهن اسـالمي در حـوزه           توجه به حاكميت رژيم سوسياليستي شوروي     
 ،)شـود    خوانـده مـي     شـوروي  هاي آسياي ميانه     جمهوري اًكه اصطالح (  و درياي خزر   قفقاز

 بـه   ،يـت سياسـي توسـط آن       و تـصرف حاكم    بديهي است كه پيروزي حزب توده در ايران       
 بعنوان يك كشور از صحنه سياسـي جهـان و ادغـام آن در امپراطـوري                 معناي حذف ايران  

  .باشد  ميپهناور شوروي
 كشور ما را يا به يك جمهوري وابـسته بـه            ، پيروزي حزب توده در ايران     ،بعبارت ديگر 

                                                                                                                                        
  .1361 ، نشر تندر، ترجمه احمد بسطامي، مسائل كشورهاي رهائي يافته،بروتنتس. ـ ك 
،  تـوده  سازمان جوانان :  ملي امروز، ترجمه و نشر از        بخش  دمكراسي انقالبي و انقالبهاي رهائي     ،بروتنتس: ـ ك 

1360.  
  .3 ص ،، تهران1360 چاپ ، ايراناساسنامه حزب توده. 1
 و ديگـران، مبـاني      آفانسيف. و: مراجعه شود به  ) كمونيسم(براي آشنايي با نظام سوسياليستي و مرحله عالي آن          . 2

، شـناخت و    هاي هشتم و نهم؛ احسان طبري        فصل ، ايران  توده ، ترجمه و نشر سازمان جوانان     سوسياليسم علمي 
  .360ـ 375  و300ـ   285 ص ،سنجش ماركسيسم

  .14، ص كژراهه،احسان طبري. 3
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 ، و يـا در بهتـرين حالـت   ساخت  مبدل مي)آذربايجان شورويو   مانند تاجيكستان ( شوروي
  بـراي ايـران    ،بـود  يـك كـشور مـستقل        »اًظاهر« كه   ، را سرنوشتي مانند جمهوري مغولستان   

توان علت وجودي و علت غـائي          مي ،وضيح فوق با توجه به ت    .دونم  سوسياليستي ترسيم مي  
  .تر دريافت  را عميق» ايرانحزب توده«اي بنام  پديده

 تنهـا اسـتقرار   ، ماركسيـستي آن ايـدئولوژي  به سائقه ، رااگر استراتژي نهائي حزب توده   
 گرائـي مطلـق را      يرواين حزب يعني شو    دوم خصيصهسوسياليسم در ايران عنوان كنيم و       

. تواند موجب آرايش چهرة حزب توده و تحريف واقعيـت شـود              اين تحليل مي   ،ذكر نكنيم 
 كه متأثر از فرهنگ مغرب زمين ،عرف دانش اجتماعي جهان امروز   واقعيت اين است كه در    

هـاي    نظام هاي گوناگون از    انواع برداشت  كاربرد متنوعي دارد و به       »سوسياليسم« واژه   ،است
 جامعه معاصر غربي اسـت و       ، سوسياليسم خاستگاه واژه . گردد   اطالق مي  »آرماني«اجتماعي  
داري   سـرمايه   در تقابل بـا نظـام ناعادالنـه و غارتگرانـه           اًعموم هاي سوسياليستي   ايدئولوژي

در فرهنـگ غربـي داراي       سوسياليـسم  واژه   ،بنـابراين . انـد   غرب پديدار شده و شكل گرفته     
جويانه و انقالبي است و بـه طيـف وسـيعي از نيروهـاي سياسـي اطـالق                   نوعي بار عدالت  

 از استثمار و ستم      نيروها و افرادي كه رؤياي يك جامعه عادالنه و فارغ          بسياري از . گردد  مي
 ،ز آنهـا   در حاليكه بسياري ا    ،دانند   مي »تسوسياليس«پرورانند خود را      اجتماعي را در سر مي    

هستند و نه به حذف كامل مالكيـت خـصوصي و اسـتقرار مالكيـت               ) ئيست  آته (»ملحد«نه  
دنيـاي   هـاي مـذهبي در   برخي از جنبش. ساالر متمركز اعتقاد دارند ي و يك نظام ديوان تدول

 خوانند و در اين اطـالق بـه آرمـان            مي »تسوسياليس« خود را    ،تحت سلطه مغرب زمين نيز    
 بخشي  ، و در قطب متضاد    ،از سوي ديگر  . استقرار عدالت اجتماعي نظر دارند      مبني بر  ،خود

حـزب  « ماننـد    ؛خواننـد    مـي  »تسوسياليس«داري نيز خود را       از محافل حاكمه دنياي سرمايه    
 غربي و سـاير      آلمان »حزب سوسيال دمكرات  «و  اسرائيل  » حزب كارگر « و    انگليس »كارگر

  .»انترناسيونال دوم«احزاب وابسته به 
 بطور كامل حامل آن معنائي نيست كه        »سوسياليسم« در متن فرهنگ غربي واژه       ،بنابراين

 توسـط حـزب     »سوسياليسم« از آنجا كه واژه      ،ايران در جامعه    1.كاربرد آن قصد داريم    ما در 
تي حـاكم در    سوسياليـس  كـه بـر نظـام        يافتاي    لذا بار منفي ويژه    ،ح شد لتوده رايج و مصط   

 ،بنـابراين  .هاي آسـيائي آن و اهـداف حـزب تـوده داللـت دقيـق دارد           و جمهوري  شوروي

                                                            
 و توضيحات 54 ـ  41 ص ،ماركسيسم شناخت و سنجش ،احسان طبري:  به سوسياليسمبراي آشنائي با مفهوم . 1

  . مراجعه شود498 ـ 419مربوطه در صفحات 
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 در نـشانده شـوروي    تي دسـت  يـس ماركسيك حكومت     استقرار ، توده  حزب استراتژي نهايي 
 و نـابودي قطعـي      به حذف كامل استقالل ملـي ايـران         كه به دالئل مختلف منجر     ،بود ايران

هـاي سوسياليـستي در       توان اين پديده را با استقرار نظـام         يعني نمي . شد  ميفرهنگ بومي ما    
 و   و كوبـا    چـون ويتنـام    هاي هـوادار شـوروي       و حتي با رژيم    كشورهايي چون كره شمالي   

يـك   مساوي با مرگ فرهنگي و ملـي      بود  اي     پديده ،اين تحول .  مقايسه كرد   و اتيوپي  آنگوال
  و تاجيكـستان   آذربايجـان شـوروي    چـون هـايي      كه تنها قابل مقايسه بـا جمهـوري        ،كشور

 در يـك    ،پرداز معروف ماركسيسم كه به اسـالم پيوسـت           نظريه ،احسان طبري  .بود شوروي
  :گفت مصاحبه شفاهي چنين مي

نابودي كامل هويت ملي و فرهنگي ايـن      مساوي با     در ايران  ماركسيسمپيروزي  
فرهنگ غني و عميق    . ما كشوري خواهيم شد مانند آذربايجان شوروي      . كشور است 

اسالمي ما نابود خواهد شد و حتي اگر موفق شويم نان و آب متوسطي براي آحـاد       
 سال در   70بته پس از    مردم فراهم كنيم و رفاه نسبي اقتصادي را تأمين نمائيم، كه ال           

تـأمين عـدالت اجتمـاعي        هنوز از حل معـضالت اقتـصادي و        آذربايجان شوروي 
كند، از بعـد فرهنگـي و         ها فاصله است و بالعكس فساد اقتصادي بيداد مي          فرسنگ

از سـوي ديگـر، تـداوم راه         .شـويم   ملي به ملتي درجه دو و فرودست مبـدل مـي          
 كـه   ،كرد   حداكثر ما را به كشوري مانند كره جنوبي تبديل مي          ، شاه »دانقالب سفي «

و نـه در    (مسماي كشور توسعه يافته       هاي غربي افتخار عنوان بي      از سوي ايدئولوگ  
آيـا  . اين دو الگوي رشدي است كه در برابر ما قرار دارد  ! را يافته است  ) حال رشد 

 ،به اعتقاد مـن   ! هاي مردم و روشنفكران ما است؟        الگو برآورندة آرمان    اين دو  اًواقع
 را به يك كشور زنده و داراي هويـت  توانست ايران   بود كه مي   تنها انقالب اسالمي  

  .مستقل در جهان امروز مبدل كند و يك رستاخيز فرهنگي و ملي را موجـب شـود                
 و شيخ اشراق و غيره، كـه    ر فلسفي گذشته مانند ابن سينا و مالصدرا       به فهرست آثا  

هاي اخير چاپ شده و استقبال عجيب و كشش باور نكردني نسل جوان در                در سال 
اين است عالمت زايش يك ملـت نـو بـا            .شان توجه كنيد    گينشناخت ميراث فره  

توانـست    ت تنها راهي كـه مـي       اين اس  .فرهنگ و هويت و روانشناسي نو و مستقل       
ايران مرده و هضم شده در بطن تمدن معاصر غربي را به ايراني زنده و شكوفا بدل                 

  �.سازد

                                                            
  .)نوار (1367 ، مصاحبه با احسان طبري.1
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  اي استراتژي مرحله
بـه معنـائي      ( استقرار نظام سوسياليستي     ، استراتژي نهائي حزب توده    ،همانطور كه گفتيم  

 استقرار سوسياليـسم در يـك       ،ماركسيسمولي از ديدگاه    . بود در ايران ) كه توضيح داده شد   
.  معينـي اسـت    ي اجتمـاعي و سياسـ     ،مند شرايط اقتـصادي   زكشور امري دلخواه نيست و نيا     

آن است كـه آرايـش      در يك كشور    تي  سوسياليس و انجام انقالب     سوسياليسمالزمة استقرار   
بنحـوي  ) باشـد    بازتاب آرايش طبقاتي جامعه مي     ركسيسمماكه از ديدگاه    (اسي  ينيروهاي س 

بتوانند قدرت سياسي را بدست گيرند و بـا         !) نمايندگان طبقه كارگر  (ها      باشد كه كمونيست  
  . حاكميت خود را بر جامعه اعمال كنند،پشتوانه كافي سياسي

تـوان   كـه    ،ها بتوانند به چنين موقعيت قاطع و ممتـازي در جامعـه             براي آنكه كمونيست  
 بايد شرايط اجتمـاعي و فرهنگـي معينـي          ،تصرف قدرت سياسي را داشته باشد دست يابند       

داند كه براي تصرف قدرت سياسي توسـط          بين مي  گر سياسي واقع    يك تحليل . موجود باشد 
هـاي    نقـش قـدرت   . اسـت ي  ها، وجود عوامل متعدد سياسي و فرهنگـي ضـرور           كمونيست

هنگــي جامعــه و وجــود شــرايط روانــشناختي و  فر- خــارجي در كــشور، زمينــه تــاريخي
 بعنـوان يـك     »فرهنـگ چـپ   « بنحوي كـه     ،كشور ك براي اشاعة مكاتب چپ در     ايدئولوژي

ر  د ورسـالواد    ال  و مانند نيكاراگوئـه    ( مقبوليت و جاذبه عمومي داشته باشد        ،فرهنگ انقالبي 
، حدت و شدت ستيز با امپرياليسم غرب و فقدان فرهنگ ثالثي كـه بتوانـد                )آمريكاي التين 

، )مانند ناسيوناليـسم، ليبراليـسم يـا مـذهب        (پرچم مبارزه ضد امپرياليستي را به دست گيرد         
تشتت و ضعف سياسي نيروهاي وابسته به غرب و غيره و غيـره، از جملـه صـدها عـاملي                    

. ها در يك كشور را فـراهم سـازد        ف قدرت توسط ماركسيست   واند زمينه تصر  ت  است كه مي  
اي كه به علت انفجار سياسي و فرهنگي           در جامعه  ، در شرايط بروز بحران اجتماعي     بنابراين

گرفته، احتمال تصرف قدرت توسط نيروهـاي        امپرياليسم غرب را در پيش     راه گريز از مدار   
 مدعي آن است     كه ماركسيسم  »عيني عوامل«چپ ممكن است و اين پديده به هيچ روي به           

بينـيم كـه     و لـذا مـي  .بستگي ندارد) ع آن تركيب طبقاتي جامعه   برشد نيروهاي مولد و به ت     (
 بودند و يا از نظر رشد       »پرولتارياي صنعتي « در بسياري از كشورهائي كه يا فاقد         ماركسيسم

  .قرار داشتند به پيروزي رسيد) مانند روسيه(صنعت در مراحل متوسط 
تحليـل رسـمي    اساس بيـنش قـالبي و جزمـي خـود، حـداقل در      ها بر ولي ماركسيست 

. ند كه مرحله انقالب سوسياليستي به تركيـب طبقـات جامعـه بـستگي دارد              ا  خويش، مدعي 
ي فاري صنعتي رشـد كـا     د   است كه سرمايه   ي ضرور سوسياليسمبعبارت ديگر، براي استقرار     

در .  اكثريت قابل تـوجهي را در جامعـه تـشكيل دهـد            ،و در نتيجه طبقه كارگر     شداداشته ب 
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يعني ميان طبقه كارگر و     ( »تضاد كار و سرمايه   « ،چنين شرايطي است كه تضاد اصلي جامعه      
. تي در دسـتور روز قرارخواهـد داشـت        سوسياليـس انقـالب    خواهد بود و  ) دار  طبقه سرمايه 

 كـه كـارگران     فالحتـي  -  نيمه دهقاني  ه چرا در روسيه   نيست ك  برمبناي اين تحليل مشخص   
دادنـد، انقـالب سوسياليـستي شـد و نـه در          اقليت كوچكي از جامعه را تشكيل مي       ،صنعتي

 كه كشوري دهقاني با صـنعت       و يا چرا در كشوري چون ويتنام      !  پيشرفته صنعتي؟  انگلستان
هاي مهمـي     اي در بخش    ي و قبيله  ا  ههاي اجتماعي عشير    مانده است و ساخت      عقب ابتدائي و 

 كـه   ، ولي در كـشوري چـون هندوسـتان        ، انقالب سوسياليستي رخ داد    ،از آن نيرومند است   
كمونيـست ايـن      حـزب  ،شـود    و جهان سوم محسوب مـي      ترين كشور صنعتي آسيا      پيشرفته

 را توصيه   »داري  راه رشد غير سرمايه   «خواند و      مي »دمكراتيك ملي «ه انقالب را    كشور مرحل 
هـا در كـشورهاي مختلـف         توجه به بروز پديده تصرف قدرت توسط ماركسيست       ! كند؟  مي

 يـك تحليـل نمايـشي       ًا صـرف  »تيسوسياليـس تحليـل طبقـاتي انقـالب       «دهـد كـه       نشان مـي  
در هر كشوري   .  خود بدان توجه ندارند    ها در عمل سياسي     تماركسيسك است و    ايدئولوژي

هـا    المللي مناسب براي تصرف قدرت توسط كمونيست        كه شرايط سياسي و فرهنگي و بين      
هـا در يـورش بـه      ماركسيـست ، درصد بوده اسـت 50پديد شده و احتمال پيروزي بيش از       

 هـاي    را بـا تحليـل     »ازسـ   لحظات با ارزش و تاريخ    «اند و    سمت تصرف قدرت درنگ نكرده    
 كـه بـه چنـين       »انديـشي   جـزم «هاي    آن ماركسيست   اند و     نداده اقتصادي و تئوريك از دست    

 ،اند   پرداخته »شرايط عيني «هاي مالنقطي بر سر          به بحث  اشتباهي دچار شده و مانند پلخانف     
 و مطـرود   محكـوم ماركسيـسم  خـارج شـده و در تـاريخ     ايـدئولوژي  از گردونه سياست و   

  .اند گرديده
، مدعي بود   1320 در تحليل رسمي خود، از بدو تأسيس آن در            حزب توده  ،ر روي  ه به

طـرح  «در  . سوسياليستي فراهم نيست    اقتصادي براي انقالب   -  شرايط اجتماعي  ،كه در ايران  
  :چنين آمده است) 1339 (»)وسيع(لنوم هفتم  مصوب پبرنامه حزب توده ايران

 است ولـي     ساختمان جامعه سوسياليستي در ايران      ايران هدف غائي حزب توده   
هن مـا   ي سياسي و اجتماعي كنوني م     ،ايجاد جامعه سوسياليستي در شرايط اقتصادي     

  �.مسئله روز نيست
 »دمكراتيـك  - انقالب ملـي  « را    ايران  اسالمي انقالب حزب توده  ،اي اين تحليل  و بر مبن  
  :كرد ارزيابي مي

                                                            
  .416، ص 1360، ا، انتشارات حزب تودهه اسناد و ديدگاه. 1
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هدف غائي حزب ما استقرار نظام سوسياليستي است ولـي در مرحلـه كنـوني               
گاه اجتمـاعي     با امپرياليسم و تكيه   را  كشور ما كه هنوز مردم تضاد خود         انقالب در 

ي و ديگر بقاياي قـرون وسـطائي        ت رعي -در جامعة ما و بقاياي مناسبات ارباب        آن  
  .اند، انقالب كماكان در مرحله ملي و دمكراتيك است حل نكرده

   خرده بـورژوازي   ، دهقانان ،كارگران: اكثريت مطلق افراد جامعه    در اين انقالب  
اصـر ملـي و     بورژوازي ملي و ديگر قـشرها و عن        ، روشنفكران ميهن پرست   ،شهرها

 هدف اين مرحله انقالب استقرار حكومتي است        .مترقي و دمكراتيك جامعه ذينفعند    
  �.ملي و دمكراتيك

 مرحله انقالب ايران را ملـي و دمكراتيـك          ، حزب توده  ،در تمام دوران حاكميت پهلوي    
 خواسـتار   هـاي ماركسيـستي كـه       گـروه ديگـر   بـا   ) جدال قلمي (كرد و در پلميك       عنوان مي 
گرائـي و عـدم        ذهن ، سكتاريسم ،»روي  چپ« آنان را به     ، بودند  در ايران  سوسياليسماستقرار  

  .نمود  متهم ميشناخت عميق ماركسيسم
و ) 1357اسـفند   (هـاي شـانزدهم        در پلنوم   حزب توده  ، ايران با پيروزي انقالب اسالمي   

انقــالب ملــي و «و در ســاير اســناد حزبــي، انقــالب ايــران را ) 1360دين رفــرو(هفــدهم 
هـا و     لكردهـاي ليبـرال   مبخـاطر ع   (»ملـي «هـاي     هـا كـه واژه       عنوان نمود و بعد    »دمكراتيك

 جبهـه « و   »حـزب دمكـرات كردسـتان     «به دليـل عملكردهـاي       (»دمكراتيك«و  ) گرايان  ملي
انقـالب ضـد امپرياليـستي و       «عنوان فوق را به      ، در جامعه منفوريت يافت    )»دمكراتيك ملي 

در اين مرحلـه،    . تغيير داد ) دمكراتيك است     - كه به همان معناي انقالب ملي     ( »مردمي ايران 
 بـود و تنهـا دو بعـد     انقـالب ايـران  »اسالمي«نكر جوهره و مضمون  حزب توده به شدت م    

را بعنوان وجوه مشخـصه انقـالب       ) دمكراتيك، خلقي  (»مردمي«و  ) ملي (»ضد امپرياليستي «
كاربرد اين اصـطالح، بـه حـق حـساسيت نيروهـاي انقالبـي مـسلمان را                  .شمرد  مي   بر ايران

 اً ضد امپرياليستي است و هم عميقـ       اً هم عميق  ،ترديد انقالب اسالمي ايران     يب. برانگيخته بود 
هاي ضد امپرياليستي و مردمـي قـرن          تر از ساير انقالب     دو بعد بسيار قاطع    مردمي، و در اين   

  . باشد بيستم مي
بعـد   اسـت، معاصـر    از ساير انقالبات     ولي آنچه كه وجه تمايز و شاخص انقالب ايران        

كه آنرا به يك انقـالب مكتبـي و بعبـارت ديگـر بـه يـك رسـتاخيز                    ك آن است؛  ايدئولوژي
بخشد كـه آن      مي ، بدان خاصيتي   انقالب ايران  »اسالمي«بعد  . سازد   مذهبي بدل مي   - فرهنگي
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تمدن معاصـر   فراتر از آن به يك انقالب ضد          بلكه ، ضد امپرياليستي  اًرا نه يك انقالب صرف    
اين انقالبي است كه داعيـه      . سازد  بدل مي ) تي آن سوسياليسدر دو بعد كاپيتاليستي و      (غربي  

گـي بنيـادين انقـالب        توده بر اين ويـژ     حزب.  در ايران و جهان را دارد      »طرحي نو «استقرار  
خـود را در جهـت تخفيـف و     و تمـامي تـالش   بست  چشم مياً و عامداً عالماسالمي ايران 

 به يك انقالب ضد امپرياليـستي و مردمـي متعـارف            ايران ك انقالب اسالمي  ايدئولوژيتنزل  
  ! اين انقالب را داشت»تعميق و گسترش« و خود نيز داعيه برد بكار مي

در )  مكتبـي آن   بعد( در جهت الپوشاني سرشت بنيادين انقالب ايران         تالش حزب توده  
كـرد تبلـور      هاي وسيع اين حزب، كه احزاب كمونيست سراسر جهان را تغذيـه مـي               تحليل

هـاي بلـوك شـرق و احـزاب           گران و تئوريسين    يافت و سرمنشاء انحراف بسياري از تحليل      
ناخت  و عـدم شـ     كمونيست جهان و ناتواني آنها در شناخت يكتائي پديدة انقالب اسـالمي           

تنها پس از شكست    . مذهبي شد  -  اين رستاخيز فرهنگي   »رسالت« و   »داعيه« و   »پيام«آنها از   
ك ايـدئولوژي  به قصور    هاي شوروي   پردازان و تئوريسين    كه برخي از انديشه    حزب توده بود  

 و  هـاي شـوروي     هاي پيشين تئوريـسين     هاي حزب توده و تحليل      خود توجه كرده و تحليل    
 بـه نقـد     »عاميانـه  شناسـي   جامعه«اي سوسياليستي از ماهيت انقالب ايران را بعنوان         هكشور

  .كشيدند
ك ايـدئولوژي ، در بعـد     1361 بعبارت ديگر، شكست حزب توده و انحالل آن در سـال            

هاي ماركسيست در سراسر      تر تئوريسين   هاي عميق   تر و تحليل     در پيدايش شناخت دقيق    ،نيز
  . مؤثر بود» انقالب اسالمي پديده«از جهان 

  و آفريقـاي امـروز     ، در مجله آسيا   ن شوروي ي، تئوريس آقايف. در اين راستا است كه س     
  :نويسد مي) 1984سال  ،5شماره (

 در آن بيـان     »اسـالمي  انقـالب «ست كه اصـطالح      يگانه كشور اسالمي ا    ايران
انكار اهميت  . اي خصائل يك واقعيت عيني را كسب كرده است          و تا اندازه   شود  مي

شناسـي    ايـن جامعـه   . شناسي عاميانه است     نشانه برخورد جامعه   اً،اين مفهوم، ظاهر  
يم و قـاطع    تق با بيـان مـس     تواند منطبق   هاي سياسي مي    پندارد كه هر شكل جنبش      مي

 پذيرفته  اًعموم(ه  ين برخوردي، عالوه بر اين، با نظر      يچن. يك طبقه معين انجام شود    
اگرچه (  درباره نوآوري تاريخي و منحصر بفردي تجربة انقالب معاصر ايران          ،)شده
) ته اسـت   مورد ارزيابي به اندازه كافي دقيق قرار نگرف        ترين ويژگيهاي آن فعالً     مهم

  ...مغايرت دارد
 شعار اصلي جنبشهاي سياسي اسالمي مختلـف در بـسياري از            ،انقالب اسالمي 



275  )1357 ـ 1361(حزب توده و انقالب اسالمي ايران 

 ،بعالوه، هر سازمان و گـروه در ايـن مفهـوم   . كشورهاي اسالمي مشرق زمين است   
مسئله مشترك براي تمام آنها عبـارت اسـت از هـدف            . گنجاند  محتواي خود را مي   

تمـام   ردن تمام جوانب زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و خانوادگي        اسالمي ك 
داري و    رشـد كـه بـا سـرمايه        »سـومين راه  «شهروندان كشورهاي خـود و اعـالم        

ايران يگانه كشور اسالمي است كـه ايـن شـعار در آن             . سوسياليسم متفاوت است  
  �.عملي يافته است تجسم

ـ ،  شود اين تحليـل     همانگونه كه مشاهده مي     »تحليـل طبقـاتي   «ه الگوهـاي متعـارف      كلي
 و »غيـر متعـارف  «بعنوان يك پديـده   ،ريزد و به پديده انقالب اسالمي     را بهم مي   ماركسيسم

 1400 تـاريخي تمـدن      -  تبيين عميـق فرهنگـي     ،اي كه شناخت آن     كند؛ پديده    توجه مي  »نو«
تمدن مغرب زمين و فرآيند تعارض آنـرا بـا           قل دو قرن اخير   ساله اسالمي و نيز تاريخ حدا     

  2.هاي قالبي و سطحي و عاميانه مرسوم را طلبد و نه تحليل شرق اسالمي مي
 انقـالب ايـران را يـك انقـالب          ،1358 -1361 در سـالهاي     هـر روي، حـزب تـوده      ه  ب

تثبيـت  « خود را »رسالت«خواند و   مي)  مردمي - ضد امپرياليستي ( دمكراتيك   -ملي پيروزمند
و در  . دارد   اعالم مي  »جانبه انقالب ضد امپرياليستي و مردمي ايران       و تحكيم و گسترش همه    

 منتـشر   ،1360دين  ر فـرو  - اي خـود را، مـصوب پلنـوم هفـدهم           اين رابطـه برنامـة مرحلـه      
   3.سازد مي

مگـر   چيـزي نيـست    انقالب نگاشته شده  و پيام اين برنامه، كه با ظاهر دفاع از           مضمون
   . يا براندازي خزنده ايراناستراتژي مسخ انقالب اسالمي

                                                            
بـراي آشـنائي بـا مـسئله         (23 ص   ،1368 ، چـاپ دوم   ،يي سياسـ  ها  ، مؤسسه مطالعات و پژوهش    كودتاي نوژه . 1

 مراجعـه   25ــ     12هاي غرب و شرق به همين مأخـذ، ص            هاي تئوريسين    و ماهيت آن و تحليل     انقالب اسالمي 
  ).شود

 هاي پس از انقـالب اسـالمي،        او كه در سال   .  توجه شود  تودهدر اين رابطه به بازجويي يكي از كادرهاي حزب          . 2
در سمينار متنـي را خوانـدم كـه در آن براسـاس     «: نويسد  مي،المللي رفته است    براي شركت در يك سمينار بين     

پـس از پايـان سـخنراني مـن،     . رداخته شده بـود  پ»انقالب ملي و دمكراتيك ايران«هاي حزب به تشريح       تحليل
 را انقـالب    رفيق ايراني در سخنراني خود انقـالب ايـران        :  برآشفت و با اعتراض گفت     اً شديد نماينده افغانستان 

ـ دمكراتيك است و هيچ شـباهتي    ملينيز انقالب) افغانستان(خواند، در حاليكه انقالب ما  ملي ـ دمكراتيك مي 
چگونـه  . خوانـد    مـي »انقـالب اسـالمي  « را   نيز انقـالب ايـران     به انقالب ايران ندارد و بعالوه خود راديو تهران        

 از جناح   فوق كه   البته افغاني   .  باشند و اين همه تفاوت داشته باشند       »ـ دمكراتيك   ملي«شود دو انقالب هر دو        مي
 اً اين جمله را گفت و من واقعبود از موضع ضديت با انقالب ايران) دار و دسته امين ( حزب افغانستان»خلقي«

  .»در جواب او ماندم
ــ    190، ص   1360، فروردين    ايران كميته مركزي حزب توده   ) وسيع(به مجموعه اسناد مصوب هفدهمين پلنوم       . 3

  . مراجعه شود192
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 ، بقاياي آن كه به تجديـد سـازمان حـزب در   پس از شكست طرح براندازي حزب توده     
ـ  اًخارج از كشور دست زدند، مجدد       »دمكراتيـك  - انقـالب ملـي   « را   ايـران  ه انقـالب   مرحل

جبهه متحـد   « را به تشكيل     »همه نيروهاي ضد امپرياليست و مردمي     « اًارزيابي كرده و مجدد   
  . براي استقرار جمهوري ملي و دمكراتيك فراخواندند»خلق

 يـك انقـالب شكـست        ايـران  ، انقـالب اسـالمي    بنابراين، از ديدگاه بقاياي حزب توده     
تـاريخي خـود و انجـام وظـايف ملـي و             است، كه موفق به اجراي رسالت      خورده و ناتمام  

  !دمكراتيك نشد و لذا همچنان اين مرحله انقالب در دستور كار است
  

  چه بايد كرد؟
پردازان غربـي و چـه        چه براي سياست   ، به گواه اسناد   ، در ايران  قالب اسالمي پيروزي ان 

در .  بـود  هبينـي و نـامنتظر      اي غيرقابل پـيش      حادثه ،هاي بلوك شرق و حزب توده      ينتئوريس
 بايـست   مـي  نظير مردمي متكي است چـه         و بي رگ كه بر پشتوانه عظيم      زبرابر اين انقالب ب   

هـاي حـزب تـوده را         و تاكتيـك  ) اي  مرحله(كرد؟ پاسخ به اين پرسش چارچوب استراتژي        
  .ريخت مي پي

ـ       نظام ايده  ،روشن است كه نظام برخاسته از انقالب اسالمي        ولـي  . نبـود  دهوآل حـزب ت
تحقـق   يابد كه شرايط و امكانات       زماني تحقق مي   »آل  ايده« زيرا   نبود؛ »لآ  ايده«سخن بر سر    

تــوده خواســتار تــصرف قــدرت سياســي و اســتقرار يــك نظــام  حــزب. آن فــراهم باشــد
آيا مطرح كردن اين خواسـت در شـرايطي كـه             ولي .بود گرا در ايران   سوسياليستي شوروي 

اسـي  ي به معناي خودكشي س    ،بوددمي در داخل كشور     فاقد هرگونه محمل عيني و پايگاه مر      
هاي ماركسيست كه بدون توجـه بـه          اينجاست كه راه حزب توده با راه ساير گروه         ؟ در نبود

 ايـن  ،حـزب تـوده  . شـد  مـي ند جدا نك ها را مطرح مي  مسئله حاكميت ماركسيست ،واقعيات
 »كودكانه«شعارهاي آنها را     و   ستدان   مي »حداكثر طلب « و   »ماجراجو«،  »گرا  ذهن«ها را     گروه
 در اينجـا مـسئله تفـاوت    .خواند  مي»گرايانه واقع« سياست خود را  ، و در مقابل   كرد  ميتلقي  

 در پرسـش و     نورالدين كيـانوري  . يابد  اهميت مي  »اي  استراتژي مرحله « و   »استراتژي نهائي «
  :گويد پاسخ چنين مي

و كمونيسم  دف ما رسيدن به سوسياليسم مشخص است كه هبرنامه حزب كامالً
گذارد كه مـا خواسـتار برانـداختن رژيـم            برنامه ترديدي بجاي نمي   . بوده و هست  

برنامـه  . ايم و هـستيم  تي بودهسوسياليساي و   توده،سلطنتي و ايجاد جمهوري خلقي 
مـشخص بـه      اما اگر بخواهيم بطـور     ،مدت آن است   حزب شعار استراتژيك و دراز    
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  .االن چه بكنند اين همان شعار روز است ممردم بگوئي
هاي ريا با مطـرح كـردن شـعا   : نداشت دو راه بيشتر وجود    بنابراين، در برابر حزب توده    

قـرار  دم مـسلمان    ر و مـ    ايـران  خود را در مقابل انقالب اسـالمي      ) سوسياليستي(استراتژيك  
 و يـا بـه تنظـيم يـك          ،شد  مي ذوب و نابود     ،هاي چپ    مانند ساير گروه   ، و به سرعت   داد  مي

 كـه  ،اي   و در چـارچوب ايـن اسـتراتژي مرحلـه    پرداخـت  مياي  استراتژي محدود و مرحله 
 امكـان بقـاء خـود را در نظـام جمهـوري             ،بود در راستاي استراتژي نهائي حزب       آنسمت  

  . ساخت مي فراهم اسالمي ايران
طبيعي است كه راه اول براي حزبي كه فاقد حداقل نيروي اجتمـاعي در جامعـه ايـران                  

تبديل آن بـه يـك        مساوي با نابودي قطعي و بركنار شدن آن از حيات سياسي كشور و             بود
 نظـام   ولـي اگـر راه دوم، راه بقـاء در         . بـود گروه محدود مستقر در كشورهاي سوسياليستي       

؟ اين دسـتاوردها    بود، متضمن چه دستاوردهائي     شد  ميگرفته   ، پيش جمهوري اسالمي ايران  
  :توان خالصه كرد را چنين مي

بعنـوان كـارگزار     (سم غرب بر جامعه ايران، حـزب تـوده        ي بدليل سلطه مطلق امپريال    -1
هاي   طي سال ) گر بيگانه در ايران     هاي سلطه   و در چارچوب رقابت قدرت     ابرقدرت شوروي 

يـات  ، بطـور كامـل در ح       ايـران  آستانه انقـالب اسـالمي       تا   1332  مرداد 28پس از كودتاي    
، آمريكـائي شـاه      بـدليل سـقوط رژيـم        پس از انقالب  ولي  . نداشتاجتماعي كشور حضور    

 طبـق اسـتراتژي و تاكتيـك لنينـي،      .بـود امكان فعاليت علني در داخل كشور فـراهم آمـده    
اصـل  (اسـت    يگيري از شرايط فعاليت علني براي احزاب كمونيست حياتي و ضـرور             بهره

 ساخت  مي اين امكان را فراهم       حضور علني در جامعه ايران     1). و مخفي  تلفيق فعاليت علني  
هائي از جامعه تأثير بگذارد و عناصري را بـه صـفوف               بتواند در بخش   اًتوده مجدد  تا حزب 

نيـست،   هر روي قابل مقايسه با كميت يك گروه مخفـي ه  خود جلب كند و به كميتي، كه ب       
  .دست يابد

 و تحت نفوذ بالترديد امام      بودند اسالمي   ايدئولوژي بدون ترديد متأثر از       مردم ايران  -2
ولـي بايـد توجـه      . توان كودكانه انكـار كـرد      واقعيتي است كه نمي    اين. داشتند قرار   خميني

 و بلـوك    سم آمريكـا  يـ داشت كه خشم و عصيان انقالبي اين مردم بطور عمده عليـه امپريال            
درست است كه غرب ستيزي     . خواند   مي »شيطان بزرگ « آمريكا را    ، و امام خميني   بودغرب  

 را  سوسياليسمكه  (ستيزي بنيادگراست و همه مباني تمدن غرب را            يك غرب  ،اسالم انقالبي 

                                                            
  . مراجعه شود، ترجمه محمد پورهرمزان، بيماري كودكي چپگرائي در كمونيسملنين: براي آشنائي با مسئله به. 1
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 رگـوي جديـد د     و يـك ال    »راه سوم «آماج گرفته و خواستار استقرار يك       ) گيرد  مي نيز دربر 
 اًستيزي را صـرف     توان اين غرب    داري و سوسياليستي است، ولي مي       ميان دو راه رشد سرمايه    

تأييد كرد و با آن همگام شد و كوشيد تا با استفاده از               و نه مكتبي آن،    در چارچوب سياسي  
بعـالوه،   .اد را به سمت وابستگي به بلوك شـرق سـوق د           ات ضد غربي، انقالب ايران    يروح

 متـضمن هـيچ پديـدة    ،»راه سـوم « و داعيه آن مبني بر استقالل از دو بلـوك و        انقالب ايران 
هاي پـس از جنـگ         در همه كشورهائي كه در سال      »راه سوم «داعية  . بودعجيب و جديدي ن   

 انـد،   پـيش گرفتـه   در  اليسم غرب را    دست يافته و يا راه ستيز با امپري         به استقالل  جهاني دوم 
 مگـر   .بود كه قبالً تئوريزه و تبيين شده        بود» دمكراسي انقالبي « و همان پديدة     داشتسابقه  

اجتماعي مستقل از دو بلـوك در غنـا نبـود؟      مدعي استقرار يك جامعه عدالت   قوام نكرومه 
 خـود را در مقابـل       »سوسياليـسم عربـي   «  نداشـت؟ مگـر ناصـر      اي   چنين داعيـه   مگر قذافي 

نيـز  » جمهوري اسـالمي  «سم ماركسيستي علم نكرده بود؟ پديده       يكاپيتاليسم غربي و سوسيال   
 و ضـد     روحيـات ضـد شـوروي      ،در اين رابطه   .بودراي چنين ماهيتي    اداز ديد حزب توده     

ايـن پديـده در همـه       . شـد   مـي  نبايـد موجـب نگرانـي        ون مسلمان ايـران   كمونيستي انقالبي 
 و ناشـي از دوگـانگي پايگـاه اجتمـاعي ايـن نيروهـاي       داشـت هاي انقالبي وجود     دمكرات

 بايـد    ايـران  انقالب اسالمي   اساس سياست حزب در قبال     ،بنابراين. بودسياسي و اجتماعي    
  : در يك جمله بيان داشته استست كه بروتنبود ميهمان سياستي 

: توان در اين عبارت بيان كرد       در قبال دمكراسي انقالبي را مي      موضع كمونيستها 
مبارزه كنيم كه منظور از مبارزه،        در اينجا تنها بر اين نكته تأكيد مي       . اتحاد و مبارزه  

هاي انقالبي،    هاي انقالبي نيست، بلكه به معنايي، مبارزه براي دمكرات          راته دمك ليع
   �.ن در راستاي مثبت استنامبارزه براي تحكيم مواضع مترقي و تكامل آ

هاي انقالبي به معناي تالش بـراي          با دمكرات  »اتحاد و مبارزه  «به عبارت ديگر، سياست     
ـ    ، بـه سـمت   )در سياسـت خـارجي  (ستي سوق دادن اين نيروها به سمت اردوگـاه سوسيالي

در بعـد   (تي  ماركسيس ايدئولوژيو به سمت    ) در سياست داخلي  (تي  سوسياليسالگوي رشد     
  . بود )كايدئولوژي - فرهنگي

 و  ه بـود  نينجاميددار     هنوز به استقرار يك نظام با ثبات و ريشه          ايران  انقالب اسالمي  -3
اجتماعي و سياسي، چه نيروهـاي مـسلمان و چـه معـارض              هاي نيروهاي مختلف    يدرگير

                                                            
،  تـوده  ، ترجمه و نشر از سازمان جوانـان       ، دمكراسي انقالبي و انقالبهاي رهائيبخش ملي امروز       بروتنتس. ن. ك. 1

 .169، ص 1360
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 لـذا حـزب تـوده     . آورد  مـي ر و مدهاي سياسي جدي پديد       ز ج ،هاي آينده   انقالب، طي سال  
 نظـامي   - يهـاي مخفـ     از جمله سـازمان    ، به توسعه امكانات سياسي و مادي خود       بايست  مي
براساس . كرد  مي تبديل   اسي ايران يتوانمند در حيات س    يك نيروي  و خود را به      پرداخت  مي

  :بود دو راه محتمل آينده انقالب ايران  در ترسيم ،اين خط مشي
 جنـاحي از نيروهـاي متنفـذ سياسـي كـشور            ، و مـدهاي سياسـي كـشور       زر در ج  )الف

تـا   كوشيد  مي بايد   حزب توده . يافت مييش   گرا رويبه سمت شو  ) گرا و شايد مذهبي     ملي(
چنين جناحي را كشف كند، آنرا تقويت نمايد و با آن متحد شود و بدينسان راه سلطه يـك                   

طبيعي اسـت   .  هموار نمايد  ،ت را، در اتحاد با حزب توده      ماركسيسگراي غير    جناح شوروي 
، حزب توده پس از تحكيم مواضع خـود بعنـوان يـك             يافت  مي كه اگر چنين امكاني تحقق    

 اين متحد خود را از صـحنه قـدرت          توانست  مي بعدها به راحتي     ،قدرت درجه اول سياسي   
 و در   اين فرآيندي است كه در يمن جنـوبي       . حذف كند و قدرت انحصاري را برقرار سازد       

  .بود رخ داده افغانستان
هاي سياسي آينده ايران به شرايطي خواهد انجاميد كه كشور در يك هـرج و                  بحران )ب

  كه حزب توده   ،پيدايش چنين شرايطي پس از وفات امام خميني       . رفت  ميمرج سياسي فرو    
زمـان بقـاء    در چنين وضعي براي حزب توده، اگر تا آن          . بودپنداشت، حتمي     بسيار زود مي  

، امكـان اجـراي   ساخت مي نظامي فراهم -  و تداركات مفصل مخفيكرد ميخويش را تأمين  
 را در   مجموعه تحليل فـوق اسـاس سياسـت حـزب تـوده            .بود ممكن   »كودتاي چپ «يك  
هاي براندازي خود را به شكل طراحي و           تاكتيك ،ريخت و حزب     پي 1357-1361اي  ه سال

  : زيرين بطور موازي به مرحله اجرا درآوردي»آلترناتيو«تدارك دو 
   مسخ انقالب يا براندازي خزنده؛-1
  . براندازي ضربتي يا كودتاي چپ-2
  

  مسخ انقالب يا براندازي خزنده
ي است كه در صفحات پيشين مباني تئوريك آن توضيح داده شـد             يطرح فوق همان مش   

 و  ،داد  مـي گرا را در قبال دمكراسـي انقالبـي تـشكيل            وروي ش ماركسيسمو سياست رسمي    
ها و انقالبات رهائي   نيروها و جنبش   اي جذب رجانبه ب   از تالش همه   عبارت بود مضمون آن   

 بـه دليـل پيـدايش       ،طبـق ايـن تئـوري     . بخش جهان سوم به مدار وابستگي به بلوك شـرق         
 دوران پس از انقالب اكتبر     (»دوران معاصر «سم و دو قطبي شدن جهان در        ياردوگاه سوسيال 

يـا راه وابـستگي بـه       : نداشتهاي رهائي بخش دو راه بيشتر وجود          در برابر انقالب  ) روسيه
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ــه بلــوك شــرق  ،)داري راه رشــد ســرمايه(بلــوك غــرب  ــستگي ب ــا راه واب ســمتگيري ( ي
اين . بود مطرود و محكوم     اركسيسمسوي م  از   »راه سوم «لذا، هرگونه انديشه    ). سوسياليستي

  .پي گرفته شد) 1357-1361( در ايران  توسط حزب تودهاًخط مشي دقيق
 را در حاكميـت     »شـرق « در وهله اول كوشيد تا شايد يك جناح متمايل بـه             حزب توده 

 بدل سازد و زماني كه از اين   سالمياسالمي بيابد و آن را به پايگاه خود براي مسخ انقالب ا           
هاي مختلف مـشاغل   تالش نوميد شد، كوشيد تا از طريق معدود عوامل نفوذي خود در رده 

 »جنـاح روشـن بـين حاكميـت       « جعل كند و آنرا      اًو مقامات دولتي چنين جناحي را مصنوع      
گرايانه و شرق   شرقهاي دريج گرايش ته  چنين جناحي ب    هدف اين بود كه با تكيه بر       1.بنامد

است اگر به موفقيت    ياين س  طبيعي است كه  . باورانه در نيروهاي اسالمي كشور تقويت شود      
 و تبديل آن به يـك رژيـم         ي نظامي جمهوري اسالمي ايران    ز به معناي براندا   اًرسيد، دقيق   مي

چنين رژيمي خـود در آينـده قربـاني          .بود   آن مي  ويضياءالحقي ولي از نوع وابسته به شور      
عنوان سرپلي بـراي اسـتقرار      ه  شد و ب    مي) كودتاي چپ (ي ضربتي حزب توده     زطرح براندا 

كه در برنامـه      همان چيزي است   ،اين مشي  .نمود   خدمت مي  يك رژيم ماركسيستي در ايران    
 »تثبيت، تحكيم و گسترش انقـالب ضـد امپرياليـستي و مردمـي ايـران              « رسمي حزب توده  

 رسـاند تـا راه بـراي        اي حزب توده را به فرجـام مـي           و بايد استراتژي مرحله    2شد  ناميده مي 
  .ه شودودگش) استقرار سوسياليسم(ي حزب توده ئاستراتژي نها

  
  براندازي ضربتي يا كودتاي چپ

 اد بـا  حـ  به دسـت طبقـه پرولتاريـا و در ات          »انقالب اجتماعي «ا مدعي   خود ر  ماركسيسم
را، كـه عمـل   ) Putchism:پوچيـسم  (»ييكودتاگرا« و لذا ،داند دهقانان و ساير زحمتكشان مي 

. كنـد   اي معدود و بدون مشاركت انقالبي مردمي است، در تئوري محكـوم مـي               ضربتي عده 
را به حربة اصلي عمل خود       وع شناخته و آن    را مشر  »يئكودتاگرا« ماركسيسم ،ولي در عمل  

 مطرح ساخت تصرف ناگهاني و ضربتي قدرت در شرايط مساعد كه لنين   . بدل ساخته است  
..) .و هـا . ا. ها، اس   منشويك(نيروهاي ضد تزاري      عليه ساير  1917 و خود در انقالب اكتبر    

ولي از آنجـا كـه لنـين        . »انقالب« شباهت داشت تا     »كودتا« در واقع بيشتر به      ،كار گرفت ه  ب
 )ها يعني كمونيست(دست نمايندگان اين طبقه ه  و ب»پرولتاريا«نام ه  ب»كودتا«مدعي بود اين 

                                                            
  .37، ص 1360،  ايرانه مركزي حزب تودهتكمي) وسيع( مجموعه اسناد مصوب هفدهمين پلنوم .1
  .109همان مأخذ، ص . 2
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 »انقـالب « پـس  ، چه بخواهد و چه نخواهد بايد حامي آن باشد»پرولتاريا« ،صورت گرفته و 
مـسئله انقـالب     ، چـه در   ماركسيـسم هاي    همه دعاوي تئوريسين   اين، صرفنظر از  بنابر! است

 ،دمكراسـي انقالبـي    و اتحـاد بـا   »داري  راه رشـد غيـر سـرمايه      «اجتماعي و چـه در مـسئله        
بهـاي ممكـن در جـوهره و      براي تصرف قدرت سياسي به هـر    نشستن  ي و كمين  ئگرا  عمل

  .بودتي سماركسي ايدئولوژيتي و سرشت ماركسيسذات عمل 
 كـه در تعـدادي از كـشورهاي جهـان سـوم             ، مـيالدي  1950-1970هاي    بعدها، در دهه  

)  در مصر   و جمال عبدالناصر   مانند كودتاي ژنرال نجيب   (كودتاهاي انقالبي و ضد آمريكائي      
پيگير يـا نـاپيگير، و در برخـي          ،به شوروي هاي كم و بيش متمايل          به پيروزي رسيد و رژيم    

 عليـه جنـاح سـالم       مانند كودتاي جناح عبدالفتاح اسماعيل    (تي را   ماركسيسهاي    موارد رژيم 
 در  كـي    و كودتـاي تـره      در اتيـوپي   ، كودتاي سرگرد هايله ماريـام      در يمن جنوبي   ربيع علي 
هـاي     در مركـز توجـه تئوريـسين       »كودتـاي انقالبـي   «به قدرت رسـانيد، مـسئله       ) افغانستان
 »كودتـاي ارتجـاعي   « بـا    »كودتاي انقالبي «شد كه     چنين توجيه مي  . ت قرار گرفت  ماركسيس

 ولـي داراي پايگـاه   ،باشـد  مي) بويژه نظاميان ( روشنفكر   اي  عدهفاوت دارد و هر چند عمل       ت
بـدين  . اي است و بيانگر خواست توده مردم و نيازهـاي رشـد انقالبـي جامعـه اسـت                   توده

ت ماركسيـس طلبانـه نيروهـاي     در پايه عملكردهاي قـدرت     »كودتاي انقالبي «ترتيب، تئوري   
قرارگرفـت و   ) اي دمكرات انقالبي، مانند حوادث يمن جنوبي      حتي عليه نيروه  (جهان سوم   

     1! گرديد»انقالب«توجيه تئوريك شد و حتي شايستة عنوان 
، كودتاگرائي همواره در پايه عمل تاريخي اين حزب قرار داشـته  در رابطه با حزب توده    

 داراي برنامه   ، سازمان نظامي حزب توده    1332داد   مر 28در جريان كودتاي آمريكائي     . است
در . مشخص براي اجراي يك كودتاي روسي بوده است كه بـه دالئلـي بـه اجـرا در نيامـد                   

 بـراي مطالعـه     ب. گ. دستور كا ه   ب نوري نيز نورالدين كيا    مرداد 28سالهاي پس از كودتاي     
كند و بـا خـسرو         مسافرت مي   به اروپاي غربي   گرايانه عليه رژيم شاه     طرح يك كودتاي ملي   

  2.نمايد گرا مالقات و مذاكره مي ملي اي از عناصر  و عدهقشقائي
 همزمان  ،نيز) 1358 -1361 ( ايران  پس از انقالب اسالمي    در دوران فعاليت حزب توده    

 بعنـوان طـرح آلترنـاتيو و      »كودتا« طرح   ،)مسخ انقالب  (»براندازي خزنده «و توأمان با طرح     
ـ        ، تا در صورت ناكامي طرح نخست      موازي به اجرا گذارده شد     م  و در شـرايط سـقوط رژي

                                                            
  . به اين بحث خواهيم پرداختاً مجدد»يي و كودتاگراماركسيسم«با عنوان » سازمان نظامي حزب توده«در فصل . 1
  . مراجعه شود172به صفحه . 2
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، تداركات كـافي ديـده      1360 بويژه در سال     ،بعدها. آغاز شود ) 1357 بهمن   22(ستمشاهي  
هـاي    توسعه آن تالش گرديد تـا مهـره    تشكيل شد و با  »سازمان نظامي « ،در بعد نظامي   .شد

سازي مفصلي كه توسط         زمينه مانند(ها و مشاغل حساس رسوخ كنند         نظامي حزب به پست   
نيـرو    بـه فرمانـدهي ايـن       ناخدا افـضلي   انتصاب در نيروي دريائي براي      عوامل حزب توده  

  ).صورت گرفت
، امكان موفقيت طرح     به شرايطي بستگي داشت كه اوالً      تحقق طرح كودتائي حزب توده    

ـ    )بمسخ انقال (اول   هـاي عينـي بـراي اجـراي          ، حـداقل شـرايط و زمينـه       اً منتفي شود؛ ثاني
كودتاي چپ در ايـران را       المللي اجازه انجام     شرايط بين  اً،آميز كودتا فراهم آيد؛ ثالث     موفقيت

هاي معيني بـراي تـصرف قـدرت سياسـي            ها و دستورالعمل     داراي تئوري  ماركسيسم .بدهد
 براسـاس ايـن تئـوري بـراي       .  بيان شده اسـت    »ئوري لنيني انقالب اجتماعي   ت«است، كه در    

.  بايـد در جامعـه وضـع انقالبـي وجـود داشـته باشـد          ،آميز قدرت سياسـي    تصرف موفقيت 
 دو محـور اصـلي زيـرين را بعنـوان     مشخصات ايـن وضـع انقالبـي چگونـه اسـت؟ لنـين        

  :كند هاي اساسي وضع انقالبي ذكر مي شاخص
هـا تـوان ادامـه حكومـت نداشـته            بـاالئي « بنحوي كه    ، بحران و تشتت در حاكميت     -1
  ؛»باشند
 بنحوي كه اكثريت مردم يا بخش قابل توجهي از مـردم            ،ي در جامعه  ت توسعه نارضاي  -2

 يـا   ،نخواهند به شيوه گذشته زندگي كننـد و نـسبت بـه حكومـت             ) ها  پائيني: به تعبير لنين  (
 در اثر معروف بيماري كودكي چپگرائـي در         لنين .تفاوتي داشته باشند    ل و يا بي   مخالفت فعا 

  :نويسد  ميكمونيسم
 در ها و از جمله هر سه انقالب روسـيه        انقالب قانون اساسي انقالب كه تمام    ... 

انجـام   براي: اند، نكات زيرين را در بردارد        كرده تأييدآنرا     صحت   ،طول قرن بيستم  
هاي استثمار شونده و ستمزده بـه عـدم امكـان ادامـه               انقالب كافي نيست كه توده    

 براي انجـام انقـالب      . خواستار دگرگوني آن باشند     و زندگي به شيوه كهنه پي برده     
.  و حكومـت كننـد     الزم است كه استثمارگران نيز نتوانند به شـيوة سـابق زنـدگي            

ها، ادامه زندگي به شيوه كهنـه را          تواند پيروز گردد كه پائيني      فقط زماني مي   انقالب
ايـن حقيقـت را     .  ادامه حكومت بـه شـيوه كهنـه را نتواننـد           »ها  باالئي«نخواهند و   

گيـر   انجام انقالب بدون بروز بحران همـه      : توان چنين بيان داشت     بصورت ديگر مي  
 در زمينـه اداره امـور        بايـد  طبقات فرمانروا ... .پذير نيست  مكانا.. .در سراسر كشور  

ها را نيز بـه       ترين توده   مانده  حتي واپس كه  به چنان بحراني دچار شده باشند        دولت
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و دولت را نـاتوان كنـد و سـرنگوني سـريع آن را بـراي                ... ميدان سياست بكشاند  
  �...انقالبيون ميسر سازد

 شرط سومي را نيز براي تصرف پيروزمنـد قـدرت سياسـي             عالوه بر شرايط فوق، لنين    
عامل ذهنـي   . نامد  مي »عامل ذهني انقالب  «آن را   شمارد كه      مي يها ضرور   توسط كمونيست 

ها براي تصرف قـدرت       و آمادگي مادي و سياسي كمونيست      انقالب عبارتست از توانمندي   
گيـرد، و     مـي ر نظـامي را درب    - اني تـداركات و تمهيـدات سـازم       اًآمادگي مادي طبعـ   . سياسي

آمادگي سياسي عبـارت اسـت از مطـرح شـدن حـزب كمونيـست درجامعـه بعنـوان يـك                 
  .كه توان حكومت كردن را داراست» آلترناتيو«

 عوامل عينـي و ذهنـي الزم را بـراي تـصرف قـدرت               براساس تئوري فوق، حزب توده    
 اقتـصادي   - يري از معضالت اجتمـاعي    گ   وده با بهره  حزب ت . ديد  سياسي در ايران تدارك مي    

  :نمود  در سه محور پيش گفته عمل مياً دقيق،هاي طبيعي پس از انقالب كشور و نارسائي
  حاكميت اسالمي؛  ايجاد تفرقه و بحران در-1
گرايانه،   توسعه نارضائي در جامعه، از طريق شعارهاي افراطي و نابجا و هرج و مرج              -2

طلبانــه و حــداكثري در   اقتــصادي و ايجــاد روحيــات و توقعــات زيــادهايلمــسبــويژه در 
  مصالح و اهداف نظام اسالمي؛ هاي انقالب و بدون توجه به واقعيتجامعه هائي از  بخش
هـاي    يتنها نيروي سياسي كه توان حل نارسـائ       ( مطرح ساختن خود بعنوان آلترناتيو       -3

  .)باشد روشن مياقتصادي را داراست و داراي برنامة مشخص و 
  

  هاي حزب توده تاكتيك
 در قبـال    هاي حزب توده    در اين مبحث به بررسي فشرده و اجمالي رئوس كلي تاكتيك          

 و  »هـاي نهـان    كتيـك تا«را بـه دو گـروه        هـا   ايـن تاكتيـك   . پردازيم   مي  ايران انقالب اسالمي 
  .كنيم  تقسيم مي»هاي عيان تاكتيك«

 بود كه محورهاي اساسي استراتژي برانـدازي حـزب          ييها   آن تاكتيك  ، نهان هاي  تاكتيك
  .بخشيد  را سامان ميتوده
اي و بنيادي بوده و به دليل اهميت خود در سياست رسمي حزب                ريشه ،ها  اين تاكتيك  

داشت كـه در جهـت     حزب توده نه تنها اعالم نمي     . شد  مستور نگه داشته مي   توده پوشيده و    

                                                            
 ص، صـ  1358،  ، انتشارات حزب توده   ، ترجمه محمد پورهرمزان   ماركس، انگلس، لنين درباره انقالب اجتماعي     . 1
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 و يا بينش و - ساختن خود  ح يا مطر  ،ايجاد بحران در حاكميت، يا اشاعه نارضائي در جامعه        
كرد    انكار مي  اً بلكه چنين انتسابي را شديد     ،كند   عمل مي  »آلترناتيو«بعنوان   - خود ايدئولوژي

 اعـالم   »حكيم و گسترش انقالب ضد امپرياليستي و مردمي ايـران         تثبيت، ت «و هدف خود را     
 همان اهداف استراتژيك حزب توده محسوب       ،هاي محوري   در واقع اين تاكتيك   . داشت  مي
ها شرايط قطعي را براي تحقق استراتژي براندازي حزب توده فـراهم              شوند كه تحقق آن     مي
  .ساخت مي

 بـه   ، و عليـرغم ظـاهر خـود       ئي بود كه عمالً   ها   آن تاكتيك  ،دههاي عيان حزب تو     تاكتيك
 بيـان   ،» عيـان  هاي  تاكتيك«بعبارت ديگر . كرد    هاي نهان حزب توده خدمت مي       تحقق تاكتيك 

در ميـان ايـن     . حـزب تـوده بـود     ) و بنيادين (» هاي نهان  تاكتيك« ترويجي و عملي     - تبليغي
مـشروح ايـن     شـناخت . داريـم    بيان مـي   ايم كه اجماالً    ا برگزيده ترين آنها ر    ها، عمده   تاكتيك
  . است1358 -1361اسناد و نشريات حزب توده در سالهاي  ها نيازمند بررسي دقيق تاكتيك

  
  هاي نهان  تاكتيك-1

  ايجاد بحران در حاكميت و نيروهاي اسالمي: الف
  سازي و نارضائي تراشي كانالهاي بحران
 سياسـت ايجـاد و توسـعه نارضـائي در جامعـه و ايجـاد                ،هاي زير    از كانال  حزب توده 
  :برد ران در حاكميت و نيروهاي انقالبي مسلمانان را پيش ميحدودستگي و ب

در ..). .تراكـت و شـعار و     (ها و ديگر وسائل مطبوعاتي و تبليغاتي           نشريات و اعالميه   -
  .كرد عمده اين نقش را ايفا مي جزوه پرسش و پاسخ بطور 1361 و 1360سالهاي 

بـه مثابـه   ..) . و، تشكيالت زنـان سازمان جوانان(هاي جنبي آن      شبكه حزب و سازمان    -
اي  كـافي بـود مـسئله   . كردند پراكني و جوسازي در جامعه عمل مي يك دستگاه وسيع شايعه 

 حزب در محيط زندگي و كـار   اعضاود داده شود تا توسط رهبري حزب به تشكيالت رهنم    
  .ن بپردازند خود به طرح وسيع آ

كردن   در جهت عمده ،ي حزب نيز، در كنار وظايف اطالعاتي و جاسوسي        ذ عوامل نفو  -
 مورد بحث در حاكميت و نهادها و مطرح سـاختن جنجـالي و غيـر اصـولي آنهـا و              مسايل

  .كردند ها عمل ميمباحثات و اختالف برداشت دامن زدن به
  

  :سازي در حاكميت و روحانيت ترفندهاي حزب توده در ايجاد نفاق و بحران
 براي ايجـاد تفرقـه و بحـران در حاكميـت و              تبليغي كه حزب توده    - هاي سياسي   روش
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  : بشرح زير بود،برد مي و نهادها و ارگانهاي انقالبي و دولتي بكار روحانيت 
  
ها و برجسته كردن و مطرح ساختن جنجالي آنها بمنظور             تفاوت برداشت   تأكيد بر  *

  .ايجاد تفرقه و تشتت در حاكميت و نيروهاي مسلمان
نشان   اين خط را بخوبي     از حاكميت جمهوري اسالمي ايران     بررسي تحليل حزب توده   

  :دهد مي
 از دو ،، روحانيت و مسئولين و نيروهـاي جمهـوري اسـالمي          هاي حزب توده    در تحليل 

 بـه دو گـروه       كـه   اقتـصادي  مسايلآنها در     اول، از زاويه مواضع     . شدند  بندي مي   زاويه دسته 
  :شدند تقسيم مي

داري بوده با     ار راه رشد سرمايه   داين نيروها در سياست داخلي طرف     :  نيروهاي راست  -1
كردن بازرگاني خارجي، قانون كار مترقي و حل مسئله توزيع داخلـي بـه نفـع         ، ملي »بند ج «

يك كـالم بيـانگر      ست خارجي طرفدار وابستگي به غرب و در       يامحرومين مخالفند و در س    
  .نوعي جمهوري اسالمي ضياءالحقي هستند

ـ    طرفـدار محـرومين و مستـضعفين       ،در سياست داخلـي   :  خط امام  هاي   نيرو -2 د و در   ان
هرچند در شرايط كنـوني       آنها .باشند  مي طلبانه  سياست خارجي خواستار يك مشي استقالل     

و در جريـان افـزايش        پيـشداوريهائي دارنـد، ولـي بتـدريج        سوسياليـسم نسبت به اردوگاه    
دربارة مضمون اين   .  اين پيشداوريها فرو خواهد ريخت     ،المللي  ان در مناسبات بين   ش  بتجار

  . توضيح كافي داده شده است»دمكراسي انقالبي«بحث  در تحليل قبالً
ـ              بـه   ، حـزب تـوده    ماركسيـسم  اهمچنين براساس طرز برخـورد نيروهـاي خـط امـام ب

 »بـين  روشـن « و »بـين  واقـع «، »قـشري «ها را به سه گروه       بندي ديگري دست زد و آن       تقسيم
  :تقسيم كرد

اي و     انحصارطلب و ضدتوده   اًي بودند كه در بعد سياسي شديد       عناصر متعصب  »قشريون«
خواسـتار اجـراي احكـام قـديمي          بوده و بدون توجه به شرايط دنياي معاصـر         ورويشضد

 ضـد «مونيـست و     ضدك اًاين گروه شديد  ! باشند   مانند حدود و تعزيرات مي     ،  متروك اسالمي 
  . هستند»شوروي
 »راسـت «ممكن است فردي از نظر مواضع اقتـصادي         .  قشري نيست  اً الزام ،»راست«هر  

 نيروهـاي   اًهرچند عموم ( باشد   »بين  واقع«هاي دمكراتيك     يولي از نظر مواضع در قبال آزاد      
از اين ديـدگاه،    .  نيست »راست« اً نيز الزام  »قشري«هر  ).  نيز هستند  »قشري« مذهبي   »راست«
كم و بيش در همه     ،   بصورت يك گرايش   » ستيزي شوروي« و   »اي ستيزي     توده« و   »قشريت«
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! تر و يا متعـادل      است و در برخي ضعيف     نيروهاي مذهبي وجود دارد كه در بعضي شديدتر       
 طرفـدار  اًدي جـد ا هـستند كـه در مواضـع اقتـص        هاي خط امام    برخي از نيروها و شخصيت    

 اي ستيز و شوروي ستيز و قشري   توده اًدمكراتيك شديد  ولي در بعد آزاديهاي      ،اند  محرومين
 آن نيروهـائي هـستند كـه عليـرغم گرايـشات مـذهبي و               »بـين   نيروهـاي واقـع   « .باشـند   مي

و  هـاي بالفعـل      جاري داخلي و خـارجي بـه واقعيـت         مسايلضدكمونيستي، در برخورد به     
 كميتـه مركـزي     17 پلنوم    تنها در اسناد   »بين  عناصر روشن «واژة   . انقالب توجه دارند    مصالح

 منظـور   1 .تحليل و توضيحي مسكوت گذارده شد       بكار رفت و سپس بدون هيچ      حزب توده 
 »داري  سرمايهرراه رشد غي  «ار  دداخلي طرف  بين كساني هستند كه در سياست      از عناصر روشن  

ر ميـان   چـون چنـين عناصـري د      . باشـند   و در سياست خارجي طرفدار گرايش به شرق مي        
حزب توده اين واژه را مسكوت گـذارد و درواقـع           ،  نيروهاي راستين مذهبي وجود نداشت    

جنـاح  «تحـت عنـوان      منظور وي همان عناصـر نفـوذي خـود بـود كـه در شـرايطي بايـد                 
پرداختنـد و      جمهوري اسالمي به براندازي انقالب و نظام جمهوري اسالمي مـي           »بين روشن

  .بوده است.. . واهللا پيمان از نوع دكتر حبيب يا شايد منظور عناصر التقاطي
  
  ها و نيروها برچسب زدن و متهم ساختن مسئولين و شخصيت *

به فراواني و البته با زيركي و ... و »مرتجع« ،»اي حجتيه« ،»راست«، »قشري«هاي    برچسب
شـدند،     واقع مي  اين حزب كه مبغوض    ه كساني  ب  توسط حزب توده   ،ظرافت و احتياط كامل   

  .هاي حزب توده داشت ترفند جوسازي و هوچيگري نقش مهمي در تاكتيك. شد زده مي
 بـر پايـه مكتـب و    دانست كه وحدت و انسجام روحانيـت و خـط امـام         مي حزب توده 

شود و هـيچ      اين انسجام حفظ مي    باشد  اسالم ،واليت فقيه استوار است و تا وقتي كه معيار        
 دهد  ارائه تا يك چهره ماركسيستي از اسالم      كوشيد   مؤثر نخواهد افتاد، لذا مي     اي  افكني نفاق

 و »منـافقين « اجتماعي، مباحث طبقاتي را برجسته سازد و اسالمي چون اسـالم         مسايلو در   
تبيـين   اسالمي كه اساس آن بر      را مطرح سازد؛   هاي آسيائي شوروي    ياسالم رسمي جمهور  

.  اجتماعي قرار داشت و مسئله اصلي آن مستضعفين و خلق بود، نه خدا             مسايلماركسيستي  
 عمـده   ، اقتـصادي  مسايلنظرهاي فقهي را در      كوشيد تا اختالف    حزب توده از اين زاويه مي     

                                                            
نيروهـاي  «در اينجـا تنهـا بـه        .  مراجعه شـود   39ـ    37، ص   )...وسيع(به مجموعه اسناد مصوب هفدهمين پلنوم       . 1

  . اشاره شده ولي از هرگونه تعريفي اجتناب گرديده است»بين روشن
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  1.روهاي مسلمان بدل كنداي براي ايجاد اختالف در ني سازد و آن را به دستمايه
  

  اشاعه نارضائي در جامعه: ب
با توجه به تداوم جنـگ و مطـرح بـودن           ) 1361بويژه سال   (1361 و   1360هاي    در سال 

مانند مالكيت ارضـي، قـانون كـار، بازرگـاني          ( اقتصادي   - اجتماعي مسايلي در زمينه    مسايل
 شد،  شديد در جامعه مي    معضل توزيع داخلي و احتكار، كه موجب گراني و تورم            )خارجي

 زمينه براي يـك بحـران        نارضائي مردم رو به گسترش است و       كه كرد مي  تصور حزب توده 
ها   انگيزه،  هاي ماركسيستي   حزب توده طبق تحليل   . دوش  عمومي و انفجار اجتماعي آماده مي     

توانـست نقـش      دانـست و نمـي      عوامل اقتصادي مي   اً را صرف   ايران اسالمي و عوامل انقالب  
 اعتقادشان را نه تنهـا      ،در شديدترين شرايط اقتصادي    اسالم و ايمان ايثارگرانة مردمي را كه      

حـزب تـوده بـا       از سـوي ديگـر،    . شـوند، درك كنـد      دهند بلكه استوارتر مـي      از دست نمي  
پايگاه اجتماعي حـزب تـوده را بطـور عمـده           .  داشت هاي واقعي مردم تماس ناچيزي        توده

 كه شبكه حزبي در ميان آنها ريشه        ،داد  ي و غربگرا تشكيل مي    »انقالب سفيد «اقشار ناراضي   
  .كرد  دوانيده و از آنها تغذيه مي

تـوده   حـزب . گذاشت   حزب توده نارضائي اين اقشار را به حساب نارضائي جامعه مي          
 و امـت    )ره(و ابـرام امـام      با توجه به تداوم و طوالني شدن جنـگ تحميلـي           1361ل  در سا 
اند و خواستار     كرد كه مردم خسته شده       تصور مي  »جنگ جنگ تا پيروزي   «اهللا بر شعار     حزب

لذا بـراي  .  و عامل اشاعه نارضائي است،مغاير با خواست مردم، پايان جنگند و تداوم جنگ    
 مـشكالت اقتـصادي،     حـالل  و همچنين مطرح ساختن خود بعنـوان         »نارضائي«اين  توسعه  

 اقتـصادي و مـسئله جنـگ        مـسايل ، بطور وسيع بـه طـرح        »آلترناتيو« و   »پيشاهنگ انقالبي «
 كـه قبـل از آن بـسيار          حـزب تـوده    ،ناگاهه   ب 1361در ادامه اين سياست در سال        .پرداخت

د را در جامعه مطرح نسازد تا زير ضـربه نـرود، بـا بـسيج ضـربتي                  كوشيد خو   محتاطانه مي 
 و 2د، را افـزايش دهـ    »پرسش و پاسخ  « كوشيد تا تيراژ     »اكثريت«تشكيالت حزب و سازمان     

                                                            
، دنيـا  (»ياهللا سـيد محمـود طالقـان        اقتصاد اسالمي از ديدگاه آيت    «،  جوانشير. م. ف: ه مراجعه شود به   براي نمون . 1

مقاله اخيـر دربـاره   ). 1359، 12 ، شماره دنيا (»يق انقالب اسالم و تعم   شرع«،  آئين  امير نيك : و) 1358،  3شماره  
  .است) تعبير نويسنده فوق (» متضاد در مسئله زمين و اصالحات ارضيدو نحوه برخورد كامالً«

 هـزار  30س از بسيج تشكيالت و توزيع وسـيع آن از   تيراژ پرسش و پاسخ پعليرغم همه تالشهاي حزب توده   . 2
 و بقيـه در   هـزار در تهـران  30 تـا  25 رسيد كه از اين تعداد حدود    1361 هزار در اواسط     60 به   1361در سال   

ا بـاالترين   هـ   در شهرسـتان  .  بطور عمده در نواحي مركز و شمال شهر بود         تيراژ تهران . شد  شهرستانها توزيع مي  
 عدد بـود  500 تيراژ شيراز  ودر اصفهان . رفت   هزار نسخه به فروش مي     3 تعلق داشت كه حدود      تيراژ به رشت  
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نگـاهي گـذرا بـه مطالـب        . مطالب پرسش و پاسخ لحن تند و شديد و تحريك كننده يافت           
  :دهد  روشني نشان مي، اين تحليل حزب توده را به1361پرسش و پاسخ در سال 

برخـي  و انتقاد كـارگران    طرح قانون كار توسط وزير وقت و ارائهبدنبال  :  قانون كار  -1
خود تصور كرد كه گويـا    به خيالمسلمان از نقاط ضعف اين طرح، حزب توده  از نيروهاي 

نـوان حـزب     رسـوخ كنـد و بـراي خـود بع          »طبقـه كـارگر   «فرصتي فراهم آمده تا در ميـان        
  ).29/8/1361 پرسش و پاسخ،(پايگاهي كسب كند  !پيشاهنگ طبقه كارگر

  ).13/9/1361و 20/2/1361 پرسش و پاسخ،(كردن بازرگاني خارجي   ملي-2
  .)26/4/1361 پرسش و پاسخ، ( مسئله توزيع داخلي و تورم و گراني -3
  .)19/12/1360  پرسش و پاسخ، (»بند ج« مسئله ارضي و دهقاني و -4
 پـرده دربـاره جنـگ        و بـي   اً هـراس داشـت تـا صـريح        حـزب تـوده   :  مسئله جنـگ   -5

هاي دقيـق و بـا      يبند   و لذا در پرسش و پاسخ با ظرافت و زيركي و فرمول            ،گيري كند   موضع
كوشيد تا نظر خود را بـر ضـرورت پايـان             هاي پراكندة مسئولين مي       استفاده از نقل قول    سوء

  ).15/3/1361 ،پرسش و پاسخ: براي نمونه مراجعه شود به( . اعالم دارددادن به جنگ
  
  »آلترناتيو«مطرح شدن در جامعه بعنوان : ج

 آينـده سياسـي كـشور را از آن خـود            ، ماركسيـستي  هـاي   اسـاس تئـوري     بر حزب توده 
آن منـوط بـه     طلبيـد كـه تحقـق         اي را مـي     دستيابي به اين هدف تالش گسترده     . پنداشت  مي

و پـذيرش رهبـري حـزب        )بحران در باال و در پـائين      ( در جامعه    »شرايط عيني «آمدن   پديد
 در پرتـو طـرح وسـيع        ،عامل ذهني تـصرف قـدرت سياسـي       . بود) عامل ذهني (كمونيست  

يابـد و لـذا حـزب تـوده      مـي  ها و شعارهاي حزب كمونيست در ميـان مـردم تحقـق       برنامه
تبليغاتي خود را، بـدون توجـه بـه          رم اجتماعي، طرح و برنامه    كوشيد تا در هر مسئله مب       مي

  . دهدارائهها و امكانات تحقق آن،  واقعيت
  
   سازماني براي تصرف قدرت سياسي -تدارك مادي: د

 - تيماركسيـس هـاي     اسـاس تحليـل     بر -نه كه گفته شد يكي از شرايط براندازي       وهمانگ
يـست از سـوي اقـشار وسـيع مـردم            يعني پذيرش رهبري حزب كمون     »عامل ذهني «تحقق  

                                                                                                                                        
ها، اعم از چپ و ليبرال بـود و همـه طيـف      پرسش و پاسخ تنها نشرية گروهك    و اين در شرايطي بود كه عمالً      

اضي و برخي نيروهاي سياسي مذهبي نيز براي اطالع از مواضع حزب توده كـم و بـيش آن را   ضدانقالب و نار  
  .خواندند مي
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 گسترش صفوف حزب و تشكيالت كمونيـستي در         ، و براي دستيابي به اين منظور      ؛باشد  مي
حزب بايد بتواند ابتدا ضرورت تـشكل و تـشكيالت را بـراي             . است يجامعه امري ضرور  

 افكار عمـومي را هـدايت و   ،ها  پس از پذيرش حزب توسط توده  ،مردم جا انداخته و سپس    
 سـاختار تـشكيالتي حـزب تـوده      . قابل توجه گذارد   دهي كند و يا حداقل بر آن تأثير         سمت

هاي مختلف اجتماعي، با درنظـر        تشكل گروه   شكل گرفت و در جهت     ،براي تأمين اين نياز   
هـاي مختلـف    هـا و فراكـسيون   هـاي حزبـي و كميـسيون     گرفتن عاليق روزمره آنها، حـوزه     

  . فرهنگي سازمان يافت واجتماعيسياسي، اقتصادي، 
داشـت تـا      اين، تجارب طوالني و نيز كاركرد جاسوسي، حـزب را بـر آن مـي               عالوه بر 

 ، محدود نـسازد و در خفـا       ، يا نيمه علني   »علني«فعاليت خود را تنها در محدودة تشكيالت        
ه ئي قـاطع ضـرب    اارتباطات مخفي را با هدف تسريع در امر برانـدازي و جلـوگيري از كـار               

، بـا تـشكيل     ايـدئولوژي احتمالي به حزب و جاسوسي و كسب اطالعـات و نفـوذ و القـاء                
  . شكل دهد،نفوذ و جاسوسي هاي ت مخفي و شبكهسازمان نظامي و تشكيال

كوشيد تا با اسـتفاده از قـوانين     بود مي كه بدنه و كميت اصلي حزب توده »علني«بخش  
  بـا ايجـاد شـعب مختلـف         »علني«بخش  . عاليت و رشد نمايد    ف ،سياسي كشور  جاري و جو 

جوانــان، زنــان، (هــاي جنبــي  و ســازمان..) . انتــشارات و، تــشكيالت،كــارگري، دهقــاني(
كـرده  ريزي فشرده و دقيقي       در جهت فعاليت در تمام اقشار جامعه برنامه       ..) .آموزي و   دانش
 و اعـضا نمودهـاي خـود را بـراي    هـا و ره    هاي سازماني، سياست     به وسيله اين اهرم    بود؛ و 

 مختلف مطروحـه    مسايلكرد و خط مشي حركت آنان را در برخورد با             هواداران تشريح مي  
  .نمود در جامعه تبيين مي

 داراي روابـط گـسترده      ، عـالوه بـر روابـط پنهـاني اطالعـاتي و جاسوسـي             حزب توده 
يـستي و احـزاب كمونيـست وابـسته بـه           المللي با احزاب كمونيست كشورهاي سوسيال       بين

هاي جنبي آن نيز روابط        بود و سازمان    و آفريقا   و آسيا   و اروپاي غربي    در قاره آمريكا   مسكو
هـاي نماينـدگي بـه        هيـأت گرا داشتند و بـا اعـزام          المللي شرق   اي با سازمانهاي بين     گسترده

 و   ايـران  تحريف حقايق انقـالب اسـالمي       به »نماينده ايران «ها و سمينارها، بعنوان       كنفرانس
  .پرداختند المللي مي  تبليغ مشي حزب توده در صحنه بين

 سـازمان   ،ريـزي دقيـق      و طـي يـك برنامـه       مسكو ردستوه   ب ،با پيروزي انقالب اسالمي   
 توانست به يك شبكه گـستردة       1362 و رسمي به فعاليت و رشد پرداخت و تا سال            »علني«

  .زيرزميني و مستور بدل شود
 به كـار در ميـان ارتـش و سـازماندهي            ،اساس تجربيات پيشين    همچنين بر  حزب توده 
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 منافقانـه مـدعي     ،حزب توده در سياست علني خويش     . وادار خود پرداخت  عناصر نظامي ه  
 خودپذيرد و زيركانه      نظاميان را به عضويت نمي     كند و    در ميان ارتش كار نمي     اًبود كه مطلق  

اسـاس   ولـي همزمـان، بـر     .  چپ پيرامون ارتش بركنـار داشـت       هاي  را از هياهوي گروهك   
و  ان ارتش پرداخـت و سـازمان نظـامي را سـر           استراتژي براندازي خود به كار جدي در مي       

، حزب به سازمان نظامي بعنوان اهرم اصلي طرح برانـدازي توجـه   1360از سال   . سامان داد 
  . سازماندهي عناصر نظامي سرعت و شدت گرفت،مبذول داشت و از اين زمان
 در كيانوري. باشد ي بطور كامل گوياي اهداف پليد اين حزب ماعتراف رهبر حزب توده   

  :مصاحبه تلويزيوني، پس از دستگيري گفت
 دولـت   راين شيوه عادي احزاب كمونيست و شايد ساير احزاب سياسي كـه د            

افرادي را بـه   ها ها و سازمان كنند در همه ارگان باشد كه سعي مي شركت ندارند مي 
ا نگـه دارنـد و در صـورت         در اين سـازمانه    افراد خود را  . طرف خود جلب كنند   

 هدف عام، يكي استفاده از آنها بـراي         2 با   ؛امكان افرادي را به اين ارگانها بفرستند      
 و در صورت ديگر مطرح كردن نظريـات حـزب بوسـيله             ،آوردن اطالعات   بدست  

اين شيوه عام اسـت و در       . ها و سعي در پياده كردن اين نظريات         آنها در اين ارگان   
  .كند اص خود را پيدا ميگي خ هر مورد ويژ

  
  هاي عيان  تاكتيك-2

اي و درازمـدت       براي رسيدن به اهداف مرحله      عياني كه حزب توده    هاي  رئوس تاكتيك 
  :گرفت، بشرح زير است   خود به كار مي

ود و جلـب     بمنظور تـأمين فعاليـت قـانوني خـ         ،»جبهه متحد خلق  « طرح وسيع شعار     -
درباره ايـن شـعار و    .  گرايانه اهداف و شعارهاي شوروي    مردم و حاكميت اسالمي به سوي     

  . توضيح مبسوط خواهيم داداهميت بنيادي آن در استراتژي و تاكتيك حزب توده
 -  برخــورد سياســي بــا حاكميــت اســالمي و مــردم و اجتنــاب از برخــورد عقيــدتي-

  . ك به منظور احتراز از تحريك احساسات مذهبي مردمدئولوژياي
 سكوت نسبي در مقابل تهاجمات مردم و مسئولين، ضمن انتقادهاي ماليم با پوشـش               -

  .قانوني، بمنظور اجتناب از تحريك بيشتر افكار عمومي
اكثـر راهپيمائيهـا و       ماننـد شـركت در     ،هاي مردمـي    همسو نشان دادن خود با حركت      -
  .ظن مردم و مسئولين  بمنظور جلب حسن،...ات و انتخابات وتظاهر
 تالش در زمينه مطرح نشدن عملكردهاي گذشته و سعي در پوشاندن و يـا تحريـف                  -
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  . خود، بمنظور آرايش تاريخچه خيانت بار حزبهآن به دلخوا
  . دفاع از حاكميت در مقاطع مختلف پس از انقالب-
اي    مـاده  10هاي سياسي ماننـد اعالميـه         فعاليت گروه  تأييد برخي از قوانين مربوط به        -

  ).ضمن انتقادهاي ماليم از برخي نكات آن (يدادستان
 ، و اسالم از طريق تحريف اصول و مباني هـر دو مكتـب       ماركسيسمدادن    همسو نشان  -

  . سياسي با مردم و حاكميت-ك ايدئولوژيبمنظور ايجاد نزديكي 
 بمنظـور مـسكوت     ،يات و شعارهاي ضد آمريكـائي مـردم و حاكميـت           تأكيد بر روح   -

  .تيماركسيس و ضد كمونيستي و يا مغاير با باورهاي گذاردن شعارهاي ضد شوروي
برخـورد سياسـي بـا      «  يكي از خطوط مهـم تـاكتيكي حـزب تـوده           ،همانگونه كه گفتيم  

سياست كلي حزب توده اين بود كه بـه دليـل           .  بود »يحاكميت و اجتناب از برخورد عقيدت     
 و نفوذي كه اسالم در عموم مردم داراسـت، از           ،اعتقادات مذهبي نيرومند موجود در جامعه     

  . حاكميت و مردم اجتناب كندابرخورد اعتقادي ب
هاي حـزب تـوده بـه وضـوح      تمامي نشريات و مواضع آشكار و سخنراني     اين مشي در  

تـوده بـه     ، حـزب  1359 دليل در جريان مناظره تلويزيـوني در سـال           به همين . روشن است 
داد ولـي در منـاظره         خـود را مـشتاق نـشان مـي         ، و اقتـصادي    سياسي مسايل دربارة   مناظره

 حاضر به ادامـه بحـث       ،شد  بيني الهي و مادي كشيده مي        كه الجرم به بررسي جهان     ،عقيدتي
ومي، ماهيت الحادي حزب توده روشن      علت آن بود كه در بحث عقيدتي در انظار عم         . نشد
  .كرد شد و اين بزرگترين سد معنوي را در برابر رشد سياسي در ميان مردم ايجاد مي مي

 بـا   كـامالً  ،)اجتناب از بحث عقيـدتي    (با نيروهاي مسلمان      در برخورد  مشي حزب توده  
ـ   . اي چـپ متفـاوت بـود      د با ساير گروههـ    مشي آن در برخور     در مواجهـه بـا      ودهحـزب ت

گيـري از كـادر    گرفت و با بهره   ك را به كار مي    ايدئولوژي هاي چپ بشدت حربه بحث      گروه
ها به   و با انتشار انبوه مقاالت و كتب در جهت جذب آن        ،ماركسيسممجرب خود در تئوري     

  .كوشيد  مي،گرا  شورويماركسيسممواضع 
دانـيم   همانطور كه مـي .  سكوت نسبي در مقابل تهاجمات بود      ،حزب توده تاكتيك ديگر   

هاي چپ از جمله حزب توده        ي عليه گروه  اي در سطح جامعه شعاره    ،از بدو انقالب اسالمي   
  .)»اي و فدائي و منافق توده مرگ بر«مانند ( مطرح بود

در مقابـل مـردم و      ) نسبي( خط سكوت    ،زير اين ضربه  حزب توده براي نجات خود از       
ه ي پيش گرفت و تنها برخي انتقادات جنبي و ظريف و كم هياهو، براي توج               را در  حاكميت

حزب توده در ايـن برخوردهـا بـا         . شد  نها، در نشريات حزبي مطرح مي     آهواداران و ارضاء    
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   .كرد لحني بسيار دوستانه از حمالت و شعارها انتقاد مي
آغاز پيـروزي انقـالب       ، كه در     رهنمودهاي پلنوم شانزدهم كميته مركزي حزب توده       در

 و هـواداران    اعـضا  ترويجـي    - برگزار شد، از جمله وظايف تبليغـي      ) 1357اسفند   (اسالمي
  :چنين بيان شده است

ايد در اين جهت باشـد كـه در جامعـة          توجه حزب ما ب    ،در زمينه كار تبليغاتي   
اي فكـري بوجـود       امروزي ما نسبت به جامعه پريروزي و ديروزي، تحوالت ريشه         

حزب ما با آنچنان فضاي سياسي روبروست كه در گذشته به اينصورت            . آمده است   
نظريات فلسفي و اجتماعي اسـالم بـا زنـدگي          . هرگز در برابر ما قرار نداشته است      

اند و هيچ حـزب       اي پيدا كرده    دم شهر و ده بهم آميختگي بيسابقه      قشرهاي وسيع مر  
 كند كه در     اين واقعيت به ما حكم مي      .رديتواند اين واقعيت را درنظر نگ      جدي نمي 

تبليغاتي روزمـره، از     عين رعايت حد اعالي اصوليت در دفاع از نظرياتمان در كار          
 ،ما بايد در زمينه كار تبليغاتي     . م با تمام نيرو پرهيز كني     ،هرگونه برخورد غير عقالئي   

اصوليت در دفاع از     كنند، منتهاي   هايي كه رفقاي حزبي ما فعاليت مي        در همه جبهه  
هـاي ديگـر خلـق،        گروه عقايد خود را با منتهاي نرمش و احترام در برابر نظريات          

ما بايد بكوشيم هميـشه در درجـه اول، روي          . بويژه گروههاي مذهبي تلفيق نمائيم    
دستگاه تبليغاتي حزب ما بايـد در       . كند، تكيه كنيم    ه كه ما را به هم نزديك مي       آنچ

اين زمينه، يعني در مشخص ساختن دقيق و علمـي آنچـه كـه در بخـش مـسائل                   
اجتماعي، هواداران مذهب اسالم و هواداران سوسياليسم علمي را به هـم نزديـك              

در ايـن بـاره بطـور همـه         بايد كادرهاي حزبي را     . كند، كار وسيعي انجام دهد      مي
توجهي در اين ميدان نبـرد فكـري و             هرگونه كم توجهي يا بي    . جانبه مجهز ساخت  

  �. ببار آورديهاي جبران ناپذير تواند زيان اي مي ه عقيد
 در سالهاي پس از پيروزي انقـالب        در اجراي همين سياست تبليغي بود كه حزب توده        

كـرد    معرفي مي » مدافع خط ضد امپرياليستي و مردمي امام خميني       «، بشدت خود را     اسالمي
 -  براي اين سياسـت تبليغـي      2م، سال پشتيباني از خط اما     18و حتي با انتشار كتابي با عنوان        

بايد توجه داشـت كـه بـرخالف اشـتباه رايـج،            ! شد نيز قائل    »سابقه تاريخي «تاكتيكي خود   

                                                            
  .966 ، ص اسناد و ديدگاهها. 1
 ايـران، بهـار     ، انتشارات حزب توده   خرداد 15 و جنبش خونين      ايران  حزب توده  ، سال پشتيباني از خط امام     18. 2

1360.  
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پيـرو خـط    «و نـه     اندوخ   مي »مدافع خط ضد امپرياليستي و مردمي امام      «حزب توده خود را     
  : اين اصطالح دقيق حاوي چند نكته قابل توجه است.»امام

دانست، بلكه تنهـا    نمييرو خط امام   خود را پ   ، بعنوان يك حزب ماركسيست    حزب توده 
 .ردك  اين خط معرفي مي»پشتيبان«خود را 

داشـت، يعنـي تنهـا از          اعـالم مـي    »نسبي« و   »مشروط« اين پشتيباني خود را      حزب توده 
 در كليـت و     كند و نه خـط امـام         حمايت مي   خط امام  »مردمي« و   »ضد امپرياليستي «مواضع  

 كه در چارچوب باورهاي حزب توده    امام هائي از خط    بعبارت ديگر، آن بخش   . جامعيت آن 
 . اين حزب نبود»دفاع«گنجيد مورد  نمي

 عنـصر را    5 از ديدگاه خود نيز دسـت زد و در آن            »خط امام « حتي به تبيين     حزب توده 
  :ايز ساختمتم

  »آمريكا ناپذير عليه امپرياليسم گيري قاطع و آشتي سمت«. 1
ناپـذير در جهـت برانـداختن نظـام سـلطنتي و رژيـم                گيـري قـاطع و آشـتي        سمت«. 2

   »استبدادي
   »هاي سياسي و اجتماعي براي خلق جهت تأمين كليه آزادي گيري در سمت«. 3
جامعـه، از بـين بـردن     هاي بنيادي در نظام اقتصادي گيري در جهت دگرگوني  سمت«. 4

داران بـزرگ و بهبـود همـه جانبـه شـرايط زنـدگي                داران وابسته و زمـين      غارتگري سرمايه 
  »هاي محرومان و زحمتكشان توده

گيري در جهت گردآوردن و اتحاد همه نيروهاي راستين انقالبي خلـق بـراي                سمت«. 5
 1.» خلقيهاي واالي ملي و رسيدن به اين هدف

 به هيچ وجـه بـا روح و مـضمون خـط             »خط امام «روشن است كه اين تبيين دلخواه از        
يـك  ،  »خط امـام  «كوشيد تا از      همخوان نبود و مي     اهللا سره الشريف،     امت، قدس  راستين امام 

مانند انقالبيـوني چـون قـوام       گرايانه،    و حتي ملي  ) غير مذهبي (خط ضد امپرياليستي الئيك     
 و ك حـزب تـوده  ايـدئولوژي  دهد و چارچوبي را ترسيم كند كه بـا باورهـاي      ارائه،  نكرومه
 ، همانگونـه كـه سـالها بعـد        ،»خـط امـام   « اساسي   ةجوهر.هاي آن تطابق داشته باشد      سياست

اسالمي كردن همه شـئون حيـات اجتمـاعي و          « ،، بدان توجه كرد   ن شوروي يآقايف تئوريس 
ساز است و مفـاهيمي چـون عـدالت            و احياء اسالم بعنوان يك مكتب جامع زندگي        »فردي

. اجتماعي و تأمين حقوق محرومان و مستضعفان تنها در اين چارچوب قابـل تبيـين اسـت                

                                                            
  .258، ص 1361، آذر ، انتشارات تودها و مسائل ميهن انقالبي م ايران، حزب تودهنورالدين كيانوري. 1
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هـا يـا      تماركسيـس نـه غـرب سـتيزي مرسـوم در نـزد             ، نيز »خط امام «بعد ضدامپرياليستي   
 كه همه شئون مفسد      است اي  ستيزي بنيادين و ريشه     انقالبيون الئيك جهان سوم، بلكه غرب     

 و در اين معنا     ،و مخرب و ضد فطرت سليم بشري تمدن معاصر غربي را آماج گرفته است             
 رفـساد د  «د و داعيـة     ين پيام شيطاني و ضد الهـي باشـ        اهر قدرت و ابرقدرتي را كه حامل        

 هيچگـاه نيروهـاي     بعالوه پيام وحـدت بخـش امـام       . كند   داشته باشد، نفي و طرد مي      »زمين
ضداسالمي و ملحد را مخاطب قرار نداده و حتي از همگامي بـا نيروهـاي بظـاهر مـسلمان           

 ،حانه آنان عليه رژيم ستمشاهي    در اوج مبارزات مسل   ) سازمان مجاهدين خلق  (ولي التقاطي   
  .پرهيز داشته است

 1358 -1361 در سـالهاي  يكي از موانع اساسي كه در برابر تجديد فعاليت حزب تـوده     
ها بطور اعم و حـزب تـوده          پيشينة فعاليت كمونيست  . قرار داشت، تاريخچه اين حزب بود     

 را بـه    »حزب توده « و   »كمونيسم« نام   جامعه مسلمان ايران   در فرهنگ    ،بطور اخص در ايران   
گـسيخته و افراطـي، خيانـت بـه           چون مذهب ستيزي و الحاد عنان      اي  شدت با مفاهيم منفي   

 ، ناپيگيري در اتحاد و خيانت به متحـدين غيـر           وابستگي مطلق به اتحاد شوروي     ،منافع ملي 
ضعف و تمكين در برابـر     سياسي،مسايل اهاي غير اخالقي در برخورد ب      ماركسيست، روش 

 اين گذشته تاريك با فرهنگ نسل گذشته جامعه ايـران         . آميخته است .. . و  آمريكا -  رژيم شاه 
ه براي مقابله با اين سـد روانـي و          و حزب تود   عجين شده و به نسل جديد انتقال يافته بود        

  . تاكتيك بسيار ظريفي را در پيش گرفت،فرهنگي
يـك  به عنوان    كردن عملكرد كنوني و آرايش وضع امروزي خود            با برجسته  حزب توده 

آن، كوشيد تـا وضـع        كردن      شعارهاي سياسي مبرم روز و برجسته      ح و طر  ،»نيروي انقالبي «
 .ه شدت تزئين كند تا گذشته تحت الشعاع آن قرار گيردحال خود را ب

 تمـايز   1320- 1332 كوشيد تا ميان حزب توده كنوني با حزب توده سالهاي            ب توده زح
را بـه   ) »اشـتباهات گذشـته   «و به تعبير حـزب تـوده        (هاي گذشته حزب      خيانت. قائل شود 

هـا بجـز جنـاح      همـه جنـاح  ،ايـن رهبـران  رهبران آن زمان حزب منتسب سازد و در ميـان     
مـسئول ايـن     را) كه اكنـون زمـام رهبـري حـزب را بدسـت داشـتند              ( كيانوري - كامبخش

 را بعنوان جنـاح انقالبـي و راسـتين و           جناح كيانوري   قلمداد نمايد و در مقابل،     »اشتباهات«
  . ساله آن مطرح سازد40 تاريخ اصيل رهبري حزب توده در
 مـسايل تا از زنده شدن و مطرح شدن         كوشيد  المقدور مي      حتي رهبري فعلي حزب توده   

 در مقابـل    »اتحاد همه نيروهاي ضد امپرياليسم    «تاريخي اجتناب ورزد و مسئله مبرم روز را         
كـرد و در رابطـه بـا          جي عنـوان مـي     ضـد انقـالب راسـت داخلـي و خـار            و خطر آمريكـا  
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 را مـسئله حـاد روز عنـوان         » لنينيـست  -وحـدت نيروهـاي ماركسيـست       « ،هـا   ماركسيست
 : بيان تاكتيك فوق است در واقع اين شعر اخوان ثالث.نمود مي

گذشته : بشنويد از ما  / پهلوان زنده را عشق است      !/ هاي خوب   بچه! ها جان   بچه
 !! آينده را عشق است،راحال / مرد

 به علت اهميـت جـدي مـسئله، مجبـور بـه پاسـخگوئي بـه                 در عين حال، حزب توده    
روي،    عليرغم طفـره   ،ها دربارة عملكردهاي گذشته خود بود و از آنجا كه           ترين پرسش   عمده

يسه بـا دوران   در مقا نداشت،افكار عمومي راه گريزي از اين پاسخگوئي در دادگاه تاريخ و       
 و ن تـزئي درتـوجهي   كوتاه فعاليت آن، به تدوين و انتشار مقاالت و كتـب و جـزوات قابـل      

آثار بطور عمده با هدف اقناع نيروهـاي چـپ هـوادار              اين  .  تاريخ خود دست زد    دستكاري
يافتند ولـي    گرايش ميوير كه به سمت حزب توده و شو،)اكثريت (»سازمان فدائيان خلق  «

 .شد دار بودند، نگاشته مي بطور عمده درباره گذشته حزب توده مسئله

گيري شديد نيروهاي انقالبي و مسلمان عليـه          با توجه به موضع     حزب توده  ،در اين آثار  
 ،كوشـيد تـا خـود را از زيـر ضـربه خـارج سـازد و در مقابـل                     گرا و ليبرال، مـي      جناح ملي 

ايـن امـر،    . بنمايانـد ) 1320-1332در سـالهاي    (اي گذشـته    هـ   خيانت لگرايان را مسئو    ملي
نيـروي  « ،»نهضت آزادي«، »جبهه ملي « مانند   ،گرا   خصمانه جناح ليبرال و ملي     اًواكنش شديد 

ايـن  .  را عليه حزب تـوده برانگيخـت       و طيف هواداران مصدق   ) كيپيروان خليل مل   (»سوم
هـا،    گرايـان و ليبـرال      در تقابل خود با ملـي      كوشيد   زيرا مي  .درگيري به سود حزب توده بود     

 همـسو نـشان     »ائيان اسـالم  فـد «و  ) ره(ي   كاشـان  اهللا  خود را با انقالبيون مسلمان و خط آيت       
- 1332 و به عكـس حـزب تـوده در سـالهاي             ،اي كه از بيخ و بن نادرست بود         دهد؛ مسئله 

 مـسلمان  -گرايان همگامي و ارتباط نزديكتري داشته است تا نيروهاي انقالبـي         با ملي  1320
  .آن زمان

 در منـاظره يكـي از مـسئولين    دهساز تاريخ گذشته حزب تو    ترين محورهاي مسئله    عمده
اي با نـام نكـاتي از          مطرح شد و به صورت جزوه       با نورالدين كيانوري   سازمان جوانان توده  

  1. انتشار يافتتاريخ حزب توده ايران

 ،) صـفحه  990 ،1360،  حيـدر مهرگـان   : ويراستار(ها  هگاانتشار آثاري چون اسناد و ديد     
اي   ، شـمه  ) صـفحه  48 ،1359 ،نورالـدين كيـانوري    ( و دكتر محمد مصدق     ايران حزب توده 

 28، تجربـه    ) صـفحه  244،  1358،  د كامبخش معبدالص(ن  درباره تاريخ جنبش كارگري ايرا    

                                                            
  .598، 559، ص 1361،  و مسائل ميهن انقالبي ما در ايران، حزب تودهنورالدين كيانوري: مراجعه شود به. 1
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، 1358،  جوانشير. م. ف ( افسانه طالهاي ايران   ،) صفحه 331،  1359،  جوانشير. م. ف( مرداد
و آثاري چون بررسي مختصر احزاب بـورژوازي ليبـرال در مقابلـه بـا جنـبش                 )  صفحه 32

و )  صـفحه  522 و   218 ،1361 و   1360 جلـد،    2،  رسول مهربـان   (1كارگري و انقالبي ايران   
 سـاله   40تعداد زيادي مقاالت با هدف تحريف تاريخ و رفع اتهام از حزب توده در تـاريخ                 

  .اخير ايران بوده است
گرايـان در     هـا و ملـي       مـسئوليت اصـلي ليبـرال       مبني بـر   در رابطه با تاكتيك حزب توده     

گرايان به حزب توده      هاي تاريخ معاصر ايران و نيز رابطه با حمله مقابل از سوي ملي              خيانت
، توجـه بـه يـك نكتـه         1320- 1332هـاي سـالهاي       دال بر مسئوليت اصلي چپ در خيانت      

ق، كـه يكـي بـه    بايد گفت كه در اين تنازع دو جناح غرب باور فـو          .  است ياساسي ضرور 
 و خاسـتگاه فكـري و قبلـه او دنيـاي            داشـت سوي شـيوه زنـدگي دمكراسـي غربـي نظـر            

  شـوروي  سوسياليـسم  و ديگـري بـه       ،بـود  دمكرات غربـي     - كاپيتاليستي و احزاب سوسيال   
ي دو طرف عليـه     از سو ، اسناد و مدارك جالب توجهي       بود  و كعبه او مسكو    گرايش داشت 

هـاي  واي اسـت بـراي نير        دسـتمايه  ، و استنادات معتبـر هـر دو جنـاح         يكديگر انتشار يافته  
 هـر   ،نكته مهم ديگر اينكه   . 1320-1357 در سالهاي    مسلمان در نگارش تاريخ راستين ايران     

هـاي     اصلي را در جنبش    ، سهم معاصر ايران  تا در نگارش تاريخ    دكوشيدن دو جناح فوق مي   
در حاليكـه   . اجتماعي و انقالبي به حساب خود بگذارند و چهرة خـويش را آرايـش كننـد               

 معاصر، تاريخ مردم مسلمان اين مرز و بوم و رهبران اصيل آن است كه               تاريخ راستين ايران  
 و  »روشـنفكران «يخ  نـه تـار   ،  اند  در پيوند تنگاتنگ با فرهنگ عميق مذهبي كشور قرار داشته         

در   خودباخته و بيگانه با فرهنگ و مكتب و حتـي مـردم و مليـت، كـه سـر                   »سياستمداران«
 ،1320- 1357و در سـالهاي   (»المللـي  فراماسونري بين « و يا    »انترناسيونال كمونيستي «خور  آ

  .اند داشته)  ساخته آمريكائي»سيا«ها و مؤسسات  هدانشگا
  

  در استراتژي و تاكتيك حزب توده  و جايگاه آن»جبهه متحد«
  مباني تئوريك مسئله

داري است و بـه دليـل اهميـت آن در              مسئله سابقه  ماركسيسم در   »جبهه واحد «تاكتيك  

                                                            
گـرا و ليبـرال و بـا نظـارت            هـاي ملـي      در گروه  كتاب فوق توسط يكي از عوامل نفوذي و معروف حزب توده          . 1

 1361جلـد دوم كتـاب در سـال         .  نگاشته شد و با هزينه حزب توده در تيراژ باال نـشر يافـت              مستقيم كيانوري 
. آميز آن مورد پرسش قـرار گرفـت       توقيف شد و نكات تحريف     )اوين (»دادستاني انقالب اسالمي مركز   «توسط  

  . انتشار يافتولي حزب توده متن آنرا مخفيانه به خارج فرستاد و در اروپا
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ضـرورت و   . گرديـده اسـت   تبـديل    به يك تئوري مبسوط و مدون        ،)پراتيك(عمل سياسي   
گردد كـه در ايـن حكمـت          ه به اين اصل ابتدائي زندگي اجتماعي بازمي       علت وجودي مسئل  

واقعيـات فعاليـت سياسـي طـوالني در سراسـر           ! »يك دست صدا نـدارد    «: عاميانه بيان شده  
ها در هيچ شرايطي به تنهائي قادر بـه سـرنگوني              به ماركسيسم آموخته كه كمونيست     ،جهان

، كه  )براندازي حاكميت موجود  (اي خود     رحلهنيستند و براي نيل به استراتژي م       نظم موجود 
اسـت، بايـد وارد     ) هـا   استقرار حاكميـت كمونيـست    (شرط تحقق استراتژي نهائي آنها       پيش

  . با ساير نيروهاي مخالف نظم موجود گردند»اتحاد« و »سازش«هرگونه 
 جتماعي روسـيه   زنده و حاد انقالب ا     مسايل بود كه بعلت درگيري در       در واقع اين لنين   

 واقـف شـد و مبـاني      »سـازش « و   »اتحـاد «گرا بر اهميت      به عنوان يك سياستمدار مصلحت    
  . تي اينگونه اتحادها را تدوين كردماركسيس

آن خطـاب بـه     .) م1920 (او در رساله معروف بيماري كودكي چپگرائـي در كمونيـسم          
 با نيروهاي غير كمونيست     »اتحاد« و   »مصالحه«رو كه هرگونه     هاي افراطي و چپ     كمونيست
دانند، به تنـدي و عتـاب و بـا     كنند و سازشكاري و اپورتونيسم و نفي اصوليت مي     را رد مي  

 »تئوري ما شريعت جامد نبوده بلكه رهنمون عمل است        «تأكيد بر اين اصل پراگماتيستي كه       
  :چنين نوشت)  و انگلسجمله ماركس(

 از خود فقط در صورتي ممكن است كه به منتهـي            تر  پيروزي بر دشمن نيرومند   
 هر قدر هم كـه كوچـك باشـد و از            ،»شكافي« نيرو بكار برده شود و از هر         ةدرج

 ها و انواع مختلف      بورژوازي كشورهاي مختلف و بين گروه       هرگونه تضاد منافع بين   
 هر قدر هم كه كوچك      ،بورژوازي در داخل هر يك از كشورها و نيز از هر امكاني           

 غير قابل اعتمـاد     ، حتي متفق مردد، ناپايدار    ،اي    باشد براي بدست آوردن متفق توده     
و با نهايت دقت و مواظبت و احتياط ماهرانـه          ]  است تأكيد از لنين   [اًو مشروط حتم  

 و بطـور  ماركسيـسم چيز از   اين مطلب را نفهميده باشد هيچ      كسي كه . استفاده شود 
  �.كلي از سوسياليسم علمي معاصر نفهميده است

 و سـاخت و پاخـت و سـازش بـا           روسيه 1917 با پراتيك سياسي خود در انقالب        لنين
اي از ايـن اصـل         نمونـه زنـده    ،هـا    گيـري از اختالفـات و رقابـت         هاي مختلف و بهره     جناح

 همه متحدين سـابق را      ،وفائي ضداخالقي    داد و سپس با بي     ارائهتي را   ماركسيسپراگماتيسم  
تـوان بـه گروهـي از جنـاح چـپ             از جملـه مـي    . به سرعت از صحنه سياست حذف كـرد       

                                                            
  .754 ـ 753، ص ، ترجمه محمد پورهرمزان)يك جلدي (لنين، آثار منتخبه. 1
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احي نيز عضو كابينه بلشويكي     اشاره كرد كه چند صب    ) ارها. اس (»هاي انقالبي   سوسياليست«
 بـه زنـدان و مـسلخ كـشيده          )سازمان امنيـت لنـين     (»چكا« بودند ولي سرانجام توسط      لنين

  .شدند
 اتحـاد بـا     ، هيتلـري   با آلمان  يو مسئله درگيري اتحاد شور    ،در دوران جنگ جهاني دوم    

 ساخت و بر ايـن اسـاس        يرا ضرور ) آمريكا   و   انگليس (داري ضد آلمان    كشورهاي سرمايه 
بـر مبنـاي ايـن     . تدوين شد  )1935 ( در كنگره هفتم كمينترن    »جبهه متحد ضد فاشيست   «تز  

ـ        بايد در   ها مي    كمونيست ،تاكتيك  وارد اتحـاد ضـد      ،مسهمه كشورهاي تحـت سـلطه فاشي
 ،هـاني دوم جدر پايـان جنـگ    . ها و نيروهاي سياسي شوند      فاشيستي با ساير احزاب و گروه     

، آمريكـا (هاي سـران سـه قـدرت بـزرگ             در كنفرانس  »هاي ضد فاشيستي    جبهه«سرنوشت  
منجر به حاكميت ) ياروپاي شرق (رقم زده شده و در برخي از كشورها         )  و شوروي  انگليس

) اي هـاي تـوده   دمكراسـي (هـا     رهبري كمونيستههاي ائتالفي ب ها و ظهور دولت    يستونكم
  .گرديد

ولي آنچه كه به مسئله جبهه واحد در انقالب رهائي بخش ملي كشورهاي جهـان سـوم       
نخستين بار در كنگره چهـارم       است كه  »جبهه واحد ضد امپرياليستي   « تاكتيك   ،ستمربوط ا 
تاكتيـك جبهـه واحـد ضـد امپرياليـستي          ). 1922 دسـامبر    -نـوامبر    ( تصويب شد  كمينترن

  ،هنـد (آفريقـا      و   استعماري و رهائي بخش در آسيا      هاي ضد   تأثير مستقيم ظهور جنبش    تحت
به صورت يك مسئله مبرم بـراي كمينتـرن مطـرح           )  و كره   چين ، مراكش ، مصر ، عراق ،ايران
ها،    اين خطر را در پي داشت كه كمونيست        ،در اين كشورها   انقالبي هاي   تشديد جنبش  .بود

.  نتوانند حـداقل تـأثير را در جوامـع انقالبـي خـود بگذارنـد       به دليل فقدان پايگاه اجتماعي    
توانـست مـؤثر باشـد، و لـذا           انديشي كمونيستي در اين انـزوا مـي           گرائي و جزم     ذهن اًمسلم

  :كمينترن در تزهاي كنگره فوق متذكر شد
ها از شركت در مبارزه عليه ستم امپرياليـستي بـه            مستعمره امتناع كمونيستها در  

 اًبدترين نوع اپورتونيسم است كه هدف آن صرف        ز منافع مستقل طبقاتي   بهانه دفاع ا  
  �... استاعتبار ساختن انقالب پرولتري در خاورميانه بي

ور از  ـ روشـن اسـت و منظـ       الًـ كامـ  »ستيـد ضد امپريالي  ـبهه متح ـج«هدف از تاكتيك    
 ،»جبهـه متحـد   «طلبانه و تشكيل     ها در مبارزه ضداستعماري و استقالل       نيستكمو اركتـمش

  :باشد و الغير  تسهيل راه تصرف قدرت سياسي توسط كمونيستها مياًصرف

                                                            
  .153، ص 1360،ل، تهرانالمل ا، نشر بينني ترجمه جالل علوي) اوليانفسكي. ر: ويراستار (كمينترن و خاور. 1
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كه اهميت عظيم تاريخي داشت و        شعاري را مطرح كرد    كنگره چهارم كمينترن  
تاكتيك جبهه متحد ضد امپرياليـستي در       . آن شعار جبهه متحد ضد امپرياليستي بود      

عار جبهه متحد طبقه كارگر در باختر كه اين نيز از سوي كنگـره عنـوان                خاور با ش  
هاي متفاوت تاكتيك واحدي بودند كه        اينها هر دو جنبه   .  ارتباط داشت  اً مستقيم ،شد

بتوانـد سـركردگي خـود را       ] يعني كمونيـست  [آن اين بود كه پرولتاريا        مقصود از   
ه روزمره در چارچوب يـك      تأمين كند و حزب كمونيست از طريق مبارزه مصممان        

  �. رهبري روند انقالبي را به دست گيرد،جبهه متحد
 كه نيروهاي اسالمي انقالبي توانمند و متنفـذ  در اين رابطه در كشورهائي چون اندونزي      

 .كـرد    با مـسلمانان انقالبـي را توصـيه مـي          »جبهه متحد «ها راه      به كمونيست  بودند، كمينترن 
 )سـاركات اسـالم    (»اتحـاد اسـالم   « در سـازمان نيرومنـدي بنـام         مسلمانان انقالبي اندونزي  

 ولـي رهبـري    . بـود  تـو ومتشكل بودند كه رهبري آن به دست روحاني برجـسته چوكروآمين          
روي و عناد ضد مذهبي، حاضر به اتحاد با مسلمانان             بدليل چپ  ، اندونزي ستيحزب كمون 

ي بـه رهبـر حـزب       ا  كمينتـرن در نامـه    . كـرد   نبود و از اجراي توصيه كمينترن خودداري مي       
م كـرد و چنـين       ضـد اسـالمي محكـو      ت اين سياست آنان را در لجاجـ       كمونيست اندونزي 

  :نوشت
دانيد كه ما چه اهميـت عظيمـي بـراي جنـبش اتحاديـه اسـالم         شما خوب مي  

اين نكته نيست، چون حزب ما  حاجت به پافشاري بر. قائل هستيم] اسالم ساكارت[
انترناسيونال سـوم بـه     . خواست كه با اتحاديه اسالم همكاري كند        از همان ابتدا مي   

مشكالتي كه دو يا سه تـن از رهبـران اتحاديـه            . ..اين جنبش بسيار عالقمند است    
هـاي پيـرو      اسالم بوجود خواهند آورد در مقايسه با آنچه كه از جلب حمايت توده            

  �.اتحاديه اسالم نصيب ما خواهد شد، ناچيز خواهد بود
 وقتي كه با روحيات سكتاريـستي و ضـدمذهبي شـديد رهبـري              كميته اجرائيه كمينترن  

 اي بـراي چوكروآمينوتـو       بـه ارسـال نامـه      اً مواجه شد، حتي رأس    كمونيست اندونزي حزب  
 را فراتر از يك جنبش ناسيوناليستي و بورژوازي         پرداخت و در آن نهضت اسالمي اندونزي      

: ضـد غربـي جنـبش اسـالمي تأكيـد كـرد وگفـت              -داري  ملي خواند و بر ابعاد ضدسرمايه     
انان انقالبي در سراسر    مها و مسل    داران جهان را بايد با وحدت ناسيوناليست        وحدت سرمايه «

                                                            
  ).تأكيد از ما است (154 ـ 153همان مأخذ، ص . 1
  ).تأكيد از ما است (156همان مأخذ، ص . 2
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 - را  همان راه كمونيـستهاي ايـران      هاي اندونزي   هر روي كمونيست  ه   ب 1.»جهان پاسخ گفت  
 چـپ  هـاي  ل سـازمان ي و با تـشك ، پوئيدند-  و نهضت جنگل خاندر مقابله با ميرزا كوچك 

  به خرابكـاري در نهـضت اسـالمي انـدونزي          »اتحاديه خلق « و   »اتحاديه اسالم سرخ  «مانند  
و  گـرا   چپهاي كميته اجرائيه كمينترن به رهبري   بايد توجه داشت كه چه توصيه 2.اختندپرد

                                                            
  .157 ـ 156همان مأخذ، ص . 1
. مانندمـسل )  ميليـون نفـر  150قريب بـه    (آن  % 85 ميليون نفر جمعيت كه      170 كشوري است با حدود       اندونزي .2

در اوائل قرن   » كمپاني متحد هند شرقي   «، كه با نفوذ      قرن در زير يوغ استعمار هلند      5/4 قريب به    مردم اندونزي 
  .به استقالل دست يافتند به رهبري سوكارنو. م1945شانزدهم ميالدي آغاز شد، زندگي كردند و تنها در سال 

اين نهضت در اوائل قرن .  نقش بزرگي در جنبش ضداستعماري اين كشور داشته است  نهضت اسالمي اندونزي  
. ، توسـعه يافـت    الدين اسـدآبادي    هاي متجدد بزرگ اسالمي، سيدجمال      تأثير مستقيم انديشه    بيستم ميالدي تحت  

 منتشر شد، بـه نهـضت اسـالمي         در ايالت سمترا  . م1911، كه در سال      توسط مجله المنير   هاي سيدجمال   انديشه
 در جـاوه  » اتحاديه تجار مـسلمان   «. م1911در سال   . دجويانه بخشي    ابعاد جدي ضداستعماري و عدالت     اندونزي

 درصـد جمعيـت را تـشكيل        80، بويژه روستائيان كه بيش از       تشكيل شد، كه به سرعت در ميان مردم اندونزي        
زمـان    هـم .  بـدل شـد    )سـاركات اسـالم   (» ماتحاد اسال «به سازمان وسيع    . م1912دادند، رشد كرد و در سال         مي

تأسيس شد كه بيشتر يك سازمان فرهنگـي بـود و احيـاء فرهنـگ               » انجمن محمديه «سازمان ديگري نيز به نام      
يك سازمان مكتبي سياسـي بـود       » ساركات اسالم «. اسالمي و مقابله با يورش فرهنگ غربي را هدف گرفته بود          

 را آماج قرار داده بود و در ميان دانشگاهيان و روشنفكران و توده مردم با اقبال شديد               كه مبارزه با استعمار هلند    
، .)م1934ــ   1882، (Chokroaminoto) سـيد چوكروآمينوتـو  » سـاركات اسـالم  «از رهبران برجسته   . مواجه شد 
بـه سـرعت بـه    » ساركات اسـالم «. بودند.) م1954 ـ  1884 (و حاج انگوس سليم.) م1959 ـ  1878 (عبدالعزيز

هـاي كـارگري و        بدل شد و به تـشكل اقـشار زحمـتكش در اتحاديـه             ترين قدرت سياسي مردم اندونزي      وسيع
، جنبش انقالبي دمكراتيـك اكنـون هـم هنـد هلنـد     «:  نوشت لنين1913به نحوي كه در سال      . دهقاني دست زد  

مـروجين ايـن جنـبش    .  ميليون جمعيت دارند فراگرفته اسـت 40 را كه تا  و ساير مستعمرات هلند جاوهجزيره  
 كه در ميانشان نهضت ناسيوناليستي تحت پـرچم اسـالم بيـدار    هاي مردم جاوه   اول، توده : دمكراتيك عبارتند از  

هـاي پرجمعيتـي     عضو دارد و ميتينگ80000اكنون   به وجود آمد كه هم اتحاد ملي بومياندر جاوه ... شده است 
 ـ  25، ترجمـه فارسـي، صـص    بيداري آسيا(» .جلوگيري از پيشرفت جنبش دمكراتيك محال است. كند برپا مي

26.(  
گرايانه و ماركسيستي  دو جريان غربگرائي ملي» ساركات اسالم« نهضت اصيل و مردمي و ضداستعماري در كنار

 بـود كـه توسـط       )بـودي اوتومـو   (» جمعيت تالش عـالي   «گرا،    نخستين جمعيت ملي  .  پديد شد  نيز در اندونزي  
اعضاء اين .  به فعاليت سياسي روي آورد1918تشكيل شد و از     . م1908 در   اي از دانشجويان پزشكي جاوه      عده

گـرا را توصـيه        بودنـد، كـه راه تمـدن غـرب         جمعيت جوانان اقشار متمول و اشرافزادگان غربگـراي انـدونزي         
بـه رهبـري    » حزب ملي اندونزي  « بود كه    1928يار محدود و ناچيز بود و تنها در سال          اين جريان بس  . كردند  مي

سـاركات  «تأسيس شد و به علت ضرباتي كه از جانب كمونيستها به نهضت .) م1970 ـ  1901 (احمد سوكارنو
گراي الئيك بود، در خانواده مـسلمان         ، عليرغم اينكه يك ملي    سوكارنو. وارد شد، توانست گسترش يابد    » اسالم

  .ساخت معتقد پرورش يافته و اين امر راه نفوذ او را در مردم هموار مي
و تعدادي دانشجوي بومي چپگرا     ) ها تريبونيست (هاي هلندي    توسط كمونيست  جريان ماركسيستي در اندونزي   

سـاركات  « تأسيس شد و هدف آن نفوذ در نهـضت      در جاوه » اتحاديه سوسيال دمكرات  «با نام   . م1914در سال   
» حزب سوسيال دمكـرات   « به دو بخش     1920اين جريان در سال     . برداري از آن به سود خود بود        و بهره » اسالم
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 بـه جنـاح      و چه رهنمودهاي كمينترن و حيدر عمـواوغلي        تندرو حزب كمونيست اندونزي   
روي  به هيچ   آن،     و اتحاد با      بر مماشات با نهضت جنگل     ل دا افراطي حزب كمونيست ايران   

مــسئله تنهــا تقابــل برخــورد . دال بــر حــسن ظــن آنــان در قبــال جنــبش اســالمي نيــست
هدف استراتژيك كمينترن از    . روانه است    با نگرش كودكانه و چپ     »پخته« و   »سياستمدارانه«

هـا اسـت كـه در         ف قدرت سياسي توسط كمونيست    ها همان تسهيل راه تصر      اينگونه اتحاد 
ي ديگري از ايـن رهنمودهـا، كـه           به نمونه . هاي پيشين به صراحت ذكر شده است        نقل قول 

، كمونيـست   شـفقت .  دارد، توجه كنيد   دهوشباهت بنيادي به رهنمود پلنوم شانزدهم حزب ت       
  :گويد چنين مي) 1918 ژوئيه 22-25( ه در مسكويهاي ترك كنفرانس سوسياليست ترك، در

] مسلمانان تركيه [دار كرد، چون آنها      احساسات مذهبي هيچكس را نبايد جريحه     
اند و اگر ما سعي كنـيم احساساتـشان را            در گذشته با اين جور چيزها مبارزه كرده       

  �.دار كنيم، حاضرند با همان قاطعيت با ما هم بجنگند جريحه
                                                                                                                                        

  .منشعب شد» حزب كمونيست اندونزي«و 
و به خرابكاري   » ت اسالم ساركا«هاي هلندي و بومي از بدو فعاليت خود به نفوذ شديد در سازمان                ماركسيست

. شـدند » انقالب سوسياليـستي  «آنان شديداً عليه اسالم به تبليغ پرداختند و خواستار          . در صفوف آن دست زدند    
هـاي   سرانجام نفوذي. مه جدي زد لطها، به نهضت اسالمي اندونزي انگيز و خرابكارانه كمونيست سياست تفرقه 

خواندنـد  » ساركات اسالم سرخ  «دست زده و خود را      » ساركات اسالم « به انشعاب از     1923كمونيست در سال    
ها در پي يـك رشـته        ، كمونيست 1926ـ  1923در سالهاي   .  ناميده شد  )ساركات راكجات (» اتحاد خلق «كه بعداً   

 بـه يـك     1926اقدامات افراطي و به علت نفرت عمومي به انزوا و اضمحالل دچار شدند و سرانجام در سـال                   
 دست زدند كه توسط استعمارگران هلندي به شـدت سـركوب شـد و خـود حـزب                   شورش مسلحانه در جاوه   

  . منشعب و به شدت ضعيف شد و هوادار تروتسكييز به دو جناح هوادار استالينكمونيست ن
 داراي روابـط    رنوو سـوكا  » حزب ملـي  «ها با     ژاپني.  درآمد  به اشغال ژاپن    اندونزي در دوران جنگ جهاني دوم    

ولـي  .  را اعالم داشـت  استقالل اندونزي، سوكارنو ساعت پس از تسليم ژاپن48، 1945حسنه بودند و در سال    
  بـر انـدونزي  ار اعاده حكومت هلنـد     پياده كرده بودند، خواست    انگليسيها كه نيروهاي نظامي خود را در اندونزي       

 گرايي ضداستعماري خود پيگير بود، در تقابل با آنها قرار گرفت و به شوروي               ، كه در ملي   بودند و لذا سوكارنو   
 1960 فعـال شـدند و در سـال    نـدونزي المللي، كمونيستها مجـدداً در ا  تأثير اين عوامل بين     تحت. گرايش يافت 

 در عين حال بـه سـركوب جنـبش اسـالمي دسـت زد و از جملـه                   سوكارنو. تعداد آنها به دو ميليون نفر رسيد      
را، كه يك سازمان داراي مشي مـسلحانه بـا هـدف تأسـيس              » دارالسالم«، رهبر سازمان انقالبي     كارتوسووبرجو

 به تيرگي گرائيد و او به علت مقابله        با شوروي   روابط سوكارنو  1950در دهة   . حكومت اسالمي بود، اعدام كرد    
طلبانـه حـزب       و آشـوب   افكنانـه   عمليـات تفرقـه   .  كمونيست نزديـك شـد     ضداستعماري خود با غرب به چين     

شـد، راه را بـراي    ترين حزب كمونيست كشورهاي غيرسوسياليستي محـسوب مـي    ، كه مهمكمونيست اندونزي 
، حـزب   1965در سـال    . گرا، كه رهبري ارتش را بـه دسـت داشـتند، همـوار سـاخت                اقدامات نيروهاي راست  

در جريان اين .  مواجه شدزد كه با كودتاي متقابل ارتش به رهبري سوهارتو به كودتا دست  كمونيست اندونزي 
 بـه رياسـت     نشانده امريكا    توسط ارتش بركنار گرديد و رژيم ديكتاتوري و دست         نزاع راست و چپ، سوكارنو    

 .يد به قدرت رسژنرال سوهارتو
  .96خاور، ترجمه فارسي، ص ، كمينترن. 1
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 و  ماركسيـسم  در   1هر روي، توضيحات فوق مبـاني تئوريـك تاكتيـك جبهـه متحـد             ه  ب
تـر   سازد؛ هر چنـد كـه مـسئله نيازمنـد بررسـي مـستقل و مـشروح            اهداف آن را روشن مي    

  .باشد مي
به معناي آن   ) People (»خلق« واژه   اركسيسممدر پايان بايد توجه داشت كه در اصطالح         

 »مترقي« اجتماعي است كه در مرحله مشخص و معين انقالب اجتماعي،            - نيروهاي سياسي 
كنيم منظور آن      تأكيد مي  »مرحله معين و مشخص   «وقتيكه بر   . شوند   محسوب مي  »انقالبي«و  

نيروي اجتماعي در يـك مرحلـه معـين         چه بسا   .  يك واژه نسبي است    »خلق«است كه واژه    
 مبـدل  »ارتجـاعي «ه بعدي بـه يـك نيـروي        محسوب گردد و در مرحل     »خلقي«مترقي و لذا    

 اتحـاد بـا وي مجـاز اسـت ولـي در مرحلـه بعـدي بـه صـف             ، در مرحله قبلـي    ،لذا. گردد
 همـه نيروهـاي ضـد       ،براي مثـال، در انقـالب ضـد امپرياليـستي         . گردد   وارد مي  »ضدخلق«

عناصر و  برخي   خرده بورژوازي و طبقه كارگر و حتي         2اعم از بورژوازي ملي،   (يست  امپريال
ولـي پـس از كـسب       . شـوند    محـسوب مـي    »خلق«جزء مقوله   ) اي  نيروهاي فئودالي و قبيله   

گيرد، بورژوازي ملي به         راه بازسازي اقتصاد كشور را پيش مي       ، كه رژيم نواستقالل   ،استقالل
در ايـن   . گيرد  جبهه خلق قرار مي    شود و در مقابلِ     داري مي   ايهتدريج خواستار راه رشد سرم    

در مرحله بعدي،   .  بورژوازي ملي به نيروي ارتجاعي تبديل شده و بايد حذف گردد           ،مرحله
 حـذف   »خلـق «دهـد و از مقولـه         از خود ناپيگيري نشان مـي     به تدريج   خرده بورژوازي نيز    

يعنـي   (»طبقـه كـارگر  « همـان  ،پايان خلقـي  و تا نيروي پيگير انقالبي     بنابراين تنها . گردد  مي
است كه در فرجام اتحاد خود و غربال همه نيروهاي خلقي بر مـسند بالمنـازع                ) كمونيست

دولـت همـه   « دولت اين كشور بنـام       بنابراين، وقتي در شوروي   ! زند  ه مي يقدرت سياسي تك  
ديكتـاتوري  «و  ) كمونيستي(ي  شود منظور همان دولت انحصاري كارگر       توصيف مي »خلقي

كه ( بورژوازي ملي اين كشور را  ،»خلق« واژه    در هندوستان  حاليكه مثالً   در ؛ است »پرولتاريا
  .گيرد مي نيز دربر) شوند گرايان هند نماينده سياسي آن محسوب مي حزب كنگره و ملي

                                                            
شـود و    ياد مـي »تاكتيك« به عنوان »جبهه متحد «تي نيز از مشي     ماركسيسبايد توجه داشت كه در متون تئوريك        . 1

  .دهد همين اصطالح ماهيت اين سياست را به روشني نشان مي
داري محلي است كه به دليل رقابت بـا بـورژوازي امپرياليـستي                آن بخشي از سرمايه    »يبورژوازي مل «منظور از   . 2

. رود  بكـار مـي   ) كمپـرادور  (»بـورژوازي وابـسته   «اين اصطالح در مقابل     . داراي تضاد با امپرياليسم است      غرب  
ري غـرب عمـل     دا  داران كشور است كه بعنوان دالل و پايگـاه سـرمايه            ورژوازي كمپرادور آن بخش از سرمايه     ب

. است) 1928بويژه از كنگره ششم در       (تفكيك بورژوازي ملي از بورژوازي وابسته از ابداعات كمينترن        . كند  مي
بـورژوازي  «ين و پائين بورژوازي اسـت در حاليكـه          گ اقشار ميان   معموالً »بورژوازي ملي « ،ماركسيسماز ديدگاه   
 .داري محلي است  باالئي سرمايه اقشار»كمپرادور
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   در ايران»جبهه متحد«امكانات عيني تحقق تاكتيك 
ريزي    پايه  هر چند در آغاز قرن بيستم توسط لنين        »جبهه متحد «رسد كه تاكتيك      بنظر مي 

بطـور  ) كمينتـرن  (»انترناسيونال كمونيـستي  «توسط  . م1920-1940شد و سپس در سالهاي      
بدرستي درك و اجراء شد و نـه در          ايراني   جدي تئوريزه شد، هيچگاه نه توسط ماركسيسم      
انقالبيــون مــسلمان و حتــي سياســتمداران  صـورت اجــراي آن، بــا اقبــال جــدي از ســوي 

تنها نتوانسته    نه »جبهه متحد «تاكتيك  . ناسيوناليست و غربگراي غير مذهبي ايران، مواجه شد       
ركسيـست  هاي ايراني با ساير نيروهاي غير ما        به اتحاد هر چند موقت و محدود ماركسيست       

 ايراني در سالهاي پـس از شكـست         ماركسيسمدست يابد، بلكه    ) گرا  اعم از مسلمان و ملي    (
تاكنون به چند پارگي و انشعاب روزافـزون مبـتال گرديـده و نتوانـسته               ) 1332( حزب توده 

  1.نمايد  است حل»وحدت نيروهاي چپ«ترين مسئله خود را كه مسئله  ابتدائي
توان ذكر كرد به شـرح زيـر      مي»جبهه واحد«ه براي اين عدم موفقيت تاكتيك  عواملي ك 

  :است
دوم كتـاب    و   هـاي اول     همانگونـه كـه در بخـش       : ايراني مماركسيس در رابطه با     -1

 يـك جريـان طبيعـي، يعنـي مولـود         حاضر توضيح داده شد، اين جريان اجتماعي در ايـران         
 از  ،و بعنوان يك جريان بيگانه با متن جامعه        و اجتماعي جامعه ايراني نبود     ي فرهنگي نيازها

 از بدو زايش خود يـك فرزنـد          در ايران  ماركسيسم ،بنابراين.  تزريق شد  »داخل« به   »خارج«
د متن جامعـه  هاي خارجي وار نامشروع بيگانه بود و بعنوان پايگاه فرهنگي و سياسي قدرت        

علـت  « در ايـران نيـز در راسـتاي همـين            ماركسيـسم  سـاله    60 حداقل   عملكرد. اني شد اير
 مطرود و   ،بوده و لذا بشدت بعنوان يك جريان غيراصيل       ) فونكسيون (»كاركرد« و   »وجودي

ب ، ماهيـت و كـاركرد حـز        يـا ايتاليـا    بنابراين در جوامعي ماننـد فرانـسه      . منفور شده است  
،  يـا ايتاليـا    در فرانـسه   . ايراني متفاوت است   ماركسيسمكمونيست بكلي با ماهيت و كاركرد       

حزب كمونيست مولود طبيعي فرهنگ نوين ايـن كـشورها و ثمـره تحـوالت                ماركسيسم و 
و اجتماعي و فرهنگي چند قرن اخيـر جوامـع اروپـائي اسـت و لـذا در سـاختار فرهنگـي                    

                                                            
هـا بـا نيروهـاي غيـر          تماركسيسدر رابطه با همگامي     » اتحاد«ماركسيستي ايران واژه    ) واژگان(در ترمينولوژي   . 1

براي مثـال، آنجـا     . تماركسيس در رابطه با همگامي و اتفاق نيروهاي         »وحدت«رود و واژه      ت بكار مي  ماركسيس
 »اتحاد نيروهـاي ضـد امپرياليـست و خلقـي         « اصطالح   ، غير كمونيست است   كه سخن بر سر اتحاد با نيروهاي      

وحـدت جنـبش    «ها اسـت، اصـطالحي چـون          تماركسيس ولي آنجا كه سخن بر سراتفاق خود         ،يابد  كاربرد مي 
اسـت و منظـور از واژه       ) مكتـب (، اتحـاد در مبـاني       »وحدت«در واقع منظور از واژه      . رود   بكار مي  »كمونيستي

  ).پراتيك(اق و همراهي در سياست و عملكرد اجتماعي ، اتف»اتحاد«
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 كـه  ، ايرانـي ماركسيـسم اين مسئله در مـورد      . سياسي اين جوامع داراي ريشه نيرومند است      
بكلي با ساختار فرهنگي و اجتماعي و روانشناسي جامعه اسالمي ما بيگانه و حتي در تنازع                

  .كند است، صدق نمي
 در   بايد گفـت كـه اصـوالً       : در رابطه با نيروهاي ناسيوناليست و غربگراي ايران        -2

 نيز بعنوان يك جريان اجتماعي بيگانه با فرهنـگ سـنتي جامعـه و               »گرائي  ملت« پديده   راناي
 طي انقالب مشروطه و پس از آن، به داخـل           ،»فراماسونري«توسط استعمار غرب و دستگاه      

. جامعه تزريق شد و به پايگاه اجتماعي و فرهنگي و تمدن امپرياليستي غرب مبـدل گرديـد                
نبوده اسـت و رجـال ناسيوناليـست و       ) مانند هند (اراي نيروهاي اصيل ناسيوناليست     ايران د 

انـد و     گرا و ليبـرال ايرانـي بنـدرت از خـود اصـالت و شخـصيت راسـتين نـشان داده                      ملي
 سياسي بوده كه در بسياري موارد به دستور قدرتهاي »ژست« نوعي اًعملكردهاي آنان عموم

طبيعي است كه چنـين جريـاني بنـا بـه علـت وجـودي و                . شده است    رقيب اجرا مي   يغرب
 بـا نيـروي وابـسته بـه ابرقـدرت رقيـب و خـصم                »اتحـاد «كاركرد خود هيچگاه حاضر به      

ماننـد همكـاري مـصطفي      (گرفـت     صورت مي  »اتحادي«و اگر چنين    . شد  نمي) ماركسيسم(
 و اتحـاد حـزب   1320 در سالهاي نخست پس از شهريور  با حزب توده    عامل انگليس  فاتح

 كه منجر بـه تـشكيل كابينـه ائتالفـي بـا             1325 با حزب توده در سال       هالسلطن   قوام دمكرات
 ناشي از توافق اربابان خـارجي بـوده و نـه مـصالح ناشـي از        اً دقيق )ها شد   اي  مشاركت توده 

  .استقالل عمل و درك صحيح اوضاع توسط نيروهاي داخلي
 يـا برخـي   اصيل در كشورهائي چون هندوسـتان   گرايان   ملي ايران برخالف    »گرايان  ملي«

باشند و بعنوان يـك       ، فاقد هويت فرهنگي مي    آفريقائي و عربي و آمريكاي التين     كشورهاي  
كنند و در دعاوي خود هيچگاه راه سوم را، كه راه اصالت     نيروي عبيد و تابع غرب عمل مي      

بنـابراين راه آنـان     . نداشـتند  به آن بـاور      فرهنگي است، بطور جدي مطرح نساخته و اصوالً       
طبق الگوهاي دمكراسـي بـورژوائي و يـا         البته   - ي بيشتر جامعه ايران   1»كردن  غربي«همان راه   

ماهيت وابسته و خودباختـه خـود، و         بنا به  اين نيروها، .  است  بوده غربي سوسيال دمكراسي 
 .بودنـد   به شدت ضد كمونيست و ضد شوروي       ،نه بنا به اصالت فرهنگي و سياسي خويش       

 راه  ، كـشور  »ملـي « مـصالح    اًع كه حتي اگر واق     بودند  چنان افراطي  2نان در آنتي سوويتيسم   آ
 و در عين توسـعه مناسـبات خـارجي          كرد  مي توصيه   اًتوسعه مناسبات با بلوك شرق را جد      

                                                            
1. Westernization. 

  .Anti-Sovietism:  ستيزي شوروي. 2
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در حاليكه  . نبودندنين كاري   چحاضر به   باز هم   ،  شد  ميمصالح ملي و استقالل كشور تأمين       
قائـل   »غـرب « و   »شـرق «گرائي واقعي و اصيل بايد هيچ تفاوتي ميان دو بلوك جهاني                ملت

 بطـور   ،در اينجاست كه مـا    .  بنگرد »ملي«السويه و تنها بر پايه مصالح          علي ،نباشد و به هردو   
گرائي و ناسيوناليسم      را با مدعيان ملت     و نهرو  گرايان راستين چون گاندي     مثال، تفاوت ملت  

گراي اصيل و     بينيم كه نيروهاي ملي      مي از اين روست كه در هندوستان     . يابيم   درمي در ايران 
 وارد مناسبات توسعه يافتـه بـا اتحـاد          ، در تالش خود براي استقالل كشور      1، پوش »ساري«

 مورد حمايت اين ابرقدرت قرار       با پاكستان  جنگ هندوستان   تا حدي كه در    ،شدند شوروي
 ايراني در كـوچكترين حركـت سياسـي         »فكلي«  و  دروغين »گرايان  ملي« در حاليكه    ،گرفتند

  !كردند را جلب هاي غربي در تهران خود ابتدا موافقت سفارتخانه
ه اين نيرو تنهـا نيـروي سياسـي          بايد گفت ك   : در رابطه با نيروهاي مسلمان ايران      -3

مسلمانان انقالبي ايران بنا به ماهيت      . دهد    اصيل و مردمي جامعه ايراني را تشكيل داده و مي         
 بطور فطـري    ، ايراني و بنا به مباني مكتبي خود و بنا به شناخت دقيقي كه             ماركسيسموابسته  

انـد، و بنـا بـه          داشـته  ماركسيسمجويانه     قدرت از ماهيت پراگماتيستي و    و يا بطور اكتسابي،   
هـاي ايرانـي        تماركسيـس ، هيچگاه بـه     تجربه تاريخي خود، بويژه در جريان نهضت جنگل       

  .اند  پس زده»اتحاد«كوچكترين اعتمادي نكرده و دست آنان را براي 
 فاقد هرگونه پايه عينـي فرهنگـي و          در ايران  »جبهه متحد « تاكتيك ماركسيستي    بنابراين

 در ايـن راسـتا، مؤيـد ايـن ناكـامي و شكـست                و تجربة حزب توده    بود سياسي   -اجتماعي
  .تاريخي است

  

  »جبهه متحد«پيشينة تاريخي تاكتيك 
عنـي  ي (»اشتباهات«علل   در توجيه .) ش1336(خود  ) وسيع( در پلنوم چهارم     حزب توده 

 »بورژوازي ملي « شد، عدم شناخت     1332  مرداد 28 كه منجر به پيروزي كودتاي       ،)ها  خيانت
يگيري سياسـت   بعنوان يك نيروي ضد امپرياليست و عدم پ       ) »مصدق« و   »جبهه ملي «يعني  (
 بايد گفت حزب توده     2. با اين بخش از بورژوازي را در پايه خطاهاي خود قرار داد            »اتحاد«

بخـشي از بنيانگـذاران و رهبـران        . از لحظه تأسيس آن به تاكتيك جبهه متحد وقوف داشت         
 بودنـد   كادرهاي مجرب كمينترن   و از    »كوتو«شدگان دانشگاه كمونيستي       تربيت ،حزب توده 

                                                            
  . استوزير فقيد هند  نخستاشاره به خانم گاندي.  لباس سنتي زنان هند»ساري«. 1
  .375ا، ص ه اسناد و ديدگاه: مراجعه شود به. 2
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 تزهـاي جبهـه واحـد ضـد       ارائـه قريـب بـه دو دهـه از         ) 1320(و در سال تأسيس حـزب       
 خود حزب توده نيز در آغاز بر مبناي همين مشي           ،بعالوه. گذشت   مي »كمينترن«امپرياليستي  

مركـز آن     در ، كـه  »اي    جبهـه تـوده   «دسـتور كمينتـرن قـرار بـود كـه يـك             ه  تأسيس شد و ب   
  :تي لنينيستيماركسيسها و عمال كمينترن قرار داشتند، باشد و نه يك حزب  كمونيست

 آشنا شدم و او به من اطالع داد كه حزبي مركـب از رفقـاي            با روستا  در تهران 
خبر داده بـود    .. .معلوم شد كه كمينترن   ... گردد  تأسيس مي  »ملي«كمونيست و افراد    
هـا    موافق اين توصيه، كمونيست...  نخواهد بود»حزب كمونيست«كه حزب جديد،   

 حزب وسيعي بوجود آورند و برنامة ايجاد اصـالحات          اً بايد مشترك  »عناصر ملي «و  
داري ملـي را نرمانـد مطـرح          اجتماعي را، بطوري كه خرده بـورژوازي و سـرمايه         

  �...نمايند
تقـسيم جهـان بـه دو       ( برمبناي بينش دو قطبـي خـود          حزب توده   كه واقعيت اين است  

اجتماعي بـه دو بخـش       -و از آنجا كه از نظر فرهنگي      ) داري  اردوگاه سوسياليستي و سرمايه   
ـ  و غربگراي جامعه ايراني تعلق داشـت، در پيگ         »متجدد«  تنهـا   »جبهـه متحـد   «ري تاكتيـك    ي

طبيعـي اسـت كـه سياسـت اتحـاد          . ديـد  معـه ايرانـي را مـي      گرا و ليبـرال جا      نيروهاي ملي 
توانـست     نمـي  ، هيچگاه، بدالئلي كـه توضـيح داده شـد         ها در ايران    تماركسيس - گرايان  ملي

تاريخ   در مقاطع مختلف   واين دو نير   ند مناسبات نما تحقق يابد و تحوالت شديد و زيگزاگ      
چگونـه  . هاي دو ابرقدرت بوده است      ها و توافق     تابعي از رقابت    ايران 1320-1332سالهاي  

 »اتحاد بـا بـورژوازي ملـي       تاكتيك«نسبت به    )1320(است كه حزب توده در بدو تأسيس        
 و  مصطفي فاتح  ( و آمريكا  عمال سرشناس انگليس    داشت و در اين راه حتي با       لوقوف كام 

 ،»بـورژوازي ملـي   «و نـه      باشند »بورژوازي كمپرادور « بايد نماينده    اً كه قاعدت  ،)هالسلطن  قوام
 - 1332 شد، ولي در سـالهاي  2وارد اتحاد و حتي ساخت و پاخت غير اصولي و ميلرانيستي  

 رج گرايانـه   غفلت ورزيد و با عمليات هرج و م        »بورژوازي ملي « از سياست اتحاد با      1320
ـ  اي  را هموار ساخت؟ اين مسئله1332  مرداد28پيروزي كودتاي       راه ،خود هـر  ه است كه ب

رهبـري  ! »ضـعف تئوريـك   « و   »جبهه متحـد  «روي به جهل و تغافل حزب توده از سياست          
 و  ي بالفعـل و روز اتحـاد شـوروي          اهـ   حزب مربوط نيست و علل آن را بايـد در سياسـت           

                                                            
  .43 ـ 42، ص ، خاطراتي از تاريخ حزب توده كژراهه،احسان طبري. 1
سياستمدار فرانـسوي كـه رهبـري جنـاح چـپ      .)  م1943 ـ 1859(  واژه سياسي مأخوذ از نام ميلران،ميلرانيسم. 2

 و  »وزارت طلبـي  « به عنوان    ماركسيسمميلرانيسم در   . ها را بدست داشت و به وزارت رسيد، است          سوسياليست
  .رود ساخت و پاخت براي كسب قدرت فردي بكار مي
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  .در مقطع تاريخي فوق جستجو كرد)  و آمريكاانگليس(هاي غربي  ابرقدرت
نيـروي   ها و تنازعات سه      سرشار از ساخت و پاخت      ايران 1320- 1332هاي    تاريخ سال 

تصرف  براي) جناح دربار  گرايان و   ها و ملي    تماركسيس(ي  داخلي وابسته به دو بلوك جهان     
  انقالبيـون  ،جامعـه   به نيروي اصيل و مـردم       در اين ميان، حزب توده     1.قدرت سياسي است  

ارتجاع « و آن را بعنوان       نداشت  و روحانيت اصيل توجهي    »اسالم فدائيان«مسلمان و جنبش    
م نيز به حزب تـوده بـه        دهمانگونه كه نيروهاي مسلمان و توده مر      . كرد  ميرزيابي   ا »مذهبي

 و تـالش گـستردة      نگريستند  ميترديد و نفرت     عنوان يك جريان سياسي وابسته به بيگانه با       
ئيسم، كه حزب توده يكي از مروجان اصـلي آن            فرهنگي را براي مقابله با امواج الحاد و آته        

بدينسان يك نهضت فرهنگي عميـق      . كردند  مي، آغاز   بودوشنفكران  در ميان نسل جوان و ر     
يين و  د براي احياء معارف و فلسفه اسالمي و پاسخگوئي به شـبهات مـا             در حوزه علميه قم   

 آن نـوزائي فرهنـگ اسـالمي و   محتـوم   كه ثمـرة  شدگرا آغاز    يست و ملي  سغربگرايان مارك 
  .بود   قدس سره به رهبري امام خميني ايرانانقالب اسالمي

 توانست چهارمين پلنوم    1336 تنها در سال     توده ، حزب 1332  مرداد 28پس از كودتاي    
در ايـن   .  بنـشيند  »شكست جنـبش  «مان دهد و به ارزيابي گذشته و علل         خود را سا  ) وسيع(

 كه بر جريان پلنوم نظـارت داشـت،         ست شوروي يپلنوم، با رهنمودهاي مستقيم حزب كمون     
  :تاكتيك جبهه واحد ضد استعمار در دستور كار حزب قرار گرفت

ـ           ه واحـد ضداسـتعمار يكـي از       نفاق و پراكندگي نيروهاي ملي و فقـدان جبه
در جريان  ... ترين موجبات شكست و ناكامي هر جنبش ضد امپرياليستي است             عمده

مبارزه براي ملي كردن صنايع نفت اين امر بطور بارزي تأييد شد كه امپرياليـسم و                
از . ارتجاع تا چه حد از پراكندگي نيروهاي ضد استعمار بنفع خود اسـتفاده نمـود              

وهـاي ضـد اسـتعمار      رر تدارك زمينه و تشكيل جبهـه واحـد ني         اين رو كوشش د   
  .دوره كنوني جنبش ضد استعماري مردم ايران است ترين وظيفه حزب ما در  عمده

حزب ما بايد با تمام نيروي خود بكوشد تا عالوه بر طبقه كارگر و دهقانان كـه          
آنـان    اتحاد  دهند و     بندي اصلي جبهه واحد ضد امپرياليستي را تشكيل مي          استخوان

رهبري طبقه كارگر شرط اساسي پيروزي است كليه طبقات و قشرهاي ديگر            تحت  

                                                            
حـزب  «: گرايان به مقاله      بمنظور اتحاد با ملي   1332ـ    1320هاي    در سال  براي آشنائي با عملكردهاي حزب توده     . 1

 ، در مجلـه دنيـا     ، نوشته عبدالـصمد كـامبخش     » در مبارزه براي تشكيل جبهه واحد ملي و دمكراتيك         توده ايران 
 .مراجعه شود) 303 ـ 284اسناد و ديدگاهها، صفحات  (1343، پائيز 3شماره 
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ضداستعمار كشور ما يعني خرده بورژوازي، روشنفكران و بـورژوازي ملـي را در              
  �...درون اين جبهه و تحت شعارهاي مشتركي متشكل و متحد سازد

 را آماج گرفته و در اين راه   ه ملي گرايان و بقاياي جبه      همچنان اتحاد با ملي    ،اين تاكتيك 
  2.كرد سخت تالش مي

ا در انتخابــات و رياســت آمريكــ  ش، در پــي پيــروزي حــزب دمكــرات1339در ســال 
 آغـاز   ، شـهرت يافـت    » سـفيد  انقالب« سلسله اقداماتي كه بعدها بنام       ،يند ك  جمهوري جان 

 و در   ي و سـرويس اطالعـاتي آمريكـا       ج كـه بـا اهـرم سياسـت خـار          »دكترين كندي «. شد
اسـتوار بـود كـه در سراسـر جهـان در              بر اين مبنا   ،شد   اجرا مي  هماهنگي كامل با انگلستان   

 صورت  »اصالحات از باال  «هاي اجتماعي و       يك سلسله رفورم   ،نده غرب نشا  هاي دست   نظام
 از اين وحشت داشت كه با تشديد سـتم اجتمـاعي و اقتـصادي در                امپرياليسم آمريكا . گيرد

هـا بـه        گيري از اين جنبش      با بهره  اين كشورها، انقالبهاي مردمي آغاز شود و اتحاد شوروي        
هـاي    چنان طراحي شده بود كه با انجام دگرگوني        »دكترين كندي «.  كمونيسم بپردازد  توسعه

 حداقل بـراي  ،اين جوامع ساختاري در اين كشورها و بهم ريختن قشربندي اجتماعي سنتي         
ايجاد  ،يكي از محورهاي اصالحات كندي    .  خطر انقالب اجتماعي را منتفي سازد      ،چند دهه 

در راسـتاي ايـن     . سياسي و توسعه دمكراسي مدل غربـي در ايـن كـشورها بـود             فضاي باز   
گرا در داخل كـشور اجـازه         هاي ملي    به گروه  ، رژيم شاه  سياست و زير فشار مستقيم آمريكا     

 »جبهـه ملـي دوم    «م   بـا نـا    ، جبهه ملي  1339در نتيجه در تير ماه      . فعاليت سياسي مجدد داد   
 در صـحنه    اًبدينـسان، مجـدد   . براي شركت در انتخابات دوره بيستم آغاز بـه فعاليـت كـرد            

هـا و       گـروه ) 1332 دادر مـ  28 سال سكوت و خاموشي از كودتـاي         7پس از    (سياسي ايران 
 حـزب زحمتكـشان   «،  )رهبري اللهيار صـالح   ه  ب (»انحزب اير «: گرا ظاهر شدند      احزاب ملي 
رهبـري داريـوش    ه  ب (»حزب ملت ايران  «،  ) كرماني رهبري دكتر مظفر بقائي   ه  ب (»ملت ايران 

جناح انشعابي از    (»حزب سوسياليست «،  »سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملي     «،  )فروهر
 »هاي نهضت ملـي ايـران    حزب سوسياليست «،  ) به رهبري خنجي    خليل ملكي  »نيروي سوم «
حزب «،  )هبري مهندس مهدي بازرگان   ه ر ب (» ايران نهضت آزادي «،  )رهبري خليل ملكي  ه  ب(

  ... و»تحزب پان ايرانيس«، »مردم ايران

                                                            
  .378ص 2ا، ه اسناد و ديدگاه. 1
، ايرج اسكندري: راجعه شود به از بورژوازي ملي در اين سالها مبراي شناخت مباني تئوريك تحليل حزب توده. 2

  .1339، تير ماه 2، شماره  مجله دنيا،»مباني علمي شعار جبهه واحد«
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مـرداد  ( در پلنوم هفـتم خـود        ،اين تحوالت بود    كه در خارج از كشور ناظر      حزب توده 
ايـن  .  را مطرح سـاخت    » واحد جبهه ملي « شعار   ،براي جلب اين نيروها به همكاري     ) 1339

ساخت و در واقع معناي آن         را متحد مي   »طبقات و قشرهاي ضد استعمار    « بايد كليه    »جبهه«
 ضدملي شـاه   رژيم«هدف اين جبهه برانداختن     .  بود »جبهه ملي دوم  «تمايل به مشاركت در     

شود سخن بر سر برانـدازي نظـام       مي  همانگونه كه مشاهده   1. بود »و تشكيل يك دولت ملي    
توانست نيروهاي طرفدار سلطنت مشروطه، ولي مخالف         سلطنت نيست و بنابراين جبهه مي     

جبهـه  « بـا اسـتقبال   اًاين شعار طبع.  دربرگيرد»دولت ملي «ل يك   يشاه را در چارچوب تشك    
  .گراي كشور مواجه نشد هاي ملي  و ساير گروه»ملي دوم

 با   ديري نپائيد و پس از چندي كه رژيم شاه         آمريكائي در ايران   بند  هاي نيم   دوران آزادي 
 احـساس  )1341-1342(عـشاير جنـوب     و قيـام 1342 خـرداد  15سركوب خونين جنبش    

خاموشي گورستان    و  سلطه ساواك  اًرا به فرجام رسانيد، مجدد     »الب سفيد انق«ثبات نمود و    
 بـه مـشاغل خـود و تأسـيس          اًگـرا مجـدد      حكمفرما شـد و رهبـران احـزاب ملـي          بر ايران 
ر كـشو ! »صـنعتي شـدن   « و   »مدرنيزاسـيون «هاي پيمانكاري روي آوردند و در روند          شركت

  .سهيم شدند
جبهـه  «گرايان بنام   سازمان جديدي از ملي،اي در اروپا  ، با انتشار اعالميه   1343در تيرماه   

هـاي ايرانـي در    جامعـه سوسياليـست  « 1344مرداد ماه   در . اعالم موجوديت كرد   » سوم ملي
 بـه رهبـري     » ايـران  نهـضت آزادي  « جمعيـت . پذيرفته شـد   »جبهه«عضويت اين    به 2»ااروپ

 و  »حـزب ملـت ايـران     « هآمـد و بهمـرا       نيز به عضويت اين جبهه در      مهندس مهدي بازرگان  
                                                            

  .398ا، ص ه اسناد و ديدگاه. 1
پـس از   . داشـت ) 1326سـال    ( از حـزب تـوده     يشه در انشعاب خليل ملكـي      ر »...جامعه سوسياليستها   «جريان  . 2

  ملـت ايـران    حزب زحمتكشان « و هوادارانش در ايران و در خارج با نام           ، خليل ملكي  1332  مرداد 28كودتاي  
جامعـه  «گـروه خليـل ملكـي،       :  ايـن گـروه بـه سـه جنـاح منـشعب شـد              اًبعـد .  فعاليت كردنـد   »)نيروي سوم (

جامعـه   «در اروپـا  ) بـرادر خليـل ملكـي      (حـسين ملكـي   . ل داد يرا تـشك  » هاي نهضت ملي ايـران      سوسياليست
 را ايجاد »حزب سوسياليست«  را براه انداخت و گروهي نيز به رهبري خنجي،»اهاي ايراني در اروپ سوسياليست

 مباني تئوريك با هم خويشاوند بودند، ولي در عين حال اختالفاتي نيـز              آنكه از نظر    اين سه گروه در عين      . كرد
 ماركسيـسم  خود را هوادار سوسياليسم علمـي و         ، در اسناد اوليه   »در اروپا ايراني  جامعه سوسياليستهاي   «. داشتند

، دوره دوم، شماره سـوم، اسـفند   ، ارگان جامعه سوسياليستهاي ايران در اروپا    مجله سوسياليسم (داشت    اعالم مي 
داد كه در ميان بخشي از دانشجويان مقيم   ميارائهگرايانه چپ را  و نوعي ايدئولوژي التقاطي ملي) 1، ص 1342

 هنـوز نيـز     ، منادي آن بود بعنوان يك جريان سياسي       » سوم جبهه ملي «ئولوژي التقاطي كه    ايد. اروپا جاذبه يافت  
اي از نويسندگان و ناشران و دانشگاهيان صاحب نام و   در جامعه اسالمي ما، در بخشي از روشنفكران و در عده  

، انتـشارات  نوشته عبداهللا برهـان  ( احسان طبري»كژراهه«اسخ به  ـ پ كتاب بيراهه. فعال غير مذهبي حضور دارد
  .اي از ايدئولوژي التقاطي و انحرافي اين جريان فكري ـ سياسي ذكر كرد توان نمونه را مي) 1368، رسا
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  . را تشكيل داد»جبهه ملي سوم«بندي اصلي  استخوان »سازمان دانشجويان جبهه ملي«
 رسوخ شديد ايـدئولوژي چـپ و آميـزش آن بـا ايـدئولوژي               ،»جبهه ملي سوم  «ويژگي  

نـد  برآي. بـود » اسـالمي «التقاطي  گرائي غربگرايان ايران و در برخي موارد با ايدئولوژي            ملي
ناسيوناليـستي چـپ بـود كـه در عـين تمـسك بـه               اي ايدئولوژي     اين آميزش پيدايش گونه   

  ضد شوروي  اً شديد ،تي و دعوي راديكاليسم و شعارهاي تند و مسلحانه        ماركسيسشعارهاي  
 عقايـد    ناسيوناليـستي چـپ بـا      - موارد اين ايدئولوژي التقاطي    در برخي .  بود توده و حزب 

 را »اسـالمي « - گرايانـه   ملـي - شد و نوعي ايـدئولوژي ماركسيـستي         نيز آميخته مي   »اسالمي«
  كـه عناصـر     و آمريكـا   در اروپـا   توجهي دانشجوي ايراني   حضور عده قابل  . ساخت  پديد مي 

 اين دو نهاد را بـه    مجتمع بودند،  »كنفدراسيون دانشجويان و محصلين ايراني    «اسي آن در    يس
ها و جريانهاي چپ و راست مبدل ساخت و از اين طريق بود كه نطفه                 ستگاه انواع گروه  اخ

چـپ ماننـد     هـاي بيـشمار        و گروه  »امت« و   »مجاهدين خلق «فكري جريانات التقاطي مانند     
 - سـازمان ماركسيـستي   « ،»سـازمان انقالبـي تـوده     «،  » ايـران   خلق سازمان چريكهاي فدائي  «

هـاي    عناصر مشكوكي كه بعدها به عوامل متنفـذ سـرويس         . منعقد شد .. . و »لنينيستي طوفان 
ر، صـادق  صـد   مبدل شدند، ماننـد ابوالحـسن بنـي      جاسوسي غرب در انقالب اسالمي ايران     

بدون ترديد،  . پروردة اين محيط فكري و سياسي بودند      ... . و ، غضنفرپور ه، سالمتيان زاد  قطب
 در ايجاد و رشد اين      ،)MI-6 ( و انتليجنس سرويس انگليس    )سيا(سرويس جاسوسي آمريكا    

  .اند  سياسي مؤثر بوده- كانون جديد فرهنگي
تحـاد بـسوي     دسـت ا   ،»جبهه واحد ملـي   « با طرح شعار     اً مجدد هر روي، حزب توده   ه  ب

تـوده در    شكـست مجـدد حـزب     .  دراز كرد، كه رد شد     » سوم جبهه ملي «ف  لنيروهاي مخت 
جمله زير گوياي ايـن     . دردآور بود   براي رهبري حزب   اً ظاهر »جبهه متحد «پيگيري تاكتيك   

  :رنجش است
 كنيم و در عمل هم از هرگونه        سالهاست ما نيروهاي ملي را به اتحاد دعوت مي        

نيامـده اسـت بلكـه       همكاري دريغ نداريم، ولي نه اينكه جبهه واحد ملي بوجـود          
ورزند و ما را مورد اتهـام و حملـه             همچنان با ما خصومت مي     هواداران جبهه ملي  

  �...دهند قرار مي

                                                            
اسناد و   (1344، مهر   7، شماره   ، ماهنامه مردم  ، نوشته منوچهر بهزادي   » ايران و جبهه ملي سوم     حزب توده «مقاله  . 1

 و سوم، مراجعه شود بـه مقالـه          براي آشنائي بيشتر با تحليل حزب توده از جبهه ملي دوم           .)590ها، ص       ديدگاه
، 1، سال هشتم، شـماره      دنيا ( نوشته منوچهر بهزادي   »نيروهاي اپوزيسيون، جبهه متحد ملي و حزب توده ايران        «

  ).1346بهار 
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 بـراي جلـب     سازد كه پس از پيروزي انقـالب         ادعائي را مطرح مي    در اينجا حزب توده   
سياسـت  « كـه گـوئي      اي  پايـه   آميز و بي    دعوي ترفند  ؛ مطرح ساخت  اًمسلمان مكرر  نيروهاي

  :است ب توده يك تاكتيك نيست بلكه يك سياست استراتژيكز ح»جبهه واحد
كنند كه سياست حـزب       خيال مي .. .] است » سوم جبهه ملي «منظور[اين دوستان   

... ير نيروهاي ملي مانور است، جنبة تاكتيكي دارد، گذراست  رد اتحاد با سا   وما در م  
استقرار حكومت ملي بلكه براي ساختمان جامعه نوين هـم           اين اتحاد نه فقط براي    

  در  ايـران  اين سياست يكي از اجزاء اصلي استراتژي حزب تـوده         ...  است يضرور
  �.اتيك استراه انقالب ملي و دمكر

مـين   ه يك تاكتيك است و به»جبهه متحد«درباره عيار اين ادعاي پراگماتيستي و اينكه    
هـدف ايـن تاكتيـك نيـز     .  سخن گفتيمشود، قبالً  نوان نيز در متون ماركسيستي خوانده مي      ع

كمونيـست  هاي برجسته حـزب        و خاور كه تئوريسين    روشن است و مؤلفين كتاب كمينترن     
 اعـالم   اً تدوين شده، صـراحت    باشند و كتاب فوق زير نظر پروفسور اوليانفسكي          مي شوروي

بتواننـد  «هـا     اين است كه كمونيست    »تاكتيك جبهه واحد امپرياليستي   «دارند كه هدف از      مي
ه مـصممانه روزمـره در      زطريـق مبـار   تأمين كنند و حزب كمونيـست از         سركردگي خود را  

 كـه در سـال       حزب توده  2».چارچوب يك جبهه متحد رهبري روند انقالبي را بدست گيرد         
و  ار او يك سياست گذ    »سياست جبهه واحد ملي   «داد كه      به نيروهاي ملي اطمينان مي     1344

هـاي     يافت، بعدها در سال    خواهد تاكتيكي نيست و حتي در ساختمان جامعه نوين نيز ادامه         
  3.دهد  عين همين جمالت را به انقالبيون مسلمان تحويل مي1357-  1361

  :  با جريانات سياسي اپوزيسيون زير مواجه بود، حزب توده1350در آغاز دهه 
جبهه «سران سنتي   ( اين جريان طيف وسيعي از نيروهاي راست         :گرائي   جريان ملي  -1
 »نيـروي سـوم   «دمكـرات    گرائـي سوسـيال     عناصر متأثر از ملي   (و ميانه   )  و پيروان آنها   »ملي

اين طيف در عين حال به دو جناح        . گرفت  را دربرمي ) ها  سوسياليست(و چپ   ) خليل ملكي 
  .شد تقسيم مي)  و جريانات مشابه»ضت آزادينه« (»مذهبي«و ) غير مذهبي(الئيك 
اين جريان كه هسته اوليـه آن را انـشعابيون مائوئيـست حـزب               : جريان مائوئيستي  -2
هـاي   داد، بتدريج در قالب گـروه       تشكيل مي )  و دكتر غالمحسين فروتن    احمد قاسمي  (توده

                                                            
  .همان مأخذ. 1
  .154 ص ، فارسي ترجمه،كمينترن و خاور. 2
پشتيباني ما از خط امام تاكتيكي  «:  با عنوان  1360 آذر   30 ،، پرسش و پاسخ   كيانوري: براي نمونه مراجعه شود به    . 3
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 » در خـارج از كـشور   كنفدراسـيون دانـشجويان ايرانـي     «متعدد مائوئيست متشكل شد و در       
را به خود جلب كنـد و حتـي در          ) بجز چند نفر معدود   (توانست همه هواداران حزب توده      

كرسي حزب توده را اشـغال      ) »انالمللي دانشجوي     اتحاديه بين «مانند  (للي چپ   الم  مجامع بين 
  .نمايد
 توانـست بـه     1350 دهـه    اوايل و   1340اين جريان در اواخر دهه      :  جريان چريكي  -3

 »نـو  چپجنبش  « بدل شود و بعنوان      »كنفدراسيون«نيروي متنفذي در دانشگاههاي ايران و       
، بـه نيـروي     ي مائوئيـست  ماركسيـسم و  ) حزب توده ( سنتي   ماركسيسمايران در مقابل جريان     

  .بالنده و شكوفا و اصلي جريان چپ ايران مبدل گردد
را   اپوزيـسيون ايـران    اين جريان تنها جريان اصيل و مردمـي        : نهضت امام خميني   -4

  . در قبال اين جريان جداگانه سخن خواهيم گفتتاكتيك حزب توده درباره. داد يل ميكتش
 ارزيـابي   »اپوزيسيون ضد شاه  «هاي اصلي     عالوه بر چهار جريان فوق، كه بعنوان جريان       

 نيز  ين نتيجه رسيد كه بخشي از اقشار مرفه و بورژوازي بزرگ ايران            به ا  شد، حزب توده    مي
به شدت از ديكتاتوري شاه به تنگ آمده و خواهان دمكراسي است و در همين چـارچوب                  

  :كند از تحول سياسي در كشور حمايت مي
  سير صعودي نويني در جنبش انقالبـي ايـران         50 و آغاز دهه     40از اواخر دهه    

نخست اينكـه   : شد ديد   عالئم اين سير صعودي را در سه مورد مي        . شد  احساس مي 
 بيش از   اهللا خميني     يافت و هواداران آيت      گسترش مي  جنبش مسلمانان پيرو خط امام    

 درون كشور سـازمانهاي انقالبـي نـويني    دوم اينكه در. رفتند پيش به ميان مردم مي  
 را از طريق مبـارزه مـسلحانه اعـالم          آمدند كه سرنگوني مستقيم رژيم شاه      ميپديد  

 ابراز عـدم    سوم اينكه قشرهاي معيني از طبقات مرفه نيز از سياست شاه          . كردند  مي
كنند و بنـوعي        عناصر ليبرال نيز سر بلند مي     .. .50در آغاز دهه    ... كردند  رضايت مي 

  �...خواهند  مي»دمكراسي«كرده نارضايتي ز وجود خفقان در كشور ابراز ا
  : جريان فوق يكسان نبود5 در قبال تاكتيك حزب توده

هـاي خـصمانه       از آغاز پيدايش آن وارد نـزاع        حزب توده  ،در رابطه با جريان مائوئيستي    
 بـه   اًتا نيروهاي جوان مائوئيست را مجـدد       حال كوشيد ايدئولوژيك با آن گرديد و در عين        

 و  »رويزيونيـسم معاصـر   «ا نيز بزرگترين دشمن خود را       ه مائوئيست. آغوش خود بازگرداند    
) حـزب تـوده   (ديدند و در جهت نابودي عامل ايراني آن            مي  شوروي »سوسيال امپرياليسم «
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ها   مائوئيست.  به شدت خصمانه بود     با مائوئيسم  وده ت  مناسبات حزب  ، بنابراين .كوشيدند  مي
مطرود و    به شدت   و آمريكا  ده را در اروپاي غربي    و موفق شدند حزب ت    1340در نيمه دهه    
ول را در فپس از چندي كه با پيدايش جريان چريكي، جريان مائوئيستي راه ا           . منزوي سازند 

جنـبش  « حزب توده از اين تحول خرسند شد و توجه خود را از مائوئيسم بـه             ،يش گرفت پ
 و نيروي ضـد انقالبـي از        »نما  چپ« معطوف داشت و مائوئيسم ايراني را به عنوان          »چريكي

  .حيطه تاكتيك جبهه واحد خود حذف نمود
 ارزيابي كـرد  »بش چپ انقالبيجن« آن را بعنوان  حزب توده،در رابطه با جريان چريكي   

كه در ميان نسل جوان چپ داراي پايگاه نيرومنـد اسـت و لـذا بايـد در جهـت جـذب آن                
كرد و   ارزيابي مي»رو چپ«حزب توده اين جريان را بعنوان يك جريان روشنفكري       . كوشيد

 كوشيد تا   مي) ايدئولوژيك(هاي دوستانه تئوريك و فعاليت جدي و ترويجي           از طريق بحث  
خواست كه نسل جوان چپ را به پايگـاه          در واقع حزب توده مي    . خود را به آن نزديك كند     

  : به شدت از دست داده بود، بدل سازد1332-1350هاي   كه در سال،سازماني خود
قوه انقالبي   نيروي بال  ق و مجاهدين خلق    فدائي خل  يها  هائي مثل چريك    سازمان

ولي هر دو سازمان از همان      . يافتند  ند كه از جوانان پرشور و صديق تشكيل مي        دبو
.  آلـوده بودنـد    »چپ نو «تي و   سهاي ناسالم مائوئي     به انديشه  ،آغاز هر يك به شكلي    

يدند تا اين بيماري را تشديد كنند و اين سازمانها          شكو  عمال خرابكار امپرياليسم مي   
 و  »كنفدراسـيون «هاي مائوئيـستي و        سياهي بنشانند كه گروهك    را نيز به همان روز    

 تمام نيـروي خـود را بـه كـار           - بر عكس    -  ايران حزب توده . نشسته بودند  غيره
ها از آلودگي نجات يابند و بمثابه يك پاي محكـم در جبهـه                برد تا اين سازمان     مي

  �.انندنيروهاي ضد رژيم بم
بويژه جناح ماركسيست آن يعني چريكهاي      (بنابراين تالش براي جذب جريان چريكي       

  . به خود معطوف داشت1350-1357 را در سالهاي  بيشترين توجه حزب توده) خلقفدائي
ضـد  « و   »ملـي «رائي و جريان اسالمي را نيز بعنـوان نيروهـاي           گ   جريان ملي  توده حزب

گرايـان و در مـذهبيون        كرد، با اين تفاوت كه توجه اصلي را به ملي            ارزيابي مي  »امپرياليست
  . معطوف داشت»مجاهدين خلق« و »يآزاد نهضت «به جرياناتي چون 

 )1354( جريان فوق در پلنوم پانزدهم كميتـه مركـزي           5 در رابطه با     تاكتيك حزب توده  
  : حزب توده در سه شعار تجلي يافت»جبهه متحد« ك تاكتي،در اين پلنوم. بازتاب يافت
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وحدت همه مبارزان   « و   »جبهه واحد ملي و دمكراتيك    « و   »جبهه واحد ضد ديكتاتوري   «
  ).يرانهاي ا يعني ماركسيست (1»طبقه كارگر
 يعنـي كليـه جريانـاتي كـه         ، همه نيروهاي فـوق را     ،»جبهه واحد ضد ديكتاتوري   «شعار  

 حتـي بـا حفـظ نظـام         ،»دمكراسـي « و اسـتقرار     »ديكتاتوري شـاه  «درخواست پايان دادن به     
 موافق بودنـد، آمـاج قـرار داده بـود و يـك تاكتيـك مقطعـي         ،سلطنت و وابستگي به غرب    

ماهيـت  .  مـرز اسـتقرار دمكراسـي در كـشور بـود            تـا  شد كـه اعتبـار آن تنهـا         حسوب مي م
خواسـت بـا     مـي در واقـع حـزب تـوده      . سازشكارانه و راست روانه اين شعار روشن است       

تا به امـروز نيـز       اين شعار !  عليه ديكتاتوري شاه متحد شود     نيروهائي چون دكتر علي اميني    
  .مورد انتقاد شديد مخالفين حزب توده قرار گرفته است

بخش و  گرا و جريان اسالمي       ، طيف نيروهاي ملي   »جبهه واحد ملي و دمكراتيك    «شعار  
 از  كــه از ديــدگاه حــزب تــوده،»ســازمان مجاهــدين خلــق«( جريــان چريكــي »مــذهبي«

و نيروهاي ماركسيـست را  ) شد دمكراتيك كشور محسوب ميترين نيروهاي ملي و    راديكال
اعتبار اين جبهـه تـا زمـاني        . شد  محسوب مي  اي حزب توده    تاكتيك مرحله  گرفت و   دربرمي

  . مستقر گردد»جمهوري ملي و دمكراتيك« ساقط شود و بود كه رژيم شاه
 و  » خلـق  چريكهـاي فـدائي   سـازمان   « ، بطور عمده  »وحدت مبارزان طبقه كارگر   «شعار  
گرفت و هدف آن      ميررو و چريك را درب      ها و محافل و عناصر ماركسيست چپ          ساير گروه 

، يا به عبارت ديگر جذب همه عناصر ماركسيـست          »وحدت جنبش كمونيستي ايران   «تأمين  
  .اين شعار در ماهيت خود يك شعار استراتژيك بود.  بودبه زير پرچم حزب توده

  
  »جبهه متحد خلق« و تاكتيك انقالب اسالمي
توجه داشت و از آنجـا       )ره( به نهضت امام خميني    1342- 1344 در سالهاي    حزب توده 

كرد، براسـاس تاكتيـك جبهـه          ارزيابي مي  ديكتاتوري شاه   جنبش را يك جنبش ضد     كه اين 
 اين. اي و نهائي خود بهره جويد    كوشيد تا از آن به سود اهداف استراتژيك مرحله          واحد، مي 

كـرد،    ميف بود و آن را محكومل مخا1342 خرداد 15ادعا كه حزب توده از آغاز با نهضت         
  .تري است مستند و دقيق نيست و مسئله نيازمند توضيح و تحليل عميق

بدان توجـه داشـتند و     در آغاز نهضت امام خميني و حزب توده  هاي شوروي   تئوريسين
  :از دو زاويه متفاوت بدان برخورد كردند
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 بـر آن    ، كه سياست خـارجي روز شـوروي       )آميز  متهمزيستي مسال (مصالح ديپلماتيك   
ـ  بعنوان يك واقعيت تثب    طلبيد كه رژيم شاه     مبتني بود، مي   مـدت و    در افـق كوتـاه    (ت شـده    ي

نگـاري رسـمي     از اين زاويه، تـاريخ    . نيافتني نفوذ غرب تلقي شود      و حوزه دست  ) مدت ميان
بـه  ) انقـالب سـفيد   ( شـاه -  ايران و اصالحات كندي1340سيم حوادث دهه   در تر  شوروي

 را  »انقالب سـفيد  « ،پرداخت و همصدا با مورخين درباري ايران        مجيزگوئي از رژيم شاه مي    
مورخين درجـه     سياست تعدادي از   ،به پيروي از همين   . ستود   مي »اصالحات مترقي «بعنوان  
 بـا   ،، خاورشناس ارمني  دكتر آرابه جان  .  براي جلب نظر رژيم شاه بسيج شدند       يرواول شو 

 در  يگـر شـوروي   ، مـورخ د    به توجيـه او پرداخـت و آقـايف         نگارش كتابي درباره رضاشاه   
مهمتـرين ايـن مـورخين پروفـسور        . مقاالتي به توجيه و تمجيد رژيم شاه دست زد         سلسله

 را نوشت كـه     ران امروز ي بود كه به صحنه آمد و چند كتاب و از آن جمله ا             ميخائيل ايوانف 
 را در  ايوانـف ، داشـت و همـين امـر    »انقالب سفيد «ه باصطالح   آميزي نسبت ب   لحن ستايش 

در راسـتاي همـين      1!.قـرار داد   مورد تفقد خاص شاه      - دعوت شده بود   موقعي كه به تهران   
  :كرد خرداد را بعنوان يك جريان ارتجاعي توصيف 15 نهضت سياست، ايوانف

 مبني بر واگذاري حـق      1963 مارس   3 در    و حتي فرمان شاه    ،اصالحات ارضي 
هـاي عناصـري از مالكـان بـزرگ و            انتخابات به زنان باعث ناخشنودي و مقاومت      

پنداشـتند كـه انجـام چنـين اقـداماتي            اين روحانيون مي  . روحانيون مرتجع گرديد  
 اقتـصادي و سياسـي   -ندگي اجتمـاعي  اي بر مواضعشان در زمينه ز ضربت كوبنده 

  �...كرد كشور وارد خواهد
هـاي     مشابه تحليلي است كه رسـانه      اً، دقيق هاي شوروي    تئوريسين - اين تحليل ديپلمات  
 در شـماره    براي نمونه، نيويورك تـايمز    .  دادند ارائه 1342 خرداد   15امپرياليستي از نهضت    

  :نوشت) 1342 خرداد 20( ميالدي 1963 ژوئن 10
 در تالش براي اصالحات و متحـول سـاختن پادشـاهي            نمايد كه شاه    چنين مي 

شـورش خـشن و توطئـه       . نيمه فئودالي ايران بر بحران ديگري فـائق شـده اسـت           
 ،هـاي جديـد     در پـشت مـشكل    . سرنگون كردن دولت او سركوب گرديده اسـت       

نتيجـه برنامـة     در بيننـد   مرتجع و زمينداران قرار دارند كه چون مي       مالهاي مسلمان   

                                                            
 .242 ص ، كژراهه،احسان طبري. 1
 در  ايوانف( 585 ص   ،1359 ، انتشارات پويش  ، ترجمه كيخسرو كشاورزي   ،تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز      . 2

  ). سالگي درگذشت77 در سن 1986سال 
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  ولـي  .هايشان را از دسـت خواهنـد داد خـشمگينند           جديد تقسيم ارضي شاه زمين    
 و شهرهاي ديگر     و شيراز  هاي تهران   نيروهاي نظامي به شاه وفادار ماندند و شورش       

  �.را بنحو مؤثر در هم كوبيدند
، كـه در راسـتاي     و حـزب تـوده     ولي از سوي ديگر، مصالح استراتژيك اتحاد شـوروي        

طلبيـد كـه بـه همـه نيروهـاي ضـد                 بود، مـي   - مدت  در دراز  -  تصرف قدرت سياسي ايران   
هـاي     تئوريـسين  همانگونـه كـه گفتـيم،     . آمريكائي و ضدسلطنتي در ايران توجه دقيق شـود        

هـاي    داراي تحليـل مـشخص در قبـال نهـضت         ) .م1920دهـه    ( از دوران كمينترن   شوروي
بر مبناي همـين    . اند  دانسته  واحد را شامل اين نيروها نيز مي       اند و تاكتيك جبهه     اسالمي بوده 

  .شست خرداد ن15مباني تئوريك بود كه حزب توده به ارزيابي نهضت 
 و بـه رهبـري امـام     خـرداد 15 كه با قيام    ، نهضت اسالمي معاصر   ،از ديدگاه حزب توده   

ژوازي سنتي و دهقانـان     ر آغاز شد، از لحاظ خاستگاه طبقاتي، بازتاب منافع خرده بو          خميني
بـود، كـه بـا فرآينـد توسـعه          ) زاريـان كـسبه و با   (و بخشي از بورژوازي متوسط و كوچك        

 ايـن   ،از ايـن لحـاظ    . دادند  داري وابسته به غرب در ايران منافع خود را از دست مي             سرمايه
يابد و در سـتيز بـا رژيـم           داري بزرگ مي    جريان بعد سياسي ضد امپرياليستي و ضد سرمايه       

داري وابـسته هـر چنـد از نظـر        مخالفت با توسـعه سـرمايه     اين  . گيرد   قرار مي   آمريكا - شاه
ولي از نظر    2،داري صنعتي است     ارتجاعي است، زيرا مخالف رشد سرمايه      ،ماهيت اجتماعي 

زيرا در خدمت براندازي سلطه امپرياليستي و بورژوازي        ند مترقي باشد،  توا  ميشكل سياسي   
ـ          . گيرد  وابسته قرار مي    بـه سـمت     ل حركـت جامعـه ايـران      از آنجا كـه سـد اصـلي در مقاب

 هر نيروئي كه بتواند در جهت تخريب اين سـد         ، آمريكا است  - سوسياليسم، ديكتاتوري شاه  
 تاكتيك جبهه واحـد را در پـيش   ،آن  شود و بايد در رابطه با         مؤثر باشد انقالبي محسوب مي    

  .گرفت
 هر چند اهداف نهضت اسالمي را در استقرار يـك نظـام           بر پايه اين تحليل، حزب توده     

                                                            
  .67، ص 1368هارم، خرداد و تير ، سال نهم، شماره چنشر دانش: نقل ازه ب. 1
داري مخـالفتي ارتجـاعي اسـت و          از ديدگاه كالسيك ماركسيستي مخالفت خرده بورژوازي با توسـعه سـرمايه           . 2

 ،  ، مانيفست، ترجمه فارسي حزب توده      و انگلس  ماركس (»هم ارتجاعي است و هم پندارگرا     « آن   »سوسياليسم«
خواهد وسائل قديمي توليد و مبادله و بهمراه  اين سوسياليسم در محتواي اثباتي خود مي«: زيرا). 86، ص 1359

ت و جامعه قديمي را احياء كند و يا آنكه وسائل امروزين توليد و مبادلـه را دوبـاره                   يآنها مناسبات قديمي مالك   
اسباتي بگنجاند كه به نيروي وسائل امروزين فرو پاشـيده           به زور در مناسبات قديمي مالكيت، يعني در همان من         

آخرين كالم اين سوسياليسم عبارت است از بازسازي سازمان اصنافي در ... بايست فرو پاشد  است و ناگزير مي
 ).همان مأخذ( »مانوفاكتور و اقتصاد پدرساالر در روستاها
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  :خواند  مي»تركستان« دانسته و با طنز آنرا »پندارگرا«اسالمي 
اقتـصاد   [»سيـستم اقتـصادي   «و ايـن    ] فلسفه اسالمي [ »طرز فلسفه «چرا اين   ... 
گذرد، طـي ايـن مـدت          سال از عمر آن مي     1350كه به اعتراف خودشان     ] اسالمي
 را بـسازد و     »مكتـب جهـاني   « را تأمين نمايـد و       »سعادت انسان «نتوانسته   طوالني

 »مـسير «بينند كه طي اين       آيا مردم وقتي مي      را تشكيل دهد؟ و      »جامعه جهاني بشر  «
ـ   آنها را به نقطه مقابل كعبة آمال آنها مي         ايـن ره كـه تـو        ،د و بقـول سـعدي     انرس

ـ    ، به تركستان است   يرو  مي  و ايـن    »مـسير «ندارنـد در ايـن       ورت حـق   در اين ص
  � تجديد نظر اساسي نمايند؟»وسيله«

ولي از سوي ديگر توجه به اين پايگاه وسيع مردمي و توانمندي اين نهـضت در مقابلـه               
 مخالفـت كنـد و در       دارد تا با تحليل پروفسور ايوانف        را بر آن مي     حزب توده  ،با رژيم شاه  

  : چنين اظهار نمايدنقدي بر كتاب تاريخ نوين ايران
 رخ داده است مؤلـف      »اصالحات«در ارزيابي وقايعي كه پس از شروع اين         ... 

ـ           دچار اشتباه مي    منتـسب بـه مـرتجعين و        اًشود و مبارزاتي را كه شده اسـت غالب
 به حساب ارتجاع گذارده شده      اً نيز تمام  1342ي وقايع خرداد    حت. داند  ها مي   فئودال

جه به شركت عظيم مردم و اينكه شعارهاي آنها به طور عمده ضد سـلطنت و                  و تو 
براي مؤلف كتاب كه متخصص تـاريخ       . در جهت سرنگوني رژيم بوده نشده است      

اي را در مردم      سابقه است تحليل اين موضوع مشكل نيست كه چنين تحرك بي          ايران
  �.تواند بوجود آورد هيچگونه نيروي ارتجاعي نمي

 بـه    در تجديد چاپ كتاب تـاريخ نـوين ايـران          ،، ايوانف تأثير انتقادات حزب توده    تحت
داد و جملـه زيـرين را       اصالحات جزئي دست زد و لحن شديد ضد روحانيت آنرا كاهش            

  :افزود) گويا در پاسخ به رهبران حزب توده(
تـوان چنـين        امـا مـي   . بررسي مسئله مذهب در ايران مسئله بغرنجـي اسـت         ... 
گيري كرد كه رشد و توسعه عيني كشور و مدرنيزه كردن آن موجـب ميـشود      نتيجه

  �!تدريج تضعيف و كم شود بكه نقش و نفوذ مذهب و روحانيون در جامعه ايران
 را قانع سـازد، زيـرا        با تحليل فوق توانست رهبري حزب توده       رسد كه ايوانف    بنظر مي 

                                                            
  ).1346زمستان  (4 شماره  ، سال هشتم،ته مركزي حزب توده، نشريه تئوريك سياسي و كميدنيا. 1
  ). استمقاله فوق از عبدالصمد كامبخش (87، ص 1344، شماره اول بهار سال دنيا. 2
  .260 ص ،1356 ، انتشارات حزب توده، و حسن قائم پناه ترجمه هوشنگ تيزابي، تاريخ نوين ايران،ايوانف. 3
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تأثير حوادث تكان دهنـده كـشور و تـأثير عميـق و               تحت 1342- 1344هر چند در سالهاي     
 توجه به جنبش    »پيك ايران «ب توده و راديوي     ، در نشريات حز   نهضت امام خميني   گسترده

 نظر حزب توده بـه جريانـات   اً مجدد1345- 1353هاي     ولي در سال   1شود،  اسالمي ديده مي  
اي دال بر توجـه جـدي بـه نهـضت اسـالمي               گرائي و چپ معطوف است و هيچ نشانه         ملي

 15رهبري حزب توده در واقع جنـبش        . يستبعنوان يك جنبش گسترده و مردمي موجود ن       
كند كـه بـا    داري تلقي مي ايران در قبال رشد سرمايه    »جامعه سنتي « را آخرين واكنش     خرداد

  .رود  نقش مذهب و روحانيت رو به زوال مي، كشور»مدرنيزاسيون«توسعه 
 در اين رابطـه      توسط حزب توده   تنها تحليلي كه در سالهاي آغازين نهضت امام خميني        

  نوشته رحـيم نـامور     ،»اسالم و نهضت رهائي بخش ميهن ما      «اي با عنوان      انتشار يافت، مقاله  
توان بـشرح زيـر       خطوط اساسي اين تحليل را مي     . است) 1344تيرماه   اول: تاريخ نگارش (

  :بيان داشت
  : عميق نهضت اسالمي و روحانيت در توده مردمذتوانمندي و نفواعتراف به  -1

هــاي اخيـر شــاهد گـسترش روز افــزون دامنـه مبــارزات     مـيهن مــا در سـال  
ضداستعماري و ضد استبداد سلطنتي در بين طبقات و قشرهاي مختلف مردم بـوده              

 و هاي ايران عليه اسارت مادي     هاي اين دوره از نبردهاي خلق       يكي از ويژگي  . است
 كثيـري از روحانيـت مترقـي مـيهن مـا در ايـن               اً مشاركت عده نسبت   ،معنوي خود 
 �...باشد مبارزات مي

ايدئولوژي « تبيين مادي از اسالم و تالش براي تنزل اسالم از يك دين جامع به يك                 -2
توان تحليل فوق را پيشگام بينش التقاطي ارزيابي كرد كه بعـدها              از اين ديدگاه مي   : »طبقاتي

.  نمـود يافـت    » مستضعفان آرمان« و   »امت« و   »مجاهدين خلق «هاي انحرافي چون      جرياندر  
از اين ديدگاه، اسالم بعنوان يك دين الهي جامع در تمام ابعاد معنوي و اجتمـاعي و فـردي       

سـتمكش و محرومـان     آن مطرح نيست، بلكه تنها بمثابة پرچم ايدئولوژيك مبارزه طبقـات            
عليه طبقات ستمگر و اغنياء مطرح است؛ همانگونه كـه طبقـات اسـتثمارگر نيـز از اسـالم                   

                                                            
 اين تاكتيك حزب    ، بايد افزود  .1360 بهار   ، انتشارات حزب توده   ، سال پشتيباني از خط امام     18: مراجعه شود به  . 1

گرفـت، هـر چنـد بـا       كه با اهداف معين و بمنظور كسب وجهه در مردم مسلمان و انقالبـي صـورت مـي             توده
 و مرتجعين وابسته عليـه      اعتنائي روحانيت اصيل و نهضت اسالمي مواجه بود، معهذا به مستمسك رژيم شاه              بي

ي، اصغر اميران  را جعل كرد و علي»اتحاد ارتجاع سرخ و سياه« واژه بر همين اساس بود كه شاه. نهضت بدل شد
كنـد كـه        اهي چنان از دين و روحانيت دفاع مـي         گ ،دينان دنيا   ارگان بي «:  نوشت عامل دربار، در مجله خواندنيها    

 ).1344 خرداد 4، 72، شماره خواندنيها. (»گوئي وظيفه پيامبري بر عهده دارد
  .60 ص ،1344 تابستان ،2 شماره ،دنيا. 2
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در واقع، اسالم يـك پديـده طبقـاتي         . كنند  ها استفاده مي    بعنوان حربه تحميق و استثمار توده     
 و »وحـي « كـه بازتـاب   ،گونه اصالت مطلق و ماوراء شـرايط اجتمـاعي       و بازتاب هيچ  است  
 .ثابت الهي باشد، موجود نيستحكم 

  :گويد  ميمقاله از زبان ماركس
مسئله اساسي واژگون ساختن تمام مناسبات و روابطي است كـه انـسان را در               

زده   پنـاه و حقـارت      حلقه زنجير خود بصورت موجـودي اسـير و سـتمكش و بـي             
  1.درآورده است

مسئله اساسي همين اسـت و      . گويد  ا و دقيق سخن مي     زيب ماركس،   در طرح مسئله   ،آري
  بـي « طلـسم    ،ولـي ماركسيـسم   . انـد  همه مكاتب مدعي رستگاري انسان در پي همين بـوده         

 در عـين حفـظ و توسـعه         ،يت خـصوصي  ك انسان را در حذف مال     »زدگي  حقارت« و   »پناهي
دانـد و اسـالم در واژگـون           مـي  آلود تمدن مادي و الحادي مغرب زمين        همه مناسبات شرك  

اللهـي بـه بنـدگي     آلـود، كـه انـسان را از مقـام خليفـه            ساختن تمام مناسبات و روابط شرك     
  .دهد هاي نفساني و اجتماعي نزول مي طاغوت

بـا توجـه بـه      :  اجتناب از برخورد عقيدتي با اسالم و تالش براي همگـامي سياسـي             -3
 بـا   »هـاي مترقـي اسـالم      جنبـه «نيـادين ميـان      هـيچ تعـارض ب     ،تبيين طبقاتي فوق از اسـالم     

 وجود ندارد و لذا هيچ مانع و رادعي بر سر همگامي اين دو ايدئولوژي موجـود                 ماركسيسم
 :نيست

ـ             ...   در خـط    اًآيا ضروري و اجتناب ناپذير است كه ايـن دو ايـدئولوژي حتم
 موازات يكـديگر پـيش      متقاطع يكديگر قرار گيرند، يا ممكن و صالح است كه در          

بروند و اثبات اعتبار هر يك، واگذار به تجربه مردم، بسط دانش و ترقي اجتمـاعي                
نظرهـا و پـرداختن بـه        بشود؟ مسئله بر سر آن است كه آيا به ميان كشيدن اختالف           

هاي فلسفي و در نقطه مقابل، قرار دادن اين دو بينش به سود جامعـه مـا، بـه              بحث
  2باشد؟ ترقي و استقالل ملي ما ميسود آزادي، به سود 

 يادآوري كرد كه مباني تئوريك تاكتيك برخـورد سياسـي بـه مـسئله               يددر اين رابطه با   
 پـي    و بـويژه لنـين      و انگلـس   توسط ماركس ) عقيدتي(مذهب و اجتناب از برخورد نظري       

هـاي    بهتـرين روش  .) م1909 (»نگرش حزب كارگري به مـذهب     «ه   در مقال  لنين. ريخته شد 
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  :كند ئيسم چنين توصيه مي مبارزه با مذهب را به يك مروج آته
از [ماركسيـسم   .  ماترياليسمي نيست كه در الفباء درجـا زده باشـد          ماركسيسم،

ه كنـيم،   ب مبارز ما بايد بدانيم كه چگونه با مذه      : گويد  رود و مي    پيشتر مي ] مقدمات
هـا   اي ماترياليـستي بـه تـوده      ايمان و مذهب را به شـيوه و براي اين كار بايد منشأ     

1توضيح دهيم
  

دهـد كـه تـرويج         پاسخ مـي   است ؟ لنين   اين روش ماترياليستي مبارزه با مذهب چگونه      
   :تي الحاد بدان معنا است كهماركسيس

هـاي اسـتثمار شـده         رشد مبارزه طبقاتي توده     يعني ،آنرا تابع وظيفه اصلي     بايد  
  2عليه استثمارگران، ساخت

  :و
يك ماركسيست بايـد ماترياليـست باشـد، يعنـي دشـمن مـذهب، ولـي يـك              

 يعني كسي كه نه به شيوة مجرد و نه بر پاية موعظه كسالت              ،ماترياليست ديالكتيكي 
بـر پايـه    : پـردازد   بلكه به شيوه مشخص به مبارزه با مذهب مـي          ، عقيدتي اًبار صرف 

آمـوزش  ] عليه مـذهب  [ها را بهتر از هر چيز ديگر          مبارزه طبقاتي كه در عمل توده     
3.دهد مي

  

گانـه   هاي سه   بر مبناي تحليل  : مات فوق د بمثابه برآيند مق   »جبهه واحد « تاكتيك   ارائه -4
در ايـن   . كـشد   پيش مي  تاكتيك جبهه واحد با نيروي مسلمان انقالبي را           حزب توده  ،پيشين

  :شود  نقد مي1321-1332رابطه نخست عملكردهاي ضد مذهبي حزب توده در سالهاي 
 نـاپختگي و    ،پوشي بايد گفت كه در گذشته كمي تجربه انقالبي          بدون هيچ پرده  

 و اين واقعيـت     ،ها و خاصه اعضا جوان حزب       تماركسيسروي در بين برخي       چپ
تن به جنبه عملي سوسياليسم جهت فلسفي آن را         كه آنها سعي داشتند قبل از پرداخ      

اندازان و مدافعين طبقـات صـاحب        ها قرار بدهند وسيله بدست تفرقه       در برابر توده  
آنها منتهاي كوشش را بعمل آوردند تا احساسات و عقايـد دينـي               داد، و   ... امتياز و 

ادرسـت كـه    ايـن روش ن   . هاي مترقي و انقالبي قرار دهند       ها را بر سر انديشه      توده
بخش   هاي نجات   گرفت، به نهضت     صورت مي  »قاطعيت انقالبي « تحت عنوان    اًاحيان
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چه در ايران و چه در بسياري از كشورهاي ديگر آسيائي و آفريقـائي زيـان كمـي                  
  1...وارد نساخته است

ها بي  تماركسيسدر گذشته كه  : پوشي جمله فوق اين است      جوهر عريان و فارغ از پرده     
سـاختند و سـبب انزجـار          را مطرح مي   ماركسيسم) الحادي( نخست بعد نظري     تجربه بودند 

 ارائـه  را   ماركسيـسم اند بايد نخست بعـد عملـي          شدند، ولي اكنون كه پخته شده       ها مي   توده
بيني را به تحوالت اجتماعي پـس از فراچنـگ آمـدن قـدرت سياسـي                  دهند و مسئله جهان   

  ! كنندها واگذار توسط كمونيست
هاي مؤمن و مؤمنان به عقايد مذهبي كه داراي           تماركسيسرسد كه بين      بنظر مي 

نظرهاي فلسفي براي    توان در ماوراء اختالف     افكار ميهن پرستانه و مترقي هستند مي      
تأمين همكاري بمنظور بناي يك جامعه مرفه و سـعادتمند و آزاد، زبـان و وجـوه                 

  2...مشتركي جست
  .  قرار گرفت در پايه تاكتيك حزب توده ايرانالب اسالمياصول فوق پس از انق

گرا و چـپ معطـوف شـد و            به سوي جريانهاي ملي    طي سالهاي بعد توجه حزب توده     
 تـوده بعنـوان     ، كه از سـوي حـزب      »مجاهدين خلق «تأثير جريان    ، بويژه تحت  1353تنها در   

 بـه سـوي     »جبهه متحد «شد، تاكتيك      انقالبي دمكراتيك ارزيابي مي    - »اسالمي«يك جريان   
 در گفتـاري بـا      »راديوي پيك ايران  «،  1354در سال   . ت نشانه رف  »نيروهاي مسلمان انقالبي  «

  :چنين گفت) يميزاناهللا  نوشته فرج (» مسلمان مبارز وما«عنوان 
هاي ستمكش مذهبي و مبـارزات محافـل ملـي و             در كشور ما نيز بيداري توده     

آنـان تعـاليم اسـالمي را       ... دمكراتيك اسالمي مسائل نويني را بوجود آورده است       
كنند كه به معناي انجام يك انقـالب عميـق ضـد              همند و چنان تفسير مي    ف  چنان مي 

امپرياليستي و دمكراتيك در جامعه ايران است، انقالبي كه بايد بسوي سوسياليـسم             
  3...دهد كشي انسان از انسان پايان  فرا رويد و به هرگونه بهره

 و جريانات مـشابه در خـارج از         »مجاهدين خلق «روشن است كه خطاب اين جمله به        
 را  آنها از اسالم، حزب تـوده     »سوسياليستي« و   »ملي و دمكراتيك  «كشور است، كه تأويالت     

 در  ،1342-1344و بايد گفت كه حزب تـوده، صـرفنظر از سـالهاي             . د آورده است  وبه وج 
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 مراحـل نـضج و      ي كـه انقـالب اسـالم      1345-1356مقطع مهم و حساس تاريخي سالهاي       
گذرانيد، از اين پويه غافل بود و تنها در آستانه بروز علنـي و انفجـارآميز                  تشكل خود را مي   

  . متوجه آن شد1357انقالب در سال 
. وئـي رسـيد   ردر  دو تحليـل متـضاد بـه رو    در اين مقطع بود كه در رهبري حزب توده        

بويژه طيـف راسـت آن      (گرائي    آينده را از آن جريان ملي     ) دبير اول حزب  ( يرجناح اسكند 
  بـه عناصـري چـون شـريعتمداري        »مسلمان«ديد و در ميان نيروهاي         مي )»جبهه ملي «يعني  

ـ  (»جريان اسـالمي  «، به عكس، آينده را از آن        جناح كيانوري . توجه داشت  رهبـري امـام    ه  ب
 هدارترين نيروي اپوزيسيون تلقي نمود و لذا اين نيرو را ب         ارزيابي كرد و آن را آينده     ) خميني

گسترش سـريع و توانمنـدي امـواج        . نمود  عنوان آماج اصلي تاكتيك جبهه واحد توصيه مي       
 را بـه ثبـوت رسـاند و          و پيروزي آن، صحت تاكتيك جناح كيـانوري         ايران انقالب اسالمي 

  : از رهبري حزب توده شدمنجر به حذف جناح اسكندري
 طـرف    دبيران به  هيأت اجرائيه و    هيأت، محيط   ]1354پانزدهم در   [بعد از پلنوم    

و ايـن    گرفـت    اوج مي   جنبش اسالمي انقالبي در ايران     1357در سال   . تيرگي رفت 
گفت   از آغاز مي   كيانوري. مسئله معتبر به مسئله مركزي مباحث در رهبري بدل شد         

ها   شوروي و جنبش مسلمانان انقالبي حمايت كرد و گفت، اين نظر            كه بايد از امام   
 خطاب  ،گويد  داند كه نمي    نيز هست و افزود كه او ده برابر اين مطالب چيزهايي مي           

ها مطلبي بر خـالف    در مالقات با شوروياسكندري.  بود و ميزانياو به من و قدوه  
ـ  اًكرد و شخص    اين مطلب را تعبير مي    كرد، ولي      گزارش نمي  گفته كيانوري  ار د طرف
 بود و معتقد بود كه هنـوز وقـت سـرنگون كـردن رژيـم                 و سنجابي  شريعتمداري

 بـه  اسـكندري . نرسيده است و اكنون كافي است كه براي دمكراسي مبـارزه شـود        
جنـبش شيـشه    «كرد و جنبش مسلمانان را        دها، توهين مي  روحانيون با اطالق آخون   

كـرد،     دنبال مـي   ،همين مشي را، ولي با احتياط بيشتر        نيز جودت. ناميد   مي »ها  شكن
دو نظـر   كردند،     مالقات مي  در واقع دو نماينده رهبري حزب كه با رهبري شوروي         

معلـوم اسـت كـه      . كردنـد   ت مطرح مي  به كلي مخالف را با نهايت شدت و شهام        
بـا پيـشرفت    . كـرد    در مسئله پاياني ترديد داشت و احتياط را مراعات مي          شوروي

تر و روشـنتر و    محكم، موضعگيري جناح طرفداران روش كيانوريانقالب در ايران  
شد    اين خط تهيه مي    ربه اسنادي كه د   شد     اجرائيه مجبور مي   هيأتو   شد  تر مي   مقنع

  ...رأي مثبت دهد
در نتيجـه مالقـات      ( در مقابل منطق محكـم و انقالبـي امـام          با تسليم سنجابي  
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نبـرد    در پيروزي تـام كيـانوري    .  وارد شد  ضربت مهيبي بر خط اسكندري    ) پاريس
  1... تحميل گرديد بر اسكندري،طوالني و پرپيچ و خم بحث

  
  هاي تبليغي و ترويجي حزب توده سياست

: آژيتاسـيون  (»تبليـغ   «هـاي      و بطـور كلـي علـوم سياسـي واژه          در اصطالح ماركسيـسم   
agitation ( ترويج«و«) پروپاگاند: propaganda( تفاوت استمعاني م داراي:  

ها از طريق گفتگو،      تبليغ يا آژيتاسيون يعني وسيله تأثير سياسي نمايش در توده         
سخنراني، نطق و ميتينگ، جرائد، كتب و رساالت، اوراق، نمايش، راديـو، سـينما،              

اي آن است، يعنـي يـك         وجه مشخصة آژيتاسيون خصلت توده    ... تلويزيون و غيره  
گيـرد و معمـوالً        صورت مي  اً تبليغي است كه براي توده مردم وسيع       - ياسيعمل س 

گيـرد، ولـي      تري را در بر مي      حيطة كوچكتري از افكار و مسائل حادتر يا مشخص        
واضـح اسـت كـه      . هدف، پخش و تبليغ آن در بين عدة هـر چـه بيـشتري اسـت               

ه از اشـكال  آژيتاسيون هميشه وابسته به وظايف مبرم سياسي حزب است و اسـتفاد           
هـاي   در آژيتاسيون بـه شـيوه  . گوناگون آن تابع شرايط موجود و اين وظايف است       

  2.شود تهييجي و احساسي براي توضيح و اقناع نيز توجه جدي مي
توان ترويج ترجمه كـرد، معنـاي توضـيح و            پروپاگاند كه آن را در فارسي مي      

گيرد و هـدف،      ا در بر مي   تري ر     هاي سياسي و فلسفي و مفاهيم عميق        اشاعة انديشه 
بنابراين وسائل آن هـم بـا آژيتاسـيون فـرق           . ترويج آنها در بين عدة كمتري است      

در اينجا از جلسات، مذاكرات، كتب، رساالت علمي و تحقيقي، و مجالت            . كند  مي
تر و با جزئيـات بيـشتر و          شود تا اگر چه در بين عده كمتري ولي عميق           استفاده مي 
. اي و عقيدتي و مرامي توضيح داده شـود و درك گـردد              ل برنامه تر مسائ   همه جانبه 

  3...شيوه پروپاگاند بيشتر شيوه تحليلي و تعقلي است
 در راسـتاي سـه      1358 - 1361 در سـالهاي     هاي تبليغي و ترويجي حزب تـوده        سياست

 مطرح شدن ،عه اشاعه نارضائي در جام،بحران در حاكميت  (تاكتيك محوري كه شرح داديم      
  .بود) بعنوان آلترناتيو
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 و معـاون شـعبه مركـزي        ، مسئول شعبه تبليغات كميته ايـالتي تهـران        مهرداد فرجاد آزاد  
متأسـفانه اطالعـي از     « :نويـسد    مـي   چنـين  هاي تبليغي حزب تـوده      ، دربارة فعاليت  تبليغات

 28كـنم از بـدو تأسـيس كودتـاي            فكر مي . فعاليت شعبه تبليغات در قبل از انقالب ندارم       
 باالخره چيزي بنام شعبه تبليغات داشته اسـت ولـي مـن چيـزي دربـاره چگـونگي             مرداد

 و  اي عمـالً     چنين شعبه  اًتا انقالب حتم   مرداد   28ام ولي بعد از       ن نشنيده   سازمان و فعاليت آ   
 و بطور واقعي چـرا كـه شـايد در حـرف             گويم عمالً   مي. بطور واقعي وجود نداشته است    

 بكلـي از هـم       مرداد تشكيالت حزب تـوده     28دانيم كه بعد از       همه مي . وجود داشته باشد  
والني موفق به ايجاد حـزب در  پاشيد و رهبران آن كه به كشورهاي شرقي رفتند سالهاي ط       

ترين گروه سياسـي در تمـام         بعكس ادعاي تجربه تشكيالتي، در عمل ناموفق      . ايران نشدند 
 اي را جمع كردند بوسيله عبـاس شـهرياري          بودند و يكبار هم كه عده      دوران حكومت شاه  

ولي در تمام اين دوران سالهائي كـه حـزب          .  تحويل داد  بوده كه او هم همه را به ساواك       
 معرفي  نداشت رهبران حزب خود را حزب طبقه كارگر ايرانتوده حتي يك عضو در ايران

بعيد نيست كه درحرف هر كـدام از آنهـا نـام يـك شـعبه را بـا خـود يـدك                       . اند  ميكرده
 را نماينده سنديكاهاي كارگري معرفي      خود، رضا روستا  چنانچه در مطبوعات    . كشيدند  مي
و امـا  . بنابراين ممكن است شعبه تبليغاتي هم از همان نوع در حرف بوده باشـد  . كردند  مي

ام يكـي     مسئله تبليغات حزب توده با فعاليت شعبه تبليغات كه مـن در آن فعاليـت داشـته                
 المللي و نـشريات وابـسته         و مسائل بين    آن، مجله دنيا   حزب بوسيله روزنامه ارگان   . نيست

ديگر و كتب گوناگون بطور عمده مواضع سياسي و ايدئولوژيك خود را تبليغ ميكـرده در                
پرداخته اسـت و      اي حزب مي     به تبليغ شعارهاي عمده و لحظه      اًحاليكه شعبه تبليغات عمدت   

 و شـعبه انتـشارات حـزب         گروه تحريريه مردم و دنيـا      كار تبليغاتي اصلي در واقع توسط     
و » دهقانان ايـران  « وشعبه دهقاني مجله     شعبه كارگري روزنامه هفتگي اتحاد    . شده است   مي

 و هـر كـدام انتـشارات ديگـري        »پيـام مـردم   « و   »اميد«ه  و جوانان مجل  » جهان زنان «زنان  
  .اند بصورت كتاب و جزوه داشته

اي به خط تبليغاتي حـزب كـه اشـكال            قبل از آنكه به كار شعبه تبليغات بپردازم اشاره        
 فكري عميقـي اسـت كـه    نويسم بعلت تحول  البته آنچه مي  . كنم  اصلي انحراف آن بوده مي    
 اًآن در گذشته در من وجود نداشت ولي عمدت          ام و گرچه زمينه       بعد از دستگيري پيدا كرده    

البته دربارة خودم بموقع در سـئوال مربوطـه خـواهم           . ام  در باور خام نسبت به حزب بوده      
ـ                  ات نوشت ذكر اين نكته بخاطر اين بود كه بگويم اين نتيجه ديد امروز من است كه واقعي

  .ام بيند و اگر نه در گذشته تاريكي فرمولهاي ظاهر فريب كور بوده را مي
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 هر جريان كمونيستي بايد نقاط ضعف و قدرت آنها           و اصوالً  براي مبارزه با حزب توده    
شـود آرزوي سـالم بـر         آن چيزي كه باعث گرايش جوانان به اين احزاب مـي          . را شناخت 

دار نسبت به مردم زحمتكش است وگرنه كـسي بخـاطر         سرمايه -افچيدن ظلم و ستم اشر    
شود چه در هر حال اگـر           خيانت و جاسوسي و عالقه به كشور ديگر وارد اين احزاب نمي           

پيوندنـد چـه بـسا كـه      افرادي كـه بـه ايـن احـزاب مـي     . هم باشد مسئله عموميت ندارد 
 خـود   پاي جان بخـاطر آرمـان     هاي بسيار را تحمل كرده و حتي بعضي از آنها تا              دشواري

خط اصلي تبليغاتي حزب تـوده از بـدو         ... ، جزني ، گلسرخي كنند مانند روزبه    مقاومت مي 
تأسيس همين مسئله دفاع از كارگر و دهقان و مبارزه عليه اسـتثمار خـوانين و فئودالهـا و                   

در جوار اين خط كـه مـسئله قـدرت آن           . باشد   بوده است كه جلب كننده مي      داران  سرمايه
شـود از جملـه مـسائل اتحـاد           است مسائل ديگري كه هيچ ربطي به آن ندارد طـرح مـي            

 مسئله دوستي بـا اولـين دولـت     روسيهبعد از انقالب اكتبر   . كارگران جهان را طرح كردند    
اي از احزاب كمونيستي ادامه دادند و اين          مطرح شد و اين مسئله را تا امروز عده        كارگري  

 بعد از تشكيل دولت و بخصوص بعد از مرگ هاي انقالب اكتبر آل بدون توجه به اينكه ايده
ي از زيـر سـلطه   با اينكه عده زيادي از احزاب هر يك بنوع  .  به چه روزي افتاده است     لنين

اند و به هر ترتيب به رنگي و گاه با انحرافات تـازه و شـايد بـدتري      ها بيرون آمده    شوروي
 -  رومـاني  -  كـره  -  آلبـاني  - چـين (انـد ماننـد        گشته ولي در هر حال مستقل از شوروي      

اي از احزاب ديگر كماكان       حزب توده و عده   . و برخي ديگر  ...)  اسپانيا - ايتاليا -يوگسالوي
شعار كارگران جهان متحد شويد را يعني باصـطالح انترناسيوناليـسم كـارگري را طـوري                

و تـازه اگـر فقـط       .  است كند كه ستون اصلي آن دوستي و همبستگي با شوروي           تفسير مي 
اي احزاب با هم بحـث    عدهدوستي و همبستگي باشد در ظاهر امر چيز بدي نيست كه مثالً           

كنند بموقع از هم پشتيباني و بموقع هم انتقاد كنند ولي عجيب اين است كه يك دوستي و                  
طوريكـه آشـكارترين    ب. كننـد    را تبليغ مي    يكطرفه با شوروي   همبستگي كوركورانه و كامالً   

و جو ايجاد . كنند ن را توجيه مي  را نديده گرفته و هر عمل آ   كاريهاي دولت شوروي    كثافت
شود كه قدرت تفكـر از        شده در حزب و اعتماد كوركورانه به رهبري حزب هم باعث مي           

 هر بالئي به سر كارگران بياورد        دوست اقمار شوروي   اعضا گرفته شود و وقتي در لهستان      
شود و مـسئله      ها كارگر اعتصاب كنند، در حزب توده همه اخبار دروغ فرض مي             و ميليون 

 رهبـري  كي تره ،شود و يا در بغل گوش ما افغانستان گر مي اهميت جلوه بسيار كوچك و بي 
شود و در هر صورت جنبش         كارمل انقالبي مي   امين رهبر انقالبي و باز     انقالب و بعد از او    

شود و حزب توده هم درسـت همـان مواضـع     وسيع مردم مسلمان آمريكائي جلوه داده مي     
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 بـراي نفـوذ در   كند و با ذكر چند نمونه از خرابكاري و تالش آمريكا      را تكرار مي   شوروي
هـا معرفـي       مردمي، آمريكائي و حركـت فئـودال       ها كل جنبش را غير      جنبش مردمي افغان  

هـاي    شود كه اين توده     و براي اعضا حزب مطرح نمي     . گذرد  كند و سريع از كنار آن مي        مي
شـوند چگونـه       هم ديده مـي    زحمتكش كه با كفش و لباس پاره در همين خيابانهاي تهران          

 وي بـدون قيـد و شـرط از شـوروي          ر  هائي هستند؟ خالصه اين همه در اثر دنبالـه          فئودال
باشند و    كنند درست است و منزه از هر خطائي مي          باشد كه گويا رهبرانش هر كاري مي        مي

ها در مهاجرت دور از       همين خط است كه كار را بجائي ميكشاند كه رهبران حزب كه سال            
انه را شكسته و به عمل      اند به راحتي مرز بين همبستگي عاشقانه و كوركور            هر حركت بوده  

  .اند زشت و پست جاسوسي دست زده
ها و  هاي زندان با انديشيدن به وقايع گذشته نمونه    كنم كه در اين ماه      مطلب را كوتاه مي   

كـنم در     مطالب زيادي داريم كه در مورد خيانتي بنام انترناسيوناليسم بنويسم كه فكـر مـي              
تأثير نباشد كه بصورت جزوه يـا          هستند بي  آگاه ساختن كساني كه هنوز در باور كور خود        

  :پردازيم به جمعبندي مطالب در مورد خطوط تبليغاتي حزب مي. مقاالتي منتشر شود
 .ان و زحمتكشان، عليه ظلم استثمار خط اصلي كه مبارزه براي حقوق كارگر-1

  .چون و چرا با شوروي  انترناسيوناليسم بصورت دوستي بي-2
ترين رهبران دلسوز     ترين و انقالبي    ترين، مظلوم   يغ كيش رهبري حزب بعنوان پاك      تبل -3

  .جامعه و لزوم پذيرفتن همه مواضع آن بدون انتقاد
 در جهت دفاع از حقوق زحمتكشان گفتم كه خط اصلي تبليغاتي و حركت حزب توده        

در (ها و هزارهـا نفـر انـسان         باشد و گرنه صـد      بوده و همين اصل نيروي جاذبه حزب مي       
هزاران هزار كارگر و دهقان به خاطر عشق به فلسفه ديالكتيك و            )  مرداد 28سالهاي قبل از    

 هم بخـاطر ايـن بـوده كـه فكـر             دنبال اين حزب نرفتند عالقه آنها به شوروي        يا شوروي 
وز كه در ايران حكومت انقالبـي حـامي         امر. كند  كردند از كارگر و دهقانان حمايت مي        مي

محرومين بر سر كار است اگر با فارغ شدن از مشكالت جنگ و غيـره اقـدامات سـريع و                    
) كنند  اين همه تأكيد ميكه امام خميني(تري در جهت حقوق مستضعفين انجام شود   روشن

ماند و اين گروههـا       نميديگر حرفي براي نيروهاي كمونيستي چه حزب توده، چه ديگران           
چگونـه  . دهنـد   كنند بلكه همين اندازه هواداران خود را هم از دست مـي             نه تنها رشد نمي   

شود فكر كرد كه جوانان ايراني، كارگران و دهقانان ايرانـي كـه در ايـن آب و خـاك                      مي
. ها برونـد    ريشه دارند حكومت انقالبي و مذهب و وطن خود را رها كرده، بدنبال گروهك             

  .كنند هاي ميليوني زحمتكش از انقالب و رهبري انقالب پيروي مي اكنون توده هم
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حل مسئله قانون كار، اصالح ارضي، رفع بيكاري و رسـيدگي           (با رفع برخي كمبودها     
شود بلكه  نه تنها اين پيوند هر چه محكمتر مي) به وضع مسكن و ساير احتياجات محرومين

 و  انـد جـذب شـده و حـزب تـوده             انقالب جذب نشده   آن معدود افرادي هم كه هنوز به        
دهند و ديگـر هيچگونـه جـذابيتي          اكثريت و ساير چپها هم بكلي پايه خود را از دست مي           

  .نخواهند داشت
 به تنهائي براي كسي جلب كننده نيست و امروز افـشاء آن             مسئله وابستگي به شوروي   

معرفي رهبران حـزب    . شود انجام داد    اي است كه مي     مختلف كار ساده  هاي    به وسيله فاكت  
ـ   . آنطور كه بوسيله اعترافات خود آنها شده بهتر از هر چيز است             هم     در دنيـا   اًشايد و حتم
نظير است كه براي اولين بار جمعي از رهبران يك حزب كمونيـستي چنـين اعترافـاتي                   بي

اي بـا شـنيدن مـسئله         تـاكنون هـر تـوده     .  دليل و مدرك بهتر است     بكنند كه از صد هزار    
ولي اكنون ديگـر    ! شده كه چگونه چنين اتهامي زده ميشود        جاسوسي رهبران برافروخته مي   

هاي انقالب ماست كه برادران       مسئله يك اتهام نيست و اين در واقع يكي ديگر از موفقيت           
  .دارد ر انسان سالمي را به فكر وا مي هاًاند كه حتم دادستاني موفق به كشف آن شده
فقط بايد  . باشد  هاي ديگر، انقالب به اندازة كافي غني مي         در زمينه ايدئولوژيك و زمينه    

آثار استاد شـهيد      به وسيله مناظره و وسايل ديگر جوانان را تحريك به مطالعه آثاري چون              
شناسيد و من در اين زمينه متأسـفانه در گذشـته غافـل               بهتر مي  و سايرين كه شما      مطهري

  1».ام نمود بوده
تشكيالت كل و مغز متفكر       و مسئول  ، دبير دوم كميته مركزي حزب توده      يميزاناهللا    فرج

ي تبليغـي مـا   ها يكي از مهمترين سياست   « :گويـد    سازماني، چنين مي   مسايلحزب توده در    
تالش براي جا انداختن حزب در جامعه يعني استفاده از امكانات علنـي و قـانوني بـراي                  

شـعبه تبليغـات حـزب از هـر وقـت           . تثبيت وضع حزب، شناساندن آن و جذب نيرو بود        
  . ها، انتخابات و غيره مثل سالگردها، جشن. كرد مناسب براي اين كار استفاده مي

ديگر ما عبارت بود از جلب نظر هـر چـه بيـشتر مـردم بـه      سياست تبليغي و ترويجي     
از نـوع كـار در ميـان دهقانـان و           . شعارهاي حزب در مورد سياست داخلـي و خـارجي         

يعني تعبير يـك    . و سياست خارجي بويژه عليه آمريكا     ) بند ج، قانون كار و غيره     (كارگران  
  .سالمي جمهوري ا»نه شرقي نه غربي«جانبه از سياست 

هـاي ديگـر     و يا شخصيتسياست تبليغي ديگر ما عبارت بود از استفاده از بيانات امام      

                                                            
 .18/5/1362، بازجويي، مهرداد فرجاد آزاد. 1
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  جمالتي از بيانات امـام      شعبة تبليغات معموالً   -جمهوري اسالمي در جهت سياست حزب     
 تـا در  نوشت كرد و بر ديوارها مي  چاپ و پخش مي  اًرا كه در جهت سياست ما بود، وسيع       

  .گويد  در خط كلي همان است كه حزب ميكه خط امام عمل چنين وانمود شود
سياست تبليغي ديگر ما عبارت بود از كمك بـه تـشديد اخـتالف درون حاكميـت و                  

كرديم و نظريات اين جناح را مستقيم و غير مستقيم تبليـغ              روحانيت، از جانبي حمايت مي    
   1».كوبيديم  ديگر را ميكرديم و در عوض جناح مي

هاي ترويجي حزب تـوده را         سياست ،، دبير كميته مركزي حزب توده     عموييمحمدعلي  
 را انقالبي ملـي و  از آنجا كه حزب در تحليل نهائي خود انقالب ايران         « :دارد  چنين بيان مي  

كـرد،     را آغاز مرحله نخست آن تلقـي مـي         1357روزي بهمن   شناخت و پي    دموكراتيك مي 
هـاي ملـي و       هاي انقالب   تمام كوشش سياست ترويجي خود را معطوف به معرفي خصلت         

اكثر مقاالت اساسي روزنامه . نمود دموكراتيك و باز شناختن آن عناصر در انقالب ايران مي        
دادند كه به توضيح خـصوصيات         را مقاالتي تشكيل مي    ، و مهمترين مطالب مجله دنيا     مردم

دموكراتيسم انقالبي و   «بحث دربارة   . پردازند  هاي متفاوت انقالباتي از اين دست مي        و جلوه 
 ترين مباحثي بود كـه سياسـت ترويجـي حـزب بطـور        يكي از عمده  »ليبراليسم بورژوائي 

اي در روزنامـه ارگـان و همزمـان بـا             بصورت مقالـه  آغاز اين بحث    . كرد  مستمر دنبال مي  
  . بودگيري جديدي نسبت به دولت موقت موضع

 را به عنوان دولت برخاسته از انقالب مـورد تأييـد قـرار              حزب در آغاز، دولت موقت    
 در حاكميت نسبت به داد، ولي رفته رفته با متمايز ساختن جناح انقالبي از جناح سازشكار   

از نظر حزب سياست مسلط بر دولـت        .  تندي اتخاذ كرد   اًدولت موقت موضع انتقادي نسبت    
موقت سياستي ليبرالي بود و دير يا زود به پيروي از منافع طبقـاتي خـويش راهـي بـراي                    

اين روند بنظر حـزب قـانون عـام اينگونـه           . كرد  داري جستجو مي      سازش با دنياي سرمايه   
ت در مرحله نخستين پيروزي است و مبارزه پنهاني و گـاه آشـكار جنـاح انقالبـي                  انقالبا

در درون حاكميت، و پيروزي يكـي       ) ها  ليبرال(با جناح سازشكار    ) هاي انقالبي   دموكرات(
بنابراين سياست ترويجي حزب همراه بـا       . كند  بر ديگري، جهت تكامل انقالب را تعيين مي       

شد كه هر چه بيـشتر تمـايز ايـن دو جنـاح را                تمركز مي سياست تبليغاتيش بر اين اصل م     
كننـد    ها و موانعي كه در راه تكامل انقالب ايجـاد مـي             تر كند، چهره واقعي ليبرال      مشخص

افشاء كند، و بدين ترتيب به جدائي اين دو جناح هر چه بيشتر سرعت بخشد و ضـرورت                  

                                                            
 .6/6/1362ي، بازجويي،  اهللا ميزان فرج. 1
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  .توجه به نظرات حزب را موجه و برجسته كند
هاي ماركسيستي، عمده توجه حزب در سياسـت          ني آثار متعدد كالسيك   با وجود فراوا  

هاي رهائي بخـش ملـي و         هاي معاصر درباره جنبش     اش معطوف به آثار تئوريسين      ترويجي
ها در كـشورهاي جهـان سـوم بـه بحـث              هائي بود كه پيرامون انقالبات و دگرگوني        نوشته

 از جمله آثاري بود كه بـيش   و زارادف ، پاناماريف انفسكي، اولي آثار بروتنتس . پرداخته بود 
در اين آثار نكته اصلي اين بـود كـه در           . گرفت  از هر كتاب ديگري مورد استفاده قرار مي       

لـي   راه رسيدن به سوسياليسم از راستاي انقالبات رهائي بخـش م           »جهان سوم «كشورهاي  
ها همگي داراي خصلت ضد امپرياليستي هستند و در مـسير تكـاملي               اين انقالب . گذرد  مي

راه «گيرنـد كـه       بدين ترتيب نتيجه مـي    . گيرند  داري نيز بخود مي     خود خصلت ضد سرمايه   
 مناسبترين راه بقا و پيشرفت اجتماعي براي اينگونه كـشورهاست و            »داري  رشد غير سرمايه  

ـ    . گيري به سوي سوسياليسم را هموار كند        اه سمت تواند ر   اين تحول مي    اًدر اين آثار عموم
و از آنجا كه    . روي ضديت با امپرياليسم ودر نتيجه دوري از دنياي سرمايه تكيه شده است            

گذاري جديد و مبـادالت فنـي و بازرگـاني        هاي نوپا در اين كشورها نيازمند سرمايه        دولت
 -عي كشور منحصر به گـسترش مناسـبات سياسـي          اجتما -هستند تنها راه رشد اقتصادي      

بـدين ترتيـب توجيـه تئوريـك        . ( اسـت   بويژه شوروي  »اردوگاه سوسياليسم «اقتصادي با   
تبليغات احزاب كمونيست بنفع گسترش مناسبات با شرق بدست داده شده، در پناه اينگونه              

حزب هم بـه    . كنند   تنظيم مي  »فهوظي«ها بيشتر مقاالت خود را در جهت انجام اين            استدالل
پيروي از همين توجيهات و با تكيه بر ضرورت دوستي با شرق بمنظور امكان يافتن بـراي                 

  ).كرد  ايفا ميمقابله با غرب رسالت واقعي خود را در خدمت به شوروي
هاي همكـاري   ، تا نمونهشد   و خاور بيشتر از آن رو توصيه مي        هائي چون كمينترن    كتاب

احزاب كمونيست كشورهاي شرق و آثار تبعي آن ارايه شود، و تأييدي باشد براي سياست        
 »جبهه متحد خلق«روهائي كه به اين سياست، يعني تالش براي تشكيل      حزب در برابر چپ   

ـ                  خرده مي  واداران بـراي درك    گرفتند، و در عين حـال آموزشـي باشـد بـراي اعـضا و ه
در ايـن كتـاب   . هاي خاور بايستي در سياستهايشان رعايت كنند     هائي كه كمونيست    ظرافت

بويژه تفاوت جوامع شرق و غرب، و ضرورت ملحوظ داشتن آن توسط كمونيـستها مـورد           
اگر در جوامع غرب انقالب سوسياليستي و تكيه بر جنبش كارگري           . تأكيد قرار گرفته است   

دهد، در شرق انقالب ملـي          و سرمايه سياست اساسي كمونيستها را تشكيل مي       و تضاد كار    
هائي وسـيع از اقـشار و طبقـات مختلـف، و تـضاد خلـق و                   و دموكراتيك، تشكيل جبهه   

در حقيقت، حاصـل تجربيـات چنـد دهـه فعاليـت            . امپرياليسم بايد مورد توجه قرار گيرد     
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ت يـك مجموعـه مـورد مطالعـه قـرار       هايشان به صـور     ها، و موفقيت و ناكامي      كمونيست
  .گرفت مي

ش ملي سـعي شـده اسـت تـا          بخ هاي رهائي   ، بويژه در كتاب انقالب    در آثار بروتنتس  
 اًهاي ملي و دموكراتيك نقش عمده را بعهده دارنـد و اكثـر   ويژگي نيروهائي كه در انقالب   

ايـن نيروهـا در كـشورهاي مختلـف بـا           .  در دست دارند برشمرده شود     رهبري انقالب را  
ن    ولي در يك امر همگـي مـشترك هـستند و آ            ،كنند  هاي مختلف عمل مي     شعارها و چهره  

بعـضي  . ضديت با امپرياليسم و مبارزه براي رهائي از وابستگي سياسي و اقتـصادي اسـت             
لتقـاطي، و بـاالخره برخـي از آنهـا          اي داراي نظرات ا     هاي ماركسيستي، پاره    داراي گرايش 

حتي در مورد اخير هم خصلت عمده و ماهيت ايـن           . داراي تمايالت ضدكمونيستي هستند   
انقالبيون مترقي توصيف شده است، توجيه اين امر عيني بودن خـصلت ضدامپرياليـستي و          

 شـود كـه چگونـه       شود و لذا مشاهده مي      هاي ضدكمونيستي آنها بيان مي      ذهني بودن جنبه  
هاي خويش همواره تكيه بر وجه ضدامپرياليـستي و مردمـي             حزب هم در سياست گذاري    

گذرد و اين فكر را ترويج        كمونيستي آن به سادگي مي      هاي ضد   انقالب ايران كرده، از جنبه    
هـاي   كند كه با گذشت زمان بتدريج در اين وجوه گوناگون تحوالتي حاصل شده، جنبه  مي

و اين نوعي القاء سياست حزب بـه هـواداران و           . شوند  ميضدكمونيستي بتدريج تضعيف    
دليـل ايـن توصـيه و ايـن روش در ايـن             . هاي حزبند   كسانيست كه در پي درك سياست     

توانند با تكيه       حقيقت نهفته است كه احزاب كمونيست در كشورهاي جهان سوم هرگز نمي           
 بخش قابل    ،ژي ماركسيسم  و بطور كلي ايدئولو    ،بر تئوريهاي طبقاتي و تضاد كار و سرمايه       

 همكاري  اًيگانه راه پيشرفت آنها الزام    . اي از مردم كشور را گرد خود متشكل كنند          مالحظه
با ساير نيروهاي مبارز و ضدامپرياليست است و در اين همكاريست كه بـه تـدريج رشـد                  

ي اين سياسـت نيـاز بـه        اجرا. آيند  يابند و بصورت سازمانهاي سياسي نيرومندي در مي         مي
زمان و اتخاذ يك سياست تبليغاتي و سازماني ظريف و حساب شده دارد، به همين دليـل                 

 سياست همكاري با ساير نيروهاي مبارز و         ايران اينگونه احزاب، و از آن جمله حزب توده       
 را نه بعنوان تاكتيك و سياستي گـذرا، بلكـه            با آنها در يك جبهه     »اتحاد عمل «تالش براي   

اي درازمـدت بـراي       بمثابه استراتژي حزب در طول يك مرحله تاريخي تبليغ كرده، برنامه          
در حقيقت اين اعتقاد و كوشش براي همكاري نه بـه           . كند  پياده كردن آن تهيه و تنظيم مي      

 انقالبيـست، بلكـه از      لحاظ اعتقاد باطني و عالقمندي به وحدت كليـه نيروهـاي مبـارز و             
آنروست كه بجز اين طريق هيچ راه ديگري براي حضور مؤثر و گسترش نظرات و سازمان                

 بصورت قانون عام مبارزات     »تشكيل جبهه «و لذا سياست    . حزبي در اينگونه جوامع نيست    
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 درآمده اسـت، هـر يـك از آثـار           »جهان سوم «انقالبي براي احزاب كمونيست كشورهاي      
  .شود ورد مطالعه قرار گيرد، القاء و تعقيب اين سياست بخوبي مشاهده ميترويجي حزب م

 و دارد مجلـه     -ابزار ديگري كه در ترويج و اشاعه اين انديشه كوشش بسزائي داشت             
ت  است ونمايندگان اكثراً احزاب كمونيـس       است كه مركز آن در پراگ      صلح و سوسياليسم  

اين مجله از طريـق بررسـي فعاليـت مبـارزان           .  تحريره آن عضويت دارند    هيأتجهان در   
هـاي    كشورهاي مختلف، راههاي گوناگون همكاري نيروهاي انقالبي را ارايـه داده، نمونـه            

اي  حزب نيز در تحريريـه ايـن مجلـه نماينـده    . كند هاي موفق را معرفي مي   موجود و شيوه  
. كـرد   المللي به فارسي ترجمه و منتـشر مـي           با نام مسائل بين    داشت و منتخب مقاالت آنرا    

 در تحريريـه ايـن      حضور نمايندگان بلوك شرق بويژه نماينده حزب كمونيـست شـوروي          
و از  . هماهنگ ساختن سياستهاي ترويجـي احـزاب كمونيـست دارد          مجله نقش مهمي در   

  1.».دهد نظراتش را القاء كند ان ميجمله وسائلي است كه به آن حزب امك

                                                            
 ).ز ما استتأكيد ا (7/3/1362، بازجويي، عموييمحمدعلي . 1



332 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

���� ����	 ����
� ������ ����� ��/�/����   

)��� ����(  



333  )1357 ـ 1361(حزب توده و انقالب اسالمي ايران 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

���� ����	 ����
� ������ ����� ��/�/����   

)��� ����(  



334 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

   و ساير نيروهاي سياسي ايران تودهحزب
 در قبـال نيروهـاي سياسـي         به بررسي روش برخورد و مشي حزب تـوده         ،در اين فصل  
مقدمات پيشگفته در زمينه استراتژي و تاكتيـك        . پردازيم   مي 1357-1361 يكشور در سالها  

اي اسـت كـه بـر آن اسـاس            كتيكي پايه تا -تئوريك و خط مشي عملي     حزب توده و مباني   
  .گردد مواضع حزب توده در برابر ديگر جريانهاي سياسي كشور روشن مي

  
  )ص( مردم و اسالم ناب محمدي؛حزب توده

  دريافته بودند كـه شـرط بقـاء و رشـد در جامعـه     هاي مسكو   و استراتژيست  حزب توده 
نيروهاي پيرو   ورهاي مذهبي مردم است و در اين راه       باها و     آرمان  ان ايران همگامي با     مسلم

توده در جهـت پيـاده        حزب ،لذا. باشند   توانمندترين نيروي سياسي جامعه مي     )ره(خط امام 
دليـل  به همين   . اين نيروها را آماج اصلي قرار داده بود        ،هاي خود     كردن استراتژي و تاكتيك   

 داد و از آن »آري«به رفراندوم جمهوري اسـالمي، رأي   حزب توده در سياست رسمي خود     
توانـست حـساسيت تـوده مـردم را           پس در همه مراسم و انتخابات كه عدم شركت وي مي          

مـصاحبه   در    بالفاصله پس از بازگشت بـه ايـران        كيانوري. كرد  مشاركت مي  اً رسم ،برانگيزد
  : چنين گفت29/1/1358مطبوعاتي 

 بالفاصـله حمايـت خـود را از ابتكـار            ايـران  درباره نظام سياسي، حزب توده    
، درباره اعالم جمهوري اسالمي بعنوان جانـشين نظـام شاهنـشاهي            اهللا خميني   آيت

مـا ايـن ابتكـار را تأييـد         .  يا بيشتر اعالم داشت     ساله 3000 ساله يا    2500پوسيده  
اهللا خميني در تمام صحبتهايشان درباره        آيت  آنچه    آن به     كنيم و در زمينه محتوي        مي

كـن      يعني تأمين استقالل واقعـي ايـران، ريـشه        . اند معتقديم   جمهوري اسالمي گفته  
، تـأمين   يـران كردن مظاهر اقتصادي، سياسي، نظـامي، و فرهنگـي امپرياليـسم از ا            

هاي دمكراتيك براي همـه مـردم ايـران، تـأمين زنـدگي بهتـر بـراي همـه                     آزادي  
  1.زحمتكشان، مبارزه با استثمار و استعمار

 را در خـود  »جبهـه متحـد خلـق   «اين جمله به تنهائي همه مباني استراتژيك و تاكتيـك        
  :مستور ساخته است

كـار تـوده در       مقطع تاريخي فوق توجه شود، عمق پختگي و زيركي حزب كهنـه            اگر به 
 و  »رهـائي «، اوج   1358فـروردين   . گـردد      سياسـي جامعـه روشـن مـي        مـسايل برخورد بـا    

                                                            
 .62 ـ 61، ص  ايران و مسائل ميهن انقالبي ما، حزب تودهنورالدين كيانوري. 1
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هاي رنگارنگ راست و چپ و ميانـه در جامعـه برخاسـته از انقـالب                    گسيختگي گروه  لجام
سياسـت    كـه انـواع    بـود و بي قيد و بندي      در چنين جو بدون كنترل      . بودپيروزمند اسالمي   

هاي جاسوسي بيگانه، سرمست از آزادي عمل خود و فقدان هيچ             پيشگان داخلي و سرويس   
 كه  بوددر همين ماه    . كردند  گفتند و مي    خواستند مي   ميقدرت كنترل كنندة حكومتي هر چه       

 . را برافراشتند   انقالب اسالمي   پرچم محاربه عليه   هاي سياسي در سنندج و گنبد       برخي گروه 
 داشـتند  را بـه دسـت       ، كه زمـام دولـت موقـت       »اسالمي«هاي     كه ليبرال  بوددر چنين جوي    

 و  »جبهه دمكراتيك ملـي   « و همگام با گروه نوظهور       گرفتند قرار    در مقابل خط امام    اًصراحت
 كـه  بـود در چنين فضائي . شدند خواستار استقرار جمهوري دمكراتيك اسالمي      »جبهه ملي «

 با هياهو و نفاق، بعنـوان       ، خود را  »سازمان مجاهدين خلق  « با سازماندهي مجدد     باند رجوي 
 و صـحنه مطبوعـات، عرصـه درگيـري شـديد            سـاختند خوار انقالب اسالمي مطرح       اثمير

؛ كـه بـه حـق    مـسلماني شـده بـود   وك با نيروهـاي  كخته و وابسته و مش اروشنفكران خودب 
سياسي در چنين فضاي . بودندهاي مهم ارتباط جمعي   خواستار كنترل انقالب بر اين تريبون     

 با صراحت   ، قدس سره  ، كه امام  بوداصيل و وابسته    آلوده و مشوب به تبليغات نيروهاي غير      
 قـد   »اسـالمي «هاي    و قاطعيت در مقابله با توطئه انحراف انقالب توسط غربگرايان و ليبرال           

  :داشت و اعالم كرد علم
. به خواست خداوند متعال بزودي درباره شكل حكومت رفراندوم خواهد شـد           

دهم جمهوري اسـالمي اسـت و          به آن رأي مي    الزم است تذكر دهم آنچه اينجانب     
آنچه ملت شريف ايران در سرتاسر كشور با فرياد از آن پشتيباني نموده است همين      

  1...جمهوري اسالمي بوده است نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم
ـ          امت با دردمندي پدري متعهد و قافلـه        در همين پيام، امام    ه سـاالري دلـسوز خطـاب ب

  :گفتبستر اصيل انقالب چنين  نيروهاي معارض با
شما خود بهتر از هر كس بايد بدانيـد كـه ملـت قيـام كـرده اسـت تـا غبـار                       

ما بايد عقايد استعماري را با هر شـكل و          . هاي استعماري را از خود بزدايد       فرهنگ
نان  ز آها را به زانو در آورد ا فرمش در نطفه خفه كنيم و ايمان مردم را كه ابرقدرت         

اميدواريم نصيحت اين درد چشيده را بشنويد چنانچه اين نصحيت را           . جدا نسازيم 
من . كنم  شوند مي   اي كه در اين موقع حساس موجب تفرقه مي          به آن جوانان و طبقه    

ها به ضرر ملت رنجديده و به زيان خـود آنـان              اندازي  خوف آن دارم كه اين تفرقه     

                                                            
 .2، ص 9/12/1357، كيهان. 1
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هـاي    من از ايـن گـرايش     . تناق و اسارت بيمناكم   من از روزگار سياه اخ    . تمام شود 
فرزندان من به آغوش اسـالم برگرديـد و از فرهنـگ غنـي           . غربي و شرقي متأسفم   

هاي مستضعف مقصدي       اسالم بهره برداريد، گول آناني را كه جز مكيدن خون ملت          
ير شما و ملت شما در  خارج نشويد كه خ  ندارند نخوريد و از مسير انقالب اسالمي      

  1.آن است
  :فرمود چنين ي فيضيه  در نطق مهم خود در مدرسهامام

نـه  ] صحيح است : مردم[خواهد جمهوري اسالمي است       آن چيز كه ملت ما مي     
جمهـوري  . جمهوري فقط، نه جمهوري دمكراتيك، نه جمهوري دمكراتيك اسالمي        

  ]. صحيح است:مردم[اسالمي 
خـون عزيـزان   . خواهم اين است كه بيدار باشـيد     مي آنچه كه من از ملت ايران     

هـاي   ما فرم. اين فرم غربي است. ه دمكراتيك نترسيدماز كل. خودتان را هدر ندهيد   
ما تمـدن غـرب را قبـول داريـم لكـن            ] صحيح است : مردم. [پذيريم  غربي را نمي  

  2]...صحيح است: مردم[م پذيري مفاسدش را نمي
 امت و امت حزب اهللا در زمينه رفراندوم، بـا مخالفـت نيروهـاي خودباختـه و                  نظر امام 

 غيـر   »روحانيـت «تـرين چهـرة        بعنوان برجسته  شريعتمداري: شدوابسته و غير اصيل مواجه      
ي رفراندوم به شكل پرسش دربـاره        خواستار برگزار  ،اصيل و معارض با بستر اصيل انقالب      

 ي و در آن سالوسي براي جلـب نيروهـا    بود  اين نظر مخالف با نظر امام      3.بودنوع حكومت   
، »جبهه دمكراتيك ملي  «. نمايان بود  »دمكراتيك« و   »ليبرالي« چهرة   ارائهض با انقالب و     رمعا

هـاي    و طيفـي از گـروه      »حزب دمكرات كردسـتان ايـران     « ،» خلق ائيدسازمان چريكهاي ف  «
 و »مجاهـدين خلـق  «طيف ديگـر، ماننـد   . كردند مرض راست و چپ رفراندوم را تحري     امع
اسـتدالل  . دادنـد  »آري« رأي »جمهـوري اسـالمي   «چيني انقالب به       به اميد ميوه   »جبهه ملي «

 كـه   داشتنداين طيف اميد    . آنان اين است كه براي ما محتواي نظام مهم است و نه شكل آن             
 بتدريج آن را از جوهره اصيل خود تهي سـازند و            ،با همراه نشان دادن خود با مسير انقالب       

 و ايـن  بـود زمره   نيز از همينحزب توده. اميال و اهداف خود مبدل سازند ه نظامي مطابق  ب
 از هـر  اًتوده جد  و حزبيافتهاي بعد تداوم   در سالسياست همگامي ظاهري با خط امام     

                                                            
 .همان مأخذ. 1
 .3 ، ص 12/12/1357 ،كيهان. 2
  .4، ص 20/12/1357 ،كيهان. 3
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  .ورزيد اجتناب ،شد مي حركتي كه سبب تنازع و رو در روئي او با مردم و خط امام
 اً مـسلم ،داد اين خط مشي اگر صادقانه بود و تنها چهرة مشي حزب توده را تشكيل مـي      

 بـه انحــالل ايــن حــزب توســط نهادهــاي قــضائي و اطالعــاتي جمهــوري اســالمي ايــران 
نـدازي را پـي      برا »اهـداف نهـان   « ايـن چهـرة خـود        ارائه حزب توده در     ،ولي. انجاميد  نمي
  . شرح داده شد»استراتژي و تاكتيك حزب توده«گرفت؛ كه در فصل  مي

اي خـود قـرار داده     را آماج اصلي تاكتيك جبهـه   نيروهاي مسلمان خط امام    ،حزب توده 
از . جيدسـن  بود و ساير نيروهاي سياسي كشور را با معيار رابطه مسلمانان انقالبي با آنها مـي            

 قدرت برتر و مسلط سياسـي جامعـه بـود و     نيروهاي خط امام ،ديدگاه تاكتيكي حزب توده   
 سياسـي و   حـزب تـوده بـا شـم        ،بنـابراين . مسئله محوري، جلب حمايت اين نيروهـا بـود        

اطالعات خود به محض مشاهده تعارض نيروهاي اسالمي با اين يا آن جريـان سياسـي بـه              
كوشيد تا خـود را در هـر مقطـع            پرداخت و مي    گيري عليه جريان فوق مي      عسرعت به موض  

آينده   اين مسئله را در صفحات      .  همگام نشان دهد   با خط امام  ..) .ر و صد  ، بني ت موقت لدو(
  :تشريح خواهيم كرد

  
  منابع اطالعاتي
 سياسـي   -هاي مـذهبي و مـذهبي        شخصيت بطور كلي شناخت حزب درباره    ... 

هـاي     و مسئوالن در سـتادهاي مختلـف و ارگـان          حاكميت جمهوري اسالمي ايران   
  . گوناگون ناقص، ناچيز، گاه هيچ و گاه متضاد بود

ي و يـا كـساني      آزاد   و يا نهـضت       حزب سران جبهه ملي    علت آن بود كه مثالً    
شناخت، هم از نظر سياسي و هم از نظر           ه را از گذشته مي    زاد  ر و قطب  صد  مانند بني 

ولـي بـا حاكميـت      . شـد   شخصي و لذا در قضاوت نسبت به آنها دچار اشتباه نمي          
آشـنائي  جمهوري اسالمي كه در رأس آن روحانيت قرار داشت، نا آشنا بـود، يـا                

هـا    حزب تازه در دوران پس از انقالب بود كه با اين شخصيت           . بسيار كمي داشت  
هـا و     شد و اين آشـنائي هـم بيـشتر از گفتـه             آشنا مي ) غير از چند مورد استثنائي    (

 نـاقص و    ، سـطحي  اًو غالب  -رسيد  هاي آنان و يا اطالعاتي كه درباره آنها مي          نوشته
  . شد حاصل مي -متضاد بود
ـ     مرداد 28، بخصوص قبل از كودتاي      مثال در دوران شاه   بعنوان    اً، حـزب تقريب

. شـناخت   هاي مملكتـي را مـي       تمام نمايندگان مجلس و اعضاي دولت و شخصيت       
ولي در جمهوري اسالمي اكثريـت مطلـق نماينـدگان مجلـس و اعـضا دولـت و                  
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  1.ته بودندهاي مملكتي براي حزب ناشناخ شخصيت
 را  امـام   در رابطه با شخـصيتهاي خـط       ترين و نخستين منبع اطالعاتي حزب توده        عمده

ول دوران  طهاي زنداني در     اي  توده. داد   تشكيل مي  اي دوران رژيم شاه     زندانيان سياسي توده  
نيروهـاي   هائي كه اكنون رهبري     و شخصيت ) ره(زندان خود با برخي از پيروان امام خميني       

پـس از انقـالب،     . را به دست داشتند، آشـنائي يافتـه بودنـد         ) ص(پيرو اسالم ناب محمدي   
هـاي ايـن افـراد را گـردآوري كـرده و آرشـيو اطالعـاتي                  حزب توده طرز تلقي و قضاوت     

تـا از ايـن      كوشيد  زب توده مي  بعالوه، ح . پيرامون زندانيان مذهبي رژيم طاغوت تشكيل داد      
  .گيري با روحانيت نيز استفاده كند آشنائي بعنوان يك كانال ارتباطي و تماس

معـدود     كه نسبت به منبع اول اهميـت ثـانوي داشـت،           همنبع اطالعاتي ديگر حزب تود    
 اًمي فعاليت داشتند و بعدها، عمدت     هاي اسال      در گروه   كه در دوران رژيم شاه     ندعناصري بود 
 بـراي . تي جذب شده و به حزب توده پيوسته بودنـد         ماركسيس، به ايدئولوژي    در زندان شاه  

» حـزب ملـل اسـالمي     « از اعضاي قـديمي       سازمان مخفي حزب توده    ءنمونه، يكي از اعضا   
رفت، ولي نقش مهمي در تغذيـه         اد انگشتان دست فراتر نمي     تعداد اينگونه افراد از تعد     .بود

  . داشتنداطالعاتي حزب توده نسبت به نيروهاي خط امام
هاي علنـي و مخفـي و وابـستة            سازمان ، در اين زمينه   سومين منبع اطالعاتي حزب توده    

موظـف بودنـد كليـه      .. .محلـه و   ، محيط خـانوادگي   ،عناصر حزبي در محيط كار    . حزبي بود 
آشنائي بـا عناصـر كارآمـد و مـؤثر            اگر   شنايان مسلمان انقالبي خود را، بويژه       اطالعات از آ  

ايـن اطالعـات در شـعبه اطالعـات كميتـه           . مسلمان داشتند، به مركز حزب گزارش دهنـد       
ذي كوشـيد تـا شـبكه نفـو         به همين دليل حزب توده مي     . شد  بندي مي   مركزي آرشيو و طبقه   

) علني و مخفـي   (از جمله، سازمان حزبي     . هاي حساس هدايت كند     خود را به سمت ارگان    
  . اهميت ويژه اطالعاتي در زمينه كسب اطالعات از روحانيت داشتدر شهر قم

. هاي جمعـي بـود        ، اطالعات علني مندرج در رسانه     چهارمين منبع اطالعاتي حزب توده    
هاي مختلـف مـسلمان اهميـت جـدي           شيو از مواضع و سخنان شخصيتها و سازمان       تهيه آر 

توانست از هـر شخـصيت يـا سـازمان            داشت و حزب توده با پيگيري منظم اين مواضع مي         
  .شناخت نسبي داشته باشد

 بيان داشت، شناخت حزب     عليرغم اين تمهيدات، همانگونه كه دبير سياسي حزب توده        
در بـسياري مـوارد حـزب        ،از نيروهاي مسلمان كافي نبود و در نتيجـه        )  ب .گ. كا (وتوده  

                                                            
 .15/5/1362، بازجويي، منوچهر بهزادي. 1
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  . روزمره جامعه اسالمي ايران نبودمسايلقادر به درك صحيح از 
  

   و حاكميت اسالمي»تحليل طبقاتي«
 تيماركسيـس  در پايه استراتژي و تاكتيـك        1»روش تحليل طبقاتي  «دانيم    همانگونه كه مي  

 بدان معناست كه عملكرد هر فرد يا گروه يـا جريـان سياسـي و                »تحليل طبقاتي «. قرار دارد 
  :گويد  ميلنين. ع طبقاتي او تلقي شودفاجتماعي بازتاب منا

مادامي كه افراد فرا نگيرند در پس هـر يـك از جمـالت، اظهـارات و وعـده                   
 طبقات مختلف را جستجو كنند،      وعيدهاي اخالقي، ديني، سياسي و اجتماعي منافع      

  2.در سياست همواره قرباني سفيهانه فريب و خود فريبي بوده و خواهند بود
، و  يخي انستيتوي فلسفه آكادمي علوم شوروي     ر رئيس بخش ماترياليسم تا    پروفسور كله 

،  در شـوروي هاي ماترياليسم تـاريخي  ، دكتر علوم فلسفي و از تئوريسين     پروفسور كوالسون 
هاي اجتماعي را        طرحي از تئوري اجتماعي ماركسيستي پديده      ، ماترياليسم تاريخي در كتاب   

  :كنند نظر تحليل طبقاتي به سه دسته تقسيم مياز 
هاي اجتماعي كه اساساً داراي خصلت طبقـاتي هـستند، يعنـي بـا                 آن گروه از پديده    -1

  .شوند، مانند دولت پيدايش طبقات بوجود آمده و با نابودي طبقات نابود مي
نظـام  هاي اجتماعي كه بعنوان عناصر سـاختي هـر فورماسـيون و                آن گروه از پديده    -2

 ماننـد   ،كننـد    وجود دارند، ولي در جامعه طبقاتي خصلت طبقـاتي پيـدا مـي             اًاجتماعي الزام 
 در هـر نظـام اجتمـاعي        ،بـراي مثـال   .  هنر و غيره   ، ايدئولوژي ، اخالقيات ،مناسبات توليدي 

يابـد     ولي در نظام طبقاتي اخالقيات و هنر خصلت طبقاتي مي          ،اخالقيات يا هنر وجود دارد    
  .فاقد خصلت طبقاتي است) كمونيستي(طبقه  يو در نظام ب

 در هـر نظـام   ،هاي اجتماعي كـه عناصـر سـاختي جامعـه هـستند            آن گروه از پديده    -3
، علـوم  )فـن ( تكنولوژي ، مانند زبان،باشند  اجتماعي وجود دارند و فاقد مضمون طبقاتي مي   

بقـاتي از طبقـات     هـا نيـز در جامعـه ط         ولي بايد توجه داشت كه اين پديـده       . طبيعي و غيره  
گيري از آنها هستند و بنابراين الجـرم          شوند و طبقات مختلف در پي بهره        اجتماعي متأثر مي  

  3.يابند، ولي در سرشت خود غير طبقاتي هستند ابعاد طبقاتي مي

                                                            
1.Class Analysis.. 

  .27، ص)ترجمه فارسي (لنين، آثار منتخبه. 2
3. V. Kelleand M.Kovalson, Historical Materialism – An Outline of Marxist Theory of Society, Progress 

Pub., Moscow, P. 155 – 156. 
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، تشخيص طبقات اصـلي از طبقـات فرعـي          »روش تحليل طبقاتي  «مسئله مهم ديگر در     
دار و كارگر طبقات اصلي هستند        داري، طبقات سرمايه    ايه در جامعه سرم   مثالً. است) ثانوي(

) ثـانوي (زيرا در دو قطب اصلي مناسبات توليدي قرار دارند و خرده بورژوازي طبقه فرعي     
اي اسـت     ترين عرصه   هر روي، از ديدگاه ماركسيستي، سياست مهمترين و مستقيم        ه  ب .است

ـ بـا م  فعـاالن سياسـي     يابد و لذا اگـر        كه منافع طبقاتي در آن بازتاب مي       د تحليـل طبقـاتي     ت
 نيروهاي سياسي جامعه، و بويژه حاكميت و نيروهاي مؤثر در آن، ارزيابي نشود، بگفته لنين              

  !خواهند شد» قرباني سفيهانه فريب و خود فريبي«ها  تماركسيس
، )ص(در تحليل طبقـاتي روحانيـت و نيروهـاي سياسـي پيـرو اسـالم نـاب محمـدي                    

  : دادندارائهت ايراني دو گونه تحليل ماركسيسهاي  گروه
 روحانيت و نيروهاي سياسي مسلمان را بازتـاب منـافع طبقـات اجتمـاعي               ،تحليل اول 

هـاي    برخـي از ايـن گـروه      . دانـست   ت نمـي  سـ د رد و آن را يـك     كـ  زيـابي مـي   رگوناگون ا 
هـا و     فئـودال (وحانيت را نماينده سياسـي طبقـات ارتجـاعي           ر )»پيكار«مانند   (،تيماركسيس

و لذا يك نيروي سياسـي ارتجـاعي        )  و خرده بورژوازي سنتي    - بازار -داران تجاري   سرمايه
 روحانيـت را طيـف نـاهمگون و نماينـده طبقـات             دانستند، و برخي مانند حـزب تـوده         مي

 را نماينـده قـشرهاي ميانـه و         روحانيت خط امام  اجتماعي گوناگون و متضاد و در آن ميان         
  .كردند بورژوائي و لذا انقالبي ارزيابي مي خرده

آنـرا    دانست، بلكه      روحانيت را نماينده سياسي طبقات اجتماعي نمي       تحليل دوم، اصوالً  
كاست «تئوري  . دانست   سياسي خاص خود مي    - داراي منافع طبقاتي   »كاست حكومتي «يك  
تبيـين شـد،    ) »راه كـارگر  «تئوريـسين گـروه      (كه توسط محمد رضـا شـالگوني        ،»انيتروح

  :كرد يابي ميزروحانيت را چنين ار
؟ بدليل اينكه با    »كاست«چرا  . » است »كاست حكومتي «از نظر ما روحانيت يك      

  1. انطباق نداردمنافع هيچكدام از گروههاي اجتماعي كامالً
كردند، ولـي      تلقي مي  »ارتجاعي« روحانيت را    »پيكار«هائي چون     بنابراين، هر چند گروه   

 در ايـن بودكـه آنـان روحانيـت را نماينـده طبقـات ارتجـاعي                 »راه كـارگر  «تفاوت آنها بـا     
 داراي منافع طبقاتي    2»كاست« روحانيت را في نفسه يك       »راه كارگر « در حاليكه    ،دانستند  مي

                                                            
 .29، ص 4كابوس يا واقعيت؟ جزوه شماره : ، فاشيسمراه كارگر. 1
ه به يك طبقه شود كه هر فرد جامع به نظام طبقاتي اطالق مي) پاكيزه و معصوم (»كاستا«كاست از ريشه پرتغالي . 2

 و ايران نمونه چنين طبقاتي در هندوستان. ها ابدي شده است بسته تعلق دارد و اين تعلق توسط فرهنگ و سنت
  . وجود داشته استدوران ساساني
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  .خواند  مي»ارتجاعي«آن را  ويه انمود و از اين ز خاص خود ارزيابي مي
  : به مقابله برخاست و چنين نوشت»كاست روحانيت« با تئوري حزب توده

حـد اجتمـاعي    جامعه معاصر از دو نـوع وا      . روحانيت يك قشر اجتماعي است    
  .طبقه و قشر: تشكيل شده است

 اجتمـاعي، از لحـاظ مقـام خـود در توليـد             - طبقات از جهـت اقتـصادي      -1
يـا ماننـد    : يعنـي . شان نسبت به استثمار همگـون هـستند         اجتماعي، از لحاظ رابطه   

بورژوازي مالك افزار توليد است، استثمار ميكند، در توليد شركت مستقيم نـدارد،             
شود، در توليد شركت   تارياي معاصر فاقد افزار توليد است، استثمار مي       يا مانند پرول  

كنـد    بورژوازي صاحب افزار توليد است و استثمار مـي         مستقيم دارد، يا مانند خرده    
  .ولي در توليد نيز شركت مستقيم دارد

 اجتماعي و رابطه نسبت بـه توليـد همگـون      - اما قشرها، از جهت اقتصادي     -2
آنها تنها در نوع  تعلقان به طبقات مختلف شركت دارند و همگوني نيستند و در آن م   

كارمنـدان  . كارمندان و روشنفكران و روحانيون    : عملكرد اجتماعي آنها است، مانند    
. اعم از لشكري يا كشوري در خدمت دستگاه اداري دولتي يـا خـصوصي هـستند               

علقـان بـه خـرده      و مت ) كارمنـدان ارشـد   (ولي در ميان آنها متعلقان به بـورژوازي         
كارمنــدان جــزء و (و متعلقــان بــه زحمتكــشان ) كارمنــدان متوســط(بــورژوازي 

همچنين است قـشر روشـنفكر و قـشر         . وجود دارند ) پيشخدمتها و فراشان و غيره    
منش و وابسته بـه       كوچكترين شباهتي مابين يك روحاني فئودال و اشراف       . روحاني

در درون قـشرها، تـضاد      . ير نيست خوان روستائي فق   بورژوازي بزرگ و يك روضه    
 »كاسـت روحانيـت   «و لـذا از هيچگونـه       . طبقاتي لذا مبارزه طبقـاتي وجـود دارد       

  ...توان سخن گفت  نمي
 و پيروان راه او طي قريب يك سال و نيمي كـه در قـدرت                امام خميني ما  بنظر  

هاي فاشيستي    با اسلوب وابسته و غير وابسته و       ژوازيرهستند بمثابه وابستگان به بو    
تـر از   اند، بلكه بمثابه نمايندگان قشرهاي متوسط خلق و گاه حتي چـپ     عمل نكرده 

1...اند آن عمل كرده
  

را به سه جناح تقـسيم      ) بطور اعم ( روحانيون   ، تئوريك، حزب توده    براساس اين ديدگاه  
  :كرد
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داران بزرگ    داران و سرمايه    و بزرگ زمين   ها   روحانيت ارتجاعي، كه وابسته به فئودال      -1
  .است
بـورژوازي   داري متوسط و خرده     رو و سازشكار، كه وابسته به سرمايه         روحانيت ميانه  -2

  .مرفه است
 روحانيت مبارز و خلقي، كه بيانگر منافع طبقاتي طبقات متوسـط و محـروم جامعـه                 -3

  1. به حكومت رسيداست و با انقالب ايران
بنـدي طبقـاتي قـشر         طبقاتي روحانيت نظير همان تقسيم     اين تقسيم بندي كامالً   

روشنفكران هم از لحاظ طبقاتي قـشر همگـوني را تـشكيل            . روشنفكر جامعه است  
دهند و به سه قشر روشنفكران خودفروخته به طبقات غارتگر، روشنفكران ميانه              نمي

  .شوند هاي محروم تقسيم مي حال و سازگار و روشنفكران انقالبي هوادار توده
 وجود بندي روحانيت، نه تنها در دوران پيش از پيروزي انقالب ايران    اين تقسيم 

در .  مـشهود اسـت     كامالً داشت، بلكه هم اكنون پس از انقالب نيز در جامعه ايران          
هـاي    فـي بـين گـروه     عين اينكه از لحاظ اعتقاد به مباني ايدئولوژيك اسالمي اختال         

هـاي سياسـي و       شود، در موضـعگيري     گوناگون روحانيت شيعه در ايران ديده نمي      
 هاي جدي و بنيادي كـامالً       ن اختالف   هاي گوناگون آ    ها و شخصيت    اجتماعي بخش 

كيست كه ميان موضعگيري سياسي و اجتماعي مراجـع مهـم           . مشهود و بارز است   
 از يك سو و امـام       روحاني] سيدصادق[اهللا      آيت   و   اهللا شريعتمداري   تقليد، مانند آيت  

 از سوي ديگـر ايـن اخـتالف          و پيروان خط امام خميني     اهللا طالقاني    و آيت  خميني
  2. بطور روشن تشخيص ندهدآنها را  هاي  جدي را نبيند و وابستگي طبقاتي ديدگاه

بنـدي روحانيـت، و بـه تبـع آن             در تقـسيم   شود، حـزب تـوده      همانطور كه مالحظه مي   
، »روحانيت مبـارز و خلقـي     « و منظور او از      بود پايه طبقاتي قائل     ،نيروهاي سياسي مسلمان  

 د و روحانيـت خـط امـام     رسـ   مين همين جا به پايان      درولي مسئله   . بود روحانيت خط امام  
  :شود نيز بنوبه خود به سه گرايش طبقاتي تقسيم مي) بطور اخص(

كه در انقالب ايران بطـور      ] روحانيت مبارز و خلقي   [البته اين قشر از روحانيت      
 همان طيف مـشاهده     اًفعال شركت داشت، به هيچوجه همگون نيست و در آن دقيق          

در يك طرف اين طيف     :  جبهه خلق بطور علني وجود دارد      شود كه در مجموعة     مي
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  1.اند كاران و متزلزلين قرار گرفته محافظه
گرايش اول مربـوط    : بينيم    ميان روحانيت فعال سياسي سه گرايش مشخص مي       

آن بخشي از روحانيت است كه بطور مشخص در مواضع بورژوازي ليبرال قرار               به  
كند و قـوانين   داران و بزرگ مالكان دفاع مي مايهكشي سر گرفته و از مالكيت و بهره     

گـرايش دوم   . كنـد   اسالم را در چارچوب نگهداري منافع اين طبقـات تفـسير مـي            
مربوط به بخش ديگري از روحانيت اسـت كـه در مواضـع قـاطع و پيگيـر ضـد                    

داري و مالكيـت زمـين و     امپرياليستي قرار گرفته و از محدود كردن مالكيت سرمايه   
اين بخش نماينده منـافع بخـش بـاالئي و          . كند  كشي دفاع مي    ود كردن بهره  از محد 

گـرايش سـوم موضـعگيري آن بخـشي از          . باشـد   متوسط اقشار بينابيني جامعه مي    
هاي محروم دهها ميليـوني جامعـه مـا           روحانيت است كه بطور پيگير از منافع توده       

د اينكـه در درون خـود   به اين ترتيب روحانيت ايران هم با وجو   . كند  جانبداري مي 
داراي عوامل همبستگي است، در زمينه برخورد با مسائل اجتمـاعي و خواسـتهاي              

  2.طبقاتي يكپارچه نبوده، داراي ساختار طبقاتي است
 كـه روحانيـت را در كـل         بـود  »پيكـار «هائي چون       اين تحليل، هم منافي با تحليل گروه      

كـه بـراي    » كاسـت روحانيـت   « و هـم منـافي بـا تئـوري           دانست مينماينده طبقات ارتجاع    
الزم بـه توضـيح     . بود، قائل   »كاست اجتماعي «نفسه، بعنوان يك     روحانيت منافع طبقاتي في   

 بقايـاي آن در خـارج از   1362-1368هـاي    ، در سـال   است كه پس از انحالل حـزب تـوده        
  . نزديك شدند»راه كارگر«گروه  »كاست روحانيت«جدي به تئوري  كشور بطور

هر روي، اين تحليل از روحانيت، و به تبع آن همه نيروهاي سياسي مسلمان، در پايه                ه  ب
.  و در راستاي اسـتراتژي برانـدازي آن قـرار داشـت             حزب توده  »جبهه متحد خلق  «تاكتيك  
 را بـه سـه گـرايش        همين تحليل طبقاتي بود كه حزب تـوده نيروهـاي خـط امـام             براساس  

، حـزب تـوده در انطبـاق     ولـي عمـالً   . نمود  بين تقسيم مي   بين و روشن   قشري، واقع : سياسي
) ص( تحليل طبقاتي خود بر اين سه قشر روحانيت و نيروهاي پيـرو اسـالم نـاب محمـدي          

) بـين  بـين و روشـن      قشري، واقع  (ايش سياسي روحانيت خط امام    ، سه گر  اًقاعدت. ماند  مي در
گرايش بورژوازي ليبرال، گـرايش      (»روحانيت مبارز خلقي  «بايد بازتاب سه گرايش طبقاتي      

باشد، زيرا از ديدگاه ماركسيـستي،  ) بخش باالئي و متوسط اقشار بينابيني و محرومان جامعه  
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بعبارت ديگـر، در ميـان حاكميـت        . سطه منافع طبقاتي است   سياست بازتاب مستقيم و بالوا    
 بايد، قشريون نماينده سياسي بورژوازي ليبرال، واقـع بينـان نماينـده             ي پيرو خط امام   ماسال

بينـان نماينـده     و روشـن  ) خرده بـورژوازي  (هاي باالئي و متوسط اقشار بينابيني         سياسي اليه 
 ولـي در عمـل، حـزب تـوده در ايـن انطبـاق               ،ورژوائي باشند هاي پائيني اقشار خرده ب      اليه

واضع اقتـصادي   م ضد كمونيست بودند در      اً كه شديد  »قشريوني«شد    مشاهده مي . ماند  درمي
واقعيـات فـوق، كـه بيـانگر عجـز روش            ...گرايش شديد به دفـاع از محـرومين داشـتند و          

ها را    ي است، بيشترين پرسش   هاي بغرنج فرهنگ     در تبيين پديده   »تحليل طبقاتي «ماركسيستي  
 اعـضا  ايراني در رابطه با مواضع حزب توده، و از جمله در ميـان خـود                 ماركسيسمميان   در

بندي طبقاتي خود بهره      براي تقسيم  »گرايش«انگيخت و لذا حزب توده از واژه          حزب، برمي 
، حزب توده را به اين نتيجـه   انقالب اسالميمسايلسردرگمي در تحليل طبقاتي      .جست  مي

بينـي بطـور      بينـي و روشـن     رساند كه در هر فرد مسلمان انقالبي سه گرايش قشريت، واقـع           
 به سه گروه مجـزا بـا مرزبنـدي و           موازي موجود است و لذا از تفكيك روحانيت خط امام         

  !جست تفكيك قاطع اجتناب مي
 گرايش طبقاتي فوق در حاكميت اسالمي را تعيين كنندة راه آينـده             ، نبرد سه  حزب توده 

 »نبرد كـه بـر كـه؟      «دانست و به آن       ر و مدهاي سياسي روز مي     زگر ج   انقالب ايران و توجيه   
، كه حـزب    بودتعيين كننده راه آينده انقالب ايران       » نبرد كه بر كه؟   «فرجام اين   . نام داده بود  

داري يا راه رشـد غيـر         به سوي راه رشد سرمايه    : خواند   مي »و؟به كدام س  «آن را مسئله      توده  
  داري؟  سرمايه

انقالب ما، مانند همه انقالبها، دو مسئله مهم مطرح است كه هر دو بـه هـم                  در
  : ي پيوستي سرشتي استادار

 مسئله اينكه در نبرد مابين نمايندگان مختلف طبقات كه در انقالب به شـكل               )1
اند، سرانجام كدام نيـروي اجتمـاعي برنـده اسـت و                كت داشته پيگير يا ناپيگير شر   

كـه بـر    «،  دانيم  اين مسئله را، چنان كه مي     . رهبري جامعه را به دست خواهد گرفت      
  .نامند  مي»كه؟

 »كـه بـر كـه     «) يا بطور عمده حـل    ( مسئله اينكه جامعه انقالبي پس از حل         )2
 حركت خواهد كرد،    » سو؟ كدام« اجتماعي به    - از لحاظ نوسازي اقتصادي    ،سياسي

  1چگونه نظامي را بنياد خواهد نهاد؟
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  »جبهه ملي« و طيف حزب توده
باشـند، كـه      مـي ) الئيـك (، همان نيروهاي ليبرالي غيرمذهبي      »جبهه ملي «منظور از طيف    

،  ايـران گيـري انقـالب اسـالمي     بـا اوج . اند   متشكل بوده» ملي جبهه«بطور عمده در پيرامون     
و بـا     بـه رهبـري دكتـر كـريم سـنجابي          »جبهه ملي چهارم  «، معروف به    »جبهه ملي « اًمجدد

رهبـر   (و شـاپور بختيـار    ) »حزب ملت ايران  «رهبر   (مشاركت افرادي چون داريوش فروهر    
چيني از نهـضت جوشـان انقـالب اسـالمي بـه              تأسيس شد و براي ميوه    .. .و) »حزب ايران «

 بـه تـشكيل مجـامع       »گرايـان   ملـي «چنـين طيـف      انه انقالب اسالمي، هم   در آست . تكاپو افتاد 
، »انجمـن حقوقـدانان ايرانـي     «،  »رآزادي و حقوق بش     كميته ايراني دفاع از     «پرهياهوئي چون   

ع نيروهاي چـپ و معـدود       مدست زدند، كه در عين حال محل تج       .. . و »كانون نويسندگان «
طلبـي    و اسـتقالل   »گرائـي   ملـي «دربارة عيار صداقت اين جريان در       .  بود يزعناصر مسلمان ن  

، يعني حـدود    1332ذر     آ 11 با مأمورين آمريكائي در      كافي است به گزارش مذاكرات بختيار     
  :شود ، توجه عليه دولت مصدق مرداد28 انگليسي -آمريكائي   ي ماه پس از كودتا5/3

 اكنون به اين    هاي حزب ايران     اظهار داشت كه او و ديگر شخصيت       دكتر بختيار 
ان بدون دوستي فعال يكي از سه گراترين دولتها در اير اند كه حتي ملي         نتيجه رسيده 

آميـز   ثابت شد همكاري با انگليسها فاجعه    . تواند دوام داشته باشد     قدرت بزرگ نمي  
حمايت .  به معناي نابود شدن كشور خواهد بود       است، و همكاري با اتحاد شوروي     

  �.ستقالل نسبي است نمايانگر تنها اميد ايران براي ااز اياالت متحده
. توضـيح داديـم   »جبهـه ملـي  « با جريان  درباره پيشينة تاريخي مناسبات حزب توده  قبالً

گـرا    حزب توده، نيروهاي ملي   ) 1357خرداد   (بايد اضافه كنيم كه در آستانه انقالب اسالمي       
) پس از حزب توده و نيروهـاي مـسلمان        ( »جنبش ضداستبدادي « به عنوان سومين شاخه      را
 بعـدي    آن را در درجـه      بعبارت ديگر به علت خيزش امت اسالمي اهميـت          . كند  يابي مي زار

  .دهد پس از نيروهاي مسلمان قرار مي
  : است چنين»گرائي ملي« در اين مقطع از جريان ارزيابي حزب توده

شاخه سوم از جنبش ضداستبدادي را گروههاي سياسي دمكرات و ملي تشكيل            
داري ملـي، روشـنفكران ملـي و          دهد كه كم و بيش سخنگوي بخشي از سرمايه          مي

                                                            
شـنائي    بـراي آ     (91، ص   1366، آبـان     آمريكا نه جاسوسي  ، مجموعه اسناد ال    دانشجويان مسلمان پيرو خط امام    . 1

 در مأخـذ فـوق مراجعـه        بيشتر با تحليل غرب از اين طيف به گزارشهاي تحليلي و اطالعاتي سـفارت آمريكـا               
  ).شود
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ها اكثرشـان بـر روي    اين گروه. باشد كنندگان متوسط مي   دمكرات و بخشي از توليد    
ايـن  . اند و در آينده خواهند روئيـد         روئيده  مصدق  هوادار راه دكتر   ريشه جبهه ملي  

داراني برخوردار است، ولي هنوز سازمان نيافته و برنامه         اشاخه از اسم و رسم و هو      
در درون ايـن    . روشني براي دگرگونيهاي اجتماعي و سياسي به پيش نياورده است         

هـاي گونـاگون ايـن         كه بخش  شاخه اختالفات عميق تاكنون مانع از آن شده است        
جناح راست اين شـاخه     ... شاخه در سازمان و يا جبهه واحد سياسي متشكل شوند         

شود و جناح چپ آن هوادار جـدي همكـاري            با شاخه نيروهاي مذهبي نزديك مي     
  1.اي چپ است هاي توده همه نيروها و از آنجمله با شاخه

در رهبري  ) نويسنده مقاله  (اح كيانوري  گفتيم، ارزيابي فوق تحليل جن     همانگونه كه قبالً  
 وزن و اهميـت بيـشتري از        »نيروهـاي ملـي   « هنوز براي     و جناح اسكندري   بود حزب توده 

  جمعيت نهـضت آزادي    »جناح راست «در تحليل فوق، منظور از      . بودنيروهاي مذهبي قائل    
 كه  ،باشد  مي) مانند رسول مهربان  ( عوامل نفوذي حزب توده      »جناح چپ «است و منظور از     
  .بعدها علني شدند

 بود تا بدان حد     و مسكو  تودهروي، هنوز اهميت اين جريان در تحليل حزب          هره  ولي ب 
تـأثير    صادر كرد و در آن، تحت1357 ديماه 23 حزب در اي كه كميته مركزي    كه در اعالميه  

 »پيش به سوي تدارك همه جانبه مبارزه مسلحانه خلق        «، شعار   تعميق امواج انقالب اسالمي   
جنبش انقالبـي مخاطـب قـرار       (!)  بعنوان يكي از سه رهبر       را مطرح ساخت، دكتر سنجابي    

  :گيرد مي
،  از همه رهبران جنبش رهائي بخش ملي ايـران          ايران ه مركزي حزب توده   كميت

آقـاي دكتـر      ، و   اهللا طالقاني   ، حضرت آيت  اهللا العظمي خميني    بويژه از حضرت آيت   
دعـوت  ...  و ساير رهبران جريانهاي مبارز مذهبي و سياسي در ايران          كريم سنجابي 

جبهـه متحـد    «كند كه تمام نيرو و تمام نفوذ و اعتبـار خـود را در راه تـشكيل                    مي
  2...به كار اندازند...  ايران»آزادي ملي

 فاقد قدرت است   ، در رهبري حزب توده    اين در زماني است كه جناح ليبرالي اسكندري       
  .باشد  بيانگر آن است، مي، كه جناح كيانوريو تحليل فوق بيانگر مواضع جديد مسكو

انمنـدي و پايگـاه مردمـي    آشكار شدن ژرفـاي تو   و 1357 بهمن   22تنها با پيروزي قيام     

                                                            
 .26ـ25، ص ، ايران و مسائل ميهن انقالبي ما، حزب تودهكيانوري :  و7، ص 1357، خرداد 3، شماره دنيا. 1
 .1، ص 1357 دي 27، 66، شماره هفته نامه نويد. 2
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 »نيروهـاي اسـالمي  « متنفذترين نيروي سياسي كـشور را      نهضت اسالمي بود كه حزب توده     
ارض ميـان  عـ از سـوي ديگـر، ت  . گرا را درك كرد تشخيص داد و فقدان پايگاه نيروهاي ملي     

در . گيـري كنـد     عطلبيد كه حزب توده در اين ميان موضـ          گرايان مي   نيروهاي مسلمان با ملي   
حزب توده هم براي همسو نشان دادن خود با نيروهـاي           ) 1358 -1359سالهاي  (اين مقطع   

گرايان موقعيت را مناسب  هاي قديمي خود با ملي   حساب تسويهمسلمان انقالبي و هم براي      
 گرايان وزن و اهميتي ندارند كه نسبت بـه           از ديدگاه جديد حزب توده، ديگر ملي      . شناخت

تواند سـبب حـسن ظـن مـردم          ت و مجيزگوئي شود و حتي مخالفت با آنها مي         اا مماش ه  آن
 در اين مقطع است كه حزب توده به مخالفت بـا          . مسلمان و نيروهاي سياسي اسالمي گردد     

ديمـاه   23، دريافت كه حتـي پيـام        1359حزب توده در سال     . گرايان و ليبرالها پرداخت     ملي
 اشتباه بود و در جو سياسي كشور، كه در برابـر رهبـري بالمنـازع            خطاب به سنجابي   1357

گرايـان فاقـد كمتـرين        ها و ملـي      و توانمندي نيروهاي مسلمان انقالبي، سنجابي      امام خميني 
 كنـد، و لـذا   اهميت و وزن و پايگاه مردمي هستند، اين پيام مضحك و حتي مضر جلوه مـي        

  1. را فرصت طلبانه حذف كرددر تجديد چاپ آن نام دكتر سنجابي
اي بـا      دست زد و در مقاله      به حمله شديدي عليه سنجابي     ، كيانوري 1358 خرداد   23در  
آماج حمله قرار داد و   را »بهه ملي ج« به شدت    2»پاسخي به آقاي دكتر كريم سنجابي     «عنوان  

گرايـان كـه تـا         بدينسان، ملـي  . هاي ديرينه در صفحات مطبوعات دو جناح اوج گرفت          كينه
ند، بعنـوان   شـد    ارزيـابي مـي    »دمكـرات « و حتي    »ملي«  توده پيش از انقالب از سوي حزب     

  : ناميده شدند»ضدانقالب« انقالب و بعدها »نيروهاي متزلزل«
كـه طرفـدار محـدود كـردن        ... بورژوازي ليبرال، يعني آن بخشي از بورژوازي      

غارت امپرياليستي و بيرون آوردن قدرت حاكمه از دست استبداد سلطنتي بود ولي             
از عميقتر شدن انقالب هم،     . ..اين طيف ... حاضر نبود از اين حد پا را فراتر گذارد          

اين طيف تمـام    . وحشت دارد ] از اعاده رژيم سلطنت   [همان قدر و شايد هم بيشتر       
ضدانقالب به تمامي ايـن طيـف بعنـوان         . گيرد  داري ملي ايران را در بر مي        سرمايه

  3...كند كند و روي آن حساب مي ذخيرة بالقوة خود نگاه مي
) 1336( كه در پلنوم چهارم خود       انه، حزب توده  طلب در پيروي از همين سياست فرصت     

                                                            
،  انتشارات توده  ،)1358 تا پايان اسفند     1357از شهريور   (ده ايران   هاي حزب تو    اسناد و اعالميه  : مراجعه شود به  . 1

  .33، ص 1359سال 
  .87 ـ79، همان مأخذ، ص كيانوري. 2
 .280همان مأخذ، ص . 3
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 مرثيـه    پرداخت و در سـوگ مـصدق       سرائي از مصدق   هاي خود به مديحه     در توجيه خيانت  
ا در  آمريكـ   افـشاي اسـنادي دربـاره نقـش سـفارت           ، به    ايران پس از انقالب اسالمي     سرود،

  : پرداخت»جبهه ملي«تأسيس 
مخالفـت بـا    [ شد    ايران داليل مسلمي كه موجب اين اشتباه رهبري حزب توده        

آنهـا تعـداد       بود، كـه بـين       ، همانا تركيب اوليه مؤسسين جبهه ملي      ]دولت مصدق 
هـاي      زيادي از عناصري وجود داشتند كه براي حزب، ارتباط آنها بـا امپرياليـست             

  .گذاشت آمريكائي جاي هيچگونه ترديدي باقي نمي
 مسلم بـود كـه    ايرانحزب توده، براي  نفر مؤسسين اوليه جبهه ملي 19از ميان   

، عميدي  ، عباس خليلي  ه، عبدالقدير آزاد  زاد  ، حائري ، حسين ملكي  دكتر مظفر بقائي  
 سرسـپردگان بـه امپرياليـسم        و ارسالن خلعتبـري    ، جالل نائيني  ، احمد ملكي  نوري

  1. بودندآمريكا
 و همـه  (گرايـان      در قبال طيف ملـي     شود، سياست حزب توده     همانگونه كه مالحظه مي   

گرائي و پراگماتيسم سياسي است، يعني زمـاني كـه تـصور              تابع مصلحت ) نيروهاي سياسي 
جبهـه متحـد    «آماج اصلي تاكتيـك       اجتماعي است، بعنوان      داراي نيروي  »جبهه ملي «شد    مي

جل شد فاقد هرگونـه پايگـاه مردمـي اسـت و             و زمانيكه مس   ،شد   تكريم و تعظيم مي    »خلق
 -1332هـاي   بعالوه مخالفت با آن مورد پسند نيروهاي مسلمان انقالبي اسـت، اسـناد سـال       

بايـد  .  دال بر نقش مستقيم سرويسهاي جاسوسي غرب در تأسيس آن افـشاء گرديـد              1320
  سـاخته و پرداختـه آمريكـا        را »جبهـه ملـي   «و مسجل   »مسلم«زب توده بطور    حاگر  : پرسيد

 بعنـوان   1357 آسـتانه انقـالب اسـالمي        تـا    1334هـاي     دانسته، پس ارزيابي آن در سـال        مي
  ! چه معنائي داشته است؟»دمكرات« و »نيروي ملي«
  

   كرمانيدكتر مظفر بقائيحزب توده و 
 آماج حمالت حزب    1358 -1361هاي    ، كه در سال   »يئگرا  ملي«ترين سازمان طيف      مهم

دت شـ  حزب تـوده بـا    .  بود  كرماني  دكتر مظفر بقائي   »حزب زحمتكشان « قرار گرفت،    توده
كوشـيد تـا منـشاء همـه          كـرد و مـي       افـشا مـي     را بعنوان عامل استعمار انگلـيس      تمام بقائي 

 و  »حجتيـه « را به عوامل نفوذي      ها با حزب توده در سالهاي پس از انقالب اسالمي           مخالفت
  . نسبت دهد»بقائي«

                                                            
 .608، همان مأخذ، ص نوريكيا. 1
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 شهيد دكتـر     ايران توضيح اين نكته ضرور است كه پس از انقالب اسالمي         در اين رابطه    
، شهيد آيـت .  اسالمي مبدل شد-  به شخصيت با نفوذي در برخي مجامع انقالبي      حسن آيت 

او .  بـود  1320-1330هاي سياسي سـالهاي       اه سياسي او سازمان   از مبارزان قديمي و خاستگ    
 همكاري داشت و همين سابقه همكاري سبب شد تـا پـس از              طي اين دوران با دكتر بقائي     

هـاي    ها و نوشـته      حسن ظن داشته باشد و در سخنراني       انقالب اسالمي نسبت به دكتر بقائي     
 و پيوسـتن بـه دربـار و         »جبهـه ملـي   « را در قطـع همكـاري بـا          ش بقائي خود بكوشد تا نق   

سبت بــه  نــشــناخت شــهيد آيــت.  توجيــه نمايــد1332  مــرداد28مــشاركت در كودتــاي 
 1320- 1332تـوزي آنـان در سـالهاي           ه به امپرياليسم غرب و كين     »گرايان  ملي«هاي    وابستگي

 داد و بقـائي     ي، مبناي بينشي اين انحراف را تشكيل مي       اهللا كاشان   عليه نهضت اسالمي و آيت    
 »گرايان ملي«هاي  ن خيانتتري عقيدتي و با برجسته ساخ    گي  نيز با سوء استفاده از اين موضع      
 را بـه خـود      نمائي موفق شده بود، نظر مساعد شـهيد آيـت          عليه نهضت اسالمي و با مظلوم     

ـ            آيت  هر روي، دكتر    ه  ب. جلب كند   ضـد   ه، بعنوان يك محقـق برجـسته مـسلمان، آمـاج كين
 و به شهادت رسيد و زنده نماند تا اشتباه خود را تصحيح كند، هر چنـد     انقالب قرار گرفت  

.  ماندگار و در خور توجه است      ي نقش »گرائي  ملي« افشاي مستند جريان وابسته       در نقش وي 
هـاي جاسوسـي غـرب توسـط وزارت            به جرم ارتباط با سـرويس      1366 نيز در سال     بقائي

  . دستگير شد و در زندان بعلت بيماري مزمن جنسي درگذشتاطالعات
دانـست كـه بـا        نقطـه حـساسي مـي      ت را در دفاع از بقائي     آي  ، مواضع شهيد    حزب توده 

قـه در   تواند خود را توجيه كند و از سوي ديگر بـه تفر             انگشت گذاردن و بزرگنمائي آن مي     
، كه در واقع فاقد كمتـرين نفـوذ و          بزرگنمائي نقش بقائي  . نيروهاي مسلمان انقالبي بپردازد   

، كه توضـيح خـواهيم داد، اهـداف         »حجتيه«اهميت در نيروهاي مسلمان بود، و بزرگنمائي        
  .گرفت تاكتيكي مشابهي را پي مي

  
  و دولت موقت» نهضت آزادي«حزب توده و 

 را بعنوان جناح راسـت      »نهضت آزادي «،   در سالهاي پيش از انقالب اسالمي      دهحزب تو 
 او ايـن جمعيـت را   »جبهه واحد«كرد و تاكتيك   ارزيابي مي و سوم  جبهه ملي دوم  ) مذهبي(

هر روي در تحليل اين حزب توجه اصـلي معطـوف بـه جنـاح               ه  ولي ب . نيز آماج گرفته بود   
  . بود»گرايان ملي«الئيك 

 نيز كـم و     »نهضت آزادي « در قبال    ، تاكتيك حزب توده    ايران با پيروزي انقالب اسالمي   
، كـه    و نيروهـاي خـط امـام        بود، يعني با شـاخص مواضـع امـام         »جبهه ملي «بيش مشابه با    
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در آغـاز پيـروزي     . شد  يشاخص محوري در تعيين مواضع حزب توده بود، بدان برخورد م          
ديـد و      را بعنوان يك جريان اسالمي در حاكميت مـي         »نهضت آزادي «انقالب، حزب توده،    

ولي به سـرعت تمـايز بنيـادين        . لذا برخورد او محتاطانه و توأم با نرمش و مجيز گوئي بود           
 دولت  »گام به گام  « و   ميان اهداف و خواستهاي انقالب اسالمي با عملكردهاي سازشكارانه        

انتقـاد  . را برانگيخت ) قدس سره ( آشكار شد و موضعگيري شديد رهبر كبير انقالب          موقت
 به روشـني تفـاوت راه و روش     1357 اسفند   15 در سخنان    ت امت از دولت موق    امام شديد

ي و غربگرايانه دولت موقت نشان      هاي ليبرال   امت انقالبي را با روش     قاطع رهبري انقالب و   
  :داد

گويد دولت اسالمي هستم نبايد تحت تأثير واقع بشود و هر طـور               دولتي كه مي  
 بـوده اسـت، حـاال هـم         كه سابق بوده، همانطوري كه در زمان محمدرضـا خـان          

ـ       ايد؟ تو كه مي       پس شما چكاره  . همانطور باشد  ... ستي؟گوئي من مسلمانم چكاره ه
  1...تا ضعيفيد زير بار اقويا هستيد

 را بـا جريـان       به سرعت و با زيركي ناهمخواني بنيادي نيروهاي پيـرو امـام            حزب توده 
گيري به سود هموار ساختن راه خـود، يعنـي       دريافت و در اين ميانه به موضع       دولت موقت 
 ارائـه  بـه    ، كميته مركزي حـزب تـوده      1358ارديبهشت   10در  . ها، پرداخت   لحمله به ليبرا  

در ايـن تحليـل، بـر       .  دست زد  »وضع كنوني انقالب و ضد انقالب در جامعه ما        «تحليلي از   
: هاي موجود دو خط مشي در حاكميت برخاسته از انقالب تفكيك شده بـود               مبناي واقعيت 

 قرار   را در رأس خط اول امام خميني     . »خط سازشكارانه و ناپيگير   « و   »بي و پيگير  خط انقال «
  :داد

در برابر اين خط سياسي پيگير و انقالبي، از همـان روزهـاي نخـست پـس از                  
، و همچنين از طـرف محافـل        پيروزي، از طرف بخشي از گردانندگان دولت موقت       

هايي آغاز شد كه كم كم بـصورت          گيري  ، موضع داري بزرگ ايران    مايهوابسته به سر  
  2...يك مشي سازشكارانه و ناپيگير متبلور گرديده است

بطـور كلـي نـاپيگير و غيـر قـاطع              را، از آغاز تـاكنون،       اقدامات دولت موقت  
آميز آن هر     كارانه و تسليم    محافظههاي    با اين ويژگي، كه جنبه    . توان ارزيابي كرد    مي

                                                            
 .1357 اسفند 16، كيهان. 1
 .97 ص ،...ن  ايراهاي حزب توده اسناد و اعالميه. 2



351  )1357 ـ 1361(حزب توده و انقالب اسالمي ايران 

1...يابد روز شدت مي
  

 ماهـه نخـست انقـالب را        8 حاكميـت     در تحليلي پس از سقوط دولت موقت       كيانوري
  : ناميد»حاكميت دوگانه«

از همان اولين روز پيروزي يك دوگانگي در رهبري دولتي و سياسي كشور             ... 
 بود كه خواستار برخورد انقالبـي       مركز اول مركز رهبري امام خميني     .. .بوجود آمد 

ترين مسائل حيات اجتماعي جامعه از سياست خارجي گرفته تـا سياسـت               به عمده 
 ،داخلي و مسائل مربوط به تغييرات بنيادي به سود طبقات محروم و زحمتكش بـود   

داد كه عقيده داشت انقالب با بيرون         ي تشكيل م  »گام به گام  «و مركز دوم را دولت      
 پايان يافته و بايد وضع گذشته را در تمام تركيبش برقرار نگه داشـت               انداختن شاه 

   2...آن وارد شده بايد ترميمش كرد اي به  و هر جا هم كه ضربه
ديـد بـه چنـين         نمـي   را در مقابـل دولـت موقـت        حزب توده، امام   روشن است كه اگر   
هر بهائي،  ه   ب »اسالمي«د تا خود را با جريان ليبراليسم        يكوش  زد و مي    موضعگيري دست نمي  

 در  و دولت موقـت  در تقابل دو خط امامروشن است كه اگر حزب توده و نيز    .همساز كند 
گرفت، حيـات سياسـي او بـسيار زود، همزمـان بـا               يبرالي را مي   انقالب، جانب خط ل    اوايل

تر و داراي پايگاه مردمي         همگامي با نيروي قوي   . رسيد   بپايان مي  ، و شايد زودتر   »جبهه ملي «
 ولي بايد توجه داشت كـه     .  حزب توده بوده است    »تاكتيك بقاء «محور اصلي و تعيين كنندة      

 منافع ايدئولوژيك و سياسي     »اسالمي«حزب توده در اين تقابل با دولت موقت و ليبراليسم           
  :نيز داشت

 در بنيـاد ايـدئولوژيك خـود يـك جريـان غربگـرا و هـوادار نظـام                   »اسالمي«ليبراليسم  
مبنـاي  ، بر   »نهضت آزادي «.  ضد كمونيست است   اًمين دليل شديد   ه داري غربي و به     سرمايه

 را بزرگترين دشمن داخلي خود ، حزب توده» كمونيسمرخط«تحليل سنتي جريان راست از      
دانست و از بـدو پيـروزي انقـالب روابـط              را بزرگترين دشمن خارجي خود مي      و شوروي 

 آذر  27 در   ، رابـط نهـضت آزادي      توسـلي  . داشت  در تهران  منظمي با النه جاسوسي آمريكا    
  :دهد  چنين اطمينان ميآمريكا  به 1357

حركت اسالمي هميشه ضد كمونيست خواهد بود و هيچ تغييري در آن داده             ... 
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 بيشتر تكيـه نكـرده      اين حركت بايد به غرب تكيه كند و از اينكه آمريكا          . شود  نمي
بدين ترتيب اين سياست نـه      ... كند  اين اوضاع آينده را تيره مي     . مأيوس شده است  

  1.به نفع ايران است نه آمريكا
 را  خـود صـادق نبـود، آمريكـا       »گرائـي   ملـي «، از آنجا كه در دعـوي        »اسالمي«ليبراليسم  

شـناخت و در       سال گذشته نمي   25 در   ارتگر و دشمن اصلي ملت ايران      و غ  »شيطان بزرگ «
) قـدس سـره   ( امت   پرداخت و به گفته امام       مي  به بزرگنمايي خطر شوروي    ،مقابل خط امام  

 حتـي   »اسـالمي « ليبراليسم   2.دشو) فراموش (»يسمن« آمريكا  ساخت تا      را مطرح مي   شوروي
 را، بعنـوان يكـي از شـعارهاي اصـلي انقـالب             »مرگ بر آمريكا  «پا را فراتر گذارده و شعار       

  :دانست  مي»كمونيستي«، شعار اسالمي
 و  المللـي ضـديت     منظور ارايه اين نكته است كه چگونه مانند كمونيـسم بـين           

  3...سركوبي آمريكاي امپرياليست شعار رديف اول ما شده
خواسـت     مي »نهضت آزادي «.  بود اين خط مشي در تعارض مستقيم با مشي حزب توده         

را از دسـت بدهـد و        بتدريج اصالت و هويت خود        فراموش شود تا انقالب اسالمي     آمريكا
 فرامـوش   »شوروي«واست كه   خ  ميحزب توده   . ساخت   را برجسته مي   »خطر كمونيسم «لذا  

شود و انقالب اسالمي در تعارض خود با آمريكاي جهانخوار راه وابستگي به بلوك شـرق                
 است  بر اين اساس، طبيعي    .ها و زوال داعية مكتبي و فرهنگي خود را بپويد           و مسخ اصالت  

هـر  .  منافع سياسي و ايدئولوژيك داشـت      »دولت موقت «ده در تعارض خود با      وكه حزب ت  
اگر حـزب تـوده راه     )هواداران اسكندري (چند امروزه، به اعتقاد جناح معترض حزب توده         

دمكراسـي  «زيـرا اسـتقرار     گرفت در درازمدت به نفع او بـود،           دفاع از ليبراليسم را پيش مي     
ولي . ساخت   راه را براي فعاليت بيشتر حزب و تحكيم صفوف آن فراهم مي             در ايران  »غربي

 اگر قدرت بالمنازع را به دست داشتند        »جبهه ملي « يا   »نهضت آزادي «يا    بايد گفت براستي آ   
گـراي   دند كه يك حـزب شـوروي  دا ميكردند، اجازه    ي خود را پياده مي    يادعا »دمكراسي« و

شـد، در     كرد و به فعاليت قانوني صرف قانع مي         حتي اگر براستي توطئه نيز نمي      كمونيست،
اي را به حزب توده        براستي چنين اجازه   جامعه حضور فعال داشته باشد؟ حاكميت خط امام       

ايـن حـزب در راسـتاي برانـدازي بـه نقطـه              دات مـادي و سياسـي     يا زماني كه تمه   داد و ت  
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حساسي نرسيد و با دالئل غيرقابل انكار كـشف و ثابـت نـشد، مـانعي در سـر راه فعاليـت           
، بـويژه در  »نهضت آزادي«هاي رنگارنگ  همانگونه كه عليرغم توطئه   . قانوني آن ايجاد نكرد   

نظيري حضور اين جريان خـود باختـه و مخـرب را              صدر كم   با سعة  »حميليجنگ ت «له  ئمس
  .تحمل نموده است

  
  رصد بنيحزب توده و 
شـنائي داشـت و خـط          آ دوران فعاليتهاي سياسـي او در اروپـا        ر از صد   با بني  حزب توده 

 بــا شــعارهاي مائوئيــستي و »اســالمي«اي از تفكــرات ليبراليــسم  هفكــري او را، كــه آميختــ
لكردهـاي خـود در     مر طـي ع   صـد   پـس از انقـالب، بنـي      . شـناخت   سوسياليستي بـود، مـي    

هاي شـديد مائوئيـستي       هاي اجرائي، در عين شعارهاي تند ضد آمريكائي، گرايش          مسئوليت
 اتوده كافي بود كه ب    حزب  خت و همين براي     آشكار سا   اي خود را       ضد توده  - ضد شوروي 

  .ر با احتياط و ترديد برخورد كندصد بني
 بـه   تـوده  ، طبيعي بود كه حزب    در انتخابات اولين دوره رياست جمهوري اسالمي ايران       

 و روحانيت انقالبي باشـد رأي دهـد، زيـرا،           نيروهاي خط امام   كانديدائي كه مورد حمايت   
نمـاي موضـعگيريهاي سياسـي        همانگونه كه گفتيم، حزب توده مواضع اين نيروها را قطـب          

 بـر سـر     رسـيد كـه همـه نيروهـاي پيـرو خـط امـام               در آغاز، بنظر مـي    . داده بود  خود قرار 
اين امر حزب توده را بر سر دوراهي عجيبـي          . توافق دارند ي  الدين فارس   كانديداتوري جالل 

جـست و بايـد بـه كانديـداي مـورد       از سوئي، بايد در انتخابات شـركت مـي  : قرار داده بود 
هائي كه از الزامات تاكتيك محوري حزب توده      »بايد«داد؛    حمايت نيروهاي مسلمان رأي مي    

بعلـت مواضـع شـديد ضدكمونيـستي        ي  ارسـ الدين ف   خاست ولي از سوي ديگر جالل       برمي
اي مطلـوب نبـود و ايـن خطـر            ، از نظر حزب تـوده چهـره       خود، بويژه در مسئله افغانستان    

  در افغانـستان    را به سوي يك جنگ ضدشوروي      شد كه سياست خارجي ايران      بيني مي  پيش
  :سوق دهد

هـاي او از      ي بطور مشخص اعالم كرديم كه گـرايش       الدين فارس   در مورد جالل  
  1. خواهد زداًدهنده ساز ناموزوني است كه بعد همان آغاز نشان

حـذف  .  مورد قبول خـود طفـره رفـت   نامزد تا آخرين لحظات از اعالم  حزب توده  ،لذا
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 جديـد   نـامزد  در حمايـت از      نيروهاي خط امام   فارسي از ليست كانديداتوري سبب تشتت     
 دكتر حسن   نامزدي حمايت خود را از      »جامعه مدرسين حوزه علميه قم    «شد و در اين ميان      

، حـزب تـوده را از انتخـابي نـامطلوب، و نـاگزير،              ه نامنتظر اين حادثه .  اعالم داشت  حبيبي
نگريست، بالفاصله حمايت خود را       ر با ديده ترديد مي    صد  حزب توده كه به بني    . نجات داد 
همگـام نـشان دادن     ( تبليغي خود    - اعالم داشت و به اين ترتيب به هدف سياسي           از حبيبي 

  .رسيد) امامخود با خط 
نـدي بـه مقـام      چ بود و پس از      ر رئيس جمهور اسالمي ايران    صد  هر روي، اكنون بني   ه  ب

حـزب تـوده    . مجبور بود كه با وي همگام شود       فرماندهي كل قوا نيز نائل شد و حزب توده        
هـاي جاسوسـي غـرب        ر با سرويس  صد  ارتباطات بني بعدها مدعي شد كه از آغاز نسبت به         

هـر روي مواضـع حـزب       ه  شد و چه نه، ب    اچه اين ادعا صحت داشته ب     . مشكوك بوده است  
 رصـد  كه بنـي ي يعني زمان.  بود»جبهه ملي«در همانند مواضع او در قبال ص   توده در قبال بني   

شـد، حـزب تـوده در عـين انتقـاد از              در اوج قدرت بود و براي او پايگاه مردمي تصور مي          
زمانيكه تعارض نيروهـاي خـط      . دانست   مي »دمكرات انقالبي «مواضع كمونيستي او، وي را      

ر صـد   نيز بـه انتقـادات شـديد از بنـي         ر آشكار شد و تشديد شد، حزب توده         صد   با بني  امام
ر سقوط كرد، حـزب تـوده خـود را پيـشگام افـشاء وابـستگي                صد  دست زد و زمانيكه بني    

 سـال اسـناد وابـستگي مؤسـسان         30 همانگونه كـه پـس از        ،ر به غرب معرفي نمود    صد  بني
  !  را مطرح كرد به سفارت آمريكا»جبهه ملي«

  :كرد  او را چنين ارزيابي مير، حزب تودهصد در آغاز رياست جمهوري بني
اما اينكه در جنـاح     . هاي دمكراسي انقالبي است     ر در همان اليه   صد  آقاي بني ... 

روي آن، امري است كه بايد        البي قرار دارد و يا در جناح ميانه       راست دمكراسي انق  
ر، همان صد سياست ما نسبت به دولت بني... نرا روشن سازد آينده و تحول اوضاع آ

  1...سياست عمومي ما نسبت به دمكراسي انقالبي است
عاوي بعدي خود، نه تنهـا از آغـاز         ، برخالف د  شود حزب توده    همانطور كه مالحظه مي   

نيـز  ) مانند بازرگان  (»بورژوازي ليبرال «داند، بلكه او را نماينده        ر را عامل غرب نمي    صد  بني
  .داند  كند و باالتر او را متعلق به جناح راست يا ميانه دمكراسي انقالبي مي ارزيابي نمي

ر پس از رياست جمهوري براساس بينش سياسي خود به حمالت شـديد عليـه               صد  بني
القـاء  «هـاي پيرامـون او بـا طـرح شـبهاتي چـون                زنـد و مائوئيـست       دست مـي   حزب توده 
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ر صـد   بنـي . سـازند    مواضع مسلمانان انقالبي را القائات حزب توده وانمـود مـي           »ايدئولوژي
در واقـع هـدف   .  قـرار داشـت    »رنجبـران «آمريكـائي       -  كامل گروه مائوئيستي   مورد حمايت 

زير ضربه قرار دادن نيروهاي      ،ر از طرح افراطي و بزرگنمايي حزب توده و شوروي         صد  بني
نين شـرايطي، حـزب     در چ . نبود و حزب توده دستاويزي بيش       بوداصيل و انقالبي مسلمان     

، ولـي هنـوز     دانـست   مـي دمكراسي انقالبـي    » ترين جناح   راست«ر را متعلق به     صد  توده، بني 
  !بود »دمكرات انقالبي« و لذا هنوز بود» نيرومند«ر صد بني

از آقاي بنـي صـدر      . در طيف دمكراسي انقالبي، عناصر گوناگوني وجود دارند       
  1.ترين موضع آن  در چپعبدالناصر ترين موضع اين طيف گرفته، تا جمال  در راست

 ، حـزب تـوده    ، بويژه در مسئله كابينه شهيد رجائي      با تشديد تنازعات نيروهاي خط امام     
  :كند هنوز محتاطانه برخورد مي

 در رهبري جمهوري اسالمي بطور محـسوسي يـك          ،ر رهبري انقالب  بنظر ما د  
 رئـيس جمهـور و نـه        - رصد  اختالف جدي بين موضعگيري و سمتگيري دكتر بني       

، در  وزير، بلكه يك اكثريتي در مجلس شوراي اسالمي          بعنوان نخست  - فقط رجائي 
 كه سازمان سياسي ايـن سـمتگيري        وحانيت مبارز، بويژه حزب جمهوري اسالمي     ر

كنـيم   ، فقط دعوت مـي  ما مثل امام خميني  …در روحانيت مبارز است، وجود دارد     
  2!!…آقا، تفاهم كنيد كه 

ر و حاميان چپ و راسـت او        صد  با بني  ، كه تقابل نيروهاي خط امام     1359در اسفند ماه    
 و بـا  يافـت ر مناسـب  صـد   نيز فرصت را براي مقابله با بنـي به اوج خود رسيد، حزب توده     

 مواضع ضدكمونيـستي  هحزب توده بويژ. پرداختسابقه به انتقاد شديد از او   لحني تند و بي   
  :دادر را آماج قرار صد بني

 قضاوت كند، دسـت     خواهد درباره انقالب اكتبر     ر حتي وقتيكه مي   صد  آقاي بني 
معلـوم نيـست ايـن      ! شـود    مـي  هاي بولواري پـاريس     ترين روزنامه   به دامان مبتذل  

  را فقط براي آنكه روي ميـز لنـين          يك نسخه پراودا   مزخرفات درباره اينكه استالين   
ر در چنـان    صـد   آقاي بني   بگذارد چاپ كرد، از دكان كدام عطار درآمده است، كه           

  3!دهد ميروز بزرگ و تاريخي اين پرت و پالها را به خورد مردم ايران 

                                                            
، ص  1359،  ، انتشارات توده  )»پرسش و پاسخ  «وعه  مجم (1359، مسائل مبرم انقالب در سال       نورالدين كيانوري . 1

20. 
  .31 ـ 30، ص 1359 شهريور 12، همان، پرسش و پاسخ. 2
 .94، ص 1357، آذر و دي و بهمن و اسفند ش و پاسخهمان، پرس. 3
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توطئه «را  ) 59 اسفند   14(ر  صد   غائله بني  يته مركزي حزب توده    كم ،1359 اسفند   17در  
  .خواند » براي ايجاد جنگ برادركشي در ايرانهفتم آمريكا

 برگـزار    در تهران  كميته مركزي حزب توده   ) وسيع(، هفدهمين پلنوم    1360در فروردين   
در كنـار    (»جبهه سازش و تسليم   «ر را جزء نيروهاي     صد  در اين مقطع حزب توده، بني     . شد

  :دادها قرار  و در كنار ليبرال) »جبهه پايداري« و »جبهه براندازي«
هـا و      و گـروه   »جبهـه ملـي   «هـاي سياسـي ايـن اردوگـاه عبارتنـد از              سازمان

، دفتر هماهنگي مردم با رئيس جمهور و آن، و نهضت آزادي   هاي وابسته به      گروهك
  1...»جاما«گروههاي كوچكتري مانند 

و از او بـه      بودر محتاط   صد   هنوز در قبال بني    شود، حزب توده    همانطور كه مالحظه مي   
بركنـار و   » دمكرات انقالبي « او را از موضع      اًبرد، ولي تلويح    صراحت در اسناد خود نام نمي     

  !كرد پرتاب »بورژوازي ليبرال«به صف 
روهـاي اسـالم    يعليـه ن  ) ص( نبرد نيروهـاي اسـالم نـاب محمـدي         1360 خرداد   21در  

ر از  صـد   ، بنـي   و طـي حكـم امـام       رسـيد  ر به فرجام  صد  آمريكائي متشكل پيرامون خط بني    
 »داري بـزرگ    سـرمايه «ر را در جناح نماينده      صد   بني حزب توده  .شدفرماندهي كل قوا عزل     

  !دادجاي 
داري بـزرگ و      اين جناح، با همه ناهمگوني و رنگارنگي خود، جبهـه سـرمايه           

 در نظام دسـت نخـوردة       دهد و هدفش نگهداشت كامل ايران       تشكيل مي سازش را   
  �...داري وابسته است سرمايه

 بـه موضـع    »دمكـرات انقالبـي   «ر اكنـون از موضـع       صـد   مالحظه شد، بنـي    همانطور كه 
 در  تودهحزب  ! جابجا شده است  ) داري ملي   و نه حتي سرمايه   ( » بزرگ وابسته  يدار  سرمايه«

بينـي   دانسته و فرجام كار او را پـيش         ر را از اول مي    صد   كه ماهيت بني   بوداين تحليل مدعي    
  !!كرده است

ر خائن و فراري براي روي كار صد توطئه جبهه متحد ضد انقالب به رهبري بني
آگاهي و    ، يعني مسخ انقالب، به بركت       يكاي مورد عالقه آمر   »رو  دولت ميانه «آمدن  

استواري مردم ايران و همه نيروهاي انقالبي و درايت و قاطعيت رهبـر انقـالب در                

                                                            
  .46ـ  45 ، ص ...مجموعه اسناد مصوب هفدهمين پلنوم . 1
) 1360 خرداد   23 »پرسش و پاسخ  «. (كند   را تأييد مي    ايران هاي حزب توده    بيني  ، زندگي پيش  نورالدين كيانوري . 2
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هـا و      و همه نيروهـاي انقالبـي، بـا غلبـه بـر خرابكـاري              مردم ايران . هم شكست 
هـاي تـازه      يكـائي، مائوئيـست   هاي آمر   ها و تحريكات ليبرالها، مائوئيست      كارشكني

 توانستند اين جبهه را در اسـاس        »سازمان مجاهدين خلق  «مسلمان و رهبري خائن     
 را در حاكميـت     از حاكميت طرد كنند و موقعيت پيروان صديق خط امام خمينـي           

  1.بطور جدي تحكيم نمايند
ر و ماهيـت    صـد    نه تنها از اول بنـي       توده دهد، كه حزب    مجموعه بررسي فوق نشان مي    

ر تابعي از مواضع نيروهـاي خـط        صد  شناخت، بلكه مواضع او در قبال بني        وابسته او را نمي   
زنـدگي  «ر،  صـد   بنابراين، اين دعوي پر هياهو و تبليغي، كه گـوئي بـا توطئـه بنـي               .  بود امام

  .بودطلبانه   ادعائي گزاف و فرصت»هاي حزب توده را تأييد كرد بيني پيش
  

  انجمن حجتيهحزب توده و 
اصـلي تبليغـات      به يكـي از محورهـاي      »انجمن حجتيه «، مسئله   1360از نيمه دوم سال     

  . بدل شدحزب توده
اسـالم نـاب     تـرين نيروهـاي معـارض بـا         ر، كـه اصـلي    صـد   ها و بنـي      ليبرال با بركناري 

 بـا حـاكميتي كـم و         بودند، حزب تـوده    در حاكميت جمهوري اسالمي ايران    ) ص(محمدي
ل بر خالف تحليل حزب تـوده،       ولي، اين تحو  .  مواجه بود   و پيرو خط امام     دست بيش يك 

ها را مساوي با گـرايش انقـالب         و حذف ليبرال  » دمكراسي انقالبي «هاي سياسي     كه پيروزي 
هاي سياست داخلي و سياست خارجي بـا          دانست، در عرصه     به سمت كمونيسم مي    اسالمي

  :راه شد در جامعه هماي و ضد شوروي تشديد جو ضد توده
 در جنگ تحميلي و حمايت    در عرصه سياست خارجي، مواضع نادرست اتحاد شوروي       

 سـال   اوايل، كه از     و فروش سالح به بغداد      از رژيم آمريكائي صدام    تلويحي مقامات مسكو  
ه ابرقدرت شـرق برانگيخـت و        علني و صريح شد، خشم مقدس امت مسلمان را علي          1361

  . رو به تيرگي گذارد شوروي-روابط ايران
واحد اطالعات  « و بويژه    ، نهادهاي اطالعاتي كشور    در عرصه سياست داخلي، با پيگيري     

هـاي مخفـي و نظـامي         اني سازمان  بتدريج اسناد عمليات پنه    »سپاه پاسداران انقالب اسالمي   
گيري نهـائي در اختيـار     و ارتباطات جاسوسي آن كشف و براي اطالع و تصميم          حزب توده 

گرفت و در نتيجه حزب توده را آماج حمالت مقطعـي و              مقامات درجه اول كشور قرار مي     

                                                            
 .9، ص 1360، بهمن شارات حزب توده، انتسومين سال انقالب شكوهمند ميهن ما. 1
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ها و مظلوم نمـائي        پديده حزب توده براي توجيه اين    . داد  هاي انقالبي قرار مي   دهشداري نها 
  . چنين دستاويزي بود»حجتيه«به مستمسك تبليغاتي و سياسي نياز داشت و مسئله 

كوشيد تا در حاكميت       در راستاي استراتژي براندازي خود مي      در عين حال، حزب توده    
 حربـه تبليغـاتي مناسـبي       »حجتيه«و بزرگنمائي مسئله     افتراق و بحران ايجاد نمايد       خط امام 

  . بوديالمسسازي در حاكميت ا براي ايجاد اختالف و بحران
 يك سازمان متشكل مذهبي است كه       »انجمن حجتيه «كرد كه      چنين تبليغ مي   حزب توده 
چـون از سـالهاي پـيش از انقـالب          هـاي جاسوسـي غـرب ايجـاد شـده و              توسط سرويس 

آموزش ديده و سازمان يافته كافي        ترين سازمان مذهبي كشور بوده و كادر مجرب و            متشكل
 توانسته شبكه نفوذ خـود را در        »سيا« و   »انتليجنس سرويس «ريزي    در اختيار داشته با برنامه    

هاي حساس و كليدي حكومت را        قالبي و دولتي بگستراند و اهرم     ارگانهاي ان  و   تمام نهادها 
تواند از  طي مذهبي برخوردار است، بخوبي ميرا چون از يك ظاهر اف   »حجتيه«. بدست گيرد 

هـا و اهـداف خـود را           استفاده كند و سياست    »گيري از احساسات مذهبي مردم      سالح بهره «
ترين پايگاه نيروهاي راسـت و مـدافع          دهدر شرايط كنوني به عم     »انجمن حجتيه «. پيش ببرد 

 اقتصادي مخالف اصالحات بنيادين     مسايل، كه در    هدرون حاكميت بدل شد    داري در  سرمايه
كوشد تا ضد انقالب راسـت را از زيـر             سياسي مي  مسايلدر   و. هاي محروم است    بنفع توده 

وهـاي اصـيل    دشمن اصلي را حزب توده و نير»خطر كمونيسم «ضربه خارج كند و با طرح       
ديـد   حزب توده هرگونه حركتي را كه عليه اهداف و مطامع خود مي           . وانمود سازد ! انقالبي

رانـد،     سخن مي  داد، هر شخصيتي را كه عليه حزب و شوروي           نسبت مي  »انجمن حجتيه «به  
 - اجتماعي مسايلميت در   خواند و چنانچه در سطوح عالي روحانيت و حاك           مي »اي    حجتيه«

  :ناميد  مي»حجتيه«آمد، مخالف نظرات خود را متأثر از  اقتصادي تفاوت برداشت پيش مي
 كه زير پوشش    ، دار ضد انقالبي     و ساير نيروهاي ماسك    به وسيله انجمن حجتيه   

كمونيـسم سـتيزي و     كنند، در سراسر كشور جو شـديد           فعاليت مي  »اسالم قشري «
 ستيزي و دشمني آشكار با احزاب و سازمانهاي دگرانديش انقالبي، بـويژه             شوروي

  1...شود ، دامن زده مي ايرانحزب توده
، دنبـال  هـا و ضـد انقـالب راسـت      و ليبـرال  »انجمن حجتيه « چنين خطي توسط     متقابالً

  و نهادهاي انقالبي به بزرگ نمائي حزب تـوده         آنان نيز براي بدنام ساختن خط امام      . شد  مي

                                                            
، انتـشارات حـزب     ، اتحاد نيروهاي انقالبي يگانه ضامن پيروزي نهائي و قطعي انقالب است           نورالدين كيانوري . 1

 .24، ص 1361، بهمن توده
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پرداختند و هـر شخـصيت و حركـت راسـتين اسـالمي را بـا مـارك                     مي »خطر شوروي «و  
ده از ايـن تبليغـات نـه تنهـا          رهبري حزب تـو   . دادند   در معرض اتهام قرار مي     »گرايي  شرق«

ها دامن بزند و چنين وانمود        ها و شايعه    كوشيد تا به اين توهم      ناراحت نبود بلكه موذيانه مي    
كه بنا   و خط امام است، حزب توده در حاكميت داراي نفوذ و مورد تأييد امام اًسازد كه واقع  

ه تـاكتيكي آن را مـورد حملـه قـرار       كننـد و گـا       از آن حمايـت نمـي      اًبه مصالح روز صريح   
يي چون تداوم قانونيت حزب توده و سخنان مسئولين طراز اول جمهوري       ها  فاكت! دهند  مي

 اسالمي در تأييد فعاليت قانوني آن، بطور ظريفي از حمالت آنان به حزب توده و شـوروي                
ايـن شـايعه چنـان رواج    . تگرفـ  شد و در اين جهت مورد سوء استفاده قرار مي  تفكيك مي 

يافته بود كه امر حتي بر برخي كادرها و اعضاي حزب توده و برخي افراد جامعه نيز مشتبه                  
  .شده بود

 و »خطر كمونيـسم «نمائي  بزرگ(گرا   از سوي دو نيروي غربگرا و شرق ،اين دو سياست  
قالب و جمهـوري اسـالمي      يك سكه واحد عليه ان    ي  ، دو رو  )»انجمن حجتيه «بزرگ نمائي   

 و نيروهاي راستين انقالب بـود، كـه          و دو لبة يك سالح واحد تبليغاتي عليه خط امام          ايران
كردنـد،    رسانيدند، يكديگر را تكميل و تغذيه مي         به يكديگر ياري مي    ،عليرغم تضاد ظاهري  

تـضعيف و  : نمودنـد  نوشيدند و در يك راستا عمل مـي      از آبشخور واحد استكبار جهاني مي     
  .»غربگرا« يا »گرا شرق«براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران و استقرار يك نظام وابسته 

دشـمن  « و   »انجمن شناسي « كه خود را متخصص      جالب توجه است بدانيم، حزب توده     
 آن، و حتـي برخـي از        ءاعضاكرد، بسياري از كادرها و        مود مي  وان »سرسخت انجمن حجتيه  

 حتي تا اين    اًبعض  نشنيده و  »انجمن« نامي از    1359-1360هاي    اعضاي كميته مركزي تا سال    
ي دارد، و چــه ي چيــست، چــه ســوابقي دارد، چــه مــش»حجتيــه«دانــستند كــه  اواخــر نمــي

هـاي    وار تحليـل     تكـرار طـوطي    اًاي صـرف      گيري توده   ضع؟ مو اند  وابستهبدان  هايي    شخصيت
 يـا نهـاد اجتمـاعي    ، در يك مدرسهمثالً: يافت رهبري حزب بود، كه گاه شكل مضحكي مي    
 شد، يا فالن سخنران دربارة مـسئله افغانـستان   ديگر، اگر تبليغات عليه حزب توده شديد مي       

 و سـازمان حزبـي مربوطـه در گـزارش خـود          اعـضا گفت،    خني مي  س و ابر قدرت شوروي   
هر فردي كه عليـه حـزب تـوده و          . »! غالب شده  جتيهحدر اين نهاد خط     «: كردند  تحليل مي 

و رهبـري حـزب نيـز    . شـد   به حزب گزارش مي»اي حجتيه«راند بعنوان   سخني مي شوروي
 بـراي   »شبح حجتيه « ،در اين كنش و واكنش متقابل     . كرد  ها تغذيه مي    ش، از اين گزار   متقابالً

شد، تا بدانجا كه امر به خود آنها نيز مشتبه شـده              رهبري و بدنة حزب روز بروز بزرگتر مي       
 و اً چنين نيرو و وزني در جامعه ندارد و عامـد اً واقع»انجمن«بود و فراموش كرده بودند كه      
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هايي كه هيچ تجـانس و        حتي شخصيت ! سته و بزرگ شده است    آنان برج    توسط خود    اًعالم
 نداشتند به اعتبار سخنانشان عليه حزب توده در سطوح درجـه دو   »انجمن حجتيه «ربطي به   

و يا برخي مـسئولين وقـت، كـه هيچگـاه       ! شدند   شناخته مي  »اي  حجتيه«و سه حزب بعنوان     
رف مواضع خاص در زمينة قانون كار و يا مـسئله ارضـي              نداشتند به ص   »حجتيه«تباطي با   را

  ! شهرت يافته بودند»اي  حجتيه«ها به  اي  در ميان توده
 بـود، تـا در پنـاه آن     دستاويز تبليغاتي درجـه اولـي بـراي حـزب تـوده           »حجتيه«مسئله  

 هـر    دروغ«المثل معروف     ق ضرب به مصدا . هاي خود را الپوشاني كند      ترين نقطه ضعف    مهم
تـرين معـضالت و       اساسـي  كوشـيد تـا      حـزب تـوده مـي      »آسانتر   باور كردن آن     ،چه بزرگتر 

.  دفع كند  »ها  اي    اتهامات حجتيه « و بعنوان    »حجتيه«هاي خود را با بزرگنمائي مسئله         بست  بن
  :هاي اين ترفند زيركانه توجه كنيم كاري به ريزه

در . م1920 در سـالهاي    )»او.پ.گ«( رئيس سرويس جاسوسـي شـوروي        رژ آقابكوف ژ
 در آنجا انتليجنس سـرويس    .  شد در تركيه  »او. پ. گ«رئيس  . م1930او در سال    .  بود ايران

او .  به غرب پناهنده شـد  خود ساخت و آقابكوف»طعمه«از طريق يك دختر انگليسي او را    
 در   آقـابكوف  1. به قتل رسـيد     در اسپانيا  توسط مأمورين اطالعاتي شوروي   . م1937در سال   

ايـن خـاطرات حـاوي      . ب به نگـارش خـاطرات خـود پرداخـت         دوران حيات خود در غر    
 در دهـه    اطالعات درجه اول وغير قابل انكاري پيرامون نقش سرويس اطالعـاتي شـوروي            

 1380عات را در سال      بخشي از اين اطال    انتليجنس سرويس انگلستان  .  بود در ايران . م1920
سـال   ولي بخش اصلي اين خاطرات تا     .  نشر داد  با عنوان خاطرات آقابكوف   .) م1930. (ش

هاي اطالعاتي غرب انتشار اطالعات بيشتري از         در اين سال سرويس   . انتشار نيافت . م1983
سازمان اطالعـاتي  : چكا و اين اسناد با عنوان        تشخيص دادند  ي را ضرور  قابكوفآخاطرات  

 از خبر   »ب.گ. كا« از طريق رابط     حزب توده .  در فعاليت به زبان روسي منتشر شد       شوروي
طبيعي بود . سان شد الوقوع كتاب فوق اطالع يافت و از بازتاب آن در ايران هرا             انتشار قريب 

 جاسوسـي   -  يافـت و نقـش اطالعـاتي        كه ترجمه كتاب فوق به فارسي انعكاس گسترده مي        
شـد، بـه      ، كه حزب توده خلف آن محسوب مـي        هاي ايران را در دوران رضا شاه        كمونيست
  . رساند اثبات مي

 از كـشف شـبكه جاسوسـي حـزب          ب.گ.در عين حال، اين حادثه همزمان با اطالع كا        

                                                            
،  خاطرات بوريس باژانوف   ؛1357،  ، انتشارات پيام  ، ترجمه حسين ابوترابيان   خاطرات آقابكوف : مراجعه شود به  . 1

  .424 ـ 409، ص 1364 ا، نشر گفتار رضاهللا ترجمه دكتر عنايت
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 داده شد و متعاقب آن  اين خبر به كيانوري. بود»واحد اطالعات سپاه پاسداران«توده توسط   
  . با حزب توده قطع گرديدب.گ.ارتباط كا

نمـائي   ومليشيد و بهترين دستاويز، مظدان مياي   چاره»افتضاح« بايد براي اين  حزب توده 
در نتيجـه، در    !  بـود  »حجتيـه « از سوي    »اتهام جاسوسي «سياسي و جنجال و هياهو پيرامون       

  :، حزب توده چنين اعالم داشت1361آبان 
 امروز يكي از مهمترين مسائل مطرح شده در صـحنه سياسـي             جريان حجتيه ... 

اين جرياني است كه مبارزان انقالبي را بطـور جـدي بـه فكـر               .  است جامعه ايران 
علت هم اين است كه اين جريان بطـور علنـي و مـشخص مبـارزه                . واداشته است 

المللـي    مـا بـه صـحنه بـين       ... گرانه است   اش به اشكال توطئه     كند، بلكه مبارزه    نمي
 مثال از آن آورد، كـه چگونـه بـراي بـدنام             شود صدها    كه مي  -رويم بگرديم     نمي

كردن جريانات انقالبي چپ، جريانـات ضـد امپرياليـستي، ضـد ارتجـاعي، ضـد                
انـد، حتـي نـوار        اند، عكس ساخته      اند، اسناد ساخته    سازي كرده   داري پرونده   سرمايه

يكـي دوران تثبيـت     ... كنـيم    ما به همين ايران خودمان بسنده مـي        -اند    درست كرده 
 1310 است، كه تا سـال        رضاخان 1299 بعد از كودتاي     امپرياليسم انگلستان سلطه  

و براي اينكه   ... طول كشيد، تا انگليسها تصميم گرفتند كه سلطه خود را مطلق كنند           
ورسـتاني   اختناق مطلق گ    را منعقد كنند، الزم بود كه در ايران        1933] نفت[قرارداد  

 بينيم كه در تدارك اين جريـان ناگهـان داسـتان آقـابكوف         و ما مي  . حكمفرما شود 
 و در آمده است به ايـران   شود كه      خلق مي  »جاسوس شوروي «يك  . شود  ساخته مي 

 است و چه     با مبارزات انقالبي و با حزب كمونيست رابطه داشته         ،جريانات انقالبي 
 كتـابي در ايـن بـاره        »جاسوس شـوروي  «اين  .  نكرده است  كارهايي در خاورميانه  

دستگاه رضـاخاني   . شود  نويسد، كه به سرعت به تمام زبانها ترجمه و پخش مي            مي
 براساس آن حزب    گذراند، كه    را مي  1310قانون سياه   ... هم بر پايه كتاب آقابكوف    

كند و مبـارزان آنـرا بـه          كمونيست و فعاليت ضد رژيم سلطنتي را ممنوع اعالم مي         
 بـصورت    داسـتان آقـابكوف    1308در سـال    ... كننـد   حبس و اعدام محكـوم مـي      

هاي دست راسـتي    يكي از روزنامه1930 اكتبر 30 تا 26 هاي   در شماره »خاطرات«
در سـال   .  تـصويب ميـشود    1310 قانون سياه    1309در سال   . شود   منتشر مي  فرانسه
، سرلشكر مزينـي،    »سيا«!... شود   تصويب مي   با انگلستان  قرارداد نفت ] 1933 [1311

  مـرداد  28جرياني مثل   آيا  ... اند  با خط قرمزي به هم پيوند يافته      ... آقابكوف، حجتيه 
 در تيررس قـرار  1933رس قرار دارد؟ آيا واگذاري امتيازي مانند امتياز نفت     در تير 
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  1...شود؟  مطرح مي»كتاب« با  ايرانگرفته است، كه باز حزب توده
ينـده نزديـك حـزب        اگر در آ  : ق توجه شود   سياسي تحليل فو   -به مضمون قوي تبليغي   

 بعلت كشف فعاليتهاي جاسوسي و براندازي آن زير ضربه قـرار گيـرد، بعلـت توطئـه                  توده
گرايانـه و پـيش        يـك توطئـه سياسـي راسـت        اً است و اين ضربه صرف     »حجتيه«امپرياليستي  

ـ !  است 1332  مرداد 28 يا كودتاي    1933درآمد، حوادثي از قبيل قرارداد نفت        هـر روي،   ه  ب
 ، فـرود آمـد    »حزب شـيطان  «بر  ) عج(اهللا االعظم    ضربه از سوي سربازان گمنام حضرت بقيه      

 بـدان  اًحـزب صـراحت  اسناد جاسوسي و توطئه براندازي به اطالع همه رسيد و سـران ايـن    
بعكـس، پـس از انحـالل       . ي نيـز بوقـوع نپيوسـت       مرداد 28اعتراف كردند و هيچ كودتاي      

روابط  مستحكمتر شد و حتي      طلبانه جمهوري اسالمي ايران     مواضع استقالل  »حزب شيطان «
 بلكـه بـر پايـه       ،؛ ولي اين بار نه برپايـه وابـستگي        توسعه يافت ) سابق (آن با اتحاد شوروي   

آن بـر اشـتباهات        و اعتراف صـريح       و ايدئولوژي ماركسيسم   تحوالت دروني نظام شوروي   
 در  »گالسنوسـت  «»نوانديـشي «و  ) پروسـتريكا  (»نوسازي«گذشته و انقالب دومي كه با نام        

  .به راه افتاد جامعه شوروي
  

  مجاهدين خلقحزب توده و 
 از پيدايش آن بعنوان يـك جريـان         ، حزب توده  »سازمان مجاهدين خلق  «با آغاز فعاليت    

 يهـا   گـرايش آنچه كه بويژه سبب شعف حزب توده شـد،          .  استقبال كرد  » مذهبي - انقالبي«
 ارديبهشت  15در نتيجه، حزب توده در      . اين گروه بود   آشكار ماركسيستي در بينش التقاطي      

ارسال داشت و به پخش جزوه پاسـخ        » سازمان مجاهدين خلق  «ب به   ا پيام گرمي خط   1353
 2. دسـت زد  ايـران از راديو پيـك ) 30/3/1352(مجاهدين خلق ايران به اتهامات اخير رژيم    

وه مذكور چـراغ سـبز      ز نيز در ج   »مجاهدين«بود و   » جبهه واحد «ت تاكتيك   كمحور اين حر  
حـزب تـوده پـا را فراتـر گـذارده و         . هـا نـشان داده بودنـد         را بـه ماركسيـست     »اتحاد«اين  

 » لنينيـسم  - جوينـدگان ماركسيـسم   «بعنوان  » كهاي فدائي چري«كنار    را، در  »مجاهدين خلق «
 در ميـان نـسل   ماركسيـسم تشديد كـشش بـسوي   «كرد و حركت آنان را بعنوان         ارزيابي مي 

  3.نمود  تلقي مي»جوان

                                                            
 .19 ـ 14، ص 1361 آبان 15،، پرسش و پاسخنورالدين كيانوري. 1
  .719 ـ 716ا، ص ه اسناد و ديدگاه. 2
  .798همان مأخذ، ص . 3
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 نبود و حزب توده در       مورد قبول حزب توده    »مجاهدين«معهذا، شيوه تروريستي مبارزه     
 »چريكهـاي فـدائي   «هر چند مخاطـب اصـلي را        » مشي چريكي «هاي خود با پيروان       پلميك

 نيـز  »مجاهدين« به   يقرار داده بود، ولي گوشه چشم     ) تيماركسيسبعلت ايدئولوژي رسمي    (
  1.داشت

برداشت حزب تـوده از     .  جلب شد  »ن مبارز مسلمانا« به   ها توجه حزب توده     در اين سال  
-ليبرالـي   «هاي محدود و روشـنفكري        ، جريان »مسلمانان مبارز «) ملي(طيف راست و ميانه     

و طيـف   ) بـويژه فرانـسه   ( در مجامع خـارج از كـشور         » سوسياليستي - اسالمي« و   »اسالمي
هنوز حزب توده،   .  بود ين خلق  جريان التقاطي مجاهد   »مسلمانان مبارز «) چپ (»دمكراتيك«

، )قـدس سـره   (نهضت امـام خمينـي   براساس عدم تجانس بنيادي مكتبي و فرهنگي خود با      
 »مسلمانان مبـارز  «را درك كند و لذا      عميق مردمي اين نهضت     توانست اهميت و پايگاه       نمي

جبهـه  «حزب توده بر مبنـاي تاكتيـك        . ديد  ميرا تنها در مجامع التقاطي روشنفكران غربگرا        
 دسـت زد، كـه در آن چنـين          »پيك ايران «اي از راديوي     به پخش مقاله   1354 در سال    »واحد

  :آمده است
هاي ستمكش مذهبي و مبـارزات محافـل ملـي و             در كشور ما نيز بيداري توده     

محافـل  «يعنـي   [آنـان   ... ورده اسـت    آدمكراتيك اسالمي مسائل نـويني را بوجـود         
فهمنـد و چنـان تفـسير         تعاليم اسالمي را چنان مـي     ]  نگارنده -»دمكراتيك اسالمي 

كنند كه به معناي انجام يك انقالب عميـق ضـد امپرياليـستي و دمكراتيـك در                   مي
جامعه ايراني است، انقالبي كه بايد به سمت سوسياليسم فرا رويد و به هـر گونـه                 

  2.نسان از انسان پايان دهدكشي ا بهره
  :گويد   و در جاي ديگر چنين مي

روند كه ما بين آموزش اسالم و         حتي تا آنجا مي   ] مذهبيون[بخشي ديگر از آنها     
بينند و در صدد آشتي دادن اين دو آموزش با هم             آموزش ماركسيستي تناقضي نمي   

  3...آيند بر مي
 »مجاهدين خلق « و    ميان حزب توده   »تحادا«ها، دردوران رژيم پهلوي         عليرغم اين تالش  

 چپ و   ماركسيسم، به   ماركسيسم در گرايش خود به      »مجاهدين«به عكس   . صورت نگرفت 

                                                            
  ).766 ـ 757همان مأخذ، ص  ( نوشته نورالدين كيانوري»هاي مبارزه  درباره شيوه«مراجعه شود به مقاله . 1
 .795همان مأخذ، ص . 2
 .798مأخذ، ص  همان. 3
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دند و بر ايـن اسـاس حـزب        تمايل نشان دا   و بيشتر به مائوئيسم   ) چريكهاي فدائي (چريكي  
 ريـشه در  »مجاهـدين خلـق  «اين گـرايش  .  دانستند»اپورتونيست« و »رويزيونيست«توده را  

 سـالهاي   »مجاهـدين خلـق   « در واقـع جريـان       .خاستگاه بينشي و سياسي اين جريان داشت      
 بــود و بــه همــين دليــل 1340 دهــه »مياســال« پــرورده و فرزنــد ليبراليــسم 1354-1350

تـوده در آن      به همراه نفرت سنتي جريـان ليبرالـي از حـزب           »گرايانه  ملي« قوي   هاي  گرايش
اين عامل پايـه روانـشناختي و بينـشي بـود كـه، عليـرغم تمايـل شـديد                   . رسوب كرده بود  

خـص و    چريكهاي فدائي و مائويـستي بطـور ا        »گرايانه  ملي« به ماركسيسم    »مجاهدين خلق «
ايدئولوژيك آن به سمت ماركسيسم بطور اعم، سبب جـدائي آن            شديد   هاي  گرايشعليرغم  

همـين عامـل در سـالهاي پـس از انقـالب      . شـد   مـي چپ سنتي ايراناز حزب توده بعنوان  
  . از حزب توده گرديد»مجاهدين خلق« سبب دوري اسالمي

جبهـه  «دومـين آمـاج تاكتيـك       ) 1357اسفند   (پلنوم شانزدهم كميته مركزي حزب توده     
 »سـازمان مجاهـدين خلـق     « بـه    اهللا خمينـي    آيـت   هاي مبارز پيرو راه        را پس از گروه    »واحد

 حـزب تـوده     »داري  غيـر سـرمايه   راه رشد   « بعبارت ديگر، در استراتژي      1.معطوف كرده بود  
 -1359در سالهاي   .  بود »مجاهدين خلق «شد    دومين نيروي اصلي سياسي كه بايد جلب مي       

اي     زنـدانيان سياسـي تـوده     .  حزب توده نهايت تالش خود را در اين راستا انجـام داد            1358
كـه بـا برخـي از سـران         )  و علـي خـاوري     ، رضـا شـلتوكي    عمـويي مانند علـي     (رژيم شاه 

آشـنائي در زنـدان داشـتند،         سـابقه   ..) . و ، منصور بازرگان  مانند مسعود رجوي   (»مجاهدين«
تـوده معتقـد بـود كـه اگـر نيـروي            حزب  . فراهم آورند  اين اتحاد را     هاي  زمينهكوشيدند تا   

مدارانـه و پراگماتيـستي        با پختگي و زيركي سياست     »مجاهدين خلق «سياسي فعال و جوان     
اپوزيـسيون  « آميخته شود، نيرومنـدترين  »جبهه متحد«رهبري حزب توده در چارچوب يك      

 پديـد  نقـالب اسـالمي  ميـز ا آ  براي مسخ انقالب و در شرايط مناسـب برانـدازي قهـر          »چپ
اين همگامي نه تنها صورت نگرفت، بلكه مشي عملي           ولي، به دالئل گوناگون،   . خواهد شد 

 سياسـي روز    مـسايل  هر روز از مشي پراگماتيستي حزب توده در          »مجاهدين«ماجراجويانه  
جوئي با انقالب اسالمي را پي گرفته بودنـد            راه ستيزه  »مجاهدين خلق «. فاصله بيشتر گرفت  

 ،و در اين راه به سمت نيروهاي سياسي ضدانقالب و ماجراجو تمايل داشـتند و در مقابـل                 
اهللا را تاكتيك محوري خـود قـرار          و امت حزب   همگامي ظاهري با خط امام    حزب توده راه    

  .داده بود
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 و نما و شاخص تعيين كننده مشي عملي حزب تـوده         ، قطب گفتيم كه نيروهاي خط امام    
مجاهـدين  «تـشديد تعـارض عملكردهـاي       . مواضع آن در قبال ساير نيروهاي سياسي بـود        

و را  رفت كه انتخاب ميان اين د        الجرم به سمتي مي     با نيروهاي اصيل انقالب اسالمي     »خلق
تـرين    را چـپ  »مجاهدين خلـق  «حزب توده در حاليكه     . ساخت  براي حزب توده ناگزير مي    

آن را فـداي مـصالح        مندانـه مجبـور شـد كـه           دانـست، اسـف      مي »دمكراسي انقالبي «جناح  
در نبـرد   . هد همگامي ظاهري نشان د    استراتژيك خود سازد و با نيروهاي مسلمان خط امام        

، 1359نيروهـاي انقـالب اسـالمي در نيمـه دوم سـال        ر بـا  صـد   مريكائي خـط بنـي      اسالم آ 
ر بدل شد و آنـان      صد  بندي و محرك اصلي خط آمريكائي بني         به استخوان  »مجاهدين خلق «

، اين حزب را آماج حمالت شديد       امام مواضع حزب توده در حمايت ظاهري از خط          لبدلي
 1.جـاي دادنـد   »جبهه متحـد ارتجـاع    « در   قرار داده و آن را در كنار حزب جمهوري اسالمي         

حزب توده در اين مقطع با نگارش مقاالت متعدد پلميك كوشيد تا آخرين تـالش خـود را                  
اي   گماتيستي خود به كار گيـرد و از جملـه در مقالـه             به سياست پرا   »مجاهدين«براي جذب   

  : چنين نوشت»هاي چپ روي در مشي سياسي مجاهدين خلق ريشه«با عنوان 
 هيچ نيروي اسالمي ديگر را به مـسلماني قبـول ندارنـد، هـيچ               مجاهدين خلق 

شـماري از     هـاي انگـشت      جز گـروه   -  و جهان  جريان ماركسيستي را هم در ايران     
آنها از فراز منبـر انقالبـي       . شناسند   ماركسيست واقعي نمي   - نماها  روها و چپ    چپ

 لنينيـسم   - ماركسيـسم خود به مـسلمانان درس اسـالم و بـه ماركسيـستها درس              
  2اين عارضه پدر ساالري و خودمركزبيني چه منشائي دارد؟. دهند مي

 چـپ روي، و نـه فراتـر و     اً صرف »مجاهدين«، مواضع   از ديدگاه ماركسيستي حزب توده    
  :باشد مي) خرده بورژوازي(عميقتر از آن است و ريشه آن در منشاء طبقاتي اين جريان 

روي در خـوي و خميـرة         هدف اين سير و گشت، نشان دادن جان مايـه چـپ           
در وراي عقايد مذهبي يا غير مذهبي، سـرانجام ايـن           .  بود »مجاهدين خلق «رهبري  

ن اسـت كـه سـخن         واقعيت سرسخت طبقاتي و تعلقـات و روحيـات ناشـي از آ            
، محـرك اصـلي     »مجاهدين«روي در سياست و احوال        هاي ناب چپ    رگه. گويد  مي

ه پريدن و   آن شاخ   ها نسبت به ديروز، از اين شاخه به           چرخش دوار انگيز امروز آن    

                                                            
  .»جبهه متحد ارتجاع عليه مجاهدين خلق«، مقاله 9/10/1359، 103، شماره اهدمراجعه شود به نشريه مج. 1
 رحمـان  نويسنده جـزوه فـوق     (59، ص   1360،  ، انتشارات حزب توده    و انقالب ايران   »مجاهدين خلق «رهبري  . 2
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آن سازمان سياسـي      بروز اين روحيات، در اين يا       . هاي قبلي آنها است     ديگر نوسان 
 اجتنـاب   - البته به درجـات مختلـف        -خلقي، در وجود اين يا آن رهبر اجتماعي         

  1...ناپذير است
از اين موقعيت براي    كوشيد تا      مي ، حزب توده   با خط امام   »مجاهدين«با تشديد تعارض    

در ايـن   .  بـه اثبـات رسـاند      تحكيم مواضع خود سود جويد و همگامي خود را با خط امـام            
 از او   هائي دست زد كه افشاي آن سبب جدائي بيـشتر منـافقين            راستا حزب توده به حركت    

  بـا سـفارت عـراق   ر در لندنصد حزب توده سندي دال بر تماس نماينده بني     ،  از جمله . شد
اين سند، از طريق عوامل نفـوذي منـافقين در   . وزيري داد بدست آورد و محرمانه به نخست  

 رسيد و بعنوان سند جاسوسي حـزب تـوده بـراي       وزيري به دست رجوي     اطالعات نخست 
  ! چاپ شدشريه مجاهد در ن»انحصارطلبان«

 بـراي حفـظ موقعيـت خـود، و تعـارض             حزب توده  ،رصد  همگام با فرآيند سقوط بني    
 با مـشي پراگماتيـستي حـزب تـوده و نيـز بعلـت همگـامي                 »مجاهدين«ماجراجويانه    مشي

در .  موضـع گرفـت    »مجاهـدين خلـق   «عليه   اً با نيروهاي آمريكائي راست، الزام     »مجاهدين«
ميان نيروهـاي   (»نيروهاي بينابيني« بعنوان »مجاهدين خلق «،  )1360دين  رفرو(پلنوم هفدهم   

ر و  صـد   م با سـقوط قطعـي بنـي       ارزيابي شد و سرانجا   ) »جبهه پايداري « و   »يبرانداز   جبهه«
جبهـه ضـد   « را در »رهبري مجاهدين خلـق «، حزب توده آغاز فاز نظامي درحركت منافقين 

  : ارزيابي كرد» عليه انقالب ايرانآمريكا توطئه هشتم « و از اجزاء »انقالب
هـاي     و گروه  »كومله«ي و   »رنجبر«ي و   »پيكار« و   »مجاهدين خلق «راجويان  ماج

طلب، با كمك متخصصين آموزش ديده،  سازمان يافته تروريست ساواكي و سلطنت
دار ايـن بخـش از    اند، عهـده   فرستاده شده و اسرائيل و مصر و فرانسه  كه از آمريكا  

  2.اند توطئه
كـرد ولـي در عـين حـال       را محكـوم مـي   منـافقين »تروريسم كور« هر چند   حزب توده 

ئي و اطالعـاتي در مقابلـه بـا    كوشيد تا با احتياط و ماليمت ديپلماتيك از مسئولين قـضا    مي
  :تروريسم انتقاد كند

العمل حاكميت در برابر اين تروريـسم         زير تأثير عناصر افراطي و قشري، عكس      
 بموقع خود يادآوري  ايران  همانطور كه در اعالميه كميته مركزي حزب توده        -كور  
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هزاران نفر از پيـروان سـازمان مجاهـدين         . ت بود  سخ  و  بيش از اندازه ضرور    -شد
 از جوانـان پرشـور، مـيهن        اً بازداشت شدند و گروه كثيري از آنان، كه اكثـر          خلق

دوست و انقالبي، ولي گمراه شده ميهن ما بودند، جان خود را در راه ايـن اشـتباه                  
ديگر نيـز در زنـدان بـسر        بزرگ سياسي رهبران خود از دست دادند و هزاران نفر           

  1.برند مي
سـازمان مجاهـدين    «ديـد     از اين انتقادات چه بود؟ حزب توده كه مي         انگيزه حزب توده  

حـزب تـوده   .  ناراحت بـود اً فرو رفته طبع»غرب« جدا شده و به كام   »شرق«از دامان   » خلق
 كه هنوز نيز آنها را بـالقوه از آن خـود و از              دار منافقين در اين مرحله به مسئله نيروهاي هوا      

دانست، توجه كرد و كوشيد تا سياست به اصطالح نرم و توأم               مي »جبهه متحد خلق  «اركان  
در واقـع ايـن طـرز برخـورد، نـه از سـر       . با مماشات را به مسئولين مملكتـي توصـيه كنـد      

هـا و      در اعالميـه   .آوردن دل منافقين و جـذب هـواداران آن بـود            ، كه براي بدست     دلسوزي
به فرمول دقيق فوق    .  منافقين است  »رهبران خائن «هاي حزب توده، مخاطب حمالت        تحليل

ـ      جدا مي  »هواداران« و   »اعضا« و   »كادرها« از   »رهبري« ،اوالً: توجه شود  ، در ميـان    اًشـود، ثاني
رهبـري  «گـوئي   !  اسـت  »رهبري خائن « به   اًقائل شده و خطاب صرف    خود رهبري نيز تمايز     

  نيز وجود دارد كه بزعم حزب توده بايد در برابر سياست ماجراجويانـه رجـوي               »غيرخائني
حزب توده، كـه اكنـون اميـد خـود را بـه             . توده گرايش يابد   قدعلم كند و به مواضع حزب     

كـرد كـه      عيني و ملمـوس مـشاهده مـي        ست داده بود، بطور    از د  اًجذب سران منافقين قطع   
اهللا در صـحنه، سـازمان        تأثير اقدامات مقامات جمهوري اسالمي و حضور امت حـزب          تحت

 تـوان حـسابي     اي ندارد و روي آن نمـي        منافقين به سراشيب نابودي كامل درغلطيده و آينده       
ف هوادار منافقين، كه همـواره در محاسـبات         ولي در عين حال توجه داشت كه طي       . باز كرد 
 توأم با نارضايي و -شد، نوعي حالت زدگي و انفعال سياسي توده بدان توجه زياد مي     حزب

ايـن طيـف بـه دليـل       .  پيدا كرده اسـت    -گاه نفرت از انقالب و حاكميت جمهوري اسالمي       
 يـك نيـروي بـالقوة       اعتماد است و بمثابه     هاي ماجراجويانه رهبري منافقين بدان بي       سياست

فاقد رهبري در جامعه رها شده و لذا بايد كوشيد تا آنرا به زيـر پـرچم حـزب تـوده و بـه                        
 در قبـال     كميتـه مركـزي حـزب تـوده        »دلسوزانه«سياست  .  كشيد »جبهه متحد خلق  «داخل  

  .هواداران منافقين از اين زاويه قابل تبيين است
ـ       ايد افزود كه حزب توده    در عين حال ب     اصـلي را بـه      الش در همين عملكرد خود نيز ت
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داشت، و لذا در موارد معدود كه از طريق شبكه             معطوف مي  جلب نيروهاي انقالب اسالمي   
آورد، بـا   مـي  بدسـت  دهـاي منـافقين  ر سازماني خود، اطالعـاتي پيرامـون عملك      - جاسوسي

  .داد حسابگري و سنجش شرايط، آن را در اختيار مقامات اطالعاتي و دادستاني قرار مي
  

  لبط  و ضدانقالب سلطنتحزب توده
، ضـد انقـالب راسـت تمـام نيروهـاي ضـد انقالبـي وابـسته بـه                   از ديدگاه حزب توده   

و ) كمپـرادور (داري بـزرگ و وابـسته         طرفدار سـرمايه  امپرياليسم غرب و ارتجاع جهاني و       
هـاي سـلطنت      اين طيـف، عناصـر و گـروه       . گرفت  فئوداليسم و زمينداري بزرگ را در برمي      

، نظاميان و كودتاچيان وابـسته بـه غـرب و گروههـايي ماننـد                شاپور بختيار  انطلب، هوادار 
 ليبرالها هر چنـد از آنهـا بعنـوان يـك            احزب توده در برخورد ب    . شد  مل مي را شا .. . و »نيما«

برد، ولي هميشه ميـان ليبرالهـا و ضـد انقـالب راسـت تفكيـك قائـل                    نيروي راست نام مي   
از . ها در موضع براندازي علني و مستقيم نظام جمهوري اسالمي نبودنـد             شد؛ زيرا ليبرال    مي

 نيز جزء طيف ضد انقـالب راسـت بـود، ولـي بـدالئل               »انجمن حجتيه « ديدگاه حزب توده  
  .گنجانيد  در طيف ضد انقالب راست، بطور رسمي، نمي- ها گوناگون آن را مانند ليبرال

 در چـارچوب اخـتالف      اًشرق بود، و طبع    قدرتر، يك گروهك وابسته به اب     حزب توده 
  ، با ضد انقـالب     با امپرياليسم غرب و رقابت آنان بر سر تصاحب ايران          منافع اتحاد شوروي  

 و در رأس آن     -ديـد كـه امپرياليـسم غـرب         حـزب تـوده مـي     . راست در تضاد قرار داشت    
 از طريق عوامل خـود و نيروهـاي ضـد انقالبـي راسـت، و نيـز بخـش                    -امپرياليسم آمريكا 
تمـام نيـروي     بـا  )هاي آمريكائي و ليبرالهاي چپ      ماركسيست(قالب چپ   وسيعي از ضد ان   

هاي خـشن رو        راه شيوه   را براندازد و در اين     كوشد تا نظام جمهوري اسالمي ايران       خود مي 
دهد و مطمئن بود كه در        درروئي مستقيم را به كار گرفته و عمليات براندازي را سازمان مي           

 ها از اولـين قربانيـان     »اي  توده« ورت استقرار يك رژيم كودتايي وابسته به غرب در ايران         ص
 كوشيد تا با خطر ضد انقالب راست         مي اًلذا، در چارچوب منافع خود، طبع     . آن خواهند بود  

 نشود و شـرايطي     »طعمه غرب «اسالمي   مقابله كند و به سهم خود تالش ورزد تا جمهوري         
اي كه طبق محاسبات شـوروي و حـزب تـوده،             فراهم آمده براي آينده حفظ شود؛ آينده      كه  

گـر شـرق در خواهـد      استراتژي درازمدت و خزنـده بـدامان ابرقـدرت تجـاوز            با يك  ايران
  .غلطيد

نظـام   در قبال     آميز حزب توده   تأييداز سوي ديگر، ضد انقالب راست از مواضع بظاهر          
نمـود و از طريـق زرادخانـة           حداكثر استفاده تبليغـاتي را مـي       جمهوري اسالمي و خط امام    
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كوشيد تا نظام جمهوري اسالمي را يك نظام وابسته به شرق و مسئولين و                تبليغاتي خود مي  
 راه را   »خطـر كمونيـسم   « جلوه دهد، و بدينسان زيـر عنـوان          »اي  توده«مقامات جمهوري را    

هاي براندازي خود هموار سازد و سياست تجاوزكارانة خويش را در برابر افكار               توطئه رايب
 چنين  6/9/1359 در برنامه    از همين زاويه است كه راديو بختيار      . عمومي جهان موجه نمايد   

  :گويد مي
و خورند و سـر يـك اژدهـا و د    آب مي ايسم از يك آبشخور   آخونديسم و توده  

  .يند، كه همان اتحاد سرخ و سياه است آ اسب در يك درشكه بشمار مي
 ضد انقالب راست، در درجه اول منافع كوتاه مـدت           ا در برخورد ب   بنابراين، حزب توده  

و دراز مدت خويش را در مد نظر داشت، و بـه هـيچ روي در قبـال سرنوشـت انقـالب و                       
كوشيد تا    در راستاي اين هدف، حزب توده مي      . كرد  ميجمهوري اسالمي تعهدي احساس ن    

هاي ضد انقالب راسـت كـسب اطـالع كنـد و بخـشي از ايـن اطالعـات را، بـه                       از فعاليت 
ماننـد اخبـاري پيرامـون      (تشخيص خود، در اختيار مقامات جمهوري اسـالمي قـرار دهـد             

  1...). وكودتاي نوژه
امپرياليسم غرب   ي ابرقدرت شرق در برابر    اه  ريزي سياست   هناماز اين اطالعات براي بر    

 بايد توجه داشت كه سهم حـزب تـوده          .شد   نيز استفاده مي   و تدوين مشي خود حزب توده     
 آن بـه مقامـات جمهـوري اسـالمي،          ارائـه ضد انقالب راست و       در كسب اطالع از فعاليت    

نمود و بخش مهمي از ايـن اطالعـات متعلـق        تبليغ مي بسيار كمتر از آن بود كه حزب توده         
 كه حزب توده بطور غيرقانوني توسـط تـشكيالت و يـا عوامـل نفـوذي                 ،بود به خود مردم   
  .كرد خويش كسب مي

  
  يمنابع اطالعات

  : در ضد انقالب راست بشرح زير استمنابع اطالعاتي حزب توده
ـ   :هاي حزبي    سازمان -1  ،پيونـدهاي خويـشاوندي   (ي، كـه بـداليل خاصـي         افراد حزب

ند دآور  از فعاليتهاي ضد انقالب راست اطالعي بدست مي       ..) .دوستي و همسايگي، شغلي و    
اطالعـات  . موظف بودند بالفاصله اين اطالعات را دقيق كنند و در اختيار حزب قرار دهند             

طـرف شـعبه اطالعـات      شد و در صورت لزوم از          به مركز حزب انتقال داده مي      اًفوق سريع 

                                                            
، مؤسسه مطالعـات و      به كتاب كودتاي نوژه    »كودتاي نوژه « در مسئله    براي آشنائي با مواضع و نقش حزب توده       . 1

  . مراجعه شود1367، دهه فجر پژوهشهاي سياسي
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الزم بـه توضـيح     . شـد   شد و خبر پيگيري مـي       حزب با منبع خبري تماس مستقيم گرفته مي       
 اشـرافي بودنـد،     اًهاي مرفـه و بعـض       ادهو، كه از خان   است كه بسياري از اعضاي حزب توده      

از آن بـراي    گرفتند كـه اطـالع        بدليل موقعيت خانوادگي خود گاه در مركز اخباري قرار مي         
  .يك بسيجي مستضعف و جنوب شهري غير ممكن بود

 عوامل نفوذي حـزب     :هاي جمهوري اسالمي     عوامل نفوذي در نهادها و ارگان      -2
يكي از منـابع مهـم اطالعـاتي        ) بويژه ارتش (هاي جمهوري اسالمي       در نهادها و ارگان    توده

آنها بنحو غير قانوني اطالعـات خـود را از   . دحزب توده از فعاليت ضد انقالب راست بودن       
 دادند، تا مورد سوء    مقامات جمهوري اسالمي پنهان ساخته و در اختيار حزب توده قرار مي           

  .هاي سياسي و تبليغاتي و اطالعاتي اين گروهك قرار گيرد استفاده
اي كـه    افراد تـوده  آن تعداد از: در ضد انقالب راست عوامل نفوذي حزب توده -3

 دوسـتان   ، محـل زنـدگي    ،بدليل پيوندهاي شغلي، خـانوادگي    (داراي امكانات خاصي بودند     
 در صورت لزوم، زير نظر شـعبه        ،گرفتند  و در جريان يك فعاليت ضد انقالبي قرار مي        ..) .و

اطالعات حزب توده، بصورت عامـل نفـوذي در جريـان ضـد انقالبـي فـوق بـه فعاليـت                     
 از دوسـتان قـديمي      »كودتـاي نـوژه   «براي نمونه، عامل نفوذي حزب توده در        . پرداختند  مي

  .سران كودتا بود ، ازابوالقاسم خادم
، از منابع اطالعاتي حزب     هاي جاسوسي بلوك شرق      و ديگر سرويس   ب. گ. كا -4
آنان بخشي از اطالعات مهمي را كه از        . رفتند  ه با ضد انقالب راست بشمار مي       در رابط  توده

نـد در  دآور  ن بدسـت مـي      طرحها و فعاليتهـاي امپرياليـسم غـرب و نيروهـاي وابـسته بـه آ               
  .دادند چارچوب مصالح و سياستهاي خود در اختيار حزب توده قرار مي

، كه با حزب منحلـه تـوده        رهاي ديگر  در كشو   احزاب كمونيست هوادار مسكو    -5
 در كـشور خـود داراي عوامـل نفـوذي و اطالعـاتي              اًناسبات دو جانبه بوده و احيان     مداراي  
 ،، حـزب كمونيـست لبنـان      ، حزب كمونيـست سـوريه     مانند حزب كمونيست عراق   (بودند  

  .رفتند  بشمار مياز منابع اطالعاتي حزب توده..) . وبرخي احزاب كمونيست اروپاي غربي
  

  اهداف سياسي و اطالعاتي
 طيف ضدانقالب سلطنت طلـب      ا را از برخورد ب    اهداف سياسي و اطالعاتي حزب توده     

  :توان بيان داشت چنين مي
 عمده كردن خطر امپرياليسم غرب و ضـدانقالب راسـت و الپوشـاني و زيـر سـايه                -1

 و حزب منحله توده محور اصلي سياست         گرانه شوروي   ها و عملكردهاي توطئه     بردن طرح 
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حـزب تـوده    . داد  هاي سياست داخلي و خارجي تـشكيل مـي           را در همه عرصه    حزب توده 
 جدي اسـت، فـوري      خطر آمريكا «ا با طرح جنجالي و گسترده شعارهائي چون         كوشيد ت   مي

 به خيال خود از خطر امپرياليسم غرب و ضد انقـالب راسـت بعنـوان                »!است، متحد شويم  
يك لولو براي ترساندن مردم و مسئولين جمهـوري اسـالمي و سـوق دادن آنهـا بـه دامـان                   

كوشـيد تـا      هاي اطالعـاتي مـي       اين رو، حزب توده در زمينه      از. ابرقدرت شرق استفاده كند   
آنرا مطرح نمايد كه گـوئي   آميز برجسته سازد و بنحوي    كوچكترين خبرها را به شكل اغراق     

اي بجـز پنـاه بـردن        هاي وسيع امپرياليسم و ضد انقالب راست هيچ راه چاره           در قبال توطئه  
. وجود نـدارد  ) در عرصه داخلي  (حزب توده    و دوستي با  ) ليالمل   بين  در عرصه ( به شوروي 

 شده توسط حزب توده به نهادها و مقامات مـسئول   ارائهبررسي مجموعه اطالعات و اخبار      
از جمله، گـاه حـزب تـوده بجـاي آنكـه            . و شيوه نگارش و اطالع آنها مؤيد اين نظر است         

آنرا در صـفحه       با حروف درشت     خبري را در اختيار مقامات قرار دهد، به شكل برجسته و          
كوشـيد در افكـار عمـومي نـوعي تـرس             كرد و بدين ترتيب مي       درج مي  اول روزنامه مردم  

  .ها سهيم جلوه دهد ايجاد كند و يا خود را در كشف توطئه) پانيك(
  بود كه توسط امپرياليـسم غـرب و        »خطر كمونيسم «اين ترفند درست نسخه بدل ترفند       

 »خطـر كمونيـسم  «هاي تبليغاتي خود با تبليغ        آنان در بوق  . رفت  ضد انقالب راست بكار مي    
حـزب  . سـاختند    وانمود مي  »وابسته به روسيه  « و   »ها  اي  توده«اسالمي را حكومت     جمهوري

 امپرياليـسم و ضـد      نمـود كـه      از اين حربه استفاده كرده و چنين تبليـغ مـي            نيز متقابالً  توده
تـرين و ضـد     شناسند و لـذا انقالبـي   انقالب راست بزرگترين دشمن خود را حزب توده مي  

ه زاد  هائي چون سخنان قطـب      فاكت!! ترين نيروي سياسي ايران حزب توده است        امپرياليست
هـاي    حليـل طلبان در دادگاه انقـالب دربـاره حـزب تـوده و تفـسيرها و ت                معدوم و سلطنت  

شد و بعنوان شاهد اين مدعا بكار        نشريات و راديوهاي غربي توسط حزب توده برجسته مي        
  . رفت مي

هاي ضد انقالب راست و امپرياليسم غرب در چارچوب اخـتالف              خنثي كردن طرح   -2
 خـود نيـز واقـف بـود كـه      هر چند حزب توده  : هاي شرق و غرب     منافع و رقابت ابرقدرت   

هر حال بـه دليـل      ه  تواند داشته باشد ولي ب      گروهك نقش مهمي در اين امر نمي      ك  بعنوان ي 
  .كوشيد تا در اين امر شركت جويد انقالب راست مي اختالف منافع با ضد

 جلب اعتماد مقامات و مسئولين جمهوري اسالمي و نشان دادن خود به عنوان يـك                -3
  .اء و تداوم نظام جمهوري اسالميسازمان مدافع و دلسوز انقالب و طرفدار بق

 كسب اطالعات مورد نياز بمنظور ارزيابي نيروها و تدوين مـشي سياسـي و تنظـيم                 -4
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 ، سياسـي  ،هـاي اقتـصادي، اجتمـاعي        در زمينـه   هاي برخورد با نيروهاي خـط امـام         تاكتيك
  .... نظامي و،ياطالعات

  
   و ضد انقالب چپحزب توده

نمـا و     چـپ، چـپ   : شـد   هاي چپ به سه بخش تقـسيم مـي        و، نير از ديدگاه حزب توده   
 بود كه به اعتقاد حزب توده چپ اصـيل و            پديده چپ سنتي ايران    ،منظور از چپ  . گرا  چپ

  .گرفت را در بر مي) گرا هاي شوروي ماركسيست(شد و خود حزب  راستين را شامل مي
هـايي   ها بود و گروهـك  هاي آمريكائي و مائوئيست   تماركسيسنما، شامل      چپ نيروهاي

از ديـدگاه  . گرفـت  ها و غيره را در بـر مـي          ، تروتسكيست »پيكار«،  »كومله«،  »رنجبران«چون  
 ايجاد شـده و بـا       آمريكا و رژيم مائوئيستي چين      اليسم  ها توسط امپري    ، اين گروه  حزب توده 

هاي جاسوسي امپرياليستي در جهت ايجـاد اغتـشاش در             و ساير سرويس   »سيا«يزي   ر  برنامه
ـ   . كردند  داخل كشور و ضديت با انقالب عمل مي        ده در قبـال ايـن طيـف        وسياست حزب ت

در عين حـال برخـورد حـزب      . آنها   و سياسي و افشاء ماهيت       عبارت بود از مبارزه تبليغاتي    
هاي قوي بحث پلميك به منظور جذب هواداران و اعضاي آنها             ها جنبه    اين گروهك  اتوده ب 

نيروهـايي كـه بـه قـول خـود او            حزب توده حتي از تالش براي جذب      . را نيز در برداشت   
ب وجمهوري اسالمي بودنـد، نيـز        وابسته به غرب و در ضديت آشكار با انقال         اً و علن  اًرسم
هـاي    تعـدادي از گـروه   1360در نتيجه ايـن سياسـت بـود كـه در سـال              . كرد  ار نمي گذفرو

هاي خـود انـشعاب كـرده و بـه             از سازمان  »رزمندگان آزادي طبقه كارگر   «مائوئيستي، بويژه   
  .حزب توده پيوستند

 و  »چريكهـاي فـدائي   «، بـه دو گـروه اصـلي         ز ديـدگاه حـزب تـوده       چپگرا، ا  ينيروها
 نيز در ايـن     »راه كارگر «هاي كوچك ديگري مانند       گروهك. شد   تقسيم مي  »مجاهدين خلق «

ي پايگـاه وسـيع در ميـان جوانـان و      حـزب تـوده، ايـن نيروهـا را دارا          .طيف قرار داشـتند   
دانست و آنان را بالقوه متعلق به خـود           روشنفكران و بخشي از قشرهاي خرده بورژوائي مي       

 ماركسيـسم مشي حـزب تـوده در قبـال ايـن نيروهـا تـابعي از مـشي عمـومي                    . دانست  مي
يـروي خـود را بـر روي        توده در درجه اول ن     لذا، حزب .  بود »چپ نو «گرا در قبال      شوروي

 بدليل سنخيت ايدئولوژيك و فرهنگـي بيـشتر، در درجـه اول بـر               ،و از ميان آن   (اين طيف   
 حـزب   ها با انقالب اسـالمي      بدليل ضديت اين گروه   . متمركز كرده بود  ) »چريكهاي فدائي «

 هائي از ماركس     با نقل قول    و »پدرانه«تا با مقاالت پلميك و با لحني         كوشيد  توده همواره مي  
ا را به خود جذب كنـد و در ايـن           ه  اين گروه  ، و تجارب جنبش كمونيستي     و لنين  و انگلس 
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تـوده در    سياسـت حـزب   . را جذب نمايد  » چريكهاي فدائي «راه موفق شد بخش مهمي از       
  . ناكام مانده شرح داديم، عمالً، همانگونه كقبال منافقين

  
  »فدائيان خلق«طيف حزب توده و 

  پيش از انقالب -الف
 آنها را بعنـوان     توده  در جامعه ايران، حزب    »چريكهاي فدائي خلق  «در بدو مطرح شدن     

 و چـپ    »چـپ نـو   «اي، كه از جنـبش        يگاه توده رو فاقد پا   گروهي از جوانان روشنفكر چپ    
ا، گـوار  ، چه، ماريگالپردازاني چون رژي دبره   تأثير انديشه   متأثرند و تحت   افراطي و مائوئيسم  

. كرد و توجه كافي بدانان نداشـت   معرفي مي  ، و غيره قراردارند   ، مائو  ماركوزه ،كوهن بنديت 
هـاي اصـلي اجرائـي        در رهبري حزب توده و قبـضة اهـرم         با روي كارآمدن جناح كيانوري    

در داخـل ايـران و افـزايش         »چريكهـاي فـدائي   «توسط آنان و با مطرح شدن هر چه بيشتر          
تـر و     سياست فعال ن دانشجويان مقيم خارج از كشور، حزب توده         تعداد هواداران آن در ميا    

 را »چريكهـاي فـدائي  «از اين زمان، حـزب تـوده   . تري را در قبال آنان در پيش گرفت      دقيق
گـرا و ناپختـه و احـساساتي، ارزيـابي كـرد كـه بـدليل                  ت، ولي چـپ   ماركسيسيك نيروي   

 فقدان هواداران را براي     خألتواند   محبوبيت آن در ميان طيف وسيعي از جوانان غربگرا، مي         
حزب پر كند و بمثابه اهرمي براي جلب جوانان به سوي آن عمل نمايد و لـذا بـه سـازمان                    

 1350-1357در سـالهاي    . كـرد   چريكها بعنوان يك نيروي بالقوه متعلق به خود برخورد مي         
را بـا    »ائيچريكهاي فـد  «حزب توده مقاالت پلميك متعدد در اين رابطه نگاشت و مواضع            

 در قبال حركتهاي چپ روانة زمـان خـود           و لنين   و انگلس  گيري از آموزشهاي ماركس    بهره
ايـن مقـاالت كـه      . تي كشيد ماركسيسبه نقد   .) .ها و را.ها، اس   ها، نارودنيك   آنارشيست  مانند  (

شد و     چاپ مي  شد در مجلة دنيا      نوشته مي   و بهزادي  انشير و جو  بطور عمده توسط كيانوري   
در ايـن  . شـد   پخـش مـي  »پيك ايران«گرديد و از راديو    به صورت جزوة جداگانه منتشر مي     

ـ             يـد  باماننـد چـه     (اري از لنـين     رابطه بود كه حزب توده به ترجمه مجدد و تجديد چاپ آث
و ديگر كتبي كه در آن نظرات چريكـي         ..) . و ؟ و بيماري كودكي چپگرائي در كمونيسم      كرد

به دليـل   . بخش بود   نتيجه اين سياست حزب توده عمالً    . شد، دست زد    و آنارشيستي نقد مي   
تي مشترك و فقدان تجربه و آگاهي سياسي در         ماركسيسپايگاه اجتماعي و فكري و فرهنگ       

 نادرستي مشي چريكـي  ،تي سران حزب تودهماركسيس تجربه و آگاهي      و متقابالً  »ها  چريك«
بست فكري و پوچگرائي را در پي داشت، روند نزديكي حزب توده و چريكها                كه نوعي بن  
گروه منشعب از چريكهاي    « با نام    »يهاي فدائ   چريك«گروهي از    1356 در آبان . تشديد شد 
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سئله را بـا بـوق و       م انشعاب كرده و به حزب توده پيوستند و حزب توده اين             ،»فدائي خلق 
 ،، پـس از انقـالب     »گـروه منـشعب   « اعـضا . كرنا در بلندگوهاي تبليغاتي خـود تبليـغ كـرد         

ماننـد حـسين    (زب توده و مورد اعتماد رهبري حـزب تـوده بودنـد             اول ح  كادرهاي درجه 
 معاون شـعبه اطالعـات، فاطمـه ايـزدي         -  رهبر گروه منشعب با نام مستعار سيامك       -قلمبر

ـ   و مسئول زنان تهـران     زمعاون مريم فيرو    مـسئول دبيرخانـه مركـزي، بهمـن         رزاد دادگـر  ، ف
 گـروه   .ها نيز ايـن رونـد جريـان داشـت           در درون زندان  ..) .ريريه مردم و  حه عضو ت  زاد  تقي

تـأثير سـير     هاي سنگين داشتند، تحت     هائي كه در زندان بوده و محكوميت          وسيعي از چريك  
 بـه پـوچي     ماركسيـسم هـاي      بـست   تئوريك و بـن   - هي تجربة سياسي  حوادث و كمبود آگا   

، ، شـلتوكي  عمـويي ،  حجـري ( در زنـدان     رسيدند و به بقاياي سازمان افسري حـزب تـوده         
) اي بودنـد   سـاله زنـدان داراي وجهـه   20-25 ق، كه بدليل سـواب  ذوالقدر،شمن ، كي باقرزاده

برخي از آنان   . ، جذب حزب توده شدند     و شلتوكي  عموييتأثير   بويژه تحت و  روي آوردند،   
مانند ( عمل كردند    پس از انقالب به حزب توده پيوسته و بعنوان كادرهاي فعال حزب توده            

 برخي از اين عناصر پـس از آزادي         ...).ي و صفائ علي دليل ،  ، مراد خورشيدي  محمد حقيقت 
 پرداخته و سياست جذب آنـان       »ها  چريك«از زندان بعنوان عامل نفوذي به فعاليت در ميان          

  1.لي ساختندبه حزب توده را عم
  

  پس از انقالب -ب
اي كه در پرتو انقـالب بـراي          ، و پيدايش آزادي بيسابقه     ايران با پيروزي انقالب اسالمي   

  توسـط سـاواك     كه عمالً  » خلق سازمان چريكهاي فدائي  «هاي سياسي چپ پديد آمد،        گروه
را تـشكيل   )  نفـر  100زيـر   (گشت شـماري    نآن در آستانه انقالب رقم ا         ءاعضانابود شده و    

المال و سرقت اموال دولتـي       و با اشغال امكانات بيت     داد، به سازماندهي مجدد دست زد       مي
 آن بخـش از     ،بدينـسان . سـاخت خـود را مجهـز      .. .و پول و سالح و امكانات انتـشاراتي و        

 را به قهرمان رؤياهاي ماجراجويانـه خـود بـدل سـاخته           »چريك فدائي «جوانان غربگرا، كه    
 قـرار   »چريكهـاي فـدائي   «گيري از جو سياسـي پـس از انقـالب در پيرامـون                ، با بهره  ندبود

                                                            
ز آبـاد شـيرا    در زنـدان عـادل    1353، در سـال      پـس از انقـالب اسـالمي       »چريكهاي فـدائي  «، رهبر   فرخ نگهدار . 1

  و حـزب تـوده      به مواضـع شـوروي      داشت و در جريان اين بحثها كامالً       عمويينظم با محمد علي     هاي م  بحث
 ادامه داد و بعنوان يك عضو با        »سازمان چريكها « او پس از آزادي از زندان به فعاليت در درون            ،معهذا. پيوست
گـرا بـه بدنـه       شـوروي  ماركسيسمنگهدار از اين موقعيت خود براي القاء        .  به رهبري رسيد   »گروه جزني «سابقه  

  . را سازمان داد»اكثريت«سازمان بهره جست و انشعاب 
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در اين دوران چريكهاي فدائي سياست ماجراجويانة ضـديت بـا انقـالب را پـيش                . گرفتند
  .به محاربه با انقالب اسالمي پرداخت.. . و و كردستانرفت و در تركمن صحراگ

خور   در اين مرحله نيز به سياست قبلي خود ادامه داد و باتوجه به كميت در               حزب توده 
د و بـه كـار انتـشاراتي و         تـر شـ     تر و فعال     در اين سياست راسخ    »ها  چريك«توجه هواداران   

بارهـا سـران حـزب تـوده در         . تبليغاتي و نفوذي خود توجه جدي و دقيق مبـذول داشـت           
حزب داراي يـك سـر بـزرگ و متفكـر و            «ساختند كه     صحبتهاي خصوصي خود مطرح مي    

ها داراي يك جثه بزرگ و پرتحـرك          يك جثه ضعيف و كوچك است، در حالي كه چريك         
مل هم شوند تا    ـان بايد مك  ـاين دو سازم  .  تجربه هستند    و بي  ولي داراي مغز و سر كوچك     

ها يك نيروي كمونيـستي فعـال در          ب مغز بزرگ سران حزب و بدنة بزرگ چريك        ـاز تركي 
  ».جامعه پديد آيد

 دست »چريكها« با دو هدف به سياست انتقاد از عملكردهاي   در اين مرحله، حزب توده    
 در برابر مسئولين و جامعـه       »فدائي«هاي    تماركسيسكردن حساب خود از     اول، جدا   : زد  مي

 بـه حـساب حـزب       »چريكهاي فدائي « تا عملكردهاي ماجراجويانه و ضد انقالبي        ،مسلمان
 شاخه مسلح حـزب تـوده       »چريكهاي فدائي «توده گذاشته نشود و اين تصور پيش نيايد كه          

اي بـراي      و جاذبة آن بعنوان وسـيله       از دستاوردهاي انقالب اسالمي    گيري  دوم، بهره . هستند
 بود و مضمون آن در يك       »پدرانه«اين نقد از موضع بسيار نرم و        . »چريكها«جذب هواداران   

تجربگـي بـه       انقالبي و اصيل هستيد كه بدليل بي       ،شما عناصر صادق  «: شد  جمله خالصه مي  
 1361 در سـال  ،با پيگيري ايـن سياسـت  ! » است حزب توده ايران،ها راهن ت ايد،  چپ غلطيده 

رو در زيـر ضـربات       حزب توده بويژه بدليل بحران و ورشكستگي شديد گروهكهاي چـپ          
بـست رسـيده مبـدل        هاي ورشكسته و به بن      آلترناتيو اصلي چپ    اهللا به     انقالب و امت حزب   

  .شد
  

  »اكثريت«ش پيداي؛ انشعاب
 و ورشكستگي جريانهاي ضد انقالبـي       تأثير تعميق انقالب اسالمي    ، تحت 1359در سال   

گيـري از ايـن     بـا بهـره    حـزب تـوده   .  اوج گرفت  »چريكها«چپ و راست، بحران در درون       
كـرده و اهرمهـاي      كه در رهبري سازمان چريكها رسـوخ         ،حران توسط عوامل نفوذي خود    ب

 كوشيد تا در وهلة نخست همه سازمان را به خود جذب كند و              ،كليدي را در دست داشتند    
 سازمان  » ها  چريك«در درون    را) »اكثريت«و  » اقليت«( چون موفق نشد يك انشعاب وسيع     

 نيـز انـشعابات     »اكثريـت «بعـدها در درون     (را به سمت خود كـشيد       » اكثريت«داد و بخش    
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 را جـذب كنـد ولـي    »ها چريك«توانست از آغاز بخشي از        مي حزب توده ). ادمتعدد روي د  
 دسـتور داده    »اي  توده«االمكان تعداد بيشتري جذب نمايد به عناصر          كوشيد كه حتي    چون مي 

 سياسـت   ،»اكثريـت «اي درون     عوامـل تـوده   .  بـاقي بماننـد    »سازمان فدائي «شد كه دردرون    
آنان پس از تـصفيه و يكدسـت       .  در پيش گرفتند   حركت گام به گام به سمت حزب توده را        

 تئوريـك را  - يك برنامه سياسـي   ،هاي اصلي سازمان     و تصرف اهرم   »اكثريت«كردن رهبري   
 ، جهــانيمــسايل در . و هــواداران بــه اجــرا گذاردنــداعــضادر جهــت آمــوزش و جــذب 

مدينـه  « بـه عنـوان       جامعه شوروي  .شد  جيه مي ، تو ، بويژه در افغانستان   هاي شوروي   سياست
 و احــزاب گرديــد و حــزب كمونيــست شــوروي  مطــرح مــي و انگلــس مــاركس»فاضــله
در . شـد   تي و كمونيستي جهـان نمايانـده مـي        ماركسيس گرا بعنوان تنها نيروي اصيل      شوروي
دولت «،  »جنگ و صلح  «مانند  ( هاي جديد حزب كمونيست شوروي      وريك، تئوري  تئ مسايل

 ،»سـمتگيري سوسياليـستي   « ،»داري  راه رشد غيرسـرمايه   « ،»آميز  گذار مسالمت « ،»تمام خلقي 
بـه عنـوان   ..) .و مـضمون و نيروهـاي اصـلي آن و    دوران معاصر تضاد اصلي جهان معاصر، 

داده لنينيسم و انطباق آن با شرايط جديد جهان، تبيين و آموزش             - ماركسيسمتكامل خالق   
 بعنوان خـط ممتـدي كـه از    »ونيستي ايرانجنبش كم« جامعة ايران، تاريخ   مسايلدر  . شد  مي

گرديـد و     شـود، ترسـيم مـي        خـتم مـي    ير آغاز و به حزب توده و كيـانو        حيدر عمو اوغلي  
)  مـرداد  28 ،المجريان نفت ش  (هاي حزب توده در مقاطع اصلي تاريخ معاصر ايران            خيانت

در اين رابطه حزب توده امكانات و نيروي انتشاراتي زيـادي صـرف كـرد و                . شد  توجيه مي 
برخـي از ايـن كتابهـا    .  تهيه و منتشر كـرد »ها چريك« مسايلهائي براي پاسخگوئي به    كتاب

 و  ، حزب توده ايران   )جوانشير. م. ف ( طالها ، افسانه )جوانشير. م. ف ( مرداد 28: عبارتند از 
، چهل سـال در سـنگر       )وريكيان (، نكاتي از تاريخ حزب توده ايران      )كيانوري (دكتر مصدق 

چـين شـده      دست اي مفصل از اسناد     مجموعه (، اسناد و ديدگاهها   )مجموعه مقاالت ( مبارزه
 در توجيه تـاريخ     1357 تا   1320 و زير نظارت كيانوري از       هرگان و حيدر م   توسط جوانشير 

 ،)حيـدر مهرگـان   (داري و خـرده بـورژوازي         روها، راه رشد غير سـرمايه       ، چپ )حزب توده 
شد و     تبليغ مي  هاي فوق در نشرية كار      همزمان، كتاب .. . و )حيدر مهرگان (اكتبر و ضد اكتبر     

 در  1361در نتيجـه، در سـال       . گرفت   قرار مي  »اكثريت«هاي سازمان     در دستور مطالعه هسته   
 را بعنـوان     چنان جو رواني و فكري پديد آمد كـه شـوروي           »ثريتاك«ميان طيف وسيعي از     

 و رهبـري آن را    »حـزب طـراز نـوين طبقـه كـارگر         «قبلة مطلق خود، حزب توده را بعنوان        
  .پنداشتند  ايران مي را لنين و كيانوري،اي نابغه عده

 سياسـت نزديكـي تـشكيالت حـزب و          1360 از سـال      حزب توده  ،يدر زمينة تشكيالت  
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كادرهـاي  ) سـركردگي (هدف از اين سياست آن بود كه هژمـوني  .  را پيش گرفت »اكثريت«
 در  »هـا   اكثريتـي « تأمين شود، از نظـر روانـي تعـصب           »اكثريت«مورد اعتماد حزب توده در      

 از ميان برود، تجربة تشكيالتي حزب       سنن آن كامالً   و سوابق و     »ها  سازمان چريك «رابطه با   
تر شود تا در صورت        هر چه متشكل   »اكثريت« منتقل شود، طيف هواداران      »اكثريت«توده به   

 ايـن  1360از نيمـه دوم سـال   . آوري شـود  ادغام در حزب توده حداكثر نيروي ممكن جمع   
 سازمانهاي جنبي   ، مركزي  شعب ، درآمد و در تمام سطوح مهم حزب       اجرا به   سياست كامالً 

 حزب توده براي آن كه بتي كـه از خـود            ،در عين حال  . ارتباطات افقي شكل گرفت   ... آن و 
تـوي  «هاي دروني آن      ها و ضعف     و بحران و نارسايي    ، ساخته بود نشكند   »اكثريت«در پيش   

 در »اكثريـت «المقـدور كادرهـاي      ، چنـين رهنمـود داده بـود كـه حتـي           »ذوق اكثريت نزنـد   
ابل كادرهاي حـزب تـوده هـر چـه بيـشتر در             قنكنند و در م    هاي حزب توده شركت     انارگ

التي حـزب   ييكي از رهنمودهـاي تـشك     . اكثريت شركت جويند   هاي مربوطة   جلسات ارگان 
 در ارگـان مـشابه   ، بعنوان عضو داراي حقوق كامل   ،اي  اين بود كه از هر ارگان يك نفر توده        

ر آن كار كند و بكوشد تا بطور طبيعي رشد كـرده و              عضويت يابد و تمام وقت د      »اكثريت«
  .مسئوليت ارگان مربوطه را بدست گيرد

 تئوريـك،   مـسايل  در   »اكثريت«هاي شديد     تجربگي  ها و بي    ، بدليل ضعف  1361در سال   
 اعضا تحكيم شده و در ميان بيشتر كادرها و    كامالً  هژموني حزب توده   ،سياسي و تشكيالتي  

 نوعي احساس حقارت و زدگي از سازمان خـود و تمايـل جـدي بـه                 »اكثريت«اداران  و هو 
  1.پيوستن به حزب توده نمايان بود

 و ادغـام آن     »اكثريت« به انحالل رسمي     ، حزب توده  »اكثريت«چرا عليرغم تمايل شديد     
  :شتتوان بيان دا  زد؟ علل اين امر را چنين مي در سازمان حزب دست نمي

 با توجه به جو سياسي كشور، افزايش بدبيني مقامات جمهوري اسـالمي بـه حـزب                 -1
و آشكار شدن نيات و مقاصد پنهاني حزب توده بـراي مـسئولين كـشور،               » اكثريت« و   توده
نشريات و كتب حـزب تـوده       . ها در راه فعاليت حزب توده شديد شده بود           محدوديت اًطبع
حـزب تـوده چنـين      .  بـود  آمدهو جو جدي عليه حزب توده در جامعه پديد          شد    ف مي يتوق
توانـد جمهـوري      ، مي »اكثريت«يت  م در حزب، با توجه به ك      »اكثريت«پنداشت كه ادغام      مي

                                                            
چنـدي  پـذيرفت ولـي پـس از     پيوستند بـه عـضويت مـي       اعضا چريكها را كه به حزب مي       در آغاز حزب توده   . 1

شـوند بايـد در سـازمان خـود           اي مـي    ها توده   رهنمود داده شد كه به عضويت پذيرفته نشوند و چنانچه اكثريتي          
  .بمانند و در جهت جذب ديگران كار كنند
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 به وحشت افتنـد و  »نيرومند«اسالمي را متوحش كند و مسئولين از خطر يك آلترناتيو چپ        
ايـن مـسئله را     ) ، ليبرالهـا، قـشريون    حجتيه (ارنشريات و راديوهاي غربي و نيروهاي راستگ      

 زيـر ضـربه جـدي    »اكثريت«آماج تبليغات و جوسازي قرار دهند و در نتيجه حزب توده و       
  .قرار گيرند

هـاي جاسوسـي و        اطالع داشتند كه فعاليت     و برخي از رهبران حزب توده       كيانوري -2
بينـي    گرانه حزب براي مسئولين نظام آشكار شده و لذا امكان انحالل حـزب را پـيش                توطئه

 را نيز   »اكثريت«توانست انحالل و نابودي       در چنين شرايطي ادغام دو سازمان مي      . كردند  مي
توانست در شرائطي كـه حـزب تـوده           مي »اكثريت«آورد، در حاليكه استقالل ظاهري        در پي 

  .ي حزب را تأمين نمايدشد، تداوم و بقا منحل مي
جنبي حـزب     به يك سازمان   1361 در سال    »اكثريت«  سازمان فدائيان خلق   ،هر روي ه  ب
 بدل شده بود و از طرف       ، زير رهبري حزب توده قرار داشت      اًالتي دقيق ي كه از نظرتشك   توده

  .كرد  شركت مي»اكثريت«هبري  در جلسات رعمويي دبيران، هيأت
  

  راه كارگر و حزب توده
 و سـاير    »چريكهـاي فـدائي   « بطور عمده متشكل بـود از بخـشي از           »راه كارگر «رهبري  

ريكي اعتمـاد خـود را از   نسبت به مشي چ  كه پيش از انقالب در زندان  »چپ نو «هاي    گروه
 مسايلكوشيدند تا در     تي بودند و مي   ماركسيس »ناب« و   »اصيل«دست داده و جوياي مواضع      

، در زندان برخـي از سـران        1353در سال   . تئوريك و سياسي به مواضع مستقل دست يابند       
، جـواد   ، علـي شـكوهي    ، نورالـدين ريـاحي     نظير محمد رضـا شـالگوني      »راه كارگر «بعدي  

هـاي فـشرده بحـث         بـا ايـشان برنامـه      عمويي داشتند و    عمويي ، روابط صميمانه با   اسكوئي
  .نمود تئوريك و سياسي اجرا مي

ـ  به مواضع رودرو»كاست روحانيت«هائي چون   با تحليل  »راه كارگر «پس از انقالب،     ي ي
توجـه داشـت و      »راه كارگر « به نقد مواضع     حزب توده . با نظام جمهوري اسالمي درغلطيد    

حزب توده بعلت كميت    .  نگاشت »راه كارگر « نقد تز    اي در    مقاله  در مجله دنيا   احسان طبري 
ناچيز اين گروه توجه درجه اول به جلب آن معطوف نكرد، معهذا از طريق عوامـل نفـوذي             

 »كـارگر  راه«هاي رهبران حزب با برخي از رهبران و كادرهـاي             خود و نيز از طريق مالقات     
 »راه كارگر « در   1360در سال   . ها تا حدودي نتيجه داد      اين تالش . مودتالش ن  در اين جهت  

برخوردهاي حزب تـوده از     .  و حزب توده پيوست    »اكثريت«آن به     انشعاب شد و بخشي از      
 جريـان در     گرديد، بنحوي كه اين    »راه كارگر « سوي ديگر مانع تشديد مواضع ضد شوروي      
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  .گرا محفوظ ماند  شورويماركسيسمچارچوب طيف 
  

  حزب توده و حزب دمكرات كردستان ايران
  پيشينه تاريخي

 بود كـه در      كرد »گرايانه  ملي« گرايانه و      يك جريان قوم   » كردستان ايران  حزب دمكرات «
  به منظور مقابله با كردهاي وابسته بـه انگلـيس           شوروي  توسط ارتش سرخ   1324 مرداد   25

، بـه   »جمهـوري خودمختـار كردسـتان ايـران       « بـه تـشكيل      1324 بهمن   2شد و در     تأسيس
 ،هاي مـساعد ميرجعفـر بـاقروف        اين حركت در پي وعده     1.، دست زد  مدرهبري قاضي مح  

اسـناد وزارت   .  صـورت گرفـت    ،كمونيست و ديكتاتور آذربايجان شـوروي      دبير كل حزب  
  :دهد  ميش چنين گزارخارجه انگليس
اي از رؤساي طوايف كرد به سرپرستي رهبر  دسته] 1324آذر   [1945 سپتامبر   در

 دعـوت    به باكو   و نوري بيگ   ، قاضي محمد حضيري   جنبش خودمختاري كردستان  
 جمهـور آذربايجـان شـوروي      هائي بـا رئـيس      مالقات اعزامي   هيأت در باكو . شدند

 به آنهـا قـول داد كـه         ها باقروف    به عمل آوردند كه در ضمن اين مالقات        باقروف
 جلب   را براي كسب استقالل كردستان     حمايت دولت شوروي   كمك و مساعدت و   

 پـشتيباني و    خواهد كرد، مشروط بر آنكه كردها نيز از فرقـه دمكـرات آذربايجـان             
  2...حمايت نمايند

 و   مـاه بيـشتر دوام نيـاورد و در پـي توافـق شـوروي               11 »دولت خودمختار كردسـتان   «
 ، توسط ارتش شاه   در آذربايجان  »فرقه دمكرات «، بهمراه حكومت پوشالي      و آمريكا  انگليس

 را مـورد  » ايـران   كردستان دمكرات حزب« حزب توده .  اعدام شد  فرو پاشيد و قاضي محمد    
 از فعاليـت مـستقل خـودداري    هاي بعد در كردسـتان  داد و در سال كامل خود قرار مي   تأييد

 كه در واقع نقش كميته ايالتي حـزب تـوده را    ،»حزب دمكرات كردستان ايران   «كرد و با نام     
 كميتـه   ،1337 - 1338هـاي     در سال . كرد، تشكيالت خود را ايجاد نمود        ايفا مي  در كردستان 

                                                            
بودند و ) ، چينشوروي(، يا وابسته به بلوك شرق 1357 ـ 1320، در دهة »راست«و » چپ« دو جريان در ايران. 1

يا در گرايش به غرب نوعي شيدايي و خودباختگي داشتند، خاصه آن كه معتقد بودند بدون وابستگي بـه يكـي             
  .از دو ابرقدرت، امكان ادامة حيات ميسر نيست

و سركنـسول انگلـيس در      ) وزير خارجـه انگلـيس     ( به بوين  ) در ايران  سفير انگليس  (تلگرافهاي سرريدربوالرد . 2
،  انتـشارات پاژنـگ    ،، ايران و قدرتهاي بزرگ در جنگ جهـان دوم         دكتر ايرج ذوقي  : به نقل از     ( به بوالرد  تبريز

 .)261، ص 1367
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، عزيـز   ، غنـي بلوريـان    ، دكتر مولـوي   اسماعيل قاسملو ( مؤثر آن    ءاعضا لو رفت و     كردستان
بـا  ) بـرادر اسـماعيل قاسـملو      (عبدالرحمن قاسملو . دستگير شدند ) ، حسن شريعت  يوسفي

 نيز به همكاري    اسماعيل.  گريخت ولي به اروپاي شرقي    آزاد شد،    تعهد همكاري به ساواك   
.  لـو داد   در تبريـز    را تي بهـروز نابـت    ماركسيس پرداخت و چند سال بعد محفل        »ساواك«با  

 ديگـر   اعـضا ، از   سليمان معيني .  نيز با ابراز ندامت آزاد شدند       شريعت  و حسن  دكتر مولوي 
 در يك حركت مـسلحانه در كردسـتان         1346 گريخت و بعدها در سال       اين كميته، به عراق   

آسـتانه پيـروزي       تـا     و عزيز يوسـفي     غني بلوريان   كميته كردستان  ءاعضااز  .  كشته شد  ايران
  . در زندان ماندندانقالب اسالمي
 »حزب دمكرات كردستان ايـران    « كوشيد تا نام      نيز حزب توده   1340- 1350در سالهاي   

  و عبدالرحمن قاسـملو    ، حسن قزلچي   توسط علي گالويژ   را حفظ كند و لذا در چكسلواكي      
بفـرد  در واقـع، حـزب تـوده خـود را وارث منحـصر      .  دست زد  كوردستانبه انتشار نشريه    

مـين  اُ   بمناسبت سي  در پيام كميته مركزي حزب توده     . دانست   مي »حزب دمكرات كردستان  «
  : اين مسئله نمايان استسالگرد جمهوري خودمختاري كردستان

كنيم كه مانند مبارزان انقالبي        دعوت مي  ر ايران ما از همه مبارزان انقالبي كرد د      
 بپيوندنـد و سـنت انقالبـي         ايـران   به حزب توده   هاي ايران    و ساير خلق   آذربايجان  

 حـزب   ، را با حزب مادر     كردستان ايران  يگانگي سازماني و سياسي حزب دمكرات     
هـاي    گـروه !... رفقـاي عزيـز كـرد     .  دوباره زنده كننـد    ،سراسري طبقه كارگر ايران   

هاي سازماني حزب      را برپايه برنامه سياسي و توصيه      جداگانه حزب كردستان ايران   
  1! رابطه برقرار كنيدوريد و با مراكز حزب توده ايران  بوجود آتوده ايران

ـ    تحت  در چكسلواكي  قاسملو  و نيـز    الكـساندر دوبچـك    أثير سوسياليـسم دمكراتيـك    ت
.  رفـت   چندي به بغـداد    القائات همسر يهودي خود بتدريج به غرب گرايش يافت و پس از           

او درآنجا موفق شد كه با حمايت سرويسهاي جاسوسـي غـرب و بـا ترفنـدهاي مختلـف                   
ات رحـزب دمكـ   « را، بعنـوان ارگـان        را اغواء كند و نـشريه كوردسـتان        رهبري حزب توده  

 در عين حال مناسبات حـسنه خـود را          قاسملو.  بدست گرفته و انتشار دهد     »كردستان ايران 
اليـسم دمكراتيـك جـا      يبا حزب توده محفوظ داشت و كوشيد تا خـود را در موضـع سوس              

  .اندازد و وجهة منفي وابستگي به غرب كسب نكند
و  در منطقـه كردسـتان     طول مدت زندان،  ه   ب ان و غني بلوري   از سوي ديگر عزيز يوسفي    

                                                            
 .15، ص 1354، آذر 9، شماره دنيا. 1
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 هر دو از نظر ايدئولوژي       و بلوريان  يوسفي. ، محبوبيت يافته بودند   بويژه شهر كوچك مهاباد   
و   از زندان آزاد شد     يوسفي 1356 سال   اوايل در   1. بودند و مشي سياسي هوادار حزب توده     

 بدست امت مسلمان و به همـراه سـاير          1357 نيز در نيمه     گذشت و بلوريان  رچند ماه بعد د   
 وارد شد و با استفاده     به كردستان ايران    قاسملو ،با پيروزي انقالب  . زندانيان سياسي آزاد شد   
 و تجارب طوالني كه در خـارج از كـشور كـسب كـرده بـود و بـا                    از امكانات دولت عراق   

ديـد سـازمان    را تج» ايـران  كردستانحزب دمكرات«اي كرد     و عناصر توده   حمايت بلوريان 
 ولي به سرعت متوجه شد كه ،دانست حزب توده در آغاز، حزب فوق را از آن خود مي        .داد

 سـلطة خـود را بـر        قاسـملو . ولي ديگر دير شده بـود     .  سرتابعيت از حزب را ندارد     قاسملو
حـزب  « ،بدينـسان .  تحكيم كرده بود   ، بود قاسملو كه فاقد توانائي و كارآئي سياسي        بلوريان

كه ( و جناح قاسملو ) به رهبري بلوريان  (اي    توده  با مشاركت جناح   »دمكرات كردستان ايران  
  را در جمهـوري اسـالمي ايـران       فعاليت خـود  ) مدعي ناسيوناليسم چپ و سوسياليستي بود     

هـا    نشان داد و نخستين گـام  به سرعت سرسپردگي خود را به رژيم عراققاسملو. آغاز كرد 
  .آغاز كرد  را در محاربه با انقالب اسالمي

 بـه مـشي      در جهـت جلـب قاسـملو        بلوريان ح از طريق جنا   1358ل   در سا  توده حزب
  :كرد توده از اين تالش اهداف زير را دنبال مي  حزب.پراگماتيستي خود تالش كرد

متنفـذ در    اهللا خود را بعنـوان يـك سـازمان          و امت حزب   نيروهاي خط امام    در برابر  -1
اي بـراي     دسـتمايه  » ايران  كردستان حزب دمكرات «در    خود را  »نفوذ« نشان دهد و     تانكردس

  .جلب نظر مساعد مردم و مسئولين قرار دهد
 مدافع تماميت و استقالل ايران، گذشته و تاريخ خود را در سالهاي             »ميانجي« بعنوان   -2
  . الپوشاني كند1325-1324
 به سوي سياست خود، پشتوانه قوي براي ايجاد         » كردستان حزب دمكرات « با جلب    -3

راهم سـازد و بدينـسان   ، فـ »چريكهاي فدائي«و   »مجاهدين خلق « بهمراه   »جبهه متحد خلق  «
  .يك اپوزيسيون نيرومند چپ براي مسخ انقالب يا براندازي نظام تدارك بيند

  

                                                            
 فرسـتاده شـد و در       اي جوان ديگر به شـوروي        بهمراه عده   توسط دولت خود مختار قاضي محمد      غني بلوريان . 1

ه قـرار بـود نخـستين    وايـن گـر  .  به پايان رسانيد»ارتش سرخ« با درجه افسري، آموزش نظامي خود را در         آنجا
 رفـت و در      به عراق  ، بلوريان با سقوط دولت قاضي محمد    .  را تشكيل دهند   » ايران ارتش سرخ كردستان  «هستة  

 گرديـد و بـا لـو     پيوست و عضو كميته كردسـتان  به حزب تودهدر بازگشت به ايران. آنجا سه سال زنداني شد    
  . در زندان بسر برد1357رفتن اين كميته دستگير و تا سال 
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  »حزب دمكرات«انشعاب در 
دهـد و    را بـازي مـي  اي بلوريان  و جناح توده حزب توده،بزودي روشن شد كه قاسملو  

. تـوده همخـوان نيـست      هـاي حـزب     پرورد، كه با نقشه     هاي خاص خود را در سر مي        نقشه
 سـرانجام    بعنوان يك گروه محارب بـا انقـالب اسـالمي          ،»حزب دمكرات «تشديد تعارض   

بدينسان، مواضع حزب تـوده     . انتخاب كند  ب توده را مجبور كرد تا از اين ميان يكي را          حز
 »مجاهـدين خلـق  « همان مـسيري را طـي كـرد كـه در رابطـه بـا         »حزب دمكرات «در قبال   

  .پيمود مي
 ولـي  ، را انقالبـي دمكـرات  »دمكـرات  حـزب « ،، هنوز حـزب تـوده  1358 ديماه 22در  

در . نمود   دعوت مي  »جبهه متحد خلق  «دانست و آن را به سوي مشي           مي ،رو  خطاكار و چپ  
آمـده     چنين   »حزب دمكرات كردستان ايران   « به كميته مركزي     نامه كميته مركزي حزب توده    

  :است
 با ارسال اسـلحه و      دانيد كه دولت بعثي عراق        شما خوب مي  !... دوستان گرامي 
هاي ديگر ضد انقالبي،     ه  هاي وابسته به خود و گرو         آذوقه، از گروه    پول و مهمات و     

 و دارودسـته    ها گرفته تا كوملـه      و زرگاري  ل و شيخ جال   از دار و دسته شيخ عثمان     
انقالب ايران از رهبري حزب دمكرات      ... كند   با تمام قوا پشتيباني مي     سرهنگ عليار 
چشمگيري از بهترين فرزنـدان انقـالب        حزبي كه بدون شك بخش       كردستان ايران 

طلبد كه بيـدرنگ در كـشيدن         اند، مي   دوست خلق كرد در صفوفش گرد آمده       ميهن
خـواه كـرد و       دوست و ترقي   خط مشخص و بدون ابهام جدائي ميان نيروهاي ميهن        

 به اقدام همه جانبه و      ،پيشه وابسته به دشمنان انقالب     گروههاي ضدانقالبي و خيانت   
ند و از اين راه كمك مؤثري بـه تثبيـت تحكـيم گـسترش انقـالب                 عملي دست ز  

  1...برساند
نگاشـت كـه بـه         مـي   در شرايطي اين نامه تبليغاتي سرگشاده را بـه قاسـملو           حزب توده 
 به قاسملو اطالع داشت و حتـي بـه افـشاي آن دسـت زده                هاي مالي صدام    خوبي از كمك  

  2.بود
 منجر به تعارض جـدي دوجنـاح         با خط قاسملو   هر روي، اختالف مشي حزب توده     ه  ب

                                                            
 .306 ـ 305 ص ،... ايرانهاي حزب توده ميهاسناد و اعال. 1
 »ارتـش آزاديـبخش   «فرمانـده   ) سـرهنگ عليـار    (»كاك سمكو « براي نمونه مراجعه شود به افشاي نامه قاسملو       . 2

  .8 ـ 6، ص 1358طلب در پرسش و پاسخ، اول مرداد  سلطنت
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 1359 ارديبهـشت    17 شـد و در جلـسه        »حزب دمكرات كردستان  «در درون كميته مركزي     
 با  1359 خرداد   25 در   اح بلوريان  جن مسرانجا. آرائي كامل كشيد    بندي به صف     اين جناح  ،آن

حـزب دمكـرات    « اعـالم داشـت و خـود را          اعالم مواضع، جدائي خود را از جناح قاسملو       
آن بـود كـه حـزب تـوده در            اين تحول نشانگر    .  ناميد »)پيرو كنگره چهارم  ( ايران   كردستان

 را مخـل اسـتراتژي مـسخ انقـالب و           »حزب دمكـرات  «همگامي بيشتر با     1359مقطع سال   
 را   حـزب تـوده جنـاح قاسـملو        ،از اين مقطـع   . داند   مي »جبهه متحد خلق  «منافي با تاكتيك    

د پلنوم هفدهم كميتـه مركـزي       در اسنا .  ارزيابي نمود  »جبهه براندازي «بعنوان ضد انقالب و     
  :چنين آمده است) 1360فروردين  (حزب توده

نيروهاي مشخص جبهه براندازي در درون كشور عبارتند از بقايـاي وابـستگان             
 كه بـصورت    ستون پنجم سياسي آمريكا   ... رژيم سرنگون شده، يعني بزرگ مالكان     

، »هـا   يپيكـار «،  »رنجبر« آمريكائي مانند    -ماي چيني ن  گروههاي فاشيست مĤب چپ   
 و   در حزب دمكرات كردستان ايـران       جناح قاسملو  ،»كومله« ،»اتحاديه كمونيستها «

  1.كنند  و نظاير آن فعاليت مي و بلوچستان انقالبي در كردستانهاي ضد ساير دسته
 بـه    بوسيله سازمان وابـسته بـه خـود در كردسـتان           ، حزب توده  1359از نيمه دوم سال     
 را بـه يـك آلترنـاتيو    »ان كنگـره چهـارم  پيـرو « دست زد و كوشيد تا افشاگري عليه قاسملو  

 بـه اتكـاء   تصور حزب توده اين بود كه بلوريـان   .  بدل سازد  اي در مقابل جناح قاسملو      توده
 رفت در ميان مـردم كردسـتان         ساله زندان خود و محبوبيت موهومي كه تصور مي         20سابقه  

 ولـي بـزودي آشـكار شـد كـه ايـن           .  رقابت كند  حزب قاسملو  انست با تو  خواهد ،داراست
واقعيت اين .  فاقد حداقل توانائي مقابله است در مقابل قاسملو  توهمي بيش نبوده و بلوريان    

 در حاليكـه    ، پايگـاهي نداشـتند    ردم كردسـتان   در ميـان مـ      و نه قاسملو   است كه نه بلوريان   
 و امپرياليـسم غـرب       بطور جدي متكي بر حمايت ضد انقالب و رژيم بعثي عـراق            قاسملو

اي    جنـاح تـوده    ،1360 -1361 در سـال     ،بدينسان.  اين پايگاه را نيز فاقد بود      بود و بلوريان  
  . به انفعال كشيده شد عمالًحزب دمكرات

  
  بندي جمع

 را تـشكيل    جهاي اصلي فعاليـت حـزب تـوده       ا يكي از آم   ، در مجموع  ،ضدانقالب چپ 
 جذب نيـرو    اوالً:  عبارت بود از   ،حزب توده بر روي ضدانقالب چپ       دف فعاليت    ه .داد  مي

                                                            
 .43، ص ...مجموعه اسناد مصوب . 1
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چه به شكل سازماني و چه به شكل         -تري از آن     هر چه وسيع   ، جذب طيف  اًاز ميان آن؛ ثاني   
  بمنظور تشكيل يك قطب و آلترناتيو چپ متمايل به شـوروي »جبهه متحد خلق« به   -فردي

  . تا در شرايط مناسب قدرت سياسي را تصرف كند،در مقابل خط امام
  : در قبال ضد انقالب چپ داراي دو رويه بودسياست حزب توده

 چهرة ظاهري اين سياست عبارت بود از برخـورد انتقـادي و افـشاگري تئوريـك و           -1
 كه به ظاهر در جهت جذب اين نيروهـا بـه مـدار انقـالب و جلـوگيري از                    ،سياسي

اي جلـوه   و پختـه شد و سياست معقوالنه  درغلطيدن آنها به كام ضدانقالب عنوان مي   
  .كرد مي

 بـراي جـذب و      »حـزب تـوده   « چهره واقعي ايـن سياسـت عبـارت بـود از تـالش               -2
  .گيري از اين نيروها به سود خود بهره

  : در ميان ضدانقالب چپ عبارت بود از هاي اصلي عملكرد حزب توده  شيوه
هاي انقالب بـه نفـع خـود در جهـت              از جاذبه  گيري   برخورد پلميك سياسي و بهره     -1

  جذب آنان؛
 كه خط   »ارتدكس«  برخورد تئوريك و تالش براي جذب آنان به مواضع ماركسيسم          -2

   مبتني بر آن بود؛حزب توده
 و ضد انقالب چـپ       استفاده از مناسبات دوستانه ميان سران و كادرهاي حزب توده          -3

  براي تشكيل جلسات بحث و تبادل نظر و تأثيرگذاري و جلب آنها؛
اي در گروهكهـاي فـوق و سـپس ايجـاد             هاي نفوذي و رسـوخ عناصـر تـوده           شيوه -4

حـزب  «، »راه كـارگر «، »چريكهـاي فـدائي  «(هـاي فـوق    انشعاب يا كودتا در سازمان    
  ....) و»رزمندگان«، »دمكرات



  

  

  مبخش چهار      

  )1357 ـ 1361( سازمان حزب توده 

        

  

  

  
  آغاز سخن

  ماركسيسم و اهميت حزب
نخـستين سـند   .  ماركسيـستي دارد  جايگاه اساسي در استراتژي و تاكتيك   » حزب«مسئله  

گويد، مانيفيست حـزب كمونيـست، اثـر          سخن مي » حزب«رباره ضرورت   ماركسيستي كه د  
در ماركسيـسم تـا   » حزب«اهميت مسئله  1. است و فريدريش انگلسمشترك كارل ماركس

» مانيفيست كمونيـستي  «ا   ابتدا قصد داشتند بيانيه خود ر       و انگلس  بدان حد است كه ماركس    
بنامند، ولي به خاطر تأكيد بر اهميت درجه اول تئوري نقش حزب پرولتاريا در انتقال نظـام           

  .داري به نظام سوسياليستي، عنوان آن را به مانيفيست حزب كمونيست تغيير دادند سرمايه
 قريب به نـيم قـرن تجربـه فعاليـت           ، جنبش كمونيستي اروپا   هرچند تا زمان ظهور لنين    

بيـشتر در چـارچوب مـوازين       » تحزب«و  » حزب«ها از   حزبي و سازماني بود، ولي برداشت     
 بود كه تئوري ماركسيستي حـزب را بـه شـكل            اولين بار لنين  .  غربي محدود بود   دمكراسي

 را بـه شـكل      نويني مدون ساخت و موازين سازماني و ساختار تشكيالتي حزب كمونيست          
  :گفت» چه بايد كرد؟« در لنين. يك گروه منضبط، متشكل و فعال عرضه داشت

تواند ايفا    نقش مبارز پيشرو را فقط حزبي كه تئوري پيشرو رهنمونش باشد، مي           
  2.كند
 سيهدر كوران مبارزات انقالبي رو    » حزب پرولتري طراز نوين   « در زمينه    هاي لنين   تئوري

، ميان جناح بلشويك    » كارگري روسيه  حزب سوسيال دمكرات  «و در جريان جدالهاي درون      

                                                            
 و احـسان  ) 1359،  ، انتـشارات تـوده    ترجمـه محمـد پـورهرمزان     (مانيفيست حزب كمونيست    : مراجعه شود به  . 1

 .344ـ 335، صص 1368، ، انتشارات اميركبير، شناخت و سنجش ماركسيسمطبري
 .14، ص ، انتشارات تودهپورهرمزان، ترجمه محمد ، دربارة حزب پرولتري طراز نوينلنين. 2
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گران پديد شد و در آثار       و دي   و مارتف   و جناح منشويك به رهبري پلخانف      به رهبري لنين  
يك گام به پـيش دو      «،  »نامه به يك رفيق دربارة وظايف سازماني      «،  »چه بايد كرد؟  «او مانند   

  .بيان شد» بيماري كودكي چپگرائي در كمونيسم«و ) بحران در حزب ما(» گام به پس
اسـت،  » يك گام به پيش دوگام به پس      « دربارة اصول سازماني حزب،      مهمترين اثر لنين  

 و جنـاح پيـرو او       نظـرات لنـين     ايـن رسـاله حـاوي نقطـه       . نوشته شـد  . م1904ر سال   كه د 
در جريـان كنگـرة دوم      ) هـا   منـشويك ( و جناح هوادار او      در تعارض با مارتف   ) بلشويكها(

 همين كنگره بود كه حـزب را بـه          تعارض در .  بود حزب سوسيال دمكرات كارگري روسيه    
  .منشعب كرد) اقليت(» منشويك«و ) اكثريت(» بلشويك«دو جناح 

 معتقـد   مارتف.  در مسئله اساسنامه حزب بود      با مارتف  يكي از موارد مهم اختالف لنين     
او در ايـن    .  عضويت پـذيرفت   توان به صرف هواداري به      بود كه تمام هواداران حزب را مي      

 الگوي  در مقابل، لنين  .  بود احزاب اروپاي غربي  » درهاي باز «پيشنهاد خود متأثر از سياست      
. دانست  مي» اي  سازمان انقالبيون حرفه  «بسيار منضبطي از حزب در ذهن داشت و حزب را           

زب شـود حـزب ديگـر نخواهـد توانـست نقـش             او معتقد بود كه اگر هر هواداري وارد ح        
را ايفا كند و به محفل لخت و فاقـد انـضباط و قـدرت               » گردان پيشتاز جنبش طبقه كارگر    «

  .گيري و اراده بدل خواهد شد تصميم
  : براي شرايط عضويت در حزب چنين بودماده پيشنهادي مارتف

ط مادي پشتيباني نمايد و بـه       هر كس برنامه حزب را بپذيرد و از حزب با وساي          
آن تحت رهبري يكي از سازمانهاي حزبي كمك منظم شخـصي ابـراز دارد عـضو                

  1.رود حزب به شمار مي
  : چنين بودماده پيشنهادي لنين

پذيرد و از حزب هم با وسائط مادي و همچنين بـا              هر كس برنامه حزب را مي     
نمايد عـضو حـزب       بي پشتيباني مي  شركت شخص خود در يكي از سازمانهاي حز       

  2.شود محسوب مي
 پـشتيباني   -2 پذيرش برنامه حـزب،      -1: شود، در دو پيشنهاد فوق      همانطور كه مالحظه مي   

 پيوند به سـازمان حـزب را بـه          ولي مارتف . مادي از حزب، اصول مورد توافق و مشترك است        
 بر پيوند منظم و منضبط و رابطه تـابع و           يكه لنين دارد، در حال    ابراز مي » باز«و  » محفلي«صورت  

                                                            
 .78، ص 1358، ، جلد اول، انتشارات حزب تودهتاريخ حزب كمونيست اتحاد شوروي. 1
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  :دارد  علت پيشنهاد اين اصل را چنين بيان ميلنين. متبوعي عضو با حزب تأكيد دارد
من بدينوسيله تمايل خود و خواست خود را حاكي از اينكه حزب بمثابه دسته              

و فقط عناصري را دربرگيرد كه قائل بـه         تر باشد     المقدور متشكل   پيشتاز طبقه، حتي  
برعكس، اين معـارض    .  با كمال روشني و دقت بيان مينمايم       - حداقل تشكل باشند  

من است كه در حزب عناصر متشكل را با عناصر غيرمتشكل، عناصري را كه تن به     
دهند و عناصـر پيـشتاز را بـا     دهند با عناصري كه تن به اين رهبري نمي        رهبري مي 
نمايد، زيرا عناصر     اند، مخلوط مي    كه به طور غيرقابل اصالحي عقب مانده      عناصري  

اين است آن اختالطـي     . مانده قابل اصالح، ممكن است داخل سازمان گردند         عقب
  1.كه واقعاً خطرناك است

هـاي   شركت در يكي از سازمان«اصل ) بلشويسم(بدين ترتيب، از زمان پيدايش لنينيسم   
ر اصول سازماني احزاب كمونيست بدل گرديد و وجه مميزه آن با            به اصل بنيادي د   » حزبي

قبول برنامه و مبارزه در راه تحقـق آن و تبعيـت            «اصل  . احزاب سوسيال دمكرات غربي شد    
جـزء اصـول مـشترك احـزاب كمونيـست و           » از اساسنامه و اصل پرداخت حـق عـضويت        

  .سوسيال دمكرات غربي است
  :دارد ، شرايط عضويت در حزب را چنين بيان ميهاز اين روست كه اساسنامه حزب تود

قبول برنامه و مبارزه در راه تحقـق بخـشيدن بـه آن در تبعيـت از اساسـنامه                : الف
  .حزب

  .هاي حزبي شركت در يكي از سازمان: ب
  .تابعيت ايران: ج
  . سال تمام18داشتن حداقل : د
  2.رداختن حق عضويتپ:  ه

شـركت در يكـي از      (» ب«،  ...) قبول برنامـه و     (» الف«، اصول   ر اساسنامه حزب توده   د
، اصول عام سازماني احزاب كمونيست      )پرداخت حق عضويت  (» هـ«و  ) هاي حزبي   سازمان

)  سـال تمـام    18داشـتن حـداقل     (» د«و  ) تابعيـت ايـران   (» ج«اصل  . باشد  مي) اصول لنيني (
  . و شرايط رشد جسمي است بوده و ناشي از تعلق آن به كشور ايرانمخصوص حزب توده

توانند در عين حال عضو حزب        باشند نمي   اشخاصي كه عضو حزب ديگري مي     

                                                            
 ).170، ص ترجمه محمد پورهرمزان:  يك جلدي لنينآثار منتخبه: به نقل از (ه پسيك گام به پيش دو گام ب. 1
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  �. باشند ايرانتوده
 كـه در    اصل فوق نيز از اصول عام احزاب كمونيـست اسـت، ولـي مـسئله بـه شـكلي                  

در واقع، منظـور  . مطرح شده، نيست) لنيني( و ساير احزاب كمونيست      اساسنامه حزب توده  
اين است كه عضو حزب ماركسيستي بايد قبل از هر چيز مقيد و تابع حزب خـود باشـد و                    

بنـابراين، يـك فـرد      . اساس هويت سياسي و مكتبي او را اين پيوند تـشكيل دهـد و الغيـر               
ولي اين اصـل بـدان      . تواند در عين حال هم تابع حزب توده باشد و هم حزب ديگري              نمي

 لنينيـسم، اعـضاي حـزب كمونيـست در سـاير            -معنا نيست كه در طول تاريخ ماركسيسم        
بررسي تاريخ حـزب تـوده و سـاير احـزاب كمونيـست نـشان               . اند  احزاب عضويت نداشته  

عنـصر  «توانسته بـه عنـوان        ديد حزب مي  دهد كه در شرايط معيني عضو حزب با صالح          مي
به عضويت ساير احزاب درآيد، مشروط بر اينكه اين عضويت در حزب ديگـر بـا                 » نفوذي

  .صالحديد حزب كمونيست و در جهت اهداف اطالعاتي و سياسي آن باشد
  

  عضو حزب و مذهب
اي بـه پـذيرش       ره هـيچ اشـا    شـود در اساسـنامه حـزب تـوده          همانگونه كه مالحظه مي   

 لنينيسم به عنوان شرط عضويت در حزب نـشده اسـت و تنهـا تقيـد اعتقـادي            -ماركسيسم
» قبول برنامه و مبارزه در راه تحقق بخشيدن به آن و تبعيت از اساسنامه حزب              «عضو حزب   

  .باشد مي
صـراحتاً  ) 1360 فـروردين  -مصوب پلنوم هفدهم كميته مركـزي    (در برنامه حزب توده   

آماج نهايي حـزب    «بيني حزب توده مطرح شده است و           لنينيسم به عنوان جهان    -ماركسيسم
  2.عنوان گرديده است»  استقرار سوسياليسم و تكامل شكوفاي آنتوده ايران

 آن اسـت و      منوط به پـذيرش برنامـه      توان گفت كه عضويت در حزب توده        بنابراين مي 
بينـي حـزب و اسـتقرار          لنينيـسم را بـه عنـوان جهـان         -چون اين برنامه صراحتاًً ماركسيسم    

سوسياليسم را به عنوان آماج نهايي حزب عنوان كرده، پس عضويت در حزب تـوده منـوط        
  . لنينيسم است-به پذيرش ماركسيسم

 احـزاب   اين تقيد ايدئولوژيك احزاب كمونيست امري روشن و بـديهي اسـت و خـود              
ولـي در اينجـا يـك       . دانند  كمونيست نيز خويشتن را گردان پيشاهنگ جنبش كمونيستي مي        
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انـد كـه      ، مـدعي  برخي احزاب كمونيست، از جمله حزب تـوده       . مغالطه ظريف وجود دارد   
بيني ماترياليستي نيست و ميان پذيرش سوسياليـسم          شرط عضويت در حزب، تقيد به جهان      

ماركسيـستي تفـاوت    ) الحاد(ئيسم    جويانه با پذيرش آته     ن يك آماج اجتماعي عدالت    به عنوا 
، مشروط بر اينكـه برنامـه   )مثالً يك مسلمان(بنابراين، يك كارگر يا انقالبي غيرملحد  . است

بنابراين عضويت در حزب توده الزاماً به معناي . تواند عضو حزب باشد     حزب را بپذيرد، مي   
اين ادعايي است كـه نـه تنهـا از سـوي            . ئيست بودن نيست    حداقل آته ماركسيست بودن يا    

 توده، بلكه از سوي بسياري از احزاب كمونيست، به ويژه آن احزابي كـه در جوامـع                  حزب
  .شود كنند، مطرح مي عميقاً مذهبي فعاليت مي

 مـه   13 در   اي كه لنـين     الهبراي تبيين بيشتر رابطه حزب كمونيست با مذهب توجه به مق          
 نگاشـته، ضـرور     1»نگرش حزب كـارگري بـه مـذهب       « در نشريه پرولتاري با عنوان       1909
  .است

سـالهاي پـس از     (كند كه در سـالهاي نگـارش مقالـه فـوق               در آغاز مقاله اشاره مي     لنين
امروزه بـدون ترديـد، محافـل وسـيعي از     «، )م عليه تزاريس   در روسيه  1905انقالب نافرجام   

بـه  ) عالقـه (دهنـد، و ايـن    جامعه به هر آن چه كه به مذهب مربوط است عالقه نـشان مـي   
صفوف روشنفكران كه به جنبش طبقه كـارگر نزديكنـد و همچنـين بـه محافـل بعـضي از                    

 ويـژه    به عبارت ديگر، توسعه جنبش مذهبي در روسيه و بـه           2.»كارگران رسوخ كرده است   
 را بـه  در روشنفكران وابسته به كارگران و نيز در طبقه كارگر عامل اصـلي اسـت كـه لنـين              

 در قبال مـذهب     او به تبيين موضع سوسيال دمكراتهاي روسيه      . دارد  نگارش مقاله فوق وامي   
  :پردازد چنين مي

ـ          سوسيال دمكراسي تمامي جهان    سم علمـي، يعنـي     بينـي خـود را بـر سوسيالي
انـد، شـالودة     مكرراً بيان داشته و انگلسچنانكه ماركس. ماركسيسم، بنا كرده است  

فلسفي ماركسيسم ماترياليسم ديالكتيـك اسـت، كـه كـامالً از سـنتهاي تـاريخي                
خـذ گرديـده،    ا) 19نيمـه اول قـرن      ( و فويربـاخ     ماترياليسم قرن هجدهم فرانـسه    

است و مسلماً با همـه مـذاهب مخـالف    ) آته ئيستي(ماترياليستي كه مطلقاً الحادي     
اين اظهارنظر ماركس سـنگ بنـاي همـه بيـنش           . مذهب افيون توده است   . ... است

ماركسيسم هماره همة مذاهب و كليساهاي نـوين        . ماركسيستي درباره مذهب است   
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رتجاع بورژوائي ميداند كه به عنوان وسـيله        را، و هرگونه سازمان مذهبي را، ابزار ا       
  1.كند دفاع از استثمار و تحميق طبقه كارگر خدمت مي

نظـر بنيـادين ماركسيـسم، بـه عنـوان فرزنـد و وارث الحـاد                  ، پس از بيان اين نقطه     لنين
سنت «كسيستي و   ، نسبت به مذهب، تفاوت اساسي الحاد مار        اروپا 19 و   18بورژوائي قرون   

الفبـاي  «او الحـاد بـورژوائي را       . دارد   را بيـان مـي     2»جنگ بورژوازي عليه مذهب در اروپـا      
  :داند كه از الفبا فراتر رفته است خواند و الحاد ماركسيستي را ماترياليستي مي مي» ماترياليسم

ـ        -ما بايد با مذهب مبارزه كنيم      سم و در نتيجـه      اين الفباي همـة انـواع ماتريالي
. ولي ماركسيسم، ماترياليستي نيست كه در الفباء درجا زده باشـد          . ماركسيسم است 

) مبارزه بـا مـذهب    (ما براي انجام اين امر      . رود  فراتر مي ) از اين الفباء  (ماركسيسم  
  3...بايد بدانيم كه چگونه با مذهب مبارزه كنيم

  :يستي با مبارزه بورژوائي عليه مذهب در اين است تمايز مبارزه ماركساز ديدگاه لنين
تبليغ الحادي سوسيال دمكراسي بايد تابع وظيفه اصلي او، يعني رشـد مبـارزه              

  4.هاي استثمار شونده عليه استثمارگران باشد طبقاتي توده
مبارزه با مذهب تابعي است     . ستيزي ماركسيسم است    اين اصل، شالودة استراتژي مذهب    

با در نظر گـرفتن ايـن اصـل محـوري، الحـاد ماركسيـستي، بـه الحـادي                   . قاتياز مبارزه طب  
گردد، يعني الحادي كه بيش از هـر چيـز بـه مـصالح                تبديل مي ) گرا  مصلحت(پراگماتيست  

نـد   مبـارزات ت   - و انگلـس    به پيروي از ماركس    -لذا، لنين . فعاليت سياسي خود توجه دارد    
كنـد و آن را ناموجـه         را عليـه مـذهب محكـوم مـي        ) مانند پيـروان بـاكونين    (ها    آنارشيست

  :دهد  مباني اين الحاد پراگماتيستي را چنين شرح ميلنين. خواند مي
ولي او بايد يـك     . يك ماركسيست بايد ماترياليست، يعني دشمن مذهب، باشد       

اي تجريـدي و نـه بـر پايـة             باشد، يعني كسي كه نه به شيوه       ماترياليست ديالكتيك 
، بلكـه بـه     )مـذهبي (مباني فرعي و صرفاً نظري و نه با مخالفت با وعظ و موعظـه               

پردازد، يعني بر شالودة مبارزه طبقـاتي كـه    اي مشخص به مبارزه با مذهب مي  شيوه
  5.دهد  ي آموزش ميها را بيشتر و بهتر از هر چيز ديگر در عمل جريان دارد و توده
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گويـد كـه      او مـي  . شـكافد   را مي » شيوه مشخص مبارزه با مذهب    « با ذكر مثال، اين      لنين
شوند، بخشي از آنهـا سوسـيال دمكـرات، و طبعـاً              كارگران به گروههاي مختلف تقسيم مي     

  :ملحد هستند، ولي بخش ديگر
ا دهقانان پيوند دارنـد و بـه        اي هستند كه هنوز با روستا و ب         مانده  كارگران عقب 

هاي محلـي قـرار       تأثير مستقيم كشيش    خدا معتقدند و به كليسا ميروند و حتي تحت        
  1.اند دارند و فرضاً در يك اتحاديه كارگري مسيحي سازمان يافته

  :دهد  توضيح ميلنين
 به اين نه. در چنين شرايط، تبليغات الحادي ممكن است غيرضرور و مضر باشد   

مانده را برنجانيم و در انتخابات        هاي عقب   علت اين وحشت سخيف است كه بخش      
كرسي را از دست بدهيم و غيره، بلكه بنا به ضرورت رشد عملي مبـارزه طبقـاتي                 

داري، كارگران مسيحي را صدبار بهتر از         ميباشد، كه در شرايط جامعه مدرن سرمايه      
  2. الحاد جلب خواهد كردتبليغات الحادي به سوي سوسيال دمكراسي و

گرايانه در قبال مذهب، مسئله عضويت يـك فـرد             پس از ذكر مباني مشي مصلحت      لنين
  :نويسد سازد و چنين مي مذهبي را در حزب كمونيست مطرح مي

اگر يك كشيش نزد ما بيايد تا در كار مشترك سياسي ما مشاركت جويد و بـا                  
هد، بدون آنكه با برنامـه حـزب مخالفـت ورزد،           صداقت وظايف حزبي را انجام د     

بايد به او اجازه داد تا به صفوف سوسيال دمكراتها بپيوندد، زيرا تضاد ميان روح و                
اي اسـت   اصول برنامه ما و اعتقادات مذهبي كـشيش، در چنـين شـرايطي، مـسئله       

تواند   اين يك تضاد شخصي او است و يك سازمان سياسي نمي          . مربوط به خود او   
عضاي خود را تحت آزمون قرار دهد تا ببيند كه ميان نظريات او و برنامـه حـزب        ا

 نيـز يـك اسـتثناي       ولي مسلماً چنين موردي حتي در اروپاي غربي       . تضادي نيست 
ولي اگر، براي مثال، يك كشيش      .  كامالً بعيد است   نادر است، در حاليكه در روسيه     

كار اصلي و تقريباً تنها كـار       ) در اين حزب  ( پيوست و    سيال دمكرات به حزب سو  
هاي مذهبي در حـزب قـرار داد، بايـد او را بـدون ترديـد از                   خود را تبليغ انديشه   

ما نه تنها كارگراني را كه اعتقاد خود به خـدا را حفـظ              . صفوف حزب اخراج كرد   
بپذيريم، بلكه بايد به طور سنجيده بكوشيم تـا آنهـا را   اند بايد به درون حزب        كرده
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اي بـه باورهـاي مـذهبي آنهـا           جذب كنيم، ما مطلقاً مخالفيم كه كوچكترين حمله       
مان آموزششان دهـيم،        كنيم تا با روح برنامه      صورت گيرد، ولي ما آنها را جذب مي       

مـا در   . بپردازنـد ) ببرنامه حز (به مبارزه فعال عليه آن      ) آنان(نه اينكه اجازه دهيم     
  1...درون حزب آزادي عقيده را اجازه ميدهيم، ولي در محدودة معيني

 در زمينه مذهب از آن رو ضرور شـمرده شـد تـا              ترجمه فرازهاي اصلي مقاله مهم لنين     
ها و مباني تئوريك مسئله عضويت افراد مـذهبي در احـزاب كمونيـست دقيقـاً تبيـين        ريشه
  .گردد

 نيـز در زمـان       و انگلـس   مـاركس .  نيست به توضيح است كه اين فقط ديدگاه لنين       الزم  
ديدنـد و     را در حزب كمونيست به همين شكل مـي        » كارگران مذهبي «خود مسئله عضويت    

  .تندها به مقابله و مجادله پرداخ هاي افراطي و آنارشيست لذا با ديدگاههاي كمونيست
مـشي،    شـود عامـل محـوري و تعيـين كننـده در ايـن خـط                 همانطور كـه مالحظـه مـي      

 به نفوذ عامـل مـذهب        و چه لنين    و انگلس  گرايي سياسي است، يعني چه ماركس       مصلحت
توجـه  در بخش قابل توجهي از كارگران و زحمتكشان جامعه اروپايي و امپراطوري تزاري              

به هر روي، آماج اصـلي      . كردند  داشتند و بر اساس همين عامل چنين سياستي را توصيه مي          
هاي مذهبي به صفوف حزب كمونيست و تبـديل آنـان بـه نيـروي      اين سياست جذب توده  

هـاي ماركسيـسم    در رابطه بـا خـود مـذهب، ديـدگاه كالسـيك     . باشد جنبش كمونيستي مي  
ديدگاهي كامالً الئيك و سكوالريستي است، يعني تالش آنهـا در  )  و لنين انگلس -ماركس(

اين راستاست كه مذهب به امر شخصي مذهبيون تبديل شود و از سياسـت جـدا و بيگانـه                   
بنابراين مذهبي عضو حزب كمونيست، فردي است كه در سياست كمونيست اسـت             . گردد

 ايـن يـك تـضاد آشـكار در          2.»مذهبي«ونيست و در اعتقاد شخصي      و پيرو برنامه حزب كم    
 حزب كمونيست بايد آن را تضاد شخصي        بينش و روش فرد مذهبي است، كه به گفته لنين         

  !خود او تلقي كند
 ميـان   او موفق به جـذب اعـضاي مـذهبي از       و حزب بلشويك   در اينكه تا چه حد لنين     

، يعنـي   »اي  انقالبيـون حرفـه   «روشـن اسـت كـه       . كارگران شدند، اطالعي در دست نيـست      
دادنـد،   بندي حزب بلـشويك را تـشكيل مـي        روشنفكران ماركسيستي كه رهبري و استخوان     
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 هزار عضو حزب    350ولي بعيد است كه همه      . ئيست و ملحد بودند     همه و بدون استثناء آته    
ئيست و ملحد باشند و بخـش مهمـي از آنهـا را                آته 1917 كتبربلشويك در آستانه انقالب ا    

اي تلقي كرد كه جذب شعارها و برنامـه حـزب بلـشويك مبنـي بـر حـذف                    بايد افراد ساده  
 و  1طبقات حاكمه و استثمارگر و استقرار عدالت اجتماعي در قالب سوسياليسم شده بودنـد             

  . جذب ايدئولوژي ماركسيستينه
روشن است كه ديدگاههاي تئوريك ماركسيسم در تبيـين مـذهب، مطلقـاً معطـوف بـه                

 تـزاري اسـت و اصـوالً بيـنش الحـادي             و شـرقي و روسـيه      مذهب كليسايي اروپاي غربي   
 و انقالبـات بـورژوازي، عليـه     اروپـا 18ئيسم قرن  تأثير آته  ماركسيسم در آن شرايط و تحت     
مـشي سياسـي خـود را در قبـال            ماركسيسم كوشـيد خـط    . فئوداليسم و كليسا شكل گرفت    

ولـي حـزب    . و جدايي دين از سياست مبتني سازد      » سكوالريسم«مذهب بر اصل بورژوايي     
اي كوشـيدند تـا        كليـشه   و ساير احزاب كمونيست كشورهاي اسالمي به طور قـالبي و           توده

همين اصول را بر دين اسالم و جوامع اسالمي منطبق سازند و طبعاً نتيجه اين تـالش آنهـا                   
  .شكست مطلق بود

، بـه عنـوان طليعـة رسـتاخيز جهـاني اسـالم و             پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران      
 كـه در درون كـشور بـا روحيـات و            ب تـوده   حز  سرآغاز ظهور يك تمدن جهاني اسالمي،     

اعتقادات شديد مذهبي جامعه مواجه بود، كوشيد تا همان اصل لنيني عضويت افراد مذهبي              
 -هـا فرامـوش شـده بـود          كه طي نيم قرن اخير توسط ماركسيست       -در حزب كمونيست را   

تيجـه ايـن سياسـت پراگماتيـستي        طبعاً ن . مجدداً احيا كند و دستاويز فعاليت خود قرار دهد        
  .شكست مطلق بود

  
  پرستش حزب

بـه عبـارت ديگـر،      . اصوالً تلقي ماركسيسم از مسئله حزب يك تلقي شبه مذهبي است          

                                                            
هـا    الزم به توضيح است كه در سالهاي پس از استقرار نظام سوسياليستي در امپراطوري سابق تزاري، كمونيست        . 1

به طور مثال، در سال     .  جذب كردند  هاي اروپايي و مسيحي اتحاد شوروي       بيشترين اعضاي خود را از جمهوري     
بيلـوروس  % 5/3،  اوكراين% 16،  روس% 9/60  عضو حزب كمونيست اتحاد شوروي     14 / 821/ 031، از   1973

 نشين شوروي سهم اندكي در حزب كمونيست شـوروي    نهاي مسلما   در حاليكه جمهوري  .  بودند )روس سفيد (
اعـضاي حـزب    . م1989در سـال    ... و  % 3/0، تركمنهـا    %4/0، تاجيكـستان  %4/1 آذربايجـان شـوروي   : اند  داشته

رسيده است، با اين وجـود هنـوز نيـز عامـل مـذهب در               ) جمعيت% 10(نفر   ميليون   20 به   كمونيست شوروي 
 ـ  90، پروسـتاريكا، ترجمـه فارسـي، صـص     ميخائيل گورباچف: مراجعه شود به. ( نيرومند بودجامعه شوروي

91.( 
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كوشد تـا ميـان       سازد، ماركسيسم مي    اي كه مذهب، ميان انسان و خدا برقرار مي          همان رابطه 
معنوي ميـان انـسان و خـدا، جـوهر          اديان الهي با ايجاد يك رابطه       . فرد و حزب ايجاد كند    

. دنشـمر   مي» او«ند و كمال آدمي را حركت به سوي         ندا  آدمي را از اوئي و به سوي اوئي مي        
طبيعي است كه اين رابطه بيش از هر چيز يك نياز روحي آدمي است و در شرايطي كه اين                   

از . ازدسـ   پـر مـي   ) هـا   بـت (هاي كاذب     نياز توسط مذهب برآورده نشود، جاي آن را سمبل        
، فلسفة اثباتي خود را به شـكل يـك سـازمان         همين روست كه، به طور مثال، اگوست كنت       

 ذاتي روان آدمي و نياز او را در اتصال          خألكوشد تا اين      ماركسيسم نيز مي  .  داد ارائهمذهبي  
  .پر سازد» حزب«و » انسان«به يك قدرت مطلق، با رابطه 

در ماركسيـسم، رابطـه اسـتحاله در        » حزب«و  » عضو«ضمون رابطه   بنابراين جوهره و م   
در ) اينديويـدوال (» فـرد «از ديدگاه ماركسيسم، كمـال در حـل شـدن           . سازمان حزبي است  

» االجتمـاعي     اصـالت «است و لذا روانشناسي ماركسيستي يك روانـشناسي         ) كلكتيو(» جمع«
اسـت  » حزب«از ديدگاه ماركسيسم    عاليترين تبلور و قله كمال جمع،       . است) كالكتيويست(

  .و لذا اوج كمال انسان مستحيل شدن در حزب است
حزب ماركسيستي، همانگونه كه خواهيم ديد، بيش از هر چيز يك سيستم ماشيني است           

» هويـت واقعـي   «اين ماشين داراي    . سازند  هاي آن را اعضا، يعني انسانها، مي        كه پيچ و مهره   
اي كـه خـود را نماينـده آن     حاد انـسانها، بلكـه حتـي از طبقـه         شود و نه تنها از آ       شمرده مي 

پيـشاهنگ  «گيرد، زيـرا حـزب ماركسيـستي     شمرد، يعني طبقه پرولتاريا، نيز برتر قرار مي       مي
بدينسان، در احزاب كمونيست، فرد به كلـي        . و اوج كمال مادي و معنوي اوست      » پرولتاريا

» رهبـران «كه سكان اين ماشين به دسـت        از آنجا   . در ماشين حزبي مستحيل و مفروق است      
و باالخره به دست دبيركل يا جمع دبيران حزب اسـت،           ) » سياسي هيأت«يا  » پوليت بورو «(

اي در دسـت رهبـري        اراده  بنابراين در تحليل نهايي، در حزب ماركسيستي عضو به آلت بي          
  .گردد تبديل مي

ها بارز است، تا بدان   سيستدر روانشناسي مارك  » حزب«و  » عضو«تجلي اين رابطه ميان     
يا (پرستي حزبي     اين بت . شود  حد كه سوگند خوردن به حزب جايگزين سوگند به خدا مي          

داراي آثار مخرب فراوان در روان انـسان اسـت و بـه تـدريج بـه مـسخ                   ) »فيتيشيزم حزبي «
لكه در بقيه گروههاي    ، ب اين ويژگي نه تنها در حزب توده      . انجامد  هويت و فرديت آدمي مي    

وجه تشابهي كـه    .  نيز بارز است   )منافقين(» سازمان مجاهدين خلق  «ماركسيستي ايران و در     
برخي محققين غربي ميان دو مسلك ماركسيسم و فاشيسم قائلنـد، بيـشتر نـاظر بـه همـين                   

  .است» يتيشيزم سازمانيف«استحاله فرد در سازمان و 
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  مسايل سازماني
  ساختار تشكيالتي حزب توده

 در طـول تـاريخ طـوالني آن از الگـوي واحـدي تبعيـت            ساختار تشكيالتي حزب توده   
فراز و نشيبهاي تاريخ اين گروه سياسي سـبب شـده كـه در شـرايط مختلـف                  . نكرده است 

 47در مجمـوع حيـات      . گوهاي مختلف سازماندهي را به كـار گيـرد        اجتماعي و سياسي، ال   
حزب توده تنها دو دورة فعاليت علني داشته و توانسته، در جنب            ) 1320-1367(ساله خود   

  :سازمانهاي مخفي و نظامي خود، سازمان علني برپا دارد
 غيرقـانوني شـدن حـزب       -1327 تا بهمـن     1320مهر  ( سالهاي اوليه تأسيس حزب      -1

  . سال به طول كشيده است7اين دوران حدود ).  توسط رژيم پهلويهتود
 -  1362 تا بهار سـال      1357 بهمن   22 ( سالهاي نخستين پس از انقالب اسالمي ايران       -2

 سال به طـول     4اين دوران حدود    ).  توسط دادستاني كل انقالب اسالمي     انحالل حزب توده  
  .انجاميده است

  : روشن است كه
  .  همزمان داراي سازمان مخفي بوده استاوالً، در تمام دوران فعاليت علني، حزب توده

وانـسته سـاختار   ت  نمـي ، حـزب تـوده  )فعاليت مخفـي (ثانياً، در سالهاي غيرقانوني بودن     
  . سازمان مشابه با سالهاي فعاليت علني داشته باشد

 داراي دو الگوي اصلي تشكيالتي، الگوي فعاليـت علنـي و الگـوي              بنابراين حزب توده  
تـوان مراحـل اصـلي را در سـير تـشكيالتي              به طور خالصه، مي   . فعاليت مخفي، بوده است   

  :م كردحزب توده، به چهار دوران تقسي
  ،)1327 بهمن -1320مهر ( ساختار تشكيالتي دوران علني -1
  ،)1357 بهمن -1327بهمن (و فعاليت مخفي » مهاجرت« ساختار تشكيالتي دوران -2
  ، )1362 بهار -1357بهمن (پس از انقالب اسالمي » علني« ساختار تشكيالتي دوران -3
  .) تاكنون-1362( ساختار تشكيالتي دوران فروپاشي -4

 در دوران اول ضـرورتي نـدارد و         بحث دربارة جزئيات تاريخچة سازماني حزب تـوده       
 كتـاب حاضـر نيـز توضـيحات          و در بخـش اول     1منابع متعددي در اين زمينه موجود است      

.  گرديده اسـت   ارائه در خارج از كشور،      1336 -1357تكميلي، به ويژه در رابطه با سالهاي        

                                                            
  و كتـاب سـياه     )سـرهنگ زيبـايي    (، كمـونيزم در ايـران     )فرماندار نظـامي تهـران     (سير كمونيزم در ايران   : مانند. 1

 ).فرماندار نظامي تهران(
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در ايـن بخـش توجـه خـود را تنهـا بـر اصـول كلـي و تئوريـك سـازمان                       بر اين اسـاس،     
 در سالهاي اوليه پس از انقالب اسالمي متمركـز          ماركسيستي حزب و ساختمان حزب توده     

 -1362-دوران فروپاشـي  (دربارة ساختار تشكيالتي حزب توده پس از انحالل آن          . كنيم  مي
  .ن خواهيم گفتاي سخ در كتاب جداگانه) تاكنون

، مانند ساير احزاب كمونيست جهان، دوران فعاليت علني را مبناي ساختمان            حزب توده 
دهد و بر اين اساس سـاختار رسـمي آن، كـه در اساسـنامه حـزب                   تشكيالتي خود قرار مي   

ب به عبارت ديگر، ساختار تشكيالتي حـز      . انعكاس يافته، شكل سازماني دوران علني است      
آن اسـت، در حـالي كـه       ) اي  يعنـي اساسـنامه   (توده در دوران فعاليت علني، ساختار رسمي        

سازمان حزب در دوران فعاليت مخفي و يا سازمانهاي مخفي و غيرقانوني حزب در دوران                
) اي  يعنـي غيراساسـنامه   (فعاليت علني، كه همواره وجود داشته، داراي سـاختار غيررسـمي            

  1.است
كند، كـه در       از الگوي عامي پيروي مي     سازمان حزب توده  ) اي  سنامهاسا(ساختار رسمي   

سراسر جهان، معموالً احزاب كمونيست علني و قانوني، كم و بيش بـر اسـاس آن سـازمان                  
اين ساختار بيانگر يك سازمان يكپارچه و سراسري است، كه بر اساس تقـسيمات              . اند  يافته

و در نهايـت بـه افـراد        ) حوزه(شود و به واحدهاي پايه        آن گسترده مي  هاي    كشوري، شاخه 
 ساختار رسمي حزب را چنين بيان       اساسنامه حزب توده  . گردد  ختم مي ) عضو حزب (حزبي  

  :كند مي
 سـازمان  -كـار سازمان محل :  عبارتست از   ايران تقسيمات سازماني حزب توده   

  2. سازمان ايالت- سازمان واليت- سازمان شهر-بخش
  

  حوزه: سازمان پايه
هاي پايه استوار اسـت كـه         در اصطالح احزاب كمونيست، ساختار هر حزب بر سازمان        

اي، ســلولهاي  هــاي پايــه ايــن ســازمان. دهنــد تــرين واحــد حزبــي را تــشكيل مــي كوچـك 

                                                            
يك واحد اجتماعي است كه بر اساس نظم خاصي گرد آمـده باشـد، بـه نحـوي كـه در                     » سازمان«منظور ما از    . 1

، اصول و مناسـبات     »ساختار«منظور از   .  نمود مشخصي يابد    و نه اجزاء پراكنده،   » كل«مجموع خود به مثابه يك      
 بر اساس اين روابط و اصول است كه اجزاء سازمان، شكل          مشخصي است كه ميان اجزاء سازمان وجود دارد و        

معمـوالً  » تـشكيالت «و » سـازمان «هـاي       در اين كتاب واژه   . آيند  منظم در مي  » واحد«گيرند و به صورت يك        مي
 .مترادف هم به كار رفته است

 .10، بند 1360، سال  ايراناساسنامه حزب توده. 2
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ناميـده  » حـوزه «اي   سـازمان پايـه    تـوده  در حـزب  . دهنده حزب كمونيـست هـستند       تشكيل
و غيـره كـاربرد     » هسته«هاي ديگري مانند      در ساير گروههاي ماركسيستي ايران نام     . شود  مي

  .دارد
  :گويد  چنين مي اساسنامه حزب توده13ماده 

  .پايه و سازمان اوليه حزب حوزه است
  .دنشو ار و محل سكونت تشكيل ميها بر اساس محل ك  حوزه-الف
حـوزه بـا موافقـت كميتـه بخـش و يـا             .  نفر اسـت   3 حداقل افراد حوزه     -ب

  .گردد ارگانهاي باالتر تشكيل مي
اي است كه در جلـسه عمـومي حـوزه             عامله هيأت حوزه داراي مسئول يا      -ج

  1...شود براي مدت يك سال انتخاب مي
 نفر قيد شـده، ولـي حـداكثر آن ذكـر            3، حداقل اعضاي حوزه     در اساسنامه حزب توده   

حداكثر اعضاي سازمان پايه حزب بستگي به شرايط سياسي و اجتماعي كشور            . نشده است 
، كه حزب توده از آزادي تجمع برخوردار بود،         در شرايط پس از انقالب اسالمي ايران      . دارد

ولي در شـرايط كـشورهاي سوسياليـستي، كـه          .  نفره بود  10 الي   5  هاي حزبي معموالً    حوزه
همه اعضاي كمونيست يـك مجمـع         احزاب كمونيست حكومت را به دست دارند، معموالً         

بنابراين گاه سـازمان پايـة      . هستند) حوزه(عضو يك سازمان پايه     ) مثالً يك اداره  (اجتماعي  
. د و داراي تـشكيالت مفـصلي اسـت        گير   نفر را در بر مي     200-300يك حزب كمونيست،    

روشن است كه در شرايط احزابي مانند حزب توده، كوچـك بـودن حـوزه، نظـارت دقيـق               
سـازد، در حـالي كـه در شـرايط احزابـي ماننـد حـزب                  تك اعضا ميسر مي     حزب را بر تك   

نتـرل دقيـق امكـان      ، سازمانهاي پايه چنان گسترده است كه نظـارت و ك          كمونيست شوروي 
هاي تـشريفاتي شـباهت دارد و         ندارد و در واقع جلسات سازمانهاي پايه بيشتر به كنفرانس         

تعـاوني  ( رئيسه سازمان پايه آن اداره يا كارخانـه يـا كـالخوز              هيأتهمه امور توسط دبير و      
   .شود اداره مي... و ) مزرعه دولتي(يا ساوخوز ) كشاورزي

ت كه وظيفه او اداره حوزه و سـازماندهي فعاليـت حـوزه    داراي يك مسئول اس   » حوزه«
در محل كار و يا محل زندگي و تـأمين ارتبـاط آن بـا ارگانهـاي                 ) به عنوان سازمان حزبي   (

) 1323 مـرداد    10-مصوب كنگرة اول   (در نخستين اساسنامة حزب توده    . باالتر حزبي است  
 ماه  6سپرده شده بود كه براي مدت       »  عامله حوزه  يأته« نفر به نام      اداره حوزه به دست سه    

                                                            
 .11ـ 10، ص  ايراناساسنامه حزب توده. 1
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 ارديبهـشت   5 -مـصوب كنگـره دوم    ( در دومين اساسنامه حـزب تـوده         1.شدند    انتخاب مي 
مسئوليت حوزه به يك فرد يعني دبير حوزه سپرده شـد كـه بايـد منتخـب اعـضاي                   ) 1327

  :گويد  آخرين اساسنامه حزب توده مي2.بود حوزه مي
اي است كه در جلسات عمومي حـوزه بـراي             عامله هيأت يا    مسئول دبير حوزه 

  3.شود مدت يك سال انتخاب مي
  .اين اصل در واقع تلفيقي ميان اساسنامه اول و اساسنامه دوم است

 اي انتخابي بودن مسئول حوزه در طول تـاريخ حـزب تـوده              به هر روي، اصل اساسنامه    
بود كه از سـوي ارگانهـاي بـاالتر         » مسئول«زه با يك فرد     هيچگاه اجرا نشد و مسئوليت حو     

معموالً كسي به عنوان مـسئول حـوزه نـصب          . شد  و از باال منصوب مي    ...) كميته بخش و    (
به » وفادار«شد كه بر اساس سوابق بيوگرافيك و اطالعات شخصي اعضاي كميته بخش،               مي

  .حزب و مورد اعتماد كامل باشد
، در )1358 -1361 ( پـس از انقـالب اسـالمي ايـران     تـوده در ساختار تشكيالتي حزب   

هـا     كه كاملترين شكل تشكيالتي حزب توده را داشت، حوزه         )سات(» سازمان ايالتي تهران  «
  :شدند يبه سه رده تقسيم م

نـام  » حـوزه رده سـه    «هاي ساده، كه دربرگيرنده اعضاي سـاده حـزب بـود و               حوزه -1
  .داشت
در يك حوزه   ) رده سه ( حوزه ساده    5 تا   3معموالً مسئولين   :  حوزه مسئوليتي رده دو    -2

خوانـده  » 2حوزه مسئولين رده    «يا  » حوزه مسئولين ساده  «كردند، كه     باالتر حزبي شركت مي   
  .شد مي

 حـوزه  5 تـا  3معمـوالً مـسئولين   ): حوزه مسئوليتي شاخه(زه مسئوليتي رده يك      حو -3
، يـا   »حـوزه مـسئولين رده يـك      «كردند، كـه       در يك حوزه باالتر شركت مي      2مسئولين رده   

در سازمان حزبي، تحليل جامع     » حوزه«به دليل اهميت     .شد  حوزه مسئولين شاخه ناميده مي    
، از مسئولين و كادرهـاي درجـه اول تـشكيالتي حـزب             زير را به نقل از مهدي حسني پاك       

در اين تحليل عالوه بر مسايل سازماني، سير فعاليت تـشكيالت حـزب در              . ايم    ، آورده توده
  . نيز ترسيم شده است1358 -1361سالهاي 

                                                            
 .70، ص اسناد و ديدگاهها. 1
 .11، ص  ايراناساسنامه حزب توده. 2
 .1055، ص اسناد و ديدگاهها. 3
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  ـ تعريف حوزه1
پايه اسـت زيـرا     . سازمان اوليه حزب است   در اساسنامه حزب آمده بود كه حوزه، پايه و          

در . بناي حزب بر آن استوار است و سازمان اوليه است زيـرا، بعـد از آن سـازماني نيـست                   
واقع حوزه، آخرين حلقه ارتباطي حزب و در عين حال مهمترين حلقـة ارتبـاطي حـزب و                  

اندنـد كـه تمـام      خو  به همين دليل آن را سلول اندام حزبي مي        . حلقة اجرايي آن با مردم بود     
آن را عمـالً نماينـده      . دهـد   وظايف سياسي و سازماني و ايدئولوژيكي حزب را انجـام مـي           

) شـد   حـوزه بـر اسـاس آنهـا تـشكيل مـي           (مركزيت حزب در محل كـار و محـل زنـدگي            
دانستند، كه همة اين وظايف را در مقياس كوچك محيط كار و محيط زندگي بـه عهـده                    مي

  .داد گرفته و انجام مي
هاي حزبي بود كه سياستهاي حـزب اعـم از سياسـتهاي              به معناي ديگر، از طريق حوزه      

هاي برخورد نو و تجارب       ها بود كه شيوه     از همين حوزه  . شد  تشكيالتي يا سياسي اعمال مي    
شد و به صورت شيوه عام به همه شبكة حزبي            بندي مي   آمد و جمع    نو به ارگانهاي باالتر مي    

  .گرديد ابالغ مي
  
  كاركردهاي حوزهـ 2

ها موظفند در محيط كار و محيط زندگي سياست           در اساسنامه حزب آمده بود كه حوزه      
هاي مردم را بر اسـاس رهنمودهـاي حـزب بـراي مبـارزه در راه                  حزب را تبليغ كنند؛ توده    

هاي مبرمشان متشكل سازند، اعضاي جديد به حزب جذب كنند، حق عـضويت و                خواست
شريات و اوراق حزب را پخش كنند و در ارتقاء سـطح اطالعـات              كمك مالي جمع كنند، ن    

هـا بـسيار      بيان اساسنامه در اين زمينه مانند سـاير زمينـه          .سياسي و تشكيالتي خود بكوشند    
گيـرد؛    ها عموماً پيرامون همـين محورهـا انجـام مـي            كلي است، اما عملكرد تشريحي حوزه     

داد و اَشكال انجام اين وظايف متنـوع     ميوظايفي كه يك حوزه در طي اين چهارسال انجام          
هـاي    شويم، شيوه   هر چه از مبدأ فعاليت علني به زمان دستگيري نزديكتر مي          . و مختلف بود  

ها بيـشتر مـورد توجـه قـرار           آيد و وظايف حوزه     ها به وجود مي     جديدتري از كار در حوزه    
زه به طور كلـي، اعـم     در آخرين مرحله، يعني زمان دستگيري، وظايفي كه يك حو         . گيرد  مي

  :داد به شرح زير بود  از محل كار يا محل زندگي انجام مي
  

   كاركرد تشكيالتي الف ـ
گيري؛ يعني فعاليت مداوم و مـستمر بـر           ها عبارت بود از سمپات      يكي از وظايف حوزه   
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روي افرادي كه با مشي حزب آشنا شده و به آن عالقمند گرديده بودند و تبـديل آنـان بـه                     
عضو حوزه كه با اينگونه افراد در محل كار يا محـل زنـدگي يـا در ميـان                   . هاي منظم سمپات

كرد، پس از آنكه عالقة آنها به مشي حـزب جلـب        دوستان و آشنايان و فاميلش برخورد مي      
ديد و پيرامـون      شد، رابطه خود را با آنها منظم كرده و هر چند يك بار فرد مربوطه را مي                  مي

در طول يكي دو هفته و وقايعي كه رخ داده و نظر حزب دربـارة               سياستهاي مختلف حزب    
اگر اشكالي  . داد  كرد و در عين حال حاصل كار را به حوزه گزارش مي             آنها با او صحبت مي    
آمـد، حـوزه    ها براي عضو حوزه در رابطه با آن شخص به وجـود مـي            در جريان اين تماس   

كرد كه چگونـه اشـكال را برطـرف           ايي مي پرداخت و او را راهنم      جمعاً به حل مسئله او مي     
به تدريج فرد با پذيرفتن مشي كلي و سياستهاي حزب و تحليلهاي حـزب در مـورد                 . سازد

اگر اين فرد كـارگر يـا دهقـان يـا           . شد  مسايل جاري، به يك سمپات منظم حزبي تبديل مي        
كـه داشـت،    كارمند بود و يا امكان فعاليت در محيط زندگي داشت، متناسـب بـا امكانـاتي                 

كـارگري، دهقـاني، جوانـان، زنـان،        (اي    هـاي تـوده     كم در زمينه فعاليت در ميان تـشكل         كم
او بايـد در ايـن   . شـد  بـه او رهنمودهـايي داده مـي      ) كارمندان، محلي، ملي، مذهبي، اقليتهـا     

ها، بسته به امكان، به فعاليت پرداخته و در چهارچوب رهنمودهايي كه عضو حـزب                 تشكل
او در عين حال به آمـوزش       . ها ببرد   توانست نظريات حزب را در آن تشكل        د، مي دا  به او مي  

و يا جـزوه آن     » پرسش و پاسخ  «كردن به نوارهاي      بيشتر مشي حزب از طريق كتب و گوش       
ايـن  . شـد   شد و حاصل كار به حوزه اطالع داده مـي           هاي هفتگي حزب تشويق مي      و تحليل 

آنكه سـمپات را بـا برنامـه و اساسـنامه حـزب آشـنا        شد تا     تر مي   رابطه روز به روز گسترده    
پذيرفت و عالقمند به عضويت در حزب بـود، معـرف             كرد و در صورتي كه سمپات مي        مي

فرستاد و اگر پذيرفتـه   داد تا پركند و همراه بيوگرافي مي وي از حوزه، آنكتي گرفته به او مي     
بـدين  . شـد   اتي خـارج مـي    شد و ديگر از مرحلـه سـمپ         اي مي   شد، عضو آزمايشي حوزه     مي

ها هميشه در كنار خود هواداراني داشتند كه عالقمند به مـشي حـزب بودنـد،                  ترتيب حوزه 
كردند و بخشي از رهنمودهاي آن        سمپاتهايي داشتند كه منظماً سياستهاي حزب را دنبال مي        

دند و كر از ميان اينان، پس از مدت زماني، اعضايي به حزب معرفي مي    . ساختند  را عملي مي  
  .رساندند با اين كار وظيفه تشكيالتي خود را به انجام مي

يكي ديگر از وظايف اعضاي حوزه عبارت بـود از شـركت مـنظم در جلـسات حـوزه،        
شد، عـضو حـزب مـورد         در صورتي كه غيبتهاي غيرموجه تكرار مي      . بدون غيبت غيرموجه  

بايست به وضع او رسيدگي       يشد ارگانهاي مربوطه م     گرفت و اگر اصالح نمي      انتقاد قرار مي  
  .شد نمودند كه گاه موجب اخراج او مي مي
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شد و    وظيفه ديگر تشكيالتي حوزه اين بود كه اگر فردي به شهرستان ديگري منتقل مي             
رفت، بايد از طريق مسئول، فرم انتقال او، شامل    يا به محل كار و يا محل زندگي ديگري مي         

حل زندگي، حدود سني، ميزان حـق عـضويت و نـوع            نام و نام فاميل، آدرس محل كار يا م        
قـرار  (عضويت و رده او بود، به ضميمه نظر مسئول حوزه دربارة او، به همراه يـك پـارول                   

و اگر تلفن داشت، به همراه شماره تلفـن، قبـل از آنكـه عـضو منتقـل شـود بـراي               ) تماس
رود، فرم انتقـال وي هـم    ارگانهاي باالتر، ارسال دارند، تا هنگامي كه فرد به محل جديد مي         

  .رسيده و با وي تماس گرفته شود
بود، مسئول حوزه موظـف بـود پـس از اتمـام         در صورتي كه حوزه، حوزه آزمايشي مي      

دوره يك ساله آزمايشي، نام فرد را همراه با نظر مسئول درباره عملكردها و خصائل وي در                
 بـا عـضويت رسـمي وي موافقـت     حوزه، به ارگانهاي بااليي گزارش داده تا در صورتي كه  

  .شد، به او ابالغ و در عين حال به حوزه رسمي منتقل گردد مي
در عين حال مسئول حوزه موظف بـود اگـر عـضوي در حـوزه او اسـتعداد و توانـايي                     

هاي بااليي معرفي كند تـا در صـورت           داشت به حوزه    مسئول شدن و مسئوليت پذيرفتن را       
انتصاب مسئولين درجه دو كه  . ه، به او مسئوليت داده شود     تأييد توسط شعبه تشكيالت ناحي    

كردند و انتـصاب مـسئولين رده يـك     هاي عادي اعم از رسمي يا آزمايشي را اداره مي  حوزه
هـا و   هـا، شـاخه   كردند، بـه پيـشنهاد مـسئولين حـوزه     كه حوزه مسئولين رده دو را اداره مي  

ها و نواحي     تصاب مسئولين و اعضاي بخش    ان. ها و با تأييد شعبه تشكيالت ناحيه بود         بخش
  .به پيشنهاد شعبه تشكيالت ناحيه و با تأييد شعبه ايالتي تشكيالت بود

  
  ب ـ كاركرد آموزشي

آنچه بـيش   . حوزه موظف بود در ارتقاء اطالعات سياسي و تئوريك اعضا خود بكوشد           
 عالوه بر تحليلها و     .از همه، به ويژه در اين اواخر، در حوزه مطرح بود آموزش سياسي بود             

شد، افراد و اعضاي حـوزه موظـف بودنـد برخـي كتـب و        بحثهاي سياسي كه در حوزه مي     
يكي از وظـايف    . كرد مطالعه كنند    ها تعيين مي    مقاالتي را كه شعبه آموزش ناحيه براي حوزه       

ها بود تا اعضا بـا آن بيـشتر           هاي آزمايشي، آموزش برنامه و اساسنامه حزب در حوزه          حوزه
براي كنترل ايـن  . آشنا شوند و اگر اشكالي در اين زمينه داشتند پيرامون آن به بحث پردازند             

هـا قـرار    كرد و در اختيـار مـسئولين حـوزه          تي طرح مي  سؤاالآموزشها، شعبه آموزش ناحيه     
بايست نتيجه به شـعبه       داد تا پس از پايان دوره مطالعه از افراد آزمايش به عمل آيد و مي                مي

  . شد داده مي طالع آموزش ا
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مطالعه كتب و مقاالت، ممكن بود به صورت جمعي در يك جلسه مستقل انجـام شـود                 
هـا    به ويژه در اين اواخر كه محـدوديت       . گرفت  نام مي ) يا حوزه جنبي  (كه جلسه مطالعاتي    

ممكـن بـود در ادامـه حـوزه يـك سـاعتي يـا               . بيشتر شده بود، اين شكل حذف شده بـود        
توافق اعضا به بحث و گفتگو پيرامون آن كتاب يا مقالـه اختـصاص دهنـد؛                ساعتي را با      نيم

همچنين ممكن بـود خـود افـراد، تـك تـك آنهـا را               . اي داشتند   ها چنين برنامه    اغلب حوزه 
كردنـد و در روز مـشخص مطـابق همـان             داشتند در حوزه مطرح مي      خوانده و اگر اشكالي     

اي در زمينه آموزش مطرح و توسط         اي، مسئله   اگر در حوزه  . آمد  ت امتحان به عمل مي    سؤاال
شد، مسئول يا فردي كه در اين زمينه اطالع داشت از طـرف               اعضا و مسئول حوزه حل نمي     

  .رفت تا پاسخگوي مشكل آنها باشد ارگان مربوطه تعيين و به حوزه مي
گرفت و بيـشتر بـه صـورت مطالعـه      ها قرار مي كتب تئوريك كمتر در دستور كار حوزه   

دي بــود؛ مطالعــه كتابهــا بيــشتر در زمينــه تــاريخ جنــبش جهــاني كمونيــستي، اقتــصاد فــر
اگـر  . ، ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تـاريخي بـود         لنينيستي و فلسفه لنين    -ماركسيستي

  - گرفت، بيشتر كتبي بـود كـه جنبـه سياسـي            ها قرار مي    كتب تئوريكي در دستور كار حوزه     
بخش ملي داشت،     رابطه با انقالب در كشورهاي آزاد شده و يا جنبشهاي رهايي          تئوريك در   
هـاي دهقـاني و       در عـين حـال حـوزه      .  و نظـاير آن     انقالبي بروتنتس  دمكراسيمانند كتاب   

آن هـم   كردنـد،     كارگري در زمينه مسايل دهقاني و كارگري بيشتر به امر آموزش توجه مـي             
گاه ممكن بود مقاله كارگري يـا دهقـاني در كـل            . ها  متناسب با سواد سياسي افراد آن حوزه      

يـا  » كنفدراسيون جهـاني سـنديكايي    «حزب در دستور كار آموزشي قرار گيرد، مانند جزوة          
  .هاي صنفي و غيره تشكل

  
  ج ـ كاركرد تبليغاتي

هـاي گونـاگون و        از شيوه  اعضاي حوزه موظف بودند مشي سياسي حزب را با استفاده         
از زمان شروع فعاليت علني حزب تـا        . متناسب با شرايط زماني و مكاني به ميان مردم ببرند         

چه در شـرايط كـامالً      . هنگام دستگيري، كار تبليغاتي فراز و نشيبهاي بسياري طي كرده بود          
 انجـام  بايـست ايـن وظيفـه را    هـا مـي    علني و چه در شرايط محدودتر و نيمه علني، حـوزه          

 و هم بحث پيرامـون       شد، هم فروش روزنامه     هنگامي كه روزنامه حزب منتشر مي     . دادند  مي
همچنين فروش ساير نشريات و كتب حزبي،       . ها قرار داشت    مطالب آن در دستور كار حوزه     

هاي حزب و پوسترها و تراكتهاي حزبي در سطح شهر، محـل كـار،                پخش و نصب اعالميه   
جلب . ها بود     مون مطالب آن، شيوة ديگر كار تبليغي اعضاي حوزه        محل زندگي و بحث پيرا    
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هـاي     و بعد از آن فـروش جـزوه        1در دفتر مركزي حزب   » پرسش و پاسخ  «افراد به جلسات    
يا نوارهاي آن به همكاران، آشنايان، فاميل و دوسـتان و بحـث و گفتگـو                » پرسش و پاسخ  «

فـروش نوارهـاي    . هـا بـود     غـاتي حـوزه   پيرامون مسايل مطرح شده در آن، ديگر وظيفة تبلي        
ها، در محل كار و در بين آشنايان و بحث و گفتگـو               دار  كارگري و دهقاني و زنان، به انگيزه      

كـردن سـخنان      برجـسته . پيرامون مطالب آنها با خريداران يا شنوندگان، شيوة ديگـري بـود           
بر اساس صـالحديد     (برخي شخصيتهاي سياسي كشور دربارة مبارزه با امپرياليسم و امريكا         

، در زمينة مـسايل مربـوط بـه عـدالت اجتمـاعي و برخـورد بـا ليبرالهـا،                    )و سياست حزب  
هـاي كـشوري و       صدريون، راستگرايان و گاه تكثيـر و نـصب برخـي مقـاالت روزنامـه                بني

ر بحثهـاي شـفاهي د    . هاي فعاليت تبليغي حوزه بود      مجالت نهادهاي انقالبي، از ديگر شيوه     
هاي صنفي و ملي در محل كار و محـل زنـدگي بـا                بين آشنايان، ميهمانيهاي فاميلي، تشكل    

تلفـن بـه نهادهـاي      . ها در شرايط قبل از دسـتگيري بـود          ترين شكل تبليغ حوزه     مردم، رايج 
دولتي، مجلس، نوشتن نامـه بـه ارگانهـاي دولتـي و اظهـارنظر پيرامـون مـسايل مملكتـي،                    

يزيون در جهت پخش فيلمهاي خوب تكراري از نظر حزب و يـا             همچنين تلفن زدن به تلو    
هاي تـشكرآميز     هايي كه مورد نظر حزب نبود و همينطور نوشتن انتقاد يا نامه             انتقاد از برنامه  

به مطبوعات در مورد مقاالتي كه مورد تأييد حزب بود و يا حـزب بـا آنهـا موافـق نبـود و                       
ها   براي چاپ، ديگر فعاليتهاي تبليغي بود كه حوزه       ها    نوشتن مقاالت و ارسال آن به روزنامه      

توانـد انجـام      البته اينكه چه كسي كدام كار را در حوزه بهتر مي          . دادند  به طور كلي انجام مي    
بنـدي شـدة      مسئول حوزه موظف بـود گـزارش جمـع        . دهد در تقسيم كار حوزه مطرح بود      

  .باالتر ارسال كندعملكرد حوزه را در زمينه انجام وظايف تبليغي به ارگان 
  

  دـ كاركرد اطالعاتي
ها كسب خبر از محل كار و محل زندگي در مـورد مـسايل                ديگر از وظايف حوزه    يكي

كرد براي آنكه     حزب مطرح مي  . گوناگون و رساندن آن به حزب از طريق مسئول حوزه بود          
هـا تحليـل    بتواند اطالعات كافي و الزم از مسايل درون جامعـه داشـته باشـد و بـر پايـه آن                   

ها احتياج دارد و اين كـار ممكـن نيـست مگـر       دهد، به اخبار در تمام عرصهارائهتري    دقيق

                                                            
گفت و به صـورت نـوار و جـزوه تكثيـر              هاي روز پاسخ مي     جلساتي است كه در آن دبير اول حزب به پرسش         . 1

 برگـزار   ) آذر، تهـران   16خيابـان    ( اين جلسات به طور علني در دفتر مركزي حزب توده          1358در سال   . شد  مي
 .شد مي
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اعـضاي حـزب   . اعضاي حزب در هر كجا كه هستند اخبار آن محيط را به حـزب برسـانند            
اين اخبـار بـه طـور       . كوشيدند  براي آنكه براي تحليل بهتر به رهبري حزب كمك كنند، مي          

هـاي روسـتايي، محـل كـار، محـل زنـدگي        هـاي كـارگري، محـيط    حيطكلي شامل اخبار م   
  . و ضدانقالبيون بودشخصيتهاي جمهوري اسالمي ايران

هاي كارگري عبـارت بـود از برخـورد كـارگران بـا مـسايل سياسـي روز،                    اخبار محيط 
هـاي آنهـا    هـاي تـشكل   برخورد آنها با مشكالت و مسايل صنفي و مطالباتشان، موضعگيري   

ها  اعم از شورا، سنديكا يا تعاونيهاي مصرف كارگري، برخورد مديريت با كارگران و تشكل             
اينگونه اخبار  . هاي كارگري و عوامل آنها      هاي محيط   و گرايشات سياسي مديريت، نارضايتي    

و در  به شعبه كارگري ناحيه يا ايالتي و يا مركزي، بسته به اهميت خبـر و ضـرورت، رفتـه                    
گرديـد و يـا بـر         نامه اتحاد درج مي      وهفته سپس يا در روزنامه مردم    . شد  بندي مي   آنجا جمع 

  . شد  ميارائهپايه اين اخبار در بولتني كارگري تحليلهاي كارگري حزب 
اخبار محيطهاي روستايي عبارت بود از برخـورد دهقانـان بـا مـسئله واگـذاري زمـين،                  

كه دهقانان براي راندن فئودالها و خـوانين و در اختيـار گـرفتن زمـين بـه كمـك                    مبارزاتي  
هـا، سـپاه، جهـاد سـازندگي،          هيـأت دهند، نقش نهادهاي انقالبي       نهادهاي انقالبي انجام مي   

مشكالت دهقانان در رابطه با مسايل عمراني، ميـزان زمينهـاي واگـذار شـده و نـوع آنهـا،                    
اين اخبار به   . هاي دهقانان و عوامل آن و غيره        ، نارضايتي تشكلهاي دهقاني و مشكالت آنها    

شعبه دهقاني ناحيه، شهر، ايالت و سـپس مركـزي رفتـه و در آنجـا از آنهـا بـراي درج در                       
شد و بر     ، مجالت و كتب دهقاني، بولتن دهقاني و خبرنامه دهقاني استفاده مي           روزنامه مردم 

ي، كار و تحليلهـايش را در مـورد مـسايل دهقـاني و ارضـي ارزيـابي                  پايه آنها، شعبه مركز   
اخبار محيطهاي زندگي عبارت بود از مسايلي كه در محيط زنـدگي در ميـان مـردم      .كرد  مي

هـا و     برخورد سياسي آنان با مسايل جاري كشور، مشكالت محلـي، نارسـايي           . مطرح است 
ه در محل مثـل شـورا و تعـاوني وجـود            هايي ك   ها و عوامل آنها، تشكل      كمبودها، نارضايتي 

ــا،      ــعگيريهاي آنه ــا، موض ــرد آنه ــست، عملك ــالت ه ــه در مح ــي ك ــاي مل دارد، جمعيته
هايشان، مسايل مربوط به شركت مردم در فعاليتهاي اجتماعي، شـركت در انجمـن                خواست

بار اينگونه اخ . هايي كه مورد نياز مردم محل است و داليل آن و غيره             اولياء و مربيان، تشكل   
رفـت تـا ايـن شـعب بـر اسـاس آن بتواننـد                 اي ناحيه، ايالتي و مركـزي مـي         به شعب توده  

هاي جديـدتري را بـه شـبكه ابـالغ نماينـد و       هاي كار كنوني را ارزيابي كرده و شكل     شكل
نقاط ضعف را از طريق فراكسيونهاي محلي و شهري و جمعيتها پيگيري نموده و بـه نقـاط                  

  .قوت تبديل كنند
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حل كار، اخبار محل كار غيركارگري بود كه شامل كاركنان بخش دولتي و بخش            اخبار م 
آنها در اين اخبـار، نظـرات سياسـي همكـاران در مـورد مـسايل جـاري                  . شد  خصوصي مي 

سياسي كشور، برخورد كارمنـدان بـا مـسايل صـنفي و مطالباتـشان، برخـورد كاركنـان بـا                    
ي كاركنان از انقالب و يا نارضايتي آنـان         هاي مديريت، جانبدار    گيري  هاشان، موضع   مديريت

هايي كـه داده      و همچنين خطوط مختلف فكري كه در ميان كاركنان وجود داشت، بخشنامه           
شد، بسته به آنكه مربوط بـه كـدام           شد، تصميماتي كه در مورد مسايل مختلف گرفته مي          مي

داشـتي و درمـاني و   اداره باشد، مسايل كشاورزي، مسايل اقتصادي، مسايل كاري، مسايل به 
اي يـا     دادند و نهايتـاً ايـن اخبـار بـه شـعب تـوده               را از طريق حوزه به بخش مربوطه مي       ... 

اخبـاري كـه بـه مـسايل كـشاورزي،          . كردنـد   رفت كه روي اين قسمت كار مي        كارگري مي 
  .شد رفت و بقيه براي شعبه خبر ارسال مي اقتصادي مربوط بود به شعبه پژوهش مي

آوري اخبار مربوط به ضـدانقالب، در همـه محـالت            ها، جمع   بندي  تقسيمعالوه بر اين    
هـا عبـارت بودنـد از     ضـدانقالب . هـا بـود   اعم از كار و زندگي، از وظايف اعـضاي حـوزه      

هاي اخراجي، ليبرالها، گروهكهاي مختلف كه يكـي بعـد از             طلبان، ساواكيها، ارتشي    سلطنت
، انجمن  صدريون، راستگرايان ضدخط امام     ، بني ديگري در جبهه براندازي قرار گرفته بودند      

.  و در مجموع كليه شخصيتها و گروههايي كه عليه انقالب و يا عليـه حـزب بودنـد                  حجتيه
كرد كه براي آنكه بتواند به موقع وظيفـه تـاريخي خـود را بـه نحـو                    حزب چنين مطرح مي   

گيري كنـد بـه       ع در مقابل جريانهاي مختلف اجتماعي موضع      اي انجام دهد و به موق       شايسته
پـذير اسـت، تـا حـزب          اين اخبار نيازمند است و اين كار فقط از طريق اعضا حزب امكـان             

بتواند عناصر ضدانقالب را بشناسد، در جريان كار آنها قرار گيرد و به موقع هشدار دهـد و                  
گرفت كه الزم است به موقـع و در            مي حزب به دنبال اين مسئله چنين نتيجه      . افشاگري كند 

اهميت برسد، به حزب رسانده شود؛ نبايد         اسرع وقت گزارش هر واقعه، هر چند به نظر بي         
دهند، ديگر ضرورتي ندارد  اينگونه فكر كرد كه چون ديگران اين خبر را به حزب اطالع مي            

آوري آن همـت   عالوه بر اخبار ديگري كه بايستي اعضاي حـوزه بـه جمـع     .من اطالع دهم  
گماشتند اخبار شخصيتهاي مملكتي اعم از خط امامي يا غيرخط امـامي بـود؛ اعـم از آن          مي

براي اين منظور، روشهاي مختلفي     . كه شخصيت مستقيم در حاكميت است و يا غيرمستقيم        
اگر فردي مستقيم با اين اشخاص برخورد داشت نظريـات آنهـا را بـه               . شد  به كار گرفته مي   

توانست از طريق تلفن به مجلس و صـحبت كـردن             داد، اگر نبود، حوزه مي       مي حزب اطالع 
ت مردم هستند، از نظرات وي مطلع شده و         سؤاالبا نمايندگاني كه در روز معين پاسخگوي        

كـار ديگـر عبـارت بـود از شـنيدن سـخنرانيهاي شخـصيتهاي حاكميـت و يـا              . اطالع دهد 
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 مساجد محل زندگي و يا در مجـامع و محـل   روحانيت، كه مستقيم در حاكميت نيستند، در 
، در مورد   ، با امريكا  برخورد سخنران با شوروي   : كار و اطالع دادن مهمترين مسايل آن مانند       

جنگ، در مورد مسايل مربوط به عدالت اجتماعي، در برخـورد بـا حـزب، در برخـورد بـا                    
هـا، شـعارهايي      كننده  ، تعداد شركت  اسالمي ايران موضعگيريهاي دروني حاكميت جمهوري     

  .شد، هدف و خط افراد برگزار كننده به حزب كه داده مي
  
  اي  ـ كاركرد توده ه

در . اي بـود    هـاي تـوده     يكي ديگر از وظايف اعضاي حـوزه شـركت فعـال در فعاليـت             
. هـا اشـاره شـده اسـت          حزب بـا تـوده      حزب به مسئله ضرورت پيوند      جاي اساسنامه     جاي

همانطور كه در باال نوشته شد در اساسنامه آمده كه حوزه وظيفه دارد به مثابه حلقه اساسـي          
. هاي مـردم ارتبـاط نزديـك برقـرار كنـد            هاي رهبري با اعضاي حزب، با توده        ارتباط ارگان 

حزب، عبـارت اسـت از      ترين شكلش، بنابر نظر       هاي مردم در بهترين و عالي       ارتباط با توده  
. هايي كه اقشار مختلف اجتماعي را در خود گرد آورده اسـت             ها و جمعيت    ارتباط با تشكل  

ها عبارتند از سـنديكاهاي كـارگري، شـوراي اسـالمي             ها و جمعيت    ها و سازمان    اين تشكل 
كارگران، دهقانان، محالت شـهري، اداري، سـنديكاهاي مؤسـسات مختلـف غيركـارگري،              

 تعاونيهاي مصرف روستايي، تعاونيهاي كارگري و شهري، انجمنهـاي فرهنگـي،            ها،  اتحاديه
هاي پايدار و ناپايـدار ورزشـي، هنـري، زنـان، جوانـان،               ها، تشكل   انجمنهاي ملي، جمعيت  

كـرد كـه بـراي     بيني خود چنين تحليل مـي     حزب بنا بر جهان   . سازمانهاي دانشجويي و غيره   
كنند     ها را متشكل مي     قائل است، زيرا اين سازمانها توده     اي اهميت فراواني      هاي توده   سازمان

هر قدر كه  . دهند  ها و خواستهاي فردي آنها خصلت اجتماعي و سازمان يافته مي            و به تالش  
تواننـد از حقـوق دمكراتيـك بيـشتري           هاي مردم مـي     ها بيشتر تشكيل شود، توده      اين تشكل 

قعيت اعضاي حـوزه، هـر كـدام در يـك           بدين ترتيب، بسته به حوزه و مو      . برخوردار شوند 
اي   اي داشـته باشـند؛ كـارگران عمـدتاً در تـشكلهاي تـوده               بايست فعاليت تـوده     جهت، مي 

هاي دهقاني، كارمندان در تشكلهاي كارمندي و         كارخانجات و كارگاهها، دهقانان در تشكل     
هاي محلـي   كلعالوه بر اين، افراد بايد در تش  . هاي خود   هاي مذهبي و ملي در تشكل       اقليت

هاي زنان محلـي، جوانـان در         مانند شورا و تعاوني و انجمن اولياء و مربيان، زنان در تشكل           
  .هاي ورزشي، هنري، فرهنگي جوانان و غيره فعاليت داشته باشند تشكل

هاي مختلف آن، ممكـن بـود حـوزه بـه             اي و عرصه    به دليل متنوع بودن فعاليتهاي توده     
حلها و حل مسايل اعضا خود نباشد، لـذا از بـين فعـالترين اعـضاي                  ه را ارائهتنهايي قادر به    
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آمد كه ممكن بود عضو حـوزه، عـضو آن    حزب در يك تشكل، يك فراكسيون به وجود مي      
فراكسيون باشد و يا توسط آن فراكسيون و مسئول آن مسايلش را حل كند، يعنـي او را بـه                    

 به اينگونه اعضا رهنمـود دهـد كـه چـه     آن شخص معرفي كنند؛ و يا آن كه غياباً فراكسيون      
اي عبارت است از مجموع اعضاي حزب كه در           فراكسيون حزب در يك سازمان توده     . كنند

پذير است و نه ضـروري، بـه          اي هستند، ولي چون جمع همة آنها نه امكان          آن سازمان توده  
كـرد و   مـي ويژه در شرايط محدودتر، لـذا حـزب از بـين آنهـا فعـالترين افـراد را انتخـاب              

كـار يـا      اين گروه . داد  فراكسيون دائمي، يا گروه كار يا گروه رهبري فراكسيون را تشكيل مي           
كرد و سياسـتهايي را كـه         اي را بررسي مي     فراكسيون فعال، به طور دائم مسايل سازمان توده       

 در صـورتي  . كرد  بايست حزب در آنجا به كار برد، تعيين و به ارگان مربوطه پيشنهاد مي               مي
يـك قـسمت را   . شـد  شد به دو طريق به اعضا گفته و اجرا مي كه اين پيشنهادها پذيرفته مي    

ديگر، از طريق تشكيالت حزبي به      . كرد  كه خود رهبري فراكسيون پس از تصويب عمل مي        
اعضا موظف  . ها  شد و نه به همة حوزه       هايي كه افراد آن سازمان در آن بودند گفته مي           حوزه

ها و برخورد مردم با آنها و مـسايل درون ايـن              د خود را در اين تشكل     بودند حاصل عملكر  
بنـدي عملكـرد      ها را از طريق حوزه به اطالع حزب برسانند و مـسئول حـوزه جمـع                 تشكل

  .فرستاد اي را به تفكيك براي ارگانهاي مختلف مي توده
  

  و ـ كاركرد مالي
داشـت حـق عـضويت و       حـوزه وظيفـه     . ها فعاليت مالي آنهاسـت      آخرين وظيفه حوزه  

آوري كرده و هر ماه به ارگان مربوطه تحويل داده  كمكهاي اعضا و سمپاتهاي حوزه را جمع      
بايـست    اين تمبرها نمي  . و در ازاي آن تمبر رسيد دريافت كرده و در حوزه آنها را پاره كند              

ي آور بايست به طرق گونـاگون بـه جمـع     در عين حال حوزه مي    . شد  به دست افراد داده مي    
پرداخت حق عـضويت يكـي از شـرايط         . پرداخت  كمك از هواداران و سمپاتهاي حزبي مي      

بر اساس اساسنامه، عضوي كه سه مـاه متـوالي بـدون عـذر              . اصلي عضويت در حزب بود    
اش در حـوزه مـورد رسـيدگي قـرار گرفتـه و حـوزه                 موجه، حق عـضويت ندهـد، مـسئله       

  .توانست اخراج وي را از حزب بخواهد مي
  

  ها  وزهحـ 3
اي را    هاي مختلفي بود كه اكثر آنها مشخصات يك حوزه حزبي اساسنامه            در حزب حوزه  

بنـدي،    ايـن تقـسيم   . هاي آنها متفـاوت بـود       داشتند ولي شكل كار، حقوق حزبي و عملكرد       
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به طـور كلـي همـة       . هاي محل كار يا محل زندگي است        بندي كلي حوزه    صرفنظر از تقسيم  
هـاي   شدند، البته به استثناء حوزه      ، بر اساس محل زندگي تشكيل مي      هاي حزبي، تقريباً    حوزه

مرزي و عـدم محـدوديت        كردند، يعني شرايط بي     مخفي كه از شرايط كار پنهاني تبعيت مي       
هـاي    حـوزه : هـا عبـارت بودنـد از        به طور كلي ايـن حـوزه      . در بخشهاي جغرافيايي حزبي   

  . ويژه، مخفياي، سمپاتي، مقدماتي، آزمايشي، رسمي، دبيرخانه
  

  الف ـ حوزه سمپاتي
برخـي از مـسئولين     . ها در اوايل كار وجود داشتند؛ در همه جا هم نبودند            اينگونه حوزه 

توانستند روي سمپاتهاي خـود   ها كردند، چون برخي افراد نمي مبادرت به تشكيل اين حوزه    
ز اينها را در جنب يـك   نفر ا3-4الجرم هر . سواد  ويژه در ميان افراد مسن و كم        كار كنند؛ به  

كردند و مسئولي با آنها پيرامـون مـسايل سياسـي و تـشكيالتي حـزب كـار                    حوزه جمع مي  
گيريهـاي    گاه سخت . پذيرفتند عضو حزب شوند     كرد تا در صورتي كه مشي حزب را مي          مي

تـر از آنهـا عـضو حـزب           شد و افرادي در حد پائين       زيادي براي ورود آنها به حزب نيز مي       
بعداً سازمان ايالتي رهنمـودي داد  . ولي آنها هنوز در حوزه سمپاتي باقيمانده بودندشدند   مي

ها بايد تعطيل شود؛ آنها كه شرايط عضويت را دارند به حزب معرفي شوند و                 كه اين حوزه  
آنها كه شرايط عضويت ندارند در رابطه فردي با همان شخـصي كـه در ابتـدا روي او كـار             

هاي سمپاتي در تـشكيالت        ديگر خبري از اين حوزه     59ر اواخر سال    د. كرد، قرار گيرند    مي
  .نبود

  
   مقدماتي ب ـ حوزه

ها در واقع حوزه نبودند، بلكـه تماسـهاي فـردي بودنـد كـه مـسئول حـوزه،                     اين حوزه 
اينها عمدتاً كـساني بودنـد كـه از طريـق دفتـر مركـزي               . ديد  اشخاص را به طور هفتگي مي     
 هم نداشتند و براي آنكـه خـوب شـناخته شـوند در تمـاس                حزب، آنكت پركرده و معرف    

گرفتند تا مسئول او را شناخته و از وضع خانوادگي، اجتماعي و گذشـته وي                 فردي قرار مي  
شـد و    هنگامي كـه وضـع او روشـن مـي         . كسب اطالع كرده و به ارگان مربوطه اطالع دهد        

. فرستادند  كردند و به حوزه مي      ميابهامي براي آن ارگان نبود، او را به عضو آزمايشي تبديل            
هاي حزبي، ديگر ضـرورتي جهـت         با بسته شدن دفتر مركزي و تمركز عضوگيري در حوزه         

شد،   هاي مقدماتي وجود نداشت، زيرا هر فرد كه از طريق حوزه عضو مي              تشكيل اين حوزه  
فـت و  گر اوالً معرف داشت، ثانياً مدتي حوزه از طريق معرف در جريان كـار وي قـرار مـي              
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  .شدند هاي آزمايشي مي اينگونه افراد وارد حوزه
  

  هاي آزمايشي ج ـ حوزه
.  به وجود آمدند   1361هاي آزمايشي به شكل پيگير و رسمي، تقريباً از اوايل سال              حوزه

از . تا قبل از آن، اعضاي آزمايشي با اعضاي رسمي حزب در يك جا و يـك حـوزه بودنـد                   
هـاي    هاي آزمايشي را از حـوزه       ود داد كه به تدريج حوزه     اين تاريخ به بعد، تشكيالت رهنم     

هـاي    از اين تاريخ به بعد تقريباً در نـواحي، كـم و بـيش حـوزه               و نيز   . رسمي تفكيك كنيد  
 كـه در يـك بخـش         را كردند اعضايي   بدين ترتيب سعي مي   . مستقل آزمايشي به وجود آمد    

حوزه بـا يـك     .  حوزه تشكيل دهند    در كنار هم بگذارند و چهار نفر، چهار نفر         ،پذيرفتند  مي
  حـوزه شـد و بـاز از نـو،           شد و دومي و سومي و چهارمي به آن افـزوده مـي              نفر شروع مي  

البته هنوز همه نواحي و همه بخشها قادر به انجـام ايـن كـار نبودنـد،                  .شد  جديدي داير مي  
ـ     . زيرا اين كار به درصد رشد آن ناحيه يا بخش نيز بستگي داشت             ردي را  امكـان نداشـت ف

طـوالني  مـدت حـضور انفـرادي        اگر   .براي مدت دو ماه به صورت تكي در يك حوزه ديد          
اش اعـم از   اي در محـل كـار يـا زنـدگي     اي نبود جز ايـن كـه او را در حـوزه           شد، چاره   مي

قبل از اين، نظر تشكيالت حزبي ايـن بـود كـه بهتـر              . آزمايشي مختلط يا رسمي قرار دهند     
اير اعضاي با سابقة حزبي هم حـوزه شـوند و از تجـارب آنهـا                است اعضاي آزمايشي با س    

بينـي    تـشكيالت پـيش   .  اين نظر تغيير كرد    60 يا اواخر    61استفاده كنند، ولي در اوايل سال       
كرد كه سازمانهاي حزبي مسئول در اين جريـان   اين تغيير را نيز كرده بود و چنين مطرح مي    

ايل امنيتي ناشي از شرايط روز، در ايـن بـاره           ، با توجه به اين اصل و مس       )تشكيالت حزبي (
ها به دليل عدم انتقال اعـضاي آن، بـه مـدت يـك سـال مجـزا                    اين حوزه . گيرند  تصميم مي 

 بعد از گذشت يك سال، حوزه يا مـسئولين بتواننـد راجـع بـه سـالمت                  تشكيل شد تا اوالً   
كن اسـت فـرد از نظـر        ثانياً چون مم  .  تشكيالتي و امنيتي فرد اظهارنظر قاطع كنند       -سياسي

هاي ديگر حضور داشـته  باشـد تـا شناسـايي              امنيتي آلودگي داشته باشد، نبايستي در حوزه      
ثالثاً اينگونه افراد چون مانند افـراد اولـي         . ها و تشكيالت حزبي كسب كند       كمتري از حوزه  

به . شوند و براي امنيت خودشان و حزب مفيدند كنند، كمتر شناخته مي     حزبي كار علني نمي   
  .شد ها مجزا تشكيل مي اين داليل، اين حوزه

  
  دـ حوزه رسمي يا اصلي

هاي آزمايـشي و   ، به تدريج از حوزه61همانطور كه گفته شد، حوزه رسمي بعد از سال        
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هـا افـرادي      اعضاي ايـن حـوزه    . شد  شد و گاه به شكل مستقل ديده مي         افراد آزمايشي جدا    
زب بودند، ثانياً از نظر امنيتي بررسي شـده بودنـد و   بودند كه اوالً بيش از يك سال عضو ح   

شان نبود، ثالثاً معـرف داشـتند، رابعـاً بـه             نقاط مبهمي در زندگي گذشته اجتماعي و سياسي       
عنوان عضو رسمي پذيرفته و به آنها توسط شعبه تشكيالت شـماره ثابـت تـشكيالتي داده                 

خي از افراد آن آزمايشي باشـند،  ممكن بود اعضاي يك حوزه، همه رسمي و يا بر. شده بود 
  .هاي آزمايشي جدا شود هاي رسمي از حوزه ولي سير حركت به سمتي بود كه حوزه

  
  اي هاي دبيرخانه  ـ حوزه ه

شـد كـه كارمنـدان دسـتگاه مركـزي و             اي ابتدا از كساني تشكيل مي       هاي دبيرخانه   حوزه
ستگاه مركزي حزب و شـعب      از آنجا كه بيشتر اوقات آنها در د       . شعب مركزي حزب بودند   

اي نبودند و نهايتاً فقط فعاليـت تـشكيالتي، مـالي و              گذشت، قادر به فعاليت برون حوزه       مي
هـايي گـرد      به همين دليل آنها را در جنب دبيرخانـه مركـزي و در حـوزه              . آموزشي داشتند 

يلـي  بـه تـدريج افـراد ديگـري را هـم كـه بـه دال               . شد  آوردند كه ناحيه دبيرخانه ناميده مي     
هاي   اي كنند، مثالً فردي از خانه يا دفتر يا شغلش براي فعاليت             توانستند كار برون حوزه     نمي

سپس و به تدريج، اعضاي حـزب       . شد، به اين ناحيه منتقل كردند       مركزي حزب استفاده مي   
 و خبرگزاري جمهوري    را در مخابرات و راديو تلويزيون و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي           

.  و مطبوعات رسمي كشور هم از نواحي ديگر جمع و به اين ناحيـه منتقـل كردنـد                  اسالمي
اين ناحيه عمالً به يك سازمان مخفي تبديل شد، بـه نحـوي كـه بـرخالف سـاير نـواحي،                     

اش كاسـته     اي   از كار دبيرخانه   كم كم . كرد  گزارش عملكردش را در منطقه حزبي مطرح نمي       
اي كه از بين اين قبيل كاركنان عضو  هر ناحيه. هاي پنهاني پرداخت   و بيشتر به اينگونه حوزه    

ايـن  . گذرانـد  اش را نيز آنجا مي كرد و دوران آزمايشي گرفت آن را به دبيرخانه منتقل مي  مي
قبل و در دوران انقالب به عنـوان      ها از     ها افراد كامالً شناخته شده را كه در اين محيط           حوزه
  .پذيرفتند گيري علني داشتند، نمي اي فعال شناخته شده و موضع توده

  
  هاي مخفي و ـ حوزه

هـر كـس يـك نفـر را         . ارتباطات مخفي معموالً تك نفـره بـود        قبل از انقالب اسالمي،   
هنگـام  بـه   . شـدند سـه نفـر       شناخت و يا هر دو نفر يك مسئول داشتند كه مجموعاً مـي              مي

توانستند خود را به عنوان يك هـسته معرفـي كننـد     رفتند و مي دستگيري، اين سه نفر لو مي 
كه با گروهي ارتباط نداشته و خودشان مستقيماً با رهبري حزب در خارج از كشور تمـاس                 
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اين . اند  كرده  داشته و يا تماس نداشته بلكه فقط از طريق راديو، رهنمودهاي آن را اجراء مي              
  . به قبل از انقالب بودمربوط

بعد از انقالب نيز شيوه سازماندهي اعضا تشكيالت مخفي به شكل سابق و بـا رهنمـود        
در ابتـدا، ارتباطـات بـه       .  مبني بر حفظ تشكلهاي مخفي قبل از انقالب ادامه يافت          كيانوري

جلوگيري از انفعال   پس از مدتي، براي     . اي سازماندهي شده بود     صورت تك نفره و زنجيره    
 مخفي و دادن انگيزه به اعضا و شركت در بحثهاي حزبي، چند ارتباط تك نفـره، بـا                   ءاعضا

در ايـن نـوع از      . هـاي مخفـي تبـديل گرديـد         رعايت حـداكثر ضـوابط امنيتـي، بـه حـوزه          
 نفر از اعضاي مخفي بدون اينكه از مشخصات شـغل و محـل              4 الي   3سازماندهي، حداكثر   

هـاي    ها بحـث    دادند و مانند ساير حوزه      عاتي پيدا كنند، حوزه تشكيل مي     سكونت خود اطال  
عـضو موظـف بـود      . گذاردنـد    ايدئولوژيك حزبي را مطرح نموده و به بحـث مـي           - سياسي

وجه تمـايز ايـن   . اطالعات و اخبار را جداگانه و محرمانه در اختيار مسئول حوزه قرار دهد          
 اكيد تشكيالت مبني بر عدم انجام وظايف تبليغـي          ها با ديگر تشكلهاي مشابه، دستور       حوزه

اي و اساساً هرگونه فعاليتي كه موجب شناخته شدن عنصر مخفـي شـود،                و ترويجي و توده   
گرفت تا به ارگان مافوق منتقل        اخبار در پاكت دربسته در اختيار مسئول حوزه قرار مي         . بود

  .شود و خود او نيز از آن مطلع نگردد
  

  يژههاي و ز ـ حوزه
هـاي ويـژه در ابتـدا بـا           علت تشكيل حوزه  . هاي ويژه در اين اواخر به وجود آمد         حوزه

ها را كـه اسـتعداد و توانـايي          ابتدا قرار بود اعضايي از حوزه     . آنچه تشكيل شد، متفاوت بود    
اي روي آنهـا انجـام دهنـد تـا            مسئول شدن را دارند در يك حوزه گرد آورده و كـار ويـژه             

ها بايد مـسئوليني   مسئول اين حوزه . ل سياسي و تشكيالتي حزب آشنا شوند      سريعتر با مساي  
مجرب و كارآزموده باشند تا بتوانند زودتر آنها را تربيت كرده و كمبود مسئولين را جبـران                  

افرادي در اين ميان بودند كه در حد مسئول رده دو           . البته به هنگام شروع چنين نشد     . نمايند
ه علت مشاغل زياد غيرحزبي، قادر به اداره حوزه نبودند و فقـط در              يا رده يك بودند ولي ب     

 نيز كه حوزه اداره     عالوه بر اينها، مسئولين سازمان جوانان     . كردند  حوزه مسئولين شركت مي   
ده بودند نيـز   انتخاب شكردند، يا برخي مسئولين كه براي اداره جلسات تشكيالت زنان     نمي

ها سبكتر شود، افرادي كه به علـت كارهـاي      براي اينكه بار اين حوزه    . ها بودند   از اين حوزه  
هـا    زياد بيرون از حزب، قادر به اداره حوزه نبودند اما در حد مسئولين بودند در اين حـوزه                 

 و هر چهار نفر چهار نفـر را در يـك حـوزه گذاشـته         . جمع شده و در كنار هم قرار گرفتند       
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شد تا بتواند از نظر سياسي به مـسايل آنهـا پاسـخ               يك مسئول زبده هم برايشان گذاشته مي      
  .دهد

شد   هايشان گرفته مي    عالوه بر اين، افرادي كه به دليل عدم كارآيي يا سن باال، مسئوليت            
گذاشـت،    شان تأثير بدي مي     تر نبودند و يا در روحيه       هاي پائين   و حاضر به شركت در حوزه     

سپس افرادي كه در دسـتگاه شـعب حـزب كـار            . هاي ويژه سازماندهي شدند     ر حوزه نيز د 
كـاري، آنهـا را بـه ناحيـه دبيرخانـه             به علت مخفـي   . ها منتقل شدند    كردند، به اين حوزه     مي

بـدين  . اي شـهرت داشـتند      فرستادند، زيرا بسياري از اين افراد در جامعه به عنوان توده            نمي
قبـل از   .  افزوده شد و كم كم بـه صـورت يـك شـاخه درآمـد               ها  ترتيب بر حجم اين حوزه    

هـاي ويـژه را، كـه         با موافقت سازمان ايالتي، قرار شد ايـن حـوزه         ) 1361بهمن  (دستگيري  
ناميدند، زيرا هيچگونه فعاليتي نداشته و عمومـاً غيرفعـال            مي» گورستان«ها به شوخي      برخي

شان طوري بـود   كردند يا كار شغلي اي مي حوصله بودند يا كار دبيرخانه     بودند، يا مسن و بي    
  .كردند تعطيل كنند كه مدام در سفر بودند و گاه در جلسات حوزه نيز غيبت مي

  
  هاي مسئولين  حوزه ح ـ

هـاي رسـمي و       هايي بودند كه اعضاي آن را مسئولين حـوزه          هاي مسئولين، حوزه    حوزه
 كه از نظر سياسي در       را گاه افرادي ا  ه    اين حوزه . دادند  ، تشكيل مي  )عادي يا ساده  (آزمايشي  

. شـد   ها بودند ولي به داليلي قـادر بـه اداره حـوزه نبودنـد نيـز شـامل مـي                     سطح اين حوزه  
. هـا حـضور داشـتند          نيز در اين حـوزه      يا تشكيالت زنان   همچنين مسئولين سازمان جوانان   

هـاي    عالوه بر اينها كـه بـه حـوزه        . كردند   اداره نمي   را تري  حوزه پائين بالطبع اينگونه افراد،    
ها را    هاي ديگري وجود داشت كه مسئولين اين حوزه         مسئولين رده دو معروف بودند، حوزه     

هاي رده دو يا عضوي از مسئولين سـازمان           هر چهار نفر مسئول حوزه    . داد  در خود جاي مي   
گرفت كه مـسئول شـاخه،        ضوي از مسئولين تشكيالت زنان را نيز گاه در بر مي           يا ع  جوانان

ها اصطالحاً حـوزه مـسئولين رده         اين حوزه . كرد  كه عضو كميته بخش بود، آنها را اداره مي        
  .گرفت يك نام مي

ها شكل خاصي بود كه در شرايط فعاليت محدودتر حـزب بـه وجـود     شكل اداره حوزه 
بـرد، بعـد از بخـش، ديگـر حـوزه             در شرايط غيرمحدود به سر مي      چون اگر حزب     ؛آمد  مي

مثالً حزب كمونيـست    . شدند  نداشت و همه افراد عضو يك بخش، يك حوزه محسوب مي          
 در هر كارخانه، كميته بخش كارخانه، يا كميته واحد كارخانه، كه ايـن كميتـه بـراي                  پرتغال

در جلسات عمومي آن همه افراد شركت كرده،        . مختلف داشت هاي    خود شعب و كميسيون   
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تعـداد  . پرداختنـد   تحليل سياسي را گرفته، رهنمود را نيز مطلـع شـده و بـه اجـراي آن مـي                  
اعضاي حزب كمونيست پرتغال در كارخانه اين قدر زياد بود كه بتواند ايـن كـار را انجـام                   

، در مورد حـزب تـوده    . ي مهيا بود  دهد، يعني هم شرايط دروني حزبي و هم شرايط اجتماع         
هـاي واسـط      ها به عنوان حلقه      داشت، از اين حوزه     چون هم تعداد كم بود و هم محدوديت       

نمودار ايـن   . به همين دليل نام اينها حوزه است، نه واحد و نه كميته حزبي            . كرد  استفاده مي 
  :ها چنين است حوزه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازمان محل كار يا محل زندگي؟: حوزه
اي براي سازماندهي و ساختمان حزبـي خـود بـه كـار               حزب، اصول از پيش تعيين شده     

شود   از بدو آغاز فعاليت تشكيالت علني، تغييرات ساختماني در حزب ديده مي           . گرفت  نمي
شـد كـه     اصوالً چنين مطرح مـي    . تر شده بود    اي نزديك   كه تا دستگيري، به ساختار اساسنامه     

توان همه اشكال سازماندهي احزاب كارگري و كمونيستي جهـان را مطالعـه كـرد و بـه                    مي
توان يك شكل را از جايي انتخاب و عيناً به كـار              عنوان تجربه از آنها استفاده نمود، اما نمي       

گرفت، بلكه بايد متناسب با شرايط ملي و اوضاع سياسي و قدرت و توانايي حزب در هـر                  
ولي آنچه به عنـوان يـك اصـل در نظـر            . ر سازماني متناسب را به وجود آورد      كشور ساختا 

هـا و سـازمانهاي       المقدور ايجاد حـوزه      حتي  بود، گرفته شده بود و در اساسنامه حزب آمده       
حزب از ابتدا اين اصـل را       . بودحزبي بر اساس محل كار در يك محدودة جغرافيايي معين           

توانـست   سازماني و عدم جاافتادگي سازمان حزبي، نمي اما با توجه به كميت       .مدنظر داشت 

 كميته بخش
  سرشاخه    سرشاخه    سرشاخه  ساير مسئولين

×  ×  ×                      ×         ×             ×             

 حوزه مسئولين رده يك

                                                                          مسئول زنان
×                                         ×            ×                  ×             

  حوزه مسئولين رده دو

  ل جوانان                                                                      مسئو

×                                 ×           ×                           ×             

 

 حوزه آزمايشي
  

 حوزه رسمي
  حوزه مختلط 

 آزمايشي  ـ رسمي
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مثالً در شـروع كـار، حتـي تعـداد          . در همه جا از اين اصل پيروي كند و به آن وفادار باشد            
توانـست حـوزه يـا      الجـرم نمـي  .رسـيد  اعضا در يك كارخانه به اندازه يك حوزه نيز نمـي   

همينطـور، ايجـاد    . جـست   د مـي  سازماني در محيط كار داشته باشد و از اشكال تلفيقي سـو           
در ابتدا قادر نبود به طور منظم تمـام         . سازمانهاي حزبي بر اساس اساسنامه نيز تدريجي بود       

كمااينكه به هنگام دستگيري كه     . را به وجود آورد   ) ايالت(سازمانهاي بخش و شهر و استان       
 در سراسـر    گذشت، هنوز چنين سـازمانهايي بـا سـاختار يكـسان            چهار سال از فعاليتش مي    

تـوان انـواع سـاختارها را در          به همين دليل در مـسير دوران چهارسـاله مـي          . كشور نداشت 
  .جاهاي مختلف ديد

  
  سازمان محل كار

آل سـاختار سـازماني حـزب اسـت،         همانطور كه گفته شد، سازمان محل كار، شكل ايده        
 و سياسـتهاي  توانند در محيط كار و توليـد خـود مـشي    زيرا از اين طريق اعضاي حزب مي     

البته هميشه  . اي آنها فعاليت كنند     حزب را به ميان همكاران برده و در جهت تشكلهاي توده          
آمد كه در اين يـا آن كارخانـه، اداره و يـا مؤسـسه بـه                   براي حزب اين امكان به وجود نمي      

به وجـود   ) چند حوزه (اندازه كافي عضو داشته باشد كه الاقل حوزه و يا سازمان محل كار              
ها در يك بخش و در اوايل فعاليت سازماني در يك شاخه،              ممكن بود اين نوع حوزه    . وردآ

چند نيروي فرهنگي كه گاه متعلق به مناطق مختلف آمـوزش و            . انواع گوناگون داشته باشند   
 و گاه متعلق به مدارس مختلف يك منطقه بودنـد، در اوايـل، حـوزه فرهنگيـان را                   پرورش

دادند، يا چند كارگر كارگاهي كه متعلق به كارگاههاي مختلف بودند، بـه علـت                 تشكيل مي 
رسيد، در كنار هم قرارگرفته و در شـاخه           آنكه تعداد اعضا در يك كارگاه به يك حوزه نمي         

هايي كه تعداد اعضايش بـه        همينطور در كارخانه  . ندداد    كارگري، حوزه كارگاهي تشكيل مي    
د، اعضاي حزبي در كنـار هـم قـرار گرفتـه و در مجمـوع يـك حـوزه                    رسي  يك حوزه نمي  

نظيـر ايـن    . دادند كه در اوايل، به شاخه كـارگري متـصل بـود             كارگري كارخانه تشكيل مي   
هـا بـا      سپس اين حوزه  . ها براي زنان، دانشجويان، كارمندان، دهقانان نيز وجود داشت          شاخه

چون بخش يك سـازمان محـيط       . فتندايجاد بخشهاي جغرافيايي مشخص در بخش قرار گر       
در اواخـر   . هاي محل زندگي نيز بر اساس اساسنامه به وجـود آمدنـد             زندگي نيز بود، حوزه   

هـاي بـزرگ، برخـي ادارات و مؤسـسات            فعاليت، حزب توانسته بود در برخي از كارخانـه        
تـه  ولي آن طـور كـه گف      . هاي محل كار و گاه سازمان محل كار به وجود آورد            بزرگ، حوزه 

هـاي محـل كـار در تمـام      شد هنوز فاصله زيادي با ايجاد حوزه        شد و به چشم هم ديده         مي
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كارخانجات، مؤسسات و ادارات وجود داشت با اينكه تشكيل كميته محل كار يـا كارخانـه                
بيني شده بود اما در عمل حزب نتوانست در هيچ محل كاري، كميته محل                در اساسنامه پيش  

، بيش از هر چيز، به خاطر عدم رشد سازماني و جذب نيـرو در محـل                 اين. كار داشته باشد  
  .كار بود

  
  سازمان محل زندگي

هاي محل كـار سـازمان دهـد          از آنجا كه براي حزب مقدور نبود همة اعضا را در حوزه           
، شـركتهاي خـصوصي، شـعب مختلـف بانكهـا،           كارمندان متفرق آموزش و پرورش    : مانند(

وران غيركارگاهي، دانـشجويان،      داريها و غيره، بازنشستگان ادارات و كارخانجات، پيشه       شهر
هـاي بخـش    اين اقـشار را در سـازمان محـل زنـدگي و در شـاخه     ) دار و بيكاران زنان خانه 

در ايـن اواخـر،   . آورد هاي تركيبي بـه وجـود مـي       كرد و از آنها حوزه      جغرافيايي متشكل مي  
شـد، كـه فقـط در         ا و به وجود آوردن سازمان محلـه تـالش مـي           ه  براي محلي كردن حوزه   

اي محلي    هاي توده   ها بيشتر روي تشكل     اين حوزه . چهارچوب طرح باقي ماند و عملي نشد      
در عـين  . داشـتند  بايست نقش فعـالي مـي   كردند، ضمن آنكه در محل كار نيز مي  فعاليت مي 

هاي محل زنـدگي        ا در عمل، حوزه   داد، ام   هاي محل كار اولويت مي      حال كه حزب به حوزه    
اگرچـه حـزب موفـق      . هاي محل كار    پوشاند تا حوزه    تعداد بيشتري از اعضاي حزبي را مي      

هـاي محـل      ها و سازمان محله را به وجود آورد، اما موفق شده بـود حـوزه                نشده بود حوزه  
ل شـده  هاي محل زندگي متـشك  بدين ترتيب كليه افرادي كه در حوزه     . زندگي را ايجاد كند   

به جـز مـوارد اسـتثنايي؛ ماننـد       . بود  شان در همان محدودة جغرافيايي بخش مي        بودند، خانه 
   1.اعضاي آزمايشي

  
  شاخه:  سازمان پايه

، )آزمايـشي و رسـمي    ( به سه سطح رده سـه        هاي حزب توده      همانگونه كه ديديم، حوزه   
رده يـك، در واقـع ارگـان مـديريت و           حـوزه مـسئولين     . شـد   رده دو و رده يك تقسيم مي      

در . شـد  هاي زيردست خود بـود و حـوزه مـسئولين شـاخه خوانـده مـي             سازماندهي حوزه 
بندي پديد شده      به علت گسترش اعضاي حزب، چنين تقسيم       )سات(» سازمان ايالتي تهران  «

» سـازمان شـاخه   «، كوچكترين واحد سـازماني حـزب تـوده را           »حوزه«ين پس از    بنابرا. بود

                                                            
 .2/7/1362، بازجويي، مهدي حسني پاك. 1
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. شد  اداره مي » حوزه مسئولين رده يك   «، يا   »حوزه مسئولين شاخه  «داد، كه توسط      تشكيل مي 
  : چنين بود)سات(» سازمان ايالتي تهران«در » سازمان شاخه«نمودار يك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :در رابطه با شماي فوق چند توضيح ضروري است
 نفر، حـساب  3تر شدن موضوع، اعضاي كليه واحدهاي حزبي را، حداقل   براي ساده  -1
 نفـر در    5 تـا    3، اين اعضا گاه بيشتر و معموالً بين         1358 -1361در شرايط سالهاي    . كرديم

  .نوسان بود
 بايد توجه داشت كه گاه برخي از مسئولين رده يك يا رده دو، بيش از يك حوزه را                   -2

  .ها در موارد مختلف، متفاوت بود بنابراين شماي سازمان شاخه. كردند اداره مي
داراي يك يا چند هوادار ) رسمي يا آزمايشي   ( معموالً هر يك از اعضاي حزب توده       -3

اين افراد، واجد معيارهاي كامل عضويت در حزب تـوده نبودنـد، ولـي         . دنديا سمپاتيزان بو  
اين افـراد در    .  گرايش داشتند  اي به حزب توده و اتحاد شوروي        تأثير القائات فرد توده     تحت

با عضو حوزه قرار داشتند و در جلسات حزبـي، گـزارش وضـعيت آنـان و                 » ارتباط فردي «
  .شد بررسي مي» هوادار«يا » وعض«مراحل پيشرفت كار 

، هر چند عمالً اَركـان و مـديريت شـاخه           )مسئولين شاخه ( حوزه مسئولين رده يك      -4
ترين كميته حزبي     ، پائين شد، زيرا از نظر اساسنامه حزب توده        خوانده نمي » كميته«بود، ولي   

  .  است»كميته بخش«
يافت و    هاي حوزه مسئولين شاخه تنها در كميته بخش رسميت مي           گيري  مبنابراين تصمي 

تنها به عنوان عضو و نماينده كميتـه بخـش، داراي اختيـاراتي در              ) سرشاخه(مسئول شاخه   
  .اداره شاخه بود

  )شاخه(حوزه مسئولين رده يك
×            ×                ×       

 2 رده حوزه مسئولين

×     ×     × 
 2 رده حوزه مسئولين

×     ×     × 
 2 رده حوزه مسئولين

×     ×     × 

 حوزه
   ساده
× × × 

 حوزه
   ساده
× × × 

 حوزه
   ساده
× × × 

 حوزه
   ساده
× × × 

 حوزه
   ساده
× × × 

  حوزه
   ساده
× × × 

  حوزه
   ساده
× × × 

  حوزه
   ساده
× × × 
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  سازمان بخش
را دومـين سـازمان حزبـي پـس از سـازمان پايـه              » سازمان بخش «،  اساسنامه حزب توده  

در تقسيمات سـازماني حـزب تـوده، عليـرغم گـستردگي، واحـدهاي        . كرد  ذكر مي ) حوزه(
در رأس سـازمان بخـش، واحـد        . »كميتـه «شدند و نـه       خوانده مي » حوزه«زيركميته بخش،   

گيرنـده حزبـي      تـرين واحـد تـصميم       ، پائين »كميته بخش «.  قرار داشت  »كميته بخش «حزبي  
ه محدودة جغرافيايي معيني را زير پوشش داشت و بر اساس همين محـدودة              بود ك ) كميته(

  .جغرافيايي سازمان يافته بود
هـاي ردة يـك       هاي مختلف بـود و مـسئولين حـوزه          در برگيرنده شاخه  » سازمان بخش «

 عـالوه بـر مـسئولين       »كميتـه بخـش   «در  . در كميته بخـش عـضويت داشـتند       ) ها  سرشاخه(
 و مسئول سازمان زنـان    » سازمان جوانان توده ايران   «ها، مسئول سازمان جوانان بخش        اخهش

لي بودنـد، عـضويت     نيز كـه داراي سـازمان مـستق       »  ايران تشكيالت دمكراتيك زنان  «بخش  
 بخش و ، عالوه بر سازمان حزبي بخش، ادارة سازمان جوانان  »كميته بخش «بنابراين  . داشتند

  . بخش را نيز به عهده داشتسازمان زنان
، عـضويت مـسئولين     كميته مركزي حزب تـوده    » شعبه تشكيالت كل  «طبق رهنمودهاي   

سازمانهاي زنان و جوانان بخش در كميته بخش، صرفاً حالت نمايندگي سازمان مربوطـه را               
بلكه مسئولين  . نداشت كه مسئولين فوق در زمينه مسايل سازمان خود استقالل داشته باشند           

شدند، بنابراين عـالوه      ل كميته بخش محسوب مي    ، عضو كام   و سازمان زنان   سازمان جوانان 
بر اينكه به طور عمودي تابع رهبري سازمان خود بودند، به طور افقي نيز تابع كميته بخـش        

  1.بودند
، در بسياري موارد سبب تعارض ميان رهنمودهاي رهبري سـازمان           »رهبري دوگانه «اين  
بـه    سـاز و مبـتال      شد و از مـشكالت مـسئله         با رهنمودهاي حزبي مي     و سازمان زنان   جوانان

هـاي    اين رهبري دوگانه، عمدتاً براي اعمال كنترل بيشتر بر سازمان         .  بود سازمان حزب توده  
، بـه   ازمان جوانـان تـوده    ، كه س  1330تجربه سالهاي   .  ايجاد شده بود   جوانان و سازمان زنان   

 خود را به يك سازمان رقيب حزب تبديل كـرده بـود، باعـث               رهبري مهندس نادر شرميني   
عرض و افقـي       در هر ردة تشكيالتي، پيوند محكمي با واحد هم         شد تا مسئولين حزب توده    

عمالً ايـن كنتـرل مـضاعف نيـز كارسـاز نبـود و       .  ايجاد كند و سازمان زنان سازمان جوانان 

                                                            
 ـ  83، صص )جوانشير. م. ، نوشته فجزوه دروني حزب توده(توضيح دربارة مسايل سازماني : مراجعه شود به. 1

84. 
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  .عموماً ميان سازمان بخش جوانان با سازمان حزبي بخش، رقابت وجود داشت
اي و رسمي، يك سازمان حزبي محـسوب          از آنجا كه به طور اساسنامه      (در سازمان زنان  

در » فراكـسيون حـزب   «، در واقـع مـسئول        مـسئول تـشكيالت دمكراتيـك زنـان         ،)شد  نمي
تشكيالت دمكراتيك زنان بخش مربوطه بود و به عنوان مسئول فراكسيون فـوق، در كميتـه                

 هـاي رهبـري     ، عـاليترين ارگـان    از ديـدگاه اساسـنامه حـزب تـوده         .بخش عضويت داشت  
، بـه جـز سـازمان    )سازمان بخش، سازمان شهر، سازمان واليت و ايالـت   (سازمانهاي حزبي   

به عبارت ديگر، طبق اساسـنامه، عـاليترين   . كشوري، كنفرانسهاي حزبي سازمان مربوطه بود  
در سـطح   . بـود ... ارگان سازمان بخش، كنفرانس بخش؛ سازمان ناحيه، كنفـرانس ناحيـه و             

ايـن كنفرانـسها    . »كنفرانس حزبي «بود و نه    » كنگره حزبي « ارگان   سازمان كشوري، عاليترين  
بايد هر سال يك بار در سطح بخش و شهر و واليـت و هـر دو سـال يـك بـار در سـطح                          

گرديد و از جمله وظايف آن انتخاب كميتـه مربوطـه و انتخـاب           تشكيل مي » سازمان ايالتي «
دگاني كه از طريق اين كنفرانسهاي حزبـي        نماين. اي براي كنفرانس سازمان باالتر بود       نماينده

كردند، كه عاليترين ارگـان رهبـري         شدند، در نهايت در كنگره حزبي شركت مي         انتخاب مي 
، به عنوان عاليترين    »كميته بخش «شود، كه اختيارات      با توضيح فوق مشخص مي     .حزب بود 

» كنفـرانس سـازمان بخـش     «ندگي از سـوي     ارگان رهبري سازمان بخش، اعتباري و به نماي       
ولـي در واقـع، ايـن الگـوي     . است، كه طبق اساسنامه بايـد سـالي يـك بـار تـشكيل شـود        

اقتدار و اختيار خود    » كميته بخش « هيچگاه اجرا نشد و      در سازمان حزب توده   » دمكراتيك«
و كميته باالتر نيز    ) كميته ناحيه (تر حزبي   را نه از كنفرانس سازمان بخش، بلكه از كميته باال         

بنـابراين،  . داشته اسـت    به نوبه خود از ارگان باالتر و در نهايت از كميته مركزي دريافت مي             
ها، به آن دليل كه موجوديت خود را نه از كنفرانس سازمان خـود، بلكـه از       اين كميته   اصوالً

اي   نامه حـزب، فاقـد مـشروعيت اساسـنامه        اند، طبق اساسـ     داشته  ارگانهاي باالتر دريافت مي   
را در برابـر    ) از باال به پائين   ( اين انتصابي بودن ارگانهاي حزبي       رهبري حزب توده  . اند  بوده

كرد و هيچگاه، بـه دليـل سـهولت           سياسي كشور توجيه مي   » شرايط خاص «اعضا، هماره به    
را، طبق اساسنامه خود، مراعـات      » ي حزبي دمكراس«رهبري متمركز و ديكتاتورمنشانه، اصل      

اين نقص دمكراسي حزبي، بيماري تاريخ چهل و چنـد سـالة حـزب تـوده و عامـل                   . نكرد
اطاعــت «و » رئــيس و مرئوســي«، »تــابع و متبــوعي«پــرورش اعــضاي حــزب بــا روحيــة 

  .بود» كوركورانه
از كميته بخش تـا كميتـه       : طوحدر همه س  (هاي حزبي     ، كميته طبق اساسنامه حزب توده   

 اجرائيـه كميتـه از ميـان خـود        هيـأت . اداره شوند »  اجرائيه هيأت«بايد بوسيله يك    ) مركزي
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هاي ايالتي چنين     هر چند در سطوح كميته مركزي و كميته       . كند  را انتخاب مي  » دبيران كميته «
، )تصابي و از بـاال    البته نه به شكل انتخابي بلكه به شكل ان        (الگوي سازماندهي وجود داشت     

چنين نبود و كميته توسـط مـسئولين        ) كميته شهر و ناحيه و بخش     (تر    ولي در سطوح پائين   
  .شد هاي باالتر اداره مي انتصابي از سوي ارگان

سازمان جوانان  «و مسئولين   ) ها  سرشاخه(در كميته بخش، عالوه بر مسئولين تشكيالتي        
ايـن  . ، مسئولين كميسيوني بخش نيز عـضويت داشـتند  »كيالت دمكراتيك زنان  تش«و  » توده

هاي كميسيوني مربوطـه را در        مسئولين، فاقد جلسات كميسيونهاي خود بودند، ولي فعاليت       
دادند و در جلسه كميـسيون مربوطـه در سـطح ناحيـه              عرصه سازمان بخش خود سامان مي     

به عنوان مثال، مسئول تبليغات بخش فاقد جلسه كميـسيون بخـش بـود،              . ردندك  شركت مي 
  .كرد ولي به عنوان مسئول تبليغات بخش در جلسه كميسيون تبليغات ناحيه شركت مي

كـه همـان   ( مـسئول تـشكيالت     -1: اعضا امور كميسيوني سازمان بخش، عبارت بود از       
 مـسئول امـور     -4) خبر( اطالعات    مسئول -3 مسئول كارگري    -2) مسئول كميته بخش بود   

  .  مسئول تبليغات-6) آموزش( مسئول تعليمات -5اي  توده
الزم به توضيح است كه الزاماً اداره امور كميسيوني فوق به معناي عـضويت يـك فـرد                   

گـاه داراي وظـايف و      ) هـا   سرشـاخه (جديد در كميته بخش نبـود و مـسئولين تـشكيالتي            
  .عملكرد كميسيوني نيز بودند

بيانگر رابطـه   (.....) چين    خط نقطه . توان با نمودار زيرين نمايش داد       ازمان بخش را مي   س
  .بيانگر رابطه اصلي است) ـــــ(غيراصلي و خط پر 
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  . سازمان بخش بود40د  داراي حدو)سات(» سازمان ايالتي تهران«، 1361در سال 
  

  )ناحيه(سازمان شهر 
و ) حـوزه (، سومين واحد سازماني حزب، پس از سازمان پايه          طبق اساسنامه حزب توده   

، منتخـب كنفـرانس     »كميتـه شـهر   «، كه در رأس آن بايـد        بود» سازمان شهر «سازمان بخش،   
  .داشت ميسازمان شهر، قرار 

، در برخـي از شـهرهاي كـشور،         ، پس از انقالب اسـالمي ايـران       در سازمان حزب توده   
  .به وجود آمد» سازمان شهر«

، به نواحي مختلف    شهر تهران به علت گستردگي، از نظر موازين تشكيالتي حزب توده          
 تهران مساوي با سازمان شـهر در سـاير نقـاط            شد و سازمان ناحيه در      جغرافيايي تقسيم مي  

اي سازمان     داراي همان حقوق اساسنامه    به عبارت ديگر، سازمان ناحيه در تهران      . كشور بود 
 منتقـل    بـه تهـران    به طور مثال، اگر يك عضو كميتـه شـهر رشـت           . شهر در ساير نقاط بود    

، بنـابراين در سـازمان ايـالتي تهـران    . گرديـد  ي از نواحي تهـران مـي  شد، عضو كميتة يك    مي
  .بود» كميته ايالتي تهران«هاي نواحي،  سازمان شهر وجود نداشت و ارگان مافوق كميته

فيـايي معينـي بـود كـه بـه چنـد         ، سازمان ناحيه دربرگيرنده يك محدودة جغرا      در تهران 
قرار داشت، كه ماننـد بخـش،       » كميته ناحيه «،  »سازمان ناحيه «در رأس   . شد  بخش تقسيم مي  

از نظر اساسنامه نمايندة برگزيده كنفرانس ناحيه است و در فاصله بين دو اجالس كنفرانس               
كميتـه  «،   توده ناحيه، رهبري سازمان ناحيه را به عهده دارد، ولي عمالً در طول تاريخ حزب             

  .يك ارگان انتصابي از باال بوده است» ناحيه
در كميتـه   . هاي تحت پوشش آن ناحيه عضويت داشتند         بخش  در كميته ناحيه، مسئولين   

سـازمان جوانـان   «هاي بخش، مسئول سازمان جوانان ناحيـه    ناحيه، عالوه بر مسئولين كميته    
نيـز كـه داراي   »  ايـران تشكيالت دمكراتيك زنـان « ناحيه  و مسئول سازمان زنان   »  ايران توده

بنابراين، كميته ناحيـه، عـالوه بـر سـازمان حزبـي            . سازمان مستقلي بودند، عضويت داشتند    
.  ناحيـه را نيـز بـه عهـده داشـت            ناحيـه و سـازمان زنـان       ت سـازمان جوانـان    ناحيه، مديري 

  و تـشكيالت زنـان     توضيحاتي كه دربارة رابطه عمودي و افقي مـسئولين سـازمان جوانـان            
  .هاي باالتر نيز مصداق داردبخش داده شد، در سطح ناحيه و ارگان

. وجود داشت » كميسيون«در جنب كميته ناحيه، ارگانهاي كارشناسي و تخصصي به نام           
ــوده و در آن مــسئولين كميــسيوني   ــه داراي جلــسات مــنظم هفتگــي ب كميــسيونهاي ناحي

بنـابراين، در جلـسات كميتـه ناحيـه عـالوه بـر مـسئولين               . هاي بخش شركت داشتند     كميته
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و ناحيـه   » سـازمان جوانـان تـوده     «و مسئولين ناحيه    ) هاي بخش   مسئولين كميته (تشكيالتي  
  .اند  مسئولين كميسيونهاي ناحيه نيز عضويت داشته ،»تشكيالت دمكراتيك زنان«

. ضـروري اسـت   » نكميـسيو «و  » كميتـه «در اين رابطه، توجه اكيد به تفاوت ارگانهـاي          
گيرنـده و   به يك واحـد تـصميم  » كميته«شناسي سياسي، واژه     اصوالً در عرف متداول جامعه    

نفـسه    به يك واحد كارشناسي و تخصصي، كه في       » كميسيون«شود و واژه      اجرائي اطالق مي  
بنابراين در همـه احـزاب، ارگانهـا و سـازمانهاي           . گيري و اجرايي است     فاقد قدرت تصميم  

گيري و    يك ارگان مشاوره و كارشناسي است و نه ارگان تصميم         » كميسيون«موالً  سياسي مع 
  . نيز چنين بوددر سازمان حزب توده. اجرايي

، كميـسيونهاي كارشناسـي     )كميتـه ناحيـه   (در سازمان ناحيه، در جوار ارگان رهبري آن         
گـان در عرصـة فعاليـت كميـسيون         خبر(كميسيونهاي فوق داراي اعضا خاص      . قرار داشت 

هـا شـركت    و داراي جلسات ويژه بود، كه در آن مسئولين امور كميـسيوني بخـش         ) مربوطه
مـسئولين كميـسيونها الزامـاً      . داشتند و مسئولين كميسيونهاي فوق عضو كميته ناحيه بودنـد         

تشكيالتي، هاي بخش، عالوه بر مسئوليت        اي نبوده و گاه خود مسئولين كميته        افراد جداگانه 
يعني عالوه بر ادارة بخش مربوطه، يـك يـا چنـد    . مسئوليت كميسيون را نيز برعهده داشتند   

  .كردند كميسيون را نيز اداره مي
مـثالً، مـسئول    . كميسيونهاي ناحيه با كميسيونهاي سازمانهاي باالتر حزبي مرتبط بودنـد         

لتي و مـسئول كميـسيون    كميسيون تبليغات ناحيه در جلسه كميسيون تبليغـات سـازمان ايـا           
مـشاركت  ) شعبه مركـزي تبليغـات    (تبليغات سازمان ايالتي در شعبه تبليغات كميته مركزي         

 به علت اهميت، معاون شعبه مركزي       مسئول كميسيون تبليغات سازمان ايالتي تهران     (داشت  
اي    ناحيـه  - از طريق كميسيونهاي ايالتي   » شعبه مركزي تبليغات  «بدين ترتيب،   ). بودتبليغات  

بـا همـة   ) كميـسيوني (و از طريق مسئول تبليغات بخش داراي ارتباط عمودي و كارشناسي      
ولي هر كميسيون تابع كميتة سازمان مربوطه بود و رهنمودهاي خود           . سازمانهاي حزبي بود  

بنـابراين، رهنمودهـاي    . داشت  دريافت مي ) كميته مربوطه ( خود   را از ارگان رهبري سازمان    
دريافـت  ) افقـي (و رابطـه تـشكيالتي      ) عمـودي (كميسيوني از دو كانال رابطه كميـسيوني        

بود و اجـراي رهنمودهـاي      ) افقي(در اين دو نوع رابطه، اصالت با رابطة تشكيالتي          . شد  مي
بنـابراين، نـوع رابطـه      . رسـيد   ة ناحيه مـي   بايد به تصويب كميت   ) از كميسيون باالتر  (عمودي  

عـرض، بـه رابطـة سـازمان          كميسيونهاي ناحيه با ارگانهاي باالتر كميسيوني و با كميته هـم          
  .عرض شباهت داشت  با ارگانهاي باالتر و با كميته حزبي هم و سازمان زنانجوانان

وجـود  ) مركب از مسئولين كميسيوني بخشها    (ميسيونهاي زير   در سطح سازمان ناحيه، ك    
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، )شـد  خوانـده مـي  » خبـر «كـه اختـصاراً   (كميسيون تشكيالت، كميسيون اطالعـات   : داشت
، كميـسيون   )تعليمـات (اي، كميـسيون آمـوزش        كميسيون كـارگري، كميـسيون امـور تـوده        

  . تبليغات
 ناحيـه بـا محـدوده معـين         6 بـه    1358 -1359در سالهاي   ) اتس (سازمان ايالتي تهران  

شـامل  (و يك ناحيه ويـژه      )  و كرج  شمال، مركز، جنوب، شرق، غرب، شهرري     (جغرافيايي  
 ناحيـه را    7شـد، يعنـي جمعـاً         تقـسيم مـي   ) هاي كاركنـان دبيرخانـه مركـزي حـزب          حوزه

  .گرفت دربرمي
 ناحيــه داراي محــدودة 12 بـه  »ســات«تار دگرگـون شــد و  ، ايــن ســاخ1360در سـال  

. تقسيم گرديـد  ) هاي دبيرخانه   حوزه(جغرافيايي معين و يك ناحيه فاقد محدوده جغرافيايي         
ناحيـه  :  گانه فوق به شرح زير اسـت       13اسامي نواحي   . هر ناحيه داراي يك شماره رمز بود      

، ناحيـه   1، ناحيه شرق    2، ناحيه جنوب    1 ناحيه جنوب    ،2، ناحيه مركز    1شمال، ناحيه مركز    
 ناحيـه   ،، ناحيـه كـرج  ، ناحيه شهر ري  3، ناحيه غرب    2، ناحيه غرب    1، ناحيه غرب    2شرق  
 سـازمان  2در ادامه براي آشنايي بيشتر با سازمان ناحيه، شماي ناحيه مركز    ). دبيرخانه(صفر  

  :درج شده است)  عضو و هوادار و سمپات600با حدود  (ايالتي تهران
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  )شهرستان(سازمان واليت 
) حـوزه (، چهارمين واحد سازماني حزب، پس از سازمان پايه          طبق اساسنامه حزب توده   

   1.بود» يسازمان واليت«و سازمان بخش و سازمان شهر، 
، بايد  )شد  كه اصطالحاً شهرستان ناميده مي     (ياسنامه، ارگان رهبري سازمان واليت    طبق اس 

» كميته شهرسـتان «بود كه به مدت يك سال  هاي حزبي، كنفرانس شهرستان مي     مانند سازمان 
 اجرائيه و توسط    هيأتنمود و كميته شهرستان بايد به وسيله          را به نيابت از خود انتخاب مي      

  2.شد  ميدبيران كميته اداره
هـاي حزبـي، كميتـه        ، عمالً چنـين نبـود و ماننـد سـاير سـازمان            در سازمان حزب توده   

شـد و     منصوب مي ) شعبه شهرستانهاي كميته مركزي   (شهرستان مستقيماً توسط ارگان باالتر      
وجـود  ) واليـت (» تانسـازمان شهرسـ  «، در تهـران  . تابع مسئول مربوطه در اين ارگـان بـود        

  .نداشت
  

  سازمان ايالتي
، سازمان بخش، سـازمان  )حوزه( پس از سازمان پايه     پنجمين واحد سازماني حزب توده    

بـود كـه    » سـازمان ايـالتي   «،  )شهرسـتان (و سازمان واليـت     ) سازمان ناحيه : در تهران (شهر  
ارگان رهبري سازمان ايالتي نيز مانند سـاير        .  داشت محدودة جغرافيايي معيني را زيرپوشش    

3بود، كه بايد هر دو سال يك بار» كنفرانس ايالتي«) حوزه، بخش، شهر، شهرستان (سازمانها  
 

» كميتـه ايـالتي  «. نمـود  مقام خود انتخاب مي را به عنوان قائم  » كميته ايالتي «شد و     تشكيل مي 
كميتـه ايـالتي و از ميـان اعـضاي          »  اجرائيه هيأت «هاي خود از ميان اعضا،      نيز بايد در پلنوم   

  .نمود  دبيران كميته ايالتي را انتخاب ميهيأت اجرائيه، هيأت
اي بود و در عمل، اعـضاي كميتـه ايـالتي در تهـران                البته اين اصول صوري و اساسنامه     

شـعبه تـشكيالت كـل كميتـه        «شدند و تابع       سياسي كميته مركزي منصوب مي     هيأتتوسط  
شـعبه تـشكيالت كـل    «هاي ايـالتي توسـط    در شهرستانها نيز، اعضاي كميته . بودند» مركزي

  . شدند منصوب مي» كميته مركزي
و مـسئولين   ) هـاي ناحيـه     مـسئولين كميتـه   (، مسئولين تـشكيالتي     در كميته ايالتي تهران   

                                                            
 .10اساسنامه، ص . 1
 .13همان، ص . 2
 .12اساسنامه، ص . 3
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يته و كميسيون در كميته ايالتي      رابطه كم . عضويت داشتند ) شعب(كميسيونهاي كميته ايالتي    
  .طبق همان الگويي بود كه در بحث سازمان ناحيه توضيح داده شد

  
  سازمان كشوري

 كه در اساسنامه آن منـدرج اسـت، آخـرين حلقـه ايـن         طبق الگوي سازماني حزب توده    
ـ              ران را در   ساختار تشكيالتي، سازمان كشوري بود كه مجموعه سازمان حزب در سراسـر اي

  .گرفت بر مي
ترين ارگان رهبري، سازمان كشوري كنگره حزبي بود كـه از نويـسندگان منتخـب                 عالي

  1.شد تشكيل مي» فرقه دمكرات آذربايجان«كنفرانسهاي ايالتي و منتخب از كنگره 
 و ، مـستقل از حـزب تـوده   1320الهاي پس از شهريور در س» فرقه دمكرات آذربايجان «

 و بـه    ، دبيركل حزب كمونيست و ديكتاتور آذربايجان شـوروي        به دستور ميرجعفر باقروف   
 به تشكيل حكومـت خودمختـار       1324 تشكيل شد و در سال       منظور تجزيه آذربايجان ايران   

  .  دست زدآذربايجان
 در خـارج از كـشور       پس از شكست فرقه، در پلنوم هفتم كميتـه مركـزي حـزب تـوده              

ان ، سازمان فرقه بـه طـور رسـمي در سـازم           و به دستور حزب كمونيست شوروي     ) 1339(
فرقـه، مقـرر شـد      » هويـت قـومي   «در عين حال براي حفظ      . كشوري حزب توده ادغام شد    

  .خوانده شود» فرقه دمكرات آذربايجان« به نام سازمان ايالتي حزب توده در آذربايجان
  :سازد عكس مي اين توافق را چنين مناساسنامه حزب توده

 از نظـر سـنن پراعتبـار انقالبـي خلـق             ايران در آذربايجان   سازمان حزب توده  
ايـن سـازمان بـه نـام        .  داراي كميته مركزي با حقوق كميته ايالتي است        آذربايجان

  2.شود ناميده مي» فرقه دمكرات آذربايجان«
اي داشـت و كميتـه ايـالتي آن            كه نـام جداگانـه     بنابراين، تنها سازمان ايالتي حزب توده     

 سازمان حزب   3بود،» كنگره فرقه «آن داراي نام    » كنفرانس«شد و     خوانده مي » كميته مركزي «
  . بوددر آذربايجان

، نماينـدگان منتخـب كنفـرانس سـازمان         ختار تشكيالتي حزب تـوده    به هر روي، در سا    

                                                            
 .14همان، ص . 1
 .10اساسنامه، ص . 2
 .10اساسنامه، ص . 3
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بخش بايد نمايندگان خود را به كنفرانس سازمان شهر، نمايندگان كنفرانس سازمان شهر بـه      
 بـه   و در مـورد آذربايجـان     (كنفرانس سازمان واليت، نمايندگان واليت به كنفرانس ايـالتي          

كردند و در نهايت نمايندگان كنفرانسهاي سازمانهاي ايالتي سراسـر            اعزام مي ) »ه فرقه كنگر«
  .دادند كشور بايد كنگره حزبي را به عنوان عاليترين ارگان رهبري حزب تشكيل مي

 ولي در تاريخ حزب     1.شد  طبق اساسنامه، كنگره حزبي بايد هرسه سال يكبار تشكيل مي         
  : دو كنگره تشكيل شد تنها توده

)  نماينده در كلوپ مركزي حزب در تهـران        164 با شركت    1323 مرداد   10(كنگره اول   
از ).  نماينده در كلوپ مركـزي در تهـران        118 با شركت    1327 ارديبهشت   5(و كنگره دوم    

تـرين ركـن      اي تشكيل نشد و اين اساسـي        گرهكن)  سال 40يعني قريب به    (آن تاريخ به بعد     
اي   عدم تشكيل كنگـره بـه عنـوان يكـي از اصـول پايـه              .  حزب توده اجرا نگرديد     اساسنامه

را در حـزب تـوده بـه مركزيـت مطلـق و             » مركزيـت دمكراتيـك   «احزاب كمونيست، اصل    
  . خودكامه تبديل كرد
 استناد به اساسنامه و اصل       ساله فوق، هماره معترضين حزب توده، با       40در طول تاريخ    

خواندنـد،     را فاقد مشروعيت و انتصابي مي      ، كميته مركزي حزب توده    »مركزيت دمكراتيك «
الزم به توضيح است كه از اعضاي كميتـه مركـزي حـزب تـوده             . زيرا منتخب كنگره نيست   

اند و به اصطالح در كميته مركـزي   شماري زنده منتخب كنگره دوم، امروزه تنها عده انگشت    
 سـال پـس از   40عضويت دارند و سـاير اعـضاي آن در طـول           ) در خارج از كشور   (حزب  

  .اند كنگره دوم انتصابي بوده
مهمترين وظيفه كنگره حزبي، انتخاب كميته مركـزي اسـت كـه در فاصـله تـشكيل دو                  

رهبري حـزب را بـه      )  حزب نمايندگان سازمان كشوري  (مقام كنگره     كنگره و به عنوان قائم    
  .دست داشت

كنگره، عالوه بر كميته مركزي بايد ارگان ديگري را نيـز بـه عنـوان كميـسيون نظـارت                   
كرد كه وظيفه آن نظارت بر اجراي صـحيح تـصميمات كميتـه مركـزي و                  مركزي تعيين مي  

  2.نظارت بر امور مالي كميته مركزي است
كميـسيون تفتـيش    «،  )مـصوب كنگـره اول     (ارگان فوق در اساسـنامه اول حـزب تـوده         

شد و افراد زير به عنـوان اعـضاي كميـسيون تفتـيش مركـزي انتخـاب                   خوانده مي » مركزي

                                                            
 .12همان، ص . 1
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 خليـل   -4  عبدالحـسين نوشـين    -3  دكتر حسين جودت   -2،   دكتر مرتضي يزدي   -1: شدند
  دكتر نورالدين كيانوري   - 8  احمد قاسمي  -7رضا روستا       -6  مهندس علي علوي   -5 ملكي

   1. ضياء الموتي-9
ره اول و دوم حـزب وظيفـه خـود    البته عمالً ارگان فوق نتوانست در فاصـله بـين كنگـ    

مركب (بندي مقابل كميته مركزي       را انجام دهد و به دسته     ) نظارت بر فعاليت كميته مركزي    (
كميته مركـزي   (عرض    كنگره دوم حزب، وجود دو ارگان رهبري هم       . تبديل شد )  نفر 11از  

 2.را منافي با اصل مركزيـت و وحـدت رهبـري تـشخيص داد             ) و كميسيون تفتيش مركزي   
اي چنـين      كه در كنگره اول عضو كميسيون تفتيش مركزي بود، در مقالـه            نورالدين كيانوري 

  :نوشت
كـه پـس از كنگـره اول در    ) در اساسنامه سابق حـزب (ها    بزرگترين اين نقص  

عمل محسوس شد وجود دو ارگان انتخاب شده كنگره در مقابل هم و مـسئول در                
در اساسـنامه مـصوبه دومـين    ... ه مركزي و تفتيش كل بود     مقابل كنگره به نام كميت    

كنگره فقط يك ارگان رهبري نمايندگي كنگره را به عهده دارد و آن كميته مركزي               
  3.حزب است

نقش خود را بـه عنـوان يـك         » كميسيون تفتيش مركزي  «به همين دليل، در كنگره دوم،       
هـاي    فعاليتهاي كميته مركزي از دست داد و بـه يكـي از كميـسيون             ارگان موازي و ناظر بر      

  . تبديل شد) يعني تابع كميته مركزي(كميته مركزي 
طبيعي است كه با چنين جايگاهي كميسيون فوق قادر به اجراي نقش و علت وجـودي                

  .خود نبود
لنـوم وحـدت بـا فرقـه         پ -مصوب پلنوم هفتم     (بعدها، در سومين اساسنامه حزب توده     

 نظارت بـر    - الف: با وظايف » كميسيون تفتيش مركزي  «مجدداً  ) 1339 -دمكرات آذربايجان 
 نظارت بر امور مـالي كميتـه مركـزي، مطـرح            -اجراي صحيح تصميمات كميته مركزي ب       

در عين حـال،    . بود  گره و ارگان موازي كميته مركزي مي       اين كميسيون بايد منتخب كن     4.شد
در ساير سازمانهاي حزبي نيز به موازات هر كميته حزبي، بايـد يـك كميـسيون تفتـيش بـا                    

  :با اين حال در اساسنامه فوق قيد شده بود. داشت وظايف فوق وجود مي
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 كميـسيوني كـه پلنـوم كميتـه          ايران  تا تشكيل كنگره سوم حزب توده      - تبصره
كند وظايفي را كه به عهده تفتيش         مركزي از بين اعضا و مشاورين خود انتخاب مي        

  1.مركزي است انجام خواهد داد
بدين ترتيب، عمالً اين ارگان به يكي از كميسيونهاي تابع كميته مركـزي تبـديل شـد و                  

 منتخب كنگـره و مـسئول در برابـر كنگـره و          علت وجودي آن، به عنوان يك ارگان مستقل       
، در  پـس از انقـالب اسـالمي ايـران        . مأمور بر نظارت اعمال كميته مركـزي، لـوث گرديـد          

 منتشر شد، تبـصره فـوق حـذف شـد و نـام              1360، كه در سال     اساسنامه جديد حزب توده   
طبـق ايـن اساسـنامه      . تغيير يافـت  » كميسيون نظارت مركزي  «به  » كميسيون تفتيش مركزي  «

شد، بايد ارگان رهبري موازي كميتـه         جديد، ارگان فوق كه توسط كنگره حزب انتخاب مي        
بود، ولي عمالً اين ارگان در حزب توده وجـود      مركزي و ناظر بر اقدامات كميته مركزي مي       

  .خارجي نداشت
 و مسئول تشكيالت كل در جزوة        دبير دوم حزب توده    )جوانشير. م. ف(ي  اهللا ميزان   فرج

  :نويسد درون حزبي، توضيحي دربارة مسايل سازماني مي
ب به علت شرايط دشوار كار پنهاني تاكنون كميسيون نظـارت مركـزي انتخـا              

  2.اي از كار آن در دست نيست نشده و فعاليت نكرده است و تجربه
نظـارت  «يـا   (» كميـسيون تفتـيش مركـزي     «. همانگونه كه ديديم، اين ادعا صحت ندارد      

وجـود  ) 1327 ارديبهشت   -1323مرداد   (در فاصله كنگره اول تا دوم حزب توده       ) »مركزي
امه، ارگان فوق نقش ارگان رقيب كميته مركـزي را ايفـا            داشت، ولي از آنجا كه طبق اساسن      

اراده و    هر چـه بيـشتر در جهـت ايجـاد يـك سـازمان بـي               » مركزيت«كرد، منحل شد تا       مي
ولي از آنجا كه طبق اصول سـازماني        . مكانيكي كه اهداف آن را بهتر تأمين كند، ايجاد گردد         

مركزيـت  «اسي حزبي يـا اصـل       احزاب كمونيست، وجود چنين ارگان بازرسي، الزمه دمكر       
  .شد، نام آن در اساسنامه حفظ شد شمرده مي» دمكراتيك

  
  »كنفرانس ملي«و » پلنوم وسيع«كنفرانس كشوري، 

، عـالوه بـر   )1327 ارديبهـشت  -مـصوب كنگـره دوم    (در دومين اساسنامه حزب توده  
اين كنفـرانس   . بيني شده بود    پيشنيز  » كنفرانس كشوري «، اجالسهايي به نام     »كنگره حزب «

                                                            
 .433همان، ص . 1
 .68توضيحي دربارة مسايل سازماني، ص . 2
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و ) اصلي و مشاور  (شد كه در آن اعضاي كميته مركزي          بايد اقالً هر سال يك بار تشكيل مي       
 فـوق    در عـين حـال اساسـنامه      . هاي ايالتي و واليتي حزب شركت داشتند        نمايندگان كميته 

  :سازد حدود اختيار اين كنفرانس را مشخص مي
است و براي بحث در اطـراف مـسايل مهـم           كنفرانس كشوري جلسة مشورتي     

  1.گردد تشكيل مي
در واقع نـوعي سـمينار از مـسئولين درجـه اول و             » كنفرانس كشوري «به عبارت ديگر،    

درجه دوم و يك اجالس مشورتي و كارشناسـي بـوده و فاقـد هرگونـه اختيـار اجرائـي و                     
به عنوان عاليترين    (توانست جايگزين كنگرة حزبي     كنفرانس كشوري نمي  . بود  گيري    تصميم

  .شود) گيرنده و اجرائي ارگان تصميم
، ارگان فوق حذف گرديد، ولي عمالً هـر از چنـدي            هاي بعدي حزب توده     در اساسنامه 

هاي كميته مركـزي دعـوت        ترين مقاطع تاريخي كادرهاي درجه يك حزبي به پلنوم          در مهم 
  . شدند مي

ولي اين پلنوم، يك ارگان اجرايي بود و        . شد  خوانده مي » يعپلنوم وس «هايي،    چنين پلنوم 
اعتبار آن به رأي اعـضاي كميتـه مركـزي بـود و نقـش سـاير مـدعوين نقـش مـشورتي و                        

كنفـرانس  «از نظر مضموني تـشابهي بـا        » پلنوم وسيع كميته مركزي   «بنابراين  . تشريفاتي بود 
  .نداشت» كشوري

  :تشكيل شده است» پلنوم وسيع «3 در تاريخ حزب توده
 تـن از اعـضاي سـازمان        15اين پلنوم با شركت     : كميته مركزي ) وسيع(پلنوم چهارم   . 1

  تيـر  26 تـا    5 نفر از كادرهاي حزبي با رأي مـشورتي از تـاريخ             59مركزي با رأي قطعي و      
ي به بحران عميق     دليل اصلي تشكيل اين پلنوم وسيع، رسيدگ       2. تشكيل شد   در مسكو  1336

  3. بود1332  مرداد28حزب در پي شكست آن در جريان كودتاي 
 نفـر از اعـضاي كميتـه        77اين پلنـوم بـا شـركت        : كميته مركزي ) وسيع(پلنوم هفتم   . 2

ه  انگيـز  4.تـشكيل شـد   ) 1339 مرداد   7 - تير 28( شرقي   برلينمركزي و كادرهاي حزبي در      
فرقـه دمكـرات    «اصلي تشكيل آن رسيدگي به اختالفات شديد دروني حزب بر سر مـسئله              

                                                            
 .159، ص ...اسناد و . 1
 .361همان، ص . 2
 .181ـ 165، صص كژراهه. 3
 .393، ص ... اسناد و . 4
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  1.بود» آذربايجان
 بـا    در تهـران   1360ايـن پلنـوم در فـروردين        : كميتـه مركـزي   ) وسيع(پلنوم هفدهم   . 3

اين .  كادرهاي حزبي تشكيل شد    شركت اعضاي اصلي و مشاور كميته مركزي و تعدادي از         
اجالس در واقع بيشتر يك حركت نمايشي و تبليغاتي براي جذب نيروهاي داخلـي كـشور                

هـاي اقتـدار و       در شرايط نوين اجتماعي پس از انقالب اسـالمي و ضـرورت تحكـيم پايـه               
  .بود)  و باند اوكيانوري(مشروعيت بخشيدن به رهبري جديد حزب 

، علـي خـاوري   (، اجالسي توسط بقاياي حزب توده       )1362 (انحالل حزب توده  پس از   
هـدف از ايـن     . تـشكيل شـد   » كنفرانس ملي حزب تـوده ايـران      «به نام   ...)  و   حميد صفري 

عميق و فروپاشي بقاياي حزب گرديد، تجديـد سـازمان          كنفرانس، كه خود سرمنشاء بحران      
با توجه به توضيحاتي كه دربارة وظايف و كاركردهاي كنفـرانس، كنگـره،         .حزب اعالم شد  

كنفرانس كشوري و پلنوم وسيع داده شد، روشن است كه اين ارگان نوظهور، طبق اساسنامه   
   .بود» مشروعيت«و موازين تشكيالتي حزب توده، فاقد 

، سـاختاري متمركـز و هـرم        گونه كه مالحظه شد، ساختار تشكيالتي حـزب تـوده         مانه
ايـن  . هـاي حزبـي قـرار داشـت         » حـوزه «هاي پايه يـا       در قاعدة اين هرم، سازمان    . مانند بود 

هاي حزبي دربرگيرنده اعضاي رسمي يا آزمايشي حـزب بـود و از طريـق ارتباطـات                   حوزه
  .ساخت را به هواداران يا سمپاتيزانها مربوط ميفردي يا محفلي، حزب 

و ايالـت بـر سـازمانهاي       ) واليـت (هاي بخش، شهر، شهرسـتان        در بدنة اين هرم كميته    
  .راندند مربوطه فرمان مي

كميته، يـك ارگـان رهبـري       . هاي حزبي، كميسيونهاي حزبي قرار داشت       در جوار كميته  
  . ارگان تخصصي يا كارشناسيبود و كميسيون يك ) گيرنده و اجرائي تصميم(

هر كميسيون تابع كميتة هم عـرض خـود بـود؛ هـر چنـد بـا كميـسيون بـاالتر رابطـه                       
  .كارشناسي داشت

در رأس هرم حزبي، كميته مركزي به عنوان عاليترين ارگـان رهبـري سـازمان كـشوري        
  .دبو) كميسيوني( كميته مركزي نيز داراي ارگانهاي تخصصي و كارشناسي ...قرار داشت

 تمـامي قـدرت     همانگونه كه پيش از اين توضيح داده شد، در كميته مركزي حزب توده            
  . دبيران و در نهايت دبير اول متمركز بودهيأت، سپس » سياسيهيأت«در دست 

  :توان با شماي زير نشان داد اين ساختار متمركز و هرم مانند را مي

                                                            
 .196ـ 192، صص  كژراهه.1



430 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



431  )1357 ـ 1361(سازمان حزب توده 

گيرد كه تنها بر چارچوب كلي         را در بر مي    اي حزب توده    ساختار فوق، سازمان اساسنامه   
سـازمان  «معـروف بـه     ( و شهرستانها    سازمان كشوري حزب توده و سازمانهاي ايالتي تهران       

  . انطباق داشت) حزب» علني
 هـر چنـد در چـارچوب كلـي در هـرم فـوق               سازمانهاي مخفي و نظامي حـزب تـوده،       

در شـرايط    .اي بـود    گنجيد و تابع كميته مركزي بود، ولـي داراي سـاختار درونـي ويـژه                مي
فعاليت مخفي، ساختار فوق تنهـا در چهـارچوب كلـي و رهبـري مجموعـه هـرم سـازمان                    
 كشوري توسط كميته مركزي قابل تطبيق بوده و از نظر روابط واحـدهاي حزبـي بـا كميتـه                  

  .شد خوانده مي» ساختار غيرمتمركز«اي بود كه  مركزي داراي ساختار ويژه
در ساختار تـشكيالتي فـوق، طبـق اساسـنامه حـزب، بايـد در جـوار كميتـه مركـزي،                     

وجود داشته باشد كه بـه عنـوان        ) »كميسيون تفتيش مركزي  «يا  (» كميسيون نظارت مركزي  «
رهبري بر كميته مركزي نظارت كند، ولـي در عمـل ايـن ارگـان وجـود                 يك ارگان موازي    

  .نداشت و رأس هرم ساختار حزبي در اوج تمركز و قدرت بود
يـا  (هاي حزبي در بدنه هرم نيز، كميسيونهاي تفتيش           طبق اساسنامه، بايد در جوار كميته     

هـاي حزبـي تنهـا در        وجود داشته باشد، اين ارگانها نيز عمالً موجود نبود و كميته          ) نظارت
  .مسئول بودند) و در نهايت كميته مركزي(برابر كميته مافوق خود 

هـاي حزبـي و مـسئولين سـازمان      طبق اساسنامه حزب، اصوالً اختيارات و قدرت كميته    
بـه  (ترين ارگانهاي رهبري سازمانهاي مربوطه        قدرتي است كه از سوي عالي     ) ها  حوزه(پايه  

  : ترتيب
، )يـك بـار در سـال   (، كنفرانس سـازمان بخـش      )يك بار در سال   (جلسه عمومي حوزه    

، )يـك بـار در سـال   (، كنفرانس سازمان شهرسـتان    )يك بار در سال   (كنفرانس سازمان شهر    
هـاي    به كميته )) سه سال يك بار   (و كنگره حزب    ) دو سال يك بار   (كنفرانس سازمان ايالتي    

  . گردد مربوط تفويض مي
نده كنفرانس يا كنگره حزبي در فاصله دو اجالس آن بود و            نماي» كميته حزبي «در واقع،   

  . نفسه و بدون اخذ قدرت از كنفرانس يا كنگره مشروعيت نداشت في
هـاي    هاي حزبي توسط كميته ، كميتهدر طول تاريخ حزب توده    . البته در عمل چنين نبود    

رابطه كنفرانسها و كنگـره حـزب       . شدند  باالتر و در نهايت توسط كميته مركزي منصوب مي        
تـوان بـه صـورت     مي) هاي تفتيش يا نظارت ها و كميسيون كميته(را با ارگانهاي انتخابي آن  

  :زير نشان داد
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  سازماندهي حزب و اشكال آن
  :گيريم  مي داده است، پيارائه اين مبحث را با تحليلي كه مهدي حسني پاك

  
  سازماندهي علني

كرد كه آنچه در زندگي سياسي و انقالبي يك حزب اصل است              حزب چنين مطرح مي   «
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  .علني بودن آن است، يعني كوشش در جهت آنكه حزب هميشه علني باشد
حزب كه حدود سي سال قبل از انقالب به كار نيمه علني و مخفي پرداخته بود بعـد از                   

حـزب ايـن   . شكيالت علني خود را در ايران احياء و ايجـاد كنـد  انقالب فرصتي يافت كه ت    
حداكثر استفاده  ] بايد[خواند و معتقد بود كه        و فرصت طاليي مي   » كالسي«مرحله را مرحلة    

بينـي خـود و انطبـاق آن بـا      حزب در اين دوران به نشر وسيع جهان      . را از شرايط علني برد    
 اجتمـاعي، فرهنگـي، هنـري و تـشكيالتي          هاي سياسـي، اقتـصادي،      جامعه ايران در عرصه   

ها، كتـب،     نامه    ها، هفته   ها، ماهنامه   تمام اشكال تبليغات علني از قبيل چاپ روزنامه       . پرداخت
نمايش فيلم، پالكارد نويسي، شعارنويـسي، بحـث شـفاهي توسـط اعـضا،                پوستر، اعالميه،   
وه كـردن آن در     كـردن و جـز     در دفتر مركزي حزب، نوار    » پرسش و پاسخ  «جلسات وسيع   

رهـاي جـوان حزبـي      دبـراي آمـوزش كا    . گرفت  اين مرحله فعاليت علني به وفور انجام مي       
 برگـزار ميـشد،     كالسهاي آموزش تئوريك در دفتر مركزي حزب و در دفتر سازمان جوانان           

ـ                     در جنب حوزه   ن هاي حزبي نيز چنين كالسـهايي دايـر بـود و حتـي در برخـي نـواحي اي
براي تبادل تجربـه    .  تئوريك اعضا برگزار ميشد    - كالسها براي سطوح مختلف سواد سياسي     

در اجراي رهنمودهاي حزبي هر از چنـدي مـسئوليت شـعب از سراسـر كـشور در مركـز                    
آنها هـم   . دادند  كردند و در اين سمينارها گزارش عملكردهاي خود را مي           سمينار برگزار مي  

شدند و هم به نوعي يك مسابقه بـين مـسئولين در جهـت                ميبا عملكردهاي يكديگر آشنا     
عالوه بر آن در سطح ايالتي      . آمد  سرعت بخشيدن هر چه بيشتر به كار آن شعبه به وجود مي           

گاه براي يك مـسئله مـشخص       . گرديد  نيز اينجا و آنجا چنين سمينارهاي جمعي تشكيل مي        
شـده بـود، ماننـد مطالعـه در         كه در دستور كار شعبه خاصي از طرف مركزيت حزب وارد            

پيرامون زندگي و مشكالت كنوني عشاير، در شـعبه دهقـاني، سـميناري از همـه مـسئولين                  
ها گـاه     از نظر تشكيالتي در دوره علني تعداد افراد حوزه        . شد  مناطق عشايرنشين تشكيل مي   

 جـوش   رسيد و اين خود از نظر آنكه محيط حوزه بيشتر در مورد مسايل               نفر مي  10 تا   7به  
كردنـد،   گرفتند و از تجارب هم استفاده مـي  و خروش داشت و افراد از يكديگر چيز ياد مي       

  . مهم بود
كوشيد كه سازمانهاي خود را به وجود بياورد و بـراي شـروع از                در اين دوره حزب مي    

هـاي    سازمان شهر شروع كرد كه در گسترش بعدي سازمان شهر در خـود شـهر بـه بخـش                  
شد و در عين حال سازمان شهري نطفـة           ي يا نواحي شهري تقسيم مي     شهري يا حومه شهر   

هدف حزب  . شد  پروراند و بعداً تبديل به سازمان ايالتي مي         سازمان ايالتي را نيز در خود مي      
آن بود كه در دوره فعاليـت علنـي خـود سـازمانهاي ايـالتي را تـشكيل داده و سـازمانهاي                      
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ان را بر اساس پارامترهاي قومي، ملي، جغرافيايي        شهرستانها و شهرها و بخشهاي زيرنظر آن      
كشوري و تقسيمات شهرداري و تقسيم جمعيت و مؤسسات توليدي و غيرتوليدي بوجـود              

  .آورد
كوشيد و كوشيد كه شعب و كميـسيونهاي جنـب            در عين حال حزب در اين دوران مي       

 را در سازمانهاي ايالتي     كميته مركزي حزب را به وجود آورده، آنها را فعال نمايد و كار آنها             
ها، شعبي را كه نيـاز دارنـد، بـه وجـود              نيز گسترش داده و جنب اين كميته      ) ناحيه(و شهر   

  .آورد
اي، اعم از كارگري،      عالوه بر اين در ارتباط با كمك به تشكيل و ايجاد سازمانهاي توده            

اعـضاي حـزب در      مذهبي و شركت فعـال       - دهقاني، زنان، جوانان، كارمندان، اقليتهاي ملي     
ها به قصد آنكه هرچه بيشتر آن را مردمي كرده، اهدافش را مردمي و بـه نفـع آن             اين تشكل 

تشكل و انقالب نموده و سپس در جهت رسيدن بـه آن مقاصـد و پيـشبرد آن بـه نفـع آن                       
هـاي حـزب را از مـسايل آن صـنف و              تشكل، تالش ورزنـد و مـشي حـزب را و تحليـل            

اي پيرامـون مـشي و    اي تـوده   ها ببرند و هالـه       به ميان آن تشكل    هاي سياسي حزب را     تحليل
  .شد تحليلهاي حزب بوجود آورند، كوشش مي

ها بـراي جلـب هـر چـه بيـشتر اعـضاي               در عين حال فعاليت تشكيالتي اعضا و حوزه       
حزبي، كاركردن سياسي روي اعضا و در صورتي كه مشي حـزب را پذيرفتنـد كـار كـردن                   

اي حزب و تبديل آنها به سمپات منظم حزبـي            اف برنامه و اساسنامه   روي آنها در جهت اهد    
 آنكـت حزبـي بـه آنهـا و معرفـي آنهـا بـه                ارائـه و سپس در صورت تمايل بـه عـضويت،          

  .تشكيالت، يكي ديگر از مشخصات كار علني حزب بود كه در اين دوره نيز انجام داد
ست، ولي تمـام احـزاب      گرچه آنچه در اين دوره عمده است، اصل علني بودن حزب ا           

كنـد، بـدان معنـي كـه تمـام            كمونيستي و از جمله حزب، اصل علني بـودن را مطلـق نمـي             
دهنـد، حتـي      اطالعات تشكيالتي را حتي در دورة علني در اختيار كادرها و اعضا قرار نمي             

بايست اسرار تشكيالتي حوزه خود را فاش نكنـد، يعنـي             در دوره علني هر عضو حزب مي      
و در  . شناسد، نام مسئولين، نـام اعـضاي حـوزه          اتها، اسامي آنها در صورتيكه مي     تعداد سمپ 

كـرد و   بايست حتي با دوست ديگر حزبيش صحبت كند و اگر چنين كاري مـي  باره نمي   اين
ولي با اين همه در دوره فعاليت علنـي گـزارش           . شد   مي داد،  او تنبيه     آن دوستش اطالع مي   

ها، تمبرها همه به مانند شيوه تبليغـات علنـي و             ا، بيوگرافي ه  نويسي ما، ضبط اسامي، آنكت    
كار علني در واقع براي حزب حركت در جاده اتوبان است كه هـر              . بدون رمز و ابهام است    

ولي در طول دوران چهار ساله      . تواند در آن حركت كند      اي با هر قدرت و نيرويي مي        وسيله
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يافت كه از ايـن شـيوه فعاليـت علنـي              نمي بعد از انقالب تا دستگيري حزب همواره امكان       
از واقعه كردسـتان  . از شروع انقالب تا واقعه كردستان، كار حزب علني بود         . برخوردار شود 

از بازگـشايي آن تـا      . و بسته شدن موقتي دفتر حزب تا بازگشايي مجدد آن نيمه علني بـود             
ي بسته شدن دفتر مركزي      تا دستگيري يعن   1360 علني بود و از اوايل سال        1360اوايل سال   

  ».حزب و دفاتر حزب در ساير شهرستانها، فعاليت حزب نيمه علني بود
  

  سازماندهي نيمه علني
علني و گـاه از       يك حزب گاه از يك مرحلة نيمه      . اند  كار علني و نيمه علني بهم نزديك      «

ي اسـت   در واقع اين منزل بين راه     . مرحله علني به مرحلة نيمه علني ممكن است گذر كند         
شـود و يـك راهـش بـه ميـدان تنـگ كـار          كه يك راهش به ميدان باز كار علني مربوط مي         

  .پنهاني
 و بسته شدن موقتي دفتر مركـزي حـزب در دوران دولـت          حزب بعد از واقعه كردستان    

ك ولي چون اين مرحله زودگذر بود، حـزب تـدار         . ليبرالها، وارد يك مرحلة نيمه علني شد      
با تشديد درگيريهايي كه گروهكهـاي      . زيادي براي آن نديد و مجدداً وارد مرحلة علني شد         

ر بوجود آوردند تا خرداد سال صد  به تدريج در زمان حكومت بني  1359ضدانقالبي از سال    
 بـه اعمـال     منافقينر و زوال كار همة گروهكها و توسل         صد   و به دنبال آن تا سقوط بني       60

داد بر روي فعاليت حزب نيز تأثير داشـت،           تروريستي، همة اين اعمال كه در كشور رخ مي        
خواندند و با افشاء شدن آنها در بـين مـردم و       زيرا اكثر اين گروهكها خود را كمونيست مي       

كهـاي باصـطالح    تقابل مسلحانه آنها با مردم، كم و بـيش ايـن نفـرت مـردم از ايـن گروه                  
بدين ترتيب از هنگام بسته شدن دفتر مركزي حزب به     . كشاند  كمونيستي را به حزب نيز مي     

بعد و بسته شدن دفاتر حزب در شهرستانها يكي بعد از ديگري و محـدود شـدن امكانـات                   
يعنـي از طرفـي     . شـد  وسيع علني براي حزب، حزب به تدريج وارد مرحلة نيمه علنـي مـي             

 غيرقانوني نشده بود و به عنوان يـك حـزب           امات جمهوري اسالمي ايران   هنوز از طرف مق   
اي دادسـتاني بـه فعاليـت     تواند بر طبق اعالميه ده ماده    قانوني و علني محسوب ميشد كه مي      

و بكوشد تا بر     معرفي كند    خود ادامه دهد و اعضاي كميته مركزي خود را به وزارت كشور           
اساس قانون احزاب آزادي رسمي فعاليت خود را بيابد، ولي از طرف ديگر وسايل ارتبـاط                

دستگيري جسته  . توانست استفاده كند    علني، يعني دفاتر حزب، بسته شده بود و از آنها نمي          
ها كه جـاي ارتباطـات علنـي          ها و پيك    و گريختة اعضاي حزب، كاركنان شعب و دبيرخانه       

ا گرفته بودند، از طرفي و تحت فشار بـودن از طـرف نيروهـاي مردمـي و مـسلمان               سابق ر 
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اللهي كه سرآشتي با كمونيسم نداشتند از طرف ديگر، به تدريج حزب را بدين سمت                 حزب
ميكشاند كه منطبق با شرايط جديد به فعاليت بپردازد و اين شيوه، فعاليت نيمه علني حزب                

  .نام ميگرفت
يت، حزب به تدريج از فعاليتهاي جنبـي غيرضـرور ميكاهـد، يعنـي از             در اين شيوه فعال   

جلسات . گذاشتن سمينارها و جلسات وسيع سراسر كشوري و مبادله تجربه صرفنظر ميكند           
كند و يا چند ايالت همجوار را با هم و باز اگر محدودتر شـود         را به سطح ايالت محدود مي     

يعني به جاي مـثالً سـه مـاه         . شود  تر مي   طوالنياز اين جلسات نيز كاسته ميشود، مدت آنها         
جلسات برخي شـعب را نيـز       . گيرد  يكبار، شش ماه يكبار اين ديدارهاي محدود صورت مي        

اي   بر حسب ضرورت كاهش ميدهد، هم از نظر طول زماني بين دو جلسه مـثالً اگـر هفتـه                  
 شـعبه آمـوزش يـا       مـثالً . گذاشت حاال به دو يا سه هفته يكبـار ميرسـاند            يك بار جلسه مي   

 سـاعت بـه طـول    4اگـر در گذشـته    . تبليغات را و زمان اداره جلسه را نيز محـدود ميكنـد           
شـود و از حـشو و زوائـد           انجاميد حاال در كمتر از دو ساعت مهمترين مسايل بحث مي            مي

شـوند    نفري نـصف مـي  7هاي  حوزه. شود ها محدود مي تعداد اعضاي حوزه . كاسته ميگردد 
اگر جلسات قبلـي پـنج سـاعت        . شود  جلسات حوزه از نظر زماني محدود مي      . به دو حوزه  

بايست طوري برگزار شود كه از پنج ساعت بـه دو تـا سـه                 كشيد، اين جلسات مي     طول مي 
عضوگيري در اين مرحله بنابر آنچه به ارادة حزب است بايـستي بـا              . ساعت بيشتر نينجامد  

روي آوردن افـراد در چنـين       . رادة حـزب  همان سرعت قبلي انجام پـذيرد ولـي خـارج از ا           
هـاي كـار      شـيوه . شـود   شرايطي به حزب نسبت به شرايط كامالً علني بسيار محـدودتر مـي            

 بـه همـه مـواد تبليغـي     شود، هم از نظر آنكه وزارت ارشـاد        تبليغي در اين دوره محدود مي     
ر تبليغـي علنـي ممكـن اسـت باعـث           دهد و هم به لحاظ آنكه هرگونه كا         اجازه انتشار نمي  

ها و سپاه را مطرح نمايـد و          درگيري با مردم مسلمان شود و دخالت نيروهاي انتظامي كميته         
بدين ترتيب از اشكال كار تبليغي ويژه ايـن مرحلـه           . كننده انجامد   يا به دستگيري فرد توزيع    

در اشكال بحثهاي   . تسر و صداس    يعني بي » كم دود «بايستي استفاده كرد، كه همان تبليغات       
كردن سخنان شخصيتهاي خط امامي، برجسته نمودن اصـولي           ها، برجسته   شفاهي، نمايشنامه 

از قانون اساسي، تكثير برخي مقاالت كه در مطبوعات يا مطبوعات نهادهاي انقالبـي انجـام         
همه اينها بدون نام حزب و در صـورت امكـان بـا اسـتفاده از نـام حـزب                    . گيرد و غيره    مي
حزب بر حسب طوالني شدن اين مرحله و يا كوتاه مدت بودن آن بـه    . تواند مطرح شود    مي

يكبـاره خـود را محـدود نميكنـد،         . تدريج از مرحلة علني به مرحلة نيمه علني عبور ميكند         
العمـل مقامـات رسـمي و مـردم           كـرد و عكـس      بلكه به تدريج اشكال محدودتر مطرح مـي       
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بهمـين  . كـرد   ديد، شكل محدودتري براي كار انتخاب مـي        ديد و اگر الزم مي      مسلمان را مي  
مـثالً بـه هنگـام فعاليـت علنـي          . تر شدن برود    ترتيب ممكن بود پله پله به سمت نيمه علني        

كـرد و اخبـار     براي درج اخبار دهقاني استفاده مي     شعبه دهقاني از يك صفحه روزنامه مردم      
 را نيـز     و دهقانان ايـران     و بعداً ماهنامه جرس    نامه جرس    هفته عالوه بر آن  . رسيد  زيادي مي 
  . كرد كرد و اين اخبار را در آن درج مي منتشر مي

 از شدت و حجم اين اخبار به لحاظ آنكه ارتباطات علني قطـع شـده         1359بعد از سال    
شد و امكان جستجو و بازرسي آنها بود، طبعاً كاسته            بايست توسط پيكها آورده مي     بود و مي  

شعبه دهقـاني در ايـن هنگـام        . شد و از طرف ديگر امكان انتشاراتي حزب هم محدود شد          
كتاب ما و دهقانان را در سه شماره منتشر كرد با نامهاي مختلف، اسم كتـاب داشـت ولـي                    

حـزب كوشـيد مـسايل      .  جلوي اين را نيز گرفت      ارشاد وزارت. عمالً محتواي مجله داشت   
ضمن استفاده از اين شيوه بـه       . دهقاني را در نوار دهقاني مطرح و تكثير و به فروش رساند           

جاي مجله و كتاب براي دهقانان، براي تربيت اعضاي شعب دهقاني، هم به نـشر يكـي دو                  
هاي برجـسته     شد پرداخت و عالوه بر اين، نمونه        ل مي كتاب كه هر كدام از چند مقاله تشكي       

عملكردها و اخبار رسيده را در بولتن دهقاني و خبرنامه دهقاني هر پانزده روز يكبار يا يك                 
عين اين تجربـه در مـورد   . فرستاد كرد و در قطع كوچك براي شعب مي        ماه يكبار منتشر مي   

در طي اين دوران، بـه ويـژه هنگاميكـه          حزب  . خورد  ساير فعاليتهاي حزبي نيز به چشم مي      
تمام احـزاب كمونيـستي كـه وارد        . بيند  شود، تدارك كار در شرايط مخفي را مي         طوالني مي 

شوند، براي آنكه همه امكانات را از دست ندهند، بـه ايـن اصـل پايبنـد           اي مي   چنين مرحله 
ن حـزب بتوانـد     هستند كه سازمان را به تدريج چنان شكل دهند كه در شرايط پنهاني شـد              

عمل كند، ولي هر چه در اين جهت كوشيده باشند باز هميشه اوضـاع بـر وفـق مـراد آنهـا                   
  ».نخواهد بود

  
  سازماندهي پنهاني

همانطور كه گفته شد، معموالً در احـزاب كمونيـستي تـدارك سـازماندهي پنهـاني در                 «
 علنـي اسـت، يعنـي       بخشي از اين تدارك معمـوالً     . گيرد  شرايط فعاليت نيمه علني انجام مي     

كوششهايي كه حزب در اين دوره نيمه       . همه كادرها در حد خود اطالع الزم را از آن دارند          
تـر و پنهـاني     تر و دوران نيمه علني      علني براي شرايط سخت     علني براي آمادگي سازمان نيمه    

تگاه انجام داد، عبارت بود از مستقل كردن بخشهاي حزبي از نظر وسايل تداركاتي مانند دس              
تكثير و فتواستنسيل و تكثير نوار، كوشش در جهت مستقل كـردن آنهـا بـراي اداره بخـش                   
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اي، تا اگر ارتباط آنها با مركز      جغرافيائي خود از لحاظ سياسي و تشكيالتي و فعاليتهاي توده         
نيـاز از     حزب يا ارگانهاي بااليي قطع شد بتوانند الاقل تا مدتي روي پاي خود بايستند و بي               

در اين زمينه البته هنوز كار كامل انجام نشده بـود كـه         . انهاي بااليي خود را رهبري كنند     ارگ
هاي اضافي صورت نگيرد از جابجايي        در عين حال براي آنكه شناسايي     . حزب دستگير شد  

خـورد كاسـته و    ها كه در شرايط علني و نيمه علني اوليه زياد بـه چـشم مـي          افراد در حوزه  
هـاي كوچـك بـه صـورت          سامي تشكيالتي افراد به صورت كد در ليست       ا. شد تر مي   كاسته

هاي رسمي جـدا      هاي آزمايشي به تدريج از حوزه       حوزه. شد  پراكنده در بخش نگهداري مي    
هـاي رسـمي نـشده و         ميشد، تا هم افراد آزمايشي ماداميكه عضو رسمي نـشده وارد حـوزه            

در يك جا بمانند تا بهتر شناخته شوند اطالعشان از اين اعضا كم باشد و هم آنكه خود آنها   
اش در جنـوب      حتي اگر فردي خانه   . و در عين حال از نظر تشكيالتي ناشناخته باقي بمانند         

اي عضوگيري شده در همان مركز شهر باقي بمانـد            شهر است و در مركز شهر توسط حوزه       
زندگي و محـل    يعني اصل حوزه محل     . و به جنوب معرفي نشود كه آنها هم او را بشناسند          

ها بود، اين افراد با توافق شـعبه          البته در آنچه مربوط به كارخانه     . كار در اينجا محدود ميشد    
هـا هنـوز    شدند، چون حزب به نيروي كـارگري در كارخانـه   بايست منتقل مي  تشكيالت مي 

ه اي كـ    بايستي در حـوزه     ولي در بقيه موارد آنها دوران آزمايشي يك ساله را مي          . نياز داشت 
  .اند بگذرانند عضو شده

يك گروه يـا بخـش      . يكي از ويژگيهاي كار پنهاني آن است كه محدوديت مرزي ندارد          
توانـد از همـه مرزهـا عبـور كـرده و در سرتاسـر كـشور عـضو بپـذيرد، و ايـن                          مخفي مي 

هاي آزمايشي صرفنظر از آنكه اين هدف را دنبال ميكـرد كـه فـرد بيـشتر                   محدوديت حوزه 
شناخته شود و اين هدف را نيز به دنبال داشت كه او براي ديگـران در محـل                  براي سازمان   

  .كار و زندگي و براي ساير اعضا ناشناس باقي بماند
يكي ديگر از مشخصات دوران پنهاني توجه زيـاد بـه كيفيـت عـضوگيري و غيرعمـده                  

ـ     در حاليكه در دوران علني و حتي نيمه       . بودن كميت است   ت علني هنـوز بـراي حـزب كمي
در شرايط پنهاني سعي    . مهمتر است، كيفيت عضو حزب در حوزه بايستي رشد و ارتقا كند           

پذيري   شود، تعداد هواداران و سمپاتها بيشتر و تعداد اعضا فعالتر و كاراتر باشند تا ضربه                مي
  .سازمان كمتر شود

 بـا   ديگر فعاليت پنهاني عبارت است از انتخاب شكل ويژه سازماني در ارتباط              مشخصه
كنـد، يكـي اسـتفاده از شـيوه           تجربة سالهاي مخفي حزب، دو شيوه را مطرح مـي         . مركزيت

متمركز كـه عبارتـست از تمركـز در داخـل و تمركـز رهبـري در خـارج، بـدين معنـا كـه                    
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سازمانهاي حزبي در داخل به هم مربوط شده و رهبري متمركـز حـزب در خـارج آنهـا را                    
دستگيري يك فرد ممكـن     .  شيوه مناسبي نبود   اواككند كه در شرايط حكومت س      رهبري مي 

و سـاواك   . بود بخش عظيمي از سازمان را به خطر انداخته و به همه سازمانها ضـربه بزنـد                
شيوه دوم، شيوة عدم    . »تشكيالت تهران «در درون سازمان به راحتي نفوذ كند مانند         ] بتواند[

هـاي حزبـي و عـدم         يعني پراكنـده بـودن سـازمان      . اخل و تمركز در خارج بود     تمركز در د  
ارتباط سازمانهاي حزبي در داخل و ارتباط آنها با مركزيت حـزب در خـارج از كـشور بـه                    

هـاي ديگـر سـازمانها        هر گروه و سازماني فقط براي خودش كار كند و در فعاليـت            . تنهايي
هرگونه مناسبات را با آنها قطع كند،       . نها چيزي ندهد  وارد نشود، از آنها چيزي نگيرد و به آ        

ها بسيار محـدود و سـازماندهي درونـي ايـن گروههـا نيـز بـه نحـوي باشـد كـه                         شناسائي
  .پذيري را كمتر كند ضربه

هـاي   مشخصة ديگر فعاليت پنهاني عبارتست از كوشـش در جهـت فعاليـت در تـشكل       
تماس نزديك بـا  . علني و فعاليت در آنهاهاي  علني موجود و يا كمك به ايجاد اين جمعيت     

هـا، كوشـش      مردم، مطرح كردن تحليلها و مشي حزب بدون نام حزب در درون اين تشكل             
ها در صورتيكه در دست نيروهاي ارتجاعي و ضدمردمي           در جهت تغيير رهبري اين تشكل     

 است و تالش در جهت انتخاب شدن افراد صديق به مقاصد آن تشكل يا جمعيـت، مطلـع                 
ها دربارة مسايل جـاري مملكتـي    هاي متشكل شده در اين تشكل ساختن حزب از نظر توده   

اين مشخصه در هر سه شـكل فعاليـت علنـي، نيمـه علنـي،               . و تحليلهاي حزب دربارة آنها    
 لنينيستي، كه همـة تحليلهـاي       -هاي ماركسيستي   خورد، زيرا بنا بر تحليل      پنهاني به چشم مي   

ها حزب نيست و تنها وسيله و بهترين وسـيله             حزب بدون توده   شود،  حزب از آن ناشي مي    
ها، مطرح ساختن شعارهاي مشخص با آنهـا، مطـرح نمـودن تحليلهـاي              براي تماس با توده   

ها و    حزب در ميان آنها، مطلع شدن از نظر مردم دربارة اين شعارها و تحليلها، همين تشكل               
  ».ت و محل تجمع مردم استهايي است كه يا صنفي يا ملي يا قومي اس جمعيت

  
  اصول مناسبات درون حزبي

  مركزيت دمكراتيك
حزب . در اساسنامه حزب آمده بود كه مبناي سازماني حزب مركزيت دمكراتيك است           «

آموخت كه مركزيت بدين معناست كه اوالً حزب، برنامه و اساسنامة واحدي دارد               چنين مي 
ثانيـاً حـزب    . اند   اعضاي حزب آن را پذيرفته     كه هدفهاي اصلي مبارزه را تعيين كرده و همة        
و ثالثاً حزب سـازمان واحـد و متمركـز          . كنند  رهبري واحدي دارد كه همه از آن تبعيت مي        
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آورد  سراسر كشور است و ضمن آنكه سازمانهاي خود را در واحدهاي ملي بـه وجـود مـي        
 كه حزب تكه تكـه      دهد  دهد و اجازه نمي     وجه به خودمختاري محلي ميدان نمي       ولي به هيچ  

در عين حال حزب معتقد بـود كـه ايـن مركزيـت بوجـود نخواهـد آمـد مگـر آنكـه           . شود
  .  درون حزبي نيز مراعات شوددمكراسي

 در جهت برخـي     دمكراسي مركزيت همواره عمده بود و       ،طي چهار سال فعاليت حزب    
 اساسـي مركزيـت     در اساسنامه آمده بود كه يكي از نكـات        . شد  از مواد اساسنامه اجراء نمي    

يك عبارت است از انتخابي بودن همة ارگانهاي رهبري حزب از پائين تا باال بـا رأي   دمكرات
الزمه اينگونه انتخابي بودن اوالً شناخت افـراد از يكـديگر اسـت، كـه ايـن                 . مخفي يا علني  

 به علت تغييرات زيـادي كـه در بـين كادرهـا و         . هاي نواحي نبود    شناخت در پائين تا كميته    
شناختند تا بر پايه آن شـناخت كـسي را         گرفت، افراد كمتر يكديگر را مي      مسئولين انجام مي  

انتخاب كنند و در عين حال ادامه اين كار بايد منجر به انتخـاب اعـضاي ايـالتي و مركـزي                     
يعنـي بـه هنگـام انتـصاب        . كوشيد راههاي مياني پيدا كند      حزب در اينجا مي   . شد  حزب مي 

خواهند با او كـار كننـد نيـز بپرسـد و بـر پايـه                  د پائين يا افرادي را كه مي      مسئولين نظر افرا  
نظري  استعداد توانايي آن فرد و نظر ديگران درباره او تصميم بگيرد و حتي گاه اگر اختالف               

آمد، مسئول ارگـان در جلـسه    گيرنده، بويژه در اين اواخر پيش مي      بين افراد و ارگان تصميم    
گذاشت و سعي    يا مخالفت خود يا ارگان را با آن افراد در ميان مي           شركت و داليل موافقت     

و چون  . ولي به هر حال انتخابي نبود و انتصابي بود        .  كار فيصله يابد   ،شد بر اساس اقناع     مي
هـاي    گذاشـتند و كميتـه      مـي » مسئولين موقت «اين مسئولين انتخابي نبودند، اسم آنها را نيز         

خواندند تا معلوم شـود بـا آنچـه در اساسـنامه      مي» سئولينهاي موقت م هيأت«حزبي را نيز   
  ».مطرح است فرق دارد

  
  انضباط حزبي

در اساسنامه آمده بود كه وظيفه عضو حزب عبارت است از مراعات انضباط حزبي كه               «
در مناسـبات درون    » مركزيـت دمكراتيـك   «يكـي از نكـات      . براي عموم اعضا يكسان است    
ود، يعني اجـراي دسـتورات و تـصميمات حزبـي و تبعيـت              حزبي مراعات همين انضباط ب    

. تـر  هاي باالتر براي ارگانهـاي پـائين   االجرا بودن تصميمات ارگان     اقليت از اكثريت و حتمي    
حزب روي اجراي اين اصل از اساسنامه تكيه زياد داشت و معتقـد بـود كـسي كـه آنكـت                     

كند كـه     اساسنامه آن تعهد مي   كند بر اساس قبول برنامه و مشي حزب و            حزبي را امضاء مي   
در چهارچوب اساسنامه در حزب به فعاليت براي تحقق بخشيدن به برنامـه حـزب مبـارزه                 
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بـدين ترتيـب اگـر      . نمـود   اجراي اين اصل به تقويت مركزيـت در حـزب كمـك مـي             . كند
  .كوشيدند رهنمودي داده ميشد بايد همه تشكيالت حزبي در اجراي آن مي

 جاري حـزب موافـق نبـود بايـد بـا             اي از تحليل    ت و يا با گوشه    اگر فردي انتقادي داش   
حفظ نظر خودش از نظر اكثريت كـه همـان نظـر رهبـري حـزب بـود تبعيـت كـرده و در                

 و اگـر    گفـت   مـي  سخن    بايد  يعني مطابق همان مشي حزب     ؛برد ميتبليغاتش آنها را به كار      
در عـين   . شـد   وي عملش مـي   شد، او بايد پاسخگ     كرد و حزب مطلع مي      غير از اين عمل مي    

توانـست بيـرون از حـوزه     كرد و نمي حال اين فرد همه مسايلش را بايد در حوزه مطرح مي 
در آن صـورت    . باندي تشكيل دهد و از طريق آن در برابر حزب و مواضـع آن عمـل كنـد                 

كـرد كليـه    حزب چنين مطرح مـي  .كرد به كار او رسيدگي مي » فراكسيونيسم«حزب به جرم    
اند، مشي حزب را به صورت مدون از ابتدا تاكنون دنبـال             ه امروز عضو حزب شده    كساني ك 

توانند ادعا كننـد       نمي افراداند، لذا     كرده و قبل از آنكه عضو حزب شوند آن مشي را پذيرفته           
كه ما مشي حزب را قبول نداشتيم، زيرا مشي حزب در اين مدت عوض نشده و بر اسـاس                   

به همين خاطر حزب از همة اعـضايش        . از انقالب بوده است   هاي اساسي بعد      همان تحليل 
خواست كه با انضباط و آتوريته حزبي حتي در زندان و در سلول و به هنگام تنهـايي از                     مي

 كـه انـضباط حزبـي فقـط آن          گفـت   حزب به اعضا مي   . مشي حزب و درستي آن دفاع كنند      
ـ              د و دسـتورات حزبـي را       نيست كه سه ساعت به حوزه بيائيد و سه ماه حق عضويت بدهي

اجرا كنيد، بلكه انضباط حزبي يعني بردباري و قهرماني و جانفشاني در راه اهـداف حـزب                 
 و افراد حزبي كم و بيش تـا قبـل از دسـتگيري       بايد بدان عمل كند؛   كه فرد آن را پذيرفته و       

ي و رو شدن مسايل پنهـان     ) 1361(كردند، ولي بعد از دستگيري بهمن         بهمن چنين عمل مي   
 جـزو سياسـتهاي غيرمـدون       عموييحزب كه مركزيت آنها را به اعضا نگفته بود و به قول             

. يافتنـد   القاعده نمـي    ها علي   ها و جانفشاني     محملي براي اين بردباري     اعضا حزب بود، ديگر  
 يعني هر چقدر درسـتي      كرد؛   تأكيد مي  حزب روي رابطه انضباط و درستي مشي حزب        زيرا

اعمـالي كـه    . شـود  ب بيشتر به ثبوت برسد همانقدر انضباط آگاهانه بهتر عملي مي          حز  مشي
ها و مشي او بوده و چون در عمـل معلـوم شـده كـه ايـن                    حزب انجام داده ناشي از تحليل     

اعـضاي حـزب آن مـشي    . توان سـخن گفـت   اعمال نادرست بوده از درستي اين مشي نمي      
  ».هاي پنهاني را دند، نه مشيمدون را پذيرفته بودند و به حزب آمده بو

  
  انتقاد و انتقاد از خود

در همه احزاب كمونيستي و از جمله در حزب مسئله انتقاد و انتقـاد از خـود يكـي از                    «
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شـود و جـزو مشخـصات ايـن      مسايل اساسي است كه در اساسنامة ايـن احـزاب درج مـي    
كـار هـر يـك از       در اساسنامه حزب آمده بود كه عضو حزب حق دارد طـرز             . احزاب است 

ارگانها و مسئولين حزبي را، در هر مقام كه باشند، در جلسات سازماني كه عـضو آن اسـت    
و يا از طريق نوشته به ارگانهاي باالتر به منظور آشكار ساختن نقائص كار و برطرف كـردن         

اساس از  در عين حال ارگانها نيز متقابالً ميتوانند بر همين          . آنها مورد انتقاد اصولي قرار دهد     
حـزب تأكيـد    . كند  عضو حزب انتقاد كنند و گاه خود عضو يا خود ارگان از خود انتقاد مي              

اي كه عضو آنست انجام گيرد آن هم در برابـر             كرد كه انتقاد بايد اصولي باشد، در حوزه         مي
انتقـاد  «به چنين انتقـادي     . همه و فقط به منظور آشكار ساختن نقائص و برطرف كردن آنها           

توزانـه و     شد و غير از اين روش يعنـي متوسـل شـدن بـه روشـهاي كينـه                    گفته مي  »اصولي
در عين حال   . زني و كوبيدن افراد و ارگانهاي حزبي را روش مائوئيستي انتقاد ميخواند             اتهام

حزب معتقد بود كه انتقاد و انتقاد از خود امر مداومي اسـت و در اجـراي كارهـاي جـاري                
ا جمع كرد و در يك روز و يك ساعت مشخص يكباره آنهـا را               آيد، نبايد مطالب ر     پيش مي 

پـذيري    و براي آنكه انتقاد اصولي تأثير داشته باشد، افراد و ارگانها بايـد انتقـاد              . مطرح نمود 
. خود را ارتقا دهند و تنها به ذكر نقاط منفي نپردازند بلكه نقاط مثبت را نيـز طـرح نماينـد                    

كرد ولي در عمل به علت عدم تجـارب           روي آن تكيه مي   اينها مطالبي بود كه حزب همواره       
آمد كه از اين انتقاد كـه حـزب           هاي عصبي به وجود مي      الزم در مسئولين و اعضا گاه محيط      

كرد، كلي فاصله داشـت و سـرانجام بـه شـكايت و رسـيدگي ارگانهـاي بـااليي                     مطرح مي 
انجاميـد    تنها به رفع نواقص نمي    آميز استفاده ميشد كه نه        هاي تحكم   گاه از شيوه  . انجاميد  مي

 به زمان دستگيري نزديـك ميـشد   58ساخت، ولي به تدريج كه از سال        بلكه آن را پنهان مي    
انتقاد در زمينـه عـدم دمكراسـي الزم و ناديـده گـرفتن حـق                : شد  تر مي   اين انتقادها اصولي  

  ».انتخاب كردن و انتخاب و يا نگفتن برخي مسايل به مسئولين
  

  يعدم كنجكاو
يكي از اصولي كه حاكم بر مناسبات درون تشكيالتي حزب در طي مدت چهـار سـال                 «

فعاليت اخيرش بود و اينطور كه مطرح ميشد كم و بـيش سـاير احـزاب نيـز آن را بـه كـار         
بنا بر اين اصل، هـر      . گيرند، عدم كنجكاوي اعضا و مسئولين در مسايل تشكيالتي است           مي

 بايد آن اطالعات تشكيالتي را بداند كـه بـراي كـار او              اي كه هست فقط     مسئول در هر رده   
مـسئول يـك ايالـت از مجمـوع اعـضاي      . ضرور است و يا در عين كار جبراً كسب ميكنـد        

حزبي ايالت و چگونگي سازماندهي آنها مطلع است و مسئول ناحيه از اين اطالع در سطح                
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خه و مـسئولين    ناحيه و منظور مسئول بخش در سطح بخش، مسئول شـاخه در سـطح شـا               
دهـي عمـومي در       درجه يك و درجه دو نيز هر كدام در سطح خودشان و به هنگام گزارش              

كردند كه افراد ديگر حاضر در جلـسه          مورد يك واحد حزبي اين اعداد را با درصد نقل مي          
از كار تشكيالتي كه بايـد در حـد ايـن يـا آن ناحيـه يـا ايالـت                    . متوجه تعداد اعضا نشوند   

مثل دادن يك دفتر پوشـشي، دادن يـك خانـه بـراي             : ، نبايد كسي مطلع باشد    محفوظ بماند 
به ارگانهاي باالتر، انتقال برخـي از مـسئولين بـه جاهـاي             ) كوپل(جلسات، دادن يك زوج     

اين مطالب نيز در حدي توضيح داده ميشد كه اطالعش بـراي كـار آن ارگـان    . ديگر و غيره 
تر   هر چه اطالعات كمتر باشد حزب محفوظ      . داده ميشد الزم بود و بيشتر از آن نبايد اطالع         

در عين حال گفته ميشد براي فـرد هـم بهتـر اسـت،              . شد  اين شعاري بود كه داده مي     . است
چون وقتي از چيزي اطالع نداشته باشـد در شـرايط دسـتگيري، فـشار زيـادي بـه او وارد                     

ا بـه مـسئولين و مـسئولين بـه          بنابراين داليل و بنابر اعتمادي كه معموالً اعـض        . نخواهد شد 
  ».شد  واقع ميسؤالشد و كمتر مورد  مسئولين باالتر داشتند، اين اصل معموالً پذيرفته مي

  
  دهي گزارش

دهـي مـنظم ارگانهـاي         در درون حزب گـزارش     دمكراسييكي از اركان اساسي اجراي      
بـه پلنومهـاي    دهي يا به كنگره حزبي و يـا           اين گزارش . به سازمانهاي مربوطه   رهبري است 

حزبي است و يا به عموم اعضاي حزبي و هواداران، كه در طي اين مدت به شكل خاصـي                   
ها را بنا بـه ادعـاي خـودش           هاي پلنوم   حزب كليه اسناد سياسي و قطعنامه     . گرفت  انجام مي 

هـاي حزبـي و حتـي         چاپ كرده است و هيچ سند حزبي مربوط به مشي حزب را از تـوده              
هـاي    شـد آنچـه اسـناد و قطعنامـه           هفدهم گفته مـي     در مورد پلنوم  . تمردم پنهان نكرده اس   

بدين ترتيب حزب ايـن ادعـا را        . مربوط به اين پلنوم بوده، همانها بوده كه چاپ شده است          
هـاي مـردم نيـز        هاي حزبي كه از تـوده       وجه مشي حزب را نه تنها از توده         داشت كه به هيچ   

هاي سياسي و روز خـود        ها نيز تحليل    اصله اجالس پنهان نكرده و حتي بعد از پلنوم و در ف         
وسـيله ايـن   . را از مسايل جاري كشوري در اختيار اعضا و هواداران و مردم قرار داده است        

 سياسـي حـزب را از       هيـأت ي دبير اول حزب بـود كـه تحليلهـاي           »ها  پرسش و پاسخ  «كار  
ح و بـه اطـالع عمـوم    مسايل هر هفته يا هر دو هفته يكبار، در اين پرسش و پاسـخها مطـر   

شـد، تحليلهـاي هفتگـي،        عالوه بر اين، در مدتي كه نشريات حزبي منتـشر نمـي           . رساند  مي
 سياسـي حـزب تنظـيم       هيـأت ترين مسايل سياسي جاري كشور را كه بر اساس نظـر              عمده

به جز مطالبي كـه در پلنـوم مطـرح شـده و             . داد  شد در اختيار اعضا و هواداران قرار مي         مي
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، »تحليل هفتگي «و يا   » پرسش و پاسخ  «ه و به جز اين تحليلهاي سياسي، اعم از          درج گرديد 
  . داد حزب گزارش ديگر عملكردهاي خود را به سازمان حزبي نمي

و ايـن ادعـا كـه       . شد  ترين فعاليتها در اسناد پلنوم هفدهم فقط مطرح مي          بندي كلي   جمع
يز عملـي نـشده و بـسياري از    همه تحليلهاي حزب در مورد همه مسايل مطرح شده باشد ن         

مسئولين و اعضاي حزب از آنها مطلع نيستند، زيرا در اين موارد گزارشي از جانب رهبـري      
اي نيز به     هاي كارگري و دهقاني و توده       برخي مطالب خبري در بولتن    . شد  به اعضا داده نمي   

در اينجـا   رسيد كه آنها هم در حد اخبار عادي بـود نـه آن اخبـاري كـه                    دست مسئولين مي  
دهـي رهبـري       گـزارش  ]هايي هم وجود داشت كـه       گزارش [عالوه بر آن   .مطرح شده است  

خواسـت كـه بـه مـسئولين بـاالتر و هـر ارگـان                 رهبري از اعضاي حوزه مي    . شد  ناميده مي 
دهـي از     ايـن گـزارش   . هاي مختلف خـود را بدهـد        تر به ارگان باالتر گزارش عملكرد       پائين

 به حوزه درجه يـك و از حـوزه درجـه            2 و از حوزه درجه      2ه  به حوزه درج  ) ساده(حوزه  
داد، گـاه   گرفت و شاخه به بخش تقريباً هر يك ماه يكبار گزارش مي     يك به شاخه انجام مي    

هـا بـه ناحيـه و     كمتر و بخش هر يك ماه يك بار مجموعة عملكرد خود را در تمام عرصـه   
 هر شش مـاه يكبـار گـزارش كـل           ناحيه هر يك ماه يكبار گزارش آماري عملكرد جاري و         

دبيران سـازمان ايـالتي     . داد  مي) كميته ايالتي (ناحيه را همراه با برنامه شش ماه بعد به ايالت           
نيز در جلسات ماهانة كميته ايالتي گزارش يك ماهه فعاليت كلي خود را به اعضاي كميتـه                 

التي و شعب ايالتي هر سه      بايست به شعب اي     عالوه بر اينها شعبه نواحي مي     . دادند  ايالتي مي 
. دادند ماه يا شش ماه يكبار گزارش سه ماهه يا شش ماهه شعبه خود را به شعب مركزي مي          

 بر اساس فرمهايي بود كه از طرف شعب مركـزي تنظـيم و بـراي سـازمانهاي                  گزارشهااين  
لتي نيز  ايالتي يا شهرستان ارسال شده بود و گزارش سازمان شهرستان يا ناحيه به سازمان ايا              

بر اساس فرمي بود كه از طرف سازمان ايالتي در اختيـار شهرسـتان يـا ناحيـه قـرار داده و                      
عـالوه بـر ايـن يـك        . داد  ناحيه مطابق آن فرمها گزارش يك ماهه و شش ماهه خود را مـي             

گزارش هفتگي و سه هفته يك بار هم بود كه نواحي از عملكـرد رهنمودهـاي جـاري بـه                    
ايـن گـزارش كـه      . ند كه در واقع تكرار همان گزارش يك ماهه بـود          داد  شعب در منطقه مي   

  :به شكل زير بودگزارش ناحيه به ايالت بود معموالً 
  

   ماهه ناحيه6نمونه يك گزارش 
 مختصري درباره برخورد مردم ناحيه با مـسايل سياسـي در جريـان              :ـ جو سياسي    الف

هاي موجـود     قمندي يا نارضايتي  ماهه، عملكرد نيروهاي سياسي در مجموع ناحيه، عال         شش
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  .و عوامل آن در ناحيه، برخورد مردم با نظريات حزب، عملكرد نهادهاي انقالبي در ناحيه
 تعداد اعضا، درصد رشد در شش ماهه، تعداد كساني كه منتقل           :ـ گزارش تشكيالتي    ب

 نانـد، افـرادي كـه از سـازمان جوانـا            انـد، تعـداد كـساني كـه بـه ناحيـه منتقـل شـده                 شده
ها، تعداد مـسئوليني      اند، تركيب طبقاتي ناحيه، تركيب جنسي ناحيه، تعداد حوزه          شده  معرفي

انـد، تعـداد     شـده ]كنتـرل  [اند، تعداد مسئوليني كه در شـعبه تـشكيالت چـك    كه ارتقا يافته  
دگان، تعـداد   شـ   ها، تعداد دسـتگير     اند، درصد غيبت    كادرهايي كه به نواحي ديگر منتقل شده      

  .پيشنهادهاآزادشدگان، كمبودها، 
هـا بـوده       مقاالت و كتبي كه در شش ماهه در دستور كار حـوزه            :ـ گزارش آموزشي    پ

  .پيشنهادهاهاي جنبي، مطالعه فردي، مشكالت،  ها، حوزه است، نتيجه آزمون

  اقدامات شش ماهه پيرامون تـدارك وسـايل الزم، مـواد تبليغـي             :ـ گزارش تبليغاتي    ت
 و كتـب حزبـي، نـصب        تهيه شده و حجم آن، فروش پرسش و پاسخ، اتحـاد جهـان زنـان              

نويس و موارد آن و محتـواي آنهـا، پخـش اعالميـه و ميـزان آن،                   تراكتها و شعارهاي دست   
، اجراي نمايشنامه، اجراي نمايشنامه عروسكي، اجراي       »پرسش و پاسخ  «فروش و تهيه نوار     

، نمايش فيلم، تلفن به مجلس و نمايندگان، تلفن به راديـو و تلويزيـون، تلفـن بـه                   اوالكارن
مطبوعات، نامه به مجلس و مطبوعات، بحثهاي شفاهي، تعداد آنها، موضوع آنهـا، برخـورد               

  .شنوندگان با اين بحثها، كمبودها، پيشنهادها
ين اخبار باصطالح ضدانقالبي در شـش ماهـه          مهمتر :ـ اخبار باصطالح ضدانقالبي     ث

  ).شود كه بيشتر بر اساس آنها جو سياسي ارزيابي مي(اخير در ناحيه 
هايي كه تماس مستقيم يا غيرمستقيم دارند، تعـداد        تعداد كارخانه  :ـ گزارش كارگري    ج

هايي كه در اين شش ماهـه تمـاس گرفتـه شـده اسـت، فعاليـت در زمينـه اخبـار                        كارخانه
تـوان بـا آنهـا تمـاس مـستقيم و             ري، تعداد سنديكاها، تعاونيها و شـوراهايي كـه مـي          كارگ

غيرمستقيم داشت، تعداد كارگاههاي صنوفي كه در اين شش ماهه تماس گرفته شده است،              
هايي كـه بـا آنهـا در بـين صـنوف تمـاس هـست،                  تعداد سنديكاها، تعاونيها و ساير تشكل     

هـا،    هـاي ايـن تـشكل       مسايل و نارسـائي   .  شده است  كارهايي كه در جهت فعال كردن آنها      
  .كمبودها، پيشنهادها

 تعداد روستاهايي كه تماس مـستقيم و غيرمـستقيم دارنـد، تعـداد              :گزارش دهقاني   ـ    چ
روستاهايي كه در اين شش ماهه تماس گرفته شده است، تعداد تشكلهاي روستايي كـه بـا                 

م، مشكالتي كه در اين تـشكلها موجـود اسـت،           با ذكر نام هر كدا    ] وجود دارد، [آنها ارتباط   
فعاليت در زمينه تهيـه اخبـار دهقـاني، نهادهـاي انقالبـي و نقـش آنهـا در روسـتا، ميـزان                       
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خـران، كمبودهـا،      مـاه، حركـت فئودالهـا و سـلف          هاي جديد زمين در طـي شـش         واگذاري
  .پيشنهادها

، ، تعـداد هـواداران تـشكيالت زنـان         تعداد اعضاي تـشكيالت زنـان      :ـ گزارش زنان    ح
انـد،   هايي كه در شش ماهه اخير دايـر شـده   كنند، تشكل   اكنون فعاليت مي    هايي كه هم    تشكل

هاي شعبه زنان، چند درصـد از زنـان ناحيـه عـضو               مسايل و مشكالت اين تشكلها، فعاليت     
  .هاايد، كمبودها و پيشنهاد د مسئول مأمور از حزب گرفته هستند، چنتشكيالت زنان

 چند عضو داريـد، چنـد هـوادار داريـد، درصـد جنـسي، درصـد                 :ـ گزارش جوانان    خ
ايد،   راهنمايي و دبيرستان و خاتمه تحصيل، چند نفر به حزب معرفي كرده           ] محصلين دوره [

ايـد، چـه    اس گرفتـه با چند مدرسه تماس داريد، در شش ماهه اخيـر بـا چنـد مدرسـه تمـ              
پوشـانند، چـه      ايد، مجموعاً چنـد نفـر را مـي          هايي در مدرسه و محله به وجود آورده         تشكل

ايد، با چند كارگاه و كارخانه تماس داريد، با چند روسـتا              فعاليت تبليغاتي و آموزشي داشته    
ا و  ايـد؟ كمبودهـ     هـا از حـزب گرفتـه        تماس داريد، چند مسئول براي اداره ارگانها و حوزه        

  .پيشنهادها
 با چند تعاوني محلي تماس داريد، چند فراكسيون تعـاوني داريـد،     :اي  ـ گزارش توده    د

اند، با چند شـوراي محلـي تمـاس داريـد، چنـد فراكـسيون            اي داشته   چه فعاليتهاي برجسته  
ايـد، بـا چنـد انجمـن اوليـاء و         اي انجـام داده     هاي برجسته   شوراي محلي داريد، چه فعاليت    

كنند، با كدام اقليتهـاي ملـي و مـذهبي            تماس داريد، پيرامون چه مسايلي فعاليت مي      مربيان  
ايـد، در زمينـه جمعيـت         ايد، در زمينه سواد آموزي چه كرده        تماس داريد، و در آن چه كرده      

ري ايـد، چـه اقـدامات ديگـ         ايد، در زمينه فروش مجالت چه كـرده          چه كرده  هواداران صلح 
  . ايد، كمبودها و پيشنهادها انجام داده) جديد(

ايـد، مهمتـرين       چند حوزه را مورد بازرسي قـرار داده        :ـ گزارش رسيدگي و بازرسي      ذ
بندي كلي    ايد، جمع   ها چه بوده است، چند مورد رسيدگي داشته         مسايل و نارسائيها در حوزه    

  .ها چه بوده، كمبودها و پيشنهادها اين رسيدگي
ماهـه، ميـزان      ماهه، ميزان كمك در شـش        ميزان حق عضويت در شش     : مالي رـ گزارش 
  .آوري كمك هاي جديد جمع ماهه، شيوه مخارج در شش

شـود    ماهه آينده در هر مورد ريخته مـي         بعد از اين گزارش، كه بيالن است، برنامه شش        
ماهـه    ة شـش  در ناحيه شمال يك دور    . كه البته در همه نواحي هنوز اين كار انجام نشده بود          

برنامه شـش ماهـه بـا       . انجام شد كه هنوز به پايان نرسيده بود كه منجر به دستگيري گرديد            
در . توجه به آنچه اكنون شعبه مربوط در ناحيه دارد و امكانات كنوني و آتي تنظـيم ميـشود                 
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شود و آنجاهايي كه تعهدها انجام نشده         ماهه با برنامه گذشته مقايسه مي       ضمن گزارش شش  
و اگر انتقـادي باشـد و يـا         . دهد  شود كه چرا انجام نشده و مسئول توضيح مي           مطرح مي  نيز

شود، بدين ترتيب در پايان گزارش مبحثـي پيرامـون انتقادهـا و               مشكلي در گزارش ذكر مي    
شـود،    مشكالت، نقاط مثبت و نقاط ضعف كه همان انتقاد و انتقاد از خود است مطرح مـي                

بندي گزارشي اسـت كـه ناحيـه از مـسئولين             شود جمع   تاده مي گزارشي كه براي ايالت فرس    
هـا    بخشها و شعب گرفتـه و روي آنهـا در جلـسات عمـومي ناحيـه بحـث شـده و همـان                      

  .»شود ماهه آينده فرستاده مي بندي و به سازمان ايالتي همراه با برنامه شش جمع
  
  كار تقسيم
ر جمعي با حفـظ مـسئوليت       در اساسنامة حزب آمده بود كه سازمانهاي حزبي اصل كا         «

مسئوليت فـردي بـه معنـاي آن اسـت كـه كارهـاي              . دهند    فردي را مبناي كار خود قرار مي      
 كه سازمان پايه اوليه حـزب        محوله آن سازمان بايستي بين افراد تقسيم شود، حتي در حوزه          

بايـست باشـد تـا از برخوردهـاي           است نيز چنين تقسيم كـاري در اجـراي رهنمودهـا مـي            
هر حوزه حزبي   . االجرا بودن دستورات و رهنمودهاي حزب اجتناب شود         يكي با حتمي  مكان
بايست مانند يك ارگان حزبي و يك واحد سازماني فعاليت كند، يعني كارهـا و فعاليتهـا      مي

و وظايف خود را به طور جمعي بررسي كـرده، دربـارة آنهـا تـصميم جمعـي گرفتـه و بـه         
. نمـود    كرده و نتايج اجراي هر تصميمي را پيگيري مي         اعضاي خود مسئوليت فردي واگذار    

بايست شرايط  در واگذاري اين مسئوليتها و يا در واقع در ارجاع وظايف به اعضاي خود مي 
شخـصي ممكـن   . شـد  سني، شغلي، مبارزاتي، توانايي و استعداد فرد حزبي درنظر گرفته مي   

 بيشتر بتواند فعاليت كند و شخص       ها  بود در جهت فعاليت در ميان جوانان و پخش اعالميه         
به همين نحو ارگـان بخـش نيـز    . ديگر در ميان زنان و ديگري در يك تشكل صنفي و غيره   

اي،   تشكيالت، آمـوزش، تبليغـات، تـوده      ) اطالعات(كرد و مسئولين خبر       تقسيم وظايف مي  
 مـسئوليت  و در عين حال. سپرد كارگري، جوانان، زنان، دهقاني، مالي را به اعضاي خود مي     

ممكن بود يـك مـسئول دو تـا سـه مـسئوليت           . كرد  ها را نيز بين اينها تقسيم مي        اداره شاخه 
بـه همـين ترتيـب در       . پـذيرفت   داشته باشد و در قبال همة آنها مسئول بود، مگر آنكه نمـي            
، آمـوزش، تبليغـات،     )اطالعـات (ناحيه كه ارگان باالتري بـود مـسئولين تـشكيالت، خبـر             

ري، جوانان، زنان، دهقاني، مالي، بازرسي و رسـيدگي و مـسئوليت بخـشها و               اي، كارگ   توده
شد كه ممكن بود فردي يـك يـا دو مـسئوليت     مسئوليت ناحيه بين اعضاي ناحيه تقسيم مي 

در . شـدند   به همين نحو در سازمان ايالتي كه در آنجا معموالً تك مسئوليتي مي            . داشته باشد 
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. لت وجود داشت كه مسئوليت اداره هر منطقه را داشتند          دبيران در سطح ايا    هيأتعين حال   
عالوه بر آنكه هر كدام مسئوليت نظارت بر كار چند شعبه را نيز ممكن بود داشته باشـند و                   

پرداختند و يك ماه يك بار گزارش عملكـرد خـود را بـه شـعبه                  به مسايل جاري ايالت مي    
ر شعب ناحيه شعب تداركات و معاضدت       در سازمان ايالتي عالوه ب    . دادند  سازمان ايالتي مي  
گاه برخي از مسئولين اين شعب عـضو سـازمان ايـالتي نبـوده و مـسئول           . نيز وجود داشتند  

سازمان يا يكي از دبيران بر كار آنها نظارت و از آن طريق به سـازمان ايـالتي گـزارش داده                     
م كـار بـين     در درون شعب حزبي نواحي، شهر، ايالت و مركـزي نيـز همـين تقـسي               . شد  مي

گرفت و يك فرد ممكن بـود يـك يـا دو مـسئوليت داشـته باشـد و        اعضاي شعبه انجام مي 
 دبيران كميته مركزي نيـز ايـن تقـسيم كـار            هيأت سياسي و    هيأتهمچنين در ميان اعضاي     

هر دبير كميته مركزي ممكن بود مسئوليت نظارت بر كار يك يا چنـد شـعبه                . وجود داشت 
 سياسـي معمـوالً مـسئول يـك شـعبه بودنـد و              هيـأت مثالً اعـضاي    . مركزي را داشته باشد   

 دبيران بود، هم مسئول شعبه تشكيالت بود و هم ناظر بر كار شعبه              هيأت كه عضو    جوانشير
 مسئول شعبه تحريريـه بـود و نـاظر بـر كـار شـعب                دبيران، يا بهزادي  ] هيأت[كارگري در   

  ». دبيرانهيأت و جوانان در اي دهقاني و توده
  

  عضويت و مسايل آن
  شرايط عضويت

در اساسنامه حزب آمده بود كه شرايط عضويت يك فـرد در حـزب عبـارت اسـت از                   
قبول برنامه و اساسنامه حزب و مبارزه در راه تحقـق بخـشيدن برنامـه حـزب و تبعيـت از                     

ل از مهمتـرين شـرايط      ايـن دو اصـ    . اساسنامه حزب و شركت در يكي از سازمانهاي حزبي        
 لنينيستي حزب از حزب طبقه      -شد و از تحليل ماركسيستي      عضويت در حزب محسوب مي    

پذيرفت و    بايست برنامه حزب را مي      بر اساس اين دو اصل اوالً فرد مي       . شد  كارگر ناشي مي  
كـرد، ثانيـاً ايـن فعاليـت بايـستي در             در راه تحقق بخشيدن به اهـداف برنامـه فعاليـت مـي            

اي حزب باشد، ثالثـاً از طريـق شـركت در يكـي از سـازمانهاي         وب اصول اساسنامه  چهارچ
 سـال سـن و   18، داشـتن حـداقل     شرايط ديگري نظيـر تابعيـت ايـران       . حزبي انجام بپذيرد  

پرداختن حق عضويت و عضو حزب ديگري نبودن و عليه مردم با رژيم گذشـته همكـاري                 
  .بايست دارا باشد  اقدام نكردن را نيز مينداشتن و يا بر عليه انقالب

 شرايط عضويت در حـزب  - داند، در اصول  حزب با آنكه خود را حزب طبقه كارگر مي        
كند، ولي به طور كلـي اساسـنامه          به شرايط طبقاتي و شغلي متقاضي عضويت، توجهي نمي        
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قـشرهاي  كند كه حزب از اتحاد داوطلبانة مبـارزان باصـطالح پيـشرو طبقـات و                  مطرح مي 
ــران ــشه: زحمــتكش اي ــان، پي ــه و   كــارگران، دهقان ــرادي كــه برنام وران، روشــنفكران و اف

كند، تشكيل    در راه تحقق آن حركت مي     ) عموماً گروههاي چپ  (اند    اش را پذيرفته    اساسنامه
اي مربوط به شرايط عضويت مسئله كيفيـت   در عين حال در همين اصول اساسنامه   . شود  مي

يعني اين امكان براي همه اقشار و طبقات كـه گفتـه شـد وجـود                . شود  اعضا نيز مطرح نمي   
امـا اينكـه ايـن افـراد        . دارد كه در صورت داشتن شرايط عضويت تقاضاي عـضويت كنـد           

پـذيرد يـا      پذيرفته شوند يا نه، بستگي به سياست آن ارگاني دارد كه اعضا را به حـزب مـي                 
كنـد كـه حـزب در چـه           موماً تعيين مي  سياست آن ارگان را نيز رهبري حزب ع       . پذيرد  نمي

موقعي بايستي مسئله كيفيت را مطرح كند و چگونه، تركيب طبقاتي حـزب بـه چـه شـكل                   
ولي بنابر نظر حزب هر كس كه از ميان اين اقشار و طبقات بـه صـفوف                 . بايد باشد و غيره   
  ».شود شود پيشروترين عناصر آن طبقه و قشر محسوب مي حزب پذيرفته مي

  
  كيفيت حزبكميت و 

هـا در محـيط       كرد كـه حـوزه      حزب در جاي ديگري از اساسنامه خود چنين مطرح مي         «
فعاليت خود وظيفه دارند، با رعايت اصل برتري كيفيت بر كميت، اعضاي جديد به حـزب                

بدين ترتيب اصل برتري كيفيت بر كميت اصلي است كـه بـه هنگـام پـذيرش                 . جلب كنند 
توانـست بـه ايـن اصـل      گرفـت، ولـي حـزب نمـي          مـي  بايست مورد توجـه قـرار       اعضا مي 
اي در شرايط دوران علني بعـد از انقـالب پايبنـد باشـد، چـرا كـه در طـي دوران                        اساسنامه

بـه علـت    )  بـه بعـد    1332از سـال     (طوالني بيست و پنج ساله قبل از انقالب اسالمي ايران         
نسته بود نيروي بسيار اندكي را بـه دور خـود جـذب             دشواريهاي فعاليت پنهاني، حزب توا    

حـزب از   . كند و اين كميت بنابر تحليل حزب، كميتي به مراتب كوچكتر از حـد الزم بـود                
گرفت كه اين كمبود كميت را كه شرايط دوران طاغوت بـه حـزب تحميـل                  اينجا نتيجه مي  

زب از آن جهت بـه ايـن        ح. نموده، اكنون بايد با پذيرش بيشتر اعضا به حزب، جبران نمود          
كميت نياز داشت تا بتواند سازمانهاي حزبي خود را در همه جا گسترش دهد، زيـرا بـدون                  
گسترش سازمانهاي حزبي در همـه واحـدهاي توليـدي و همـه منـاطق مـسكوني، حـزب                   

توانست بطور فعال در زندگي سياسي كشور و مواقع فعاليت ضدانقالبي شركت داشـته            نمي
  . اردباشد و اثر بگذ

هاي حزب به ميان مردم       حزب معتقد بود براي آنكه پيام و رهنمودها و شعارها و تحليل           
از شروع فعاليت علنـي    . برده شود نياز به كميتي است الزم كه بتواند بدين كار همت گمارد            
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حزب، افزايش هر چه بيشتر نيروهاي حزبي، هوادارها و سمپاتها به صفوف حـزب، تـا بـه                  
يعني تا به هنگام دستگيري هم هنوز حزب بـه          . ها بود   در دستور كار حوزه   هنگام دستگيري   

آن كميت الزم نرسيده بود، چرا كه در تمام اين مدت حزب با مشكالت زيادي از اين نظـر                
  . روبرو بود

در درجه اول عدم گرايش كـارگران بـه حـزب بـه خـاطر برخـورداري از ايـدئولوژي                    
گرا كـه بـا عملكردهـاي         رو و چپ    دوم حضور نيروهاي چپ   . اسالمي و پيروي آنان از امام     

خود نفرت مردم و از جمله كارگران را بر عليـه كمونيـسم تـشديد كردنـد و بـالطبع روي                     
سوم، عـدم پيونـد حـزب بـا مـردم،           . حزب هم كه داراي مرام كمونيستي بود تأثير گذاشت        

هاي مردمـي شـركت داشـته باشـد     آورد تـا در تـشكل   عليرغم تمام كوششي كه به عمل مـي    
حزب معتقد بود بدون كميـت كـافي و الزم كـه            . عليرغم جانبداري و پشتيباني از خط امام      

. توان به كيفيـت مناسـب دسـت يافـت           بتواند شعارهاي حزب را در جامعه مطرح كند نمي        
  . را ارتقا دهدتواند كيفيت خود  هنگامي كه حزب به اين كميت الزم دست يافت آنگاه مي

چـه در دوران    . هـاي حزبـي اسـت       وظيفه ارتقاء كيفيت اعضاي حزب به عهـده حـوزه         
در . ها موظفند در ارتقاء كيفيت حزبيت افراد بكوشند  آزمايشي و چه در دوران رسمي حوزه      

كرد گرچه در شرايط كنوني كميت عامـل مهمتـري اسـت ولـي،                عين حال حزب مطرح مي    
اي را كنـار      ني نيست كـه شـرايط عـضويت و پـذيرش اساسـنامه            اهميت اين عامل بدان مع    

  . بگذاريم، بايد كوشش كرد كه عضوگيريها در جهت اساسنامه انجام گيرد
شد ولي شرايط    البته تا آنجا كه مربوط به شرايط عضويت بود، مطابق اساسنامه انجام مي            

بعد از انقـالب اسـالمي      پذيرش، همه بر اساس اساسنامه نبود و در انطباق با شرايط دوران             
  .»گرفت  انجام ميايران

  
  شرايط پذيرش

در اساسنامه حزب درباره شرايط پذيرش آمده بود كه تقاضا كننـده عـضويت بايـد از                 «
تقاضـا كننـده    . طرف دو نفر از اعضاي حزب با حداقل سه سال سابقه حزبي معرفـي شـود               

ولـي  . ة آزمايشي به عـضويت حـزب پذيرفتـه خواهـد شـد            پس از گذراندن يك سال دور     
 كميت حزبي گفته شد عمالً براي حزب مقدور نبود كه ايـن             دربارهدرعمل بنابر مطالبي كه     

شد از برخي اعضايي كـه        تشكيل مي ،  1358حزب در سال    . اي را پياده كند     شرايط اساسنامه 
ها شـده بودنـد و تعـداد          وهتوسط گروههاي حزبي از قبل و در جريان انقالب عضو آن گر           

آنها كه بعد از انقالب از طريق آشنا شـدن بـا برنامـه و مـشي                 . شد  بسيار قليلي را شامل مي    
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شناختند كـه معـرف    اي را نمي    يافتند گاه اصالً فرد حزبي      سياسي حزب به حزب گرايش مي     
ترتيـب راه   بـدين   . آنها شود تا چه رسد به آنكه سه سال سابقه داشته باشد و آن هم دو نفر                

در مورد افرادي كه چنين معرفهايي ندارند بايد        : عالج اين كار را حزب چنين تشخيص داد       
تحقيق كافي به عمل آيد و جاي معرف را بگيرد و ايـن مـسئله رونـدي را در حـزب طـي                       

يعنـي بـا عـضو      . كرد كه به تماسهاي فردي يا مقدماتي و حوزه آزمايـشي معـروف بـود                مي
 تا زمانيكه امكاناتي براي او فراهم شود و خودش هم از نظر شخصي و   شد  ارتباط گرفته مي  

گرفت و اگر نتيجه تحقيق مثبت بود، او به حـوزه عـادي               هايش مورد توجه قرار مي      برخورد
بود كه بيان خواهد شـد و       ] به نحوي [ولي بعدها آخرين شكل پذيرش عضو       . شد  منتقل مي 

دماتي بيشتر متعلق به كساني بـود كـه در دفتـر            قبل از آن الزم است گفته شود كه تماس مق         
كردند ولي از آنجا كه بعد از بـسته شـدن دفتـر حـزب                 مركزي حزب تقاضاي عضويت مي    

پذيرفتند و پذيرش عضو امكان نداشت مگر از طريق فردي از حوزه              ها عضو مي    فقط حوزه 
 ولـي حتـي در آخـرين شـكل كـه در عـين حـال               . ديگر، تماس فردي هم ضـروري نبـود       

توانست رعايت كند، زيرا هم  اي را حزب نمي ترين شكل هم بود باز آن اصل اساسنامه     كامل
نياز داشت كه اعضاي رسمي و هم اعضاي آزمايشي عضو بپذيرند و ممكن بود سـابقه هـر              
كدام از آنها حتي كمتر و يا كمي بيش از يك سال باشد و چون يك نفر معموالً روي يـك                     

بدين ترتيـب   . توانست دو نفر را معرفي كند مگر به ندرت          ات نمي كرد، سمپ   سمپات كار مي  
اين اصل در عمل تبديل شده بود به يك نفر معرف عضو حزب اعـم از عـضو رسـمي يـا                      

  .آزمايشي
آنكـت كـوچكي كـه      . كـرد   متقاضي آنكت حزبي را پـر مـي       : شكل عمل بدين نحو بود    

كرد كه با حفظ اعتقاد به        بيان مي شد و متقاضي      اي او در آنجا نوشته مي       مشخصات شناسنامه 
برنامه حزب و تبعيت از اساسنامه آن تقاضاي عضويت دارد و معرف يا معرفهـاي خـود را                  

القاعده همان كسي بـود كـه بـرايش آنكـت بـرده بـود و                  يكي از معرفها كه علي    . برد  نام مي 
داشـت و    كرد و اگر معرف دوم مي        آنكت را همانجا امضاء مي      و حاضر بود معرف وي شود    

نوشـت تـا از طريـق شـعبه      اسم او را نوشته بود محل كار و حدود محـل زنـدگيش را مـي             
تشكيالت بعداً آن فرد را در حوزه محل كار يا محل زندگي پيـدا كـرده و دربـارة متقاضـي          

ولـي قبـل از ايـن كـار         . شـد   كرد ضميمه آنكتش مـي      كسب نظر كنند و اگر او هم تأييد مي        
كرد يك بيـوگرافي سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي از           آنكت را پر مي    متقاضي عالوه بر آنكه   

اي، كجـا تحـصيل كـرده، كجـا كـار       نوشت كه كي به دنيا آمده، در چه خـانواده       خودش مي 
كرده، كـي سياسـي شـده، كـي و چـرا بـه        كند، درآمدش چقدر است، در گذشته چه مي        مي
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. شناسند و غيـره      او را مي   خواهد عضو حزب شود، چه كساني       حزب متمايل شده و چرا مي     
بـدون  . كند  اين بيوگرافي و آنكت را معرف به حوزة خودي برده و در آنجا آن را مطرح مي                

آنكه نام و محل كار فرد را مشخص كند و چون افـراد حـوزه بـر اسـاس گزارشـهايي كـه                       
ي هم  سؤالداشتند و با خواندن بيوگرافي اگر         معرف از سمپات خود داده بود از او اطالع مي         

اگر همـه موافـق بودنـد       . گرفتند  داشتند، از معرف كرده و سپس در جهت پذيرش آن را مي           
اگر كسي مخالف بود نظر . نوشت با اكثريت قريب به اتفاق آراء   مي زير آنكت  مسئول حوزه 

سپس ايـن آنكـت و      . گرديد  فرد مخالف نيز جداگانه نوشته ميشد و دليل مخالفتش ذكر مي          
در بخش مسئول تشكيالت آن را مطالعـه و اگـر ابهـامي در آن            . رفت  يبيوگرافي به بخش م   

گرفـت، از     بايـست مـي     اگر ابهامي نداشت و نظر معرف دوم را هـم مـي           . كرد   مي سؤالبود  
آمـد،    هنگاميكه نظـر معـرف دوم مـي    .خواست  طريق شعبه تشكيالت نظر معرف دوم را مي       

شكيالت ناحيه كه مرجع تصويب يا رد       پرونده به اصطالح تكميل شده و آن را براي شعبه ت          
در آنجـا بيـوگرافي     . فرستاد و خود هم در آن جلسه حـضور داشـت            عضويت اعضا بود مي   

اگـر از نظـر     . داد  شد و اگر توضيحي الزم بود مسئول تشكيالت بخش جواب مي            مطالعه مي 
شـت،  ناحيه كه در جلسه حـضور دا      ) اطالعات(پذيرفتند مسئول شعبه خبر       سياسي او را مي   

كرد و بعد از چـك كـردن اگـر            كردن ليست سياه يادداشت مي    ) كنترل(نامش را براي چك     
كردنـد كـه تـصويب شـده و           اي از وي نداشتند به مسئول تشكيالت بخش ابالغ مـي            سابقه

تواند در حوزه آزمايشي قرار گيرد و اگر اسم او در ليست بود هم خودش و هم معرفش            مي
  .»شد رة آنها تحقيق ميرفتند و دربا  ميسؤالزير 

  
  وظايف عضو حزب

در اساسنامة حزب آمده بود كه عضو حزب وظيفه دارد مبلّغ مرام و مشي حزب باشـد                 «
اين اصل در واقع همان اصل اول شـرط عـضويت در حـزب              . و براي تحقق آن مبارزه كند     

 اجراي اين اصل براي حزب بسيار ضروري بود، زيرا صرفنظر از آنكه عـضو حـزب               . است
بايست اين مشي را به خوبي درك كرده تا بتواند در تماس با مردم در جامعه آن را تبليغ                     مي

نموده و از آن با نام حزب يا بدون نام حزب، بسته به شرايط، دفاع كند، اين نظر را به ميان                     
اي ببرد، در محل زندگي و محل كار و در ميان دوستان و آشنايان و فاميـل،                   هاي توده   تجمع

عالوه بر اين، اگر عضو حزب برنامـه را نپذيرفتـه و يـا              . تواند آن را تبليغ كند      جا كه مي  هر  
فقط در كليات آن موافق باشد و در سر مسايل جاري و اساسي سياسي كشور نظر و عقيدة                  
ديگري داشته باشد، وحدت سياسي و عملي حزب را بهم ميزند در حاليكه حزب روي اين                
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در زندگي دروني حزب، تأكيد زياد داشت كه مشي حزب را كه            دو مسئله در داخل حزب،      
اكثريت مركزي حزب پذيرفته اسـت و رهنمودهـاي اسـتخراج شـده از آن را كـه اكثريـت                
مركزيت حزب پذيرفته، توسط اعضا پذيرفته و عمل شود تا وحدت سياسـي و تـشكيالتي                

سمي كردن اعضايش   به همين خاطر، حزب به هنگام ر      . در حزب هميشه وجود داشته باشد     
مواضـع حـزب    ] مـسير [كرد به خوبي دقت شود كه عضو حزب از همه لحاظ در               سعي مي 

اي حزب را پذيرفته است يا نـه؟ اگـر انتقـاد دارد،               اي و اساسنامه    است يا نه و اصول برنامه     
] معتقـد [اي حـزب      اي و اساسـنامه     انتقادهاي او به چه چيزهايي است؟ آيا به اصول برنامـه          

است؟ در عين حال حوزه چـه كوشـشي         ] معتقد[ به اين يا آن مشي زودگذر حزبي         است يا 
در جهت تصحيح مشي او نموده است؟ و از همه مهمتر با داشتن اين انتقـادات فعاليـت در     
اجراي رهنمودهاي حزبي نموده است يا نه، از اساسنامه حزب تبعيت كرده يا نه؟ بر اساس                

و كساني را كه عقيده و مرام ديگـري غيـر از عقيـده و               گيري ميشد     همه اين مطالب تصميم   
بايست به صورت عـضو       القاعده نمي   بود علي   اي حزب برايشان مي     اي و اساسنامه    مرام برنامه 

  .آوردند رسمي حزب در مي
هاي   زيرا بنا بر تحليل   . وظيفه ديگر عضو حزب كوشش در راه حفظ وحدت حزب بود          

. هاي حزب كمونيست وحدت انديشه و عمل است         ه لنينيستي يكي از مشخص    - ماركسيستي
هاي گوناگون و عملكردهاي گوناگون در حزب به وجود آيد و حـزب بـه                 آنگاه كه انديشه  

  .بخشهاي مختلف و فراكسيونهاي مختلف تقسيم شود ديگر حزب نيست
از وظايف ديگر عضو حزب شركت در يكي از سازمانهاي حزبي اسـت، كـه ايـن هـم                   

يكي از اصول هر حزب كمونيستي است و از         ] هم[ت در حزب است و      جزو شرايط عضوي  
. ها بـر سـر همـين مـاده بـود             با منشويك  اختالف اساسي لنين  . شود  بيني آن ناشي مي     جهان

ها خواهان عضو شدن اعضا در حزب بدون شركت در يك حوزه و بالطبع بـدون                  منشويك
كرد كه موجب   روي اين مسئله پافشاري مي  نوحدت سياسي و عملي در حزب بودند و لني        

از آن به بعد، اين به عنوان يك اصل لنينـي در احـزاب              . انشعاب بلشويكها از منشويكها شد    
در اثر شركت مستمر عضو حزب در حوزة حزبي است كه بـه    . كمونيستي مطرح بوده است   

ـ                ي و نحـوه اجـراي آن       زعم حزب او با مشي جاري و هفتگـي حـزب و رهنمودهـاي حزب
. گرديـد   تـر مـي     تأثير فعاليت ديگران فعـال      و تحت ] شد  مي[توسط ساير اعضاي حوزه آشنا      

شركت در حوزه به همين لحاظ حتي براي كاركنان شعب و كارمندان دسـتگاه حزبـي نيـز                  
آنها عالوه بر كار در دسـتگاه حزبـي در حـوزه نيـز بايـد شـركت       . امري واجب و الزم بود    

  .كردند مي
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اگـر چـه در     . يكي ديگر از وظايف عضو حزب عبارت بود از پرداخت حـق عـضويت             
اساسنامه حزب آمده بود كه تعيين ميزان حق عضويت به عهده كميته مركـزي اسـت ولـي                  
طي چهار سال فعاليت علني، حزب نتوانست فرمول واحدي براي پرداخت حـق عـضويت               

داوطلبانـه بـود و گـاه در برخـي از           لذا پرداخت حق عضويت امري      . توسط اعضا پيدا كند   
اگر فـردي ميـزان تعيـين       .  آزمايشي داشت   نواحي ضوابطي گذاشته شده بود كه بيشتر جنبه       

، ولي حتماً الزم بود كه حتي اگـر  ]شود[توانست متعرض او    پرداخت كسي نمي    شده را نمي  
  .»ماهي پنج تومان هم شده فرد حق عضويت بپردازد

  
  حقوق عضو حزب

كه در اساسنامه آمده بود عضو حزب حق داشت كه در بحث و حـل مـسايل            همانطور  «
اي كـه فـرد عـضو آن          اين كار از طريق حوزه    . مربوط به سياست حزب شركت داشته باشد      

كردنـد، ولـي كمتـر نظـري          اعضا اين حق را داشتند و اين بحثهـا را مـي           . شد  بود عملي مي  
سياسي جامعه بغرنج و دشوار بـود كـه         آنقدر تحليل مسايل    . شد  مخالف نظر حزب پيدا مي    

توانستند يك مسئله را، به ويژه در اوايل، به درسـتي و بـدون اطـالع از نظـر               اعضا كمتر مي  
هـا بـه     كـرد، پيرامـون آن در حـوزه         الجرم آنچه رهبري حزب مطرح مي     . حزب تحليل كنند  

هاي   د ولي در هفته   ممكن بود در آن جلسه هم آن نظر را فرد تماماً نپذير           . پرداختند  بحث مي 
  .كرد ها آن را درك مي گيري بعد و با روشن شدن موضع

هاي بـاالتر     ديگر از حقوق عضو حزب عبارت بود از انتقاد اصولي از نقائص كار ارگان             
هـا يـا    اين انتقادها توسط اعـضا نـسبت بـه كـار حـوزه          . به منظور برطرف كردن آن نقائص     

 بود انجام شود، البته تقسيمات حزب به بخش و          ارگانهاي رهبري آنها بخش و ناحيه ممكن      
دانستند وجود سازمان ايالتي      آنچه اعضا مي  . دانستند  دانستند و يا كمتر مي      ناحيه را اعضا نمي   

شد، شكايتي به سازمان ايالتي و يا آنها كـه از ناحيـه               بود و اگر به انتقادهاي آنان توجه نمي       
ه رسيدگي ناحيه يا ايالتي مـورد رسـيدگي قـرار           مطلع بودند به ناحيه نوشته و از طرف شعب        

بايـست فـرد شـاكي حـضور          به هنگام رسيدگي به شكايت برطبق اساسنامه مـي        . گرفت  مي
معموالً محتواي اين شكايات همان     . شد  داشت و در حضور وي به شكايت رسيدگي مي          مي

ده و بـه صـورت      هايي بود كه فرد داشته ولي به موقع رفع نشده و شكل حاد پيدا كـر                 انتقاد
كرد كه چرا فـالن تغييـر و          اگر فردي انتقاد مي   . آمد  شكايت از مسئول يا ارگان باالتر در مي       

آمد، اگر آن مـسئله از        تبديل را حزب به ما اطالع نداده كه بيشتر در مورد مسئولين پيش مي             
نظر حزب مربوط به مسايل پنهاني حزب بود و آشكار كردن آن به حزب باصطالح صـدمه                 
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شد كه حزب صالح ديده كه چنـين تغييـري را انجـام دهـد، و اگـر                    زد، به فرد گفته مي      مي
مقصود از حزب مـسئول ارگـان مربوطـه         . داد  مسئله قابل بيان بود حزب توضيح الزم را مي        

اش محـل     مثالً ممكن بود از فردي به عنوان پوشش دفتري استفاده شـود و يـا خانـه                . است
اش و مسئولش پاپيِ او نـشود كـه او          ب باشد، براي آنكه حوزه    جلسات ارگانهاي بااليي حز   

مجبور به فاش كردن استفاده از دفتر و منزلش شود، از ارگانهاي باالتر به آن مسئول اطـالع                  
. اي از وي نخواهيـد      دادند كه قبالً به كار فالن كس كار نداشته و يا كارهاي بيرون حوزه               مي

  .شد شد به او پاسخ داده نمي ياگر مسئول دليل اين كار را جويا م
يكي ديگر از حقوق عضو حزب كه در اساسـنامه آمـده بـود، شـركت او در انتخابـات                    

شد،   اين اصل، در عمل پياده نمي     . ارگانهاي حزبي و انتخاب شدن به عضويت آن ارگان بود         
 در .گرچه حزب در پلنوم شانزدهم، تشكيل كنگره سوم را در دستور كار خود قرار داده بود               

ها مسئول دوم انتخاب كرده بودند، وظيفه عضو حزب بود كـه در               اين اواخر كه براي حوزه    
ها هنوز مـسئول      ها و در همه تشكيالت اين حوزه        البته همه حوزه  . انتخاب او شركت جويد   

فقـط گـاهي كـه بـه        . دوم نداشتند و مسئول دوم هيچ مزيتي بر ساير اعضاي حوزه نداشت           
گذاشـتند و او بـه        عضا به او مراجعه و كار خود را با او در ميان مـي             مسئول دسترسي نبود ا   

دانستند، مـسئول دوم ايـن        هايي كه آدرس مسئول را نمي       داد و يا در حوزه      مسئول اطالع مي  
كردند و او به مسئول حوزه،        دانست و اعضاي حوزه به وي مراجعه مي         آدرس يا تلفن را مي    

شد به پذيرش يـك       ديگر آنكه آنجا كه مربوط مي     . ير نبود گ  كه البته اين نوع ارتباط هم همه      
مـثالً اگـر كـسي را       . دادنـد   عضو براي يك ارگان، اعضاي آن ارگان دربارة آن عضو نظر مي           

خواستند عضو ناحيه كنند اعضاي ناحيه نظـر خـود را داده و بـه ضـميمه بـراي ارگـان                       مي
ايـن  . شـد   كرد و غالباً تأييد مي      ا رد مي  فرستادند كه آن ارگان او را تأييد ي         تصميم گيرنده مي  

حقوق همه بجز اصل انتخاب كردن و انتخاب شدن كه در شرايط كنوني عمالً منتفـي بـود                  
براي همه اعضاي حزب اعم از آزمايشي يا رسـمي يكـسان بـود، اصـل انتخـاب كـردن و                     

  .»انتخاب شدن فقط از حقوق اعضاي رسمي بود
  

  تشويق و تنبيه
اگـر عـضو حـزب      . گرفت  ضو حزب توسط ارگانهاي بااليي انجام مي      تنبيه و تشويق ع   «

بايـست    القاعده مي   فعاليتي كرده بود كه از حد متعارف فعاليت ساير اعضا باالتر بود، او علي             
در ] با توجه بـه ايـن كـه   [بر اساس كاري كه او انجام داده بود . گرفت مورد تشويق قرار مي 

 كميته بخش يا كميته ناحيه يا كميته ايـالتي مـورد            چه سطحي بود، توسط حوزه مسئولين يا      
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اگـر فـردي در   . ها ممكن بود كتبـي يـا شـفاهي باشـد           و اين تشويق  . گرفت  تشويق قرار مي  
اي در محله، كار چشمگيري انجام داده بود توسط ناحيـه و بـه پيـشنهاد                  جهت فعاليت توده  

ق در اساسـنامه حـزب      اصـل تـشوي   . و به همين ترتيب تا بخش     . شد  بخش تشويق كتبي مي   
گاه . بردند  هاي گوناگون اين اصل را به كار مي         ها اينجا و آنجا به شيوه       نيامده بود ولي كميته   

شد و يا فردي به عنوان تشويق يـك مـدال حزبـي كـه گـل                    شفاهي تشويق مي   يك ارگاني 
  .گرفت حزب روي آن نقاشي شده بود جايزه مي

تنبيـه يـا    . يز وجود داشت كه در اساسنامه حزب هم آمده بـود          در عين حال اصل تنبيه ن     
اي تبعيـت   شد كـه عـضو حـزب از مقـررات اساسـنامه      مجازات حزبي به هنگامي انجام مي 

نكرده و وظايف حزبي را اجراء نكرده و يا از آن تخلـف نمـوده كـه بـه تناسـب شـدت و                  
ت بودند از تـذكر شـفاهي،       شد كه عبار    ضعف آن تخلف براي او تنبيهاتي در نظر گرفته مي         

تذكر كتبي، توبيخ، توبيخ شديد، سلب مسئوليت حزبي، تنزل يـك يـا چنـد درجـه مقـام و                    
. مسئوليت حزبي، تبديل عضو اصلي يا رسمي به عضو آزمايشي و نهايتـاً اخـراج از حـزب                 

. شتبرخي از اين تنبيهات در حد ارگانهاي پائيني بود و نيازي به ارگانهاي بااليي عمالً ندا               
ولي اگر توبيخ و تـوبيخ      . از قبيل تذكر شفاهي يا تذكر كتبي كه بخش ميتوانست انجام دهد           

بايـست بـه    گرفـت، ارگـان مربوطـه مـي     شديد و سلب مسئوليت و غيره در دستور قرار مي      
تصميم نهـايي بـه   . ارگانهاي مسئول گزارش داده و پيشنهاد خود را نيز به اطالع آنها برساند    

كميته ايالتي موضوع تنبيـه     .  بود بوطه بود، كه در اين مورد كميته ايالتي تهران        عهدة ارگان مر  
داد تـا در حـضور فـرد مربوطـه در حـوزه               را ابتداء به شعبه بازرسي و رسيدگي ايالتي مـي         

د و  دا  مربوط مورد رسيدگي قرار گيرد و بعد از رسيدگي، نظر خود را به كميتـه ايـالتي مـي                  
كردنـد    دبيران كميته ايالتي بر اساس آن نظر و نظر پيشنهادي ناحيه نوع تنبيه را مشخص مي               

حق اخراج از حزب كه آخرين تنبيه       . تا به اجراء گذارد   ] دادند  مي[و به ارگان مربوطه اطالع      
عالوه بر اين نوع اخراجها كه حزب  .شد نيز به عهده كميته ايالتي بود   انضباطي محسوب مي  

كرد، گاه ممكـن بـود كـه فـردي خـود اسـتعفاء دهـد بـه خـصوص در             ي را اخراج مي   كس
در ايـن صـورت     . افتـاد   سرپيچهاي تند سياسي در جامعه چنين حالتهايي بيـشتر اتفـاق مـي            

استعفاي فـرد از ناحيـه پذيرفتـه ميـشد و فقـط در گـزارش شـشماهه آمـار آنهـا و داليـل            
شيوه دفع مستمر حزب بود، همـانطور كـه عـضو           اين  . رسيد  استعفايشان به اطالع ايالت مي    

توانند در چهـارچوب برنامـه و         كردند كه نمي    پذيرفت، خود اعضا هم وقتي احساس مي        مي
يافتند و يا از عواقـب آن         مشي حزب و اساسنامة حزب فعاليت كنند يا فعاليت را دشوار مي           

  .»رفتند داده و كنار ميكردند، الجرم استعفاء  هراس داشتند و يا به مشي حزب انتقاد مي
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  تركيب طبقاتي حزب
تالش حزب در طـي چهـار سـال         . حزب براي تركيب طبقاتي اهميت زيادي قائل بود       «

تواند ايـن تركيـب طبقـاتي را بـه نفـع         اش در اين جهت بود كه تا آنجا كه مي           فعاليت علني 
، ولـي عليـرغم آن همـه تـالش        . تركيب طبقاتي كارگري و زحمتكش حزب افـزايش دهـد         

حزب نتوانست اين تركيب طبقاتي را به نفع حضور طبقات كارگري و زحمتكش در حزب               
حزب معتقد بود كه در حزب طبقه كارگر عـالوه بـر كـارگران، سـاير مبـارزان                  . تغيير دهد 

بينـي   پيشرو كه از طبقات و اقشار غيركارگري و همچنـين روشـنفكران انقالبـي كـه جهـان                 
ولي . اند نيز پيشاهنگان طبقه كارگرند      اند و عضو شده     اً پذيرفته  لنينيستي را دقيق   - ماركسيستي

خوش كرد، بلكه بايد بين اعضاي كارگري حـزب و ايـن            در عين حال نبايد به اين اصل دل       
  .باصطالح مبارزان در داخل حزب تناسب برقرار شود

يط آنچه حزب با توجه به شـرا      . حزب نبايد در ميان اين مبارزان غيركارگري غرق شود        
اش و اينكـه در   نمود و نيازش به كميت الزم براي پيـشبرد اهـداف برنامـه    داخلي مطرح مي  
توانست جلوي آمدن ساير اقشار غيركارگري را به حـزب بگيـرد، عبـارت                چنين حالي نمي  

. گيري فعاليت تشكيالتي حزب بايستي به سوي جذب طبقه كارگر باشد            بود از اينكه جهت   
. هـا باشـد     ها و سازمان     رأس برنامه فعاليت حزب در تمام حوزه       گيري بايستي در    اين جهت 

 وجود داشت، نظير اعتقاد    زيرا با توجه به دشواريهايي كه در جذب كارگران به سوي حزب           
كارگران به رهبري انقالب اسالمي، برخورداري از خصوصيات مذهبي و انقالبـي اسـالمي،              

دانـست كـه الاقـل بـه ايـن زوديهـا              خ و مشي حزب و غيره، حزب مـي        عدم اعتقاد به تاري   
. تواند تركيب طبقاتي حزب را حتي در حداقل به نفع تركيب كـارگري آن تغييـر دهـد                   نمي

  .البته حزب اميدوار بود كه بتواند در درازمدت در حد محدود بر اين دشواريها غلبه كند
كرد كـه     ان و دانشجويان تأكيد مي    روي بخش زيادي از روشنفكر    ] حزب[در عين حال،    

توانند به نيروي مؤثري براي فعاليـت    كارگري را پذيرفته، به صفوف حزب آمده و مي   آرمان
در ميان زحمتكشان و كارگران تبديل شوند، در مورد جذب دهقانان به صفوف حـزب نيـز                 

ـ                  الش زيـادي   وضع به مراتب بدتر از جذب كارگران بود، با آنكه در اين زمينه نيز حـزب ت
  .»كرد و همينطور در ميان زحمتكشان شهري مي
  

  تركيب ملي حزب
تمام احزاب كمونيـستي كـه در   . حزب توجه مهمي به تركيب ملي اعضاي خود داشت      «

كننـد، زيـرا      كشورهاي چند مليتي يا كثيرالمله زندگي سياسي دارند به اين مسئله توجه مـي             
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 ملي و هرگونه امتياز ملـي را رد          گر هرگونه ستم  بيني آنها، حزب طبقه كار      بنابر اصول جهان  
كند و بر اساس اعتقاد به انترناسيوناليسم پرولتري در يك كشور واحد كثيرالمله خواهان                مي

تشكيل يك حزب واحد سراسري كشوري است كه در عين حال از منافع همه كـارگران و                 
ـ  . زحمتكشان آن كشور صرفنظر از تمايالت ملي دفـاع كنـد           ع انترناسيوناليـسم را در     در واق

اين احزاب اعتقاد دارند حزبي     . كند  شكل سازماني حزب در كشور كثيرالمله نيز منعكس مي        
تواند   مه كشور نيست و نمي    هها توجه نكند، از آن         ملي اين خلق   اش به حقوق    كه در برنامه  

 بر همـين اسـاس حـزب در احيـا و سـازماندهي     . ادعاي حزب سراسر كشوري داشته باشد  
 را نـه بـر اسـاس         و تركمن صحرا    و كردستان  جديدش كوشيد كه سازمان ايالتي آذربايجان     

در واقـع   . تقسيمات جغرافياي كشوري، بلكه بر اساس جغرافياي قومي آنها به وجـود آورد            
پوشاند سـازمان    را مي و زنجان   و غربي  كه همة آذربايجان شرقي   » جان آذرباي دمكراتفرقه  «

ر هاي كردنـشين غـرب كـشو         است و همچنين تمام شهرها و بخش       ايالتي حزب آذربايجان  
 باشند، سازمان ايالتي كردسـتانند و تمـام          يا آذربايجان غربي   اعم از آنكه دو استان كردستان     

. دهنـد  يل مـي   را تـشك   ، سازمان تركمن صـحرا    ه تا بندرتركمن  تپ  نشين از مراوه    مناطق تركمن 
  .»كرد حزب مسئولين اين مناطق را از ميان مسئولين بومي انتخاب مي

  
  تركيب سني و جنسي حزب

حـزب معتقـد بـود كـه بايـد          . حزب براي تركيب سني و جنسي نيز اهميت قائل بـود          «
تر حزب كمك كرد كه پا به پاي تكامل حزب و مبـارزه               كوشيد و به اعضاي باسابقه و مسن      

در عـين حـال اگـر حـزب بـه           . اگر چنين نشود ادامه كار حزب دشوار اسـت        تكامل يابند،   
 پذيرش اعضاي جوان توجه الزم را نكند، بـه ناچـار تركيـب حـزب، تركيـب پيـر شـده و                     

بهره خواهد ماند و از انجـام         العاده جوانان بي     ناتواني خواهد بود كه از نيروي فوق       ]سازمان[
حزب در اين جهـت حركـت       . يرد عاجز خواهد بود   گ  وظايف نويني كه در برابر او قرار مي       

 خود، يعني پيرمـردان كنـوني و        20-30هاي    كرد و بالطبع توانست تعدادي از هواداران سال       
جوانان گذشته را مجدداً به صفوف حزب جذب كند و در عين حال بيشترين نيروي خـود                 

. ده بودند، تـأمين كنـد     را از ميان جواناني كه در جريان انقالب اسالمي در كشور انقالبي ش            
 كه هيجده سال به بـاال دارنـد         بعد هم به اين نتيجه رسيد كه افراد و اعضاي سازمان جوانان           

توانند عضو حزب شوند، زيرا در شرايط انقالبي و كنوني جامعه ايـران ايـن جوانـان از                    مي
ي و اجـراي آن تركيـب سـني          سياسـ  هيأتو اين تصميم    . پختگي سياسي الزم برخوردارند   

براي جذب زنان به صفوف حزب نيز، حزب اهميت قائل بـود            . جوان حزب را افزايش داد    
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و معتقد بود كه حزبي كه زنان به سوي آن جلب نشوند و جاي مناسبي در صفوف آن پيـدا                
تواند از كيفيت خوبي برخوردار باشد زيرا به زعم حزب زنان نيمي از جمعيـت                 نكنند، نمي 

ولي . ور را تشكيل داده و ناديده گرفتن زنان يعني ناديده گرفتن نيمي از جمعيت كشور              كش
اگرچه بنا بر شواهد و داليل آشـكار زنـان انقـالب            . در اين عرصه نيز كار حزب موفق نبود       

لي بـه ويـژه زنـان        پا به پاي مردان با مشتهاي گره كرده به مبارزه پرداختند، و            اسالمي ايران 
، از روي آوردن بـه      زحمتكش به علت اعتقادات عميقشان به اسالم و به مقام رهبـري امـام             

كردند و زنان عضو حزب عموماً زنان         بيني كمونيستي آن اجتناب مي      حزب با توجه به جهان    
تأسـف  هاي حزب ضـمن آنكـه ابـراز           در ارزيابي . طبقات روشنفكر و متوسط جامعه بودند     

در ايـن مرحلـه نـسبت بـه     ] را[شد كه به جذب زنان توجه كافي نشده ولي جذب زنان    مي
درصد زنـان حزبـي از حـدود يـك چهـارم مـردان              . دانست   بيشتر مي  1332سالهاي قبل از    

توانست تجاوز كند و آنها هم بيشتر از ميان زنان كارمند و روشنفكر بودنـد تـا از ميـان           نمي
  1.»زنان كارگر و زحمتكش

  
  ساختار كميته مركزي حزب توده

 پس از پيروزي انقالب اسالمي و       پيش از اين درباره تحوالت كميته مركزي حزب توده        
اينك به تقسيم كار دروني كميته مركزي و شـعب          . ساخت قدرت در درون آن سخن گفتيم      

  .پردازيم آن مي
  

  شعب مركزي و كاركرد آن
هـاي گونـاگون فعاليـت و كـاركرد      هـا و عرصـه    كميتة مركزي حزب بـر اسـاس زمينـه        

اي دسـت زده و ارگانهـاي ويـژة           خاص و مشخص به تقسيم كار گـسترده       ) فونكسيونهاي(
اين شعب مركزي . ، در جنب خود، تشكيل داده بود »شعب مركزي «تخصصي خود را به نام      
 هسته اصلي مسئولين بودنـد و بـسته بـه زمينـه و نـوع فعاليـت و         داراي يك مسئول و يك    

كاركرد مشخص، براي انجام كارهاي جاري، كاركنان و امكانـات مـادي الزم را در اختيـار                 
عملكرد اين شعب، بر اساس زمينه فعاليت و وظايف ويژه آنها متنوع بـود و كميتـه                 . داشتند

هـاي    ايل مختلف آشنايي يافتـه و در عرصـه        ساخت تا در آن واحد با مس        مركزي را قادر مي   
مسئول هر شـعبه،  . گوناگون فعاليت كند و بتواند در مواقع ضرور واكنش مناسب نشان دهد      

                                                            
 .2/7/1362، بازجويي، مهدي حسني پاك. 1



460 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

كننـده حـزب       كه هسته اصلي رهبـري     - دبيران، به اين ارگان    هيأتاز طريق يكي از اعضاي      
 هيـأت مـستقيم    مربوط بود و زيرنظـر       -بود و تمامي قدرت و اختيارات را در دست داشت         

مسايل جاري توسط مسئول مستقيم و مسايل اصلي با نظر دبير مربوطه            . كرد  دبيران عمل مي  
هـر شـعبه مركـزي،    . شد  حل و فصل مي- دبيرانهيأت و در موارد مهم با تصميم جمعي         -

ارگانهاي همنـامي   )  بخش  هاي ايالتي، شهر، منطقه، ناحيه،      كميته(هاي حزبي       در جنب كميته  
اين شعب محلي، رهنمودها و وظايف محوله از سـوي شـعبه مركـزي را در حيطـة       . داشت

دادند و متقابالً شعبه مركـزي        فعاليت خويش و زير مسئوليت كميته حزبي مربوطه انجام مي         
  .كردند همنام را تغذيه مي

  : عبارت بود از- ارگانهاي تخصصي كميته مركزي-كاركردهاي شعب مركزي
هاي كوتـاه مـدت، ميـان مـدت و درازمـدت           مه، مشي و تاكتيك    تدوين و تنظيم برنا    -1

  .حزب در قبال مسايل مختلف سياسي و اجتماعي كشور
 - بررسي و آشنايي با مسايل گوناگون گروههاي مختلف اجتماعي و مسايل سياسـي             -2

  .اقتصادي جمهوري اسالمي
  .ور سياسي كش- توانا ساختن حزب به واكنش سريع در قبال مسايل اجتماعي-3
  . اجتماعي حزب در جامعه- تبليغ و ترويج مشي سياسي-4
هاي سياسي، اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي بـراي            ها و طرح     تدوين و تنظيم برنامه    -5

  .مسخ انقالب و براندازي خزندة نظام جمهوري اسالمي
  . تالش براي ايجاد پايگاه اجتماعي و جذب نيرو و گسترش صفوف حزب توده-6
هاي حزب در جامعـه، از         ايجاد مكانيسم فعال براي پخش سريع شعارها و خواست         -7

  .هاي گوناگون طريق كانالها، ترفندها و شيوه
 ايجاد شبكة وسيع خبرگيري و اطالعاتي در سراسر كشور بـراي گـردآوري خبـر و                 -8

م وظـايف  ارسال سريع آن به مركـز حـزب، بـه منظـور تـأمين نيازهـاي اطالعـاتي و انجـا                   
  .جاسوسي آن

 تأمين هماهنگي و تحرك الزم ميان اندامهاي مختلف كميته مركزي و تأمين نيازهاي              -9
  .آنها

 تنظيم برنامه و طرح و تالش براي ترويج، اشاعه و نشر ايدئولوژي ماركسيستي در               -10
  .جامعه

، دبير دوم و مسئول شعبه تشكيالت كل كميته مركزي،          )جوانشير. م. ف(ي  اهللا ميزان   فرج
شـد، در جـزوة درون حزبـي،           در مسايل سازماني محـسوب مـي       كه مغز متفكر حزب توده    
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كميتـه مركـزي    « :نويـسد   دربارة مسايل سازماني، كاركرد و وظايف شعب مركزي چنين مي         
 طور كامل انجام دهد مگر اينكه اين وظايف         حزب قادر نخواهد بود كه وظايف خود را به        

هاي  را به طور متناسب و منطقي در درون خود تقسيم كرده و بر مبناي اين تقسيم كار گروه
دائمي كار پديد آورد كه تمام توجه و نيروي خود را در جهت معينـي از فعاليـت حزبـي                    

 و بر اساس تقـسيم كـار        هاي دائمي كار كه در جنب كميته مركزي         اين گروه . بكار اندازند 
  .شوند شعب مركزي حزب نام دارند دروني و نيازهاي آن ساخته مي

 زيرنظر داشتن رشتة معيني از فعاليت حزب،        - اول: وظايف شعب مركزي دوگانه است    
آوري اطالعات و تجربيات و پرورش در اين رشـته، دادن مـشورت الزم بـه كميتـه                    جمع

  .  مركزي بايد در اين رشته اتخاذ كندمركزي و تدارك تصميماتي كه كميته
 اجراي بخشي از تصميمات كميته مركزي كه به عهده شعبه معين گذاشـته شـده                -دوم

  .است
هـاي مختلـف،      درستي تصميمات كميته مركزي، تحرك و خالقيت كار حزب در رشته          

 مركزي نوآوري و اقدام به موقع در اين يا آن زمينة كار، تا حدود زيادي بسته به كار شعب
اگر كار اين شعب دقيق نباشد، اگر آنها كميته مركزي حزب را به موقع متوجه امـر                 . است

معيني نكنند و اگر به موقع تصميم درست را تدارك و پيشنهاد ننمايند، اگر كار حـزب را                  
در رشته خود دقيقاً زيرنظر نداشته و به موقع اصالحات الزم را به عمـل نياورنـد طبيعـي                   

  . حزب در مجموع خرد خواهد شداست كه كار
دهـد و مـسئولين شـعب را از ميـان              سياسي تشكيل مـي    هيأتشعب كميته مركزي را     

در . كنـد   تعيين مـي  )  سياسي هيأتاز جمله اعضاي    (اعضاي اصلي يا فرعي كميته مركزي       
اي را بـه      تواند مـسئوليت شـعبه       سياسي مي  هيأتموارد استثنائي كه ضرورت ايجاب كند       

  .عضو كميته مركزي نيست بسپاردرفيقي كه 
كنند و رابطه شعب با يكـديگر از           دبيران فعاليت مي   هيأتشعب مركزي حزب زيرنظر     

  .معموالً چند شعبه مركزي زيرنظر دبير مسئولي است. شود  برقرار ميهيأتطريق اين 
دربارة وظايف و اختيارات شعب مركزي حزب بايـد توجـه داشـت كـه ايـن شـعب                   

ي نيستند، گروههاي كار كميته مركزي هستند كه تصميمات كميته مركـزي            ارگانهاي مستقل 
تواننـد    كنند و فقط به اعتبار كميته مركزي و از جانـب كميتـه مركـزي مـي                  را تدارك مي  

رهنمودهاي شعب مركزي بخشي است از رهنمودهاي       . تصميم گرفته و رهنمود صادر كنند     
  .االجرا است كزي الزمكميته مركزي و مانند همه رهنمودهاي كميته مر
هـاي ايـالتي و       هـاي حزبـي يعنـي كميتـه         شعب مركزي رهنمودهاي خود را به ارگان      
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اين ارگانهـا كـه در برابـر كميتـه مركـزي            . كنند  هاي شهرستانهاي مستقل صادر مي      كميته
بندي   فرستند كه براي بررسي و جمع       مسئولند گزارش انجام رهنمود را به كميته مركزي مي        

  .شود ربوطه داده ميبه شعبه م
نام شعب مركزي است      از آنجا كه ارگانهاي محلي نيز در كنار خود شعبي دارند كه هم            

در . آيد كه هر شعبه محلي تابع شعبه مركزي هم نام خويش اسـت              گاه اين تصور پديد مي    
  . حاليكه چنين نيست

اند، نه شعبه تبليغات كل و  س تابع كميته فارشعب تبليغات يا امور دهقاني استان فارس   
طبيعي است كه شعب مركزي با شـعب هـم نـام خـود در               ... يا شعبه مركزي امور دهقاني    

ها رابطه همكاري و هماهنگي دارند كه خصلت مشورتي و راهنمايي دارد و نه دستور  محل
االجـرا اسـت كـه از طريـق           دستورات و رهنمودهاي شـعب مركـزي زمـاني الزم         . حزبي
  1».مسئوليت اجراي اين رهنمود با ارگان محلي است... ي حزبي ابالغ شودها ارگان

  : به شرح زير بود1358 -1361 در سالهاي شعب مركزي حزب توده
ايـن  ).  سياسي و دبيـر دوم     هيأتي، عضو   اهللا ميزان   فرج: مسئول( شعبه تشكيالت كل     -1

  :سه ارگان اصلي تشكيالتي حزب بودشعبه در برگيرنده 
 سياسـي و دبيـر   هيأت، عضو  بجستانيعباس حجري : مسئول ( كميته ايالتي تهران   -الف

  ).كميته مركزي
 سياسـي و سـپس      أتهيـ ش، عضو   من  تقي كي : مسئول( شعبه تشكيالت شهرستانها     -ب

  ). سياسي و دبير كميته مركزيهيأت عضو رضا شلتوكي
  ).، عضو كميته مركزيدكتر فريبرز بقائي: مسئول( شعبه تشكيالت خارج از كشور -ج
: مـسئول ( ارگـان مركـزي حـزب        ،» تحريريـه نامـه مـردم      هيأت« شعبه مطبوعات يا     -2

  ).  سياسي و دبير كميته مركزيهيأت، عضو منوچهر بهزادي
، با  ) سياسي و دبير كميته مركزي     هيأت، عضو   رضا شلتوكي : مسئول( شعبه اطالعات    -3

  ).كيانوري(مسئوليت عالي دبير اول 
 سياسـي و دبيـر كميتـه        هيـأت ، عضو   احسان طبري : مسئول(ئولوژيك   شعبه كل ايد   -4

  ).مركزي
،  بـا نـام مـستعار مـسعود اخگـر        رفعت محمدزاده : مسئول( شعبه مركزي آموزش     -الف

  ). سياسيهيأتعضو مشاور 

                                                            
 .66ـ 64، صص توضيحي دربارة مسايل سازماني. 1
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  ). سياسيهيأت، عضو ابوتراب باقرزاده: مسئول ( شعبه مركزي تبليغات-ب
، عـضو كميتـه مركـزي و سـپس رفعـت            بابك اميرخسروي : مسئول( شعبه پژوهش    -ج

  ).محمدزاده
رفعـت  : مـسئول ( تئوريك كميته مركـزي حـزب         ارگان ،»دنيا« تحريريه مجله    هيأت -د

  ).محمدزاده
اين شـعبه از نظـر      ). ، عضو كميته مركزي   محمد پورهرمزان : مسئول( شعبه انتشارات    -5

 كـل   و از نظـر محتـواي ايـدئولوژيك تـابع شـعبه           ) كيـانوري (سياسي و فني تابع دبير اول       
  .بود) احسان طبري(ايدئولوژيك 

ايـن شـعبه كـل، مـسئوليت     ). منوچهر بهزادي: مسئول(اي     شعبه كل سازمانهاي توده    -6
 و  ويسندگان، شوراي ن  يكدمكراتاتحاد   (هدايت كليه سازمانهاي جنبي و وابسته حزب توده       

  :عالوه بر آن، اين شعبه كل بر چهار شعبه مركزي نظارت داشت. را به عهده داشت...) 
  ).، عضو كميته مركزيدكتر احمد دانش: مسئول(اي   شعبه مركزي امور توده-الف
ن، آئـي    با نام مستعار اميـر نيـك       ناظميهوشنگ  : مسئول( شعبه مركزي امور دهقاني      -ب

  ). سياسيهيأتعضو مشاور 
اين شـعبه،   ). ، عضو كميته مركزي   كيومرث زرشناس : مسئول( شعبه مركزي جوانان     -ج

  . بود دبيران سازمان جوانان تودههيأتدر واقع همان 
ايـن شـعبه در واقـع       ).  سياسي هيأت، عضو   مريم فيروز : مسئول ( شعبه مركزي زنان   -د

  .بود» تشكيالت دمكراتيك زنان«رهبري 
دبير مسئول ايـن  ). ضو كميته مركزي  ، ع مهدي كيهان : مسئول( شعبه مركزي كارگري     -7

  .ي بوداهللا ميزان شعبه فرج
).  سياسـي  هيـأت ، عـضو    محمد اسماعيل ذوالقـدر   : مسئول( شعبه مركزي امور مالي      -8

  . بوددبير مسئول اين شعبه كيانوري
دبير مسئول  ). ، عضو كميته مركزي   گاگيك آوانسيان : ئولمس( شعبه مركزي تداركات     -9

  . بوداين شعبه نيز كيانوري
ي، عـضو كميتـه     اهللا حـاتم    هـدايت : مـسئول ( شعبه مركـزي بازرسـي و رسـيدگي          -10
 سياسـي و دبيـر كميتـه        هيـأت ، عـضو    عمـويي دبير مسئول اين شعبه محمـدعلي       ). مركزي

  .مركزي بود
  ).عموييمحمدعلي : مسئول( شعبه روابط عمومي -11
دبيـر مـسئول    ). ، عضو كميته مركـزي    ژيال سياسي : مسئول(المللي     شعبه روابط بين   -12



464 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

  . بودعموييين شعبه محمدعلي ا
شعب » رسمي«اين ارگان در خارج از چارچوب       :  نظامي - كميسيون سازمان مخفي   -13

 دبيران كميته مركزي قرار داشـت كـه سـازمانهاي مخفـي و نظـامي         هيأتفوق، و در جنب     
  و محمدمهـدي پرتـوي  ، حجري ، ميزاني كيانوري: در اين ارگان  . كرد   را اداره مي   حزب توده 

  . بودعضويت داشتند و مسئوليت كل به عهده كيانوري
 عالوه بر شعب فوق، داراي دبيرخانه مركزي بـود كـه وظيفـه              كميته مركزي حزب توده   

  .داد ميته مركزي را انجام ميامور جاري و ارتباطات دستگاه ك
  

  سير فعاليت شعب مركزي
 از سـير فعاليـت شـعب        در اين مبحث توجه خوانندگان را به تحليل مهـدي حـسني پـاك             

  .كنيم  جلب مي1358 -1361مركزي در سالهاي 
  
  ـ تعريف و وظايف كلي1

به طور كامل انجام دهد مگر      از آنجا كه كميته مركزي حزب قادر نبود وظايف خود را            «
اينكه اين وظايف را به طور متناسب در درون خود تقسيم كـرده و بـر مبنـاي ايـن تقـسيم                      

ي پديد آورد كه تمام كارش در جهت معيني از فعاليت حزبـي بكـار             »گروههاي دائمي كار  «
ع ايـن   در واق . افتد، مجبور به تشكيل شعبي در جنب خود بود كه در اين زمينه فعاليت كنند              

كه در جنب كميته مركزي و بر اساس تقسيم كار دروني و نيازهـاي              » گروههاي دائمي كار  «
  .شدند شدند، شعب مركزي حزب ناميده مي آن ساخته مي

بايست رشته معينـي از   اي داشتند، اوالً آنها مي     شعب جنب كميته مركزي وظايف دوگانه     
آوري اطالعـات،      رشـته بـه جمـع      و در ايـن   . داشـتند   فعاليت حزب را هميشه زيرنظـر مـي       

هاي الزم را بـه كميتـة         پرداختند و مشورت    تجربيات و پرورش كادرهاي خود براي كار، مي       
كـرد،   بايـست اتخـاذ مـي    دادند و تصميماتي را كه كميته مركزي در اين رشته مي    مركزي مي 
ه عهدة آن شعبه گذاشـته       بخشي از تصميمات كميته مركزي را كه ب        1دوماً. كردند  تدارك مي 

  .دادند شده بود انجام مي
شعب جنب كميته مركزي از آن جهت وجودشان براي ايـن كميتـه ضـروري بـود كـه                   

هـاي   درستي بسياري از تصميمات كميته مركزي، تحرك و خالقيـت كـار حـزب در رشـته         

                                                            
 .االصل كذا في. 1
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بـه  مختلف فعاليت حزبي، بدست آوردن اشكال نو براي فعاليت در شرايط مختلف، اقـدام               
. موقع براي موضعگيري بر سر اين يا آن مسئله، مشروط و منوط به دقت كار اين شعب بود              

بودند چه در كميته شهر، ارگانهـاي مـستقلي           شعب به طور كلي چه در جنب كميته مركزي          
نبودند، بلكه همانطور كه نوشته شد، گروههاي كار كميته مركزي بودند كه تصميمات كميته      

و بدين ترتيب فقط به اعتبار كميته مركزي و از جانب كميتـه             . كردند   مي »تدارك«مركزي را   
در واقع رهنمودهاي شعب مركزي     . توانستند تصميم گرفته و رهنمود صادر كنند        مركزي مي 

حزب بخشي از رهنمودهاي مركزي بود و مانند همـه رهنمودهـاي كميتـه مركـزي حـزب                  
  ».االجرا بودند الزم

  
  ا شعب همنام خود در ايالتها و شهرستانهاـ ارتباط شعب مركزي ب2

هـاي ايـالتي و       شعب مركزي رهنمودهاي خـود را بـه ارگانهـاي حزبـي يعنـي كميتـه               «
هـا كـه در برابـر كميتـه مركـزي             اين كميته . كردند  هاي شهرستانهاي مستقل صادر مي        كميته

براي بررسـي   فرستادند تا     حزب مسئول بودند گزارش انجام رهنمود را به كميته مركزي مي          
البته به جاي آنكه اين گزارشها به دبيرخانـه كميتـه           . بندي به شعبه مربوطه داده شود       و جمع 

مركزي برود از طريق شعبه شهرستانها در تهران بـراي شـعب مربوطـه مـستقيم يـا توسـط                    
شـد و يـا       كـرد، فرسـتاده مـي       دبيرخانه تهران كه كار دبيرخانه مركزي را از اين جهـت مـي            

عب به هنگام ديدار با مسئولين و اعضاي شعب ايالتي و شهرستانها در شهرستان              مسئولين ش 
ها هر چند مدت يك       بندي اين گزارش    ولي جمع . گرفتند  يا در تهران گزارشهاي كتبي را مي      

شد، يا دبير ناظر بر شـعبه          دبيران حزب داده مي    هيأتبايست توسط مسئول شعبه به        بار مي 
 دبيـران شـركت كـرده و        هيـأت مسئول شـعبه مـستقيماً در جلـسه         كرده و يا      اين كار را مي   

بـدين  . داد  گزارش فعاليت شعبه در سراسر كشور و امور داخلي خود شعبه را بـه آنهـا مـي                 
ترتيب هيچ كدام در شعب همنام ايالتي و شهرستان تابع شعب همنام مركزي خود نبودنـد،                

مـثالً شـعبه   . ها به وجود آمـده بودنـد  اصوالً همه شعب تابع ارگانهايي بودند كه در جنب آن        
 بود نه تابع شعبه امور دهقاني مركـزي يـا            تابع كميته ايالتي مازندران    امور دهقاني مازندران  

ه تابع شعبه امور دهقـاني ايـالتي         بود ن  ر تابع كميته شهر قائم شهر     شه  شعبه امور دهقاني قائم   
بدين ترتيب تمام رهنمودهاي شعبه مركزي امور دهقاني خطاب به كميتـه ايـالتي              . مازندران
ي  و همينطور رهنمود شعبه امور دهقـاني ايـالت          بود نه شعبه امور دهقاني مازندران      مازندران
ارتبـاط شـعب همنـام      . رشـه   ر بود نه شعبه امور دهقاني قائم      شه   به كميته شهر قائم    مازندران

خـصلت راهنمـايي و     . مركزي و ايالتي و شهرستان، ارتباطي هماهنگ كننده و مشورتي بود          
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شد، اگر دستوري هم صادر       ي صادر نمي  در اين ديدارها دستورات حزب    . تبادل تجربه داشت  
شد تا قابـل   شد حتماً بايد از طريق سازمان حزبي مربوطه به شعبه مربوطه اطالع داده مي             مي

تر بـود كـه ايـن گونـه تماسـهاي مـشورتي و                اي موفق   به نظر حزب آن شعبه    . بود  اجراء مي 
هم اعضاي شعبه مركزي به . داد تر كرده و از روي برنامه انجام مي         راهنمائي را بيشتر و منظم    

رفتند و هم مسئولين شعب ايالتي و اعضاي آنها با شهرستان بـه               محل ايالت يا شهرستان مي    
ايـن مالقاتهـا نيـز حتمـاً        . كردند   آمده و با مسئول و اعضاي شعبه مركزي مالقات مي          تهران

د، شـعبه ايـالتي و شهرسـتان        بايست با اطالع شعبه شهرستانها و كميته محلي انجام گيـر            مي
بندي كرده، به كميتـه تـابع خـود داده و             ماهه شعبه را جمع     گزارش فعاليت سه ماهه يا شش     
شـد تـا آنهـا آن را          بايست براي شعبه شهرستانها فرستاده مي       پس از بررسي در آن كميته مي      
 بـه   شعب مركزي در حد سطحي كـه بودنـد اجـازه ورود           . براي شعبه مربوطه ارسال دارند    

پرداختنـد كـه در زمينـه     فقط بايد به آن مسايل و اطالعاتي مي    . مسايل تشكيالتي را نداشتند   
دادنـد    گزارشهايي كـه شـعب همنـام بـه شـعب مركـزي مـي              . رشته كار آنها به آن نياز بود      

در عـين حـال مـسئوليت اجـراي رهنمودهـاي           . بود  بايست فاقد اطالعات تشكيالتي مي      مي
ارگانهاي حزبي بود نه شعب جنب آنها، اجـراي رهنمودهـاي شـعبه             حزبي در همه امور با      

دهقاني، درست اجرا شدن يا نشدن آن، مسئوليتش با كميته حزبي بود نه شعبه امور دهقاني                
  .ايالتي
  

  هاي ايالتي و شعب همنام در شهرهاي تابع ايالت ـ ارتباط شعب ايالتي با كميته3
ائمي وابسته بـه آن كميتـه بودنـد و از خـود             شعب جنب كميته ايالتي، گروههاي كار د      «

يكـي شـناخت و     . اين شعب مانند شعب مركزي وظيفـه دوگانـه داشـتند          . استقالل نداشتند 
آوري اطالعـات در سـطح        كردنـد و جمـع      بايست روي آن كار مي      بررسي موضوعي كه مي   

و هـا در اجـراي رهنمودهـا در آن رشـته      بنـدي تجـارب حـوزه      ايالت در آن زمينه و جمـع      
اساس تدارك و پيشنهاد، تصميمات و رهنمودهاي جديد به كميته ايالتي و ديگري اجراي                بر

بخشي از رهنمودها و تصميمات كميته ايالتي، كه كميته ايالتي به عهـدة آن شـعب واگـذار                  
بدين ترتيب شعب ايالتي تابع كميته ايالتي بودند و نه تابع شعب همنـام خـود در   . كرده بود 

در عين حال شعب ايالتي از طريق كميته ايـالتي در جريـان دسـتورات      . كزيجنب كميته مر  
تصميمات و رهنمودهاي شعب مركزي همنام قرار گرفته، عالوه بر نظارت بر رهنمودهـاي              
كميته ايالتي كه خود آنها را تدارك و پيشنهاد كرده بودند، بر اجـراي درسـت رهنمودهـاي                  

بنـدي و     نتايج آنها را جمع   . كردند  بايست نظارت مي   شعب مركزي، از طريق كميته ايالتي مي      
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به اطالع كميته ايالتي يا دبيران آن رسانده و از طريق آن كميته، براي شـعبه مركـزي ارسـال      
در عين حال هنگامي كه كميته ايالتي رهنمودها و تصميمات تدارك شده شـعب را               . شد  مي

رابطة . كرد  ود در شهرستانها ابالغ مي    تأييد كرد، آن را جهت اجراء به تمام سازمان حزبي خ          
شعب ايالتي با شعب يا مسئولين شعب همنام در شهرستانها يا نواحي، ماننـد رابطـة شـعب                  

نام ايالتي و شهرستانهاي مستقل، رابطة مشورتي و هماهنگ كننده بود و              مركزي يا شعب هم   
. گرفـت   تر انجـام مـي      مشد، كار دقيقتر و منظ      هر چقدر اين مشورتها و هماهنگيها بيشتر مي       

گزارش عملكردهاي شعب شهرستانهاي تابعه كميته ايالتي به كميتـه ايـالتي آمـده و كميتـه                 
 يك گزارش واحد و در عين حال نظارت شـعب ايـالتي بـر               ارائهبندي و     ايالتي جهت جمع  

و بـه عـوض آن      . دادند  چگونگي اجراي رهنمودها، اين گزارشها را به شعب جنب خود مي          
همانطور كه قبالً نوشته شد، همـه شـعب و از           . گرفتند  بندي شده را از آنها مي       معگزارش ج 

آن جمله شعب ايالتي حق دخالت در مسايل تشكيالتي را نداشته و تمام مسايل تـشكيالتي                
كردنـد، در عـين حـال همـه           بايست از كميته ايالتي دريافـت مـي         دانستند مي   را اگر الزم مي   

رفـت و ترتيـب مالقاتهـا و           به شعب شهرستانهاي تابعه ايالت مي      رهنمودها از كميته ايالتي   
جلسات مـشورتي، همـاهنگي بـين شـعب ايـالتي و شـعب شهرسـتانهاي تابعـه ايالـت را                     

  ».كردند بايست از طريق شعبه ايالتي دنبال مي مي
  

  ـ ارتباط شعب شهرستان تابع كميته ايالتي با كميته شهرستان4
اي    نواحي، آخرين حلقه سيستم شعبه     ه ايالتي و در تهران    هاي تابع كميت    شعب شهرستان «

و بعد از آنها ديگر در جنب كميته بخش شعبه وجـود نداشـت بلكـه مـسئول          . حزب بودند 
هـاي شـهرهاي تابعـه        شعب كميتـه  . بود  ) ناحيه(شعبه بود كه عضو شعبة جنب كميته شهر         
بودنـد و از خـود اسـتقالل        ) ناحيـه (كميته شهر   ايالت نيز گروههاي كار دائمي و وابسته به         

آنها به مانند شعب مركزي و شعب ايالتي همان وظـايف دوگانـه را داشـتند، هـم                   . نداشتند
كردند، هـم پـژوهش و شـناخت در آن رشـته در محـدوده شـهر                   بندي تجارب را مي     جمع

و هم  . كردند  يو پيشنهادهاي جديد را براي كميته شهر تدارك م        ] را[كردند و تصميمات      مي
بخشي از اين تصميمات كه به تصويب كميته شهر رسيده بود و اجراي آن به عهـده شـعب            

رابطة آنهـا   . تابع كميته شهر بودند نه تابع شعب ايالتي       . كردند  جنب كميته شهر بود اجرا مي     
گزارشهاي خود را بـه كميتـه شـهر         . اي مشورتي و هماهنگ كننده بود       با شعب ايالتي رابطه   

در عين حـال كميتـه      . شد  دادند و از آن طريق براي كميته ايالتي و شعبه ايالتي ارسال مي             مي
بندي و تجارب و اشـكال فعاليـت    شهر اخبار و گزارشهاي دهقاني كميته شهر را براي جمع    
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و چگونگي گسترش فعاليت بيشتر در آن رشته و اتخاذ تصميمات جديد و پيـشنهاد آن بـه                  
از آنجا كه شعب شهرستان، به ويژه در        . داد  شعب جنب خود قرار مي    كميته شهر، در اختيار     

اي حزب بودند مقداري      رابطه با شعب، زنان، دهقاني و كارگري، آخرين حلقه سيستم شعبه          
از وظايف اجرايي رهنمودها را غالباً خود به عهـده داشـتند، يعنـي سـهم اجرايـي آنهـا در                     

ا ناحيه، رهنمودهاي مركـزي، ايـالتي و كميتـه          در شعب شهر ي   . اجراي رهنمودها بيشتر بود   
. آيـد   شود، يعني به صورت رهنمود كار اجرايـي شـخص در مـي              شهر، مشخص و معين مي    

بايست در    داد كه همه اعضا مي      قبالً اگر شعبه امور كارگري مركزي به طور كلي رهنمود مي          
 در محيط كار و زندگي عمل كننـد،         جهت مخالفت با طرح قانون كار پيشنهادي وزارت كار        

دانستند كه اين رهنمود را در اين يـا آن كارخانـه و از چـه                 شعبه كارگري شهر يا ناحيه، مي     
تواننـد چـه حـد، و بـه چـه شـكل انجـام دهنـد، هـر كـس                       طرقي و توسط چه كساني مي     

شـتند  توانست انجام دهد زيرا مسئولين كارگري بخشها حضور دا          چه كاري مي  ] دانست  مي[
كردنـد و از توانـايي        و قاعدتاً اين مسئولين در بخش، شاخه كارگري بخش را نيز اداره مـي             

پذيرفتنـد و در انجـام آن         نيروهاي سازماني خود آگاهتر بودند و براساس آن نيرو وظيفه مي          
آمدند، اگر    اداره فراكسيونهايي كه در جهت انجام فعاليتهاي شعب به وجود مي          . كوشيدند  مي

ح بخشها بودند، به عهده مسئول آن شعبه در بخش بود كه عضو شعبه ناحيه يا شهر                 در سط 
شد ادارة آن به عهـدة مـسئول    نيز بود و اگر آن فراكسيون در سطح شهر يا ناحيه تشكيل مي 

گاه ممكن بود فراكسيوني در سطح ايالت باشد كه ادارة آن به عهدة          . شعبه شهر يا ناحيه بود    
، انجمـن آذربايجانيهـا در       ملـي  - بود، مانند فراكسيون اقليتهـاي مـذهبي      مسئول شعبه ايالتي    

 و گاه ممكن بود فراكسيوني در سطح كشور باشد كه اداره آن به عهده مسئول شـعبه                  تهران
  .نديكامركزي بود، مثل انجمن همبستگي شوراها و س

 عـضو شـعب      در جنب كميته مركـزي سـازمان جوانـان         مسئولين شعب سازمان جوانان   
هـاي ايـالتي جوانـان         در جنـب كميتـه     مسئولين شعب سازمان جوانان   . مركزي حزب بودند  

هـاي شـهرهاي جوانـان، عـضو       كميتههاي ايالتي حزب و مسئولين شعب   عضو شعب كميته  
  ».هاي شهر بودند شعب جنب كميته

  
   عملي كار شعب ـ تفاوتها در شكل5

النعـل    النعـل بـه     ولي هميشه اين شكل كلي، طـابق      . آنچه نوشته شد شكل كلي كار بود      «
ناشي از عدم جاافتادگي    ] يا[اين استثناها   . و استثناهايي در عمل وجود داشت     . شد  عمل نمي 

ر تشكيالتي و سازماني حزب در يك منطقه بود و يـا برخـي شـعب بـه علـت تـازه                      ساختا
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رعايـت  ] و[تجربگي خود هنوز كامالً جانيفتاده و قادر به انجام شـكل كامـل                تأسيسي و بي  
» اسـتثناء «آنچه در باال مطرح شد به طور كلي صـرفنظر از ايـن              . موازين مطرح شده نبودند   

برخي شعب  . دهقاني صادق بود  ] و[اي، آموزش، كارگري      هدرباره شعب زنان، تبليغات، تود    
هم، اصوالً فقط در جنب كميته مركزي بودند و در جنب ايالتي و شهر وجود نداشتند مانند                 

برخـي  . المللي، تحريريه، پژوهش، كادر و شعبه تشكيالت شهرسـتانها          شعب انتشارات، بين  
ه بودند و يا هنوز برخـي از ايالتهـا          شعب فقط در جنب كميته مركزي و ايالتي به وجود آمد          

دادنـد، ماننـد شـعب        هم آنها را تشكيل نداده، ممكن بود مسئوليت آن را به يـك فـرد مـي                
بازرسي و رسيدگي، معاضدت، تداركات، مالي و در سطح نـواحي يـا شـهر نيـز يـك نفـر                     

 مسئول  معموالً. بود  ممكن بود مسئول اين شعب باشد كه عضو كميته حزبي ملي بود يا نمي             
شعبه جوانان هم همان سازمان     . بودند) شهر(مسئولين ناحيه   ) نواحي(شعبه مالي در شهرها     

 بود كه براي خود تشكيالت خاصي داشت مانند تشكيالت حزبي و وظـايفش              جوانان توده 
وانـان تلقـي    كرد، گاه شعبه و گاه سازمان تشكيالتي حزب در بين ج            با ساير شعب فرق مي    

  .شد مي
عالوه بر اينها دو شعبه ديگر وجود داشتند كه عملكردشـان در چهـارچوب كلـي ايـن                  

خواند و از استقالل بيشتري برخوردار بودند، شـعبه تـشكيالت و شـعبه خبـر و                   شعب نمي 
شد و اگر     رهنمودهاي اين دو شعبه در جلسات كميته ناحيه مطرح نمي         ). اطالعات(پذيرش  

ترين رهنمودها بود، بقيه رهنمودها را شعبه ايالتي تـشكيالت يـا خبـر و                 ليشد ك   مطرح مي 
دادنـد و آنهـا بـدون آنكـه آن رهنمودهـا را در                مي) ناحيه(پذيرش، به مسئولين شعب شهر      

ناحيه مطرح كنند در شعبه با اعضاي خود كه مسئولين همين شعب در بخشها بودند مطرح                
خـورد، كـه بـر        ر واقع بسياري موارد كميته دور مـي       د. رفتند  و در جهت اجراي آن پيش مي      

مسئول ناحيه كه هـر از چنـدي در         . شد  اساس موازين گفته شده نادرست بود ولي عمل مي        
كرد جهت بازرسي كار آنان در آنجا ممكن بود با اين رهنمودها بـه طـور                  شعب شركت مي  
  شد بلكـه ارتبـاط      ميدر شعبه خبر و پذيرش حتي جلسه شعبه برگزار ن         . تصادفي آشنا شود  
  .با مسئول شعبه ايالتي، انفرادي بود) ناحيه(اعضاي شعبه شهر 

آمد و آن تـشكيل شـعب     داشت به وجود مي    يك استثناء هم در كار كل شعب در تهران        
منطقه، جلسه مسئولين ناحيه به عـالوه يكـي         . اي باشد   آنكه منطقه خود كميته     منطقه بود، بي  

ايالتي كه مسئول جلسه، به عالوه دو نفر از اعضاي سـازمان ايـالتي كـه مـسئولين                  از دبيران   
و هر سه هفته يك بار براي استماع گزارش عملكرد ناحيه درباره            ] بود[شعب ايالتي بودند،    

رهنمودهاي آن شعب در يك ماهـه گذشـته، بـين دو ديـدار آنهـا در ايـن جلـسه شـركت                       
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ولـي در كنـارش ايـن شـعب داشـتند بـه وجـود               . ه نبود گيرند  ارگان تصميم ] اما[كردند    مي
 نفـر   14 نفر، با مسئول ايالتي      13در واقع به علت آنكه همه مسئولين شعب ناحيه          . آمدند  مي
توانستند هر هفته يا دو هفته يك بار در جايي جمع شوند ايـن                شدند، كه ممكن بود نمي      مي

] هيـأت [كرد، يعني به نوعي يـك         جلسات را به سه جلسه تقسيم و جلسه را يكي اداره مي           
شعبي . دبيران در اين شعب بوجود آمده بودند، كه البته اسمش دبيران نبود ولي شبيه آن بود               

كه در سطح منطقه تا دستگيري تشكيل شده بود عبارت بودنـد از شـعبه معاضـدت، شـعبه                   
گرفتـه و بـه     تشكيالت، شعبه تبليغات، شعبه خبر، كه رهنمودها را از مسئول شـعبه ايـالتي               

مثالً شعبه ايـالتي تبليغـات دو عـضو داشـت و يـك              . دادند  مسئولين شعبه نواحي منطقه مي    
كردند   قه ديگر را اداره مي    طمسئول، مسئول شعبه يك منطقه و دو عضو ديگر هر كدام دو من            

  ».دادند و گزارش عملكرد را به جلسه شعبه خود مي
  

  ـ ارتباط شعب مركزي و غيرمركزي با هم6
رخي شعب حزبي با يكديگر ارتباط كاري نزديك داشتند مثل شعبه تحريريه و شـعبه               ب«

المللي كه از نظر نشر مطبوعات حزبـي اعـم از داخلـي و خـارجي و                   انتشارات و شعبه بين   
يا شعبه تداركات و شعبه مالي كه از        . چاپ آنها و ترجمه يا نگارش آنها به هم مرتبط بودند          

ركاتي و تأييد آنها و تأمين نيازهاي حزب از نظر خانه، كرايه دفاتر،             هاي تدا   نظر تأمين هزينه  
ارتباط نزديك با هـم     ... حقوق مسئولين، تهيه وسايل فني مورد احتياج، تهيه اتومبيل و غيره          

  .داشتند
اي از نظر     كه عبارت بودند از زنان، جوانان، دهقاني، كارگري، توده        » اي كار   توده« شعب  

كردند بـا يكـديگر ارتبـاط         ي يكساني ولي در محلهاي متفاوت كار مي       ها  آنكه روي موضوع  
ها و نواحي و ايالت       داشتند و اخيراً در سطح تهران جلسات هماهنگي آنها در بخش            نزديك  

 دهقـاني و  -اي قـبالً شـعبه تـوده   . و به نوعي در سطح شعب مركزي بـه وجـود آمـده بـود       
هـاي محلـي، دهقـاني،        ارخانه يا تعاوني  كارگري هر سه روي شوراهاي محلي، روستايي، ك       

اي   لذا در جنب شعبه توده    . اي بودند   بندي شده   كردند و داراي تجارب جمع      كارگري كار مي  
هـا بـين ايـن سـه شـعبه       قرار بود هر از چندي جلساتي جهت تبادل تجربـه در ايـن زمينـه      

ها   در ميان تشكلبه لحاظ آنكه» اي كار  توده«در عين حال هر كدام از شعب        ]. تشكيل شود [
پرداختند، براي تأمين مواد تبليغـي مـورد نيـاز            نظر حزب، مستقيم يا غيرمستقيم، مي       به تبليغ 

هاي دهقاني، طرحهـا، نوارهـاي        خود با شعبه تبليغات مرتبط بودند، پوسترها و تراكتها، نوار         
اي از  ن و تـوده كارگري، نمايش فيلم، اجراي تئاترها، نوارهاي زنان براي شعبه زنان و جوانا   
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يا شعبه تشكيالت خبر و پذيرش براي چك كردن افـراد و سـوابق آنهـا از                . آن جمله بودند  
مـسئول شـعبه خبـر و       ) شـهر (در سطح نواحي    ] و[داشتند    نظر امنيتي با هم ارتباط نزديك       

  1»كرد پذيرش در شعبه تشكيالت شركت مي
  

  شعبه تشكيالت كل
  كاركرد شعبه كل

) تـشكيالت (» بدنـه «و  ) كميته مركزي (» رهبري« مجموعه واحدي مركب از      حزب توده 
به يك اندام فعال در وهله      » بدنه«موفقيت حزب در جذب و سازماندهي افراد و تبديل          . بود

كميته (» رهبري«با اتكا بر تشكيالت است كه       . نخست به نهادهاي تشكيالتي آن وابسته بود      
ه يك مجموعه واحد عمل كند و اندام حزب را به عنوان يك اهـرم        تواند به مثاب    مي) مركزي

فعال در جهت اهداف خود به كار گيرد و متقابالً در جهت تقويت و تغذيه خود از آن بهره                   
  .جويد

 براي هدايت فعاليت سازمانهاي حزبي و نظـارت بـر اجـراي             كميته مركزي حزب توده   
  .بود» شعبه تشكيالت كل«ي، داراي يك ارگان تخصصي زبده به نام تصميمات رهبر

در واقع مغز تشكيالتي سـازمانهاي حـزب و حلقـه واسـط ميـان          » شعبه تشكيالت كل  «
شد و در مجموع شعب مركـزي،         محسوب مي ) سازمانهاي حزبي (حزب  » اندام«و  » رهبري«

رهنمودهـاي الزم  » ت كلشعبه تشكيال«در مسايل سازماني، . نقش كليدي و محوري داشت    
داد، بـر عـزل و نـصب مـسئولين نظـارت دقيـق داشـت و                    مي ارائهرا به سازمانهاي حزبي     

  .كرد هاي تشكيالتي را هدايت مي مجموعه فعاليت
هـاي مختلـف، اداره       هاي حزبي، عـزل و نـصب كادرهـا در مـسئوليت             گسترش سازمان 

يالتي و توضـيح سياسـت      هاي حزبي، شركت مـسئولين در جلـسات مـسئولين تـشك             كميته
و به طور   ... اي و      رهنمودهاي مختلف تشكيالتي، سياسي، آموزشي، مالي، توده       ارائهحزب،  

شـعبه  «گرفـت، از كانـال    كلي هر فعاليتي كه توسـط اعـضا و ارگانهـاي حزبـي انجـام مـي              
هيچ يك از شعب مركزي مجاز نبودند مستقيماً و بدون گـذر از             . گذشت  مي» تشكيالت كل 

هاي حزبـي تمـاس بگيرنـد و رهنمودهـاي خـود را               با سازمان » شعبه تشكيالت كل   «كانال
» شـعبه تـشكيالت كـل     «در شرايطي كه ميان يكي از شعب مركـزي بـا            .  دهند ارائهمستقيماً  

 هيـأت شـد و موضـوع در جلـسه            دبيران ارجـاع مـي     هيأتآمد، مسئله به      اختالف پيش مي  
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شعبه تـشكيالت   «مسئول  ( دبير تشكيالتي حزب     دبيران، توسط دبير مسئول شعبه مربوطه و      
  .گشت حل و فصل مي) »كل

كـه معمـوالً عـضو كميتـه مركـزي بـود و             (شعب مركزي حزب عالوه بر مسئول شعبه        
. تعـدادي عـضو، كاركنـان و همكـار داشـتند          ) شد   دبيران منصوب مي   هيأتمستقيماً توسط   

 مركـزي و جـذب كادرهـا از         تعيين و تأمين اعضاي شعب مركزي، كاركنان دستگاه كميتـه         
  .گرفت انجام مي» شعبه تشكيالت كل«سازمان حزبي به دستگاه كميته مركزي، توسط 

هـاي جاسوسـي و اطالعـاتي،         همچنين نقـش مهمـي در فعاليـت       » شعبه تشكيالت كل  «
و قـرار دادن آنهـا در پوشـش تـشكيالتي       » ويژه«و  » حساس«شناسايي افراد داراي موقعيت     

 ويژه اطالعاتي، تـأمين امكانـات بـراي فعاليتهـاي مخفـي، اطالعـاتي و                مناسب و ارتباطات  
هـاي حـزب از كانـال         كسب خبر از سازمانهاي حزبي در سراسـر جامعـه و القـاء سياسـت              

بر اين اساس، كاركرد اطالعـاتي، از كاركردهـاي    . سازمانهاي حزبي به سراسر جامعه داشت     
  . بود» شعبه تشكيالت كل«مهم 
 دبيران حزب در هدايت سـازمانهاي حزبـي         هيأتمقام    عمالً قائم » لشعبه تشكيالت ك  «
كـرده و     هاي حزبـي را يـا رأسـاً حـل و فـصل مـي                اين ارگان از سوئي مسايل سازمان     . بود

  هيـأت گيـري در جلـسه         با تصميم  - در مسايل مهم   -داد و يا      هماهنگيهاي الزم را انجام مي    
ي ديگر كليـه رهنمودهـاي سياسـي، امنيتـي،          از سو . پرداخت  دبيران به حل و فصل آنها مي      

انتقـال  » شـعبه تـشكيالت كـل     « دبيران به سازمانهاي حزبي، از كانـال         هيأت... اطالعاتي و   
  .يافت مي

ـ    ، فـرج  كميته مركزي حزب توده   » شعبه تشكيالت كل  «مسئول    هيـأت ي، عـضو    اهللا ميزان
  . و دبير دوم كميته مركزي، بودسياسي
  

  )جوان، جواد، جوانشير: نام مستعار: (ياهللا ميزان نامه فرج زندگي
ذب فعاليتهـاي   از دوره دبيرسـتان جـ     .  در تبريز به دنيـا آمـد       .ش1305 ي در نميزااهللا    فرج

 از دانـشكده  1328در . به عضويت حـزب درآمـد     )  سالگي 19 (1324 شد و در     حزب توده 
او در اين زمان جانشين دبير كميتـه حزبـي دانـشگاه            . التحصيل شد    فارغ فني دانشگاه تهران  

  عضو كميته ايالتي مازنـدران     1331 و در     مسئول كميته حزبي شهر بابل     1329در  .  بود تهران
  . گرديد

پـس از  .  شـد عـضو كميتـه ايـالتي آذربايجـان     منتقل شـد و  ر همين سال به آذربايجان    د
 دبيران كميته ايـالتي  هيأتتنها فرد باقيمانده از  ( به اتفاق علي متقي 1332  مرداد 28كودتاي  
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، منـوچهر هوشـمند     ، صـادق انـصاري    ) كه توسط فرمانداري نظامي دستگير نشده بود       تهران
 بـه تجديـد سـازمان بقايـاي تـشكيالت        و خـسرو روزبـه     ، پرويز شهرياري  ، باقر مؤمني  راد

، رابط در اين زمان او به عنوان عضو جديد كميته ايالتي تهران       . متالشي حزب توده پرداخت   
  توسـط سـرهنگ زيبـائي      1335در زمـستان    .  بـود   بـا سـازمان حـزب در آذربايجـان         تهران

 همكاري رهـايي يافـت و       لدستگير شد، ولي با دادن قو     ) بازجوي فرمانداري نظامي تهران   (
قايـاي رهبـري     از ايـران خـارج شـد و بـه ب           1336او در بهار    . مجدداً به گروه فوق پيوست    
در ) 1336( در پلنـوم چهـارم كميتـه مركـزي         ميزانـي .  پيوست فراري حزب توده در مسكو    

 آكـادمي علـوم اجتمـاعي     «و  » مدرسـه حزبـي   « در   سـپس بـه ترتيـب      شركت كرد و     مسكو
عـضو  ) 1339(او در پلنـوم هفـتم       .  به تحـصيل پرداخـت     در رشته اقتصاد سياسي   » شوروي

  .مشاور كميته مركزي شد
 مورد توجـه    ، و فرار مشكوك او از ايران       توسط سرهنگ زيبائي   انيميزمسئله دستگيري   

 بـه عنـوان     انـي ميز را نسبت بـه فعاليـت         قرار گرفت و مقامات اطالعاتي شوروي      ب.گ.كا
  . حساس كرد» جاسوس غرب«

  :نويسد  و مسئول شعبه انتشارات، مي، عضو كميته مركزي حزب تودهمحمد پورهرمزان
كنجكـاوي خاصـي    )... جوانـشير  (اعضاي جديد رهبري توده نسبت به ميزاني      

فرمانـدار   ( افـسر سـاواك    ، معـروف  داشتند آنها شنيده بودند كه سـرهنگ زيبـايي        
 او را در پناهگـاهش دسـتگير كـرده و    ، كمـي پـيش از مهـاجرت ميزانـي        )نظامي

 درباره اين واقعه خودش رسماً به رهبري توده         ميزانيالبته  . بالفاصله آزاد كرده بود   
 ب. گ.مأمورين كا. كننده نبود ها قانع اين توضيح براي شوروي... توضيحي داده بود 

 معتقد بودند ب. گ. مأمورين كا... مدتها از من خواستند كه در اين باره تحقيق كنم
او را به خارج فرستاده ولي فعالً با او كاري نـدارد و             ) فرماندار نظامي  (ككه ساوا 

حاال اين عقيده واقعـي     . كامالً آزادش گذاشته تا در لحظة مناسب به سراغش بيايد         
آنچه مسلم است، از سوي     . گفتند بر من معلوم نيست      آنها بود و يا نزد من چنين مي       

 هـم در     در حزب ايجاد نشد و ميزانـي        راه ترقي ميزاني   شورويها هيچگاه مانعي در   
  1.حزب يكي از فعالترين و پركارترين افراد رهبري بود

  ميزانـي  ،در جريان اين تجـسس    .  روشن است   به ميزاني  ب. گ. علت اطمينان بعدي كا   
ـ        ب. گ. نگيني به كا  تعهدات س   سـازمان   ، بـه  نـام مـستعار يـوري     ا   سپرد و توسـط فـردي ب
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 و توانست اعتماد آنهـا را جلـب كنـد و از آن پـس در هـرم                   1 شد  وصل جاسوسي شوروي 
در » صـداي ملـي ايـران     «سـيس راديـو     او در بدو تأ   .  راه صعود را پيمود    رهبري حزب توده  

  .  مدتي گرداننده اين راديو شد،مسكو
 اجرائيـه شـد و پـس از    هيـأت عضو مـشاور  ) 1347خرداد ( كميته مركزي 12در پلنوم  
اولي، ميزانـي بـه       به دبير  با صعود كيانوري  .  گرديد »پيك ايران « مسئول راديو    ،حميد صفري 

 دبيـران جديـد شـد و در         هيأت، عضو   ب.گ.اطالعاتي مورد قبول كا    عنوان يك مهرة زبده   
 بـه   ، براي سازماندهي گروههاي داخل كشور و آغاز فعاليـت حـزب در ايـران              1357اسفند  
 به تماس با افـراد گروههـاي پراكنـده حزبـي             آمد و به اتفاق عباس حجري بجستاني       تهران

اهللا   فـرج . ب شـد  وصمن، ميزاني به عنوان دبير دوم       گيري حميد صفري    پس از كناره  . پرداخت
 در  ب. گ.  مهمتـرين مهـرة كـا      و پس از كيانوري   دارد   ي تأليفاتي در زمينة ماركسيسم    ميزان
  . رفت  به شمار ميايران

مقـام و    سـازماني بـود و قـائم   مـسايل  در عين حال مغز متفكـر حـزب تـوده در         ميزاني
  به حكم دادگاه انقـالب اسـالمي       1367 در   ميزاني. شد  جانشين آيندة كيانوري محسوب مي    

  .شناخته شد و اعدام گرديد» االرض في  مفسد«
  

  ساختار شعبه
  :عبارت بودند از» شعبه تشكيالت كل«اعضاي 

  ).دبير تشكيالتي كميته مركزي(مسئول تشكيالت كل : ياهللا ميزان  فرج-1
كميتـه ايـالتي    ) دبيـر اول  (معاون تشكيالت كل و مـسئول       :  بجستاني  عباس حجري  -2

  ).دبير تشكيالتي كميته مركزي (تهران
و مـسئول   ) 1360 تا اواسط    1359اواخر  (معاون تشكيالت كل    :  محمدمهدي پرتوي  -3

  .و مسئول شعبه كادر)  سياسيهيأتعضو (سازمانهاي مخفي و نظامي 
  ). سياسيهيأتعضو (مسئول شعبه تشكيالت شهرستانها : شمن  تقي كي-4
و معاون تـشكيالت    ) 1361 (دبير كميته ايالتي تهران   ): حيدر مهرگان  ( رحمان هاتفي  -5

  ). سياسيهيأتعضو (كل 
  ).عضو كميته مركزي(مسئول تشكيالت خارج از كشور :  دكتر فريبرز بقايي-6
  ).دبير كميته مركزي(مسئول شعبه اطالعات :  رضا شلتوكي-7
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  »شعبه تشكيالت كل«شماي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، 1360گيري او از فعاليـت حزبـي در           ش و كناره  من  تقي كي ) انفاركتوس(پس از بيماري    
جـايگزين او در    ) شمـن   تا بهبود كي  ( به عنوان مسئول موقت شعبه شهرستانها        رضا شلتوكي 

 حزب   نظامي - ، مسئول سازمانهاي مخفي   ويمحمد مهدي پرت   .گرديد» شعبه تشكيالت كل  «
در ارتبـاط بـا شـعبه       » كميسيون فعاليـت مخفـي    « در چارچوب     دبيران و  هيأت، جنب   توده

 نظامي حزب   -سازمان رسمي حزب و سازمان مخفي     بين   بود و هماهنگيهاي     تشكيالت كل 
دفاتر و كاركنان ورزيده و مورد اعتمادي       »  تشكيالت كل  شعبه« .گرفت  انجام مي او  از طريق   

داشت و آرشيوهاي اطالعاتي و بايگانيهـاي       ) اي نسل قبل از انقالب      عمدتاً از جوانان توده   (
  :دهد باره بيشتر توضيح مي ي در اينمهدي پرتو محمد. متعدد مخفي داشت

  

  شعبه كادر

گردد كه داراي شرايط و ورزيدگي الزم         به فردي اطالق مي   » كادر«در اصطالح حزبي    «
كادرهاي حـزب   . باشد  فعاليت حزبي است و در سازمان حزبي داراي مسئوليت كليدي مي          

و بعـضاً بـه طـور       ) با دريافت حقوق از حـزب     (اي و تمام وقت        بعضاً به طور حرفه    توده
  .وقت فعاليت داشتند پاره

هاي تشكيالتي خود به تدريج به مسئله شـناخت و پـرورش              ، با تحكيم پايه   حزب توده 
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توجه كرد و نسبت به سنجش توانائيهـاي        » كادر«استعدادهاي جديد و ارتقاء آنها به سطح        
تر از نيروي آنها     گيري مناسب   كادرهاي موجود خود، در چهارچوب سازماندهي بهتر و بهره        

  .توجه نمود
كـادر  «،  »كادر درجه دو   « ،»كادر درجه يك  « در سه سطح     ادرهاي حزب توده  معموالً ك 

كاركنـان دسـتگاه كميتـه      » كادرهاي درجه يـك   «. شدند  شناسائي و تفكيك مي   » درجه سه 
  .و مسئولين درجه يك سازمانهاي حزبي بودند) به جز اعضاي كميته مركزي(مركزي 

شـعبه  «اي به نام       حزب تصميم به تشكيل ارگان ويژه       دبيران هيأت 1359در اواخر سال    
شعبه فوق بايـد در     .  محول شد  گرفت و مسئوليت تأسيس آن به محمدمهدي پرتوي       » كادر

با انتقـال   . كرد   تخصصي فعاليت مي    و به عنوان يك نهاد كامالً     » شعبه تشكيالت كل  «جنب  
 فعاليـت فـوق نيـز       1360در نيمه سال    » تشكيالت مخفي «به  » رسميتشكيالت  « از   پرتوي

  .متوقف شد
و مسئوليت تشكيالت مخفي به      1 پس از آنكه من از زندان آزاد شدم        59در اواخر سال    

  به من گفت كه از اين پس بـا جوانـشير            گذاشته شد، روزي كيانوري    عهدة رحمان هاتفي  
پس از تماس با جوانشير معلوم شد كه شعبه كادر قبالً در حزب سابقه نداشته               . تماس بگير 

و تنها در بعضي از احزاب اروپايي سابقه داشته است و براي اولـين بـار قـرار اسـت در                     
ها، آمـوزش  بندي كادر   وظايف اين شعبه تهيه آرشيو كادرها، رده      .  به وجود آيد   حزب توده 

منظور از كادر مسئولين تـشكيالتي از ردة مـسئول          . (شد  كادرها و گزينش كادرها ذكر مي     
 در آن موقع متذكر شد كـه بـراي سـازمان دادن شـعبه كـادر                 جوانشير.) حوزه به باال بود   

ـ                    نخست ن  بايد بايگاني كل تشكيالت را سر و سامان داد و اين كار را نخـستين وظيفـه م
كه قـبالً هـيچ سـابقة       (البته چند ماهي من براي آشنايي با كار تشكيالت علني           . دانست  مي

، شـعبه شهرسـتانها و غيـره         در جلسات ايالتي تهـران     همراه جوانشير ) ذهني از آن نداشتم   
پس . ر آشنا شوم  اي نداشتم جز آنكه ببينم و بشنوم و با جريان كا            كردم و وظيفه    شركت مي 

 از من خواست كه نيروي خود را روي كار بايگاني تـشكيالت بگـذارم               از مدتي جوانشير  
چرا كه وجود اين همه پرونده و كاغذ حاوي اسامي و مشخصات خطرناك اسـت و بايـد                  

ها   ههر چه زودتر به آنها رسيدگي و اطالعات اساسي را جدا كرده به كامپيوتر داد و پروند                
  .را از بين برد

براي اين منظور مدتي معطل امكانات از نظر جا و پرسـنل مانـدم و چـون تـشكيالت                   

                                                            
 . براي مدت كوتاهي بازداشت شد59 يك بار در سال پرتوي. 1
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ـ  تهران اين امكانات را هنوز فراهم نكرده بود از خانة سيما سالمت           ش كـه آن موقـع در   بخ
دريج قسمتي از بايگاني تشكيالت را بـه آنجـا        استفاده كردم و به ت     پشت تاالر رودكي بود   

 قرار شد در اين كار بـا  )علي كتاني( و حيدر   )عباس خرسند (منتقل كردم و بعد هم فرهاد       
آنها آن موقع در شهرستان بودند كه بـه تهـران منتقـل شـدند و فرهـاد                  . من همراهي كنند  

چند . ها هم به آنجا انتقال يافت  اجاره كرد و قسمتي از پرونده جلفا- ي در سيدخندانا  خانه
مربوط به هر يك (ها  قرار بود يك يك پرونده. ها شد ماهي وقت صرف مرتب كردن پرونده 

اينكه آيا معرفهـا آنهـا را تأييـد         بررسي شود، سوابق آنها، معرفهاي آنها و        ) از اعضا حزب  
كنند يا نه، از آنها پرسيده شود و پـس از تكميـل پرونـده، مهمتـرين مطالـب پرونـده                       مي

كه عمالً كـار    . اقدام شود ) كه قرار بود بعداً داده شود     (استخراج و جهت ثبت در كامپيوتر     
و در همان روزها ها باقي ماند      در همان مرحلة اول يعني منظم كردن و سريال كردن پرونده          

بود كه خبردار شدم از كميتة محل به خانة من كـه آن موقـع در                ) 60اوايل تابستان سال    (
 بـود آمـده و مقـداري    11 انتهاي بسطامي كوي اميني پـالك  - منزل پدري در ميدان وثوق   

همـان شـب    . كنماند كه خودم را هر چه زودتر معرفي           اند و خواسته    اوراق و كتب را برده    
 مـرتبط اسـت و      1359كردم كه اين جريان با جريان دستگيري ما در سال             چون تصور مي  

هـاي   تواند براي خانة فرهاد هم اتفاق بيفتد، بالفاصله تا صبح كوشـش كـرديم پرونـده         مي
فرداي آن روز   . موجود در خانة فرهاد را از بين ببريم، و قسمت اعظم آنها را از بين برديم               

هـا    مطرح كردم او هم از اين اقدام استقبال كرد و گفت اين پرونده          له را با جوانشير   كه مسئ 
پـس از آن بقيـه را در خانـة سـيما            . خطرناك است و بهتر اسـت همـه را از بـين ببـريم             

ش در جريان از بين بردن      بخ  مت در خانه سال   خود جوانشير . ش هم از بين برديم    بخ  سالمت
البته در خود تشكيالت تهران ليست اسامي اعـضاي         . ها حضور داشت و كمك كرد       پرونده

 كه مسئول تشكيالت تهران بود از بابت از با اين حال حجري  . كردند  حزب را نگهداري مي   
 سيستم كار او كه به بايگاني بـسيار اتكـاء           ها خيلي دلخور بود و      بين رفتن بايگاني پرونده   

  .داشت در واقع تا مدتي دچار اختالل شد
كرد، تا آنجا كه مـن اطـالع          در مورد مراحلي كه درخواست عضويت يك نفر طي مي         

كننده، فرم درخواست عضويت را كه چاپي بود پر           دارم، اينگونه بود كه نخست درخواست     
 نفـر را بـه      2نوشت و بايد حـداقل        اه سوابقش مي  كرد و در آن مشخصات خود را همر         مي

همراه اين فرم رونوشت يا فتـوكپي شناسـنامة         . كرد  عنوان معرف خود به حزب معرفي مي      
سپس اين درخواست در كميته بخـش و كميتـه ناحيـه مـورد              . كرد  خود را هم ضميمه مي    

يالت تهـران  شد و آنها هم نظر خود را ضميمه كرده بـه دبيرخانـه تـشك                رسيدگي واقع مي  
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رفت و با كارتهايي كه آنهـا از مشخـصات          فرستادند و از آنجا نخست به شعبه ويژه مي          مي
 در زندان ضعف نـشان   گروههاي ديگر ـ كساني كه در زمان شاه -ساواكي(عناصر ناباب 

شد و اگر سابقه نداشت از آنجـا بـراي شـعبه تحقيـق                داشتند چك مي  ) داده بودند و غيره   
 تحقيـق  -   شد در اين شعبه در مورد سوابق فرد درخواست كننده تحقيق مي. شد ستاده مي فر

شـد و نظـر       هايي از معرفيني كه گفته بود سئوال مي          و طي نامه   -از محل زندگي، محل كار    
شد و شـعبه پـذيرش پـس از           گرديد و به شعبه پذيرش فرستاده مي        معرفين هم ضميمه مي   

داد و سپس پرونده به بايگاني دبيرخانه برگـشته و            و نظر مي  بررسي پرونده روي عضويت ا    
  .شد پذيرش عضو جديد به تشكيالت ابالغ مي

 اين مجموعة اطالعاتي است كه من طي آن چنـد مـاه از سيـستم كـار تـشكيالتي و                    
م،  كه قبالً نوشت   پس از از بين رفتن بايگاني تشكيالت تهران       . گيري آن به دست آوردم      عضو

 تشكيل شعبة كادر هم كه اساس كارش بر بايگاني بود منتفي گرديـد   به خودي خود مسئله  
 گفت كه شعبه كادر را تنها در شرايط كامالً آزاد و بدون دغدغـة امنيتـي                 و خود جوانشير  

پس از آن هم از اواسـط       . هاي موجود عملي نيست     توان به كار انداخت و با محدوديت        مي
، من دوباره به مسئوليت تشكيالت مخفي برگشتم و از آن پس            ، به دستور كيانوري   60ل  سا

  1».ديگر با تشكيالت علني تماسي نداشتم و در جريان كار آن نبودم
  

  كميسيون مركزي سازمانهاي مخفي و نظامي
 آغاز  روزي انقالب اسالمي ايران    از بدو پي   فعاليت سازمانهاي مخفي و نظامي حزب توده      

، به عنوان مسئول    حزبي بود، بدان معنا كه كيانوري     » رسميت«اين فعاليت در آغاز فاقد      . شد
فعاليتهاي پنهاني، به داليل امنيتي خود را موظف به تـشكيل يـك ارگـان خـاص در جنـب                    

ند رهبري حزب توده نسبت به كليات عمليـات پنهـاني حـزب             ديد، هر چ    كميته مركزي مي  
 -  و بنـابر مالحظـات خـاص اطالعـاتي         ب.گ. به دسـتور كـا     1360در سال   . آگاهي داشت 

 دبيـران حـزب مـسئله سـازماندهي تـشكيالت مخفـي را       هيأت در جلسة   سياسي، كيانوري 
اي در     دبيران مقرر شد كـه كميـسيون ويـژه         أتهيمطرح ساخت و با تصويب جمعي اعضا        

بـراي  ) ، حجـري  كيـانوري، ميزانـي   ( دبيران مركب از دبيران تشكيالتي حـزب         هيأتجنب  
اعضاي ايـن كميـسيون كـه رهبـري فعاليـت تـشكيالت              .رهبري سازمان مخفي ايجاد شود    

مل سري بودن و قواعد پنهانكاري، به عهده داشـتند،          مخفي و نظامي حزب را، با رعايت كا       

                                                            
 .3/3/1362، بارجوئي، محمدمهدي پرتوي. 1
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  :عبارت بودند از
  ).دبير اول كميته مركزي حزب(مسئول كميسيون :  نورالدين كيانوري-1
  ).دبير دوم حزب و مسئول تشكيالت كل( معاون : ياهللا ميزان  فرج-2
  ).دبير كميته مركزي و دبير اول كميته ايالتي تهران: (ستاني بج عباس حجري-3
  ). سياسي و مسئول سازمانهاي مخفي و نظاميهيأتعضو  ( محمدمهدي پرتوي-4
  ).ر كميته ايالتي تهران سياسي و دبيهيأتعضو  ( رحمان هاتفي-5

»  نظـامي - تـشكيالت مخفـي  «و  » تشكيالت رسمي «با تركيب فوق هماهنگي كامل ميان       
  .حزب صورت گرفت

  
  شعبه اطالعات

  پيش از انقالب اسالمي
 پس  در كنگره دوم به تصويب رسيد و     1327 در سال    تشكيل شعبه اطالعات حزب توده    

 قرار داشـت و     اين شعبه نخست تحت مسئوليت دكتر غالمحسين فروتن       . از آن تشكيل شد   
از جمله افرادي كه بـه عنـوان        . شد   اداره مي   توسط دكتر مرتضي يزدي    1331سپس از سال    

، عـضو كميتـه مركـزي        شـهبازيان  آشوت: كردند عبارت بودند از     عضو در اين شعبه كار مي     
، )معـاون شـعبه   (، عضو مشاور كميته مركزي      ، اكبر شاندرمني  )معاون شعبه  (سازمان جوانان 

  كه پس از مسافرت فروتن     در دوران مسئوليت دكتر يزدي     .اي ديگر    و عده  گاگيك آوانسيان 
 منصوب گرديد و مـسئوليت       به عنوان معاون دكتر يزدي      آغاز شد، خسرو روزبه    به شوروي 

دوران بود كه شعبه اطالعـات      در اين   .  بود شعبه فوق در رهبري حزب با نورالدين كيانوري       
  . به منظور تصفيه درون حزبي دست به جنايات فجيع متعدد زد

و بـا همكـاري     ) معاون روزبه  (و آشوت شهبازيان  ) مسئول شعبه  (از جمله توسط روزبه   
 1.به وضع فجيعي بـه قتـل رسـيدند         افراد ديگر، چند نفر از اعضاي حزب از جمله لنكراني         

آوري اطالعات و خبر از سازمانهاي دولتي و ساير سازمانهاي نظامي و سياسي كـشور                 جمع
 ارتش عليـه    2 اجرائيه، كسب اطالعات از اقدامات پليس و ركن          هيأتو ارسال آن به اعضا      

سـازي آن، قـرار دادن رهبـران حـزب در جريـان               اعضا و سـازمانهاي حـزب بـراي خنثـي         
تصميمات و اقدامات مقامات دولتي و سازمانهاي مخـالف حـزب و شناسـايي و تعقيـب و      

از ) تهيه كروكي و مراقبت ثابت  (مراقبت از افراد مهم وابسته به حكومت و عوامل امريكايي           

                                                            
 .)فرمانداري نظامي تهران (و سير كمونيزم در ايران) سرهنگ زيبايي (كمونيزم در ايران: ك.ر. 1



480 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

در اين دوران شعبه اطالعات نقـش يـك         . كاركردهاي مهم شعبه اطالعات در اين دوره بود       
 و بـازوي اجرايـي آن در        كـرد و چـشم و گـوش حـزب تـوده             مـي ارگان اطالعاتي را ايفا     

 و سـاير    طبق اعترافات كيانوري  . شد  فعاليتهاي پليسي و اطالعاتي و جاسوسي محسوب مي       
 اسناد، شعبه اطالعات حزب توده در اين سالها كامالً نقش شبكه جاسوسي اتحـاد شـوروي             

  .گذاشت  ميكرد و به طور منظم اطالعات مهم را در اختيار مأمورين شوروي ا ميرا ايف
  

  پس از انقالب اسالمي
، شـعبه    به دسـتور كيـانوري     1358 در داخل كشور، در اوايل       با آغاز فعاليت حزب توده    

در ايـن مقطـع، بـه دليـل         .  فعاليت خـود را آغـاز كـرد        اطالعات به مسئوليت رضا شلتوكي    
شد تا در صـورت       خوانده مي » شعبه خبر و پذيرش   «مالحظات امنيتي، شعبه به طور رسمي       

لو رفتن، توجيه الزم براي عملكرد آن وجـود داشـته باشـد و نهادهـاي قـضايي جمهـوري            
اهميـت ايـن    . ي متهم نـسازند   اسالمي، حزب توده را به تشكيل يك سازمان اطالعاتي پنهان         

 بارهـا، چـه در جلـسات رهبـري          شعبه در عمليات حزب توده تا بدان حد بود كه كيانوري          
و يكـي از مهمتـرين      » چشم و گـوش حـزب     «حزب و چه به طور خصوصي، اين شعبه را          

  .كرد خواند و مسئولين تشكيالت كل را به نهايت همكاري با آن موظف مي شعب مي
  

  :  سياسي و مسئول شعبه اطالعاتهيأت، عضو نامه رضا شلتوكي زندگي
ــشاه1305 در رضــا شــلتوكي ــ در كرمان ــده  ب ــا آم ــه همــراه . دني در دوران دبيرســتان ب

 شد و سـپس بـه        در كرمانشاه  ودهجذب سازمان جوانان ت   ) عموييمحمدعلي  (اش    پسرخاله
 رفت و پس از چندي به عضويت         به تهران  همراه او براي ادامه تحصيل در دانشكده افسري       

ز عضويت، با كشف سازمان نظـامي حـزب         سه ماه پس ا   .  درآمد سازمان نظامي حزب توده   
 دستگير و در دادگاه نظامي به حبس ابد         ستوان دوم هوائي رضا شلتوكي    ) 1333مرداد   (توده

اي بارها ابراز نـدامت كـرد و تقاضـاي عفـو               مانند ساير زندانيان توده    شلتوكي. محكوم شد 
  : چنين نوشت به شاه13/8/1335مله در نامة مورخ از ج. نمود

 مفتخراً به شرف عرض     - پيشگاه مبارك بندگان اعليحضرت همايوني شاهنشاهي     
 كـه بـه جـرم       نثار ستوان دوم هوائي سابق رضا شـلتوكي         جان: رساند  همايوني مي 

باشـم    ده محكوم و زنداني مي    عضويت در سازمان نظامي وابسته به حزب منحله تو        
همانطور كه در پرونده مـنعكس      ) سه ماه (نمايم كه مدت كمي       صادقانه اعتراف مي  

است فريب تبليغات گمراه كننده سازمان مزبور را خورده، ولـي خـداي متعـال را                
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شكر كه عالوه بر اينكه قدمي در راه منافع حزب مزبور برنداشته در اولين گامهـاي             
د خيانتكارانه آن برده و دريافتم كـه معـصومانه در چنگـال آنهـا               خود پي به مقاص   

اينـك ضـمن    . انـد   پرستانه من سوءاستفاده نموده     افتاده و از حس غرور ملي و شاه       
اقرار صريح به خطاهـاي گذشـته از پيـشگاه آن پـدر تاجـدار اسـتدعاي عفـو و                    

ام دو مرتبه تجديد      كرده  گند ياد  سو بخشودگي نموده و همان طور كه به قرآن مجيد        
 عزيـز   سوگند نموده كه تا آخـرين قطـره خـون در راه شاهنـشاه بـزرگ و ايـران                  

زنده . فداكاري نموده و با هر نوع تبليغات بر عليه مقام شامخ سلطنت مبارزه نمايم             
   رضا شلتوكي-دوم سابق هوائي  ستوان                 . باد شاهنشاه، پاينده باد ايران

 تا اوجگيري انقالب اسالمي در زندان بـه سـر بـرد و    عليرغم اين ابراز ندامتها، شلتوكي    
 از گذشته پنـد     عليرغم اين، شلتوكي  .  به همراه ساير زندانيان سياسي آزاد شد       1357در سال   

  را مديون آنان بود پشت كرد و بـه حـزب تـوده           نگرفت و به مردمي كه زندگي مجدد خود       
 نقـش   او در تجديد حيات حزب تـوده در دوران پـس از انقـالب اسـالمي ايـران                 . پيوست

سهم قابل توجهي در جـذب     » زنداني سياسي رژيم شاه   « وجهة او به عنوان      .اساسي ايفا كرد  
 از نظر معلومات تئوريـك در       شلتوكي. دود جوانان ناآگاه چپ زده به حزب توده داشت        مع

به دليل همين خـصوصيات مـورد       . سطح متوسط و از نظر شخصيتي كامالً مطيع و تابع بود          
ضو كميتـه   غياباً به عنوان ع   ) 1357اسفند  (او در پلنوم شانزدهم     .  قرار گرفت  توجه كيانوري 

 سياسـي و دبيـر كميتـه        هيـأت و عـضو    رشد كـرد    مركزي  انتخاب شد و سپس با سرعت         
 به علت سرطان پروسـتات  ،1365 در سال  ، پس از دستگيري   شلتوكي. مركزي حزب گرديد  

بـا نـام مـستعار      (، حـسين قلمبـر      در شعبه اطالعـات حـزب تـوده       .در بيمارستان درگذشت  
 و مـسئول    قلمبر از كادرهاي مورد اعتمـاد كيـانوري       . شد   معاون شعبه محسوب مي    )يامكس
  . پيوست به حزب توده1356بود كه در سال  »گروه منشعب از چريكهاي فدائي خلق«

  
  كاركردهاي شعبه اطالعات

توان چنـين      را پس از انقالب مي      كاركردهاي شعبه اطالعات حزب توده     علل وجودي و  
  :بيان داشت

  
  كاركردهاي درون حزبي

 ايجاد يك سيستم اطالعاتي در درون حزب و كنترل سـوابق و فعاليتهـاي كادرهـا و                  -1
  .زباعضا و هواداران، به منظور جلوگيري از رسوخ و خنثي ساختن عوامل نفوذي در ح
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 شناسايي و كنترل افراد حزبي بـه منظـور پيـشگيري از هرگونـه عـدول احتمـالي از                    -2
و ) باند كيانوري (مواضع و جلوگيري از فعاليتهاي انتقادي و اعتراضي احتمالي عليه رهبري            

  .شد تشخيص داده مي» مضر«تصفيه حزب از عناصري كه وجودشان 
  

  كاركردهاي برون حزبي
بندي اطالعات و اخبار كشور، به ويژه اطالعات درون حاكميـت و        ردآوري و جمع   گ -1

ارگانها و نهادهاي انقالبي و دولتي و آشنا شدن با مسايل دروني آن، به منظور تنظيم مـشي                  
اين اطالعات در راستاي اهـداف زيـر        . هاي عملي   ريزي  سياسي و تاكتيكهاي حزب و برنامه     

  :شد به كار گرفته مي
 دامن زدن به اختالف برداشتهاي درون حاكميت و نيروهاي مـسلمان و تـشديد و                - الف

  :تبديل آن به تضاد در جهت ايجاد بحران
اصالحات «،  »دو گرايش در حاكميت   «ما به تشكيالت در مورد مسايلي از قبيل         

گفتيم كه خط حزب را در اين زمينه هر چه بيـشتر و بـا                 مي» قانون كار «و  » اراضي
 دبيـران در جريـان كامـل بـود و مـا در              هيـأت به داخل جامعه ببرنـد و       تمام قوا   

داديم در مورد اينكه بايد اين مسايل         تحليلهاي هفتگي كه به تهران و شهرستانها مي       
ما در مورد دو گرايش در حاكميت خط تشديد         . را در بين جامعه برد تأكيد داشتيم      

شي از خاستگاه و پايگـاه طبقـاتي        و باز كردن آن براي مردم را داشتيم و آنها را نا           
  1.كرديم دانستيم و در اين جهت با تمام قوا عمل مي مي

هاي تبليغاتي حزب در سطح جامعـه، بـراي كـسب اعتبـار و قانونيـت                   تنظيم برنامه  - ب
و » تأييـد خـط امـام     «بخشيدن به حزب و نيز بدنام كردن انقالب اسالمي با تكيه ظاهري بر            

  .به آنبستن خود 
  .سازي و سنجش افكار سازي، جو  شايعه-ج

گرفت، بستگي به اهميت      وقتي حزب تصميم به ايجاد جو و پخش شايعه در جامعه مي           
  .پرداخت موضوع و سنجش جوانب مسئله، به بسيج نيرو و امكانات متناسب با آن مي

 در حزب عالوه بر كارهاي انتشاراتي، هر فرد حزبي موظف بـود در جامعـه              ... 
به (اي بودن      حزبيها بدون بيان حزبي و توده      60حرف حزب را بيان دارد و از سال         

در پوشـش مـذهبي يـا ملـي جوسـازي           ) علت حفاظت و مردمي نشان دادن امـر       

                                                            
 .1362ي، بازجويي، اهللا ميزان فرج. 1
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نمودند مثالً در مـورد تعاونيهـا همـين كـار را              كردند و خط حزب را پخش مي        مي
و بـه   ) كـز اقتـصادي   در مقابله بـا خـط عـدم تمر        (كردند و در پوشش تعاوني        مي

  1.ساختند طرفداري از تمركز اقتصادي جو مي
 با محور قرار دادن خود، هر مخالفي را با اتهامات واهي هدف حملـه قـرار                 حزب توده 

كرد و به روشهاي غيرمستقيم شايعه را به تمـام            در اين راه از تاكتيكهايي استفاده مي      . داد  مي
  .دادند د و اعضا، اين شايعات را به درون جامعه تسري ميدا تشكيالت انتقال مي

 اشـاعه داده شـد، هماهنـگ بـا گـروه            1361يكي از مهمترين اين شايعات كه در سـال          
 در سـازمان اطالعـاتي جمهـوري        ، شايعة نقش ارتشبد سابق حسين فردوست      شاپور بختيار 
  2! بوداسالمي ايران

 كسب اخبار و اطالعات از فعاليت نيروها، جناحها و گروههاي وابسته بـه غـرب بـه              -2
  :منظور

  . و شورويها و سياستهاي حزب توده  تنظيم برنامه-الف
، بـه حاكميـت     ب تـوده   و حـز    بخشي از اين اخبار در چارچوب منـافع شـوروي          ارائه  -ب

هاي فعاليـت قـانوني و منافقانـه          جمهوري اسالمي، براي جلب اعتماد آنها و تحكيم پايه        
  .حزب

، بـه نهادهـاي    و حـزب تـوده   اخبار و اطالعات فوق، در چارچوب منافع شوروي  ارائه -ج
حرافي، به منظور از زير ضربه خارج كردن حزب         اطالعاتي جمهوري اسالمي به شكل ان     

  .توده و نيروهاي وابسته به شرق
 كسب اخبار و اطالعات از فعاليتها و مـسايل درونـي گروهكهـاي چـپ و التقـاطي                   -3

به منظور تنطيم مشي حزب در برخـورد و نهايتـاً جـذب    ...)  و چريكهاي فدائي و منافقين   (
  .هاي حزب با عملكرد اين گروهكها ن عملكردآنان و هماهنگ ساخت

 كسب اطالعات از زندگي، سوابق و ويژگيهاي شخصيتي و رواني و مواضع فكري و               -4
سياسي و ديگر اطالعات پرسنلي از شخصيتها، مسئولين مملكتي و افراد سرشـناس مـذهبي     

  .هاي سياسي و تنظيم خط برخورد حزب با آنان و روحاني به منظور سوءاستفاده
از فعاليتهــا و مــسايل نهادهــاي ) مــستقيم و غيرمــستقيم( كــسب اخبــار و اطالعــات -5

                                                            
 .1362، بازجويي، فرزاد دادگر. 1
، مؤسسه مطالعات و پژوهـشهاي      ، خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست     ظهور و سقوط سلطنت پهلوي    : ك.ر .2

 .9ـ8، صص 1367، سياسي
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، بـراي بقـا امنيتـي آن و گمـراه           جمهوري اسالمي در رابطه با حـزب تـوده         اطالعاتي نظـام 
  .ساختن نهادهاي اطالعاتي

 و سازمان جاسوسي آن     تهيه اخبار و اطالعات موردنياز شوروي     :  فعاليتهاي جاسوسي  -6
  :هاي زير توسط رابطين در زمينه) ب.گ.كا(

  .؛ تعداد و مراكز آموزشي آنها اخبار فعاليتهاي گروههاي مجاهد افغاني در ايران-الف
 اطالعات محرمانه سياسي و اخبار مناسبات، روابط و مـذاكرات سياسـي محرمانـه               -ب

 رهنمود تنظيم   ارائه با ديگر كشورها و      ين و شخصيتهاي جمهوري اسالمي ايران     ميان مسئول 
 و مقامـات     و شـگردهاي برخـورد بـا مـسايل ايـران           سياست خارجي و اطالعاتي شوروي    

  .جمهوري اسالمي ايران
ادها و مناسبات محرمانه اقتصادي ايـران بـا     اطالعات محرمانه اقتصادي، اخبار قرارد     -ج

  .كشورهاي ديگر
  

  ساختار شعبه اطالعات
 3بـا  ) 17/11/1361(را قبـل از ضـربه   ) اطالعـات (ساختار شعبه مركـزي خبـر و پـذيرش     

  :دهيم نمودار زير نشان مي
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  شعبه اطالعات در شهرستانها
در مناطق حزبي، مسئولين سازمانهاي ايالتي و واليتي در عين حـال مـسئولين اطالعـات           

هـا و رهنمودهـا از طريـق شـعبه            شعبه مركـزي اطالعـات بـا صـدور بخـشنامه          . نيز بودند 
يـالتي و   تشكيالت كل و شعبه شهرستانها و يا در برخورد حضوري با مسئولين سازمانهاي ا             

داد كه هرمـاه كليـه خبرهـاي منطقـه، اعـم از سياسـي و        واليتي، مكرراً و مؤكداً دستور  مي      
در شـعبه شهرسـتانها،   . اجتماعي، از طريق پيك به شعبه مركـزي شهرسـتانها ارسـال گـردد         

بندي شده و اخبـار مربـوط بـه شـعبه اطالعـات، بـه آن ارسـال                     ارسالي تقسيم  هاي  گزارش
  .شد مي

شـد،    ، كه يكي از پركارترين مناطق حزب محسوب مـي          و آذربايجان غربي   ندر كردستا 
 ، مسئول سازمان ايالتي آذربايجـان     انوشيروان ابراهيمي (،  ستاد مشتركي مركب از حزب توده     

مـستقر در منطقـه و      » اكثريـت «و سـازمان    )  مسئول سازمان ايالتي كردسـتان     و علي گالويژ  
  :داليل تشكيل اين ستاد عبارت بود از.  جناح كنگره، ايجاد گرديدحزب دمكرات

 به عنوان يكي از مراكز تـردد و فعاليـت ضـدانقالب           اهميت خاص آذربايجان غربي    -1
  .راست و وقوع اتفاقات متنوع و مهم، مانند جابجايي نيروهاي راست در مرز

 احساس نياز به مرجعي جهت تعيين صحت و سقم و ارزيابي اخبار واصله و جمـع                 -2
  .و ارسال آنها به مراكز موردنظر

گـرا در منطقـه، بـه منظـور           و عملكرد نيروهاي شوروي    ايجاد هماهنگي در برخورد      -3
  .توسعه و تحكيم فعاليت آنها و تسلط بر اوضاع منطقه

  
  شعبه اطالعات در تهران
كرد، بـسياري از رهنمودهـا و          كار مي   كه زيرنظر تشكيالت تهران    شعبه اطالعات تهران  

مـشي كلـي خـود را از شـعبه            كـرد و خـط       دريافت مي  كيالت تهران امكانات خود را از تش    
كليه اخبار و اطالعات، طبق رهنمودهـاي حـزب، توسـط           . نمود  مركزي اطالعات كسب مي   

رسيد و مسئولين  شد و توسط مسئولين حوزه به دست مسئول ناحيه مي    آوري مي   اعضا جمع 
كليـه  ) حجـري (» سات«مسئول  . فرستادند   مي »تسا«ناحيه بعد از مطالعه براي مسئول خبر        

داد و    بندي و تفكيك نمـوده، اخبـار شـعب ديگـر را بـه آنهـا مـي                   اخبار را مطالعه و تقسيم    
رهنمودهاي الزم را در برخورد حضوري به مسئولين خبر نواحي داده و اين كار به صورت                

 مـشي كلـي خـود را از         همانطور كه گفته شد، شعبه خبـر تهـران        . يافت  اي ادامه مي    زنجيره
، خبرهـا را پـس از تفكيـك و          شـعبه خبـر تهـران     . كـرد   شعبه مركزي اطالعات دريافت مي    
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 را كـه نيـاز بـه        ييها  گزارشاي از     فرستاد و پاره    بندي براي شعبه مركزي اطالعات مي       جمع
 به دستور شعبه مركزي اطالعات، شـعبه خبـر تهـران          . كرد  شت پيگيري مي  پيگيري مجدد دا  

شـعبه اطالعـات    . موظف به تهيه منابع ثابت براي به دست آوردن اخبار مستمر و پيگير بود             
، تعدادي خانه مـسكوني متعلـق بـه         هاي  گزارش جهت انجام كار و آرشيو اسناد و         در تهران 

در .  مخفي و تعدادي شركتهاي پوششي در اختيار داشـت      يشناختة حزب يا اعضا    نا ياعضا
)  نفـر  37جمعـاً   ( نفـر    16  نفر كادر و در شعبه اطالعات تهـران        21شعبه مركزي اطالعات،    

اكثر اعضا شعبه اطالعات متأهل بـوده و بـه صـورت زوج و تمـام وقـت در                   . شاغل بودند 
سازي پوشش آنها     اين، خود در عادي   . گرفتند  انه از حزب پول مي    اختيار حزب بودند و ماهي    

  .و كمك به حفظ مسايل امنيتي و نيز ارتقاء كيفيت كار بسيار مؤثر بود
  

  تقسيم كار و فعاليت شعبه اطالعات
بود، زيرا به داليل امنيتـي ايـن عنـوان          » شعبه خبر و پذيرش   «نام رسمي شعبه اطالعات،     

بررسي » پذيرش«و  » خبر«فعاليت اين شعبه را در دو بخش        . ودمناسب تشخيص داده شده ب    
  :كنيم مي

 اين بخش از وظايف شعبه اطالعـات، وظـايف ضـداطالعاتي آن را شـامل                :ـ پذيرش 1
  :شد و عبارت بود از مي

هنگامي كه درخواست عضويت جديـدي بـه        :  پذيرش افراد بر مبناي ليست سياه      -الف
، پس از تـصويب عـضويت       )شدند  به حزب جذب مي   در مورد افرادي كه     (رسيد    حزب مي 

شـعبه  (» شـعبه ويـژه   «براي  )  فتوكپي شناسنامه آنها   1361و در سال    (آنها در حوزه، نام آنها      
شد تا با اسامي و اطالعاتي كه حزب از افـراد سـاواكي و ضـدانقالب                  ارسال مي ) اطالعات

، فـرد بـه عـضويت     »يـژه شـعبه و  «در صورت تأييـد     . آوري كرده بود، تطبيق داده شود       جمع
ارسال شده  » شعبه ويژه « براي تسهيل كار هر ناحيه، ليستي از       1361در سال   . شد  پذيرفته مي 

  . بود، تا خود آنها به تطبيق اسامي بپردازند
 ليست سياه، جلوگيري از نقل و انتقال بـيش از حـد الزم اسـامي در            ارائهيكي از داليل    

هـاي      بردن ضـريب حفاظـت و ممانعـت از شناسـايي           و باال    60 -61شرايط امنيتي سالهاي    
) نفوذيهاي مطبوعات، صـدا و سـيما و غيـره         : مانند(اضافي نسبت به اسامي عناصر حساس       

  .بود
شـد و او را مـدتي در          اگر عضو جديد در ليست نبود، با او تماس آزمايشي گرفتـه مـي             

ود، مسئول خبر ناحيه از     ولي اگر نام او در ليست سياه نواحي ب        . گذاشتند  حوزه آزمايشي مي  
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اگـر بـا سـاير      . خواست تا دقيقـاً بررسـي شـود         شعبه مركزي مشخصات بيشتري از فرد مي      
 سـؤال پذيرفتنـد، بلكـه معـرفش نيـز زيـر       مشخصات او هماهنگي داشت، نه تنها او را نمي   

شد تا دقيقاً مشخص شود كه اين فرد چرا، با چه انگيزه و از چـه            رفت و آنقدر پيگير مي      مي
 1358اين روش كـار از همـان ابتـداي سـال            . كانالهايي قصد نفوذ در حزب را داشته است       

  .گرفت انجام مي
كار ديگر شعبه پس از پذيرش عضو، زيرنظر داشـتن          :  كنترل افراد و حفاظت اعضا     -ب

  .اي و تشكيالتي بود آنها در سير مراحل حوزه
اهـداف  ) 2سـي عقيـدتي     افكـار سيا  ) 1: امور حفاظت اعـضا و كنتـرل آنهـا بـه لحـاظ            

خبر و  «بايد يادآوري كرد كه وظيفه شعبه       . جاسوسي و نفوذي، به عهده شعبه اطالعات بود       
ايـن شـعبه نيـز      . با وظيفه شعبه بازرسي و رسيدگي، كامالً متفاوت بود        ) اطالعات(» پذيرش

 دهي گمـارده بـود      براي گزارش را  براي كنترل و نظارت بر جريانهاي داخلي حزب، افرادي          
سيستم كنترل شعبه بازرسي به     . كه اعضا شعبه بازرسي و رسيدگي، از جمله اين افراد بودند          

در واقـع نـوعي نظـارت مـستقيم         . شد   بودند ختم مي   ب. گ. رأس آن كه عوامل مستقيم كا     
  . بر درون حزب بودشوروي

  :بود از عبارت و شد شامل مي را آن ياطالعات وظايف شعبه، وظايف از بخش اين :ـ خبر2
 داراي يك سيستم     شعبه اطالعات حزب توده    :ـ ايجاد يك سيستم خبرگيري كارا       الف

گسترده گردآوري خبر بود كه از آغاز تجديد حيات حزب پس از انقـالب همـواره وجـود                  
دائمي، تـصادفي،   : يسيستم خبرگيري حزب بر چهار نوع منابع خبر       . داشت و توسعه يافت   

  .مستقيم و غيرمستقيم مبتني بود
شـد كـه بـه دليـل          منابع مستقيم خبرگيري شعبه اطالعات شامل اعضايي از حـزب مـي           

هـاي مهـم قـرار        در بطن مـسايل و سـوژه      ... امكانات خانوادگي، شغلي، دوستي، آشنايي و       
 وصـل كنـد و بـا ايجـاد     كوشيد تا اين عناصر را مستقيماً به خود    شعبه اطالعات مي  . داشتند

 گزارش آنها را دريافت دارد و مانع حمل و نقل گزارشهاي آنهـا بـه صـورت                   ارتباط سريع 
اين اقدام، هم كـارايي و هـم حفاظـت    . در درون شبكه حزبي گردد    » پيك«كتبي و از طريق     

فتند، در  گر  منابع مستقيم اطالعاتي كه در ارتباط با شعبه قرار مي         . داد  اين منابع را افزايش مي    
ريزي شعبه اطالعات به صورت عناصر اطالعـاتي نفـوذي، بـا          صورت لزوم بر اساس برنامه    

اعـم از ضـدانقالب چـپ بـه منظـور      (پوشش كامالً مناسب، به فعاليت در سوژه مـوردنظر          
كسب اطالعات و در صورت لزوم ايجاد انشعاب به نفع حزب و در ضدانقالب راسـت بـه    

  .داختندپر مي) منظور كسب اطالعات
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شد   خبرگيري شعبه اطالعات، شامل كليه اعضاي حزب مي       ) با واسطه (منابع غيرمستقيم   
گيري شبكه حزبي، اطالعات خود را با واسطة سازمان حزبي بـه              كه بر اساس طرح گزارش    
  .داشتند شعبه اطالعات ارسال مي

 در بطـن    منابع دائمي، آن افراد حزبي بودند كه به دليل امكانات و شرايط خـاص خـود               
در مورد اين افراد طبعاً كاركرد اطالعاتي بر سـاير          . گرفتند  يك سوژه مهم اطالعاتي قرار مي     

يافت و عموماً به عنوان منابع مستقيم، يعني عناصر اطالعـاتي، در    وظايف حزبي رجحان مي   
  . گرفتند ارتباط مستقيم با شعبه اطالعات قرار مي
موضـوع  كه به طور تـصادفي و مـوقتي از يـك            شد    منابع تصادفي، شامل آن افرادي مي     

اين منابع گاه با واسطه سازمان حزبي و گاه مستقيماً          . شدند   اطالعاتي مطلع مي   داراي ارزش 
دهي پرداخته و كاركرد اطالعاتي آنها تخليه كامل سـوژه و پايـان عمليـات ادامـه      به گزارش 

  .يافت مي
 به عنـوان رئـيس شـبكه اطالعـاتي          در اين باره، الزم است به نقش درجه اول كيانوري         

مانند جريـان كودتـاي     (در موارد بسيار مهم     .  اشاره شود  ب. گ.  و عامل مهم كا    حزب توده 
كـرد و هـيچكس       ه خود وصـل مـي      او منابع اطالعاتي را مستقيماً ب      )»نقاب« و سازمان    نوژه

هدايت اين عناصر توسـط     . گرفت  در جريان جزئيات قرار نمي    ) حتي شعبه اطالعات  (ديگر  
در . گرفـت    و نه ارگانهـاي حزبـي، صـورت مـي          ب.گ. و با مشورت رابط كا     خود كيانوري 

 اسـالمي، در چـارچوب       بخشي از اين اطالعـات بـه مـسئولين جمهـوري           ارائهصورتي كه   
هاي حضوري و     شد، كيانوري رأساً در مالقات       تشخيص داده مي   يتاكتيكهاي حزب، ضرور  

  .داد هاي كتبي اين كار را انجام مي نامه
 شـعبه اطالعـات حـزب       :ايجاد سيستم آرشيو مبتني بر حركت و اهداف حـزب         ـ    ب

بنـدي    طبقـه . شد  بار اطالعاتي حزب محسوب مي     داراي آرشيو نسبتاً مفصلي بود، كه ان       توده
  :اين آرشيو به شرح زير بود

، طلبـان، طرفـداران بختيـار       ايـن آرشـيو شـامل سـلطنت       :  آرشيو ضدانقالب راسـت    -1
 و  ، جبهه ملي  ، حزب دمكرات  ، كومله ساواكيها، باندهاي خروج از مرز، حزب خلق مسلمان       

: هـاي آن عبـارت بـود از         شد و زيـر مجموعـه       هرگروه به يك موضوع تقسيم مي     . شد  مي... 
اسامي و مشخصات رهبران و فعالين، اسـامي و مشخـصات اعـضا و هـواداران، چگـونگي                  

  .فعاليت تشكيالت، ارتباطات داخل و خارج كشور و ساير اطالعات مهم
در . شـد    و مطبوعات تغذيه مـي     ها  گزارشاين آرشيو از دو بخش      : آرشيو دولتمردان  -2

هاي جرايد كه در زمينه شناخت مواضع فكري دولتمردان مـؤثر             آرشيو مطبوعات كليه بريده   
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گرفت و به ترتيب الفبـايي         را در برمي   ها  گزارش، كليه   ها  گزارشآرشيو  . شد  بود بايگاني مي  
  .ود جاي داده بودهاي زير را در خ موضوع

  

  

  

  آرشيو دولتمردان
  

  

  

  

  

) اعـم از روحـانيون و مـسئولين       (مطلب قابل ذكر ديگر اين كه براي اسامي دولتمـردان           
هـا بـر اسـاس ايـن اسـامي مـستعار بازنويـسي         شـد و گـزارش   نامهاي مستعار انتخاب مـي    

  . گرديد مي
 بـه ترتيـب حـروف الفبـا          افـراد را   هـا   گـزارش در آرشيو شناخت نماينـدگان مجلـس،        

 مربـوط بـه حـزب    هـاي  گـزارش . نوشتند كردند و براي هر فرد يك كارت مي بازنويسي مي 
  .شد   نيز در اين قسمت بايگاني ميجمهوري اسالمي

 افراد دولـت و دسـتگاه اداري، پـشت سـرهم            هاي  گزارشدر مورد دستگاههاي دولتي،     
سـازمان مجاهـدين    «شد، آرشيو مربـوط بـه          فرد يك كارت نوشته مي     بازنويسي و براي هر   

  .شد نيز در اينجا بايگاني مي» انقالب اسالمي
بـه  » روحانيـت مبـارز   «و  » قوه قـضائيه  «مورد روحانيت، آرشيو مربوطه به دو بخش         در

  .شد و فعال تقسيم ميمعناي كليه روحانيون مسئول 
  :نويسد  ميميزاني.  سازماندهي شد1359آرشيو دولتمردان از سال 

شـرح حـال    ( گفتيم راجع به هر شخصيت يك پرونده داشته باشيد           1359سال  
  �چه علني و غيرعلني و خصوصي) سخنرانيهايشان اعالم مواضع

 و وابستگان رژيم گذشته بـود كـه         شامل اسناد ساواك  :  آرشيو مربوط به شاخه ويژه     -3
  .شد اي از وضعيت آنها نوشته مي اسامي آنها كارت شده بود و خالصه

                                                            
 .1362، بازجويي، )جوانشير(ي اهللا ميزان فرج. 1

 آرشيو مطبوعات

  ـ نمايندگان مجلس1

وزيـر،    رئيس جمهور، نخست  (ـ دولت و دستگاه     2

ــان و ــل،   وزراء و معاون ــديران ك ــشاوران،  م  م

 مديران عامل، استانداران، فرمانداران، بخشداران

 ـ روحانيت3
 قوه قضائيه

 روحانيت مبارز

 هاگزارشآرشيو
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 سياسي، اسـناد بعـضي پلنومهـا، اسـناد          هيأتشامل صورت جلسات    :  بايگاني راكد  -4
هاي حزب به احزاب كمونيـست ديگـر و          ، نامه  با وزارت ارشاد   رسمي مكاتبه روزنامه مردم   

حـزب كمونيـست   «، »سـاكا «بالعكس، تعدادي گزارش از تاريخچه بعضي از گروههـا مثـل         
 و بالعكس، تعدادي كتاب قديمي كه بـراي    »سازمان فدائيان خلق  «هاي حزب به      ، نامه »عراق

شـدگان حـزب      هاي قديمي و مقداري گزارش از كشته        حزب ارزشمند بود، تعدادي اعالميه    
بـه صـورت فـيلم و ميكـروفيلم درآمـد و در             ) به جز كتابها  (اكثر موارد   . قبل از انقالب بود   

  .قرار گرفت) محمدمهدي پرتوي(اختيار شبكه مخفي 
دهـي و     رهنمود و هدايت بدنه حزب و تشكيالت در مورد چگـونگي گـزارش            ـ    ج

  .موضوعات درخواستي
انتقال رهنمودها و موضوعات درخواستي به بدنه حزب توسط شعبه اطالعـات، بـه دو               

خبر «هاي شعبة به اصطالح  بخشنامه. گرفت ها انجام مي شكل كتبي و ابالغ شفاهي در حوزه     
  .يافت شد و از آنجا به شبكه حزبي انتقال مي به شعبه تشكيالت كل ابالغ مي» و پذيرش

 اهميـت خبـر،     -اول: شد  رهنمودهاي شعبه اطالعات به طور كلي به دو دسته تقسيم مي          
نويسي و خبررسـاني كـه         چگونگي گزارش  -چرا بايد خبر داد و چگونگي كسب خبر، دوم        

  .حاوي نكات فني بود
شد كه وظيفه تمـام اعـضا و هـواداران حـزب              ه با قسمت اول، از ابتدا گفته مي       در رابط 

شـنوند، بـه      بينند و مـي     است كه در مورد عموم مسايل مملكتي، آنچه را در اطراف خود مي            
دانـد و لـذا       اطالع حزب برسانند و فكر نكنند كه حزب اين موضوع يا آن موضـوع را مـي                

اش نيـست و       كه حزب كسي جز افراد و اعضا رهبري        شد  ادعا مي . خبررساني اهميت ندارد  
تحليـل مـشخص    «تواند    رهبري حزب زماني مي   . بايد افراد، رهبري را تغذيه اطالعاتي كنند      

. داشته باشد كه از فاكتهاي گسترده و متعـدد و مـشخص اسـتفاده كنـد               » از اوضاع مشخص  
تي را خـود بـه دسـت    براي رهبري حزب به تنهايي مقدور نيست كه چنين اخبار و اطالعـا     

 اطالعات گوناگون از    ارائههر چه رابطه خبردهي و      . آورد، بلكه اين وظيفة همة اعضا است      
تر باشد، رهبـري مـسايل را بهتـر تحليـل نمـوده و بـه موقـع                    جامعه به رهبري حزب قوي    

بنـابراين همـه اعـضا و       . گيـرد   بينانـه را پـيش مـي        كند و يك سياست واقع        گيري مي   تصميم
ان حزب بايد در اين زمينه به مثابه چشم و گوش حزب و رهبري عمل كننـد و هـر                    هوادار

شنوند، اعم از آنكه موثـق باشـد يـا نيمـه موثـق يـا                  بينند و مي    اتفاق، حادثه و خبري كه مي     
  .شايعه، داراي منبع باشد يا نه، براي رهبري حزب بفرستند

  :شد هاي زير عمل مي   گونه براي تهيه خبر به
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ر براي رفتن به مساجد و شنيدن سخنرانيها به خصوص در رابطه بـا مـسئولين                 دستو -1
  .مملكتي

  ...ماشين، هواپيما، خيابان، اداره و:  دقت در تهيه خبر در برخوردهاي تصادفي مانند-2
  . استفاده از امكان آشنايي يا فاميلي با شخصيتها، مستقيم يا با واسطه-3
  .يندگان مجلس و تخليه اطالعاتي آنها در حد مقدورـ دستور براي تماس تلفني با نما4
  . ايجاد رابطه با عناصر ضدانقالب آشنا و تخليه اطالعاتي آنها-5

داد و     به سخنرانيهاي شخصيتهاي مملكتـي در مـساجد اهميـت زيـادي مـي              حزب توده 
توانند مطـرح      رسمي نمي  ها و ارگانهاي    معتقد بود كه بسياري از مطالبي كه آنان در روزنامه         

هاي حزبي اين بود كه مساجد        پس، يكي از وظايف كميته    . نمايند  كنند در مساجد مطرح مي    
او بايـد   . منطقه خود را شناسايي كرده و براي هر مسجد شخص يا اشخاصي را مأمور كنند              

تـرين مطالـب و سـخنان سياسـي           كرد و عمده    به هنگام سخنراني در آن مساجد شركت مي       
،  و شـوروي انان را در رابطه با نيروهاي درون حاكميت، مواضع آنها نسبت به امريكـا       سخنر

، نظريـات اجتمـاعي،     گرا و انجمـن حجتيـه       ، حزب توده، ضدانقالب راست    جنگ افغانستان 
نوشـت و در حـد امكـان طـرز تلقـي               مـي   را …اقتصادي و فرهنگي در مسايل مملكتي و        

  .نمود مستمعين و جو جلسه را نيز ارزيابي مي
ت مردم پاسـخ    سؤاالدانيم نمايندگان مجلس در تماس تلفني هفتگي به           همانطور كه مي  

يكي از وظايف اعضاي حزب اين بود كه به اين نمايندگان تلفن كنند و با عنـوان                 . دهند  مي
 در مسايل مملكتي و گرفتن پاسخ، از نظرهاي آنان مطلـع   ت سنجيده و محوري   سؤاالكردن  

بندي بـه      پس از جمع   ها  گزارش. شوند و آنها را به طور كتبي به مسئول حزبي تحويل دهند           
برخوردهاي تصادفي در ماشـين، هواپيمـا و قطـار و           . شد  شعبه مركزي اطالعات ارسال مي    

  . كسب اطالعات نيز از شگردهاي اطالعاتي حزب بود
نويسي و ارسال خبر، حـاوي نكـات          ت دوم از رهنمودها دربارة چگونگي گزارش      قسم
 و  7×10نويسي، در كاغـذ       نويسي، چارچوب معيني مانند تميز      دربارة نحوه گزارش  : فني بود 
  .شد  مطرح مي…نويسي مستقيم يا غيرمستقيم و  خالصه

ي، بـه طـور     هـاي اطالعـات     ها، به خصوص بخـشنامه      رهنمود حزب اين بود كه بخشنامه     
اين رهنمود به ويـژه     . ترين حلقه حزبي انتقال يابد      ها مطرح شود و تا پائين       شفاهي در حوزه  

  :داليل اين رهنمود به شرح زير بود.  اهميت يافت1360-1361در سالهاي 
آينـد و     شد كـه چـون همـه مـي           در جلسات و بحثهاي خصوصي حزبي گفته مي        -الف

ل نفوذ ديگـر گروههـا و جريانـات ضـدحزبي زيـاد             كنند لذا احتما    درخواست عضويت مي  
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 هـر   ارائهاز اين رو از حوزه مسئولين به پائين، بايد با مراقبت ويژه برخورد كرد و از                 . است
  .نوع متن كتبي كه بتواند متضمن خطر براي موجوديت حزب باشد جلوگيري نمود

هـاي    امه جهت پنهان كردن مسايل خود از جمهوري اسالمي، رهبري حزب بخـشن            -ب
حتي . داد  مخالف با مصالح نظام و قوانين مملكتي را به طور شفاهي به بدنه حزب انتقال مي               

داشت به طريق تماس مستقيم و شفاهي         ي در اين زمينه را كه از بدنه دريافت مي         هاي  گزارش
  . كرد كسب مي

ن ها به صورت كتبي و شفاهي بود كـه محورهـاي اصـلي آ        همانطور كه گفتيم، بخشنامه   
  :چنين است

  .نويسي  در مورد چگونگي گزارش-1
  . در مورد كسب خبر عمومي-2
  . در مورد تهيه خبر از منابع مستقيم-3
  .نويسي و حفاظت موارد اطالعاتي  در مورد رمز-4
  . موضوعات درخواستي-5
  . در مورد اسناد-6

ي حفاظـت   در زمينه رمزنويسي و حفاظت موارد اطالعاتي، نويسنده گزارش يا خبر برا           
مسئول ناحيه براي خود و بخشها يك كـد         . نوشت  مي) شماره(خود نامش را به صورت كد       

هـاي   هـا يـا شـماره    در مورد شـماره . كرد كه شامل يك عبارت يا يك جمله بود     انتخاب مي 
در . شـد    مـي  ارائـه گذاشتند و به صورت رمـز         تلفن نيز عدد يا اعداد قراردادي بين خود مي        

كه اگر گزارش به دست نيروهـاي انتظـامي       » در اتوبوس : منبع«: نوشتند   مي ها  گزارشبعضي  
  .بيفتد قابل پيگيري نباشد

مسايل مورد درخواست حزب از اعضا شامل اخبـار محـل سـكونت و كـار، اطالعـات         
 و  ، قـوه قـضائيه، دولتمـردان، انجمـن حجتيـه          درباره روحانيت، مجلـس شـوراي اسـالمي       

  .ضدانقالب بود
در رابطه با محل سكونت، شناخت همسايگان از لحاظ طبقاتي و وابـستگي گروهـي و                
شغلي آنها، ترددهاي اطراف منزل، تغيير منزل و به طور كلي تغييـر و تحـوالت حاصـله در              

  .شد محل سكونت بايد بررسي و گزارش مي
نلي، تعويض مسئولين، خطـوط طبقـاتي و        در مورد محل كار بايد تغيير و تحوالت پرس        

  .شد وابستگي فرهنگي و عقيدتي فوراً گزارش مي
 هر چه از روحـانيون فاميـل، آشـنا،    اعضااز ابتدا بخشنامه كرده بوديم كه كليه  
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دانيد اطالعات جمع كنيد و به مركز بدهيد، اين دستور صـريح حـزب                همسايه مي 
  1.خاباتها در انت بود، تحت پوشش تعيين خط امامي

آوري كنند مانند نماز جمعه، همچنـين         ما گفته بوديم مطالب شخصيتها را جمع      
 گفتيم راجع به هر شخـصيت پرونـده داشـته           59در مورد مجلسيها و همچنين سال       

  2. علني و خصوصي آنهامسايلباشيم حتي 
ها داشتيم ولي اين در لفظ و در          ما نياز به شناخت روي دولتمردان و خط امامي        

ري بود ولي ما در عمل كروكي آنها، سخنرانيهايشان، مواضعشان را دريافـت و              تئو
  3.كرديم جمع مي

حد شناخت دولتمردان تا مديركل و فرمانـدار بـود كـه از رئـيس جمهـور و                  «
   4.»شد وزير و وزير همينطور تا پائين را شامل مي نخست

براي تهيه اخبار، از عوامـل   در اين مورد عالوه بر استفاده از تمام بدنه و امكانات حزب             
يك منبع مستقيم اطالعاتي در يك اداره كل يا وزارتخانه موظف           . شد  نفوذي نيز استفاده مي   

  .شد  ميارائهبه تهيه موارد فوق بود و حتي كروكي محل سكونت نيز 
ت، افـراد    نيز حزب مؤكداً خواسته بود هر خبري از نوع تشكيال          در مورد انجمن حجتيه   

نيز هماهنگي نزديكي   » اكثريت«در اين رابطه حزب با      . و مشخصات دقيق آنها گزارش شود     
  .داشت

ي در مورد اسناد دولتي، در اوايل تشكيل حزب و تهيه اخبار توسط اعضا، يكي از اعضا               
داد كـه ظـاهراً اهميـت         آورد و بـه حـزب         كارمند در يك ارگان دولتي، اصل يـك سـند را            

كس هيچ سندي را براي آنها        داد كه هيچ    از آن پس حزب رهنمود كتبي مي      . شتچنداني ندا 
ولي همزمـان   ! باشد  زيرا اسناد دولتي است و مربوط به كار آنها و مسايل دروني مي            . نفرستد

كرد كـه از ايـن بـه بعـد اصـل سـند را بـراي حـزب                     در بخشنامه و ابالغيه شفاهي، اعالم       
سعي كنيد كپي سند را و يا اگـر         . كند و چه بسا لو برود       اد مي نفرستيد، زيرا بعداً اشكال ايج    

  !نتوانستيد محتواي آن را بنويسيد و براي حزب بفرستيد
العاده،   عالوه بر وظايف اصلي شعبه اطالعات، كه شرح داده شد، در مسايل ويژه و فوق              

 از  پـس 1361از جملـه، در سـال   . شـد   داده ميدستورهايياز طرف رهبري حزب به شعبه       

                                                            
 .، بازجوييرضا شلتوكي. 1
  .همان. 2
 .ي، بازجويياهللا ميزان فرج. 3
 .، بازجوييرضا شلتوكي. 4
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 هيـأت  و تـصميم   از لو رفتن شبكه جاسوسي حزب و اطالع آن به كيانوري    ب.گ.اطالع كا 
دبيران حزب مبني بر خروج اعضاي كميته مركزي از كشور، مسئله بررسي امكانات خـروج      

 و ، خلـيج فـارس    ، سـرخس   آسـتارا  - بيـل ، محـور ارد   درياي مازندران : هاي  از راه (از كشور   
  1.به شعبه اطالعات و سازمان مخفي محول شد...) ، هوايي و درياي عمان

.  شـديم   آشـنا  به طور اجمالي با سـازمان و كاركردهـاي شـعبه اطالعـات حـزب تـوده                
شود، شعبه اطالعات از مهمترين ارگانهاي سازمان حزبي محسوب           همانطور كه مالحظه مي   

مشي و تاكتيكهاي     حزب را در پيگيري خط    ) تعبير كيانوري (» چشم و گوش  «شد و نقش      مي
شعبه اطالعات در عين حال يكي از مهمترين اجزاء شبكه جاسوسي حزب            . نمود  آن ايفا مي  

شـد و بافـت و        محسوب مي )  نظامي -حزب و سازمان مخفي   » رسمي«در كنار شبكه    (ده  تو
و در حـد يـك سـازمان اطالعـاتي مجهـز و             » شعبه«وظايف آن، آن را به چيزي وراي يك         

  .گسترده تبديل كرده بود
  

  شعبه كل ايدئولوژيك
) انيزاسـيون  ارگ -تشكيالت(در كنار سازماندهي    ) پروپاگاند(و ترويج   ) آژيتاسيون(تبليغ  

شعبه كل ايدئولوژيك، ارگـان     .  لنينيستي است  -سه ركن اساسي فعاليت احزاب ماركسيستي     
، بــراي اجــراي كاركردهــاي تبليغــي و ترويجــي تخصــصي كميتــه مركــزي حــزب تــوده

  .بود) ايدئولوژيك(
ارگانهـاي مـستقلي    ) 1327ارديبهشت   (نخستين بار طبق تصميم كنگره دوم حزب توده       

شـعبه  «مـسئوليت   . بـه وجـود آمـد     » شعبه تبليغات كل  «و  » شعبه تعليمات كل  «تحت عنوان   
، ، داود نـوروزي    بود و در آن افرادي چون شاهرخ مـسكوب         با احمد قاسمي  » تعليمات كل 
 كه در ميان روشنفكران متجدد آن دوره         و عبدالحسين ملك   ، عبدالرحيم احمدي  رحيم نامور 

بـا دكتـر    » شعبه تبليغات كل  «مسئوليت  . شدند، عضويت داشتند    افراد باسوادي محسوب مي   
پـس از انحـالل     .  عضويت داشـتند    آن افرادي چون بزرگ علوي      بود و در   فريدون كشاورز 

بـه  (، تركيب فوق به هم خورد و بعدها مـسئوليت ايـن شـعب               1327حزب توده در بهمن     
 پس از فرار فـروتن از ايـران، دكتـر كيـانوري           .  بود با دكتر فروتن  ) »شعبه مطبوعات «همراه  

 ايـن سـمت حـساس را        وليت شعب فوق را به عهده گرفت و در دوران دولت مصدق           مسئ
  .دار بود عهده

                                                            
 .1362، بازجويي، يمحمدمهدي پرتو. 1
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، مسئوليت امور ايـدئولوژيك      پس از انقالب اسالمي ايران     با تجديد سازمان حزب توده    
.  گـذارده شـد    به عهده احـسان طبـري     » شعبه كل ايدئولوژيك  «ه نام    ب حزب و ادارة ارگاني   

، مسئول فعاليتهـاي  »تئوريسين حزب«، و به عبارت شايع »دبير ايدئولوژيك « به عنوان    طبري
  1. بودترويجي و تبليغي حزب توده

شـعبه مركـزي    ) 1: را تحت پوشـش داشـت     رسماً چهار ارگان    » شعبه كل ايدئولوژيك  «
 تحريريـه مجلـه     هيأت) 4،  )تعليمات(شعبه مركزي آموزش    ) 3شعبه پژوهش،   ) 2،  تبليغات

  .  ارگان سياسي و تئوريك كميته مركزي حزب توده-دنيا
مـضمون  ( به عنوان دبير ايدئولوژيك حزب حق داشـت تـا بـر محتـواي                احسان طبري 

و كتب و نشريات حزب، يعني بر فعاليتهـاي         ) ارگان مركزي حزب   (نامه مردم ) ايدئولوژيك
. ته باشـد  و شعبه انتشارات حزب نظـارت داشـ       )  تحريريه نامه مردم   هيأت(شعبه مطبوعات   

ولي در عمل،   . كرد  مسئول شعبه انتشارات نيز در جلسات شعبه كل ايدئولوژيك شركت مي          
 به علت غرق شدن در مطالعات تئوريك و فقدان روحيه تشكيالتي، نـه تنهـا                احسان طبري 

بر مضمون ايدئولوژيك شعب انتشارات و مطبوعات نظارت نداشت، بلكه در فعاليت شعب       
نيـز مداخلـه   ) تبليغـات، آمـوزش، پـژوهش، تحريريـه دنيـا     (ئوليت مستقيم خـود     تحت مس 

  . نداشت
 -1360شعبه كل ايدئولوژيك در واقع به عنوان يك ارگان وجود نداشت؛ طي سـالهاي               

. اي نداشـت     نيـز جلـسه    1360 تنها چند جلسه تشريفاتي برگزار كرد و از اوايل سال            1358
 عمـالً توسـط دبيـر اول         مركزي تبليغات، پژوهش، آموزش و تحريريه دنيا       فعاليتهاي شعب 

 از نظر مضمون ايدئولوژيك نيز منـوچهر بهـزادي     . شد  كنترل و هدايت مي   ) كيانوري(حزب  
  .بر آنها نظارت داشت) دبير مطبوعاتي و سياسي حزب(

  :كل ايدئولوژيك عبارت بودند ازاعضاي شعبه 
  ).مسئول( سياسي و دبير كميته مركزي هيأت، عضو  احسان طبري-1
مسئول شعب آمـوزش و پـژوهش و        ( سياسي   هيأت، عضو مشاور     رفعت محمدزاده  -2

  ).مسئول مجله دنيا
  ).مسئول شعبه مركزي تبليغات( سياسي هيأت، عضو  ابوتراب باقرزاده-3
  ).مسئول شعبة انتشارات(، عضو كميته مركزي  محمد پورهرمزان-4

  

                                                            
 .18ـ9، صص ، انتشارات اميركبيرشناخت و سنجش ماركسيسم: ك.ر. 1
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  شعبه پژوهش
 براي اولين بار در طول تـاريخ فعاليـت          ن پس از پيروزي انقالب اسالمي ايرا      حزب توده 

اعـضا ايـن شـعبه را      . بـا اهـدافي مـشخص بنيـان گذاشـت         » پژوهش«اي به نام      خود، شعبه 
ترين كادرهاي تعليم يافته حزبي كه هركدام سالهاي متمـادي در             متخصصين ورزيده و زبده   

وجـود  . داد  ربه نموده بودند تـشكيل مـي      هاي مختلف علمي تحصيل كرده و كسب تج         رشته
ها اهميـت و كـارايي ايـن شـعبه را              نفر تحصيل كرده دانشگاهي در عموم زمينه       40بيش از   
گستردگي و تنوع كار شعبه در حد يك دستگاه دولتي، بيانگر عمق و اهميت              . دهد  نشان مي 

   .كار اين شعبه است
ـ          هـاي    ق و همگـام بـا كميـسيون       شعبه پژوهش متشكل از چندين كميسيون بود كه منطب

گانه جمهـوري اسـالمي       هر بحثي كه قواي سه    . كرد  دولت، مجلس و قوه قضائيه فعاليت مي      
در دستور كار داشت و يا هر برنامه و طرحي كه در دست تهيه داشت، حزب نيز متقابالً بـا                    
 استفاده از كادرهاي متخصص خود در اين شـعبه، در همـان زمينـه در كميـسيون مربوطـه                   

هاي   عالوه بر امور تخصصي و فني، شعبه پژوهش در زمينه         . داد   مي ارائهتحقيقات و طرحي    
اي براي تربيت كـادر متخـصص    داد و حتي بخش ويژه تئوريك نيز تحقيق وسيعي انجام مي     

  .نيز سازمان داده بود
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  عبه پژوهششتشكيل 
  :شعبه مركزي پژوهش با اهداف زير به وجود آمد

 بـه    با تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي منطبـق بـر جامعـه ايـران              تغذيه رهبري حزب   -1
  .تر سياستها در قبال جمهوري اسالمي منظور اتخاذ هرچه دقيق

از قبيـل  ( پژوهش وسيع و تحقيق گسترده در عمـوم مـسايل اقتـصادي و اجتمـاعي          -2
 بهداشت، بانـك و امـور مـالي، مـسكن،           ،صنعت، كشاورزي، دامپروري، آموزش و پرورش     

 طرحهـاي جـامع در هـر زمينـه و كوشـش در پـذيرش آن توسـط                   ارائـه و  ...) ساختمان و   
  .جمهوري اسالمي

 اشاعه نظرات شعبه پژوهش در امور اجتماعي و اقتصادي با رنگ اسـالمي در همـه                 -3
  .ارگانهاي جمهوري اسالمي به منظور مسخ اسالم و پياده كردن نظرات حزب

  ).آلترناتيو( تربيت كادر در جهت تشكيل دولت جايگزين -4
  . تربيت كادر پژوهشگر به منظور توسعه كادر-5

  
  ساختار شعبه پژوهش و وظايف كلي كميسيونها

، دبير دوم كميتـه مركـزي حـزب و بعـد از او              اولين مسئول شعبه پژوهش حميد صفري     
  . بود عضو كميته مركزي و آخرين مسئول آن رفعت محمدزادهبابك اميرخسروي

نظـر در مـسايل          و صاحب   از اعضاي قديمي سازمان افسران حزب توده       دكتر محمدزاده 
 بري حـزب از زنـدان شـاه   او به عنوان افسر شهرباني، عامل اصلي فرار ره    . ماركسيستي بود 

هاي   سال در مدارس مختلف حزبي در زمينه       30 گريخت و حدود     بود كه با آنان به شوروي     
اي و متخصص در خدمت حزب و اهـداف    مختلف آموزش ديد و به عنوان يك كادر حرفه        
 بـا    از اوان اقامـت در شـوروي       محمـدزاده . آن پس از پيروزي انقالب اسالمي قرار گرفـت        

او دكتراي اقتصاد داشت و در پلنوم شـانزدهم كميتـه مركـزي حـزب               .  مرتبط شد  ب.گ.كا
 هيـأت به عـضويت مـشاور      ) 1360(به عضويت كميته مركزي و در پلنوم هفدهم         ) 1357(

 بـود و در دوران       سـال مـسئول مجلـه دنيـا        20 مدت   محمدزاده. سياسي حزب توده درآمد   
 ساله حزب در جمهوري اسـالمي، مـسئوليتهاي شـعبه پـژوهش، شـعبه مركـزي                 4فعاليت  

  . را به عهده داشت تحريريه مجله دنياهيأتآموزش و 
 بـه حـزب     در فرانسه . ش1355 در    دكتر دشتي  . بود معاون شعبه پژوهش سيامك دشتي    

 داشت و مدتي به عنوان استاديار و سرپرست         او دكتراي الكترونيك از فرانسه    .  پيوست توده
به عنوان سرپرست   ) 1362تا ارديبهشت    ( و مدتي  بخش الكترونيك مدرسه عالي فني تهران     
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آخـرين مـسئوليت حزبـي او       .  مشغول به كـار بـود      بخش الكترونيك تحقيقات وزارت نيرو    
  .معاونت شعبه پژوهش بود
مركـب از مـسئول     (گيري شعبه پژوهش شوراي مركـزي شـعبه           عاليترين مرجع تصميم  

بيل نظارت بر تـشكيل كميـسيونها و گـزارش كـار            شعبه، معاون شعبه، كه امور اجرايي از ق       
شـعبه پـژوهش در وهلـه اول زيرنظـر          . بود) شعبه را به عهده داشت و مسئولين كميسيونها       

)  دبيـران هيـأت  سياسـي و  هيـأت (مسئول شعبه كل ايدئولوژيك و نهايتاً تحت نظر رهبري     
يلـي كـه بعـداً       كميـسيون بـه دال     3 كميسيون بود كه     14شعبه پژوهش مركب از     . حزب بود 

وظيفه اصلي  . كميسيون تئوريك، مغز شعبه پژوهش بود      .خواهد آمد، در حالت تعليق بودند     
گيـري عـام      اين كميسيون تغذيه تئوريك شعبه و بررسي مسايل تئوريك مورد نياز و نتيجـه             

اين كميسيون برنامه كار خود را بر . تئوريك از بررسي كميسيونهاي ديگر شعبه پژوهش بود    
  :ور عمده زير قرار داده بودسه مح

ــف ــه نظــرات راه رشــد مطــرح شــده توســط   : » راه رشــد«: ال ــق و بررســي كلي تحقي
نظران ماركسيسم و تحليل كلي از اوضـاع اقتـصادي و اجتمـاعي جامعـه ايـران بـه                     صاحب

تعيين خـط تئوريـك     . ، هدف اصلي اين محور بود     »راه رشد «منظور تطبيق شرايط جامعه با      
هاي حاكميت جمهوري اسـالمي       گيري   مشي سياسي حزب در قبال جهت      حزب و در نتيجه   

  .بندي كار اين بخش است نتيجه و جمع
مطالعه دقيق و بررسي و نقد ماركسيـستي نظـرات          : »بررسي نظرات فقهاي اسالمي   «: ب

 هرچـه بهتـر نظـرات       ارائـه هاي اقتصادي و اجتمـاعي، بـه منظـور            فقهاي اسالمي در زمينه   
 اسالمي و شناخت هر چه بيشتر و بهتر نظـرات متفكـرين اسـالمي بـه                 ماركسيستي با رنگ  

 از نتـايج تحقيقـات ايـن        منظور مسخ نظرات آنان و بررسي نظرات اقتصادي شهيد بهـشتي          
  .بخش بود

 و دورنمـاي آن در آينـده،        تحقيق در رابطه با تعاونيهاي موجـود در ايـران         : »تعاون«: ج
 ارائـه رسي نظرات دولت جمهوري اسالمي در اين رابطه و نحوه اداره تعاونيها به منظـور             بر

ها، تهيه كتب تاريخ تعـاوني و تعاونيهـاي موجـود در              طرح مناسب از نظر حزب در تعاوني      
كميسيون آمـوزش و متـدولوژي، وظيفـه         . از كارهاي انجام شده توسط اين بخش بود        ايران

بنـا بـه اظهـارات رفعـت     . م تربيـت كـادر متخـصص و پژوهـشگر را داشـت     حساس و مه  
  ».تربيت كادر براي دولت آينده بود«، مسئول شعبه پژوهش، وظيفه اين كميسيون محمدزاده

  .كميسيون امور قضايي موظف به بررسي لوايح قضايي و نقد آنها بود
 پيمانكاري و مسايل و معضالت مربوط بـه         مسئوليت كميسيون ساختمان بررسي مسايل    
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   .داد  ميارائهها  مسكن در شهرها و روستاها بود و طرحهايي در اين زمينه
وظيفه كميسيون درمان و بهداشت تحقيق و بررسي آماري از وضـع بهداشـت، بررسـي                

هـاي توريـسم و جهـانگردي و     كميسيون .نظريه ملي كردن درمان و موارد مربوط به آن بود        
  . ر به علت كمبود نيرو تشكيل نشده بودهن

  
  فعاليتهاي شعبه پژوهش

  :داد شعبه پژوهش به منظور پياده كردن اهداف خود فعاليتهاي زير را انجام مي
 هيـأت  اجتماعي و تحليلهـاي مربوطـه بـراي          - تهيه بولتني از اخبار و آمار اقتصادي       -1

  .سياسي حزب
هـاي علنـي و غيرعلنـي بـه           ي مختلف با روش   ها   در زمينه  پيشنهادها طرحها و    ارائه -2

  .دولت جمهوري اسالمي ايران
 نگارش مقاله و القاء نظرات حزب براي درج در مطبوعات بدون عنـوان كـردن نـام                  -3
  .حزب
 ارتباط مستقيم با عوامل نفوذي به منظور تغذيه فكري آنها و گـرفتن آمـار و اخبـار                   -4

  .نهاالزم از آ
 ترجمه و تأليف كتب به منظور تغذيه داخلي حزب و اشاعه افكـار ماركسيـستي در                 -5

  .هاي ايدئولوژيك، سياسي و اقتصادي جامعه در تمامي زمينه
  

  كانالهاي تغذيه اطالعاتي
ترين نياز شعبه پژوهش بود به طـور كلـي از             اطالعات اقتصادي و اجتماعي كه ضروري     

  .شد سه مسير تهيه مي
بـسياري از اعـضاي شـعبه در ادارات، كارخانجـات، مـدارس،             : ابع مستقيم شعبه   من -1

اين عده يا اطالعاتي را كه مستقيماً در محل كار در اختيارشان            . شاغل بودند ... دانشگاهها و   
ايـن اطالعـات را     ) منـابع اسـتخدامي   (آوردند و يا توسط همكاران ديگر         بود براي شعبه مي   

ايـن طريـق گـردآوري، مفيـدترين اطالعـات را در            . دادند  رار مي گرفته و در اختيار حزب ق     
  .داد اختيار شعبه قرار مي

آوري خبـر و اطالعـات حـزب كـه در شـعبه               شـبكه وسـيع جمـع     :  شعبه اطالعات  -2
اخبـار  . شد  اطالعات متمركز بود، مسير دوم رسيدن اطالعات به شعبه پژوهش محسوب مي           

ار مهم اقتصادي اجتماعي در اختيار شـعبه پـژوهش          رسيده به شعبه اطالعات، آمارها و اخب      
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  .گرفت قرار مي
شعبه تشكيالت كل كه كليـه شـاغلين و بعـضي از نفوذيهـا را               :  شعبه تشكيالت كل   -3

ايـن  . كرد، مسير ديگري براي كسب خبـر مـورد نيـاز شـعبه پـژوهش بـود                  سازماندهي مي 
نظـر خـود در       نفوذيهاي تحت قسمت، اخبار و آمار مورد استفادة شعبه پژوهش را از طريق            

گذارد و در مواردي عوامل نفوذي را در ارتباط مـستقيم بـا شـعبه پـژوهش          اختيار شعبه مي  
  .داد قرار مي

هـاي      آوري اخبار و اطالعات اقتـصادي كـه از طريـق رسـانه              جمع:  اطالعات آشكار  -4
ي از مـسيرهاي    گرديد نيـز يكـ      ها منتشر مي    خانه  گروهي و بولتنهاي آماري ادارات و وزارت      

  .شعبه داراي آرشيو دقيقي از اينگونه اطالعات بود. مهم تغذيه شعبه پژوهش بود
موضـوعات  . سـاخت   اطالعات گردآوري شده، زمينه كاري را براي تهيه طرح فراهم مي          

  :شد مورد بررسي و پژوهش عمدتاً به سه طريق زير پيشنهاد مي
 در صـورت تـشخيص     زب تـوده   دبيران حـ   هيأت سياسي و    هيأت:  رهبري حزب  -الف

از جملـه   . كـرد   موضوعات حساس، پژوهش در مورد آن را به شعبه پـژوهش پيـشنهاد مـي              
پيشنهاد رهبـري حـزب     » ملي كردن بازرگاني خارجي   «و  » راه رشد «پژوهش در دو موضوع     

  .بود
ر نظـر   مسئولين شعبه تعليمات و پژوهش بـا د       :  مسئولين شعبه تعليمات و پژوهش     -ب

گرفتن نيازها، به خصوص نيازهاي دروني حزب، پيشنهاداتي به كميسيونهاي مختلف شعبه            
هاي مختلف آموزش و بررسـي قـضائي قـانون اساسـي از                 پژوهش در زمينه  . دادند   مي ارائه

  .زمرة اين پيشنهادات بود
و تعدادي از طرحها به درخواست يكي از اعضا كميسيون          :  ابتكار اعضاي كميسيون   -ج

تـوان از تحقيـق    گرفت كـه مـي   تصويب كميسيون و شعبه، مورد پژوهش و بررسي قرار مي         
در كميـسيونها موضـوعات متفـاوت      .دربارة صندوق پول و اليحه مالك و مستأجر نام بـرد          

گرفت و نهايتاً به صورت مقاله، طرح و يا جزوه تهيـه و               شد، مورد بحث قرار مي      تحقيق مي 
. شـد    سياسي حزب، به مرحله اجرا گذارده مـي        هيأتدبيران و    هيأتپس از تصويب نهايي     

  .گرفت ها، تأييد در سطح مسئول شعبه انجام مي در مورد مقاالت و متون سخنراني
  
   طرحها و القاء نظراتارائههاي  شيوه

. كـرد    مـي  ارائـه هـا را      بندي طـرح    شعبه پژوهش به منظور پياده كردن نظرات خود، جمع        
در شكل اول، طرحها و نظـرات بـه سـه           .  دو شكل علني و پنهاني بود       طرحها به  ارائهنحوه  
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  :شد  ميارائهشيوه 
 قـرار    از طريق شعبه روابط عمومي در اختيار كميسيونهاي مجلس شـوراي اسـالمي             -1

  .گرفت مي
  .شد  از طريق نشريات حزب چاپ مي-2
  .شد اپ مياي جداگانه با نام حزب چ  به صورت جزوه-3

مورد اسـتفاده   ) به زعم خودشان  (حزب  » صادقانه«دادن فعاليت     هر سه مورد براي جلوه    
مهمترين اين نظـرات و     . داد  گرفت و قسمت كوچكي از فعاليت شعبه را تشكيل مي           قرار مي 

  .شد  ميارائهطرحها به طريق دوم يعني بدون عنوان كردن نام حزب و به صورت پوششي 
براي اينكه بتواند نظرات خود را هر چه بهتر القا كند، به طرحهاي             در شكل دوم، حزب     

طريـق دوم، كـه     . كـرد   داد و شيوه نگارش آن تغييـر مـي          ماركسيستي خود رنگ اسالمي مي    
  :شد استفاده از نفوذيهاي مرتبط با شعبه بود به سه دسته تقسيم مي

 با مسئول شعبه يا معاون كه مستقيماً در ارتباط   ) به لحاظ شغلي  ( نفوذيهاي سطح باال     -1
  .او بودند

  . نفوذيهاي مطبوعات و خبرگزاريها-2
  . نفوذيهاي شاغل كه در خود شعبه بودند و يا منابع آنها-3

شروع «: در اين رابطه رهنمودهاي حزب در زمينه تهيه مقاالت بسيار جالب توجه است            
تأكيـد بيـشتر روي مطالـب       ،  »اهللا الـرحمن الـرحيم      بـسم «و يـا    » بسمه تعالي «كردن مقاله با    

هاي ديگر، مقاله نه بايد صددرصد اسالمي و نـه بايـد صددرصـد                تخصصي مقاله و نه جنبه    
تا مقاله با محتواي نظرات حزب اما    ... ماركسيستي باشد، به كار بردن آياتي از قرآن مجيد و           

) ظ شـغلي  به لحا (اگر عامل نفوذي شعبه پژوهش در مقامي         ». گردد ارائهبا پوششي اسالمي    
كرد و   طرح داشت، طرح را به عنوان نظريه خود در محل كار مطرح مي            ارائهبود كه توانايي    

الزم بـه تـذكر اسـت كـه بـسياري از      . داد در صورتي كه منبعي داشت از طريق او انجام مي        
ها و ادارات جمهوري اسالمي شاغل بوده و امكـان وسـيعي        اعضاي اين شعبه در وزارتخانه    

فهرسـتي از مهمتـرين تحقيقـات، نظـرات،          . كردن اهداف شعبه پژوهش داشـتند      براي پياده 
  :فعاليتها و طرحهاي كميسيونهاي شعبه پژوهش به شرح زير است

  ـ كميسيون تئوريك1
  )در حال تحقيق(ماندگي   مطالعه درباره تئوريهاي رشد و عقب-
در (  و مـصر   ، سـوريه  ، ليبـي   بررسي ساختار اجتماعي و اقتصادي كشورهاي الجزايـر        -

  ).حال تحقيق
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  ).به صورت جزوه در اختيار قرار گرفته است ( بررسي نظريات شهيد دكتر بهشتي-
  ).ر قرار گرفته استبه صورت جزوه در اختيا ( بررسي نظريات شهيد محمدباقر صدر-

   كميسيون امور توليدي-2
  ).تهيه شده است( پيشنهاد درباره اليحة معادن ارائه اظهارنظر و -
 بررسي مسايل فني، سياسي و اقتصادي مربوط بـه توليـد فـوالد كـشور و اظهـارنظر                   -

  ).تهيه شده است(درباره آن 
  ).در حال تحقيق( تهيه سياستهاي صنعتي كردن كشور -
  ).در حال تحقيق(ي مسايل مربوط به صنايع پتروشيمي  بررس-
  ).در حال تحقيق( تعيين حدود كلي بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي در صنعت -
تهيـه  ) (»ج«منتقـدان بنـد     (بخش خصوصي در صـنعت         نقد نظريات هواداران تقويت    -

  ).شده است
  ).تهيه شده است(د در مورد آن  پيشنهاارائه و  بررسي وضع معادن استان كرمان-
  ).تهيه شده است( بررسي قانون آب و اظهارنظر دربارة آن -

   كميسيونهاي ساختمان و مسكن-3
تهيـه شـده    . (»هاي عمراني   ملي كردن نظام طرح و اجراي پروژه      « پيشنهاد دربارة    ارائه -
  ).است
صـنعت و   «،  »سازي در چكسلواكي    هخان«،  »تعاونيهاي مسكن در لهستان   « ترجمه كتب    -

  ).تهيه شده است(» ساختمان در مجارستان
  ).تهيه شده است( اظهارنظر درباره طرح قانوني اراضي شهري -
  ).تهيه شده است( اظهارنظر دربارة اليحة موجر و مستأجر -

   كميسيون برنامه و بودجه-4
تهيـه شـده    ( پيشنهاد درباره آنها     ارائه و اظهارنظر و     59،60،61  بررسي بودجه سالهاي   -
  ).است
  ).تهيه شده است(» مبارزه با تورم و گراني«اي تحت عنوان   تهيه مقاله-
  ).در حال تحقيق( آنان در ايران   بررسي مسايل مربوط به عشاير و كوچ-

   كميسيون بازرگاني-5
  ).هيه شده استت( تهيه طرح دولتي شدن بازرگاني خارجي -
  ).تهيه شده است( اظهارنظر درباره ملي شدن بازرگاني خارجي -
شـناخت ماهيـت    « تحـت عنـوان       تهيه يك برنامه بـراي سـيماي جمهـوري اسـالمي           -
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  ).تهيه شده است(» امپرياليسم و عملكرد آن در بازرگاني خارجي كشور
  ).تهيه شده است(»  جنگ تحميلي در اقتصاد كشوراثرات«اي دربارة   تهيه مقاله-
  ).تهيه شده است( تهيه مقاله دربارة بازرگاني خارجي -
  ).تهيه شده است( طرح ساختار كلي بازرگاني خارجي ارائه -
  ).تهيه شده است(اي درباره سيستم توزيع    تهيه مقاله-

   كميسيون آموزش و پرورش-6
  ).تهيه شده است( نوين باره نظام آموزش و پرورش طرح در-
  ).تهيه شده است( طرح بازگشايي دانشگاهها -
  ).تهيه شده است( » در شورويآموزش و پرورش« ترجمه كتاب -

   بانك و امور مالي -7
 28 سيـستم بـانكي كـشور بعـد از كودتـاي             نگرشي اجمالي به  «اي تحت عنوان       مقاله -
  ).تهيه شده است(» مرداد
  ).تهيه شده است(نويس قانون پولي و بانكي كشور   تهيه پيش-
  ).در حال مطالعه( پيشنهاد كاهش ارزش ريال و اظهارنظر دربارة آن -
  ).هدر حال مطالع( پيشنهاد درباره سيستم مالياتي كشور ارائه -

   كميسيون امور قضايي- 8
  ).تهيه شده است( بررسي ماده به ماده قانون اساسي -
  ).در حال تحقيق( بررسي لوايح قضايي -
  

  محققين شعبه پژوهش
   *:اي از متخصصين شعبه پژوهش چنين بود فهرست عده

  
  تخصص و مدرك تحصيلي  شغل  مسئوليت تشكيالتي  نام  رديف

  دكتراي اقتصاد از شوروي  اي عضو حرفه  م و مسئول شعبه.كميتهعضو   ده محمدزارفعت  1

  دكتراي الكترونيك از فرانسه  استاد دانشگاه  معاون شعبه  سيامك دشتي  2

  دكتراي اقتصاد از شوروي  اي عضو حرفه  تئوريك. مسئول ك  شمس بديع  3

  دكتراي اقتصاد از فرانسه    تئوريك. عضو ك  نيره پوردانايي  4

                                                            
 .كميسيون: ك* 
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  ريزي دكتراي برنامه  سازمان برنامه و بودجه  امور توليدي. مسئول ك  خسرو اسدي  5

  دكتراي ساختمان  استاد دانشگاه  ساختمان. عضو ك  قالي بافان  6

  دكتراي كشاورزي از آلمان  بازنشسته  كشاورزي. عضو ك  بيژن باوندي  7

  دكتراي حقوق  وكيل دادگستري  امور قضايي. مسئول ك  ناصر طاهري  8

  دكتراي حقوق  وكيل دادگستري  امور قضايي. عضو ك  كورش كاكوان  9

  دكتراي حقوق  وكيل دادگستري  امور قضايي. عضو ك  مروج تربتي  10

  دكتراي متدولوژي  استاد دانشگاه  متدولوژي. مسئول ك  خسرو خسروي  11

  دكتراي پزشكي  استاد دانشگاه  نيدرما. عضو ك  جاللي  12

  دكتراي بازرگاني  استاد دانشگاه  بازرگاني. عضو ك  عباس تكيه  13

  دكتراي اقتصاد از شوروي  اي عضو حرفه  مسئول قبلي شعبه  امير خسروي  14

  دكتراي پزشكي    انيدرم. عضو ك  مصدق  15

      آموزش و پرورش. عضو ك  امير تيموري  16

  دكتراي علوم تربيتي  استاد دانشگاه  آموزش و پرورش. عضو ك  قاسم قاضي  17

  دكتراي رياضي  تاد دانشگاهاس  مسئول آموزش عالي  خسروشاهي  18

  دكتراي نساجي  استاد اسبق دانشگاه  صنعت. عضو ك  ورزي  19

   شيمييدكتراي مهندس  شغل خصوصي  صنعت. عضو ك  ساويس  20

  دكتراي اقتصاد  شغل خصوصي  امور مالي. عضو ك  شمس  21

  
  شعبه مركزي آموزش
  اسير فعاليت و كاركرده

، بـه منظـور سـازماندهي و    1360شعبه مركزي آموزش بعد از پلنوم هفـدهم، فـروردين     
. تنظيم فعاليت آموزشي اعضا و كادرهاي حزبي و ارتقاء دانش تئوريـك آنـان تـشكيل شـد      

و مـسئول شـعبه مركـزي آمـوزش         ) دبير كميته مركـزي    (مسئول كل آموزش احسان طبري    
  . سياسي كميته مركزي بودهيأتعضو مشاور ) مسعود اخگر( كوچوي رفعت محمدزاده

ايجـاد وحـدت درون     : اهداف حزب براي تشكيل شعبه مركزي آموزش عبارت بـود از          
از جهـت سياسـي و فكـري و جلـوگيري از            ) بين كادرها و اعـضا و هـواداران        (يتشكيالت

نـشعابات و بحرانهـاي سياسـي فكـري در حـزب، محـدود كـردن                تشكيل فراكـسيونها و ا    
چهارچوب فكري اعضا و كادرها به اهداف استراتژيك و تـاكتيكي حـزب و جلـوگيري از                 

مـشي و     مشي حزب، تأمين پشتوانه تئوريك جهت توجيـه اعمـال و خـط              از خط » انحراف«
  .شكيالتبندي افراد حزبي به ت سياستهاي حزب و ارتقاء روحية فداكاري و پاي
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، عبدالحـسين آگـاهي   :  اعضاي شعبه مركـزي آمـوزش عبـارت بودنـد از           1360در سال   
وزش داراي شـعبه آمـ  . هپنـا   و حـسن قـائم  ، اكبر محجوبيـان   ي، ژيال سياسي  اهللا حاتم   هدايت

 مسئول گروه اقتصاد و  مسئول گروه تاريخ، ژيال سياسيهدايت حاتمي : بود» هاي كار   گروه«
در ايـن مقطـع فعاليـت       . آگاهي مسئول گروه فلسفه و محجوبيان مسئول آموزش تهران بود         

ان، كالسهاي آموزش معلم تـشكيل     شعبة آموزش اين بود كه طبق سيستم تعليم و تعلم توأم          
  .دادند ها را به پائين انتقال مي شد و آنان همزمان آموخته مي

در . البته تشكيالت به داليل امنيتي با اين برنامه مخالفـت كـرد و مـانع اجـراي آن شـد                   
ون شعبة مركـزي آمـوزش تعيـين       به عنوان معا  ) حيدر مهرگان  (، رحمان هاتفي  1360اواخر  

ا در اوايـل      گرديد و درس نامه  هاي آموزشي تهيه كرد و مقدمات اجراي آن فـراهم شـد، امـ
  . از شعبه آموزش كنار رفت و فرد ديگري جايگزين او شد، مهرگان1361

  

  ها تهيه درس نامه

امـه سيـستماتيك    هاي سـاده و جـامعي بـود كـه مبنـاي يـك برن                هدف، تهيه درس نامه   
  :ها به شرح زير تعيين و در دستور كار قرار گرفت درسنامه. آموزشي قرار گيرد

اقتـصاد سياسـي   « با نـام  1361 در درسنامهاين : داري نامة اقتصاد سياسي سرمايه     درس -
  .نتشر شد ملئونتيف. نوشتة ل» يدار سرمايه
 توسط معاون شـعبه   از منابع شورويدرسنامهمتن انگليسي يك :  ساده فلسفه درسنامه -

ايـن  .  رسيد و پس از ترجمه در دستور كار قرار گرفت          انتخاب و به تأييد رفعت محمدزاده     
  . نشد، منتشر61 شد، اما به علت ضربه بهمن هترجمه براي چاپ آماد

اي مبنـاي كـار        كه بايد بـه صـورت پايـه         درسنامهاين  : »مباني دانش سياسي   «درسنامه -
شـد، مباحـث اصـلي دانـش           مقدماتي و اصلي حزب مي     درسنامهگرفت و     ها قرار مي    حوزه

. گرفـت   هاي حزبي را در بـر مـي          و توضيح واژه   سياسي ماركسيستي و مسايل انقالب ايران     
  .، انتشار نيافت61 نيز تهيه شد، اما به علت ضربه بهمن مهدرسنااين 

: د، با تأكيد بر حزب كمونيست و حـزب تـوده           از مشروطه به بع     تاريخ ايران  درسنامه -
  . در دست تهيه بود توسط عبدالحسين آگاهيدرسنامهاين 

جلد اول ايـن كتـاب پـيش از         : »تاريخ جنبش جهاني كارگري و كمونيستي     « درسنامه   -
 را در    و لنـين   ، انگلس جلد دوم آثار ماركس   .  تهيه و منتشر شده بود     انقالب توسط جوانشير  

 فوق نيز توسط معاون جديد شعبه آموزش تهيه و در آخرين مراحـل              درسنامه. گرفت  بر مي 
  .، متوقف شد1361انتشار بود كه به علت ضربه بهمن 
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  برنامه آموزش
ر ، تهيه يك برنامـة آموزشـي بـراي اجـرا د           1361دومين محور فعاليت شعبه آموزش در       

تشكيالت بود تا آموزش حزب از حالت پراكنده به در آمده و صورت سيستماتيك به خود                
، يك برنامه آموزشي بر مبنـاي       معاون شعبه برمبناي تجربيات خود در سازمان جوانان       . گيرد

 جلـسه   اين برنامه توسط او در    . سيستم حوزه جنبي تهيه كرد و به تأييد مسئول شعبه رساند          
مطرح شد، ولي در عمل به خاطر نظـرات         ) ، مهرگان حجري  ،  جوانشير(مسئولين تشكيالتي   

 اين بـود    چكيده نظرات جوانشير  . موفقيتي نداشت ) مسئول كل تشكيالت  (خاص جوانشير   
و اجتماعي است و آموزش آن بايد جنبـة         كه حزب دانشگاه نيست بلكه يك ارگان سياسي         

  .پراتيك داشته باشد نه آكادميك
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  سازماندهي آموزش تهران
در اواسـط   . گذاشـت    در ميان مي   ، مسايل خود را با عباس حجري      مسئول آموزش تهران  

ايـن  .  معرفـي شـدند     و بـه مـسئول آمـوزش تهـران          مسئولين آموزش نواحي تعيـين     1361
بـه سـه جلـسه تقـسيم شـده و           ) شمال، جنوب، مركـز تهـران     ( منطقه   3مسئولين بر اساس    

  .شدند  كنترل ميجداگانه توسط مسئول آموزش تهران
قـرار  . شكل نگرفت  به علت مشكالت امنيتي، سيستم آموزش شهرستانها         1361در سال   

هـا و برنامـه       تهيه درسـنامه  (بود  پس از پايان مراحل مقدماتي توسط شعبه مركزي آموزش            
  .، مسايل شهرستانها نيز حل و فصل شودو سازماندهي آموزش تهران) آموزشي مدون

، به علت محـدوديتهاي انتـشاراتي و ممانعـت وزارت فرهنـگ و ارشـاد                1361در نيمه   
 دبيران، مقرر شد يك نشرية تئوريك درون        هيأت از نشر كتب حزب، طبق تصويب        مياسال

مسئوليت تـدارك مقـدمات ايـن نـشريه بـه عهـده             .  شود حزبي تهيه و جايگزين مجله دنيا     
  .د متوقف مان1361گذارده شد كه به علت ضربه بهمن ) معاون آموزش(
  

  هاي شعبه مركزي آموزش رهنمودها و دستورالعمل
، بخشنامه شعبه مركـزي     براي آشنايي بيشتر با سيستم آموزش درون سازماني حزب توده         

  :شود  عيناً درج مي1361آموزش در نيمه سال 
آموزش تئوريك و سياسي در پرورش كادرها و اعضا، آشنا ساختن آنان بـا سياسـت و    «
هاي مردم، و در نتيجه گسترش كمي و كيفي حزب و              حزب و اشاعه آن در ميان توده       مشي

بـدين منظـور شـعبه مركـزي        . كمك به تعميق جنبش انقالبي داراي اهميـت جـدي اسـت           
هـاي   اي تنظيم نموده است كه هـدف از آن، آمـوزش اعـضا در زمينـه         ماده 6آموزش برنامه   

  :زيرين است
  . و اساسنامه حزبمسايل سازماني، برنامه) الف
  .مباني دانش انقالبي) ب
  .تاريخ جنبش كارگري ايران) ج
  . اجتماعي-هاي مختلف سياسي هاي حزب در عرصه گيري سياست و موضع) د

از آنجا كه اعضا حزب از لحاظ معلومات عمومي و دانش سياسي و تئوريك در سـطح                 
المقدور پاسـخگوي نيازهـا و        ه تنظيم شده تا حتي    يكساني قرار ندارند، اين برنامه در دو پاي       

  . امكانات آنان باشد
 آموزش آن بخش از اعضا و كادرهاي حزب كه در سطح باالتري از برنامه حاضـر                  براي
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شعبه مركزي آموزش به تدريج     . قرار دارند، برخي كتب و مقاالت مفيدي معرفي شده است         
اين بخش از اعضا و كادرها معرفـي خواهـد   كتب و مقاالت مفيد ديگر را نيز براي آموزش          

و ) پايـه يـك   (در اين برنامه، تأكيد بر سازماندهي كار آموزش در دو سـطح مقـدماتي               . كرد
هاي حزبـي     كميته. گيرد  است، كه بخش قابل توجهي از اعضا را در بر مي          ) پايه دو (متوسط  

 طي گزارش بـه ارگانهـاي       موظفند اجراي اين برنامه را در دستور كار قرار دهند و نتيجه را            
الزم بـه توضـيح اسـت كـه شـعبه مركـزي آمـوزش تـدوين برخـي                   . مربوطه اعالم دارنـد   

 را در دو سطح مقدماتي و متوسط در دستور كار قرار داده اسـت كـه                 يهاي ضرور   درسنامه
ها برنامـه جديـدي       طبيعي است كه پس از انتشار اين درسنامه       . به تدريج منتشر خواهد شد    

  .هاي حزبي خواهد رسيد راي اجراء به اطالع كميتهتنظيم و ب
  

  هاي اجراي برنامه درباره شيوه
  :توان از سه طريق در شبكه حزبي به اجراء گذارد در شرايط فعلي برنامه آموزشي را مي

  
  :منظم و توأم با كنترل) خودآموزي( مطالعه فردي -1

هاي باالتر، در دستور مطالعه ها و زيرنظر ارگان   برنامه شعبه مركزي آموزش توسط حوزه     
بخـش  (» حـوزه جنبـي  «تنظيم و پيگيري برنامه آموزشي اعضا در . گيرد فردي اعضا قرار مي  

  .شود انجام مي) آموزشي حوزه
  

  :  آموزش شفاهي-2
تواننـد از طريـق درسـنامه و بـه طـور مـستقل بـه                  براي آن بخش از اعـضايي كـه نمـي         

از آنجـا كـه درسـنامة       .  به طـور شـفاهي اجـراء شـود          اين برنامه بايد    خودآموزي بپردازند، 
واحدي، كه معلم بتواند بر اساس آن اين آموزش شفاهي را انجام دهد، فعالً وجـود نـدارد،          
محتواي اين برنامه برحسب موضوع تفكيك شده و ضـمن تعيـين منـابعي كـه بايـد مـورد                    

دي داشـت كـه آمـوزش       بايد توجه جـ    .گردد  استفاده معلم قرار گيرد، به پيوست ارسال مي       
شفاهي براي آموزندگاني است كه در سطح پائيني از معلومات عمـومي و دانـش تئوريـك                 

بايد تنها كليـاتي    . روي آموزش در سطح عالي و تخصصي نيست         قرار دارند و هدف به هيچ     
 سياسي  -از هر مبحث به آموزندگان گفته شود، در حدي كه در برخورد به مسايل اجتماعي              

تدريس بايد به زبان ساده انجام گيرد و از وارد شدن در مباحث پيچيده جـداً                . شندبيگانه نبا 
  .تفهيم اين نكته به معلمين داراي اهميت اساسي است. اجتناب شود
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  : آموزش از راه نوار-3
اين شيوه آموزشي براي شرايطي است كه امكان تشكيل حوزه جنبي وجود ندارد و نيـز           

توانند از طريـق درسـنامه برنامـه          واد يا بيسوادي است كه نمي     س  آموزي رفقاي كم    براي خود 
شعبه مركزي آموزش تهيه و تنظيم برخي نوارهـاي آموزشـي را در             .  كنند  مقدماتي را اجراء  

تا زماني كه اين نوارها تهيه و توزيع شـوند، مـسئولين آمـوزش              . دستور كار قرار داده است    
عبه مركزي را به شـكل نـوار تنظـيم و در اختيـار              توانند به ابتكار خود برنامه آموزشي ش        مي

طبيعي است كه آمـوزش از راه نـوار بايـد بـه طـور مـنظم كنتـرل و                    . آموزندگان قرار دهند  
  .پيگيري شود

  
  »حوزه جنبي«دربارة 

به منظور اجراي برنامـه آموزشـي، قـسمتي از وقـت حـوزه بـه پيگيـري كـار آمـوزش                 
حوزه «شود، كه اصطالحاً       آموزشي تشكيل مي   يابد و يا در جنب حوزه جلسه        اختصاص مي 

اي   طبيعي است كه اين جلسه ادامه حـوزه اسـت و ارگـان جداگانـه              . شود  ناميده مي » جنبي
نيست و تنها به دليل جلوگيري از طوالني شدن وقت حـوزه و يـا تفـاوت نـوع كـار از آن                     

 بـسته بـه   -يگـري تواند در ادامه حوزه و يـا در زمـان د       مي» حوزه جنبي « .منفك شده است  
  .  تشكيل شود-شرايط و امكانات

جدا از وقت حوزه » حوزه جنبي«شود، چنانچه شرايط و امكانات اجازه دهد،       توصيه مي 
مسئوليت جلسه آموزشـي     .تشكيل شود تا اعضا با آمادگي بيشتر بتوانند به آموزش بپردازند          

ضا به عهده مسئول آن واحد      آگاهي انقالبي اع    هر واحد حزبي و مراقبت بر رشد همه جانبه          
تواند با تأييد ارگان ذيصالح مربوطه از فرد با تجربـه             ، مسئول مي  يدر شرايط ضرور  . است

  .ديگري براي اداره كار آموزش استفاده كند
  :بايد به نكات زير توجه كرد» حوزة جنبي«در ادارة 

يـه آموزشـي    در نخستين گام، مسئول بر اساس شناختي كـه از اعـضا حـوزه دارد، پا               * 
 مـاه   6سپس بر مبناي برنامه شعبه مركزي آموزش، كتبي كه بايد در            . كند  حوزه را تعيين مي   

مـسئول يـا    . گيـرد   در دستور كار قرار مـي       مورد مطالعه قرار گيرد، به ترتيبي كه تعيين شده،          
 6بايد حجم كار آموزش هر جلسه را به نحوي تعيين كند كـه در               » حوزه جنبي «اداره كنندة   

  .المقدور تمامي برنامه مورد مطالعه قرار گيرد ماه حتي
در هر جلسه قسمتهايي را كه بايد خوانـده شـود مـشخص        » حوزه جنبي «اداره كننده   * 

در جلـسه  . كننـد  در خارج از وقت حوزه، قسمتهاي تعيين شده را مطالعه مـي  اعضا . كند   مي
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رسـشهاي آزمـون را مطـرح       مـسئول، پ  . شـود   بعد قسمت خوانده شده به بحث گذارده مـي        
شـود و دربـارة آن        شود، بخشهاي مبهم در جلسه مرور مي        كند، نكات گرهي شكافته مي      مي

  .شود توضيح داده مي
  موظف است قبل از جلـسه، بخـش تعيـين شـده را دقيقـاً              » حوزه جنبي «اداره كنندة   * 

ا مراجعه بـه افـراد      مطالعه كند، پرسشهاي آزمون را تهيه نمايد، مطالب مبهم و يا مشكل را ب             
آگاه و يا منابع براي خود كامالً روشن كند و با آمادگي كامل در جلـسه مطالعـاتي حـضور                    

  .يابد
» حوزه جنبـي  «هاي تعيين شده براي آموزندگان دشوار باشد، اداره كننده            اگر درسنامه * 

  .بايد بكوشد تا برنامه آموزشي را به كمك توضيحات شفاهي كافي قابل درك كند
هر از چندي بايد از مطالب خوانده شده آزمون به عمل آيد و نتيجه آزمون به ارگـان                  * 

نتـايج آزمـون نهـايي      .  ماهه آزمون نهايي الزامي است     6در پايان برنامه    . باالتر گزارش شود  
بندي شده و به ارگانهـاي بـاالتر گـزارش     ها توسط مسئول آموزش بخش جمع     حوزه   ماهة6

  .شود مي
ي كتب و مقاالت مبرم روز از سوي مركز حزب براي مطالعـه عمـومي و       معموالً برخ * 

در ايـن مـوارد نبايـد برنامـه     . شـود  يا توسط ديگر شعب براي مطالعه تخصصي توصيه مـي        
آموزشي را قطع كرد، بلكه بايد بخشي از وقت جلسة آموزشي را به پيگيري مطالعه مطالب                

  .فوق مانند برنامة آموزش استنحوه كنترل و مطالعه مطالب . فوق اختصاص داد
كننـده، روشـن و       ت تئوريك و سياسي اعـضا پاسـخ قـانع         سؤاالمسئولين موظفند به    * 

ت مطـرح شـده را      سؤاالدر صورت عدم توانائي مسئول به پاسخگويي، بايد         . مستدل بدهند 
  .به اطالع مسئولين آموزش ارگان مربوطه برسانند و پاسخ دريافت دارند

از اين رو وظيفه    .  داراي اهميت زيادي در پرورش فرد انقالبي است        عادت به مطالعه  * 
مسئولين است كه مطالعه فردي را، به نحوي كه به فعاليت عملي و انقالبي فرد لطمه نزنـد،                  
بلكه مكمل آن باشد، در بين اعضا تشويق كنند و بكوشند تـا آنـان را بـه مطالعـه فراتـر از                       

كتابهـايي كـه مـورد مطالعـه فـردي اعـضا قـرار              . نـد  ترغيب نماي   چارچوب برنامه آموزشي  
  .گيرد، بايد به ارگانهاي آموزشي گزارش شود مي
  

  كالسهاي تخصصي
اقتصاد، فلسفه، تاريخ جنبش و مبـاني       (هاي اساسي     براي تربيت كادر تخصصي در رشته     

، استانها و شهرستانها بايد بر حسب امكانـات موجـود خـود، كالسـهاي     )سوسياليسم علمي 
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هر يك از دانشجويان اين كالسها بايد به مـوازات تعلـم بـه تعلـيم           . صي تشكيل دهند  تخص
تر بپردازند، به نحـوي كـه ضـمن ايجـاد يـك شـبكه گـسترده               پائين  كادرهاي تخصصي رده  

آموزشي تخصصي و توأم كردن كار تعليم و تعلم بتوان با كـارايي بيـشتر بـه تربيـت كـادر                     
ظور در جنب شعبه مركزي نيز كالسهايي تـشكيل         به همين من  . تخصصي ضرور دست يافت   

  .شود كه به تربيت كادرهاي معرفي شده از سوي تشكيالت كل خواهد پرداخت مي
  

  دهي گزارش
مسئول حوزه بايد گزارش پيشرفت كار آموزشي را در كنار ديگـر گزارشـها بـه ارگـان                  

 كيفيـت مطالعـه،     ،)نـام كتـاب يـا مقالـه       (گزارش شامل موضوع مورد مطالعـه       . باالتر بدهد 
مجموعـه گزارشـهاي    . اي كه مطرح شده و ديگر نكات قابل ذكر خواهد بود            ت عمده سؤاال
شود و به ارگان تشكيالتي مسئول و بـه   بندي مي  ها توسط مسئول آموزش بخش جمع       حوزه

  .گردد شعبه آموزش ناحيه و به همين ترتيب تا شعبه مركزي آموزش، ارسال مي
 سياسي روز، كـه     -ت تئوريك سؤاالموظفند كه به طور منظم      مسئولين واحدهاي حزبي    

گردد، مستقالً و يا به كمك مقامات بـاالتر پاسـخ گوينـد و                در واحدهاي مربوطه مطرح مي    
مسئولين آموزش اسـتانها و شهرسـتانهاي       . مهمترين آنها را به اطالع ارگانهاي باالتر برسانند       

 سياسـي آنهـا   -ترين مسايل تئوريك هيوگرترين و  بندي، عمده مستقل موظفند پس از جمع   
ت مبرم و مـسايل گرهـي بـه         سؤاالگزارش منظم   .  مركزي آموزش گزارش دهند     را به شعبة  

 سياسي كه براي اعضا، هواداران و مردم        -رساند تا با مسايل تئوريك      رهبري حزب ياري مي   
.    موقع اقدام كنـد    مطرح است هر چه بيشتر و دقيقتر آشنا شود و براي پاسخگويي به آنها به              

  .»شعبه مركزي آموزش«
  

  »دنيا« تحريريه مجله هيأت
تشكيل شد و   »  تحريريه مجله دنيا   هيأت«،  1358، در اوايل    با تجديد فعاليت حزب توده    

انتـشار  »  ايـران  ب تـوده  ارگان سياسي و تئوريك كميته مركـزي حـز        «اين ماهنامه به عنوان     
 است كه توسط دكتر تقـي        اولين نشريه منظم تئوريك ماركسيستي در ايران       مجله دنيا  .يافت
  .  منتشر شد1312-1313 در سالهاي 1اراني

                                                            
 در  1301در  .  به دنيا آمد   در تبريز در خانواده يك كارمند جزء وزارت دارايي        . ش1281ل   به سا  دكتر تقي اراني  . 1

زمرة دانشجويان اعزام به خارج از سوي حكومت پهلوي اول به خارج رفـت و در دانـشكده فلـسفه دانـشگاه                      
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نخـستين بـذرهاي تفكـر    )  شـماره آن نـشر يافـت   12كه تنها   (ه   با انتشار اين مجل    اراني
 :ماركسيستي را در مجامع روشنفكران غربزدة ايران افشاند و اولين كتب ماركسيـستي ماننـد              

، »حقـوق و اصـول مـادي      «،  »زنـدگي و روح هـم مـادي اسـت         «،  »عرفان و اصـول مـادي     «
رت پاورقي در اين نشريه منتـشر       را به صو  ... و  » بشر از نظر مادي   «،  »ماترياليسم ديالكتيك «

  . توسط دولت توقيف شد1313 در مجله دنيا. كرد
نشريه تئوريك كميته مركـزي حـزب       « به عنوان    ، دوره دوم مجله دنيا    1339از فروردين   

از فـروردين   .  منتشر شـد    در آلمان شرقي   ودهبه صورت فصلنامه توسط حزب ت     »  ايران توده
نـشريه  « آغاز شد؛ اين نشريه به صـورت ماهنامـه و بـا عنـوان                ، دوره سوم مجله دنيا    1353

  .منتشر گرديد» سياسي و تئوريك كميته مركزي حزب توده ايران
 20جمعـاً    (1360 تا ارديبهشت    ، دوره چهارم مجله دنيا    وزي انقالب اسالمي ايران   با پير 

انتشار اين نشريه به دليل نداشتن امتياز و پروانه نشر از سـوي وزارت               .انتشار يافت ) شماره
  .  متوقف شدفرهنگ و ارشاد اسالمي

 تحريريـه آن نيـز پراكنـده شـد و تنهـا شـعبة كـل                 هيـأت ،  پس از توقـف انتـشار دنيـا       
  .كرد ايدئولوژيك هر از چندي كتب و جزواتي منتشر مي

  : متشكل از افراد زير بود تحريريه مجله دنياهيأت
مـسئول  ( سياسـي    هيـأت ، عـضو مـشاور      )مـسعود اخگـر    ( رفعت محمـدزاده كـوچري     -1

  ).تحريريه
  .، دبير اول كميته مركزي نورالدين كيانوري-2
 و پس از خـروج او از كـشور، احـسان            1358در  (، دبيردوم كميته مركزي      حميد صفري  -3

  ). جايگزين وي در تحريريه شدطبري
پـس از حميـد     (، دبير كميته مركـزي و مـسئول شـعبه كـل ايـدئولوژيك                احسان طبري  -4

  ).صفري
  ).نويسنده(، عضو كميته مركزي  دكتر عبدالحسين آگاهي-5

                                                                                                                                        
 بـه حـزب      پرداخت و توسط مرتضي علوي     له كاوه در دوران تحصيل به كار در مج      .  به تحصيل پرداخت   برلين

، بـه   در بازگـشت بـه ايـران      .  همكاري كرد   و نهضت   جذب شد و با نشريات كمونيستي پيكار       كمونيست ايران 
او بـه دسـتور كمينتـرن و بـه همـراه            .  شـد  ك و شيمي پرداخت و رئـيس ادارة صـنايع مـستظرفه           تدريس فيزي 

 را ل داد و مجله دنيا را تشكيك هسته سه نفره احياء حزب كمونيست ايراناهللا سيام  و عزتعبدالصمد كامبخش
  شهرت يافتند، توسط پليس رضاشاه     » نفره 53گروه  «، اراني و همكارانش كه به       1315در اوايل سال    . منتشر كرد 

، صـورت   )قبل از آن نسبتاً حسنه بود     (،   و شوروي  اين دستگيري به علت تيره شدن روابط ايران       . دستگير شدند 
 . درگذشت بر اثر بيماري در زندان قصر1318 بهمن 14 در اراني. گرفت
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  ).نويسنده(، عضو كميته مركزي محمدي) ملك تاج( ملكه -6
  ).نويسنده(ي، عضو كميته مركزي اهللا حاتم  هدايت-7
  ).نويسنده(، عضو كميته مركزي  ژيال سياسي-8
  ).نويسنده(صادي و بانكي  محقق مسايل اقت،)كيا. ب( دكتر بهمن كياني -9

  ).نويسنده( محقق مسايل روستايي و عشايري ،)گيل آذر( دكتر خسرو خسروي -10
  ).شاعر ( سياوش كسرايي-11
  ).شاعر ( محمد زهري-12
   ).نويسنده ( شهبازي-13
  ).  رفت به آلمان غربي1360در ( ، مسئول امور فني مجله دنيا رضا نافعي-14

و ) عضو كميته مركزي و مسئول شعبه مركزي كارگري        (مدت كوتاهي نيز مهدي كيهان    
) 1358بـه ويـژه در       (اي ديگر در جلـسات تحريريـه دنيـا          ي و عده  الدين بديع تبريز    شمس

  .شركت داشتند
  

  شعبه مركزي تبليغات
  سير فعاليت و كاركردها

. داشـت  براي پيشبرد اهداف خود، به يك اهرم و دستگاه فعال تبليغاتي نيـاز              حزب توده 
پديـد  » شعبه مركـزي تبليغـات    «بر مبناي اين نياز، در جنب كميته مركزي، دستگاهي به نام            

ريزي و تهيه  اهرم اجرايي تبليغاتي حزب توده را سازمانهاي حزبي و مغز و مركز برنامه            . شد
، گفتيم كه لنـين   . به عهده داشت   ها و مواد تبليغاتي و نشر آنها را اين شعبه،           و تنظيم كار مايه   

را اصول بنيـادي فعاليـت حـزب كمونيـست معرفـي            » تبليغ، ترويج، سازماندهي  «سه اصل   
 با تبليغ   شود، نخستين گام براي فعاليت سياسي حزب توده         همانطور كه مالحظه مي   . كند  مي

  . شود آغاز مي
ر جو سياسي كشور بايد بـه يـك مركـز نيرومنـد و              حزب كمونيست براي تأثيرگذاري ب    

مـشي حـزب    . فعال تبليغاتي مسلح باشد وگرنه نخواهد توانست اهداف خود را پيش ببـرد            
هاي مطلـوب و بـا تاكتيكهـا و روشـهاي فريبنـده       شيوه» شعبه مركزي تبليغات «توده توسط   

شـد در ظـاهري       روانـشناسي اجتمـاعي تـالش مـي       گرديد و بـا امـداد از عوامـل            تنظيم مي 
كوشـيد تـا در پيرامـون خـود يـك پوشـش               بدينسان، حزب توده مي   . پسند تبليغ شود    مردم

 .تبليغاتي ايجاد كند تا از آن جو تغذيه نموده و اعضا و هواداران بدست آورده و رشد كنـد                  
گيـري از امكانـات بـسيار چـاپ و            سنگين و با بهره   با صرف مبالغ    » شعبه مركزي تبليغات  «
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ها، بـه تبليـغ       گرا، با انواع ترفندها و شيوه       انتشار و با استفاده از گروهي از روشنفكران شرق        
 و در شرايط حساس و مقاطع خاص، به جوسـازي تبليغـاتي             سياستهاي منافقانه حزب توده   

، با تجديـد    1358در اوايل   . پرداخت  ، مي المي ايران عليه شخصيتها و نهادهاي جمهوري اس     
 نيـز تـشكيل شـد و ابـوتراب           در داخل كشور، شعبه مركـزي تبليغـات        فعاليت حزب توده  

.  سياسي، اداره اين ارگان را به دست گرفتأتهي، عضو كميته مركزي و بعداً عضو   باقرزاده
 بود، ولي عمالً بـه علـت    دبيران به عهده احسان طبري     هيأتمسئوليت رسمي اين شعبه در      

 نيـز بـه     منوچهر بهـزادي  .  رأساً بر آن نظارت داشت     اهميت سياسي درجه اول آن، كيانوري     
  .نوان دبير سياسي و مطبوعاتي حزب بر مضمون سياسي تبليغات نظارت داشتع
  

   ، مسئول شعبه مركزي تبليغاتنامه ابوتراب باقرزاده زندگي
پـس از پايـان     .  بـه دنيـا آمـد       در مازنـدران   .ش1309 چهـره بـه سـال        ابوتراب باقرزاده 

  عضو سازمان نظامي حزب تـوده  1330 رفت و در     تحصيالت متوسطه به دانشكده شهرباني    
 دستگير و به اعـدام      با كشف شبكه نظامي حزب، ستوان دوم شهرباني ابوتراب باقرزاده         . شد

 ،اي در طـول زنـدان        نيز مانند ساير زندانيان توده     باقرزاده. و سپس به حبس ابد محكوم شد      
  :  چنين نوشتاي به شاه او از جمله در نامه. بارها ابراز ندامت كرد

 بـا نهايـت     -حنـا فـداه   به پيشگاه بندگان اعليحضرت همايون شاهنـشاهي اروا       
كسي كه اينك دقايق آخر زندگي         بدبخت و بي    خضوع و شرمساري جان نثار جوان     

شاهنشاها . برم  گذرانم، به آخرين اميدم به قلب پرفتور آن پدر تاجدار پناه مي             را مي 
ام در بيست و      كه بنا به حكم دادگاه محكوم به مرگ شده         نثار ابوتراب باقرزاده    جان

 بدنيا آمده و در اوان طفوليت پـدر خـود را از   سه سال پيش در سوادكوه مازندران  
مادرم، من و سه خواهر كوچكم را با پولي كـه از رختـشويي بدسـت                . دست دادم 

خواست تحـت تكفـل       آورد بزرگ نمود و تازه پس از مدتها رنج و بدبختي مي             مي
تاً آسوده به دست آورد كه اينك بايست خبر مرگ تنها پسرش            اين بنده زندگي نسب   

.  جان نثار جز خاكپاي ملوكانه هيچ پناهگاه و ملجائي نـدارم           -شاهنشاها... را بشنود 
جان حقير را به صدقه سالمتي آن خانـدان جليـل و شـادي روح شاهنـشاه فقيـد                   

حـت لـواي آن پـدر تاجـدار بـه            كبير ببخشيد تا بتوانم در گوشه زندان ت        رضاشاه
. زندگي ادامه، خود و آن زن مفلوك به دعاگويي ذات اقدس شاهانه مشغول باشيم             

 دوم   افسر نادم و پشيمان و سرپرست چهار سر عائله چشم به راه ملوكانـه، سـتوان               
  .شهرباني ابوتراب باقرزاده
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 و تخفيـف آن بـه حـبس ابـد شـد و او               عدام باقرزاده  فوق منجر به لغو حكم ا      يها نامه
گيـري انقـالب اسـالمي         در زندان ماند و تنها بـا اوج        1357عليرغم تالشهاي بعدي تا آبان      

 راه اداي ديـن بـه مـردم         باقرزاده.  بود كه به همراه هزاران زنداني سياسي رهايي يافت         ايران
 بـاقرزاده . پـيش گرفـت   در   را    حزب تـوده   وابستگيود و مجدداً مسير     يم را نپ  مسلمان ايران 

 بـه   گيـري از شـهرت او       داراي شخصيتي مطيع بود و به دليل اين ويژگي و به منظـور بهـره              
 در هـرم    توسـط كيـانوري   » اي  افـسران تـوده   «، مانند ساير    »زنداني سياسي رژيم شاه   «عنوان  

 در رأس    سياسي كميته مركزي حزب توده     هيأت يافت و به عنوان عضو       حزب ارتقا رهبري  
  . قرار گرفتشعبه مركزي تبليغات

  : عبارت بودند ازاعضاي شعبه مركزي تبليغات
  ).مسئول شعبه( سياسي كميته مركزي هيأت، عضو ـ ابوتراب باقرزاده1
  ).معاون شعبه (تهران، مسئول شعبه تبليغات كميته ايالتي ـ مهرداد فرجاد آزاد2
  . مسئول تبليغات شهرستانها ،)نجف(اد نژ اهللا نجفي مقدم ـ عزت3
  .، مسئول امور هنريـ اصغر محبوب4
  .شاعران، عضو شعبه و مسئول امور ـ سياوش كسرايي5
  .، عضو شعبهـ هوشنگ اسدي6
  .، مسئول كميسيون تحريريه تبليغاتـ فهيمه فرسائي7

  : دهيم   را با نمودار زيرين نشان ميساختار و تقسيم كار شعبه مركزي تبليغات
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 داراي امكانـات وسـيع تـداركاتي و دفـاتر متعـدد در             حزب توده  شعبه مركزي تبليغات  
اين شـعبه   . كرد   بود و در جنب خود گروهها و كانونهاي هنري متعددي را هدايت مي             تهران

ترين هنرمندان كشور را گردآورده بـود و از           در كميسيونهاي هنري خود تعدادي از برجسته      
  .جست هاي سياسي حزب توده بهره مي خالقيت آنها در جهت برنامه

  
  روشهاي تبليغي حزب توده

 را چنـين    تـوده ، روشهاي تبليغي حزب     ، معاون شعبه مركزي تبليغات    مهرداد فرجاد آزاد  
  :دهد شرح مي

  ...پوستر، شعار و : ـ تبليغ ديواري1
اي كـه بـه طـور عمـده مـورد اسـتفاده شـعبه تبليغـات قـرار گرفـت پوسـتر،                         آن شيوه 

يعني به طـور عمـده از نمـايش         .  نمايشگاه و نقاشي ديواري بود      شعارنويسي، بريده جرايد،  
كـرديم    ه اين ترتيب بود كه ما پوستر و شعارها را تهيه مي           شد و آن ب     روي ديوار استفاده مي   

و بعد از تصويب رهبري پوستر را چاپ كرده در اختيار نواحي تهـران و شهرسـتانها قـرار                   
 10تيراژ پوسترها بـين      .داديم  داديم و شعارها را هم به صورت رهنمود به تشكيالت مي            مي
شـد     هزار پوستر اختـصاص داده مـي       12 تا   10،   هزار 20 براي تهران از       هزار بود مثالً   20تا  

كرد كار تـشكيالت كـه پوسـترها را در تمـام              گير مي   ولي چيزي كه تبليغات حزب را چشم      
نوشـتند و     كردند، به خصوص شعارها را كه بزرگ روي كاغـذ مـي             دفاتر پخش و نصب مي    

الب ايـن شـيوه    در مجموع در آن دو سه سال بعد از انق         ... چسباندند بسيار چشمگير بود     مي
  .كرد ولي تأثير عمقي نداشت ديواري تبليغات كه جنجالي بود شعارهايي را طرح مي

مواردي كه مورد اعتراض نيروهاي مسلمان و انقالبي نـسبت بـه شـعارها بـود، مـسئله                  
فرخنده باد دومـين سـالگرد انقـالب شـكوهمند          «گفتيم    اسالمي بودن انقالب بود كه ما مي      

شـود    و آنها به درستي اعتراض داشتند كه چرا گفته نمـي          » ي امام خميني  مردم ايران به رهبر   
نظر بود كـه درسـتش انقـالب          ، شخص من و خاطرم هست نجف هم هم        »انقالب اسالمي «

 بـه طـور مـشخص مخـالف بـود و       اسالمي است و مطرح هم كرده بـوديم ولـي كيـانوري           
 بنويـسيم انقـالب اسـالمي مـردم      كه اگر ما به عنوان حزب تـوده   كرد  اي مي   استدالل بيهوده 

  .كنيد خواهند گفت كه رياكاري مي
  ـ گردهمايي2

در سال اول چندين مراسم يادبود هم برگزار كرديم همانطور كه قـبالً نوشـتم بيـشتر از                  
لت و يـا نهادهـاي      رفتيم و يا مواردي بود كه از طرف دو          روي تقويم روزهاي مهم پيش مي     
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  ...انقالبي اعالن شده بود و حزب استقبال كرده بود
  ها ـ اعالميه3

ايـن اواخـر تـشكيالت اصـرار        . بود)  هزار 150 تا   100بين  ( هزار   120ها عمدتاً     اعالميه
نامـه سرگـشاده بـه مـسئولين     ] كـه [هـا   داشت كه تيراژ اعالميه زياد بشود و يكي از اعالميه    

خه چاپ كردند و بعد از دو سه ماه هنوز تمـام نـشده بـود و اكثـر                    نس 25000مملكتي بود   
البته پخش اعالميه بستگي به جو سياسي داشت وقتي كه اعالميـه            . نواحي زياد آورده بودند   

 هـزار  100شد  ولي وقتي در خيابان پخش نمي.  هزار زياد نبود150شد  در خيابان پخش مي  
  .هم زياد بود

  ـ ضد تبليغ4
ال آخر كه فشار به حزب بيشتر شـده بـود دو مـسئله از طـرف رهبـري            و اما در يك س    

طرح شد ـ يكي مسئله ضدتبليغات و ديگر تبليغ شفاهي و نوار از ضـدتبليغات منظورشـان    
شد را بدهد و به دنبـال همـين           اين بود كه شعبه تبليغات جواب تبليغاتي كه عليه حزب مي          

يون بخـصوصي بـه نـام كميـسيون ضـدتبليغات           كميس... اي به ما دادند     مسئله كادرهاي تازه  
بايستي در جهت دفاع از حزب كار كند كه در هر صورت نقش               نداشتيم، بلكه كالً شعبه مي    

  سال پشتيباني حـزب تـوده      19«اي به نام      كرد كه مثالً جزوه     اصلي را گروه تحريريه پيدا مي     
  .را چاپ كرديم»  از خط امامايران

  ـ تبليغ شفاهي5
و اما تبليغ شفاهي يك مطلب ناروشني بود و يك راه آن نوار بود كـه گـروه هنـري در                     

راه ديگر كه بحث شفاهي بود مطلبي بود كه به وسـيله يـك              ).  نوار درآوردند  4ـ3(آورد    مي
اي نبـود، ولـي        تازه چون مطلب .رهنمود به تشكيالت داده بودند كه خوب بيشتر بحث كنند         

   .شد كرد كار ديگري نمي
 6 شـماره در  6ابتكار شعبه تبليغات در اين زمينه بولتن داخلي بود كـه شـايد مجموعـاً             

هدف بولتن ايـن بـود كـه        . هفته بيرون آمد و آن هم از طرف تشكيالت جلويش گرفته شد           
بالي مطالب درآورده   ها را كه سندي بر درستي مواضع حزب بودند از ال            هاي روزنامه   نوشته

هـا را بخوانـد و        تواند همه روزنامه    در اختيار مبلغين قرار دهد كه هر كس كه به تنهايي نمي           
  1».مطلب جمع كند به وسيله فاكتهاي اين بولتن بحث شفاهي خود را مستند كند

  

                                                            
 .، بازجوييمهرداد فرجاد آزاد . 1
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   ماهه پخش و تبليغات منطقه جنوب تهران6برنامه 
  :بليغات منطقه جنوب، بر اساس اسناد حزب، به شرح زير است ماهه پخش و ت6برنامه 
 بـه خيابـان      از شـمال   منطقه: كه به عهده منطقه جنوب است عبارت است از        هايي    محله

 و از   ، و از شـرق بـه شـهرك كيانـشهر          ،دآبـا    و از جنوب به ياخچي     ؛شود   محدود مي  مولوي
اقـداماتي كـه بايـستي انجـام      . و در قسمت باالي غرب به كوي مهرآباد غرب به جاده ساوه   

  :گيرد عبارتست از
  .ـ فروش نشريات حزبي1
  .هاي منتشره از طرف حزب و سازمان ـ پخش و نصب پوسترها و اعالميه2
  .ـ نصب نمايشگاه3
  .دـ نصب پالكار4
  . كتابفروشي در محالت مناسب و پرجمعيت ـ برپا كردن بساط5
  .ـ نمايش فيلم در مناطقي كه امكان هست6
  .ـ اجراي نمايش خياباني7

  :كنند عبارتند از واحدهايي كه در منطقه جنوب كار مي
  .كنند  فعاليت مي شير و خورشيد ويه، جوادآباد ، نازيغار: ـ واحد جوانان كه در مناطق1
  .كند  كار ميدر منطقه خزانه: ـ واحد كارگري2
 و   ميدان خراسان  ،د، شوش آبا  ، ياخچي در منطقه مهرآباد جنوبي   : ـ واحد دانشجويي جنوب   3

  ).فقط فروش مردم(د نژا ، حنيف، مولوي]رعص ولي [هاي اصلي مصدق در خيابان
، ، فـدائيان اسـالم    ، شوش  ميدان غار  -كالمل   و امين  منطقه فالح : ـ دانشجويي دانشكده فني   4

  ).كمكي ( خزانه وبعثت
فاصـله بـين     (، خيابـان مختـاري    ، ميـدان غـار     خزانـه  آباد  منطقه علي : آموزي  ـ واحد دانش  5

 آبـاد   ، منطقـه نـازي    ) تـا خزانـه    فاصله بلورسازي  (مرغي  ، منطقه قلعه  ) و خيام  نژاد  حنيف
  . و پايگاه نيروي هوايي، منطقه مهرآباد جنوبي)كمك به واحد جوانان(

  . ، خيابان تختي، يادآوران]رعص ولي [ مصدق،دنژا ، حنيفخيابانهاي مولوي: ـ حزب6
  .الزم به تذكر است كه وظيفه بخش حزب پخش و نصب پوستر و شعارنويسي است

  :اقداماتي كه طي شش ماه بايستي انجام گيرد
  . عدد برسد1000ـ تيراژ فروش مردم در ناحيه جنوب حداقل به 1
  . عدد برسد12ـ تعداد بساطهاي فروش در نقاط مختلف به 2

تواننـد    كنند كه به تدريج مـي        ساعت كار مي   3 تا   2ها روزانه      اين بساط  ،در ماههاي اول  



521  )1357 ـ 1361(سازمان حزب توده 

  . ساعت در روز افزايش يابند5 يا 4تا 
  . عدد300ـ فروش اميد 3
  . كارگاه در جنوب15 كارخانه و 15اتحاد در جلو ـ فروش 4
بار براي پاك كردن شعارهاي ضـدانقالبي و نوشـتن           حداقل ماهي يك  ) حوزه(ـ هر واحد    5

  .رود شعارهاي انقالبي مي
  .ـ كليه پوسترهاي تهيه شده از طرف حزب و سازمان نصب خواهد شد6
  . خواهد شدهاي منتشره از طرف حزب و سازمان پخش ـ تمامي اعالميه7
 نمايشگاه در معابر عمومي و استفاده از امكانات نمايشگاهي در 2 گذاشتن حداقل ماهي    ـ 8

  .مدارس
  .ـ نمايش حداقل هر ماه يك فيلم در مناطقي كه امكان نمايش هست9

  . پالكارد در نقاط مختلف30ـ نصب ماهانه 10
 آگاه نمودن مـردم از مـشي        اي، بر ـ استفاده از ابتكارهاي گوناگون به مناسبتهاي مختلف       11

هاي امپرياليسم از قبيل حمل پالكـارد دسـتي، بـه راه انـداختن بحثهـاي                  حزب و توطئه  
  ...موضعي و 

  :براي انجام اقدامات باال بايستي
هـا و تبـادل        جلسات عمومي در جهت تهييج افراد حـوزه        تشكيلـ هر واحد تشكيالتي با      1

  .تجارب اقدام نمايد
  .هر جلسه گزارش كار افراد حوزه خود را بگيرنددر ها به طور مرتب و  ـ مسئولين حوزه2
  .ـ گزارشهاي نمونه را تكثير كرده و در اختيار همه قرار دهند3
 در فعاليتهـاي تبليغـاتي      ، همراه افراد حوزه   ،خود،  االمكان سعي كنند    ـ مسئولين حوزه حتي   4

  .شركت جويند
  

  شعبه انتشارات
  سير فعاليت

تشكيل شد و كار نشر     ) 1320مهر   (ت از بدو پيدايش و فعاليت حزب توده       شعبه انتشارا 
 1332  مـرداد  28بعد از كودتـاي     . كتب و جزوات و نشريات حزب توده را به عهده داشت          

ي كه حزب توده از هم پاشيد، مدتها فعاليت انتشاراتي آن متوقف مانـد و سـپس در سـالها                  
در اين سالها نشريات حزب توده شامل       .  در سطح بارزي در خارج از كشور آغاز شد         1350
، ترجمه فارسـي مجلـه مـسايل        ) تئوريك -ارگان سياسي  (، دنيا )ارگان مركزي حزب   (مردم
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و جزوات سياسي و تئوريكي بود كه در آلمـان          ) هانارگان احزاب كمونيست ج   (ي  الملل  بين
. شـد    به صورت جزوات كوچك تكثير مـي       رسيد و براي پخش در ايران        به چاپ مي   شرقي

ليت انتـشاراتي خـود را در ايـران          فعا 1358با پيروزي انقالب اسالمي، حزب توده در سال         
، چـاپ و نـشر كتـب، جـزوات و           هدف و انگيزه تشكيل شـعبه انتـشارات تـوده         . آغاز كرد 

هاي ماركسيستي    نشريات ماركسيستي و حزب توده در سطح جامعه به منظور اشاعه انديشه           
پس از انقالب، فعاليت شعبه كـه   .وده بود و حزب تاي و در راستاي اهداف شوروي       توده -

 كـه    و تجديد چاپ نشريات و كتب حزب توده        به طور عمده به چاپ و نشر روزنامة مردم        
پيش از انقالب به چاپ رسيده بود اختصاص داشت، محدود بود و به علت كمي امكانـات                 

شد و خود شعبه به ندرت مستقيماً مطلبـي           شر استفاده مي  اي براي چاپ و ن      از ناشرين توده  
به تدريج فعاليت شعبه گسترش يافت و چندين محل كار، و نظرات متعدد و              . كرد  چاپ مي 

 موفـق شـد بـا        انتـشارات تـوده    1361 تا ارديبهشت    1358 از .امكانات فني الزم تهيه نمود    
دم نظارت ارگانهاي مسئول بر چاپ و نشر كتاب، بسياري          استفاده از جو سياسي كشور و ع      
هـا و     هاي اقتصادي، سياسي، تئوريك و ايدئولوژيك و رمان         از كتابهاي ماركسيستي در زمينه    

هزار نسخه و بيـشتر بـه چـاپ رسـاند و از      هاي داراي مضمون چپ در تيراژهاي ده      داستان
 متمركز بود و نيز از طريـق    انشگاه تهران هاي وابسته، كه عمدتاً در مقابل د        طريق كتابفروشي 

 انتـشارات    .شبكة حزبي، به طور عمده در ميان جوانان داراي زمينه فكري چپ توزيع كند             
 در ميـان جوانـان      يكي از عوامل گسترش نفوذ حـزب تـوده        ) اعم از نشريات و كتب    (توده  

، بخـشي از    هاي ماركسيـستي از قبيـل چريكهـاي فـدايي          متمايل به چپ و جذب گروهك     
به حزب توده بود و در عين حال منبع درآمـدي بـراي             » راه كارگر «و بخشي از    » رزمندگان«

شـد و از   بخشي از اين كتابها به خارج از كـشور ارسـال مـي        . آمد  حزب توده به حساب مي    
 قـرار    به طور وسيع مورد استفاده حزب ماركسيستي حاكم بر افغانـستان           انجمله در افغانست  

 در بين گروهكهاي چپ، برخورداري حـزب تـوده          علت موفقيت انتشارات توده   . گرفت  مي
 دوره ديـده و      و اروپـاي شـرقي     از يك كادر ورزيدة نويسنده بـود كـه سـالها در شـوروي             

اكثـراً در سـطح     (پرورش يافته بودند و در زمينة ماركسيسم داراي عناوين بـاالي آكادميـك              
ـ    ، فـرج  احسان طبري : بودند، مانند ) دكترا هوشـنگ  (ئـين   آ  ، اميـر نيـك    )جوانـشير (ياهللا ميزان

هايي كه در كشورهاي بلوك شرق  اين افراد به دليل آموزش  ...  و   ، محمد پورهرمزان  )ناظمي
توانستند بر عناصر ماركسيست ايراني كه عمدتاً در سطح بسيار پائين دانـش               ديده بودند، مي  

ليرغم مسئوليتهاي بااليي چون رهبري اين يا آن گروهـك، آگـاهي            اجتماعي قرار داشته و ع    
 ماركسيستي قديمي و سـطح پـائين بـود، از طريـق             درسنامهتئوريكشان محدود به يكي دو      
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 براي ايجاد محل قانوني بـراي فعاليـت خـود، در     انتشارات توده  .نوشتار خود تأثير بگذارند   
 كـه   را ثبت كرد ولي پـس از چنـدي بـه علـت آن       » اص نشر توده  شركت سهامي خ   «1358

توانست از نظر مالي و حسابرسي پاسخگوي مراجع مسئول حقـوقي باشـد شـركت را                  نمي
در . شـد   منتـشر مـي   » حـزب تـودة ايـران     «منحل كرد و پس از آن كتابهاي آن تنهـا بـا آرم              

 را توقيـف كـرد و   ، مركز انتـشارات تـوده      مركز ، دادستاني انقالب اسالمي   1361ارديبهشت  
طبوعـات و   ادارة كـل م   «همزمـان   . ، بازداشـت شـدند    نفرات آن، از جمله محمد پورهرمزان     

اي كنترل دقيق و مـنظم خـود را بـر     طي بخشنامه» نشريات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  
  .نشر و چاپ كتاب آغاز كرد

 در راه فعاليـت     هـايي كـه توسـط مـردم مـسلمان ايـران             اين عوامل، در كنار محدوديت    
 1361 تـا بهمـن      1361شـد، باعـث شـد تـا از ارديبهـشت               اعمال مي  انتشاراتي حزب توده  

فعاليت انتـشاراتي آن بـسيار نـامنظم        ) دستگيري گروه اول از سران و مسئولين حزب توده        (
، 1361در آذر .  محدود گـردد شود و به طور عمده به نشر جزوات پرسش و پاسخ كيانوري      

هـاي    افكنـي و توجيـه سياسـت        زني، نفاق   سازي، اتهام   ه خط شايعه  جزوه پرسش و پاسخ، ك    
را پـيش گرفتـه     » نه شرقي، نه غربـي    « و تخطئة شعار      و افغانستان   در ايران و عراق    شوروي

رهنـگ  كوشيد در ميان گروههاي اجتماعي متمايل به چپ و ليبرالهاي متمايل به ف              بود و مي  
  .غرب جايي براي خود بيابد، توسط دادستاني انقالب اسالمي مركز توقيف شد

  
  ساختار شعبه

، مانند ديگر شعب مركزي، داراي يك دبير مسئول و يـك مـسئول              شعبه انتشارات توده  
 بـه عهـده      دبيران شخص كيانوري   هيأتبه علت اهميت انتشارات، مسئوليت آن را در         . بود

معـاون شـعبه،    . بـود ) عضو كميته مركزي   (گرفته بود و مسئوليت شعبه با محمد پورهرمزان       
  . بودو مسئول چاپ اكبر يزدان سپاس) از نزديكان كيانوري (عبداهللا خراساني

 و كاركنان انتـشارات، دبيـر سـازمان         ، پس از دستگيري پورهرمزان    1361 ارديبهشت   در
مـسئوليت انتـشارات در هيـأت دبيـران         .  به حزب منتقل و جانشين پورهرمزان شـد        جوانان

 انتشارات و تصويب و تأييـد       در مسايل سياسي، تعيين مشي    .  بود همچنان به عهده كيانوري   
 گرفت، در مـسايل فنـي و امنيتـي و تـشكيالتي عبـاس حجـري                  تصميم مي  كتب، كيانوري 

دبيـر مـسئول روابـط       (، در مسايل حقوقي محمدعلي عمـويي      )دبيراول كميته ايالتي تهران   (
د نـژا    و هوشـنگ قربـاني     و در مسايل مالي و تـداركاتي محمـد اسـمعيل ذوالقـدر            ) يعموم

  .بر كار شعبه انتشارات نظارت داشتند) مسئولين مالي(
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  كاركرد شعبه 
و نشر كتابهـا و نـشريات بـرون تـشكيالتي     چاپ : كاركرد شعبه انتشارات عبارت بود از 

كليه امور فني تهيه و نشر كتاب بـر عهـده           .  براي عرضه در جامعه و بازار كتاب       حزب توده 
  .اين شعبه بود

  
  :توضيح

ــي  -1 ــشريات و جــزوات درون حزب ــشر ن ــل هفتگــي، بولتنهــا و  ( چــاپ و ن ــد تحلي مانن
 تنها از امكان تايپ كـامپوزر شـعبه انتـشارات           با تشكيالت بود و   ) بروشورهاي مختلف 

  .شد براي تحليل هفتگي استفاده مي
ها با شعبه تبليغات بود، ولي به علت عدم كارايي ايـن شـعبه و تخـصص                    چاپ اعالميه  -2

شعبه انتشارات در امـور فنـي و مـشكالت كـسب مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد                     
، مراحل چاپ و كسب مجوز به عهـده شـعبه            مركز  و دادستاني انقالب اسالمي    اسالمي

بـه عهـده شـعبه مركـزي        ) از طريق سـازمان حزبـي     (انتشارات گذارده شد و توزيع آن       
  . بودتبليغات

، به عنوان اهرم فني و اجرايـي فعاليـت انتـشاراتي حـزب              عبه انتشارات توده  اقدامات ش 
  :، در سه محور اصلي زير بودتوده

 60 تـا    58سـالهاي   ( و در درجه اول ارگان آن        ـ چاپ و نشر نشريات ادواري حزب توده       1
و در )  جـزوه پرسـش و پاسـخ   61م، سـال  نامه اتحـاد مـرد    هفته60، سال  روزنامه مردم 

  .يالملل  و مجله مسايل بيندرجه دوم مجله دنيا
  .ياسي تبليغي داشت، به ويژه كتبي كه اهميت سـ چاپ و نشر كتب حزب توده2
 )دفتر كار  تأمين و تايپ امكان( امكانات گسترش و تأمين و انتشاراتي فعاليت ـ سازماندهي 3

  .حزب توده كتب چاپ و تهيه چاپخانه براي پذيرش كاركنان مجرب، بازاريابي و تأمين
  

  نامة انتشارات چگونگي تصويب بر
 تحريريـه و    هيـأت بايـست پاسـخگوي نيازهـاي          مـي  شعبه انتشارات ارگان فني بود كه     

  . ركزي در زمينه نشر كتاب و جزوات و نشريات باشد مارگانهاي كميته
شـد    كتابها، توسط شعب مختلف، تحريريه و يا افراد و رهبران حزبي به شعبه ارسال مي              

چـاپ آن  ) بـه ويـژه مـسئول تحريريـه      (و پس از تأييد محتواي آن توسط ارگانهاي مسئول          
  .شد  تصويب ميتوسط كيانوري
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  ارتباطات
، بسياري از اعضاي آن حرفه      1332 در سال     پس از شكست حزب توده     :ارتباط با ناشرين  

نويسندگي و يا نشر كتاب را به عنوان شغل خـود انتخـاب كردنـد؛ در نتيجـه بـا پيـروزي                      
  .هي در عرصه نشر كتاب داشتانقالب اسالمي حزب توده نيروي قابل توج

هـا و    تنها گروه سياسي چپ بود كه توانست بـه طـور منـسجم كتابفروشـي           حزب توده 
مؤسسات انتشاراتي متعلق به اعضا و هواداران خود را مورد استفاده قرار دهد و از آنهـا در                  

 و 1357-1361جـو سـالهاي    ها با استفاده از       اين انتشاراتي . برداري كند   سطوح مختلف بهره  
 توانستند صدها عنوان كتـاب ماركسيـستي در         عدم نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي      

بـسياري از كتـب     .  هزار نسخه و بيشتر پخـش كننـد        20 هزار تا    5ميان جوانان با شمارگان     
هاي بلوك شرق كـه حـزب تـوده مايـل نبـود               سفارتخانه و ساير    سفارشي سفارت شوروي  

  . رسيد ها به چاپ مي مستقيماً چاپ كند، توسط اين انتشاراتي
 4تـوان بـه        را مـي   1357 -1361 در سالهاي    ها و مؤسسات انتشاراتي تهران      كتابفروشي

  : گروه  تقسيم كرد
 و به طور كامل از محـل و نـام آنهـا    اي بوده هايي كه صاحبان آنها توده      كتابفروشي: الف

  .شد  و استقرار كاركنان شعبه انتشارات استفاده ميبراي نشر كتب حزب توده
اي يـا هـوادار حـزب         هايي كه صاحبان آنها تـوده       مؤسسات انتشاراتي و كتابفروشي   : ب

از آنها استفاده   ) فعال، اندك  م و بيش  ك( بودند و به طور غيرمنظم و در سطوح مختلف           توده
  .شد مي

 اشـتغال   هايي كه به فروش كتب گونـاگون از جملـه كتـب حـزب تـوده                 كتابفروشي: ج
  .هاي مقابل دانشگاه شيوداشتند، مانند اكثر كتابفر

اننـد اكثـر    ورزيدنـد، م     امتنـاع مـي    هايي كه از فروش كتـب حـزب تـوده           كتابفروشي: د
  . در خيابان جمهوري اسالميفروشيهاي تهران كتاب

ها در مقاطع گوناگون بـه        ها و ليتوگرافي     چاپخانه :ها  ها و ليتوگرافي    ارتباط با چاپخانه  
مـومي،  تأثير جـو ع     و تحت ) به علت دريافت مبالغ باالي كارمزد     (طور عمده با انگيزة مادي      

  . پذيرفتند  را ميسفارشات انتشاراتي حزب توده
 بود كه مشي    ، نورالدين كيانوري   مسئول كل انتشارات توده    : با ارگانهاي رهبري   هرابط

تصويب كتب بـراي چـاپ و تعيـين اولويـت           . كرد  سياسي و حقوقي و فني آن را تعيين مي        
ارگانهاي رهبري كه در سال .  بود و مسئول شعبه با شخص او در تماس بود     نشر با كيانوري  

رسـيد عبـارت    هاي مختلف بايد به تصويب و تأييد آنها مي   مسايل انتشارات در زمينه    1361
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نـي و امنيتـي و تـشكيالتي        ؛ مسايل ف  )مسئول تشكيالت تهران   (ـ عباس حجري  1:  از بودند
هايـشان، تـأمين و اخـراج         مشكالت تشكيالتي كاركنان و مسايل آنها در رابطـه بـا حـوزه            (

 ـ محمـدعلي عمـويي  2... كاركنان، تعيين حقوق آنها، تهيه دفتر و اماكن و امكانات تايپ و            
 و مـشي حقـوقي و قـانوني         ؛ مراجعـه بـه وزارت ارشـاد اسـالمي         )مسئول روابط عمـومي   (

انتشارات، ارسال نامـه و شـكايت و مراجعـه بـه مراجـع مـسئول در رابطـه بـا مـشكالت،                    
؛ تأييد و ويرايش و ارسال كتـب        ) تحريريه هيأتمسئول   (ـ منوچهر بهزادي  3... ها و     توقيف

مـسئولين  (د  نـژا    و قرباني  ـ ذوالقدر 4وات سياسي   براي چاپ، به ويژه پرسش و پاسخ و جز        
؛ حسابرسي مالي انتشارات و نظارت بر مسايل مالي و تداركاتي، تأمين پول در شرايط               )مالي

  ...آالت و  ضرور، خريد و فروش ماشين
  

  رابطه با شعب مركزي
به شعبه انتشارات   ) به نام انتشارات آينده زن     (چاپ كتب تشكيالت زنان   : ـ شعبه زنان  1
  . محول شده بودتوده

اين نهاد در كار انتشاراتي استقالل داشت و كارهـاي تهيـه شـده را               : ـ سازمان جوانان  2
شـعبه انتـشارات از طريـق مـسئول چـاپ جوانـان بـا              . ادد  توسط انتشارات خود انجام مـي     
  .انتشارات جوانان تماس داشت

 داشـت كـه بـه واسـطة رابطـي بـا              رهـاورد   مركز نشر كتاب بـه نـام      : ـ جمعيت صلح  3
  . در تماس بودانتشارات توده

 مـسئول انتـشارات    و حـسن نظـري     ل اين شـعبه جوانـشير     مسئول ك : ـ شعبه كارگري  4
ايـن شـعبه كتـب و       . شـعبه بـود    استقالل داشت، عضو اين      ، كه از انتشارات توده    ابوريحان

  .كرد  چاپ ميحان شعبه كارگري را مستقالً توسط انتشارات ابوريهاي ش سفار
در مـوارد ضـروري انتـشارات       . ها به عهده تبليغات بود      چاپ اعالميه : ـ شعبه تبليغات  5
  .شد كرد و شمارگان آن نيز توسط تبليغات تعيين مي ها اقدام مي  رأساً به چاپ اعالميهتوده

كتب و سفارشات خود را مستقيماً و يا به واسطه          : يـ شعبه تعليمات، پژوهش و دهقان     6
  .كردند  ارسال ميپيك، براي انتشارات توده

  
  ارتباط با نهادهاي دولتي و كسب مجوز كتب منتشره

اداره كل مطبوعات و نشريات وزارت فرهنگ ارشاد        « طي بخشنامه    1361در ارديبهشت   
 نسخه از كتب خود را به ادارة مـذكور          4كليه ناشرين موظف شدند پس از چاپ،        » اسالمي
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در اين بخـشنامه ضـوابطي از قبيـل ذكـر نـام             . برده و برگه خروج از چاپخانه دريافت كنند       
. نويسنده، نام و آدرس ناشر، شمارگان، تـاريخ و نوبـت چـاپ و نـام چاپخانـه آمـده بـود                     

  .كرد  اين ضوابط را تا حدودي رعايت ميانتشارات توده
  

  ماركسيسم و مطبوعات
ترين ابزار ترويج انديشه و تبليـغ سياسـي           ماركسيسم از آغاز به مطبوعات به عنوان مهم       

 از  اي بودنـد و     نگاران برجـسته     خود روزنامه   و انگلس  ماركس. اهميت درجه اول داده است    
 در نيمه قرن نـوزدهم مـيالدي        مسير ژورناليسم موفق شدند بر جنبش انقالبي اروپاي غربي        

حـزب طـراز   «اي بـود و در تئـوري          نيز ژورناليـست برجـسته      لنين 1.تأثير به سزايي گذارند   
 طرح حزب خـود را بـر محـور          لنين. خود براي مطبوعات نقش درجه اول قائل شد       » نوين

 و رشد    مدون ساخت و موجوديت حزب بلشويك      ايسكراانتشار يك ارگان سراسري به نام       
  : او نوشت. هاي مطبوعاتي متمركز نمود فعاليت آن را بر حول فعاليت

ب باشد و اصول تئوريك، احكام      تواند و بايد رهبر ايدئولوژيك حز       روزنامه مي 
هاي سازماني عام و وظايف عامي را كه مجموعه حزب در اين يا               تاكتيكي، انديشه 

  2.آن لحظه در پيش دارد، گسترش دهد
  

  پيشينة مطبوعات ماركسيستي در ايران
نخـستين مطبوعـات    . كمونيستهاي ايراني از آغاز به نقش مهم مطبوعات واقـف بودنـد           

، كـار ،  حقيقـت ،  )»حزب عـدالت  «ارگان   (بيرق عدالت ،  حريت،  ايران نو ،  ركسيستي ايران ما
سپس، در دوران تحكـيم  . بود) رشت» جمعيت فرهنگ«ارگان  (فرهنگ،  خلق،  جرقه،  پيكان

ستاره  و   برلينر آلماني در    ن   و كارل وه   ، توسط مرتضي علوي   پيكار، نشريه   حكومت رضاشاه 
 در ايران    و مجله دنيا   در وين )  كمونيست ديگر آلماني   با كمك اريش رينكا    (نهضت و   سرخ

  .نشر يافت
به مسئله مطبوعات توجه بسياري داشـت و        ) 1320مهر  (  نيز از بدو تأسيس      حزب توده 

 زيـر پوشـش     1320 -1332توانست بخش قابل توجهي از مطبوعات كشور را در سـالهاي            

                                                            
 ، انتشارات، شناخت و سنجش ماركسيسماحسان طبري:  به و انگلسبراي آشنايي با فعاليت ژورناليستي ماركس. 1

 .مراجعه شود» بنيانگذاران ماركسيسم«، فصل 1367، اميركبير
 .2، ترجمه فارسي، ص ق دربارة وظايف سازماني ما، نامه به يك رفيلنين. 2
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 سياسي و ايدئولوژيك خود قرار دهد و از اين مسير بر محيط روشنفكري و سياسـي ايـران                 
  .آن روز تأثير جدي بگذارد

ر به سطح نازل فرهنگ جامعه ايراني در آن سالها توجه شود اهميـت مـسئله بـارزتر                  اگ
اي بود كه نخستين گامهاي تجربـه مطبوعـاتي خـود را     جامعه آن روز ايران جامعه    . گردد  مي

گيـر بـا ايـن     داشت و به دليل درصد باالي بيسوادي در كشور هنوز مردم به طور همـه           برمي
هرچند مطبوعات، به عنوان يـك وسـيله ارتبـاط          . نايي نداشتند وسيلة مهم ارتباط جمعي آش    

جمعي نو و به شكل امروزي آن از بدو انقالب مشروطه در حيات فكري بخشي از جامعـه                  
 ساله پـس از     12دوران  . ، ولي هنوز جايگاه درخور و همگاني نداشت       مطرح شده بود  ايران  

 28كودتـاي  (تا تحكـيم مجـدد رژيـم پهلـوي          ) 1320شهريور  (  سقوط ديكتاتوري رضاشاه  
بخـش قابـل    . دوران گسترش چـشمگير فعاليـت مطبوعـاتي در ايـران اسـت            ) 1332 مرداد

، كه بعدها به عنوان شاعر و نويسنده و محقق و متـرجم             توجهي از روشنفكران متجدد ايران    
 پرورش يافتند و همـين      1320 -1332طبوعاتي سالهاي   به شهرت دست يافتند، در مكتب م      

 هـدايت فكـري جامعـة روشـنفكران دانـشگاهي و            1332 -1357نسل بود كه در سـالهاي       
 مـؤثرترين نيـروي      حـزب تـوده    1320-1332در سـالهاي    .  را به دست داشت    متجدد ايران 

بود و بيـشترين بهـره را از ايـن وسـيله ارتبـاط              فكري و سياسي در جامعه مطبوعاتي ايران        
  .جمعي برد و باالترين تأثيرات را از اين مسير بر نسلهاي بعدي روشنفكران ايران گذارد

  
  1332  مرداد28 تا كودتاي 1320اي ـ از شهريور  مطبوعات توده

  : به شرح زير بود1320-1332ي  در سالهامعروفترين نشريات حزب توده
 1320 اسفند 14 نام داشت، كه از تاريخ     سياستحزب توده،     اولين روزنامة  ؛سياستـ  1

صـاحب امتيـاز و     . منتشر شـد  ) گانه متفقين    توسط ارتشهاي سه    ماه پس از اشغال ايران     16(
در .  جـدا شـد     بود كه پس از چندي از حزب تـوده         ، عباس اسكندري  تسياسمدير مسئول   

نظـر     تحت سياست روزنامه   -قطعنامه«: باالي صفحه اول اين روزنامه عنوان زير مندرج بود        
 سـليمان   -رئيس مركـزي حـزب تـوده ايـران        . شود  اداره مي   منتخبه حزب توده ايران    هيأت

 شـماره   159 پـس از انتـشار       1321 شـهريور    12 در   سياسـت روزنامه  . »)اسكندري(محسن  
 مشي   و عباس اسكندري   سكندري ا  به دليل نفوذ سليمان ميرزا     سياستروزنامه  . توقيف شد 
  . رويي داشت و فاقد چهرة بارز كمونيستي بود كامالً ميانه

 نامة رهبـر  ) 1321 مهر   17 ( حزب توده   در نخستين كنفرانس ايالتي تهران     ؛نامة رهبر ـ  2
 1321 بهمـن  10 به عنوان ارگان مركزي حزب توده تعيين شد و از تـاريخ        سياستبه جاي   
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 و سـردبير آن     ، ايـرج اسـكندري    صاحب امتياز و مدير مسئول نامة رهبر      . آغاز به انتشار كرد   
، محمـدپروين   احـسان طبـري   :  تحريريـه عبـارت بودنـد از       هيأتاعضا  .  بود احسان طبري 

به دليل  .  و علينقي حكمي    خليل ملكي  ي،ا  ، انورخامه ، احمد قاسمي  ، ايرج اسكندري  گنابادي
ــرجــو سياســي روز و مواضــع   ــة رهب ــستي و  نام ــة ضدفاشي ــك روزنام ــه از موضــع ي  ك

. تـوجهي داشـت   نـسبتاً قابـل   تيراژ 1325شد، در سال  ضدديكتاتوري و آزاديخواه منتشر مي  
 بـه طـور كامـل    1325 آذر   16، در  و كردسـتان  پس از شكست غائلـه آذربايجـان       نامة رهبر 

  . شماره منتشر شد890اين روزنامه جمعاً . توقيف شد
، مـردم صـاحب امتيـاز     . د منتشر ش  1320 بهمن   12بار در      نخستين مردم نشريه   ؛مردمـ  3

  در ميـدان بهارسـتان  مردمدفتر روزنامه  .  بود  نام داشت و سردبير آن عباس نراقي       صفرنوعي
، احسان طبـري  : مانند(اي    قرار داشت و در تحريريه آن عالوه بر نويسندگان سرشناس توده          

، فـاتح : مانند (تعدادي از عمال انگليس   ) ياهللا قريش   ، امان ، آرداشس آوانسيان  ايرج اسكندري 
 كه در سالهاي جنگ جهاني به عنوان يـك          مردم. فعاليت داشتند ) باس نراقي ، ع جواهر كالم 

اي از نويسندگان و روشنفكران برجـسته         شد توانست عده    منتشر مي » ضدفاشيست«روزنامه  
 مـردم  با    و نيما يوشيج   ايتد، صادق هد  احم  از جمله، جالل آل   . كشور را به خود جلب كند     

  . شماره توقيف شد227 پس از انتشار 1321 آذر 11 در مردم. همكاري داشتند
 كـه   ، نامـه مـردم    تياز آن صفرنوعي   و فوت صاحب ام    مردم پس از توقيف     ؛نامه مردم ـ  4

ايـن دوره از انتـشار نامـه    .  بود منتشر شد   امتياز و مديرمسئول آن دكتر رضا رادمنش        صاحب
  .  است1325 دي 15 تا 1322 فروردين 29 از مردم

 اجرائيه موقـت    هيأتارگان  « به عنوان    مردم، نامه   نامه رهبر   ، با توقيف  1325 آذر   16در  
 بـود و    ، احـسان طبـري    نامـه مـردم   در ايـن دوره، سـردبير       . منتـشر شـد   »  ايران حزب توده 

در .  بودند  و ابراهيم گلستان   ي، محمدحسين تمدن  اهللا قريش   ، امان نويسندگان آن خليل ملكي   
 تحريريـه خـارج شـدند و    هيـأت  از  و ابراهيم گلستان ، خليل ملكي  1326پي انشعاب سال    

  . عضو تحريريه شدداوود نوروزي
 بـه عنـوان     نامـه مـردم   ،  1327 ارديبهـشت    15، از تـاريخ     پس از كنگره دوم حزب توده     

) 489از شـماره     (1327 بهمـن    14در تاريخ   . انتشار يافت » ارگان مركزي حزب توده ايران    «
  .در پي غيرقانوني شدن حزب توده، انتشار علني نشرية فوق پايان يافت

 تشكيالت آن   ، كه با كشف سازمان نظامي حزب توده       1334 آذر   15 تا   1328 مهر   10از  
بـه  »  ايـران  ارگان مركزي حزب تـوده    « به عنوان    مردمنامه  امل نابود شد،     به طور ك   در ايران 

  و سـپس دكتـر كيـانوري       در اين دوران ابتدا دكتر فروتن     . يافت  طور مخفي چاپ و نشر مي     
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 بـه عهـده      را داوود نـوروزي    مردمنامه  سردبيري  . زب توده بودند  مسئول شعبه مطبوعات ح   
اهللا    و امـان   ، زاخاريـان  ، مهندس نادر شرميني   داشت و نويسندگاني چون محمدحسين تمدن     

  .نوشتند ي در آن مطلب ميقريش
 عالوه بر نشريه روزانه داراي نشريات جنبي ديگر بود كه اسامي آنها به شرح               نامه مردم 

  :زير است
 و عـضويت    اين نشريه هفتگي بود و به سردبيري احسان طبري        : مردم براي روشنفكران  

 شـماره  47از اين نـشريه  . يافت  نشر مينژاد ي و مهندس مكيا ، انورخامه دكتر رضا رادمنش  
  .منتشر شد

 مـردم ، بـه جـاي      ته مركزي حزب تـوده     كمي 4/6/1325طبق مصوبه   : )ماهانه (نامه مردم 
 و بـه     و به عنوان ارگان تئوريك و سياسي كميته مركزي حزب توده ايران            براي روشنفكران 

حجم هـر شـماره   ( شماره 29 نشريه جمعاً حدود از اين.  منتشر شد سردبيري احسان طبري  
  . منتشر شد1327 تا بهمن 1325از تاريخ اول مهرماه )  صفحه120حدود 

ارگـان مركـزي سـازمان جوانـان تـوده      « به عنـوان  1323 بهمن 3از : مردم براي جوانان 
  . نام گرفت رزم توده  ارگان مركزي سازمان جوانان1325د در سال منتشر ش» ايران

  .منتشر شد) 1328 تا بهمن 1327 تير 25( شماره 26 از اين نشريه: مردم آدينه
سازمان (» نهاي كارگران و زحمتكشا     ارگان شوراي مركزي اتحاديه    «ريه اين نش  ؛ظفرـ  5

 به صورت   1323اين نشريه از اول تير      . بود) 1320 -1332 در سالهاي    كارگري حزب توده  
، ظفـر صاحب امتياز و مدير مسئول .  به صورت روزنامه منتشر شد1323 هفتگي و از اسفند   

، دبيـر    بود، كه به عنوان عضو كميته مركزي حزب تـوده          )رسا. ر: با نام مستعار  (رضا روستا   
 و  شـهباز ،  بـشر  چند بار توقيف شد و به جاي آن نشريات           ظفر .شوراي متحده مركزي بود   

 و سـازمانهاي وابـسته بـه آن در          پس از غير قانوني شدن حـزب تـوده        .  انتشار يافت  آتشبار
  .شد منتشر مي) هفتگي( به صورت مخفي 1333 تا شهريور ظفر، 1327بهمن 
 به طور هفتگـي و بـه        1326 انتشار يافت و از مهر       1323 آبان   17 از     اين نشريه  ؛بشرـ  6

يـران وابـسته بـه       و زحمتكـشان ا    ارگان موقـت شـوراي متحـده مركـزي كـارگران          «عنوان  
صاحب امتياز و مـدير مـسئول       . منتشر شد )  شماره 68جمعاً  (» فدراسيون جهاني سنديكائي  

  . انتشار يافت1327تا بهمن  بشر.  بودآن دكتر نورالدين كيانوري
. يافت  انتشار مي » ن توده ايران  ارگان مركزي سازمان جوانا   « اين نشريه به عنوان      ؛رزمـ  7

پس از غيرقانوني شدن حـزب      .  بود ، دكتر فريدون كشاورز   رزمصاحب امتياز و مديرمسئول     
  .شد نامه منتشر مي  هفته به طور مخفي و به صورت1333 تا شهريور 1328 از بهمن توده
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 10 و در تيراژ بـاال، از         اين نشريه به عنوان نشريه روزانه صبح تهران        ؛به سوي آينده   -8
ر مـسئول آن    صاحب امتياز و مدي   .  انتشار يافت  1332  مرداد 28 تا كودتاي    1329ارديبهشت  

 در دوران   بـه سـوي آينـده     .  بـود   بود، ولي گرداننده واقعي آن داوود نوروزي       محمود ژندي 
گيري از مجوز نـشرياتي كـه          بار توقيف شد و با تعويض نام و بهره         100انتشار خود حدود    

   .شد ميند، منتشر اعضا حزب اخذ كرده بود
 ارگان جمعيـت    1329از سال   .  انتشار يافت  1332 مرداد   28 تا   1322 از سال    ؛شهبازـ  9

بود و به عنوان روزنامـة عـصر        ) از سازمانهاي وابسته به حزب توده     (ملي مبارزه با استعمار     
  . بود، رحيم نامورشهبازصاحب امتياز و مدير مسئول . يافت  در تيراژ باال انتشار ميتهران

ها نشريه     امتياز ده  ، عالوه بر نشريات معروف فوق، حزب توده       1320-1332در سالهاي   
اسـامي  . يافتند ت توقيف شده و گاه مستقالً انتشار ميوابسته را داشت كه گاه به جاي نشريا      

  :آنها به شرح زير است
   ارگان سازمان جوانان توده ايران؛آيندگانـ 10
   ارگان كانون جوانان دمكرات ايران؛جوانان دمكراتـ 11
   براي دانش آموزان نشريه سازمان جوانان توده؛دانش آموزـ 12
   از نشريات سازمان جوانان توده؛صلح پايدارـ 13
  كتر اسداهللا زاهدي؛ د صاحب امتياز و مدير مسئول؛افق آرياـ 14
   دكتر ناظم وزيري؛صاحب امتياز و مدير مسئول؛ نداي حقيقتـ 15
  رصد س بني سيدعبا؛ امتياز و مدير مسئول  صاحب؛منشورـ 16
  رو  محمد شعله؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛ور شعلهـ 17
   سيدكاظم وفائي؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛شمشير امروزـ 18
   حسين فرشبد؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛دنياي امروزـ 19
   نوذر آشوري؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛دژـ 20
  اشرف تهراني.  ع؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛روزنهـ 21
   معصومه مقرب؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛گيالن ـ22
  راهللا ذوالقد  مسيح؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛جرسـ 23
  ده شبستريزا  اسداهللا زكي؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛مستحكمـ 24
  زاده  حسن عالم؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛نقش ايرانـ 25
   عباس سنجري؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛راهنماي ملتـ 26
   ابراهيم روشن قهفرخي؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛بين جهانـ 27
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  درخشان پور.  م؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛عالجـ 28
  ائي خراساني فيض؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛قيام مردمـ 29
   فكور؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛به سوي بيداريـ 30
   عيسي فكري؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛نويد آيندهـ 31
   مؤيدپور؛ياز و مدير مسئول صاحب امت؛آذرـ 32
   شريفي؛ صاحب امتياز و مديرمسئول؛رزم آورانـ 33
  ركا خاك.  ي؛ صاحب امتياز و مديرمسئول؛ضداستعمارـ 34
   حسين قندي؛احب امتياز و مدير مسئول ص؛سرانجامـ 35
  سروش.  ب؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛ها نبرد تودهـ 36
  رستگار.  آ؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛پيوندماـ 37
   ابراهيم افضل؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛روش خلقـ 38
  ناعم.  ا؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛فرداي ماـ 39
   خليل محمديون؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛وحدت آسياـ 40
   سلطاني؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛شرق پيروزـ 41
  ياهللا كشان  ولي؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛صبح زندگيـ 42
  اسكافي.  ع؛ئول صاحب امتياز و مدير مس؛اردوي صلحـ 43
  رهاـ 44
   آخرين نبردـ 45
  عصر نوـ 46
  آخرين عالجـ 47
  مبارزانـ 48
  شجاعتـ 49
  سوگندـ 50
  پيك صلحـ 51
  زمان نوـ 52
  چلنگرـ 53
   ايرج زندپور؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛آتشبارـ 54
   بيات ماهانه زنان توده، به مسئوليت زهره اسكندري ارگان؛بيداري ماـ 55
  يالدين فتح  فتح؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛دماوندـ 56
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  ي پرويزي غالمعل؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛داناـ 57
همسر دكتر فريـدون     ( خديجه كشاورز  ؛ صاحب امتياز و مدير مسئول     ؛كار و دانش  ـ  58

  كشاورز
  زبان معلمينـ 59
  محمد ميرمطهري:  صاحب امتياز و مدير مسئول؛فرشته آزاديـ 60
   علي شاهنده؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛فرمانـ 61
   خليل انقالب آذر؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛گيتيـ 62
  يور  سيدجعفر پيشه؛ صاحب امتياز و مدير مسئول؛رآژيـ 63

 داراي دهها نشريه محلي بـود كـه         عالوه بر نشريات فوق، در سراسر كشور حزب توده        
  :اسامي برخي از آنها به شرح زير است

  شد  منتشر مي در گرگان به مسئوليت احمد قاسمي؛نداي گرگانـ 64
  شد  منتشر مي كه به تركي در زنجان نشريه فرقه دمكرات آذربايجان؛آذرـ 65
  شد  منتشر مي؛ به تركي در تبريزآذربايجان دمكراتـ 66
  شد  منتشر مي به تركي در آذربايجان؛آزاد ملتـ 67
  شد  منتشر ميه به تركي در اروميه ك آذربايجان نشريه جوانان دمكرات؛اروميهـ 68
  شد  منتشر مي؛ به تركي در تبريزجوانالرـ 69
  شد  منتشر مي؛ به تركي در ميانهفدائيـ 70
  شد  منتشر مي تركي در تبريز به؛وطن يولونداـ 71
  شد  منتشر مي در تبريزرقه دمكرات توسط ف؛يني شرقـ 72
   كردستان ايران در مهاباد ارگان حزب دمكرات؛كوردستانـ 73

 افشا شـده  عالوه بر نشريات فوق، كه وابستگي مستقيم يا غيرمستقيم آنها به حزب توده          
)  به مسئوليت جهانگير تفـضلي     ايران ما : مانند(اي    است، حزب توده در دهها نشرية غيرتوده      

فهرسـت  . شـت گذا  مشي آنها تأثير مـي      شت و كم و بيش در تعيين خط       نيز عناصر نفوذي دا   
 حـزب تـوده بخـش عظيمـي از          1320 -1332دهد كه در سـالهاي        فوق به خوبي نشان مي    

  .مطبوعات كشور را زير پوشش ايدئولوژيك و سياسي خود قرار داده بود
  

  1336 -1357: اي مطبوعات توده
 و كشورهاي بلـوك شـرق بـه سـر      در اتحاد شوروي   در اين دوران، رهبري حزب توده     

بـه تـدريج، بـا تجديـد سـازمان و سـران             . برد و سازمانهاي داخلي آن متالشي شده بود         مي
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همزمان . آغاز شد ) در تيراژ محدود و در خارج از كشور       (فراري حزب، انتشار نشريات آن      
 بهمـن   17( نيز به مدت سه سال       صبح اميد  از صوفيه، نشريه     »پيك ايران «اندازي راديو     با راه 
 بـا اصـرار كيـانوري     .  شماره و در يك برگ انتشار يافـت        55جمعاً  ) 1339 تير   30 تا   1336

 تعطيل شد و مجدداً مردم بـه عنـوان          صبح اميد مبني بر ضرورت احياء نشريه سنتي حزب،        
  .انتشار يافت» ارگان مركزي حزب توده ايران«

در اين دوره جمعاً    . شد   صفحه منتشر مي   4 هر دو هفته يك بار و در         1343 تا سال    مردم
 صـفحه و بـه صـورت        8 در   مردم،  1344از اول فروردين     .يكصد شماره مردم انتشار يافت    

  .  روز يكبار انتشار يافت15 هر 1353هانه منتشر شد و از آغاز سال ما
نشريه تئوريك و سياسي كميتـه مركـزي حـزب          « به عنوان  دنيا، مجله   1339از فروردين   

 بـه  1357 تـا  1353 فصلنامه بود و از      به صورت  1353 تا سال    دنيا. انتشار يافت »  ايران توده
  .نشر يافت» ...نشريه سياسي و تئوريك كميته مركزي «صورت ماهنامه و به عنوان 

، حزب  ، و همزمان با اوجگيري جنبش دانشجويان ايراني در اروپاي غربي          1350از مهر   
نـشريه  « تحت عنـوان     رپيكااي به نام      تشار مجله  در تالش براي جذب دانشجويان به ان       توده

 و در تيراژ پـائين انتـشار        دست زد، كه در اروپاي غربي     »  براي دانشجويان  حزب توده ايران  
  . سه سال انتشار يافتپيكارنشريه .  بوددياداره اين نشريه به عهده منوچهر بهزا. يافت مي

 در داخـل كـشور بـه نـام           نيز بـا تـشكيل سـازمان حـزب تـوده           1340در سالهاي دهة    
، ، عباس شـهرياري    عامل معروف ساواك   توسط» تشكيالت خوزستان « و   »تشكيالت تهران «

 ضـميمه مـردم    و ماهنامـة     )ارگان تـشكيالت خوزسـتان     (شعله جنوب هاي    دو نشريه به نام   
  .شد به طور مخفي و در تيراژ پائين منتشر مي )ارگان تشكيالت تهران(

با نام مـستعار حيـدر   ( و با مديريت رحمان هاتفي »نويد«، با پيدايش گروه    1354از دي   
، حـزب   كيهـان شت و با استفاده از امكانات        را دا  كيهان، كه مقام سردبيري روزنامه      )مهرگان

)  شـماره  73جمعـاً    (1357 بهمـن    22 تا   نويد.  دست زد  نويداي به نام       به انتشار نشريه   توده
  . منتشر شد
 به سـوي    شد،   منتشر مي  »نويد«ه   ديگري كه در آستانه انقالب اسالمي توسط گرو         نشريه

اي نيـز     هاي توده   همزمان، برخي گروه  .  بود  نام داشت كه بنيانگذار آن هوشنگ تيزابي       حزب
 پـائين   كپي و در تيراژ بسيار      در آستانه انقالب اسالمي اوراقي به نام نشريه و به صورت پلي           

، )ارگان فرقـه دمكـرات آذربايجـان       (آذربايجان نيز نشريه    در اروپاي غربي   .كردند  منتشر مي 
 و  ارگان سازمان جوانان   (آيندهو  )  و دانشجويان دمكرات ايران    ارگان سازمان جوانان   (آرمان

  .شد منتشر مي)  غربيبرليندانشجويان دمكرات در 
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  1358 -1361: اي مطبوعات توده
بناي تجربه غنـي مطبوعـاتي خـود در          بر م  ، حزب توده  با پيروزي انقالب اسالمي ايران    

گيري از ذخيرة مجـرب و تربيـت شـده نويـسندگان خـود،                 و با بهره   1320-1332سالهاي  
حزب توده به تهيه و انباشـت امكانـات         . تداركات مفصلي براي فعاليت مطبوعاتي آغاز كرد      

ان مطبوعاتي علني و مخفي براي شرايط محتمل آتي پرداخت و در عرصه علني تا حد امكـ                
 بگيـرد و در عرصـة   كوشيد تا توسط اعضا خـود مجـوز نـشريه از وزارت ارشـاد اسـالمي              

حزب توده در مقاطعي موفـق شـد بـا    . مخفي، امكانات چاپ و تكثير، تهيه و انباشت نمايد  
نشريات استفاده از نفوذ عناصر ليبرال و ضدانقالب در وزارت ارشاد و تسامح آنها، به جاي                

  .توقيف شده، نشريات جديد با عناوين و پوششهاي ديگر منتشر كند
مطبوعـاتي  : توان به دو دسته تقسيم كرد       اي پس از انقالب اسالمي را مي        مطبوعات توده 

داشتند و مواضع رسمي آن        را اعالم مي    و اتحاد شوروي   كه صراحتاً وابستگي به حزب توده     
دفـاع از   «و مطبوعاتي كه خود را زير پوشش عوامفريبانـة          . نمودند  ا در جامعه منعكس مي    ر

و طـرح مـسايل   » ناوابـستگي «كوشيدند تـا بـا ادعـاي        پنهان كرده و مي   » انقالب و خط امام   
از مهمترين ايـن    . عمومي به شكل انحرافي و القائي خط حزب توده را در جامعه پيش برند             

جهـان   و نشرية زنان موسـوم بـه         پيام مردم ،  آذرخشآموزي    بايد به نشريات دانش   نشريات  
 بود كه بـه سـرعت اينگونـه    نكته جالب در اين رابطه هوشياري مردم ايران     .  اشاره كرد  زنان

ساخت، بدون آنكه هيچ سازمان منسجم و سراسري         نشريات را شناسايي كرده و منزوي مي      
  .اين امر را هدايت كند

 -1332اين پديده بيانگر تحول كيفي حيات فكري جامعه ايراني در مقايسه بـا سـالهاي                
 خـأل در اين سالها، بـه علـت ضـعف آگـاهي سياسـي در تـوده مـردم نـوعي          .  است 1320

كـه مطبوعـات رنگارنـگ راسـت و          بود   خألايدئولوژيك وجود داشت و با توجه به همين         
توانستند بـا شـعارهاي     بودند، ميچپ، كه حافظ منافع ابرقدرتها و قدرتهاي بيگانه در ايران  

ولي در سالهاي پس از پيروزي      . رقيبي كسب كنند    عوامفريبانه و كاذب براي خود جايگاه بي      
ـ   دئولوژي نيرومنـد انقالبـي حـضور    انقالب اسالمي، در جامعه ايران، اسالم به عنوان يك اي

بر اين اساس انواع مطبوعات راست و چپ به هيچ روي نتوانستند حتي اندك               .مؤثر داشت 
 نيز، عليرغم تجربة منحصر به فـرد        حزب توده . جايگاهي در حيات فكري مردم كسب كنند      

 تيراژ پائين نـشريات     .و قوي خود در زمينه فعاليت مطبوعاتي با شكست فاحش مواجه شد           
  .اي در اين سالها مؤيد اين ادعا است توده

  : در سالهاي پس از انقالب اسالمي عبارت بود ازنشريات حزب توده
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ارگان مركزي حـزب    «به عنوان   ) روزنامه صبح (اين نشريه به طور روزانه      : نامه مردم ـ  1
 533، پـس از  1360 منتـشر شـد و در خـرداد        23/12/1357از تاريخ چهارشنبه    »  ايران توده

صـاحب امتيـاز و     .  به طور كامل توقيف شـد       مركز شماره، توسط دادستاني انقالب اسالمي    
 نام داشت، ولـي پـس   مردمدر آغاز، اين نشريه .  بود منوچهر بهزاديامه مردم نمدير مسئول   

نام آن به   ) 1320 در سالهاي    مردمصاحب امتياز    (از چندي به علت دعاوي ورثه صفر نوعي       
  . تغيير داده شدمنامه مرد

نشريه سياسي و تئوريك    « به عنوان    1358 از اوايل سال     دنيادوره جديد ماهنامه    : دنياـ  2
 به علت اشـكال     1359ل  از چهارمين شماره سا   . منتشر شد »  ايران كميته مركزي حزب توده   
 20 پـس از نـشر       1360منتشر شد و در بهـار       » ضميمه نامه مردم  «در كسب مجوز به عنوان      

  .مجلد توقيف گرديد
شـد و ترجمـه مجلـه مـسايل صـلح و              هر سه ماه يكبار منتشر مي     : المللي  مسايل بين ـ  3

بود و  ) ـ چكسلواكي   ارگان اطالعاتي احزاب كمونيست جهان، مستقر در پراگ        (سوسياليسم
 و احزاب كمونيست ديگـر كـشورها در مـسايل عـام و جـاري                به طرح تحليلهاي شوروي   

  .جهان اختصاص داشت
 »اتحاد دمكراتيك مردم ايـران    « به عنوان ارگان     1358از سال   : )هفته نامه  (اتحاد مردم ـ  4

 و بـه     تحريريه حـزب تـوده     هيأت زير كنترل مستقيم     نامه مردم منتشر شد و پس از توقيف       
  . منتشر شد، كه پس از مدتي توقيف شدجاي مردم

شد و مطالـب آن توسـط          به صورت ماهانه منتشر مي     1358از سال   : پرسش و پاسخ  ـ  5
 روز يك بـار  15، هر حاد مردم در پي توقيف ات  60 -61در سالهاي   . گرديد   بيان مي  كيانوري

  . كرد  را ايفا ميمنتشر شده و نقش ارگان حزب توده
، كه به صـورت يـك نـشريه بـه ظـاهر              ارگان كارگري حزب توده    ):نامه  هفته (اتحادـ  6

  .پرداخت به طرح مسايل عمومي و صنفي كارگري ميشد و  مستقل منتشر مي
 بـه   آذرخـش نـو    و سپس با نـام       آذرخش نشريه   1358 از سال    ):نامه  هفته (پيام مردم ـ  7

پيـام  شد، كه پس از توقيـف آن، نـشريه             منتشر مي  »كانون دانش آموزان ايران   «عنوان ارگان   
  . به جاي آن منتشر شدمردم
  و سـپس   ؛ ابتدا با نامهـاي آرمـان       ارگان سازمان جوانان توده    ):ماهنامه (جوانان توده  -8

  به صورت مجله ماهانه و به عنوان ضـميمه نامـه مـردم             1359در سال   .  منتشر شد  اميد فردا 
  .مجله، ويژه جوانان و دانشجويان بوداين . منتشر گرديد

» تـشكيالت دمكراتيـك زنـان     « توسـط     نشريه زنان حزب توده    ):ماهنامه (جهان زنان ـ  9
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  . شد و ظاهر بسيار فريبكارانه و حتي اسالمي داشت منتشر مي
ـ       حزب تـوده   1358 -1360در سالهاي   : ـ نشريه دهقاني  10 ف، مجلـه    بـا عنـاوين مختل

 و سپس   جرقه نو  و سپس به نام      جرسمدتي اين نشريه به نام      . كرد  ماهانه دهقاني منتشر مي   
  . براي دهقانان منتشر شد و داراي تيراژ و برد بسيار محدود بودنامه مردمبه عنوان ضميمه 

  

  ودهنشريات دروني حزب ت

شـد و بـه تحليـل مـسايل            به صورت ارگان دروني حزب منتشر مـي        :تحليل هفتگي ـ  1
پـس از توقيـف   .  اختـصاص داشـت   و جهان و بيان مواضع حزب توده      جاري ايران 
شـد و بـه       در تيراژ باال تكثيـر مـي      . اي يافت    جايگاه ويژه  هفتگيتحليل  ،  اتحاد مردم 

شد تا از چهارچوب تشكيالت خـارج شـده و بـه نحـوي      طور غيرقانوني تالش مي 
اين بولتن توسط شعبه مطبوعات و با مسئوليت        . نقش يك نشريه بيروني را ايفا كند      

  .شد ن تهيه ميآئي امير نيك
ها، مجلس و راديوها اختصاص داشـت و ويـژه             به درج اخبار روزنامه    :بولتن خبري ـ  2

اين نشريه توسط شعبه روابط عمومي تهيه       . كميته مركزي و مسئولين درجه اول بود      
  .شد مي

 بـود و در آن اخبـار و تحليلهـاي گـاه محرمانـه                سياسي هيأت ويژه   :بولتن اقتصادي ـ  3
  .شد اين نشريه توسط شعبه پژوهش تهيه مي. شد اقتصادي و مالي كشور درج مي

 و كـانون     بـولتن هفتگـي مـشترك سـازمان جوانـان تـوده            :بـا جوانـان و نوجوانـان      ـ  4
وزان و سازمان جوانان فدايي اكثريت بود كه در سـطح وسـيع درون شـبكه                آم  دانش

شد و عالوه بر طرح مسايل سياسي و صـنفي نوجوانـان و             اين دو سازمان توزيع مي    
مـسئوليت ايـن    . داد   مي ارائهآموزان، رهنمودهاي سياسي صنفي و تبليغاتي نيز          دانش
  . بود با زهره قائيني بولتن

 بـود كـه توسـط شـعبه     1 ويژه اعضا كميته مركزي و مسئولين درجـه   :بولتن دهقاني ـ  5
  .شد دهقاني تهيه مي

 بـود كـه توسـط شـعبه     1 ويژه اعضا كميته مركزي و مسئولين درجه     :بولتن كارگري ـ  6
  .شد كارگري تهيه مي

  
  اختيارات شعبه مطبوعاتكاركرد و  تعريف، 

 سياسـي   هيـأت معاون شعبه مطبوعات و عضو مـشاور        ) نآئي  امير نيك  (هوشنگ ناظمي 
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ها و حدود اختيارات شعبه مطبوعات را چنين شرح            تعريف، وظايف، مسئوليت   حزب توده، 
رگان مركزي حزب، يكي از مهمترين نهادهايي است كه در           تحريريه مردم، ا   هيأت« :دهد  مي

 تحريريـه  هيـأت . كرده اسـت   ايران ايجاد شده و فعاليت مي      جنب كميته مركزي حزب توده    
همچنانكه از نامش پيداست وظيفه نوشتن مقاالت مختلف و متنوع روزنامه ارگاني در كليـه     

موضع گرفتن مشخص دربارة كليه حوادث داخلـي و خـارجي           .. .هاي زندگي كشور      عرصه
 دبيـران   هيأت سياسي يا    هيأتاز آنجا كه براي كميته مركزي و حتي براي          . را به عهده دارد   

پذير نيست كه هر روز قبل از انتشار، مطالب روزنامه را مطالعه و تصويب كنـد،                  عمالً امكان 
در تـشخيص   ) 2 در درك سياسـت حـزب        )1 تحريريـه    هيأتشود كه مسئوليت      معلوم مي 

در نحـوة بيـان ايـن       ) 4در اتخاذ موضع مشخص نسبت به اين مـسايل          ) 3مسايل مهم روز    
از روي مطالب مندرج در روزنامه ارگان است        . موضع، تا چه اندازه حساس و اساسي است       

نظر و پيـشنهادهاي حـزب را اعـضا يـا هـواداران،               كه معموالً سياست و روش حزب، نقطه      
فهمنـد و از روي آن        مقامات كشوري يا ساير احزاب و سازمانها، مـوافقين و مخـالفين مـي             

  .كنند نسبت به حزب قضاوت مي
هـاي كميتـه مركـزي        اسناد رسمي حزبي نظير اسناد پلنومها يا جلسات ديگر و اعالميـه           

ا در آنهـ . كننـد  هستند و مسايل را به طور كلي و به شكل تحوالت عام مطرح و بررسي مـي     
نظر حزب و سياست و روش حزب پيرامون مسايل روزمره حاد و مبرم و همچنين پيرامون                

خصلت ارگان حزبي چنين است كه مقـاالت نوشـته          . يابد  مسايل جنبي و فرعي انتشار نمي     
شـود، حتـي اگـر        شده در آن، خود به خود نظر حزب در مسئله مـورد بحـث شـمرده مـي                 

اوي اظهارنظر پيرامون يك مسئله هنري يا علمي باشـد،          اي با امضاء باشد، حتي اگر ح        مقاله
چه ] كنند مي[باز هم عرف معمول چنان است كه نوشته مزبور را بازتاب نظر حزب ارزيابي       

دهد كه مـسئوليت سـنگيني بـر دوش         همه اينها نشان مي   . رسد به مقاالت اساسي و گروهي     
خطـوط اساسـي سياسـت      مـسئوليت درك درسـت      :  تحريريه ارگان نهاده شده است     هيأت

گيري مـشخص     حزب، مسئوليت انطباق درست آن با وقايع و حوادث روز، مسئوليت نتيجه           
  . طريق مشخص در هر زمينه طبق سياست كلي حزبارائهاز هر حادثه و خبر و مسئوليت 

تـرين كادرهـا و       اي از ورزيـده     هاست كـه گـاه عـده        به علت همين وظايف و مسئوليت     
 تحريريه رفته رفتـه وزن بيـشتري   هيأتآيند و    تحريريه گرد مي   أتهينويسندگان حزب در    

آورد و فراتـر از       از آنچه كه براي صالحيت يك نهاد جنبـي رهبـري اسـت بـه دسـت مـي                  
اي در برخي از احزاب و سازمانهاي ديگر بـه            چنين پديده . كند  هاي خود عمل مي     مسئوليت

 در مقابل كميته مركزي يـا الاقـل          تحريريه خود به مرجعي    هيأتكرات ديده شده است كه      



540 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

مشي حزب بـدل      موازي با آن بدل شده يا خود به تدوين كنندة سياست و تعيين كننده خط              
كـه رسـماً نهـادي در جنـب آن، بـراي بيـان              (گرديده است، خود در مقابل رهبري حـزب         

  ...قدعلم كرده، مدعي شده و حتي انشعاب كرده است) نظريات آن است
عبارت اسـت از اسـناد و مـدارك رسـمي حـزب،      ...  تحريريههيأتات  حدود اختيار ... 

فراتـر رفـتن از آنهـا در        . مشي اساسي حزب، سياست عمومي و قبالًٌ تعيين شدة حزب           خط
اما در چارچوب مشي و سياستي كه قبالً تعيين شده كليـه            .  تحريريه نيست  هيأتصالحيت  

 مطروحه بايد بررسـي و حالجـي شـود،    هاي نو، كليه وقايع روزمره، كليه مسايل حاد   پديده
جهت آنها روشن گردد، موضعگيري حزب در برابر آنها و احتماالً راه و روش متخذه بيـان                 

اصل حزبي مركزيت و حفظ انضباط حزبي و يكپـارچگي          . شود، ولي فقط در آن چارچوب     
يـه   تحرير هيأتدر عين حال    . شود  دار مي   اي بدون اين حدود خدشه      سياسي و وحدت ايده   

هـا و ابتكارهـا     دمكراسي دروني و رشد خالقيت،اصول حزبي .يك دستگاه مكانيكي نيست  
 هيـأت شود كه نظريـه بـا برداشـتي كـه در              مي تأمينو ملحوظ شدن نظريات از اين طريق        

اي بـه      فراتر از چارچوب قبالً تعيين شده يـا در مـسئله           -تحريريه جمعاً يا به طور انفرادي       
شـود بـه اطـالع رهبـري رسـانده ميـشود تـا نظريـات نهـايي و           بيان مي سابقه    كلي نو و بي   

 تحريريـه  هيـأت شـود كـه     از اين طريق تـأمين مـي  ]و نيز [تر گردد،  برداشتهاي مصوبه غني  
تـرين مـسايل روز را در بـين انبـوه مـسايل هـر روز تـشخيص دهـد و از بـين آنهـا                       عمده

اساسي خـود نمايـد و در جاهـاي         ترين را بشناسد و مضمون مقاالت         ترين و گرهي    حساس
شود كه در كليه مسايل در چارچوب     همچنين از اين طريق تأمين مي     . نمايان به چاپ رساند   

معمـوالً چـه هـر    .  باز است  تحريريههيأتمشي عام و سياست كلي قبالً تعيين شده، دست          
رگاه مرز بـين    هرگاه الزم بداند و ه    ) سردبير( تحريريه   هيأتاي و چه مسئول        مقاله  نويسندة

گيري مشخص روزمره، برايش واضح و روشن نباشد بـه            مشي عمومي تعيين شده و موضع     
 هيـأت هر عـضو  (نمايد  نظر و نظرخواهي مي كند، تبادل مرجع يا مسئوليت باالتر مراجعه مي 

زيرا حساسيت روزنامه ارگـان     )  دبيران و به دبير اول     هيأتتحريريه به سردبير و سردبير به       
  1».شود ت و نوشتة چاپ شده خواه ناخواه نظر حزب شمرده ميزياد اس

  
  سير فعاليت شعبة مطبوعات

تـشكيل  ) 1327ارديبهشت  ( پس از كنگره دوم      نخستين بار، شعبه مطبوعات حزب توده     
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: ودند از  بود و اعضاي شعبه عبارت ب      در آن زمان مسئول شعبه مطبوعات احسان طبري       . شد
، ، عباس جعفـري   ، فخرالدين ميررمضاني  ي، محمدحسين تمدن  اهللا قريش   ، امان داوود نوروزي 

  .ر، احمد اسپهانيپو ي، شاهپور واليياهللا مجتبا ، نصرتعبدالرحيم احمدي
 رفـت و     بـه مـسكو    احـسان طبـري   ) 1327بهمـن    (پس از غيرقانوني شدن حزب توده     

شد، ولي پس از چنـدي مجـدداً رونـق گرفـت و             فعاليت مطبوعاتي حزب توده دچار وقفه       
. به مسئوليت شـعبه مطبوعـات گمـارده شـد         )  اجرائيه هيأتعضو   (دكتر غالمحسين فروتن  

در دوران . شد) و تعليمات و تبليغات( مسئول شعبه مطبوعات   ، دكتر كيانوري  پس از فروتن  
 به عنوان مسئول كل مطبوعات حـزب تـوده بـسياري از سـتونهاي               ، كيانوري صدقدولت م 

  .نوشت را شخصاً مي) و نشريات تعليماتي و درون تشكيالتي (روزنامه مردم
، عمالً بخش قابل توجهي از آنان        در اروپاي شرقي   در دوران اقامت فراريان حزب توده     

 شده و فعاليت سياسـي را كنـار گذاردنـد و فعـالين              ذوب و جذب  در جوامع سوسياليستي    
بـه همـين    . رفتنـد   مطبوعاتي حزب توده، عمالً تنها هسته سياسي و فعال حزبي به شمار مي            

 در برابـر كميتـه       تحريريه حزب توده به تدريج به يك فراكسيون سياسي فعـال           هيأتدليل،  
نخست  (اين فراكسيون با روي كار آمدن كيانوري     . مركزي منفعل و فرتوت حزب مبدل شد      

توانست به نيـروي مـؤثر در حـزب بـدل           ) به مقام دبير تشكيالتي و سپس به مقام دبير اول         
  . شود و در پلنوم پانزدهم به درون كميته مركزي رسوخ كند

، اعـضاي مجـرب و   1358 به داخل كـشور، از اوايـل سـال     حزب توده با انتقال رهبري    
به تهران منتقل شدند و در كنار مسئوليتهاي مهـم          ) به جز داوود نوروزي   (دار تحريريه     سابقه

) نامـه مـردم    تحريريـه    هيـأت (در شعب مركزي حـزب، بـه فعاليـت در شـعبه مطبوعـات               
 بود، كه رسماً نيـز صـاحب امتيـاز و           مسئوليت شعبه مطبوعات با منوچهر بهزادي     . پرداختند

  . شد  محسوب مينامه مردممدير مسئول 
كميته مركزي حزب   » دبير سوم «و  » دبير سياسي « دبيران حزب،    هيأت در تركيب    بهزادي

  .بود)  و ميزانيپس از كيانوري (توده
  

 و مـسئول شـعبه       دبير سياسي كميته مركزي حزب توده      نامه منوچهر بهزادي    زندگي
  :اطالعات

 به دنيـا آمـد و در سـالهاي پـس از سـقوط                در تهران  1306 آذر   15 در   منوچهر بهزادي 
در پـي ورود بـه دانـشكده      .  شـد  آموز جذب سازمان جوانـان تـوده         به عنوان دانش   رضاشاه

  .  به عضويت حزب درآمد1325 بهمن 27 در حقوق دانشگاه تهران
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 و   دبير حوزه حزبي خود و عضو شعبه تعليمات و تبليغات ايالتي تهـران             1327در سال   
او سـپس در كميـسيون تـشكيالت شهرسـتانها          .  شـد  عضو كميته محلي منطقه سـه تهـران       

از .  بـود  به كار پرداخت و مدتي نماينده شعبه شهرسـتانها در كميتـه ايـالتي فـارس      )تكش(
 1332از مهـر  .  بود مسئول كميته حزبي آبادان1332 منتقل شد و تا سال     به خوزستان  1329

 در 1333 شـد و در سـال      و مـسئول پخـش تهـران       مسئول دبيرخانـه كميتـه ايـالتي تهـران        
 بـه فعاليـت پرداخـت و مـورد توجـه            كميسيون چاپ و توزيع روزنامـه زيرنظـر كيـانوري         

همـا  ( به همـراه همـسر اولـش         1334 در سال    بهزادي.  قرار گرفت و راننده او شد      كيانوري
 »پيك ايران « به جمع كاركنان راديوي نوبنياد       1336به خارج گريخت و از مهر       ) راد هوشمند

 و عـضو    دنيـا ،  مردم،  صبح اميد  تحريريه   هيأتسپس عضو   . پيوست) بلغارستان (در صوفيه 
 در رهبـري    با صـعود مجـدد كيـانوري      . المللي حزب گرديد     و شعبه بين   دايرة اروپاي غربي  

 يافـت و    قـا ارت نيـز    حزب و ارتقاء او به سمت دبير دوم و مسئول امور تشكيالتي، بهـزادي             
 نـشريه   - پيكـار مسئول فعاليت گروههاي حزبي در غرب شد و همزمان بـه انتـشار مجلـه                

مـا و   اي بـه نـام         دسـت زد و جـزوه      - براي دانشجويان مقـيم خـارج از كـشور         حزب توده 
 بـه عـضويت كميتـه       وريتوسط كيان ) 1354تير  (او در پلنوم پانزدهم     .  نگاشت كنفدراسيون

در اين سـالها او  .  اجرائيه شدهيأتعضو ) 1357اسفند (مركزي درآمد و در پلنوم شانزدهم  
 ث زرشناس  به مسئوليت كيومر   )اديسي(»  و دانشجويان دمكرات   سازمان جوانان «سرپرستي  

 آمـد و نقـش       نيز به ايران   با انتقال رهبري حزب به داخل كشور، بهزادي       . را به عهده داشت   
 كرد و بـه عنـوان دبيـر كميتـه مركـزي             ايفا را در امور سياسي و مطبوعاتي        معاون كيانوري 

اصـلي رهبـري    كـادر    در كنار كيانوري و ميزانـي     ) 1360ـ فروردين    م هفدهم از پلنو (حزب  
سـازمانهاي  (اي     عالوه بر شعبه مطبوعات، شعبه كل توده       بهزادي. حزب توده را تشكيل داد    

طبق اعترافاتش در بازجويي ـ از سـال    ـ  بهزادي. كرد را نيز اداره مي) وابسته به حزب توده
  . قرار داشته است در ارتباط با سازمان اطالعاتي شوروي1335

 :دهـد    سير فعاليت شعبه مطبوعات را پس از انقـالب چنـين شـرح مـي               منوچهر بهزادي 
ر هر دوره وضع تـشكيل جلـسات فـرق           تحريريه سه دوره را طي كرده است، لذا د         هيأت«

  :كرد مي
در ايـن دوره هـر روز صـبح         . ـ دوره اول، هنگامي كه روزنامه توقيـف نـشده بـود             الف

شد، درباره مسايل سياسي روز بحث مختصري به           تحريريه تشكيل مي   هيأتجلسات كوتاه   
 مطـرح    تحريريـه  هيأتشد توسط مسئول      آمد و موضوع مقاالتي كه بايد نوشته مي         عمل مي 

توانستند به نوبـه خـود نوشـتن مقـاالتي را پيـشنهاد                تحريريه هم مي   هيأتاعضا  . گرديد  مي
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  .كنند
گرفـت بحـث مختـصري     اي كه مورد تصويب قـرار مـي    درباره خطوط اساسي هر مقاله    

پيـشنهاد نوشـتن مقالـه از       . كـرد   در اين جلسات گاه دبير اول شـركت مـي         . گرفت  انجام مي 
بعـد نوشـتن مقـاالت تقـسيم     . شـد   سياسي هم ميهيأت دبيران يا يأتهجانب دبير اول، يا  

به علت كمي كادر نويسنده، با وجود تالشهاي متعدد، دوائر مشخـصي بـر حـسب                . شد  مي
اي كه داشـت       تحريريه بر حسب سابقه    هيأتفقط هر عضو    . موضوع مقاالت به وجود نيامد    

ه تخصص پيدا كرده بـود، كـه مقالـه    اي كه به دست آورده بود، در يك يا چند رشت  و تجربه 
خورد و باالخره به      اي به تخصصي بر نمي      شد كه مقاله    گاه هم مي  . شد  معين به او واگذار مي    

  .شد  تحريريه كه وقت و آمادگي داشت محول ميهيأتيكي از اعضا 
 تحريريـه بـه     هيـأت در ايـن دوران     . ـ دوره دوم هنگام توقيف آخرين روزنامـه بـود           ب

 هفتگي بـود،    اتحاد مردم چون  . كرد  كرد و عمالً آن را اداره مي         كمك مي  حاد مردم اتروزنامه  
شد، ولي روال كار همان بود كه قبالً توضـيح داده              تحريريه هفتگي تشكيل مي    هيأتجلسه  

  .شد
 تحريريـه دو كـار      هيـأت در ايـن دوره     .  بـود  اتحاد مـردم  ـ دوره سوم هنگام توقيف        پ

» بولتن هفتگي «اي از مقاالت      داشت، يكي تهيه بولتن هفتگي، يكي تهيه جزواتي از مجموعه         
 تهيـه    و بخش خارجي آن توسط حاتمي      بخش داخلي آن توسط ناظمي    . »تحليل هفتگي «يا  
در اين اواخر كه ناظمي مريض شـده بـود، قـرار            . هپنا   توسط قائم  ميشد و در غياب حات      مي

تصويب تحليل هفتگي در    .  بخش داخلي را تهيه كند كه دو شماره را تهيه كرد           شد محمدي 
ول هـم   ولي بعداً براي كنتـرل بيـشتر از تـصويب نهـايي دبيـر ا              . آغاز فقط به عهده من بود     

  .گذشت مي
به طور فرعـي    . شد  اي هم كه درآمد، طبق روال كار روزنامه تهيه مي            صفحه 2ـ3مقاالت  

، كـه تـا آنجـا كـه         )شـد   يا ترجمه مـي   (شد    هاي غيرحزبي تهيه مي     مقاالتي هم براي روزنامه   
گاه مطالبي هم بنـا بـه   .  و روزنامه آسوريهاكيهان و اطالعاتخاطرم هست عبارت بودند از     

شـد و در اختيـار        كردند، تهيه مي    تقاضاي افراد و هواداراني كه در راديو و تلويزيون كار مي          
] بهمـن [كردند، زير نظـر        كار مي  كيهان و   اطالعاتحوزه افرادي كه در     . گرفت  آنها قرار مي  

  . شد ه بود و اين مقاالت به او داده ميزاد تقي
 بـود و ايـن      )دادگر(كردند، زيرنظر فرزاد      حوزه افرادي كه در راديو و تلويزيون كار مي        

 به آنهـا داده     سياسي] ژيال[ هم توسط    مقاله براي روزنامه آسوريها   . شد  مقاالت به او داده مي    
  .شد مي
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 تحريريـه از نظـر      هيـأت ، از آنجا كه كار زيادي براي        اتحاد مردم  و   مردمپس از توقيف    
كـرد و     ول شركت مـي   در اين جلسات دبير ا    . شد  تحريري نبود، جلسات هفتگي تشكيل مي     

  تحريريـه، زرشـناس    هيـأت در اين جلسات عالوه بـر اعـضا         . داد  تحليل سياسي روز را مي    
و مـسئول   » اكثريـت «عـضو   ) اسم واقعـي او يـادم نيـست        ( و رحيم  مسئول سازمان جوانان  

 جهان زنان، سردبير مجله  يك يا دو بار هم آزاده نوروزي      . كردند   هم شركت مي   روزنامه كار 
  1.»شركت كرد، كه بعد مريض شد و نيامد

  

  منابع تغذيه اطالعاتي
 شعبه مطبوعات عالوه بر منابع مرسوم در نشريات، از كانالهاي اطالعاتي سازمان حزبي            

كرد و اطالعات محرمانه و اسناد دولتي، پاية موضـعگيريها و تحليلهـاي آن را                 نيز تغذيه مي  
  :نويسد  در اين باره چنين ميمنوچهر بهزادي. داد تشكيل مي

 تحريريـه   هيـأت ها و اطالعات و آمار و اسناد دولتي، كه            متأسفانه دربارة طرح  
هر چه بوده يا بـه منبـع        . توانم بگويم    از حافظه نمي   دريافت كرده است، من چيزي    

يـا  ) رسيد يا شـعبه اطالعـات       معموالً يا از تشكيالت مي    (اصلي آن برگردانده شده     
 آرشيو نگاهداشـته شـود، در        پس از مطالعه از بين برده شده و يا اگر الزم بوده در            

) الم جرم شد  چون عليه انتشار آن اع    (مهمترين چيزي كه يادم هست      . آرشيو هست 
يك تحليل سياسي از ستاد ارتش بود، كـه توسـط دبيـر اول در اختيـار روزنامـه                   

گفت كه ايـن      دبير اول مي  . گذاشته شد كه درباره آن مقاله نوشته شود و نوشته شد          
، اي  هاي روزنامه انداخته شده و قبالً هم به اطالع آقاي خامنـه             سند در صندوق نامه   

بعداً معلوم شـد كـه از   .  بود، رسيده است    در وزارت دفاع   كه آن موقع نماينده امام    
ها و مجالت     در اين اواخر ترجمه مقاالت روزنامه     . همان شاخه نظامي رسيده است    

شـد و در اختيـار     منتـشر مـي  خارجي، كه توسط خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي        
يكي دو بار نظرسنجي راديو     . رسيد  گرفت نيز گاه به دست ما مي        ها قرار مي    روزنامه

هاي آخر هـم قـسمتي از           در اين هفته  . تلويزيون درباره مسايل مختلف دريافت شد     
گزارش اقتصادي سازمان برنامه رسيده بود، كه من اول به دبير اول دادم كه بخواند               

  2.م نرسيدم كه آن را بخوانمو خود

                                                            
 .15/5/1362، بازجويي، منوچهر بهزادي. 1
 .همان. 2
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  ساختار و مكانيسم فعاليت شعبه
و ساختار دروني آن بـه      )  تحريريه نامه مردم   هيأت (اعضاي شعبه مطبوعات حزب توده    

  :شرح زير بود
  )ها تار و مدير روزنامهسرويراس (، دبير سياسي و مسئول شعبهـ منوچهر بهزادي1
 سياسـي و معـاون شـعبه و    هيأت، عضو مشاور )نآئي امير نيك( زاهداني  ـ هوشنگ ناظمي  2

عـام سياسـي و     نويسنده مقاالت دهقـاني و گـاه مقـاالت          (مسئول بولتن تحليل هفتگي     
  )مسئول اخبار دهقاني

ياسـت خـارجي و برخـي مقـاالت         نويسنده مقاالت س  (، عضو كميته مركزي     ـ بهرام دانش  3
  )داخلي

هـايي در ايـن     مقاالت مسايل خارجي و ترجمه(اه، عضو كميته مركزي  پن    ـ عبدالحسن قائم  4
  )زمينه

  )االت اقتصاديت كارگري و برخي مقمقاال(، عضو كميته مركزي ـ مهدي كيهان5
مقـاالت كـارگري،    ( عضو كميته مركزي     ،)پروين: نام مستعار (محمدي  ) ملكه(ـ ملك تاج    6

  )اقتصادي و فرهنگيزنان، برخي مقاالت 
  )ولوژيك و سياسيمقاالت عالي ايدئ(، عضو كميته مركزي ـ عبدالحسين آگاهي7
هايي در زمينه  مقاالت مسايل خارجي و ترجمه  (، عضو مشاور كميته مركزي      ـ ژيال سياسي  8

  )المللي مسايل بين
ت مربـوط بـه مـسايل خـارجي و          برخـي مقـاال   (ي، عضو كميته مركزي     اهللا حاتم   ـ هدايت 9

  )داخلي
  )رپرتاژها و برخي مقاالت داخلي (، نويسنده و مسئول گروه خبرنگاريـ هوشنگ اسدي10
  )داخلي و ستون خوانندگانبرخي مقاالت (ه، نويسنده و مسئول امور فني زاد ـ بهمن تقي11

ـ  )دبيـراول  ( تحريريه معموالً نورالدين كيـانوري     هيأتدر جلسات     ومرث زرشـناس  ، كي
 تـوده و مـسئول كـانون        دبير سازمان جوانـان    (، زهره قائيني  )دبير اول سازمان جوانان توده    (

ارگـان   «كـار  تحريريـه    هيـأت مـسئول    (، رحيم ) و سردبير نشريه دانش آموزي     آموزان  دانش
رحـيم  . شركت داشـتند  ) مسئول ماهنامه جهان زنان    (و گاه آزاده سهرابيان   ) »فدائيان اكثريت 

 هيـأت نيز تا قبل از بيماري عضو ) ضو كميته مركزياي و ع نگار قديمي توده      روزنامه (نامور
   .تحريريه بود

ارگـان  ( تحريريـه كـار      هيـأت  در جلسات     نيز به عنوان نماينده حزب توده      بهرام دانش 
  .كرد را ويراستاري مي» فدائيان«شركت داشت و مقاالت ) سازمان اكثريت
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 در جنب خود داراي گروههاي فني كار بود، كه امور جاري            شعبه مطبوعات حزب توده   
  . دادند اجرائي تحريريه را سامان مي

  :هاي فني عبارت بودند از اين گروه
  ـ گروه خبرنگاري1 
  ـ گروه آرشيو2 
  ـ گروه راديوهاي خارجي3 
  )پيك(ـ گروه حمل و نقل و ارتباطات 4 
  ـ گروه تايپ5
  ـ گروه عكاسي6
  ).پخش(ـ گروه چاپ و توزيع 7

شـدند و در جلـسات آن شـركت     اعضاي گروههاي فني عضو تحريريه محـسوب نمـي     
ه بـه عنـوان عـضو شـعبه         زاد  بهمـن تقـي    .نداشتند و تنها كاركنان شـعبه مطبوعـات بودنـد         

 اطالعـات  و   كيهان(طبوعات   در م  هاي مخفي اعضاي حزب توده      اطالعات، مسئوليت حوزه  
و صدا و سيما را به عهده داشت و از اين طريق ارتبـاط فعـال شـعبه مطبوعـات بـا           ) …و  

  .شد ارگانهاي ارتباط جمعي سريعتر تأمين مي
  :ر نشان دادتوان با نمودار زي  را ميساختار شعبه مطبوعات حزب توده
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  تحليل هفتگي
 و  انتـشار روزنامـه مـردم     (همانگونه كه گفتيم، شعبه مطبوعات عالوه بر فعاليت اصـلي           

ملـك  . ساخت  نشرية درون حزبي به نام تحليل هفتگي منتشر مي        ) نشريات وابسته به حزب   
  :نويسد  و از مسئولين تحليل هفتگي در اين باره چنين مي، عضو كميته مركزيتاج محمدي

تحليل هفتگي در چارچوب تحليل اخبار مهم ايران و جهان كـه در آغـاز هـر                 
 تحريريه مردم، دبير اول سـازمان       هيأتهفته توسط دبير اول حزب با شركت اعضا         

بدين . گرديد  شد، تهيه مي    انجام مي » اكثريت«و نمايندة   ) كيومرث زرشناس  (جوانان
شد و نويسنده آن موظـف بـود تـا آخـرين              معنا كه سمت اصلي تحليل روشن مي      

ها و مجالت كشور و اخبـار و تفـسيرهاي            لحظه قبل از چاپ، مطالب مهم روزنامه      
مجالت خارجي را تـا آنجـا كـه در          ها و      و راديوها و روزنامه    صدا و سيماي ايران   

عالوه بـر ايـن شـعبه       . دسترس بود تعقيب كند كه احياناً مطلب مهمي از قلم نيفتد          
كارگري و شعبه دهقاني بر اساس اخبار و اطالعات دريـافتي خـود از تـشكيالت،                

كردند و يـك نـسخه از آن را در اختيـار نويـسنده تحليـل           بولتن كوچكي تهيه مي   
هاي مهم    ضمناً نويسنده تحليل هفتگي خود موظف بود روزنامه       . گذاشتند  هفتگي مي 

خالصـة  . كـشي كنـد     كشور را طي هفته مطالعه و زيـر مطالـب مهـم آن را خـط               
او با توجه به همة اين مطالب،       . گرفت  مطبوعات و راديوها نيز در اختيار او قرار مي        

 سـردبير مـردم     بايست مورد تحليل قرار گيـرد بـه         هايي را كه مي       مهمترين موضوع 
شد و بـدين      كرد و احياناً با پيشنهادهاي جديدي از جانب او تكميل مي            پيشنهاد مي 

نويسنده، ايـن محورهـا را مـورد        . ترتيب محورهاي تحليل هفتگي روشن شده بود      
كرد و بـه نظـر دبيـر اول           سردبير مردم آن را حك و اصالح مي       . داد  تحليل قرار مي  
  .رساند كه تصميم قطعي و نهايي با او بود ، ميحزب، كيانوري

ن آئي تنظيم و تدوين تحليل هفتگي تا سه شماره قبل از دستگيري من با امير نيك       
اش تشديد شد، تحرير و تنظيم تحليل هفتگي به مـن             بود، اما چون او بيماري قلبي     

و شماره سـوم آن را كـه تهيـه          واگذار شد كه دو شماره از آن چاپ و توزيع شد            
كرده بودم هنگام دستگيري جزو اوراق مضبوطه توسط برادران پاسدار به دادستاني            

  1.آورده شد
تحليل هفتگـي پـس از تعطيـل        « :نويسد   مسئول تحليل هفتگي چنين مي     امير نيك آئين  
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 به صورت يك بولتن داخلي حزب تهيـه شـد و بـه              1360 از مردادماه    شدن روزنامه مردم  
اي تايپ و تكثير و توسط شبكه حزبي بـين اعـضا پخـش                صورت پلي كپي يكي دو ورقه     

تنها . ام  هاي تحليل را من تهيه كرده       تقريباً در همه موضوعات داخلي همه شماره      . گرديد  مي
هـاي دو هفتـه        شماره  و دو شماره آخر قبل از دستگيري يعني        61نخستين شماره فروردين    

به علت بيماري و بستري بودن من توسـط         ) به استثناي مطلب دهقاني آن     (1361اول بهمن   
تا آنجا كـه بـه      (به عالوه طي اين مدت چند مطلب جداگانه نيز          . كسان ديگري تحرير شد   

 و دربـاره گـروه كـشتگر و          توسط سـازمان جوانـان     خاطر دارم دربارة آموزش و پرورش     
هـاي تحليـل        بقيه مطالب داخلي كليـه شـماره      . نوشتة من نيست  ) اكثريت، توسط دبير اول   
هـاي جنـگ      مطالب مربوط به شهداي حزبي را نيز كه در جبهه         . ام  هفتگي را من تهيه كرده    

تهيـه  . كـردم   جز دو سه مورد، من تهيه نمـي        شهيد شده بودند به       عليه ايران  تحميلي صدام 
اين سه قسمت، جداگانه تهيه شده      .  به عهده داشت   هاي جهان را نيز حاتمي      قسمت رويداد 

 براي دو قسمت جهان و شـهدا كـافي          تأييد و تصويب بهزادي   . شد   تسليم مي  و به بهزادي  
بايـست مطالعـه و تـصويب         ، دبير اول نيز مـي     ا عالوه بر بهزادي   بود ولي قسمت داخلي ر    

  1».كند
 چنـين    فراهم آوردن اخبار براي تحليل هفتگي هوشنگ ناظمي زاهداني         درباره چگونگي   
  :گويد مي

  دربارة طرز تهيه قسمت داخلي تحليل هفتگي 
كردم، جرايد صـبح       اخبار كشور را دقيقاً دنبال مي      براي تهيه هر تحليل من كليه     

گيريهـا و     كـردم، موضـع     و عصر كشور را مطالعه و قسمتهاي الزم را يادداشت مي          
  . كردم ترين مسايل يادداشت مي اظهارات شخصيتها و تصميمات متخذه را در عمده

با مواضع رهبري حزب توسط جلسات توضيحي و اطالعي كه روزهـاي شـنبه              
ام و طي آنهـا       شد و قبالً دربارة آن توضيح داده         برگزار مي  سو   محل سرخه  صبح در 

 گفتگو با بهـزادي   ] حين[كرد و همچنين      دبير اول وقايع هفته را تجزيه و تحليل مي        
 سياسي كه هر دو هفتـه       هيأتشدم و طي جلسات قسمت دوم         آشنا مي ] با نظرات [

كرد، نيـز از      شد و طي آنها دبير اول وقايع گذشته را بررسي مي            شكيل مي يك بار ت  
اين جلسات روز شنبه و جلـسات قـسمت دوم   . كردم اين مواضع اطالع حاصل مي   

ها و مضامين كه بايد مـورد بحـث قـرار گيـرد و                 سياسي به انتخاب موضوع    هيأت

                                                            
 .، بازجوييآئين امير نيك. 1
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مهـم هفتـه را    شش موضوع - پنج-سپس چهار. كرد نحوة برخورد با آنها كمك مي  
هايي كه يك  برگزيده و در خاتمه هفته مهمترين رويدادهاي داخلي را در چارچوب         

گاه در انتخاب اين    . دادم  گذاشت مورد بررسي و تحليل قرار مي        بولتن در اختيار مي   
  . كردم موضوعات با بهزادي مشورت مي

وال اگر پيرامون برخي نكات، به توضيح نيـاز داشـتم بـاز هـم از بهـزادي سـئ             
اي يا سخني  من براي تسهيل كار خود، براي مطمئن بودن از اين كه مسئله . كردم  مي

 خواسته بـودم كـه كليـه    از اسدي اي از قلم نيفتد،  و يا اعالم موضع و اظهار عقيده      
هاي يك روزنامه صبح و يك روزنامه عصر را دقيقاًٌ مطالعه كرده و               مطالب و نوشته  
 عين همين كار را بهمن . چاپ را عالمت بگذارد و زيرش خط بكشد       قسمتهاي مهم   

همينطـور همـواره قبـل از انتـشار،      . داد  در مورد مجالت هفتگي و ماهانه انجام مي       
خوانـدم    نويس پياده شده از روي نوار مي    پرسش و پاسخ دبير اول را از روي دست        

هـاي حزبـي را نظيـر بـولتن           و خبرنامـه  همچنين بولتنها   . كردم  يا نوار را گوش مي    
اي، بولتن سازماني جوانـان و        هاي منطقه   هفتگي شعبه كارگري، بولتن شعبه سازمان     

و عالوه بر آن برخي ) اش دخالت داشتم كه خودم در تهيه (بولتن و خبرنامه دهقاني     
، منتـشره توسـط     انتشارات سياسي روز نظير جزوات اسناد النه جاسوسـي امريكـا          

  . كردم  و غيره را نيز مطالعه ميدانشجويان مسلمان پيرو خط امام
بعد از انجام كل اين اقدامات، تداركي كه بـين روزهـاي يكـشنبه تـا جمعـه                  

ل در جلـسه    گرفت، روز شنبه هر هفته بعد از شنيدن توضيحات دبير او            صورت مي 
آوري و    سـو، هنگاميكـه تمـام مـواد اوليـه را جمـع              گروهي از مسئولين در سرخه    

بندي كرده و جهت برداشته و تحليل نيز معلوم بـود، كـار نگـارش را انجـام                    گروه
دادم و گاه پس از نگارش، يك يا دو مطلب را به علت طوالني شـدن و نبـودن                     مي

آنگاه تحليل هفتگي را براي تصويب      . مگذاشت  جا در بولتن كوچك به كلي كنار مي       
اي نياز به بسط      دادم كه او اگر با برداشتي موافق نبود يا مسئله            مي و تأييد به بهزادي   

در آغـاز همـين تأييـد و        . داد تا دوباره نگاشته شـود       بيشتري داشت آن را پس مي     
 هر هفتـه     عالوه بر بهزادي   61 در سال    ولي.  براي انتشار كافي بود    تصويب بهزادي 

داد، مطالبي را اضافه      كرد و نظر اصالحي مي      خود دبير اول نيز تحليل را مطالعه مي       
  . كرد كرد يا توصيه نوشتن دوباره موضوعي را مي يا كم مي

به اين ترتيب پس از تأييد و تصويب نهايي دبير اول تحليل هفتگي آماده بـراي                
من نوشته اوليه خود را صبح يكشنبه اول وقت به بهـزادي و             . شد   و تكثير مي   تايپ
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دادم كه با تصحيحات و احتماالً نگارش مجدد برخي مطالب تـازه تـا                 مي كيانوري
  .شد ظهر همان روز تحليل آماده مي

قسمت رويدادهاي خارجي   . از قسمت فني و اجرائي تهيه و پخش اطالع ندارم         
شد كه     تهيه مي   اضافه شد توسط حاتمي    61ز كه در آغاز موجود نبود و در سال          ني

گرديـد و پـس از تأييـد و تـصويب او آمـاده انتـشار                   تسليم مي  آن هم به بهزادي   
من چـون مـسئوليت شـعبه مركـزي امـور دهقـاني را نيـز داشـتم در                   . گرديد  مي

آمد ناگزير بودم به سفر دو سـه          نجام اين وظيفه پيش مي    مسافرتهايي كه گاه براي ا    
بـه  . روزه اكتفا كنم و سر سه روز من براي تهيه تحليل هفتگي به تهـران بـازگردم                

ه تهيه  پنا   و گاه به ندرت، قسمت خارجي را قائم        حاتمي... هنگام مسافرت و مشغله     
  1».كرد مي

  
  ميشعبه روابط عمو
  تعريف و كاركرد

تلفيق فعاليت علني و فعاليت مخفي به عنـوان يكـي از اصـول لنينـي فعاليـت احـزاب                    
 در طول تاريخ خود به اين اصل لنيني وفادار          حزب توده . بندي شده است    كمونيست فرمول 

ظ داشت،  بوده و در عين آن كه از بدو پيروزي انقالب اسالمي سازمان مخفي خود را محفو               
 را در پـيش گرفـت، بـه         توسعه داد و راه نفوذ در نيروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ايـران            

همانگونـه كـه پيـشتر توضـيح     . گسترش فعاليت علني نيز توجه درجه اول معطوف داشـت     
) يتصرف قدرت سياسـ   (دانست كه براي نيل به هدف خود            داديم، حزب توده به خوبي مي     

به جلب حمايت نيروي قابل توجهي در جامعه نياز دارد و تأمين اين نيـاز بـراي گروهكـي        
بنابراين، حزب توده از آغـاز      . كه در شرايط مخفي به فعاليتهاي محدود بپردازد ميسر نيست         

، كوشيد تا به هر طريق ممكن شرايط الزم را براي فعاليـت علنـي خـود فـراهم                   1358سال  
 مهمتـرين ارگـان تخصـصي كميتـه     عمومي كميته مركـزي حـزب تـوده   شعبه روابط   . سازد

شعبه روابـط عمـومي كميتـه        .پديد شد ) كاركرد(مركزي بود كه براي انجام اين فونكسيون        
 را به طور عمـده بـا         ارگاني بود كه وظيفه ارتباطات رهبري حزب توده        مركزي حزب توده  

ترين هدف آن تـالش بـراي تـأمين            به عهده داشت و مهم     نهادهاي جمهوري اسالمي ايران   
  .قانونيت حزب و الپوشاني فعاليتهاي پنهاني و غيرقانوني آن بود
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  :ترين محورهاي فعاليت شعبه روابط عمومي به شرح زير بود مهم
 به مسئولين مملكتي و شخصيتهاي سياسي دولتي در جهت جلب اعتماد آنها             ـ مراجعه 1

  . به منظور تأمين قانونيت حزببه حزب توده
 و تكميل پروندة حزب در اين وزارتخانه به منظـور كـسب          ـ مراجعه به وزارت كشور    2

  .مجوز فعاليت قانوني
 بـه منظـور رفـع مـوانعي كـه           ايي و دادستاني انقالب اسالمي    ـ مراجعه به مقامات قض    3

  .شد  ايجاد ميتوسط مردم و يا نهادهاي انقالبي بعضاً در مسير فعاليت حزب توده
ها و دريافـت     اعالميه  به منظور كسب مجوز كتب و      ـ مراجعه به وزارت ارشاد اسالمي     4

  .امتياز نشريات مختلف حزبي
ـ مراجعه به شخصيتهاي سياسي غيرمسئول و مسئول به منظور ترويج و تبليغ مواضـع               5

  .حزب و القاء خطوط سياسي خاص
 حـزب ملـت ايـران     : ماننـد (ـ ارتباط با ساير احزاب و گروهها و شخصيتهاي سياسي           6

به منظور حل و فصل مسايل جاري و ايجـاد بنـد   ...)  و  ، دكتر محمد مكري   داريوش فروهر 
  .هاي موقت و تبليغ سياست حزب توده و بست

مسئول شعبه روابط عمومي بر اساس شم سياسـي و اسـتنباطات شخـصي و تجربيـات                 
سـاخت و بـر     دبيران مطرح ميهيأتل الزم را در جلسات ناشي از ارتباطات مختلف، مساي  

 در رابطه با نهادهاي مملكتي و احزاب و گروهها و           اين اساس سياستهاي جاري حزب توده     
  .گرديد جريانات و شخصيتهاي مرتبط تنظيم مي

 در سـالهاي  بود كه حزب تـوده ) جلب اعتماد مسئولين به حزب(در راستاي محور اول   
هاي ضدانقالب راست      برخي اطالعات خاص و محاسبه شده را در زمينه توطئه          58 -1360

و » چريكهاي فـدائي «و » حزب دمكرات كردستان ايران«مانند  (و چپ   ) مانند كودتاي نوژه  (
) جمهـور وقـت     ر، رئيس صد  به ويژه بني  (در اختيار مقامات    ) و مائوئيستها » مجاهدين خلق «

كوشيد تا با تبليـغ مـستقيم يـا غيرمـستقيم بـر روي ايـن                  حزب توده سپس مي   . داد  قرار مي 
خود جلوه دهد و از اين طريق تـداوم فعاليـت           » مديون«اطالعات و بزرگنمايي آنها نظام را       

  . تضمين كندعلني خويش را
  

  ساختار شعبه 
 هيـأت ، عضو   عمويي، محمدعلي   مسئول شعبه روابط عمومي كميته مركزي حزب توده       

ايت  و با هـد     بود كه در ارتباط تنگاتنگ با كيانوري       سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده      
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نوع فعاليـت ايـن شـعبه بيـشتر         . دبير اول حزب، ارتباطات فعالي در محورهاي فوق داشت        
لذا فعاليـت شـعبه     . نيازمند ارتباطات فردي بود و از نظر كمي به نيروي زيادي نياز نداشت            

 در اين ارتباط) عمويي(روابط عمومي بيشتر قائم به فرد بود و وجهة مسئول روابط عمومي            
  .نقش درجه اول داشت

  
   سياسي و دبير روابط عمومي حزب تودههيأت، عضو يينامه محمدعلي عمو زندگي

در دوران دبيرسـتان، بـه      .  به دنيـا آمـد      در شهر كرمانشاه   1303 سال   ،ييمحمدعلي عمو 
 وارد 1326 شـد و در سـال      ، جذب سازمان جوانـان تـوده      اش رضا شلتوكي    همراه پسرخاله 

 ستوان يكـم    1333در سال   .  پيوست  گرديد و به سازمان نظامي حزب توده       دانشكده افسري 
 دستگير و به اعدام محكوم شد و با عفـو، حكـم او بـه حـبس ابـد                  عموييپياده محمدعلي   

اي پس از دستگيري بـه انزجـار از حـزب              نيز مانند ساير زندانيان توده     عمويي. تقليل يافت 
  : چنين نوشتاي به شاه  پرداخت و از جمله در نامهتوده

مفتخراً به .  پيشگاه مبارك بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاهي-13/11/1334
دوسـتانه    نثار با قلبي مملو از احساسات شـاه         جان: رساند  شرف عرض همايوني مي   

سالمتي و بقاي ذات شاهانه را از درگاه احديت خواستار و تنفـر شـديد خـود را                  
 را به وجود آوردنـد      1327 بهمن   15نسبت به مسببين و خائنيني كه سوءقصد شوم         

پـرور را از خداونـد          الـشأن و دانـش      همواره سالمتي شاهنشاه عظيم   . دارم  اعالم مي 
  .عموييمحمدعلي . نمايم متعال مسئلت مي

 در زنـدان بـود و        تا اوجگيري انقالب اسالمي ايران     عموييعليرغم اين ابراز انزجارها،     
.  رهـايي يافـت   در كنار هزاران زنداني سياسي توسـط مـردم مـسلمان ايـران          1357در سال   
اي كـه بـه عنـوان          پيوست و به دليل قدرت بيان خود و وجهه          مجدداً به حزب توده    عمويي

وهاي جـوان بـه حـزب       كسب كرده بود، سهم قابل توجهي در جذب نير        »  ساله 25زنداني  «
 قـرار گرفـت و تـا         به دليل شخصيت مطيع خود مورد توجه كيـانوري         عمويي. توده داشت 

  . يافتارتقا دبيران حزب توده هيأتعضويت 
 در طول زندان، با بسياري از زندانيان سياسي، سران احـزاب مختلـف و فعـالين      ييعمو
و گروههـاي   )  شـدند   از آنها از مسئولين جمهوري اسـالمي ايـران         كه بعداً تعدادي  (مذهبي  

تـرين    گرا آشنايي داشت و اين عامل سبب شد تا پس از انقالب اسالمي مناسب               چپ و ملي  
  .شود تلقي چهره براي تصدي مسئوليت شعبه روابط عمومي كميته مركزي حزب توده

  :شد  بخش تقسيم مي6شعبه روابط عمومي عمالً به 
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به معناي مراجعه مهم به مسئولين، نهادهـا، ادارات دولتـي، گروههـا،             : ـ روابط عمومي  1
 شخـصاً انجـام     عمـويي اين وظيفه عمدتاً توسط محمـدعلي       . احزاب و شخصيتهاي سياسي   

  . نيز حضور داشتريدر مالقاتهاي مهم، گاه كيانو. شد مي
وكيـل پايـه يـك       (اين كميسيون توسط دكتـر محمـدعلي ترابـي        : ـ كميسيون حقوقي  2

. اي عـضويت داشـتند    نفـر از وكـالي طـراز اول تـوده    4شـد و در آن       اداره مي ) دادگستري
... رح دعـاوي حقـوقي و      هـاي دادگـستري و طـ        اقدامات حقوقي، پاسخگويي به احـضاريه     

  . گرفت توسط اين كميسيون انجام مي
 را زير پوشش    نفر حقوقدان و وكيل عضو يا هوادار حزب توده         22اين كميسيون حدود    

  .داشت
 نفر از حقوقدانان و كادرهاي حـزب      5در اين كميسيون    : ـ كميسيون معاضدت قضايي   3
ند و وظيفه آن رسيدگي به وضـع افـرادي بـود كـه بـه دالئـل مختلـف                     عضويت داشت  توده

  .شدند دستگير مي
شد   اي از طريق شعبه كل تشكيالت به شعبه روابط عمومي داده مي             اسامي زندانيان توده  

طبق آخـرين آمـار در سـال        . داد  و اين كميسيون اقدامات الزم را براي رهايي آنان انجام مي          
 نفر  170جمعاً  )  و دستگيري گروه اول رهبري حزب توده       1361قبل از ضربه بهمن      (1361
 نفـر آنهـا     20اي توسط ارگانهاي مختلف بازداشت بودند، كه كميسيون تنهـا از وضـع                توده

  .اطالع داشت
يكي ديگر از وظايف كميسيون معاضدت قضايي، رسيدگي به وضع جوانـان عـضو يـا                

هـاي جنـگ      بردنـد و در جبهـه       دمت سربازي بـه سـر مـي        بود كه در خ    هوادار حزب توده  
نامه و     وصيت  اين كميسيون وظيفه داشت اسامي، زندگينامه،     . رسيدند  تحميلي به شهادت مي   

برداري سياسـي     ساير اطالعات الزم از اين افراد را گردآوري كند تا حزب بتواند از آن بهره              
ب توده گرايش داشـتند، بـه عنـوان كانـالي           اگر خانواده اين افراد نيز به حز      . ـ تبليغاتي كند  
  .گرفتند و كسب اطالعات، مورد استفاده قرار مي» بنياد شهيد«براي نفوذ در 

، يكـي از    در جنب شعبه روابط عمـومي حـزب تـوده         : ـ جمعيت حقوقدانان دمكرات   4
. قـرار داشـت   » جمعيـت حقوقـدانان دمكـرات ايـران       «ته به حزب بـه نـام        سازمانهاي وابس 

به عهـدة دبيـر روابـط عمـومي و حقـوقي حـزب              » جمعيت«مسئوليت اداره و هدايت اين      
  .بود) عموييمحمدعلي (

وظيفـه  . در دفتر شعبه مستقر بودند    اين بخش داراي يكي دو كادر بود كه         : ـ ارتباطات 5
وزارت ( بـه نهادهـاي دولتـي        هاي رسمي و اداري كميته مركزي حزب توده         آنها ارسال نامه  
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ايـن بخـش همچنـين      . بـود ...)  و   ، مجلـس  ، دادستاني انقالب اسالمي   ، وزارت ارشاد  كشور
هاي حزب و جزوات پرسش و پاسخ را براي كليه نمايندگان مجلـس               وظيفه داشت اعالميه  

  .ارسال دارد

اين نشريه درون حزبي توسـط كاركنـان شـعبه روابـط عمـومي تهيـه                : ـ بولتن خبري  6
  .گرديد  توزيع ميشد و در سطح محدود در ميان رهبري حزب توده مي

  
  نمودار شعبه روابط عمومي كميته مركزي حزب توده

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رهنمودهاي امنيتي و حفاظتي
كـرد، روابـط      هـا را كنتـرل مـي        ها و مسايل بازداشتگاه     ها، بازجويي    كه دستگيري  ارگاني

 هيـأت هر از چندي توسط وي يـا        .  بود عمويي به مسئوليت محمدعلي     عمومي حزب توده  
 كتبـي توسـط       بخـشنامه  61در سال   . شد  دبيران يا ارگانهاي تشكيالتي رهنمودهايي داده مي      

 و كنتـرل جـدي       تيـر  7 از فاجعه    پس .در اين زمينه داده شد    ) سازمان ايالتي تهران   (»سات«
، نقل  هاي تصادفي اعضاي حزب توده      نيروهاي امنيتي بر شهرها و باال رفتن ميزان دستگيري        

و انتقال هرگونه نوشته يا مطلبي كه بتواند موجب دستگيري تصادفي افـراد توسـط گـشت                 
هاي اسناد توسط پيكهـاي مخـصوص         س حمل و نقل   از آن پ  . كميته و سپاه شود ممنوع شد     

ولي ايـن رهنمودهـا در عمـل توسـط مـسئولين رده      . گرفت هاي مختلف انجام مي    دبيرخانه
شد و بيشتر آنان همواره در جيب خود مقداري مطالب كـه              باالي سازمان علني رعايت نمي    

. داشـتند ...)  و   مانند شـماره تلفـن، آدرس، اعالميـه       (توانست سبب دستگيري آنها شود        مي
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  :سازي رفت و آمد در شهر چنين بود برخي از رهنمودهاي روابط عمومي در رابطه با عادي
پوشيدند و از هرگونه تظـاهر چـپ نمايانـه در پوشـش               ـ افراد بايد لباسهاي عادي مي     1

  1.كردند خودداري مي
درس، شغل،  نام، آ (ـ همواره بايد توجيهات الزم را در مواجهه با گشت شهري داشتند             2

روي، بـا دوسـتت دربـاره چـه موضـوعي صـحبت               اي، به كجـا مـي       محل كار، از كجا آمده    
  ...) كردي، و  مي

اي بايد از رفت و آمـد در جلـوي دانـشگاهها خـودداري                ـ دانشجويان سرشناس توده   3
اين رهنمود پـس از شناسـايي و دسـتگيري تعـدادي از دانـشجويان سرشـناس                 (كردند    مي

  .)هاي اسالمي در جلوي دانشگاه داده شد عضاي انجمناي توسط ا توده
هاي بازداشت شده در بازجويي نيز رهنمودهـاي زيـر            اي  در رابطه با نحوه برخورد توده     

  :صادر شده بود
 معرفي كننـد و در      ـ افراد در موقع دستگيري بايد خود را به عنوان هوادار حزب توده            1

ول، آدرس و مشخصات كامل خود را در اختيار آنـان قـرار             صورت درخواست مراجع مسئ   
  ).براي اعضاي ساده و علني(دهند 
» قانوني «ـ نخست نسبت به علت دستگيري و اتهام پرسش نموده و چون حزب توده             2

اعالميه : فاكتها(است، بر اساس فاكتها به بحث و اعتراض نسبت به دستگيري خود بپردازند     
، سـخنان مـسئولين رده اول جمهـوري         )اعالميه شهيد قدوسي  (اي دادستاني انقالب      هماد10

 ، اظهارات مسئولين وزارت كشور    ...)وزير و     رئيس جمهور، رئيس مجلس، نخست    (اسالمي  
ـ               ... و دادستاني انقالب و      وده در اين اظهارات كـه دال بـر آزادي فعاليـت محـدود حـزب ت

اي دادسـتاني بـود،        ماده 10چارچوب عدم توطئه و بر مبناي رعايت قانون اساسي و اعالميه          
شـد و حتـي گـاه فتـوكپي آن تكثيـر و در                در نشريات حزبي يا تحليل هفتگي منعكس مـي        

  .شد اختيار افراد گذارده مي
 افراد  شوند، پس   ـ برخي مسئولين رده باالي حزبي پس از دستگيري به سختي آزاد مي            3

پذيرفتند، چـون پـذيرش عـضويت         كردند و عضويت را نمي      بايد خود را هوادار معرفي مي     
  .در پي داشت... تي را در زمينه تشكيالت، نام مسئول و سؤاال
شد كه آن را      ، فرد بازداشت شده بايد مدعي مي      ـ در رابطه با اخذ نشريات حزب توده       4

                                                            
نـوع  ، معموالً عناصر چپ داراي پوشش و رفتـار خاصـي بودنـد و از روي         1350بايد توجه داشت كه در دهة       . 1

 .شناسايي آنها آسان بود...) سبيل، آرايش مو، شلوار، پيراهن و(رفتار و پوشش 



557  )1357 ـ 1361(سازمان حزب توده 

دريافت داشته و از دادن اسم هر كـس         ...) سكها، كتابفروشيها و    كيو(از طرق غيرتشكيالتي    
  .كرد به هر عنوان جداً اجتناب مي

ـ از دادن هرگونه اطالعات تـشكيالتي و حزبـي جـداً خـودداري شـود و بـه چنـين                     5
خواند و هرگونه اطالعـات را   پرسشهايي در بازجويي اعتراض شود كه با موضوع اتهام نمي       

  .بپرسيد!  از مسئولين حزب، كه قانوني استاز طريق وزارت كشور
ـ در برخورد با بـازجو بايـد هيچگونـه ضـعفي نـشان نـداد و رفتـار معترضـانه و در                       6

  .چارچوب قانون داشت و از پذيرش هرگونه اتهام عليه حزب اجتناب كرد
اي ولـي      شناسنامه مسلمان( ـ در رابطه با مسايل عقيدتي، خود را مسلمان معرفي كرده            7

از خواندن نماز يا هرگونه تظاهر به مسلماني كه دال بر ضعف يا بازگـشت باشـد اجتنـاب                   
در جلسات توابين و ايدئولوژيك شركت نشود و در مجموع شخصيت مستقلي ميـان              . شود

  .)توابين و افراد گروهكهاي ضدانقالبي از خود نشان دهد
هرگونه تعهدي دال بر عدم فعاليت سياسي، عدم         فرد دستگير شده بايد جداً از دادن         -8

مطابق نمونـة زيـر     دادن تعهدي   اما  . فعاليت در حزب و يا ابراز تنفر از حزب اجتناب ورزد          
نمايم كه ماننـد گذشـته هيچگونـه فعـاليتي عليـه انقـالب و        تعهد مي... اينجانب«: مجاز بود 

اين ولي دادن   . » نداشته باشم  جمهوري اسالمي و عليه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران        
ممنوع بود، چون دال بر آن بود كه فرد درگذشته فعـاليتي عليـه              » مانند گذشته «تعهد منهاي   

  !هايي با اخراج فرد از حزب مساوي بود دادن چنين تعهد. انقالب داشته است
 دفـاع كـرده و      ضع حـزب تـوده    ـ فرد دستگير شده بايد بكوشد تا در بازجويي از موا          9

  .قانونيت آن را تثبيت نمايد و خط حزب را تبليغ كند
 دفاع  ـ فرد دستگير شده بايد بكوشد تا در جمع ديگر زندانيان از مواضع حزب توده              10

  .كرده و خط حزب را تبليغ كند
ت در اختيـار دفتـر روابـط عمـومي       همزمان با دستگيري فرد، نام وي از طريق تـشكيال         

اي اضـافه كـرده و در اختيـار           گرفت و اين دفتر آن را به ليست زندانيان توده           حزب قرار مي  
  .داد دادستاني انقالب قرار مي

علـت و نحـوة   : پس از آزادي، فرد موظـف بـود از مـشروح جريـان دسـتگيري شـامل             
خـط سياسـي    (و سياسي بازجويي    دستگيري، نوع اتهام تفهيم شده، نحوة برخورد بازجو، ج        

ت، نحـوه  سـؤاال ، محـيط زنـدان و مـسايل ديگـر زنـدانيان،           ...) و بازجو، مقامات خط امـام    
پـس از دادن گـزارش   . گزارش كتبي نوشته و در اختيار تشكيالت قرار دهـد         ... بازجويي و   

ز بررسـي كامـل   گرفـت و تنهـا پـس ا    فوق، فرد آزاد شده تا مدتي در تماس فردي قرار مي    
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هاي شفاهي از وي و اطمينان از         گزارش او در ارگانهاي مربوطه، و احياناً صحبت و پرسش         
زيـر  : به عامل نفوذي تبديل نـشده، ثالثـاً       : نشان نداده، ثانياً    » ضعف«در بازجويي   : اينكه اوالً 

 بـا وي    كند،  كنترل قرار ندارد و از نظر امنيتي از جانب وي خطري تشكيالت را تهديد نمي              
  . شد شد و در حوزه شركت داده مي تماس رسمي برقرار مي

 آنهـا، عمـالً     هـاي    گـزارش  به دليل كثرت افراد دستگير شده و آزاد شـده و بـر اسـاس              
آنـان  .  نسبت به مسايل بازداشتگاههاي كـشور شـناخت كـافي داشـتند     مسئولين حزب توده  

كردند تا نسبت بـه علـت       جوي زيادي مي    و پرسدانها  هاي مختلف از زن     هيأت بازديد   دربارة
، از طرف چه ارگاني مأمور بوده، مسايل مطروحه و غيره كامالً آشنا             هيأتسركشي، تركيب   

 )ره(كرد و مثالً پس از پيام حضرت امـام          رهبري حزب توده بر اين اساس تحليل مي       . شوند
هـاي مختلـف، چنـين تحليـل        هيأتكـي و سركـشي      دال بر رسيدگي به وضع زندانيان گروه      

در پـيش گرفتـه شـده و        ) بـه ويـژه منـافقين     (كرد كه سياست جديدي در قبال زندانيان          مي
هـا بـه طـور جـدي          كوشند تا سياست پرورشي اعمال كنند و از شـدت اعـدام             مسئولين مي 

  .كاسته شده است
  

  المللي شعبه روابط بين
  المللي حزب توده پيشينة روابط بين

داعيـة  )  مـيالدي  19نيمـه قـرن      (ماركسيسم از بـدو پيـدايش خـود در اروپـاي غربـي            
و » انترناسـيونال اول  « و انگلسدر پي اين داعيه بود كه توسط ماركس     . شمولي داشت   جهان

 سازمانهايي اروپـايي و فاقـد        ولي اين سازمانها صرفاً   . سيس شد تأ» انترناسيونال دوم «سپس  
در آن زمان هنوز جنبش كمونيستي به       . هرگونه پيوند با كشورهاي آسيايي و آفريقايي بودند       

  .درون كشورهاي غيرغربي رسوخ نكرده بود
ونيـستي  سرآغاز پيدايش جنـبش كم )  ميالدي 1905ـ    1917 (توسعه بلشويسم در روسيه   

دانيم بخش مهمي از امپراطوري عظيم تزاري را اقمـار آسـيايي        همانطور كه مي  .  بود در آسيا 
 سرمنـشأ ها طبعاً     داد و رسوخ بلشويسم در ميان اين ملت         تشكيل مي )  تا قفقاز  از مغولستان (

كه ( نيز بلشويسم توسط كمونيستهاي قفقاز       در ايران .  شد گسترش كمونيسم در سراسر آسيا    
  .توسعه يافت) االصل بودند بسياري از آنها ايراني

 و  هـاي مـشاركت كمونيـستهاي روسـيه         ، زمينـه  شرايط انقالبي دوران مشروطه در ايران     
بـا  . را در انقـالب مـشروطه فـراهم سـاخت         )  و حيـدرعمواوغلي   ونيكيدزهژمانند ار  (قفقاز

» انترناسـيونال كمونيـستي    « بـه فرمـان لنـين      1919 در سـال     پيروزي بلشويـسم در روسـيه     
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 بـه رهبـري     در نخستين كنگره كمينترن، نماينـدگان ايـران       .  تشكيل شد   در مسكو  )كمينترن(
 هاي كمينترن نيز رهبران حزب كمونيـست ايـران          در ساير كنگره  . ه شركت داشتند  زاد  سلطان

ي ور پيـشه ( سيدجعفر جوادزاده ،)آقايف (، كامران آقازادهيه، حيدرعمواوغلزاد  سلطان: مانند
  . شركت داشتند) در كنگره چهارم(ن بي ، كريم نيك)ـ در كنگره سوم

 مـأمور تجديـد سـازمان حـزب          به دستور كمينتـرن، كـامران آقـازاده        استاليندر دوران   
ك و  اهللا سـيام    توسط عزت (ـ نظامي     كمونيست در ايران شد و با هدايت او شبكه جاسوسي         

 و   و عبدالـصمد كـامبخش     به رهبري دكتر تقـي ارانـي      و شبكه حزبي    ) عبدالصمد كامبخش 
  . سازمان يافت به رهبري مرتضي علويفعاليتهاي انتشاراتي اروپا

دفتر اطالعاتي انترناسـيونال    (كمينترن منحل شد و كمينفرم      .) ش1322. (م1943در سال   
به عبارت ديگـر، انترناسـيونال كمونيـستي بـه عنـوان يـك              . آن را گرفت  جاي  ) كمونيستي

المللي رسماً از بين رفـت و تنهـا بـه ارتباطـات اطالعـاتي از                  سازمان متمركز و منسجم بين    
پس از چندي كمينفرم نيز منحل گرديد، ولي عمالً روابط منسجم        . طريق كمينفرم بسنده شد   

 با احـزاب وابـسته در سراسـر جهـان تـداوم             ويـ سازماني حزب كمونيست شور      اطالعاتي
  .يافت

» انترناسيوناليـسم پرولتـري   « در چارچوب بستر تاريخي      المللي حزب توده    مناسبات بين 
حزب توده در دوران موجوديت خـود حزبـي صـد در صـد تـابع حـزب       . قابل تبيين است  

، از  رهبـري حـزب تـوده در وابـستگي مطلـق بـه مـسكو              . شد   تلقي مي  كمونيست شوروي 
اي از سـازمان      ارتباطات رسمي احزاب كمونيـست فراتـر رفتـه و عمـالً بـه عنـوان شـاخه                 

 رهبري حزب توده با پيدايش تيتوئيـسم در يوگـسالوي         . كردند   عمل مي  جاسوسي شوروي 
با پيـدايش مائوئيـسم، رهبـري       . آن را به شدت محكوم كرد و از استالينيسم جانبداري نمود          

، دكتـر   احمد قاسمي ( را گرفت و گروه مائوئيستي كميته مركزي         حزب توده جانب شوروي   
واكـنش حـزب تـوده در مقابـل پديـدة           . را اخـراج كـرد    ) ، احمد سغائي  غالمحسين فروتن 

.  در جهـت محكوميـت آن بـود        اروكمونيسم نيز كامالً تابعي از سياستهاي جهاني شـوروي        
و » وفـادار «، »نمـك شـناس  « و افول برژنفيسم حزب توده عضوي       بدينسان، تا مرگ برژنف   

  . شد ه احزاب كمونيست جهان شمرده ميدر خانواد» سربه راه«
 بـا آن  ، مناسـبات حـزب كمونيـست شـوروي    حزب تـوده » وفاداري«ولي، عليرغم اين   

، 1320 در سالهاي    .بود  در خاورميانه  اي شوروي   هماره تابعي از مصالح كلي سياست منطقه      
 حـضور نظـامي   كه شوروي به دليل پيروزي در جنگ دوم جهاني در بخشي از خاك ايـران        

 تجديد تقسيم جهان را ميان      المللي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم،        مؤثر داشت و جو بين    
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، بـر روي حـزب تـوده        شـوروي  و حزب كمونيست     داد، استالين   ابرقدرتهاي وقت نويد مي   
 گـذاري ايـن بـود كـه اسـتالين      حداقل سود اين سـرمايه . گذاري قابل توجهي كردند   سرمايه

بخـشي از   ) وپـا در جذب ار   (و يونان ) در خاورميانه  (توانست به بهاي بيرون رفتن از ايران      
  . را تصاحب كندسرزمينهاي اروپاي شرقي

 به وسيله سازمانهاي وابسته به احزاب كمونيـست         در همين سالها بود كه اتحاد شوروي      
، فدراسـيون جهـاني جوانـان دمكـرات       : ماننـد (المللـي گونـاگون       به تأسيس سازمانهاي بين   

المللي دمكراتيك  ، فدراسيون بين  ن، فدراسيون سنديكائي جهاني   المللي دانشجويا   اتحاديه بين 
  . دست زد) ن، شوراي جهاني صلحزنا

، اتحاديـه دانـشجويان     سـازمان جوانـان تـوده     : ماننـد  (سازمانهاي وابسته به حزب توده    
،  به رياست رضا روسـتا     ، شوراي متحده مركزي كارگران و زحمتكشان ايران       دانشگاه تهران 

از )  و جمعيت ايراني هواداران صلح      به رياست مريم فيروز     ايران تشكيالت دمكراتيك زنان  
  .المللي بودند مؤسسين و اعضاي رهبري اين سازمانهاي بين

 در سـال     و فروپاشي نهـايي سـازمان حـزب تـوده          1332 مرداد   28با كودتاي امريكايي    
 ارج و بهائي قائل نبود، ولـي        ر براي حزب توده    ديگ ، حزب كمونيست اتحاد شوروي    1334

عليرغم اين، براي مالحظات استراتژيك خود اجازه داد تا اعضاي متواري حـزب تـوده بـه                 
فعاليـت  » گروهك پناهنـده  « پناهنده شوند و در آنجا به عنوان يك           و اروپاي شرقي   شوروي

در اين دوران شوروي به تدريج روند بهبود مناسـبات خـود           . حدودي داشته باشند  سياسي م 
 در پيش گرفت و به نسبت توسعه ايـن مناسـبات، موقعيـت حـزب      ـ امريكا را با رژيم شاه

  : تا بدانجا كه به گفته احسان طبري؛توده حقيرتر شد
 جـاي    را در بين احزاب خاورميانه      نمايندگي حزب توده   هيأت،  1960در سال   

در !  جـا گرفـت   و جزيـره رئونيـون    و مارتينيك  ندادند و كنار نمايندگان گوادلوپ    
در موقعي كـه از     .  ما ممنوع شد    عكسبرداري از  1969جلسة احزاب كمونيست در     

مقدم ] صف[ در   شد، تصادفاً نيمرخ رادمنش      عكسبرداري مي   رئيسه و برژنف   هيأت
.  نشر يافتعكس پديدار شد و اين عكس را كسي كنترل نكرد و در روزنامه پراودا     

 از ديدن عكس خود در      البته رادمنش .  شود ها كنترل   اين باعث شد كه عكسبرداري    
خدمتي و روش خاضعانه رهبران تـوده،         با وجود خوش   . بسيار خوشحال شد   پراودا

 به طور مشخص و واقعي نسبت بـه حـزب    برتري رژيم شاهدر نظر دولت شوروي  
داد كه ابداً نامي از حزب توده در ميان نبود و حزب              بسيار رخ مي  .  واضح بود  توده

كرد كه مطلبي در مطبوعات خود ننويسند كه كميته مركزي حـزب              هم مراعات مي  
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  1. آن را نپسنددكمونيست شوروي
 مجدداً براي   ، حزب توده  ـ امريكا    و سقوط رژيم شاه    با پيروزي انقالب اسالمي در ايران     

اين امر بيش از هر چيز به دليل فقدان هرگونه پايگاه اجتمـاعي           .  وزن و اهميت يافت    مسكو
 يعني مـردم مـسلمان      بي و مردمي ايران   نيروي اصيل انقال  :  بود در ايران براي اتحاد شوروي    

هـا بـه       و ماركسيست  وجه نگرش مساعدي نسبت به اتحاد شوروي         به هيچ  پيرو امام خميني  
 نيز در اكثريـت مطلـق خـود داراي          گراي روشنفكري ايران    نيروهاي چپ . طور اعم نداشت  

نزديكتـرين  .  نظرات خصمانه و حداقل بدبينانه نسبت به اتحاد شـوروي بودنـد            روحيات و 
ارزيـابي  » چپ نـو  «، حداكثر به عنوان يك جريان        يعني فدائيان خلق   اين نيروها به شوروي   

در چنـين   . نبـود  مـورد محاسـبه      شد و در آن مقطع به عنوان پايگاه اجتمـاعي شـوروي             مي
 مجبور شد گروه     براي يافتن پايگاه اجتماعي در جامعه انقالبي ايران        شرايطي اتحاد شوروي  

 را بازسـازي و احيـاء كنـد و از آن بـه عنـوان                فرتوت و منقرض كميته مركزي حزب توده      
) »مجاهدين خلـق  «و  » فدائيان خلق «در درجه اول    (چپ  سرپلي براي جذب ساير نيروهاي      

 همچنين اميد داشت كه از طريق حزب توده بتواند در نيروهـاي             اتحاد شوروي . بهره جويد 
اين سياست بيانگر سه شاخص اساسي در سياسـت     . اصيل مردمي و مسلمان نيز رسوخ كند      

  :اي مسكو بود رميانهخاو
، بدان معنا   »دكترين برژنف «بر مبناي   » انترناسيوناليسم پرولتري «ـ تداوم سياست سنتي     1

طلبانـه    و اهـرم سياسـت توسـعه      » سـتون پـنجم   «كه احزاب كمونيست جهان سوم به عنوان        
 آن منجر بـه تـصرف قـدرت         همان دكتريني كه اجراي   . گيري قرار گيرند     مورد بهره  شوروي

  . شد و اتيوپي، افغانستانگر ماركسيست در يمن جنوبي سياسي توسط اقليت توطئه
ـ ضعف شديد ديوانساالري حزب كمونيست، كه بزرگترين نمـود آن عـدم شـناخت                2

 در   از سوئي و عدم شناخت جايگاه حزب تـوده         مي ايران  و پديده انقالب اسال    جامعه ايران 
 از منـابع    اگر ديوانساالري حزب كمونيست اتحاد شـوروي      .  از سوي ديگر بود    جامعه ايران 

ردار بود، مسلماً مشي تجديـد حيـات حـزب          اطالعاتي كارآمد و قدرت تحليل جامع برخو      
 يافت كـه حـضور حـزب تـوده در جامعـه انقالبـي ايـران                 مي  گرفت و در    توده را پيش نمي   

» انديشي  ژرف«اگر چنين   .  خواهد بود  اي مسكو   نفسه بزرگترين ضربه بر استراتژي منطقه       في
 رأسـاً   يست وجود داشت مسلماً اتحاد شـوروي      ساالري حزب كمون    در ديوان » تحليل باز «و  

اسـتراتژي  )  و انگليس  مانند امريكا (شد و      مي مانع حضور مجدد حزب توده در جامعه ايران       

                                                            
 . 242، ص ، كژراههاحسان طبري. 1



562 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

ماننـد  ) 1357-1358در مقطع سالهاي    (» خوشنام«خود را معطوف به جذب نيروهاي نسبتاً        
 داشت  كه در سالهاي اوليه انقالب كارمايه كافي براي گرايش به شوروي          (» جاهدين خلق م«

  .كرد مي» فدائيان خلق«و يا حداقل ) و در اين راه به اقداماتي هم دست زد
 بـر   مبنـي ،  1357 -1361 طـي سـالهاي       در ايـران،   اي مسكو   با توجه به استراتژي منطقه    

سازي اوضاع به نفع خود، حزب تـوده مجـدداً در            به اهرم اصلي دگرگون    تبديل حزب توده  
ولي طي اين سالها، مـشاركت      . المللي وابسته به بلوك شرق وزن و اهميت يافت          مجامع بين 

 بود، يعني حزب تـوده      1320- 1332المللي بسيار كمتر از سالهاي        حزب توده در مجامع بين    
  . بازنيافتالمللي وابسته به شوروي هيچگاه جايگاه اوليه خود را در سازمانهاي بين

 و بلـوك    آميز حزب توده مجدداً موقعيت حزب تـوده را نـزد شـوروي              شكست افتضاح 
 و سـاير كـشورهاي سوسياليـستي    از سوي ديگر، اتحاد شـوروي . شرق به مخاطره انداخت   

شـدند، ديگـر حاضـر        اي را پذيرا مـي       كه سيل فراريان توده    1325 -1334برخالف سالهاي   
را در خاك خود بپذيرند و در نتيجه بقاياي متواري حزب تـوده             » اي  پناهندگان توده «نبودند  

  .سكني گزيدند)  نفر300حدود  ( و اندكي در افغانستاندر اروپاي غربي
، گـرايش بـه     هـايي چـون حيـدرعلي اوف        و حـذف چهـره    » دوران گورباچف «با آغاز   

و » انفـراد « آغاز شد و نتيجة اين سياست        بينانه در قبال انقالب اسالمي ايران       سياستهاي واقع 
اوج ايـن انـزوا در مـسئلة جنـگ     . گـرا بـود   المللي شرق  حزب توده در مجامع بين    » انزواي«

. آشكار شـد  » ها در ايران    موج اعدام « اسالمي به عنوان     تبليغاتي امپرياليسم خبري عليه ايران    
 و بـراي اعـدام      ندشـد در حالي كه مجامع غربي به ناگاه هوادار بقاياي حزب منحلـه تـوده               

معدود سران آن به جوسازي پرداختند، محافل بلوك شرق بـه طـور جـدي بـا ايـن جنـگ                     
زمـان ميخائيـل      آوا نـشدند و سـكوت كردنـد و هـم             اسـالمي هـم    صليبي غرب عليه ايـران    

.  كـرد راهـي تهـران  ) ره ( نمايندة شخصي خود را براي تقديم پيام به امام خميني گورباچف
 بـود،    در ايران  اي شوروي   بينانه، كه بيانگر مرحله نويني در سياست منطقه         اين سياست واقع  

 ـ ارگـان   »راه ارانـي «هاي فراري در غرب قرار گرفـت و نـشرية    اي مورد انتقاد بقاياي توده
  : چنين نوشت) منشعبين كميته مركزي حزب توده(» حزب دمكراتيك مردم ايران«

 حـاوي محكوميـت    خبر مربوط به قطعنامه سازمان ملل   با آنكه خبرگزاري تاس   
هـاي گروهـي     بخاطر نقض حقوق بشر را مخابره كرده، اما در مجموع رسـانه     ايران

 در برابر موج اعدام كمونيـستها و سـاير نيروهـاي            اصلي و مقامات اتحاد شوروي    
به ويژه غيبت ايـن كـشور در        . كنند  دمكرات، همچنان سياست سكوت را دنبال مي      

ممتنع ديگر كشورهاي سوسياليـستي     گيري كميسيون حقوق بشر و رأي         جريان رأي 
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، جـاي سـئوال و      [!!]در برخورد آنها به سرنوشت هزاران كمونيست در بند ايرانـي          
  1.گذارد برخورد جدي برجا مي

  
  )1358 -1361 (المللي حزب توده روابط بين

 آغـاز    فعاليت خود را در تهران     1358ل   در سا  المللي كميته مركزي حزب توده      شعبه بين 
 و نيز به دليـل تجديـد اهميـت    1358 -1361المللي سالهاي  به دليل جو سياسي و بين . كرد

ايـن شـعبه در     ) به دليل انقالب اسالمي ايران     ( در نزد حزب كمونيست شوروي     حزب توده 
  .اي داشت چهارساله پس از انقالب فعاليت گسترده

المللـي     دبير روابط بـين    عمويي، به طور رسمي، محمدعلي       دبيران حزب توده   هيأتدر  
هـاي نزديـك و مـورد اعتمـاد           شد و مسئوليت ادارة شعبه با يكي از مهـره           حزب شمرده مي  

عـضو كميتـه    ) 1360فـروردين   ( بود، كه در پلنوم هفدهم        به نام دكتر ژيال سياسي     نوريكيا
  .  شدمركزي حزب توده
 خراساني، دبير كميته مركـزي، بـراي تـأمين روابـط            ، علي خاوري  1359در اواخر سال    

 تحريريـه مجلـه مـسايل صـلح و          هيـأت تر به عنوان نماينده حزب توده در          لمللي فعال ا  بين
 به علت اقامـت  خاوري. اعزام شد)  ـ مقر دفتر مجله فوق چكسلواكي ( به پراگسوسياليسم

 دبيران كميته مركزي حـزب تـوده بـود كـه توسـط نهادهـاي                هيأتفردي از    تنها   در پراگ 
 -1368 بازداشـت نـشد و مجـدداً در سـالهاي             اطالعاتي جمهوري اسالمي ايـران     -قضايي
دبيـر  « به تالش براي تجديد حيات بقاياي متواري حزب تـوده دسـت زد و خـود را                 1363

  .ناميد» تودهاول كميته مركزي حزب 
المللـي بـود، ولـي مجموعـه          المللي يك ارگان رسمي و اجرائـي روابـط بـين            شعبه بين 
المللي حزب تـوده      ارتباطات بين .  در اين شعبه متمركز نبود     المللي حزب توده    ارتباطات بين 
  : تفكيك كردتوان به شرح زير  مي1358 -1361را در سالهاي 

با ) كيانوري(اين ارتباطات زيرنظر مستقيم دبير اول       : ـ ارتباطات بسيار سري جاسوسي    1
برخي افراد مورد اعتماد و سطح باالي سازمان مخفـي   . گرفت   صورت مي  ب.گ.مأمورين كا 

  .كردند حزب، نقش رابط را در اين ارتباطات ايفا مي
 دبيـران و    هيـأت اينگونه ارتباطات توسط اعضاي     : ت رسمي در سطح رهبري    ـ ارتباطا 2
از . گرفـت    سياسي كميته مركزي در مسافرتهايـشان بـه خـارج از كـشور انجـام مـي                 هيأت
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المللـي    و دبيـر بـين    ) كيـانوري (مهمترين اين ارتباطات بايد به سفر مخفي دبير اول حـزب            
 و ساير مقامات عاليرتبه شعبه       و مالقات آنها با بوريس پاناماريف      به مسكو ) عمويي( حزب  

با اعـزام علـي     .  اشاره كرد  1359 در سال    المللي كميته مركزي حزب كمونيست شوروي       بين
 با تمـاس تلفنـي و       اين ارتباطات به طور روزمره جريان داشت و كيانوري          به پراگ  خاوري

  .كرد  او را هدايت ميكتبي خود از تهران
اين ارتباطات تماسهاي روزمره و جـاري       : المللي  ـ ارتباطات جاري در سطح شعبه بين      3

  . با خارج از كشور بودكميته مركزي حزب توده
اين ارتباطات شامل تماسـهاي جـاري و        : ـ ارتباطات سازمانهاي وابسته به حزب توده      4

المللـي و سـازمانهاي مـشابه در سـاير            روزمره سازمانهاي وابسته به حزب بـا مجـامع بـين          
  .كشورها بود

  
  المللي ساختار و كاركرد شعبه بين

  .توان در سه بخش تفكيك كرد للي را ميالم ساختار شعبه بين
المللـي    المللي داراي مكاتبه منظم با دهها سـازمان بـين           شعبه بين : ـ آرشيو و ارتباطات   1

كتـب،  .  در سراسر جهـان بـود  وابسته به بلوك شرق و دهها حزب كمونيست هوادار مسكو       
شـد و بـراي اسـتخراج         لي آرشيو مي  المل  هاي اين سازمانها در دفتر شعبه بين        نشريات و نامه  

  .گرفت المللي مورد استفاده قرار مي اطالعات و تهيه مقاالت بين
 پـيش از انقـالب توسـط        يالملل  مسايل بين مجله  : »المللي  مسايل بين «ـ تحريريه مجله    2

 بـه مـسئوليت     پـس از انقـالب، پـورهرمزان      . يافـت    ترجمه و انتشار مـي     محمد پورهرمزان 
  . منصوب شد و تحريريه فوق زيرنظر او سازمان يافتانتشارات توده

 از شعبه انتشارات به شـعبه       المللي  مسايل بين  تحريريه    به دستور كيانوري   1361در سال   
 تحريريـه فـوق مركـب از        هيأت.  قرار گرفت  المللي انتقال يافت و زيرنظر ژيال سياسي        بين

اين ارگان وظيفـه ترجمـه   . تعدادي اعضاي حزب بود كه به زبانهاي خارجي آشنائي داشتند         
بخشي از اين مقاالت .  را به فارسي به عهده داشت      مسايل صلح و سوسياليسم   مقاالت مجله   

ي المللـ   رسيد و بخش ديگر در مجله مـسايل بـين            به چاپ مي    و مجله دنيا   در روزنامه مردم  
  . شعبه انتشارات بودچاپ و نشر اين مجله به عهده. شد درج مي

اي بـود كـه بـه صـورت      نـشريه ) Todeh News( اخبـار تـوده   :»توده نيوز«ـ تحريريه 3
اي از   چكيـده زتـوده نيـو  محتـوي  . شـد  به چند زبان منتشر مي    ) كيفيت مناسب  در(كپي    پلي

المللـي     بـراي اكثـر سـازمانهاي بـين        نيـوز    توده.  در ايران بود   هاي حزب توده    اخبار فعاليت 
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  .شد وابسته به بلوك شرق و احزاب كمونيست سراسر جهان ارسال مي
  

  المللي فعاليتهاي شعبه بين
  :زير بودالمللي به شرح  محورهاي اصلي فعاليتهاي شعبه بين

  به زبان فارسي» المللي مسايل بين«ـ انتشار مجلة 1
   به زبانهاي مختلف»توده نيوز«ـ انتشار نشريه خبري 2
  گرا المللي چپ  با سازمانهاي بينـ ارتباط مستمر3
   در سراسر جهانشورويـ ارتباط مستمر با احزاب كمونيست هوادار 4
 و سازمانهاي وابسته به حزب توده در        هاي نمايندگي حزب توده   هيأتـ تدارك شركت    5
المللـي و سـاير    هاي احزاب كمونيست كشورهاي مختلف و جلسات سازمانهاي بـين    كنگره

  جهاني جوانان و غيره فستيوالهاي  ومجامع مانند المپيك مسكو
هاي تحصيلي و استراحتگاههاي احـزاب كمونيـست          ـ دريافت سهميه معين از بورسيه     6

وك شرق و انتقال آن به رهبري       المللي وابسته به بل     كشورهاي سوسياليستي و سازمانهاي بين    
هـاي    اي از جوانان و نوجوانـان خـانواده          دبيران حزب بنا به مصالح خود عده       هيأت(حزب  
  .)كرد ها به خارج اعزام مي  بورسيه را براي تحصيل از طريق اينحزبي

  
  المللي مرتبط با حزب توده سازمانهاي بين

  :المللي با آن در تماس بود عبارتند از المللي كه شعبه بين سازمانهاي بين
اي است كـه       همانطور كه گفتيم، اين مجله نشريه      :»مسايل صلح و سوسياليسم   «ـ مجلة   1

 به منظور تأمين توسط حزب كمونيست شوروي  ) انترناسيونال سوم (پس از انحالل كمينترن     
دبيرخانه مجله  . وحدت رويه و هماهنگي ميان احزاب كمونيست سراسر جهان تأسيس شد          

جنـبش  «بود و در واقع نقش نوعي مركز نيمه رسـمي           ) كسلواكيپايتخت چ  (فوق در پراگ  
 حـزب كمونيـست داراي      50در دبيرخانـه فـوق حـدود        . كند  را ايفا مي  ) جهاني كمونيستي 

به دليل بحران در جنبش جهاني كمونيستي عمـالً ايـن مركـز             . نماينده ثابت و مستقر بودند    
كرد بيابد و به تدريج به يك ارگان تشريفاتي و كم بـازده                نتوانست نقشي را كه بايد ايفا مي      

گيـري برخـي احـزاب كمونيـست          سانسور حاكم بر نشريه، مورد اعتراض و كناره       . بدل شد 
هـاي بـسيار قـالبي و          تحريريـه عمـالً بـه اجالسـيه        هيـأت قرار گرفت و جلسات مشورتي      

ـ          يكي از بحران  . ديپلماتيك مبدل گرديد   گيـري حـزب      وق، كنـاره  هـاي مهـم در تحريريـه ف
 در  ) از مهمترين احـزاب كمونيـست جهـان         و با بيش از يك ميليون عضو      (كمونيست ايتاليا 



566 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

  :به گفته احسان طبري .بود. م1988سال 
صدها كارمند ايـن مؤسـسه،     . شد  مخارج هنگفتي براي نتيجة ناچيزي صرف مي      

اثاث، دكتر و درمانگاه، استراحت هر هفته و هـر سـاله، رسـتوران و               حقوق، منزل،   
داشـتند و در قبـال    دريافت مي) مثالً مقداري ارز سنگين نقد(كافه و خدمات ديگر  

اي كـه     و پركردن مجله  ) كازوئيستيك(آن، جز بحثهاي موهوم و باصطالح نيشغولي        
  1.خواننده و نقشي چندان محسوس نداشت، كار ديگري نداشتند

) آرداشـس (اردشـير   :  از آغـاز در ايـن دبيرخانـه داراي نماينـده ثابـت بـود               حزب توده 
  .هاي مختلف اين نقش را داشتند  در دوره و علي خاوري، حميد صفريآوانسيان

 در عين حال مهمترين مركز ارتباطاتي موجود    سوسياليسم مجله مسايل صلح و   دبيرخانه  
رفـت و در تـأمين ارتباطـات و           احزاب كمونيست سراسر جهان با يكـديگر بـه شـمار مـي            

در واقع، كـاركرد و علـت وجـودي         . هاي احزاب با يكديگر نقش درجه اول داشت         آشنايي
  .ددبيرخانه فوق نيز همين بو

 بـا ايـن سـازمان       المللي حزب تـوده     شعبه بين ): IUS(ن  المللي دانشجويا   ـ اتحاديه بين  2
را بـا آن  » سـازمان جوانـان تـوده   «المللي دانشجويي داراي ارتباط مستقيم بود و روابـط      بين

  .بود) مجارستان(فوق در بوداپست » اتحاديه«دبيرخانه . دنمو تسهيل مي
المللـي نيـز عـالوه بـر          اين سازمان بـين   ): wfdy (ـ فدراسيون جهاني جوانان دمكرات    3

 رابطـه   تـوده المللي حزب     با شعبه بين  ) جوانان توده (ارتباط با سازمان وابسته خود در ايران        
برخي از  . شد  ، با دبيران فدراسيون، تسهيل مي     اين رابطه به دليل آشنايي ژيال سياسي      . داشت

، فرهـاد   ، كيـومرث زرشـناس    ، ژيـال سياسـي    كادرهاي حزب توده مانند بابك اميرخـسروي      
. انـد    در اجالسهاي اين فدراسـيون فعـال بـوده         1350 در سالهاي    ، سياوش قائيني  فرجادآزاد
  .بود) چكسلواكي (در پراگ» wfdy«دبيرخانه 

كميتـه فـوق از ارگانهـاي       : CIMEA)(ن  المللي جنبشهاي كودكان و نوجوانا      ـ كميته بين  4
آمـوزان    كـانون دانـش   «،  1359در سـال    . بود» فدراسيون جهاني جوانان دمكرات   «وابسته به   

  .به عضويت اين كميته درآمد) » تودهسازمان جوانان«وابسته به (» نايرا
  بود و از ايـران      شرقي مركز سازمان فوق در برلين    : ـ فدراسيون جهاني دمكراتيك زنان    5

  .رفت عضو آن به شمار مي) وابسته به حزب توده(»  ايرانتشكيالت دمكراتيك زنان«
 در نماينده سازمان زنان حزب توده    ) از عوامل ساواك   (، شهناز اعالمي  1350در سالهاي   
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درباري او نيز در مجامع اين فدراسيون       » سازمان زنان « و   اشرف پهلوي . سيون فوق بود  فدرا
در ) به سرپرستي مريم فيـروز     (پس از انقالب اسالمي، تشكيالت زنان توده      . شركت داشتند 

فوق عليرغم وابستگي به بلوك شرق تـا        » فدراسيون«. جست  ركت مي جلسات فدراسيون ش  
ها و گرايشهاي گوناگون      آمد و در مجامع آن طيف       به حساب مي  » باز«حدودي يك سازمان    

  .كردند شركت مي
محور فعاليـت   » فدراسيون سنديكايي جهاني  «): F.S.M (ـ فدراسيون سنديكايي جهاني   6

از . داد  سازمان مـي  » اعالميه جهاني حقوق سنديكايي   «بليغي خود را بر پاية منشوري به نام         ت
شوراي متحـده مركـزي كـارگران و زحمتكـشان           ( سازمان كارگري حزب توده    1325سال  
 در  ت.ژ.رهبر سـنديكاي معـروف ث      (در پي سفر لوئي سايان    ) ستارو  به رهبري رضا   ايران

بـه  )  و رهبر وقت فدراسيون سنديكايي جهـاني        وابسته به حزب كمونيست فرانسه     ـ  فرانسه
 در ايـن     نماينـده حـزب تـوده      مدتي نيز ايـرج اسـكندري     .  عضو فدراسيون فوق شد    تهران

   1.سازمان بود
انجمـن  «، سـازمان وابـسته بـه حـزب تـوده موسـوم بـه                س از انقالب اسالمي ايـران     پ

سازمان فوق توسعه دهد و در برخي مجـامع آن          كوشيد تا مناسبات خود را با       » ...همبستگي
  .شركت جست

المللـي وابـسته بـه     سازمان فوق نيـز از مجـامع بـين   : ـ جمعيت جهاني هواداران صلح   7
ـ    المللـي شـوروي     هاي بين    بود، كه نقش تبليغاتي در دفاع از سياست        شوروي وان  تحـت عن

  . بر عهده داشت» صلح جهاني«
در روزهاي پس از پيروزي انقـالب اسـالمي، ريـيس شـوراي جهـاني صـلح در سـال                    

سازمان مشابه آن در    » جمعيت ايراني هواداران صلح   «. بود) از هند  (رامش چاندرا . ش1369
  .شد  محسوب ميايران
المللي فوق توسط     سازمان بين : )A.P.S.O( سازمان همبستگي خلقهاي آسيا و آفريقا        -8

ايجاد شـد و فعاليـت آن بـه اجالسـها و            »  همبستگي خلقهاي آسيا و آفريقا     كميته شوروي «
هاي دولتي و     محدود بود و بيشتر مبين سياست     ) با مضمون ضدامپرياليستي  (ي  مجامع تبليغات 

 با اين سـازمان     المللي حزب توده    شعبه بين . آمد  رسمي كشورهاي سوسياليستي به شمار مي     
  .در مكاتبه بود
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  1360 در سال المللي حزب توده روابط بين
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  و رسيدگيشعبه مركزي بازرسي 
  سير فعاليت شعبه

 بـه  1361   در اواخر فروردينشعبه مركزي بازرسي و رسيدگي كميته مركزي حزب توده 
ي بود و افراد شعبه عبارت بودند از        اهللا حاتم   مسئول آن هدايت  .  تشكيل شد  دستور كيانوري 

قبل از تشكيل   . ه و صابر محمدزاده   پنا  ، غالمحسن قائم  ن، احمدعلي رصدي  اهللا فروغيا  حبيب
) 59حدود سـال    (اي به همين نام و با همين وظيفه           شعبه بازرسي و رسيدگي مركزي، شعبه     

 تأسيس و شروع به كـار كـرد كـه بـه منظـور بـازنگري و كنتـرل                     تشكيالت تهران  در كنار 
 بود  احمدعلي رصدي مسئول بازرسي و رسيدگي سازمان ايالتي تهران      . تشكيالت تهران بود  

  .زي بازرسي و رسيدگي نيز درآمدكه بعداً عالوه بر اين مسئوليت، به عضويت شعبه مرك
 دبيران به عهده    هيأت دبيران، نقش رابط شعبه فوق را با         هيأت عضو   عموييمحمدعلي  

اين شعبه در مدت يك سالي كـه پابرجـا بـود توانـست بـه شهرسـتانهاي مختلفـي                    . داشت
سـي همچنـين بـه      شـعبه مركـزي بازر    . سركشي كرده و سازمانهاي حزب را بازرسـي كنـد         

هـا در   تأسيس شعب همنام در سازمانهاي ايالتي دست زد تا اينگونـه بازرسـيها و رسـيدگي              
در اين رابطه حزب موفقيت چنـداني بـه         . تر انجام شود    هاي پائين   خود سازمان ايالتي و رده    

دست نياورد و وظيفه اين گونه بازرسيها در شهرسـتانها، بـه خـود شـعبه مركـزي واگـذار                    
شيوة برخورد با سازمانهاي ايالتي به اين صورت بود كه ابتدا نماينده شـعبه مركـزي    . گرديد

جست و پس از درخواست از كميته ايالتي در جلـسات             در جلسات كميته ايالتي شركت مي     
رساند و مسايل مطروحـه در ايـن نشـستها را كـه بـه روال                  هاي پائين حضور به هم مي       رده

نتيجـه ايـن گـزارش بـه شـعبه          . داد   به مركز انتقـال مـي      بندي و   شد جمع   طبيعي آن طي مي   
 انحرافـات   هـا   گزارشدر اين   . گرديد   دبيران ارسال مي   هيأتتشكيالت كل و خالصه آن به       

سياسي و ايدئولوژيك و نقائص سازماني هر واحد حزبي به صورت مبسوط بررسي و براي        
  .شد  ميارائهرفع آنها پيشنهاداتي 

  
  وظايف شعبه

به تخلفات و حل اختالفات در درون حزب، كه شامل اختالفات بين اعضا             ـ رسيدگي   1
و مسئولين سازمانهاي مختلف حزبـي بـا يكـديگر و شـكاياتي كـه از بدنـه تـشكيالت در                     

سازماني، سياسي، اجتماعي، ايدئولوژيك و حتـي مـسايل خـصوصي و            (هاي مختلف     زمينه
  .رسيد به كميته مركزي مي) خانوادگي

  .هاي حزبي ترين حلقه سن اجراي دستورات تشكيالتي از باال تا پائينـ نظارت بر ح2
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ـ نظارت بر نحوة دريافت نشريات حزبي از مركز و نحوه تكثير و توزيع آنها در محل                 3
  .تا رسيدن اين نشريات به دست اعضا

ـ رسيدگي به چگونگي دريافت حق عضويتها و بازرسي كلي از وضعيت امـور مـالي                4
  ).نمود  مالي را شعبه مركزي مالي رسيدگي ميجزئيات مسايل(

به جز سازمان مخفي و شعبه اطالعات در كليه امور          » بازرسي و رسيدگي  « شعبه   ياعضا
  .حزب، حق بررسي و دخالت مستقيم داشتند

  

  نمودار شعبه بازرسي و رسيدگي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نامه اعضاي شعبه بازرسي و رسيدگي زندگي
  يحاتماهللا  سرهنگ هدايت

 عـضو    پيوست و در غائله آذربايجـان       به حزب توده   1322 بود در سال     وي كه اهل يزد   
.  پناهنـده شـد    و پس از شكست فرقه با درجه سرهنگي به شوروي         » ارتش ملي آذربايجان  «

 به كار پرداخت و در سـال        قريب سي سال در فرهنگستان علوم آذربايجان شوروي        ميتحا
ال بـه    شـد و پـس از انتقـ         تحريريه روزنامه مردم   هيأت رفته و عضو      به آلمان شرقي   1356
در پلنوم هفدهم به عضويت كميته مركزي حزب        وي  .  در همان ارگان به كار پرداخت      ايران

انتخاب شد و پس از تشكيل شعبه بازرسي و رسيدگي، به عنوان مسئول ايـن شـعبه تعيـين       
  فرقـه دمكـرات آذربايجـان      كرد با رهبـري      زندگي مي   در باكو  در دوراني كه حاتمي   . گرديد

شـد    كردند و او جزء ناراضيها قلمداد مي        روابط خوبي نداشت و آنها نيز به وي توجهي نمي         
زماني كه رهبري حزب توده اقدام به انتقال نامبرده به          . گرديد  و به وي مسئوليتي محول نمي     

  .با انتقال او مخالفت نمود) غالم يحيي دانشيان (ري فرقه دمكرات رهب، كردآلمان شرقي

  دبيرانهيأت
 عموييمحمدعلي:دبير مسئول

 شعبه مركزي بازرسي و رسيدگي
 اهللا حاتمي هدايت: مسئول شعبه

  ي سازمان ايالتي تهرانشعبه بازرس

 احمدعلي رصدي: مسئول

 بازرسي شهرستانها

 صابر محمدزاده: مسئول 
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  ناهللا فروغيا حبيب
وي قبالً افسر ارتش    . شد   در ايران محسوب مي    او از مهمترين عناصر اطالعاتي شوروي     

 بـه اتحـاد      بود كـه پـس از شكـست غائلـه آذربايجـان             سازمان افسري حزب توده    و عضو 
 اقامـت نمـود و بعـد از آن بـراي تحـصيل در       سال در بـاكو   9 گريخت و به مدت      شوروي

.  رفت و دكتراي خود را از اين مؤسسه دريافت داشـت  به مسكو انستيتوي فلسفه شرق دور   
پس از مدتي فلسفه را رها كرد و تا پيروزي انقالب اسالمي بـه تـدريس زبـان فارسـي در                     

 بـود و    ده ساله عضو كميته مركزي حزب تو      12او در اين دوره     .  مشغول شد  دانشگاه مسكو 
 و مــأمورين در دوران تــدريس زبــان فارســي، بــسياري از عوامــل ماركسيــست افغانــستان

 ب.گ.، براي حفظ اسرار مهم كـا      1361در نيمه سال    .  دانشجوي او بودند   اطالعاتي شوروي 
 بـه   فروغيـان .  داده شـد    دستور خروج از ايـران      و كيانوري   به فروغيان  توسط رابط شوروي  

  . موفق نشدخارج گريخت ولي كيانوري
  

  احمدعلي رصدي
التحصيل شد و در سـال         در رشته توپخانه فارغ     از دانشكده افسري تهران    1315در سال   

 28 گريخـت و مـدت       به شـوروي   در جريان غائله آذربايجان   .  پيوست  به حزب توده   1323
 و  ه و به درخواست حـزب كمونيـست چـين          رفت سپس به مسكو  .  اقامت گزيد  سال در باكو  

 بـه    مسافرت كرد و در بخش فارسي راديو پكـن          به چين  موافقت كميته مركزي حزب توده    
هـا مؤدبانـه عـذر او و سـاير         ، چيني  و چين  پس از بروز اختالف بين شوروي     . كار پرداخت 

 بـه    بازگشت و در انستيتوي اقتصاد جهاني       به مسكو  رصدي.  را خواستند  ايرانيان مقيم پكن  
در پلنـوم چهـارم      رصـدي . تحصيل ادامه داد و دكتراي خـود را در رشـته اقتـصاد گرفـت              

بـه عـضويت كميتـه      ) 1339(به عضويت مشاور كميته مركـزي و در پلنـوم هفـتم             ) 1336(
 در سالهاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي، مـسئول مهـاجرين            رصدي. مركزي برگزيده شد  

مـشاوران  « در شـركت      فروغيـان   به اتفاق   بود و پس از مراجعت به ايران       ايراني در شوروي  
 توسط دو مهندس آذربايجاني تشكيل شده بود به كـار            كه در تبريز   »صنعتي نايب انترنشنال  

اين شـركت يكـي   .  ـ پرداخت   شرقي اروپايبازرگاني و واردات كاال ـ عمدتاً از كشورهاي 
 در دو دورة  رصـدي ،پس از انقـالب اسـالمي  . از مهمترين مراكز جاسوسي حزب توده بود    

.  به عنوان كانديداي حزب توده شـركت كـرد         شهر لنگرود  انتخابات مجلس شوراي اسالمي   
 رپرستي شعبه بازرسي و رسـيدگي سـازمان ايـالتي تهـران           آخرين مسئوليت او در حزب، س     

  .بود
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  هپنا غالمحسن قائم
 درآمد و در سال      زماني كه دانشجوي افسري بود به عضويت حزب توده         1324در سال   

 بـه    ماه بازداشت در زندان بـاكو      6او پس از    .  گريخت  به شوروي   از ناحيه رود ارس    1329
پـس از آزادي، از     .  از زنـدان آزاد گرديـد       و عبدالصمد كامبخش    دانشيان توصيه غالم يحيي  

ه تماس گرفته شد و براي همكاري به آن سازمان          پنا  طرف سازمان اطالعاتي شوروي با قائم     
.  را در درون حزب بـه مقامـات كـا          او مأمور بود كه هرگونه مخالفت با شوروي       . جلب شد 

پـس از انقـالب   .  بـود  تحريريه نامة مـردم   هيأت عضو   در آلمان شرقي  .  گزارش كند  ب. گ
  .اسالمي در پلنوم هفدهم به عضويت كميته مركزي برگزيده شد

  
  صابر محمدزاده

ه حين كار در چاپخانه مخفي حـزب دسـتگير          ديد  در دوران پهلوي به همراه آصف رزم      
 ب اسالمي، ابتدا عضو كميته ايالتي تهرانپس از انقال.  سال در زندان بود    و بيش از ده   شدند  

ش و مـن   همـراه كـي  1359از اول سـال    . و سپس به عضويت شـعبه بازرسـي گمـارده شـد           
  رفت و پـس از بازگـشت در پلنـوم هفـدهم حـزب بـه                د براي درمان به شوروي    نژا  قرباني

) به عنوان مسئول شهرستان شعبه    (عضويت كميته مركزي و عضو شعبه بازرسي و رسيدگي          
 در طول يكسال فعاليت خـود در شـعبه بازرسـي از سـازمانهاي               محمدزاده. انتخاب گرديد 

، ، بوشـهر  ، شيراز ، شهركرد ، اصفهان د، بروجرد آبا   خرم ،، قم ، اراك ، همدان حزب در مازندران  
  .سي كرد بازر و گيالن، خراسان، كرمان، گرگانبندرعباس

ي، اهللا حـاتم    هـدايت (از پنج عضو شعبه مركزي بازرسي و رسـيدگي، چهـار نفـر آنـان                
ن بـه   اهللا فروغيـا    دسـتگير و حبيـب    ) ، صابر محمدزاده  ه، احمدعلي رصدي  پنا  غالمحسن قائم 

نامـه اعـضاي شـعبه بازرسـي و رسـيدگي و              با توجه بـه زنـدگي      .خارج از كشور گريخت   
 تأمين نظارت   1361شود كه علت تأسيس اين شعبه در اوايل سال            اعترافات آنان، روشن مي   

 بر سـازمانهاي حـزب      به ويژه از طريق فروغيان    ) ب.گ.كا (دقيق سازمان اطالعاتي شوروي   
 در درون حـزب تـوده       ب.گ.كـا » چـشم و گـوش    «توان اين شعبه را       در واقع مي  .  بود توده

 سال درگيريهاي شـديد پنهـاني       1361در اين رابطه بايد توجه داشت كه سال         . ارزيابي كرد 
 بود و حجم شديد فعاليتها قاعـدتاً        انحزب توده با نهادهاي اطالعاتي جمهوري اسالمي اير       

حـال آن كـه شـعبه    . داد نبايد مجالي براي تأسيس يك نهاد تشريفاتي بـه نـام بازرسـي مـي             
 داراي كاركرد قوي ضـداطالعاتي بـود و   1361بازرسي چنين نهادي نبود و در شرايط سال        

  .ضروري تشخيص داده شداز نظر حزب وجود آن 
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  شعبه مركزي كارگري
محور اصـلي تبليغـات     » كارگرستايي«اي دارد و      جاي ويژه » طبقه كارگر «در ماركسيسم،   

ـ لنينيـستي، احـزاب    بر اساس ايدئولوژي ماركسيستي. دهد  احزاب كمونيست را تشكيل مي    
دانند و مدعيند كه به نمايندگي كارگران و بـه   مي» پيشاهنگ طبقه كارگر «كمونيست خود را    

» طبقـه كـارگر  «كنند و هدفـشان بـه حكومـت رسـاندن          آنان عمل مي  » پيشتاز انقالبي «ابه  مث
كمونيـستها،  . هدف اين تبليغـات و سـنگ كـارگران را بـه سـينه زدن روشـن اسـت                   .است

شان در به حركت درآوردن چرخهاي صـنعت          كارگران را، به دليل حساسيت نقش اجتماعي      
رود، بهتـرين     داري بر آنان مي     اي كه در جوامع سرمايه      و نيز به دليل استثمار و ستم وحشيانه       

ند تا با ايـن شـعارهاي عوامفريبانـه در          يدكوش   و مي  دادندآماج براي اهداف خود تشخيص      
ميان اين بخش مستضعف جامعه براي خود پايگاهي بيابند، تا حداقل بتوانند توجيهي بـراي       

نـد ـ داشـته    دبر گرانه خـود را پـيش مـي    ـ كه به نام آن مشي توطئه» نمايندگي طبقه كارگر«
حـزب طـراز نـوين طبقـه     «حزب تـوده خـود را   .  نيز چنين بود حزب توده  در مورد  .باشند

كوشيد تا سنگ كـارگران را بـه سـينه            خواند و طي حيات خود همواره مي        مي» كارگر ايران 
، بـراي كـار در ميـان        ، كميته مركزي حزب تـوده     پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران     . زند

كارگران و تالش براي جذب آنها به صفوف خود و نيز براي سوءاستفاده از مسايل جـاري                 
افكني در ميـان      كارگري كشور و تنظيم مشي سياسي، تبليغاتي، ايجاد بحران در كشور، نفاق           

به تشكيل يك ارگـان     ) مسخ انقالب (ه اجراي طرح براندازي خزنده خود       مسئولين و باالخر  
  .نام داشت» شعبه مركزي كارگري«اين ارگان . تخصصي ويژه، در جنب خود پرداخته بود

  
  تاريخچة فعاليتهاي كارگري حزب توده

، سـابقه تـاريخي شـعبه مركـزي        ، عضو قديمي رهبري حزب تـوده      دكتر حسين جودت  
   :دهد كارگري را از بدو تأسيس حزب توده، چنين شرح مي

گيرند كه يك شـعبه        تصميم مي  1321، در   1320پس از تأسيس حزب در سال       
ها   وظيفه اين شعبه متشكل كردن كارگران كارخانه      . امور سنديكائي به وجود آورند    

 مسئوليت اين شعبه را به عهـده   رضا روستا . گري بود هاي كار   ها در اتحاديه    و حرفه 
ن، ولي هنوز به    هاي كارگرا   گذارد شوراي مركزي اتحاديه     گيرد و نام شعبه را مي       مي

 چنـد   1321تـا پايـان     . اي به وجود نيامده بـود       جز يكي دو هسته كوچك اتحاديه     
ها   پزخانه   و دارايي، كارگران كوره    كارگران ساختمان دادگستري  (يه ساختماني   اتحاد

و غيره پس از اعتصابهايي كه براي اضافه دستمزد و بهبود شـرايط كـار             ) و نجارها 
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 عامله اتحاديـه كـارگران كـاخ        هيأتدهند، كميته اعتصاب را به عنوان         تشكيل مي 
هـا رو     تعداد اين اتحاديه  . دهند     و غيره معين كرده اتحاديه را تشكيل مي        دادگستري

ها پيشرفتي از لحـاظ تـشكيل اتحاديـه نـصيب             نهد ولي در كارخانه     به افزايش مي  
هـاي     به تشكيل اتحاديه   افراد ديگر نيز غير از حزب توده      . شود  شوراي مركزي نمي  

، دكتر  اند كه مهمترين آنها عبارت است از گروه يوسف افتخاري           هزد  كارگري دست 
آهن متشكل شده      به عنوان كانون لكوموتيورانان راه     ، گروهي نيز در راه آهن     جاويد

 طـرف   بودند، گروه يوسف افتخاري نسبتاً زود به فعاليت پرداخته بـود و چـون از              
  و آذربايجـان   شد در مازندران    دولت وقت به عنوان رقيب حزب توده پشتيباني مي        

هايي به وجود آورده بود و با دادن شعارهاي تنـد توانـسته                اتحاديه و تهران ) تبريز(
 نيز به طور خودجوش كـارگران       صفهاندر ا . بود در ميان كارگران نفوذي پيدا كند      

هـاي    هايي به وجود آورده بودند، فـداكار وكيـل دادگـستري در اتحاديـه               اتحاديه
 نفوذ داشت و توانسته بود به كمك آنها به وكالت دوره چهاردهم مجلـس               اصفهان

 و در نقـاط      و آبـادان   خيز خوزسـتان    در جنوب يعني در مناطق نفت     . انتخاب شود 
  . هنوز جنبش كارگران چندان نظمي نگرفته بودديگر ايران

در اين دوران سياست كارگري حزب ايـن بـود كـه بـه تـشكل كـارگران در                   
. ها و تأمين اجتماعي تالش كنـد        ها بپردازد، براي تصويب قانون كار و بيمه         اتحاديه
ها را متمركز ساخته و مركز واحد سـنديكايي كـشور را         بكوشد تمام اتحاديه  ضمناًٌ  

ولي پس از شكست نازيها     . آورد  در آغاز كار موفقيتي به دست نمي      . به وجود آورد  
 پيشرفتهايي كه شورويها درعرصه جنگ بـه دسـت آوردنـد توجـه              در استالينگراد 

ن بيشتر شد و اقدامات حزب بـراي        هاي كارگرا   هكارگران به شوراي مركزي اتحادي    
 جـداي   گروه يوسف افتخاري  . هاي كارگري به نتيجه رسيد      متمركز ساختن اتحاديه  

 ارديبهـشت   11 -ز اول ماه مه      در رو   و گروه دكتر جاويد    از خود يوسف افتخاري   
ن و  هـاي كـارگرا      با شوراي مركزي متحد شده، شـوراي مركـزي اتحاديـه           -1323

 نيز به شـوراي متحـده       رانان  كانون لكوموتيو . ن ايران را به وجود آوردند     زحمتكشا
هـاي    اتحاديـه ] كـه  [-1323 يعني در جريـان تابـستان        - چندي نگذشت . پيوست

بدين سان مركز واحد    .  نيز به شوراي متحده پيوستند     هاي اصفهان   كارگران كارخانه 
ين حال تا حدود زيـادي      در ع .  پديد آمد  سنديكايي با نيروي قابل توجهي در ايران      

شـوراي متحـده مركـزي      . رهبري حزب نسبت به شـوراي متحـده تـضعيف شـد           
به : شعارها عبارت بودند از   . هاي مختلف را متشكل سازد      كوشيد كارگران رشته    مي
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هـا و تـأمين       هاي كارگري، تصويب قانون كار، قانون بيمه        رسميت شناختن اتحاديه  
آهـن و     از آنجا كه هنوز جنگ ادامه داشت و راه        ضمناً  . اجتماعي، بهبود شرايط كار   

كردند كوشش شوراي متحـده       كار مي ) شورويها(ها براي جبهه      تعدادي از كارخانه  
آن بود كه اختالفات كارگر و كارفرما را از طريق مذاكره حـل كنـد تـا كـار بـه                     

ادامـه  ) 1324ارديبهشت مـاه  (اين سياست تا پايان جنگ   . اعتصاب و تعطيل نكشد   
پس از آن ديگر مسئله عدم توسل به اعتصاب كنار گذاشته شد اما از سوي               . شتدا

 دست به تعرض     ايران ديگر، دستگاه حاكمه عليه سازمانهاي كارگري و حزب توده        
 كلـوپ حـزب و       مورد حمله قرار گرفت، در تهران      مراكز كارگري در اصفهان   . زد

خيز جنـوب هـم فعاليـت حـزب           شوراي متحده مركزي بسته شد و در مناطق نفت        
پس از  . هاي كارگري هم خبري نبود      از اتحاديه . كماكان به طور پنهاني ادامه داشت     

 و بركنــار شــدن پيــاپي حكومتهــاي اقــدام مــسلحانه فرقــه دمكــرات آذربايجــان
حـزب و   ) 1324آخـر    ( و تـشكيل حكومـت اول قـوام         و حكيمـي   االشرافصدر

 داري در سراسـر ايـران         هاي كارگري آزاد شدند و دست به فعاليـت دامنـه            اتحاديه
 نخـستين   1325دين مـاه    در فـرور  .  ماه طـول كـشيد     7 -8اين فعاليت فقط    . زدند

 بـه وقـوع     اعتصابهاي كارگران نفت جنوب و قبل از آن كارگران نفـت كرمانـشاه            
 تشكيل هاي كارگران نفت خوزستان     به يكباره اتحاديه   1325در اول ماه مه     . پيوست

ان و  هـاي كـارگر     شوراي متحـده مركـزي اتحاديـه      «شدند و پيوستگي خود را به       
و در . شوراي متحده نيروي شـگرفي كـسب كـرد      . اعالم داشتند » زحمتكشان ايران 

در . پيوستند  هاي خود را تشكيل داده و به شورا مي          ها اتحاديه    كارخانه سراسر ايران 
پيمائيهـا    هـزار نفـر در راه  700ز كارگر در حـدود   به مناسبت رو1325اول ماه مه    

.  هزار نفر رسـيد 400هاي وابسته به شورا به   اتحاديهيشركت كردند و تعداد اعضا 
 تـصويب و ابـالغ كـرد و وزارت     نامه  قانون كار را به شكل تصويب    حكومت قوام 

شوراي عالي كـار    . گذار كرد كار را تشكيل داد و اجراي قانون را به اين وزارت وا           
تشكيل شد و نمايندگان شوراي متحده مركزي به عنـوان نماينـده كـارگران در آن                

از طرف كارفرمايان نيز چند نفـر كارفرمـاي خـصوصي و نماينـده              . شركت كردند 
 و شركت شيالت و چند تن كارشناس از طرف دولت در شوراي كار              شركت نفت 
هاي قانون كار را به تصويب برسانند و ضـمناً دربـاره              نامه   تا آئين  كردند  شركت مي 

كوشـيد در ايـن       در اين دوران حـزب مـي      . حداقل دستمزد و غيره تصميم بگيرند     
ولي چنانكه معلوم بود با كارشـكنيهاي عوامـل         . ها نتايج مثبتي به دست آورد       زمينه
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و ديگـر   .  متحـده بـه نـشيب افتـاد        ، كار حزب و شـوراي     حكومت به نفع انگليس   
 و فـرار گرداننـدگان      1325 آذر   21با رسيدن   . كرد  كوچكترين موفقيتي حاصل نمي   

هـاي    ، حمله به سـازمانهاي حـزب و اتحاديـه          به شوروي  فرقه دمكرات آذربايجان  
 آغاز شده بود تشديد شد و به        1325وابسته به شوراي متحده كه در واقع از تيرماه          

هـا در      از اتحاديـه   1325در اواخـر سـال      . سرعت به انحالل اين سازمانها انجاميد     
هـاي     به تـشكيل اتحاديـه      اثري نمانده بود و دولت قوام       به جز تهران   سراسر ايران 

 دفتـري   با اين وجود شوراي متحده هنـوز در تهـران         .  دست زده بود   )امكا(دولتي  
شـدند    هـا جمـع مـي       اي از كارگران اخراج شده از كارخانـه         داشت كه در آن عده    

اين دفتر چنين سياستي در پيش گرفته بود كـه          ). آنكه بتوانند كاري انجام دهند      بي(
. را تشويق كند  ) غير وابسته به دولت، كارفرما و حزب      (هاي مستقل    تشكيل اتحاديه 

. ، كـار تعطيـل شـد     و تيراندازي به شـاه     1327 بهمن   15در اين زمينه هم با حادثه       
شوراي متحده مركزي به همراه حزب غيرقانوني اعالم شد و فعالين آن بازداشت و              

. قانون كـار و غيـره از ميـان رفـت          دستاوردهاي كارگران از لحاظ     . زنداني شدند 
بدينسان جنبش سنديكايي كه با تكيه به نيروي يگانه گسترش يافتـه بـود و صـرفاً                 

كـرد بـا نخـستين        فعاليت مي ) اقتصادي(براي به دست آوردن برخي مزاياي مادي        
  . يورش حاكميت آن زمان فروكش كرد و اثري بر جاي ننهاد

اثـري نمانـد ولـي مـسايل كـارگري           از جنبش سنديكايي     1327پس از بهمن    
ـ     . توانست همچنان الينحل باقي بماند      نمي روز بـدتر    هوضع زندگي كـارگران روزب
بدينـسان جنـبش خودجـوش      . يافـت   شد، بيكاري هم روز به روز افزايش مـي          مي

. كارگران به همراه جنبش ضداستعماري براي ملي كردن صنعت نفت آغـاز گـشت            
هاي شاهي به وقـوع پيوسـت و پـس از آن              انهنخستين اعتصاب كارگري در كارخ    
تـوان    از جمله اعتصابهاي بزرگ اين دوره مي      . جنبش كارگري رو به گسترش نهاد     

 آغـاز گـشت و سـپس بـه      را كه از بندر ماهشهر    اعتصاب كارگران نفت خوزستان   
در اين اعتصاب كه كارگران براي گـرفتن        . م برد  و نقاط ديگر سرايت كرد نا      آبادان

اي كـشته      به پاخاسته بودنـد عـده      در شركت نفت  ) در حدود قانون كار   (حق خود   
اين اعتصابهاي خودجوش مورد پـشتيباني      . شدند ولي ضربتي به شركت نفت زدند      

ي پس از اعالم ملي شدن صنعت نفـت بـه جـاي همكـاري و همـاهنگ        . حزب بود 
 به تحريك حزب، اعتصابهايي در نقاط ديگـر ايـران بـه             كارگران با دولت مصدق   

يعني در دوراني كه توجه همه كارگران و زحمتكشان         .  به وقوع پيوست   ويژه تهران 
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باشد و براي دولـت مـصدق       ) امپرياليسم بيگانه (ايران بايد به سوي دشمن اساسي       
به وجود نياورد، حزب كوچكترين اقدامي براي جلوگيري از اين          گرفتاريهاي ديگر   

ايـن سياسـت    . كرد  آورد و عمالً آنها را تشويق مي        اعتصابهاي نابهنگام به عمل نمي    
توانـد جـدا      غلط حزب از سياست خائنانه آن در مورد ملي شدن صنعت نفت نمي            

نعت نفت  حزب هيچگونه كوششي در آغاز براي تشريح اهميت ملي شدن ص          . باشد
آميز خـود     به عمل نياورد بلكه آن را تخطئه كرد، سپس هنگامي كه به اشتباه خيانت             

 مـرداد پـيش   28پي برد با پيگيري الزم به جريان آن اقدام نكرد و لذا هنگامي كـه         
  .آمد اقدام مؤثري نتوانست به عمل آورد

 و جريان سنديكايي به كلي سركوب شـد و           حزب توده  1332 مرداد   28بعد از   
ها گرفتار شده، عده زيادي از آنان تـسليم رژيـم شـدند و                فعالين حزب و اتحاديه   

حـزب در خـارج از      . سان شوراي متحده مركزي را براي هميشه دفن كردنـد           بدين
داخت و از طريـق روزنامـه و        پر   مي  به افشاي سياست ضدكارگري رژيم شاه      ايران

. كرد   از اعتصابهاي خودجوش كارگران و خواستهاي آنان دفاع مي         راديو پيك ايران  
شعار عمده عبارت بود از اجراي قانون كـار و اصـالح آن، تـشويق كـارگران بـه           
 شركت در سنديكاهاي موجود و كوشش براي تغيير رهبري سنديكاهاي تحت نفوذ           

. شد  طلبانه كارگران به خاك و خون كشيده مي          در جايي كه اعتصابهاي حق     ساواك
رهبري ساواك در سنديكاها به جاي دفاع از كارگران، اعتصاب آنان را غيرقـانوني              

تشويق كارگران به شركت در ايـن سـازمانهاي دولـت سـاخته بـه               . كرد  اعالم مي 
پرداختنـد يـا در        به زور سرنيزه حق عضويت مي      كارگران فقط . رسيد  اي نمي   نتيجه

دولت هم براي آنكه در برابر خارجيها نشان دهـد كـه           . كردند  سنديكاها شركت مي  
خواست كارگران واقعاً متـشكل شـوند         كند نمي   آزاديهاي سنديكائي را مراعات مي    

كـرد در     كا صـحبت مـي     سندي 900 وقتي از وجود     هويدا. كرد  فقط ظاهرسازي مي  
  1.نمود واقع رقم پوچي را ارايه مي

  
  كاركردها و فعاليتهاي شعبه مركزي كارگري پس از انقالب اسالمي

دكتر (ترين كادرهاي خود      گيري از مجرب     با بهره  با پيروزي انقالب اسالمي، حزب توده     
شعبه مركزي  «به تشكيل   ) هديد  ، آصف رزم  ، محمود سيدروغني  ، مهدي كيهان  حسين جودت 

                                                            
 .1362، بازجويي، حسين جودت. 1
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  .دست زد» كارگري
و مـسئول   ) جوانـشير (ي  اهللا ميزان    دبيران حزب، فرج   هيأتمسئول كل شعبه كارگري در      

  .، عضو كميته مركزي بودشعبه مهدي كيهان
گيري از نيروي كـارگري حـزب          با بهره  شعبه مركزي كارگري كميته مركزي حزب توده      

هاي اين شعبه نفوذ در تشكلهاي كارگري و زير كنتـرل             در رأس برنامه  . به فعاليت پرداخت  
هاي آنها در راستاي اهـداف حـزب و در نتيجـه،              نامهبردن اين تشكلها و تغذيه فكري و بر       

مشي حزب و استفاده از اين نيرو به سود آن،            جذب و جلب كارگران به سوي برنامه و خط        
همسو و همگام با اين حركت، حزب براي كشاندن تشكلهاي بزرگ و محوري            . قرار داشت 

هـا و     به سـوي برنامـه    ) اسالميهاي      ها، شوراها و انجمن     سنديكاها، اتحاديه : مانند(كارگران  
  .اهداف خود به سازماندهي اشكال مختلف ارتباطي دست زد

سياست حزب در جذب نيرو و تبليغ مشي صنفي حزب بـراي كـارگران، تـابع شـرايط              
 اشكال علنـي و گـسترده تبليـغ، ماننـد چـاپ        1358 -1359در سالهاي   . مختلف زماني بود  

يـشگاه، نمـايش فـيلم و تئـاتر، نـصب و فـروش         پوستر و تراكت، پخش اعالميه، نصب نما      
، 1360-1361در سالهاي   . شد   در محيطهاي كارگري به كار گرفته مي       روزنامه اتحاد و مردم   

 نيـز در  ها به اوج رسيده بود، حزب تـوده  كه جنبش اعتراض مردم عليه خرابكاري گروهك      
 و جذب نيرو تجديدنظر كرد و آن را به سمت تبليـغ شـفاهي در ميـان                  روش تبليغ مواضع  

 و برجـسته كـردن يـك بعـدي آن دسـته از نظـرات                كارگران تحت لواي دفاع از خط امـام       
شخصيتهاي جمهوري اسالمي كه به شكلي در راستاي اهداف سياسي تبليغـي حـزب قـرار             

  .ن نظرات، سوق دادداشت و استفاده مواضع و عملكرد خود به اي
سازماني كه حزب به عنوان پوشش فعاليتهاي خود در مراكز كارگري پديد آورده بود و               

انجمـن همبـستگي كـارگران و       «شـد،      محـسوب مـي    يكي از سازمانهاي جنبي حزب تـوده      
 اين انجمن به اصطالح صنفي بازوي تشكيالتي حـزب تـوده            . نام داشت  »زحمتكشان ايران 

كوشـش حـزب بـراي جـذب كليـه تـشكلهاي            . رفـت   هاي كارگري به شمار مـي       در محيط 
اي از فعاليتهـاي شـعبه        كارگري و متمركز كردن آنها تحت لواي اين انجمن، بخـش عمـده            

ي از طـرف    البته پس از مطـرح شـدن شـوراهاي اسـالم          . گرفت  مركزي كارگري را در برمي    
نيروهاي مسلمان در محيطهاي كارگري عمالً، گرايش به فعاليت سنديكايي از بين رفـت و               

هاي تهـران و تبريـز توانـست رشـد محـدودي              انجمن همبستگي تنها در بعضي از كارخانه      
  .داشته باشد

  بـه عنـوان اهـرم حـضور و فـشار در مجـامع              محورهاي عمده تبليغي كه حـزب تـوده       
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نمود همان معضالتي بود كه پس        هاي مختلف مطرح مي     كارگري در دست داشت و پوشش     
 مديره هيأتتعويض مديريت يا : از انقالب، جامعه كارگري ايران با آن دست به گريبان بود        

كاريها، تقليل سـاعات كـار، تأكيـد بـر            بخش خصوصي، افزايش دستمزدها، پرداخت اضافه     
انتخاب سرپرسـتان جديـد، مـسئله وام مـسكن، صـندوق        بهداشت محيط كار، حق مسكن،      

ها، پاداش، سود، حواله، سهميه و        شنبه  اعتباري تعاوني و سنديكاهاي كارگري، تعطيالت پنج      
بـرداري را در جهـت جـا          هـا حـداعالي بهـره       حزب توده با طرح و دفاع از اين خواسته        ... 

توده به موازات بـه كـارگيري       حزب  . انداختن خود به عنوان سازمان مدافع كارگران داشت       
نمـود و بـا سياسـتهاي كـارگري نظـام              مـي  ارائهاين ترفندهاي تبليغي، قانون كار پيشنهادي       

كرد، تا در كوتاه مـدت دلـسردي و زدگـي كـارگران را از ايـن                جمهوري اسالمي مقابله مي   
  .سياست پديد سازد و در نهايت زمينه اعتراضات و اعتصابات كارگري را فراهم آورد

 در راه تحقق اين اهداف كه براي يك حزب ماركسيستي، عـالوه بـر جنبـه                 حزب توده 
ترين كادرهاي تشكيالتي و گـسترش        سياسي داراي بعد استراتژيك است، با انتخاب مجرب       

گـذاري وسـيعي كـرد؛ تـا بـدانجا كـه اكثـر                هر چه وسيعتر فعاليت شعبه كارگري، سـرمايه       
داراي مسئول امور كارگري بودنـد و ايـن مـسئولين بـه نحـوي بـا شـعبه           هاي حزبي       حوزه

از اين زاويـه فعاليـت شـعبه        . مركزي كارگري، از طريق دواير اصلي يا جنبي، مرتبط بودند         
  .ترين فعاليت شعب مركزي حزب دانست  توان گسترده مركزي را مي

  
  ساختار شعبه

اگير با همـه محيطهـاي كـارگري،        براي تحقق هدفهاي ذكر شده و به منظور برخورد فر         
تداركات سازماني بر اساس تجمع صنوفي كه از لحاظ نوع كار به هم نزديك بودنـد اتخـاذ                 

خدمات، صنوف، ساختماني، كـشاورزي و      :  بر اين اساس كار شعبه به دواير اصلي         .گرديد
  . صنايع تقسيم شد

ـ            هـاي عملـي، صـنفي و         تعالوه بر دواير اصلي فوق، دواير جنبي نيز براي تغذيه فعالي
كميسيون بررسي قـانون كـار،      : اين دواير عبارت بودند از    . ايدئولوژيك شعبه تأسيس گرديد   

، فراكـسيون   »اكثريـت «گران، اجالس هماهنگي بـا         تحليل هيأتانجمن همبستگي كارگران،    
شهرستانها، امـور شـعبه    ، ارتباط با شعبه مركزي پژوهش، امور شعب كارگري          »خانه كارگر «

، دايره نفت، دايره كارگري جوانان، دايره كارگري زنان، دايره آموزش، دايـره             كارگري تهران 
 و  ، دبيرخانـه و امـور مـالي آرشـيو، كـانون صـنفي فرهنگيـان               تبليغات، دايره روزنامه اتحاد   

  . هنرمندانسنديكاي
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  ـ دواير اصلي1
كـار تخصـصي در شـعبه مركـزي           تقـسيم ناشي از   دواير اصلي و موضوعي، در حقيقت       

 دسته خـدمات، صـنوف، سـاختماني و كـشاورزي و            5، كه موضوع كار را در       بودكارگري  
گـر و دو     كرد و براي هر گروه كار تخصصي يك مسئول، يك نفر تحليـل              صنايع تفكيك مي  
  .در نظر گرفته شده بود)  نفر قابل گسترش بودند5مشاورين تا (ور نفر به عنوان مشا

  
  دايره صنايع

گـر مـسايل صـنعتي،      و شـركت يـك نفـر تحليـل       اين دايره با مسئوليت محمود روغني     
ايـالتي  ، مـسئول شـعبه كـارگري سـازمان     ، مسئول حزبي شهر ريمسئول حزبي ناحيه كرج 

مسايل مورد بحث اين دايره، گـرايش       . شد    تشكيل مي » اكثريت« و يك نفر از سازمان       تهران
بندي اخبار    دهي و نفوذ در تشكلهاي كارگري، جمع          كلي شعبه كارگري حزب مبني بر شكل      

ل در صـنايع    و گزارشات و تحليلهاي مختلف كه از طريق اعضا و هـواداران حزبـي مـشاغ               
 ارائـه شد و همچنين تهيه آرشيو از مطالب رسيده به دايره،             سراسر كشور به شعبه ارسال مي     

هـا و مراكـز صـنعتي بـه      رهنمودهاي تشكيالتي بر اساس وقايع و مسايل درگير در كارخانه     
  . برخورد هماهنگ بود اعضا و هواداران حزب جهت تعيين خط

  :كرد عبارت بود از  فعاليت ميهايي كه دايره صنايع در آنها رشته
  ـ ذوب فلزات1
  ـ صنايع نساجي2
  ـ خودروسازيها3
  ـ صنايع نفت و پتروشيمي4
  ـ صنايع سنگين5
  هاي صنعتي جات سيمان و ساير رشتهـ كارخان6

  :كرد عبارت بود از  روي آن كار ميمحورهاي اصلي كه دايره صنايع بر
  ...)ندي مشاغل، دستمزد و ب  بيمه تأمين اجتماعي، طبقه(ـ قانون كار 1
  ي كارگريـ تعاونيها2
   شرايط كار و زندگي جوانان كارگرـ بررسي3
  سي شرايط كار و زندگي زنان كارگرـ برر4
  هاي اسالمي  راهاي اسالمي، انجمنـ تشكلهاي كارگري سنديكا، شو5
  ـ ورزش كارگران6
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  دايره خدمات
كننده عبـارت بودنـد از يـك نفـر            كتمسئوليت اين دايره با زارع بود و بقيه اعضاي شر         

 و يـك نفـر از       اي، يك نفر از كانون صـنفي فرهنگيـان          نفوذي حزب در شوراي برق منطقه     
وظيفه اصلي اين دايره بررسي شرايط كار و زندگي بخش خـدماتي سراسـر               .اتحاديه بانكها 

ي كارگري، از طريق ايجاد فراكـسيونها        رهنمودهاي الزم جهت ايجاد تشكلها     ارائهكشور و   
» اتحاديـه بانكهـا  «و » كانون صنفي فرهنگيان«توان  و كميسيونهاي صنفي، كه نمونه آن را مي  

   . نام برددر تهران
خـش خـدمات و   بندي اخبار و گزارشـات رسـيده از اعـضاي حزبـي شـاغل در ب             جمع

 و نشريه اتحـاد   تحليل بر اساس مطالب رسيده جهت ارسال به روزنامه مردم  ارائهبررسي و   
موضـوع كلـي فعاليـت ايـن        . و طرح در شعبه مركزي كارگري نيز از وظايف اين دايره بود           

  .گيري خدماتي تعيين شده بود دايره همانند دايره صنايع با سمت
  : كه دايره خدمات بر روي آن فعاليت داشت عبارت بود ازهايي رشته

  
  ـ كاركنان، كارمندان و پزشكان بيمارستانها4  ـ كاركنان بانكها1

  ـ كاركنان رستورانها5  ـ كاركنان هتلها2

    ـ فرهنگيان3

  
  دايره صنوف

يـك نفـر    : ازكننده عبـارت بودنـد           بود و اعضاي شركت    مسئوليت اين دايره با هوشنگ    
عضو سنديكاي صنف فلزكـار مكانيـك، يـك نفـر از سـنديكاي سـنگبرها و يـك نفـر از                      

   .سنديكاي بافندگان سوزني
هـاي        بررسي شرايط كار و زندگي صـنوف رشـته        : وظيفه اصلي اين دايره عبارت بود از      

 رهنمودهاي الزم در جهت هدفهاي شعبه مركزي به اعـضا  ارائهمختلف در سراسر كشور و    
و هواداران حزبي در صنوف مختلف از طريق سازمانهاي تشكيالتي، همچنين تهيه تحليل و              

  . آن به شعبهارائهبندي مطالب رسيده و  گزارش از صنوف مختلف بر اساس جمع
  :هاي فعاليت دايره صنوف عبارت بود از رشته

  
  ها ـ خياطي4  ـ درودگريها1

  ـ فلزكاران مكانيك5   سوزني ـ بافندگان2

     خبازيهاـ3
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  دايره ساختماني
 بـود و در آن يـك نفـر از سـنديكاي كاركنـان      مسئوليت اين دايـره بـا محمـد كـاظمي      

گر مسايل ساختماني شركت   ساختماني، يك نفر مشاور در امور ساختماني و يك نفر تحليل          
زنـدگي كـارگران    بررسـي شـرايط كـار و        : وظيفه اصلي اين دايره عبارت بود از       .كردند  مي

 ارائـه شاغل در رشته ساختمان، شناخت فصل كار، ساعات كار و مسايل و مشكالت آنهـا،                
بندي شده در ايـن   رهنمودهاي الزم جهت تشكل اين بخش از كارگران و تنظيم برنامه زمان   

بندي گزارشات و اخبار رسيده توسط اعضا و هواداران و ارائة آن به صـورت                 رابطه و جمع  
  .هاي مردم و اتحاد  گزارش و خبر به شعبه و روزنامهتحليل يا
  :هاي فعاليت دايره ساختماني عبارت بود از رشته

  
  پزخانه ـ كارگران كوره1
  ـ كارگران آزاد ساختماني2

  كار و جوشكار ـ كارگران آرماتوربند، بتن ريز، گچ4
  .ـ كارگران شركتهاي ساختماني5

     كارگران نقاش ساختمانيـ3
  

  دايره كشاورزي
، كه عـضو شـعبه مركـزي دهقـاني نيـز بـود،              مسئوليت اين دايره به دكتر ملكه محمدي      

محول شده بود و موضوع اصلي آن بررسي شرايط كار و زندگي كارگران بخش كشاورزي               
گيري از تجـارب      د، ولي قرار بود با بهره     اين دايره به علت كمبود نيرو عمالً تشكيل نش        . بود

شعبه مركزي دهقاني و جذب و انتقال چندنفر از اين شعبه به شعبه كارگري اين دايره فعال                 
  :هاي تعيين شده جهت فعاليت دايره كشاورزي عبارت بود از رشته. گردد
  

  ـ كارگران فصلي كشاورزي3  ها ـ مرغداري1

  ها  فني كشت و صنعتـ كارگران4  ـ ماهيگيران و صيادان2
  
  ـ دواير جنبي 2

دسته اول دوايري كه    : شد  دواير جنبي شعبه مركزي كارگري به دو دسته كلي تقسيم مي          
براي تقويت بنيه صنفي و تغذيه فكري دواير اصلي تشكيل شده بود؛ دسته دوم دوايري كه                

  .داد برداري قرار مي نتيجه كار دواير اصلي را مورد بهره
  

  رسي قانون كاركميسيون بر
 بـراي پاسـخگويي بـه       58-59اين كميسيون بعد از تشكيل شعبه كارگري، در سـالهاي           
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مشكالت اعضا و هواداران در مورد قانون كار و اساساً براي تدوين قانون كار پيشنهادي بـه          
اين كميـسيون   . حزب در محيطهاي كارگري تشكيل شد     » نقش پيشاهنگ «منظور نشان دادن    
نويس قانون كار دولت، كارشناسي آن را آغـاز كـرد تـا بتوانـد انتقـادات                  پس از طرح پيش   

چند تن از اعضاي حزب كه      . بيشتري در جهت اهداف حزب به طرح قانون كار وارد سازد          
ه در اين كميـسيون     ديد  كارمند شاغل و بازنشسته وزارت كار بودند به سرپرستي آصف رزم          

  .كردند فعاليت مي
  

  انجمن همبستگي كارگران
. آوري و تشكل سنديكاها و كارگران شروع به فعاليـت كـرد             اين جمعيت با هدف جمع    

حسين نعمتي مسئول يكي از سنديكاهاي ساختماني به عنوان سرپرست انجمن همبـستگي             
انجمـن همبـستگي كـارگران تـا قبـل از ضـربه             . كـرد   در شعبه مركزي كارگري شركت مي     

يت سنديكاي سـنگبريها، بلورسـازيها و دباغيهـاي ناحيـه ري را بـه               توانست رهبري و هدا   
دست گيرد و همچنين جلسات هماهنگي با سنديكاهاي بافنـده سـوزني، خيـاط، كفـاش و           

  . نيز با اتحاديه بانكها ارتباطاتي وجود داشتدر ناحيه غرب تهران. قناد داشته باشد
  

  گران  تحليلهيأت
 تشكيل جلسه   گران هر دايره اصلي به مسئوليت مهدي كيهان          تحليل  با شركت  هيأتاين  

بنـدي آخـرين تحليـل هـر دايـره و             ، بررسي و جمـع    هيأتهاي اين     در رأس برنامه  . داد  مي
 دبيـران حـزب   هيـأت ها و اطالعات بـراي   ترين تحليل   مهم.گردآوري اخبار و اطالعات بود    

 كليه دواير، بـولتن كـارگري تهيـه         هاي  گزارشنين بر اساس     فوق همچ  هيأت. شد  ارسال مي 
  .شد نمود كه در سطح شعبه مركزي كارگري و مسئولين سازمان حزبي توزيع مي مي
  

  اجالس هماهنگي با سازمان اكثريت
 از   روغنـي  ه و محمـود   ديـد    و با شركت آصف رزم     اين جلسه به مسئوليت مهدي كيهان     

در رأس فعاليتهاي ايـن     . شد  تشكيل مي » اكثريت«طرف حزب و دو تن از مسئولين سازمان         
. هاي مشترك دو سازمان در زمينه مسايل كارگري بـود  اجالس، تصويب رهنمودها و تحليل   

انچـه  در دواير اصلي شعبه مركزي كارگري حزب نماينده داشـت، چن          » اكثريت«از آنجا كه    
الزم . گرديـد   آمد در اين اجالس طرح و برطرف مـي          مشكالت ارتباطي و سازماني پيش مي     

به توضيح است كه قرار بود نهاد مشابه شعبه مركزي كارگري حزب در سازمان اكثريت نيز                
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در . تشكيل شود كه مقدمات آن با حضور اعضاي سازمان در دواير اصلي شعبه فراهم بـود                
 سازمان، چنانچه مـسافرتهايي توسـط مـسئولين كـارگري حـزب يـا               ارتباط با همكاري دو   

گرفت، گزارش مـسافرت و تـصميمات متخـذه بـه اطـالع               به استانها صورت مي   » اكثريت«
  .رسيد اجالس هماهنگي مي

  
  »خانه كارگر«فراكسيون 

هـاي فراكـسيون      عمـده برنامـه   . شد  ي تشكيل م  اين فراكسيون به مسئوليت مهدي كيهان     
 و اتخـاذ تـصميم      »خانـه كـارگر   «بندي نظريات اعضاي حزبي مرتبط با         جمع: عبارت بود از  

از اين رو كليه اعـضاي حزبـي مـرتبط بـا            . »خانه كارگر «مشترك و هماهنگ در برخورد با       
  .فراكسيون بودندموظف به شركت در اين » خانه كارگر«كانونهاي مختلف 

  
  ارتباط با شعبه مركزي پژوهش

 و يكـي از اعـضاي شـعبه پـژوهش           اين ارتباط به صورت پراكنده توسط مهدي كيهـان        
گرفت و مسايل كارگري كه به كار فكـري و پژوهـشي نيـاز داشـت، بـه شـعبه                      صورت مي 

  .شد پژوهش سفارش داده مي
  

  امور شعب كارگري شهرستانها
ه بـود، كـه هـدايت       ديـد   ئوليت امور شعب كارگري شهرستانها به عهـده آصـف رزم          مس

ايـن كـار    . فعاليتهاي كارگري شعب كارگري سازمانهاي ايالتي و واليتي را به عهده داشـت            
عمدتاً با مراجعه مستقيم مسئولين شعب كـارگري سـازمانهاي حزبـي در شهرسـتانها و يـا                  

  . گرفت سئولين شعبه مركزي به استانها صورت ميسركشي نوبتي م
 كردن سيـستم سـازماندهي شـعبه مركـزي در سـازمانهاي حزبـي               تالش در جهت پياده   

شهرستانها، بررسي نقاط ضعف و قوت هر شعبه محلي، بررسي امكانات نفوذ و در اختيـار                
ر گرفتن تشكلهاي كارگري و بررسي مسايل خاص كارگري هر شهرسـتان بـه خـصوص د               

اياالت حزبي كه شعبه كارگري در آن        .زمينه اعتراضات و اعتصابات، اهداف اين بخش بود       
  : فعال بود عبارت بود از

 و   خراسـان  ،، گـيالن  ، مازنـدران  ، خوزسـتان  ، اصفهان هاي ايالتي آذربايجان شرقي     كميته
، ، كرمـان  ، سمنان ، گرگان ، باختران ، بوشهر  بروجرد ،، قزوين هاي واليتي اراك     و كميته  فارس
  . و همدانكاشان
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  امور شعبه كارگري تهران
شد، كه خود     د روغني برقرار مي   و توسط محم  رابطه شعبه مركزي با سازمان ايالتي تهران      

ران  كارگري ته  هاي  گزارشدريافت اخبار و    .  بود مسئول شعبه كارگري سازمان ايالتي تهران     
و تأمين نيازهاي شعبه مركزي از قبيل درخواست اعضاي جديد براي دواير و يـا امكانـات                 

نويس، دستگاه تكثير و يا درخواست حقوق براي افراد شعبه يا بودجـه               فني از جمله ماشين   
هـاي    چنانچه فردي از اعضاي شعبه قـصد شـركت در حـوزه           . شعبه موضوع اين رابطه بود    

، مـسئول سـازمان ايـالتي     را داشت از اين كانال با عباس حجري    رانحزبي سازمان ايالتي ته   
  .شد ، هماهنگيهاي الزم انجام ميتهران
  

  دايره نفت
، كـه  »اكثريـت « نفـراز اعـضاي   2 نفر از اعضاي حـزب و    2دايره جنبي نفت متشكل از      

از آنجا كـه صـنايع      . شد   تشكيل مي   بودند، با مسئوليت حشمت رئيسي     كارمند وزارت نفت  
اي برخوردار بود، اين دايره وظيفه كار تخصصي در رابطـه             نفت براي حزب از اهميت ويژه     
  .با اين صنايع را به عهده داشت

  
  دايره كارگري جوانان

، بـود و    ، مسئول شعبه كارگري سازمان جوانـان تـوده        مسئول اين دايره نصرت درويش    
دادنـد و مـسئول آن           تشكيل مـي   اعضاي اين دايره را اعضاي شعبه كارگري سازمان جوانان        

دهي در اجالس عمومي شـعبه مركـزي كـارگري            گيري و گزارش    جهت هماهنگي، رهنمود  
  .كرد شركت مي

  
  دايره كارگري زنان

 تشكيل شـود و از زنـان كـارگر و كارمنـد             اين دايره قرار بود با مسئوليت فاطمه ايزدي       
اين دايره به علـت انحـالل حـزب در سـال            . حزبي براي شركت در اين دايره دعوت گردد       

  .، تشكيل نشد1362
  

  دايره آموزش
وظيفـه ايـن دايـره تهيـه مطـالبي در زمينـه آمـوزش               . ر بـود  پو  مسئول آن ابراهيم حسن   

در ) رفعت محمدزاده (دايرة آموزش با شعبه مركزي آموزش حزب        . سنديكايي وصنفي بود  
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  .تماس بود
  

  دايره تبليغات
 يت ارتباط با شعبه مركـزي تبليغـات       ر بود و مسئول   پو  مسئول اين دايره نيز ابراهيم حسن     

تبليغات كارگري، تهيه نوارهاي كارگري، تهيـه پوسـترها، تراكتهـا،           . به وي واگذار شده بود    
 11اول ماه مه ـ  (پستالهاي كارگري به ويژه به مناسبت روز جهاني كارگر  ها و كارت اعالميه

  .گرفت  را در بر مي)ارديبهشت
  

  »اتحاد«نامه  دايره هفته
با داشـتن امتيـاز رسـمي از وزارت         » اتحاد«مهمترين نشريه كارگري حزب تحت عنوان       

شد و از ايـن طريـق مواضـع     ارگري تهيه و پخش مي    اسالمي، زيرنظر شعبه مركزي ك     ارشاد
 و تفسيرهاي خبري و سياسي و مقاالت ايدئولوژيك، كه          ها  گزارشكارگري حزب به همراه     

گـذاري    از اين رو سرمايه   . شد  عمدتاً سمتگيري كارگري داشت، در سطح كارگران طرح مي        
 مـسئول شـعبه مركـزي       ويژه جهت كارايي بيشتر اين نشريه انجام شده بود و مهدي كيهـان            

با اين وجود نشريه فوق بـه       . كرد       را اداره مي   نامه اتحاد      تحريريه هفته  هيأتكارگري شخصاً   
موفقيت چشمگيري دست نيافت و شكست آن در جلب تيراژ مناسب، آمـاج انتقـاد شـعب       

  .مركزي و سازمانهاي حزبي بود
  

  انه و امور مالي شعبهدبيرخ
 بود كه وظيفه پيك و ارسال اخبار كارگران         مسئوليت امور مالي و دبيرخانه شعبه با زارع       

 كـارگري را بـه عهـده        به دبيرخانه مركزي و همچنين هماهنگي جهت تكثير و پخش بولتن          
  .داشت

بـوط بـه هـر    هـاي مر  هاي مالي و اختـصاص دادن بودجـه         آوري كمك   امورمالي و جمع  
  .قسمت از ديگر وظايف اين بخش بود

  
  آرشيو شعبه

 به مسئوليت جعفر جهانبخش براي تنظيم و نگهداري مواد مورد استفاده در نشريه اتحاد           
در اين آرشيو، بريده جرايد مختلف در زمينه مسايل كـارگري           . و شعبه كارگري تشكيل شد    

 در مورد قـوانين     ر اين زمينه، همچنين مطالب منتشره توسط وزارت كار        و كتابهاي منتشره د   
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  .هاي اجتماعي و تعدادي جزوات منتشره در مورد سنديكاها گردآوري شده بود  كار و بيمه
  

  كانون صنفي فرهنگيان
را، بـه   » كانون صنفي فرهنگيان   «دهاي از فرهنگيان طرفدار حزب تو       پس از انقالب، عده   

رهبري اين سازمان به    . گذاري كردند   عنوان يك سازمان جنبي در كنار تشكيالت حزب پايه        
  هـدايت ايـن ارتبـاط را آصـف        . اي به شعبه كارگري مرتبط بـود        عنوان يك فراكسيون توده   

  .اين كانون بعدها در ارتباط با دايره خدمات شعبه قرار گرفت. ده به عهده داشتدي رزم
  

  سنديكاي هنرمندان
 با تجديد انتخابات در سنديكاي هنرمندان، تعـدادي از اعـضاي حـزب بـه                60در سال   
اين مسئله به اطالع شعبه كارگري رسيد و مقرر   .  مديره آن انتخاب شدند    هيأتعضويت در   
ات مشورتي براي راهنمايي آنها تحت نظارت شـعبه مركـزي و بـه مـسئوليت                شد كه جلس  
در اين جلسات ضمن آشنا كردن آنان با مسايل سنديكايي، در           . ه تشكيل شود  ديد  آصف رزم 

 ارائـه هـاي الزم      زمينه چگونگي پذيرش عـضو و گـسترش تـشكيالت سـنديكا راهنمـايي             
  .گرديد مي
  

  يحانانتشارات ابور
شعبه مركزي كارگري حزب به علت اهميت ويژه آن داراي بـازوي انتـشاراتي مـستقل                

 بـه نـام انتـشارات       ترين مؤسسه انتشاراتي و كتابفروشي حزب تـوده         در اين رابطه مهم   . بود
ايـن  . در خدمت شـعبه كـارگري قـرار داشـت         ) ان تهران واقع در خيابان ابوريح    (ابوريحان

 مؤسسه، تابع شعبه انتشارات حزب نبـود و تنهـا در امـور نـشر كتـاب بـا انتـشارات تـوده                      
  . هايي داشت هماهنگي

، از اعضاي قديمي حزب و از مسئولين حـزب           توسط حسين نظري   انتشارات ابوريحان 
اهللا  نظـري مـستقيماً زيـر نظـر فـرج      . شد   در سالهاي قبل از انقالب، اداره مي       توده در فرانسه  

. داشـت ، مسئول كل كـارگري و دبيـر دوم كميتـه مركـزي حـزب قـرار                  )جوانشير(ي  ميزان
 شـعبه   هـاي   سـفارش ،   عالوه بر نشر كتابهاي تئوري و سياسـي و رمـان           انتشارات ابوريحان 

شـرايط كـار و زنـدگي كـارگران         : توان بـه    از جمله اين كتابها مي    . كرد كارگري را چاپ مي   
فدراسـيون  اقتبـاس از كتـاب       (آمـوزش سـنديكايي   ،  )نوشته مهدي كيهان   (نساجي در ايران  
  .اشاره كرد... و ) سنديكايي جهان
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  اي شعبه كل سازمانهاي توده
  »اي سازمان توده«

شود   ذيل رهبري آن تشكيل مي    سازماني است كه پيرامون حزب و در        » اي  سازمان توده «
موضـوع فعاليـت آن را تـشكيل        ...) ماننـد زنـان، جوانـان و        (و يك گروه اجتماعي معـين       

وظيفه آن طرح شـعارها و خواسـتهاي اجتمـاعي و صـنفي و سياسـي آن گـروه                   ؛ و   دهد  مي
ترين افراد ممكن از آن گروه به سازمان، متشكل سـاختن و بـسيج                اجتماعي و جذب وسيع   

  .  مثابه نيروي ذخيره و حلقه ارتباط حزب با مردم استآنان به
» سـازمان جنبـي   «در واقـع    » اي  سازمان تـوده  «از اين زاويه، در عرف احزاب كمونيست        

» اي  سـازمانهاي تـوده   «تـشكيل    .اي بـه معنـاي واقعـي كلمـه          حزب است و نه سازمان توده     
اليـت سـازماني و اجتمـاعي احـزاب          نـدارد، و جـزء اصـول فع        اختصاص به حـزب تـوده     

بيمـاري كـودكي    و چه بايد كـرد؟  در آثار خود از جمله      لنين. كمونيست، به طور اعم است    
سـاخت و اهميـت،     ، مسئله سازمانهاي جنبي را به طور مدون مطرح          چپگرايي در كمونيسم  

  . نقش و وظايف آنها را بيان داشت
ــر  ــروزي انقــالب اكتب ــس از پي ــست در  در روســيه1917 پ ــشكيل احــزاب كموني  و ت

تجربه فعاليـت سـازمانهاي     . كشورهاي ديگر، سازمانهاي جنبي نيز در جوار آنها تشكيل شد         
پردازان كمونيـست     احزاب كمونيست كشورهاي گوناگون، توسط نويسندگان و نظريه       جنبي  
. گرفـت   گرديد و مورد استفاده ديگر احزاب كمونيست قرار مي          شده و منتشر مي     بندي    جمع

  بودنـد؛ ماننـد    - به ويژه سازمان جوانان و زنـان       -احزاب كمونيست داراي سازمانهاي جنبي    
، سـازمان جوانـان كمونيـست       )KMCRكامسامول  ( كمونيست لنيني شوروي     سازمان جوانان 

، )آلمـان غربـي   (ن اسـپارتاكوس    ، سـازمان جوانـا    ، سازمان جوانان كمونيست پرتغال    فرانسه
   ... و)آلمان شرقي (FDJ» جوانان آزاد آلمان«

المللي، بين سـازمانهاي جنبـي احـزاب كمونيـست            به منظور مبادله تجربه و انسجام بين      
 احـزاب كمونيـست داراي   ان و زنـان وجود داشت و به ويژه سازمانهاي جوان      رابطه وسيعي 

فدراسـيون جهـاني    (هـاي     المللـي بـه نـام       المللي بوده و در دو سازمان بين        مراكز ارتباط بين  
  .شدند متشكل مي) المللي زنان فدراسيون دمكراتيك بين(و ) EFPY (جوانان دمكرات

  
  »اي سازمان توده«وظايف 

يـك گـروه اجتمـاعي معـين     » اي   توده  سازمان«همان طور كه گفته شد، موضوع فعاليت        
اي باشد نه يك سـازمان حزبـي، يعنـي اعـضا و               سازمان جنبي بايد يك سازمان توده     . است
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هـوادار و   . هواداران حـزب تـشكيل دهـد      تري از اعضا و       هواداران آن را بايد طيف گسترده     
تـأثير    عضو سازمان جنبي بايد از افراد عادي گروه اجتماعي مورد فعاليت باشـد كـه تحـت                

شعارهاي اجتماعي، سياسي و صنفي و به انگيزه فعاليت اجتماعي در راه تحقق خواسـتهاي               
تباط بـا   گروهي، جذب سازمان جنبي شده و در واقع ارتباط وي با حزب كمونيست يك ار              

حزب از طريق رهبري اين سازمانها، كه كنتـرل آن را در دسـت              . واسطه و غيرمستقيم است   
. گيـرد   گذارد و آنها را در جهت مطامع و اهداف خود به كار مـي               دارد، بر اين افراد تأثير مي     

مثالً، در شرايطي كه حزب كمونيست خواستار آن است كه دولتي را سرنگون يـا تـضعيف                 
يب اين هدف، سازمان جنبي در مقطع خاصي با طرح شعارهاي غيركمونيـستي             كند، در تعق  

 بـا   كشاند، مثالً سازمان جوانـان      و صنفي طيف پيرامون، خود را به عرصه عمل اجتماعي مي          
كشاند و بدين طريق بـه طـور          طرح شعار بيكاري، جوانان بيكار را به تظاهرات خياباني مي         

  .كند از آنان در جهت تحقق خواست حزب كمونيست استفاده ميغيرمستقيم 
در شرايطي كه سازمان جنبي توانسته باشد چنين طيف گـسترده غيرحزبـي را پيرامـون                

 اگـر   امـا . خود گردآورد، رسالت خود را انجام داده و داراي عملكرد صحيحي بـوده اسـت              
مـثالً جوانـان    ( اجتمـاعي    فعاليت سازمان جنبي صرفاً به جذب عناصر كمونيست آن گـروه          

محـدود شـود و نتوانـد از ايـن چـارچوب فراتـر رود،               ...) كمونيست يا زنان كمونيست و      
در چنـين شـرايطي     . سازمان جنبي عقيم و سترون بوده و رسالت خود را انجام نداده اسـت             

آيـد و     است كه ميان وظايف حزب با وظايف سازمان جنبي اختالط و درآميختگي پديد مي             
يعنـي سـازمان   . كنـد  در درون سازمان جنبي رشـد مـي  » بيماري چپروي«ل كمونيستها   به قو 

اي انجام دهد، خويشتن را به        جنبي به جاي آن كه وظيفه خود را به عنوان يك سازمان توده            
زنـد و بـه سكتاريـسم       بينـد و بـه عملكردهـاي مـشابه حـزب دسـت مـي                جاي حزب مـي   

 چنين بـوده  در مورد حزب توده .ماند طد و سترون ميغل در مي) گرايي ـ انزوا از مردم  فرقه(
تزهاي ماركسيـستي در سـازمان جنبـي، در مرحلـه تئـوري و شـعار بـاقي مانـده و                     . است

اي   اند وظيفه خود را به عنوان سازمانهاي توده         سازمانهاي جنبي حزب توده هيچگاه نتوانسته     
گروه اجتماعي مورد فعاليت بودند،     » اي  توده«ي افراد   انجام دهند و عمالً و همواره سازمانها      
  . اند و در نتيجه سترون و سكتاريست بوده

علت اين امر را در شرايط جامعه ايران بايد جستجو كرد كـه بـه دليـل فرهنـگ اصـيل                     
هاي مردم، راه رشد حزب تـوده و      اسالمي حاكم بر جامعه و نفوذ عميق اسالم در ميان توده          

ي آن عمالً و جداً مسدود شده بود و تزهاي ماركسيستي كـارايي خـود را از                 سازمانهاي جنب 
  .دست داده بودند
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  وظايف سازمانهاي جنبي
ـ طرح و اشاعه وسيع شعارهاي سياسي و اجتماعي حزب در ميان گروه اجتماعي كـه                1

اي و طـرح و تأكيـد    هاي كار توده دهد، از طريق شيوه موضوع فعاليت سازمان را تشكيل مي   
آمـوزان مـسايل آموزشـي و      مثالً در ميان دانـش    . بر مسايل ويژه گروه اجتماعي موضوع كار      

طـرح مـسايل    ) به عنوان يك گروه اجتمـاعي و سـني        (آموزان؛ در ميان جوانان       صنفي دانش 
و در ميان زنان    ... جوانان چون اشتغال، اوقات فراغت، ورزش، ازدواج و تشكيل خانواده و            

  ... حقوق خانواده، حقوق اجتماعي و سياسي و اقتصادي زنان و طرح مسايل خانوادگي،
؛ كه در جريان عمل اجتماعي آمـادگي خـود را           نظراد گروه اجتماعي مورد   ـ جذب افر  2

  .اند و متشكل ساختن توده وسيعي از گروه اجتماعي در سازمان جنبي نشان داده
ضاي تـشكيالت بـا     ـ تبليغ پيگير سياست حزب در درون سازمان جنبي و پرورش اعـ            3

در چارچوبي كه سـبب وازدگـي و دوري افـراد غيرحزبـي از سـازمان جنبـي                  (روح حزبي   
  ).نشود
ـ جذب مستعدترين افراد به حزب كه در جريان فعاليت سازمان جنبي آمـادگي خـود                4

  .اند و روي آنها كار مداوم شده و تغييرات الزم فكري در آنها انجام گرفته را نشان داده
  :ن جنبي داراي سه وظيفه اصلي براي حزب كمونيست استپس سازما

 كانال اشاعه و تبليـغ سياسـت حـزب در ميـان گروههـاي اجتمـاعي                 ،ـ سازمان جنبي  1
  .مختلف و در ميان مردم است

 كانال بسيج و تشكل توده وسيعي از افراد غيرحزبي، به عنوان نيـروي    ،ـ سازمان جنبي  2
ماند كه پيرامون آن را پوسـته وسـيعي           اي مي    هسته حزب مانند . ذخيره، پيرامون حزب است   

توانـد    از افراد غيرحزبي ولي به طور غيرمستقيم متأثر از سياستهاي حزب، دربرگرفته و مـي              
  .در هر شرايطي آنها را در جهت اهداف حزب به عرصه عمل سياسي بكشاند

  .ـ سازمان جنبي، كانال عضوگيري و گسترش صفوف حزب است3
 داراي ويژگيهايي است، كه     انهاي جنبي احزاب كمونيست، سازمان جوانان     در ميان سازم  

  . سازد آن را از ساير سازمانهاي جنبي متمايز مي
اي و وسيع بايـد باشـد، داراي          ، عالوه بر اين كه يك سازمان جنبي توده        سازمان جوانان 

 مكتب پرورش افراد جوان و در واقع، سازمان جوانان   . ب است ساختار تشكيالتي مشابه حز   
اي براي پـرورش      سازي آنان براي عضويت در حزب؛ مدرسه        نوجوان با روح حزبي و آماده     

هاي وسيع جوانـان      جوانان مستعد به عنوان مسئول و كادر حزبي و كانالي براي تشكل توده            
  .ستو نوجوانان پيرامون حزب ا
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  »اي سازمان توده«رابطه حزب با 
اي، داراي ارگانهاي خاص خـود اسـت          سازمان جنبي، به عنوان يك سازمان وسيع توده       

از «عناصر حزبـي سـازمان جنبـي    . تواند و بايد عناصر حزبي را هم در بر داشته باشد   كه مي 
ط اسـت و    فراكسيون با حزب مربـو    . هستند» فراكسيون«داراي جمعي به نام     » جمله رهبري 

رهبري حزب از طريق اين فراكسيون بر رهبري سازمان جنبي و از آن طريـق بـر مجموعـه                   
در مورد حـزب    . اين، اصول سازماني احزاب كمونيست است     . شود  سازمان جنبي اعمال مي   

 عمالً چنين نبود، چون حزب توده به دليل شـرايط اسـالمي و انقالبـي جامعـه ايـران                    توده
اي را جذب كند، اين اصـول تنهـا بـه             توانست با طرح شعارهاي صنفي عناصر غيرتوده        نمي

 سازمانهاي جنبي، همـه، از اعـضاي حـزب          رهبران .شد  شكل صوري و نمايشي رعايت مي     
اي رهبري كه ورزيدگي      توده بودند و فراكسيون حزبي رهبري سازمان جنبي از عناصر توده          

تزهاي ماركسيـستي و اصـول سـازماني احـزاب          .شد   مي و استعداد بيشتري داشتند، انتخاب    
شد، ولي عليـرغم       رعايت مي  توسط حزب توده  » اي  سازمانهاي توده «كمونيست در رابطه با     

تالشهاي آن، كارايي و ثمربخشي نداشت و سازمانهاي جنبـي تـوده صـرفاً كاريكـاتوري از            
، به جـاي آن     براي مثال، سازمان جوانان توده    . ها بودند    ماركسيست ادعاييسازمانهاي جنبي   
هـاي    در برگيرنده طيف وسيعي از جوانان پيرامون سوژه       » اي  سازمان توده «كه به عنوان يك     

عمالً كـانون   » نآموزان ايرا   كانون دانش  «؛بود» هاي جوان   اي  توده«حزب باشد، عمالً سازمان     
بـه  . بـود ... اي و     ، تـشكيالت زنـان تـوده       تشكيالت دمكراتيك زنان   ؛»اي  آموزان توده   دانش«

 در عمل تنها به سازمانهاي صنفي       وابسته به حزب توده   » اي  هاي توده   سازمان«عبارت ديگر،   
  .هايشان تبديل شده بودند دهخود اعضاي حزب توده و خانوا

  
  كاركرد و ساختار شعبه

اي در جنب     ، ارگان تخصصي ويژه   »ها  اي  توده«به منظور سازماندهي و هدايت فعاليتهاي       
مـسئول ايـن    . وجود داشـت  » اي  شعبه كل سازمانهاي توده   « با نام    كميته مركزي حزب توده   

  . بوداي كميته مركزي حزب توده  دبير سياسي و مطبوعاتي و تودهشعبه منوچهر بهزادي
  :اي به شرح زير بود وظايف شعبه كل سازمانهاي توده

، تــشكيالت ســازمان جوانــان تــوده:  ســازماندهي و هــدايت ســازمانهاي جنبــي، ماننــد-1
و نظـارت بـر اجـراي صـحيح     ...  و ، جمعيـت ايرانـي هـواداران صـلح       دمكراتيك زنان 

  .سياستهاي حزب در اين سازمانها
 در سـازمانهاي مردمـي      هاي مخفي و نفوذي حزب توده       ـ سازماندهي و هدايت فراكسيون    2



592 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

 صنفي و كارگري كه تحـت پوشـش شـعبه مركـزي كـارگري قـرار                 به جز سازمانهاي  (
  ).داشت

به عنوان ارگانهاي   » شعبه مركزي دهقاني  «و  » اي  شعبه مركزي امور توده   «ـ اداره و هدايت     3
  .تخصصي و كارشناس كميته مركزي

 در جلسات سازمانهاي جنبي، فراكسيونهاي نفوذي حـزب       ) بهزادي(اي حزب     دبير توده 
جست و مسئولين ارگانهاي فوق رهنمودهاي خود را از  و شعب زيرنظارت خود شركت مي

اي كميتـه مركـزي در عـين حـال پاسـخگوي مـسايل ايـن                  دبير توده . داشتند  او دريافت مي  
 دبيـران و پلنـوم كميتـه        هيـأت  سياسي،   هيأتها و شعب در جلسات        سازمانها و فراكسيون  

  .مركزي بود
تـوان بـا نمـودار تـشكيالتي           را مي  اي كميته مركزي حزب توده      دهساختار شعبه كل تو    

  .نمايش داد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تشكيالت دمكراتيـك   « مسئولين   هيأت در واقع همان     ساختار شعبه مركزي زنان   اين  در  
هـاي فـوق    ارگان.  بود دبيران سازمان جوانان تودههيأت جوانان همان  و شعبه مركزي »زنان

عنوان شعب جنب كميته مركزي به شـمار  ه از نظر جايگاه در ساختار كميته مركزي حزب ب       
هـاي رهبـري      ارگـان ) زنان و جوانان  (هاي مربوطه     شان در سازمان    رفتند و از نظر جايگاه      مي

  .مستقل
، اتحاد دمكراتيك مردم ايران    (حزب توده ) جنبي( ساير سازمانهاي وابسته      رهبري هيأت
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ختار كميتـه مركـزي   در سـا )  و هنرمندان، شوراي نويسندگانجمعيت ايراني هواداران صلح  
  . شدند هاي حزبي در سازمان مربوطه محسوب مي عنوان فراكسيونه  بحزب توده

انجمن همبستگي كـارگران    «و  » كانون صنفي فرهنگيان  « ،»جمعيت حقوقدانان دمكرات  «
شان تابع شعبه روابـط عمـومي و شـعبه مركـزي               ويژه وظايفعلت  ه   ب »ن ايران و زحمتكشا 

  .كارگري بودند
  

  اي نامه شعبه كل سازمانهاي توده آئين
  :گردد  عيناً درج مي»اي آئين نامه شعبه كل سازمانهاي توده«ي بيشتر يبراي آشنا

  
  وظايف

  ظايف پژوهشي مشورتيو: الف
ها و اشكال سـازماني تـشكل         ـ بررسي و پيدا كردن بهترين شعارها و مناسبترين شيوه         1
  .اي ها در سازمانهاي وسيع توده توده

  .اي ـ بررسي و يافتن امكانات قانوني تشكيل و گسترش سازمانهاي توده2
 آنهـا و پيـدا      بنـدي    جمع ،هاي زحمتكش و قشرهاي انقالبي        ـ بررسي خواستهاي توده   3

  .اي كردن طرق انعكاس آنها در سياست حزب در سازمانهاي توده
  

  وظايف اجرائي : ب
عهده شـعبه سـازمانهاي     ه  اي زيرين ب    اداره امور فراكسيونهاي حزبي در سازمانهاي توده      

  .اي است توده
  .آنها  ـ شوراهاي شهر و سازمانهاي جنبي 1
  .ذهبي و سازمانهاي جنبي آنهااي اقليتهاي ملي و م  ـ سازمانهاي توده2
  .اي، فرهنگي روشنفكران انقالبي  ـ سازمانهاي توده3
  .وران اي مربوط به اصناف و پيشه  ـ سازمانهاي توده4
  .اي نظير شوراي صلح و غيره  ـ سازمانهاي عمومي توده5

اي ديگر    ـ در جريان كار ممكن است اداره فراكسيون حزبي در سازمانهاي توده           1تبصره  
اي ابـالغ      دبيران در اين بـاره بـه شـعبه سـازمانهاي تـوده             هيأتزم آيد كه هر بار تصميم       ال

  .خواهد شد
ـ اداره امور فراكسيونهاي حزبي در شوراهاي روستائي و تعاونيهاي كـشاورزي            2تبصره  
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عهده شعبه امور دهقاني است و اداره امور فراكسيونهاي حزبي در سنديكاها و شوراهاي              ه  ب
همچنين سـازمان   . عهده شعبه امور كارگري   ه  كارمندي و سازمانهاي جنبي آنها ب     كارگري و   

 و كار در ميان زنان مستقيماً از طـرف شـعب مربـوط در دبيرخانـه مركـزي حـزب                     جوانان
اي همـاهنگي     اي و شـعب فـوق در كـار تـوده            ميان شعبه سازمانهاي توده    .شوند هدايت مي 
شكل سازماني هماهنگي در هر مورد مشخص طبق تـصميم ارگـان رهبـري              . آيد بوجود مي 

  .است
  

  سازمان شعبه
حـزب   اي از اعضاي شـعبه، كارمنـدان و فراكـسيونهاي          ـ شعبه مركزي سازمانهاي توده    

  .شود اي تشكيل مي درون سازمانهاي توده
 تهيـأ ـ تعداد اعضاي شعبه بسته به گسترش كار به پيشنهاد مسئول شـعبه و تـصويب                 

  .دبيران است
. شـوند  اي بسته به نوع فعاليت به گروههاي پنج گانه فوق تقـسيم مـي      ـ سازمانهاي توده  

  .شود مسئوليت هر گروه همنوع به يكي از اعضاي شعبه سپرده مي
شود كه   اي تشكيل مي       مديره هيأتاي    ـ براي فراكسيون حزب در درون هر سازمان توده        

توانـد در صـورت لـزوم بـا تعـداد بيـشتري از               شعبه مـي  . شوند مستقيماً با شعبه مربوط مي    
ايـن شـكل    . اعضاي فراكسيون حزبي و موافق اشكال سازماني ديگري رابطـه برقـرار كنـد             

  . دبيران برسدهيأتسازماني نو بايد به تصويب 
  

  طرز كار شعبه
 هيـأت  سياسي و زير  نظر مستقيم        هيأتاي زير رهبري      ـ شعبه مركزي سازمانهاي توده    

  . دبيران مسئول استهيأتكند و در برابر  يران فعاليت ميدب
هائي كه قبالً به      اي در چارچوب تصميمات كلي و برنامه        ـ شعبه مركزي سازمانهاي توده    

 كـار فراكـسيونهاي حزبـي در        ، دبيران رسانده و موافق مشي عمومي سياسـي حـزب          هيأت
 دبيـران  هيـأت ار خود را منظمـاً بـه       كند و نتايج ك     اي را مبتكرانه هدايت مي      سازمانهاي توده 

  .دهد گزارش مي
اي   ـ همه شعارها و پيشنهادهائيكه فراكسيونهاي حزبي قصد دارند در سـازمانهاي تـوده             

.  سياسي ـ برسـد  هيأتـ در صورت ضرورت   دبيرانهيأتمطرح كنند بايد قبالً به تصويب 
  . دبيران استهيأتص ضرورت با يتشخ
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  اي شعب محلي سازمانهاي توده
  وظايف

اي هر ايالت، واليت، شهر و بخش بسته بـه نيـاز محـل                  ـ شعب محلي سازمانهاي توده    
شود و با توجه به ويژگيهاي محل، وظايف عمومي ياد شده در آئين نامه مركزي                 تشكيل مي 

  .رساند را به انجام مي
  

  سازمان شعب محلي
اي، فرهنگـي،     قليتهـا، تـوده   هـاي ا    اي از نـوع سـازمان       ـ در هر ايالتي كـه سـازمانهاي تـوده         

روشنفكران شوراي صلح و نظاير آن وجود داشته و يا امكان تشكيل آن موجـود باشـد،          
شود تا بـه كـار ايـن          اي در مركز ايالت جنب كميته ايالتي تشكيل مي          شعبه سازمان توده  

  .اين شعبه، تقسيمات شهري و بخشي ندارد. سازمانها كه اهميت ايالتي دارد بپردازد
 شـعب امـور شـوراهاي       ،مديره در شـهر و بخـش       هيأتر تمام شهرها و بخشها در كنار        ـ د 

در (پردازنـد     شود كه به امور فراكسيونهاي حزبي در اين شـوراها مـي             محلي تشكيل مي  
توانـد شـعبه       مديره فراكسيون حزبي در شـوراهاي محلـي آن بخـش مـي             هيأتبخشها  

ا به عنوان مسئول امور شـورائي تعيـين          مديره ايالت رفيقي ر    هيأت ).شورائي تلقي شود  
خواهد كرد كه امور شورائي را در سطح ايالت هماهنگ كـرده بـا تـشكيل سـمينارها و                   

  .جلسات تبادل نظر به انتقال تجربه كمك كند
اي حـزب بـه نـام          كار توده   اي رهنمودهاي خود را در زمينه       ـ شعبه مركزي سازمانهاي توده    

هـا موظفنـد      اين كميته . دهد  آن مي   يالتي و به ارگان جانشين      هاي ا   كميته مركزي به كميته   
 كه ارگانهاي رهبري محلي اجراي رهنمـودي را          در مواردي . اين رهنمودها را اجرا كنند    

نظـر  . مناسب شرايط محلي خود تشخيص ندهند با شعبه مركزي مشورت خواهند كـرد    
  .نهائي با شعبه مركزي است
رابطـه شـعبه مركـزي بـا        .  تابع ارگان محلي خود هـستند      اي  ـ شعب محلي سازمانهاي توده    

  .شود و خصلت مشورت و راهنمائي دارد شعب محلي از طريق ارگان محلي برقرار مي
  . شود ـ رابطه شعبه مركزي با ارگانهاي محلي از طريق تشكيالت كل برقرار مي

ر سـازمانهاي   توان دستوري به فراكسيونهاي حزبـي د        ـ در هيچ حالت و در هيچ محلي نمي        
  1».ن اطالع نداشته و تأييد نكرده باشد اي داد كه مسئول سازمان محلي حزب از آ توده

                                                            
 .اي، آرشيو وزارت اطالعات نامه درون حزبي شعبه كل سازمانهاي توده آئين. 1
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  ي ا شعبه مركزي امور توده
آغـاز بـه كـار كـرد و           عنوان يك ارگان تخصصي ويژه      ه   ب 1359شعبه از پائيز سال     اين  

هاي سابقه دار حزب و عضو كميته مركزي        ، از كادر  عهده دكتر احمد دانش   ه  مسئوليت آن ب  
اي جنـب     اي با سـاير شـعب تـوده           ارتباطات شعبه امور توده   . گذارده شد ) از پلنوم هفدهم  (

اي وابسته بـه      و با سازمانهاي صنفي و توده     ) كارگران، جوانان، زنان، دهقاني   (كميته مركزي   
ـ . گرفـت  حزب به دو طريق مستقيم و غير مستقيم صورت مـي       اط مـستقيم، نماينـده   در ارتب

 ميان دو شعبه    هل مربوط يكرد و مسا   اي شركت مي    شعبه مربوطه در جلسات شعبه امور توده      
) بهزادي(اي حزب     ل از طريق دبير توده    ي مسا ،در صورت فقدان اين رابطه    . شد هماهنگ مي 
ل را حـل و فـصل       يسـاً مـسا    رأ بهـزادي  ،در رابطه با شعب تحت پوشـش      . شد هماهنگ مي 

 دبيران  هيأت از طريق    ،اي تحت پوشش ساير شعب      كرد و در رابطه با فراكسيونهاي توده       مي
  .شد ل هماهنگ مييو در رابطه با دبير مربوطه مسا

  
  كاركرد شعبه

ايـن  . اي بود    فرهنگي وظايف شعبه امور توده     ،فعاليت در كليه تشكلهاي صنفي، سياسي     
 هـدف  مجامع اقليتهـاي مـذهبي و نهادهـاي ورزشـي را             ، تعاونيها ،فعاليت شوراهاي محلي  

  .گرفته بود
اي بودند و از طريق تبليغ         شركت در سازمانهاي توده    ه موظف ب  كليه اعضاي حزب توده   

دسـت گـرفتن    ه  بندي در جهت كسب قدرت و احياناً ب         مستقيم يا غير مستقيم و ايجاد دسته      
 كليـه كميـسيونهاي تحـت پوشـش        ،در رابطه با اين هـدف     . كوشيدند يرهبري اين نهادها م   

  :اي موظف به اجراي رهنمودهاي زير بودند شعبه مركزي امور توده
تالش در راه متشكل كردن صنفها و جذب بيشتر  افراد به آنها در راسـتاي سياسـت                  ـ  1
 حزب

ش بـراي كـسب     اي و تـال     نفوذ در كليه نهادهاي مردمي و سازمانها و مجـامع تـوده           ـ  2
هر عضو حزب بسته به شـغل  (هاي حزب در آنها  قدرت در آنها و يا حداقل اشاعه سياست   

 )يافت ي اجتماعي مربوطه عضويت ميو موقعيت خود بايد در كليه نهادها

اي و صـنفي مربوطـه    ـ به طور مـنظم و مـشروح، اخبـار و اطالعـات نهادهـاي تـوده             3
 اعضا، درجه نفوذ در صنف مربوطـه، كانالهـاي          خطوط فكري و سياسي اسامي مسئولين و      (

اي   به شـعب امـور تـوده      ) ممكن براي اشاعه سياست حزب و كليه اطالعات ضروري ديگر         
اي   كـزي امـور تـوده     راين اطالعات در نهايت در شـعبه م       . شد   گزارش مي  سازمانهاي حزبي 
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 شد متمركز مي

 هاد مربوطهضع و شعارهاي حزب در نيغ و ترويج موالتالش در جهت تبـ 4

دست گرفتن قدرت و يا حداقل تأثيرگذاري بر سياسـت و خـط             ه  تالش در جهت ب   ـ  5
 ربوطهمشي نهاد م

ادهاي مردمـي   تالش در جهت مشاركت در تنظيم اساسنامه و مرامنامه سازمانها و نه           ـ  6
 منطبق با خط مشي حزب

زب توجيـه   هاي متعدد شفاهي و كتبي براي كليه اعـضاي حـ            اين رهنمودها در بخشنامه   
  .شد مي
  

  ساختار شعبه
اي از طريق شعب محلي جنب سازمانهاي حزبي به بدنه حـزب              شعبه مركزي امور توده   

در اين سـاختار بـراي      . اي بود   شد و عالوه بر آن داراي ساختار و تقسيم كار ويژه           وصل مي 
ل حيطه عملكـرد خـود   يهر موضوع تخصصي يك كميسيون وجود داشت و به بررسي مسا    

  :ها به شرح زير سازماندهي شده بود اين ارگان. داختپر مي
  

  كميسيون شوراها
عنوان پديده جديدي در سطح كشور مطـرح      ه  پس از پيروزي انقالب اسالمي، شوراها ب      

 كميتـه  يكميـسيون شـوراها  . تبـديل شـد  اي از جامعـه   شد و به محل تجمع بخش گسترده     
ها در كشورهاي سوسياليـستي و       ائول مطالعه چگونگي عملكرد شور     مس مركزي حزب توده  

ـ با اين طرح مـي   .  با همكاري شعبه پژوهش شد     تهيه طرح شورايي قابل اجرا در ايران       ست ي
ـ . باشد... در برگيرنده يك سيستم شورايي سراسري، از جمله شوراي استان، شهرستان و            ه ب

يسيون شوراها و شعب حزب با مشكالت بسياري روبرو         ل، كم يدليل مبهم بودن بعضي مسا    
ـ          هـاي كـارگري و       دليـل وجـود شـعبه     ه  بودند، مثالً در مورد شوراهاي كارگري و دهقاني ب

فعاليت در مورد شـوراها     . دهقاني كار روي اين گونه شوراها براي كميسيون امكان نداشت         
 تنها شوراهاي محـالت     نيز روشن نبود و   ) بخش، شهر، استان  (بر اساس تقسيمات كشوري     

  .باقيمانده بود كه كميسيون حداكثر تالش و كوشش خود را به اين شوراها اختصاص داد
  

  كميسيون تعاونيها
 وضعي مشابه شوراها داشـت و بـا مـشكالتي شـبيه كميـسيون               ،ها نيز  كميسيون تعاوني 
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تم تعاوني در   اين كميسيون ملزم به تهيه طرحهاي عام و نشان دادن سيس          . شوراها مواجه بود  
 ارائـه ق و بررسـي و      يتحق. ويژه چگونگي تعاونيهاي مصرف محالت شهرها بود      ه  ايران و ب  

هاي ارتباط بين تعاونيهـا و بخـشهاي خـصوصي و دولتـي و همچنـين رسـيدگي بـه                      شيوه
  .آنها روبرو بود از وظايف اين كميسيون بود مشكالتي كه تعاونيها در عمل با 

  
  ي اقليتهاي مذهبي و مليكميسيونها و فراكسيونها

از جملـه  )  كليميهـا و آشـوريها  ،يهات زرتـش ،ارامنـه  (،كار در ميان اقليتهاي مذهبي و ملي   
وجـود  ه  اي ب   اي بود و اين شعبه براي هر يك از اقليتها كميسيون جداگانه            وظايف امور توده  

سـوق دادن   دنبال متـشكل كـردن و       ه  م بود و همگي ب     ه كار اين كميسيونها مرتبط به    . ورد  آ
ي و جلوگيري از فعاليت ديگر گروههاي سياسـي در آنهـا از             ياقليتها به سمت حزب از سو     

  .ي ديگر بودنديسو
  

  كميسيونهاي ديگر
 ، مـستأجرين  ، ورزشـي  ،عالوه بر كميسيونهاي فوق، كميسيونهاي ديگري چون پزشكان       

 نيـز وجـود      سوادآموزي و انجمنهـاي اوليـا و مربيـان         ،هاي مقيم تهران   جمعيت آذربايجاني 
  .كار بودنده داشت كه در صنفهاي خود مشغول ب

  :شرح زير استه طور مختصر به محورهاي اصلي فعاليتهاي كميسيونهاي فوق ب
نتشار نـشريات،   اي پخش و ا      يكي از اقدامات عام همه كميسيونهاي شعبه امور توده         -1

ـ   در اين رابطه مي   . ل خاص فعاليت هر كميسيون بود     يها و جزوات پيرامون مسا      اعالميه وان ت
شرح زير  ه   نشريات و جزوات تهيه و پخش شده از طرف كميسيونها ب           ،هاي خبري  به بولتن 

  :اشاره نمود
  ـ بولتن خبري

  ل شوراهايـ مجله شوراها پيرامون مسا
  زبان پيونيك ه ارمنيـ اداره و هدايت كامل مجل

  ه پزشكان و داروسازانيـ نشريه اتحاد
  ها ل تعاونييـ تهيه بولتن ماهانه پيرامون مسا

  وسيله كميسيون پزشكيه ل درماني و پزشكي در كشور بيـ تهيه بولتن پيرامون مسا
معيـت   از طـرف ج    ـ تهيه و انتشار چند شماره نشريه، پيرامون مبارزات مردم فلـسطين           

  )از جمعيتهاي وابسته به حزب توده (تعاون با فلسطين
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 جذب و هدايت نماينده آشـوريها در مجلـس شـوراي            ، از اقدامات مهم ديگر شعبه     -2
   بوداسالمي

و مقــاالت درون حزبــي در  از ديگــر فعاليتهــاي كميــسيونهاي فــوق تهيــه طرحهــا -3
  ود اهميت كار در تعاونيها ب وها، انجمنهاي اوليا و مربيان هاي اهميت كار در ميان توده زمينه

  
  همكاري با اكثريت

ـ        1361در اواسط سال    ) اكثريت (»يان خلق يفدا«سازمان   اي   وده به تأسيس شـعبه امـور ت
 اي حـزب    دليل كم تجربگي درخواست راهنمايي و كمك از شعبه امور توده          ه  دست زد و ب   

 ،صـورت گرفـت   » اكثريت«اي حزب و      طي جلساتي كه بين مسئولين شعبه امور توده       . نمود
  :تصميمات زير گرفته شد

  .وجود آيده  بياي هماهنگ بين فعاليت حزب و اكثريت در زمينه فعاليتهاي توده: الف
برخي از مـوارد ايـن همكـاري        .  همكاري عملي ايجاد شود    ،هاي مشخص   در زمينه : ب

فعاليت بين اقليتهاي ملي و مذهبي، كار در اتحاديه پزشكان و داروسـازان             : عملي عبارتند از  
  ).كه در اين رابطه كميسيوني مشترك بين حزب و اكثريت وجود داشت(
  

  شعبه مركزي امور دهقاني
  نماركسيسم و دهقانا

 دهقانان را خرده بورژوازي روستايي و يـك          و انگلس  در قرن نوزدهم ميالدي، ماركس    
شود و داراي تمايالت      دانستند كه نيروي ذخيره بورژوازي محسوب مي        مي» توده ارتجاعي «
 كه در يك كشور به طور       در اوايل قرن بيستم، لنين    . است» گرايانه  واپس«و  » قرون وسطايي «

انقـالب  «عمده دهقاني حكومت را به دست گرفت، اعالم داشت كه دهقانان نيروي ذخيره              
، كه در    ميالدي مائو  1940در دهة   . شوند  و متحد طبيعي طبقه كارگر محسوب مي      » پرولتري

اي قايل شد، هر      جايگاه ويژه كرد، براي دهقانان    » انقالب كارگري «يك كشور كامالً دهقاني     
مطرود » ايدئولوگ دهقاني چين  « و احزاب كمونيست مسكوگرا، او را به عنوان          چند استالين 

  .شمردند و آماج حمله و انتقاد قرار دادند
دانـد، كـه چـون        مـي » گرا  واپس«و  » مرتجع«به هر روي ماركسيسم از سويي دهقانان را         

 در گروي طبيعت است و به اميد باد و باران چشمش بـه زمـين و آسـمان اسـت                     زندگيش
خرافاتي است و از سوي ديگر به دليل وزن اجتماعي عظيم دهقانان و نقش بزرگ آنـان در                  

كوشد تا با شعارهاي فريبنده دهقانـان را جـذب            تواند از آنان درگذرد و لذا مي        جامعه، نمي 
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گرايانـه كمونيـستها    كند و در جهت اهداف و مطامع گـروه     » يسربازگير«نمايد، از ميان آنها     
دم » اتحاد طبقـه كـارگر بـا دهقانـان        «لذاست كه ماركسيسم از     . مورد سوءاستفاده قرار دهد   

  .دهد زند و شعار دفاع از منافع دهقانان و حل مسئله ارضي را سر مي مي
 چنين سياستي را در پيش گرفت و از آنجا كـه             توده  حزب پس از انقالب اسالمي ايران    

 به عنوان ميـراث شـوم رژيـم پهلـوي يـك مـسئله مبـرم اقتـصادي،                   مسئله ارضي در ايران   
اجتماعي بود، توجه خاصي بدان معطوف داشت، هر چند كه حزب توده مطلقاً نتوانست در         

  .ز كندميان دهقانان جايي براي خود با
  

  پيشينه فعاليت دهقاني حزب توده
 و  بـه منظـور فعاليـت در روسـتاهاي ايـران      حزب توده1323براي نخستين بار در مهر      

داد،   جلب نيروي عظيم دهقاني كشور، كه در آن زمان اكثريت قاطع جمعيت را تشكيل مـي               
ايـن  . پرداخـت » اتحاديه دهقانان وابسته بـه حـزب تـوده ايـران          «نام  به تشكيل سازماني به     

سازمان عمالً نتوانست به موفقيتي دست يابد و تنها عمل چشمگير آن قتل يكي از مـالكين                 
. ي بود كه در زمان خود سر و صداي زيادي به پـا كـرد               ليقوان   به نام حاج احتشام    آذربايجان

، اتحاديه فوق نيز منحل شد و حزب توده بـه           1327با غيرقانوني شدن حزب توده در بهمن        
ايـن انجمـن    . دسـت زد  » انجمن كمك به دهقانـان ايـران      «تشكيل يك سازمان علني به نام       

 هيـأت ، عـضو    شد كه در رأس آن دكتر محمد بهرامـي          يته دهقاني حزب اداره مي    توسط كم 
 در آن   اعضاي شعبه دهقاني كميته مركـزي حـزب تـوده         . اجرائيه كميته مركزي قرار داشت    

ــد از ــارت بودن ــه دهقــانيمــسئ (مهنــدس صــادق انــصاري: زمــان عب ، مهنــدس )ول كميت
كميتـه  . هزاد   و مهنـدس عـالم     ي، باقر مـؤمني   العابدين عابد   ، زين ل، مهندس قريب  اتكا  خوش

 4پرداخت كه به طور هفتگي و در           مي دهقانان ايران  و   جرسفوق به انتشار نشرياتي به نام       
عليرغم اين تمهيدات حزب توده نتوانست در جامعه مذهبي روستايي          . شد  صفحه منتشر مي  
 كمترين موفقيتي به دست آورد و طبق آمـار خـود حـزب تـوده، تنهـا دو                   و عشايري ايران  

  1.بودند) دهقاني(درصد اعضاي آن در اين سالها داراي وابستگي روستايي 
، فعاليت دهقاني آن نيز متوقـف شـد و           و انحالل حزب توده    1332  مرداد 28با كودتاي   

 طي سالهاي   از جمله، باقر مؤمني   . مسئولين دهقاني حزب توده جذب نهادهاي دولتي شدند       
 به مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي به سرپرستي احـسان نراقـي جلـب               1357-1340

                                                            
 .141، ص 1360، مهر ، انتشارات حزب تودهچهل سال در سنگر مبارزه. 1
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شد و به پژوهشهايي در جهت اهداف سياسي رژيم پهلوي در جامعه روستايي كشور دست             
زد و با بورسيه اين مؤسسه، تحصيالت عالي خود را در سطح دكترا به پايـان رسـانيد و بـه      

  .شهرتي كسب كرد»  دهقاني تئوريسين«عنوان 
 پس از انقالب اسـالمي، شـعبه مركـزي امـور دهقـاني، از              با تجديد فعاليت حزب توده    

اهميـت جامعـه روسـتايي در كـل         .  آغاز كـرد    جمله شعبي بود كه بالفاصله فعاليت خود را       
سياسـي در ميـان   جمعيت و پيچيدگي مسئله ارضي در ايـران و ضـرورت جـذب پـشتوانه        

  .روستائيان كشور اين توجه را ضروري ساخت
وظيفه شعبه فوق عبـارت بـود از بررسـي مـسايل ارضـي و دهقـاني كـشور، پيگيـري                     

 رهنمودهاي عملي مشخص و     ارائهسياستهاي جاري دولت در مسايل روستايي و تدوين و          
 ميان دهقانان و    طرحهاي اجرايي و شعارهاي تاكتيكي و استراتژيك در جهت جلب نيرو در           

پيشبرد اهداف حزب و در نهايت ايجاد بحـران سياسـي و اجتمـاعي در جامعـه روسـتايي                   
  1.كشور

  
  ساختار شعبه

، بـه   »اي  شعبه كل سازمانهاي توده   «شعبه مركزي امور دهقاني يكي از شعب زير پوشش          
اميـر  ( هوشـنگ نـاظمي زاهـداني        مسئوليت مستقيم شعبه با   . ، بود مسئوليت منوچهر بهزادي  

  .بود) نيك آئين
 بـه  32  مـرداد 28 بود كه پس از كودتـاي   از اعضاي قديمي حزب توده   هوشنگ ناظمي 

 بـه كـار در آن    در بلغارسـتان ي پيك ايـران خارج از كشور گريخت و از بدو تأسيس راديو     
شد و داراي تأليفـاتي در زمينـه           از كادرهاي فعال حزب توده محسوب مي       ناظمي. پرداخت

نامـه     دو جلدي ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي و واژه         درسنامهماركسيسم، مانند   
بـه عـضويت    ) 1360فـروردين   (او در پلنوم هفدهم كميته مركزي       . سياسي، اجتماعي است  

تحريريـه نامـه    (زمان مسئول دوم شـعبه مطبوعـات           سياسي منصوب شد و هم     هيأتمشاور  
كـرد و     ليت مي فعا) اي  دبير توده  ( در ارتباط تنگاتنگ با منوچهر بهزادي      ناظمي. نيز بود ) دوم

جـست    دبيران شركت ميهيأتمانند مسئولين ساير شعب مركزي هر از چندي در جلسات   
  .داد  ميارائهو گزارش دهقاني 

                                                            
 روسـتاي ايـران   :  مراجعه شود به    در زمينه مسايل جامعه روستايي ايران      براي آشنايي با رئوس مشي حزب توده      . 1

  .1360، ايران، ، انتشارات حزب توده...) و امير نيك آئين: مجموعه مقاالت از(در انتظار تحول 
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 عالوه بر اداره شعبه مركزي دهقاني، در جلسات شـعبه           )آئين  امير نيك (هوشنگ ناظمي   
جست و تجديد سـازمان فعاليتهـاي     نيز شركت مي  ) اكثريت (»سازمان فدائيان خلق  «دهقاني  

  . كرد دهقاني را هدايت مي
  :شد شعبه مركزي دهقاني به پنج دايره به شرح زير تقسيم مي

  .ـ دايره تشكيالت و امور اتحاديه دهقاني1
  .ـ دايره تبليغات و امور تعاوني2
  .ه پژوهش دهقانيـ داير3
  .ـ دايره آموزش و امور شورايي4
  .ـ دايره جوانان روستايي5

  :توان با نمودار زير نمايش داد تقسيم كار اين شعبه را مي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 در  عالوه بر تقسيم كار فوق، اعضاي شعبه، هر يك مسئوليت نظارت بر فعاليت دهقاني             
تقـسيم  . شد  اين تقسيم كار، تقسيم جغرافيايي ناميده مي      . ا به عهده داشتند   بخشي از كشور ر   

  :جغرافيايي كار اعضاي شعبه به شرح زير بود
، ، مازنـدران  ، خوزسـتان   كردسـتان   ،، نـاظر بـر سـازمانهاي آذربايجـان        ـ كاوه معصومي  1

  .اصفهان
  .، لرستان، باختران، ناظر بر سازمانهاي گرگانـ غالمحسن رضواني2
  .، تركمن صحرا، كرمان، ناظر بر سازمانهاي خراسانـ مهندس صادق انصاري3
  . و فارس، ناظر بر گيالنـ دكتر خسروي4

 ايشعبه كل سازمانهاي توده
 بهزاديمنوچهر : دبير مسئول

 شعبه مركزي امور دهقاني
  آئين امير نيك: مسئول

  تاج محمدي دكتر ملك:اعضا
  ي، مهندس صادقدكترخسرو خسرو

  پاك، كاوه انصاري، مهدي حسني
معصومي، غالمحسن رضواني، اصغر 

 )جوانان(پوركاشاني، خسرو 

دايره تشكيالت و
اتحاديه دهقاني 

 )حسني پاك(

دايره تبليغات و
 )انصاري(تعاوني 

 دايره پژوهش
 )خسروي(

 دايره آموزش و امور

كاوه (شورائي 
 )معصومي

 دايره جوانان

 )خسرو(روستايي 
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  :وظايف دواير شعبه مركزي دهقاني اينگونه بود
 مسئول ارتباطات شعبه دهقاني با تشكيالت حزبي به عهـده مهـدي             ؛ـ دايره تشكيالت  1

وظايف ايـن  . گذارده شد)  بودكه در عين حال از مسئولين سازمان ايالتي تهران    (ك  پا  حسني
 و  دايره عبارت بود از ايجاد همـاهنگي كامـل ميـان شـعبه و سـازمانهاي حزبـي در تهـران                    

  :گرفت مياين هماهنگي اقدامات زير را در بر . شهرستانها
 سه ماهه بـه      دهي  دعوت از مسئولين شعب ايالتي دهقاني در سراسر كشور براي گزارش          

شعبه مركزي، تنظيم برنامه مسافرت اعضاي شعبه مركزي به سراسـر كـشور و نظـارت بـر                  
هـا،    هـا، خبرنامـه      مـاه يكبـار، ارسـال رهنمودهـا، بـولتن          6فعاليت شعب ايالتي دهقاني هر      

 و  كاتبات شعبه مركزي دهقـاني بـه سـازمانهاي حزبـي در تهـران             گزارشهاي مرجوعي و م   
 آن بـه    ارائـه شهرستانها، دريافت گزارشات دهقاني از سازمانهاي حزبي در سراسر كشور و            

  .مسئول شعبه مركزي
بـه عبـارت ديگـر،      .  اين مسئوليت نيز از وظايف دايره فوق بود        ؛تشكيل اتحاديه دهقاني  

اي شـعبه     در جنب وظايف اجرايي خود مسئوليت پيگيري مـسايل اتحاديـه          دايره تشكيالت   
در اين رابطه، وظايف مشخص مسئول دايره فوق عبارت بود          . دهقاني را نيز به عهده داشت     

بنـدي و     بررسي گزارشات مربوط به تشكل صنفي دهقانـان در سراسـر كـشور و جمـع               : از
 به شعب ايالتي دهقاني حـزب و سـازمانهاي     رهنمود ارائه آنها به شعبه مركزي،      ارائهتحليل  

  .هاي دهقاني حزبي در سراسر كشور و تالش براي تشكيل اتحاديه
اي ماركسيـسم   دانيم، اتحاديه صنفي داراي اهميت كليدي در مشي تـوده    همانطور كه مي  

 به هاي صنفي از اهداف مهم شعبه دهقاني حزب توده     است و لذا تشكل دهقانان در اتحاديه      
در ايـن   .  منتشر شـد   در اين رابطه، چندين مقاله تهيه شد و در روزنامه مردم          . رفت  شمار مي 
و ) ميانه حال (زمين و كم زمين       به عنوان تشكل صنفي دهقانان بي     » اتحاديه دهقاني «مقاالت  

ا و هر دهستان را در خود       حتي دهقانان مرفه مطرح شده بود كه بايد توده دهقانان هر روست           
ساخت و نمايندگي آنها را در طرح خواسـتهاي صـنفي و سياسـي بـه نهادهـاي                    مجتمع مي 

  .شد دار مي دولتي عهده
، از   مسئوليت اين دايـره بـه عهـده مهنـدس صـادق انـصاري              ؛ـ دايره تبليغات دهقاني   2

   مسئوليت كميتـه   1320-1332 بود كه در سالهاي      ترين كادرهاي دهقاني حزب توده      باتجربه
 ارائـه وظايف دايره تبليغات دهقاني عبـارت بـود از          . دهقاني حزب توده را به عهده داشت      

پيشنهادات و رهنمودهاي مشخص پيرامون نحوة تبليغ سياستهاي حـزب در زمينـه مـسايل               
شـد و      سراسر كشور ارسـال مـي      اين رهنمودها به شعب ايالتي دهقاني در      . ارضي و دهقاني  
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  .داد اساس تبليغات آنها را تشكيل مي
 در روستا، در شرايط سياسي و اجتمـاعي مختلـف متفـاوت             فعاليت تبليغي حزب توده   

، كه به علت جو سياسـي كـشور آزادي عمـل كـافي وجـود                1358 -1359در سالهاي   . بود
بـه اغتـشاش در     » انقـالب دهقـاني   «اي  يـ ؤداشت و گروههاي چـپ و چـپ افراطـي در ر           

پرداختند، حزب توده نيز بسيار فعال بـود و از اشـكال تبليغـي متنـوع                  روستاهاي كشور مي  
مانند روزنامه، مجله، كتابهاي دهقـاني، نـوار دهقـاني، تقـويم دهقـاني، پوسـترهاي رنگـي                  

 اسـتفاده   دهقاني، نمايشگاههاي عكس در روستا، تئاتر و حتي اجـراي آهنگهـاي روسـتايي             
در اين مقطع، حزب توده اصرار داشت كه نام خود را در روستاها مطرح كنـد و در       . كرد  مي

ولـي  . كرد  استفاده مي » حزب توده ايران  «تبليغات خود از شعارهايي با نام و عنوان مشخص          
شـد و در    ، فعاليـت تبليغـي حـزب در روسـتاها بـسيار محـدود               1360 -1361در سالهاي   

در اين نوارها مطالبي به زبـان سـاده دربـارة           . چارچوب تهيه نوارهاي دهقاني محصور ماند     
مسئله ارضي، مردمي كردن شوراهاي ده، چگونگي استفاده از تعاونيهـاي روسـتايي، نحـوه               

و جهاد سازندگي، گاه بـه صـورت مـتن و           » نفره واگذاري زمين    هاي هفت هيأت«همكاري با   
مـتن  . گرديـد  شد و با سرود و آهنگ تزئين مي مه و يا نمايشنامه، بيان مي   گاه به صورت دكل   

 و با همكاري ساير اعضاي شعبه دهقـاني نوشـته           اين نوارها توسط مهندس صادق انصاري     
 توسـط شـعبه     نوار دهقـاني كـه    . شد   ارسال مي  شد و براي اجرا به شعبه مركزي تبليغات         مي

شد به زبان فارسي بود، ولي هر سازمان ايالتي متناسب با امكانات خـود آن                 مركزي تهيه مي  
گردانـد، از جملـه ايـن گويـشها آذري،            را به زبانها و گويشهاي محلي منطقـه خـود برمـي           

  .مازندراني، لري و كردي بود
 عـالوه    ديگر، انـصاري   به عبارت . فعاليت تعاوني نيز به عهده دايرة تبليغات دهقاني بود        

 در روسـتاها را بـه عهـده         بر تبليغات دهقاني، مسئوليت تبليغ شعارهاي تعاوني حزب توده        
در اين رابطه، وظايف مشخص مسئول دايرة فوق عبارت بود از بررسـي گزارشـات          . داشت

 آنها به   ارائهبندي و تحليل و       عمربوط به تشكيل تعاونيهاي روستايي در سراسر كشور و جم         
 رهنمود به شعب دهقاني ايالتي در سراسر كـشور بـه منظـور مـشاركت                ارائهشعبه مركزي،   

فعال اعضاي حزب در تعاونيهاي روستايي و تبـديل ايـن نهادهـا بـه مـأمني بـراي توسـعه              
سياستهاي حزب توده، تهيـه طرحهـا، بـا همكـاري شـعبه پـژوهش، در زمينـه تعاونيهـاي                    

ة آنها به نهادهاي دولتي، تهيه مقاالت در زمينه تعاونيهاي روسـتايي و             ئستايي و القا يا ارا    رو
  .انتشار آنها در مطبوعات حزبي و يا در مطبوعات جاري كشور

او از  .  بـود    مسئوليت اين دايره به عهده دكتر خسرو خسروي        ؛ـ دايره پژوهش دهقاني   3
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 بـه تـدريج بـه عنـوان يـك           1332 -1357 بود كـه در سـالهاي        زب توده اعضاي قديمي ح  
متخصص درجه اول مسايل روستايي و عشايري در مجامع دانشگاهي كشور شهرت يافـت              

وظيفـه مـشخص دكتـر      . و پس از پيروزي انقالب اسالمي مجدداً به حـزب تـوده پيوسـت             
 از مطالعه و شناخت مـسايل منـاطق روسـتايي و عـشايري كـشور بـه             عبارت بود  خسروي
دايـره  .  رهنمودهاي مشخص علمـي و تنظـيم شـعارهاي دهقـاني حـزب تـوده           ارائهمنظور  

داشـت و     پژوهش دهقاني رهنمودهايي به سازمانهاي ايالتي در سراسـر كـشور ارسـال مـي              
ايـن فعاليتهـا    .  سـامان دهـد    شان  كوشيد تا فعاليتهاي پژوهشي شعب دهقاني را در مناطق          مي

نگاريهـاي   شامل شناخت انواع مالكيت زمين، فرهنگها و سنن مبارزاتي دهقـاني، تهيـه تـك              
دايره پژوهش دهقاني با شعبه     . روستايي و آمار و ارقام دولتي و غيردولتي بود        ) مونوگرافيها(

مـسئول شـعبه     [ در عين حال   پژوهش كميته مركزي در ارتباط نزديك بود و دكتر خسروي         
هايي از پژوهشهاي دهقاني دايرة فوق در          بود، نمونه   عضو مجله تئوريك دنيا    ]پژوهش و نيز  

1.به چاپ رسيده است» گيل آذر« با نام مستعار مجله دنيا
  

او از هواداران .  بودي مسئوليت اين دايره به عهده كاوه معصوم؛ـ دايره آموزش دهقاني 4
وظيفه اين دايره عبارت    .  كشاورزي بود  ي و داراي مدرك مهندس    پيش از انقالب حزب توده    

در ايـن   . بود از تنظيم برنامه آموزشي مسايل ارضي و دهقاني براي فعـالين دهقـاني حـزب               
قـشربندي  « پيرامـون    اول دكتـر خـسروي     در كنفـرانس  . رابطه دو كنفرانس نيز تشكيل شـد      

مالكيــت « پيرامــون و در كنفــرانس دوم دكتــر ملكــه محمــدي» طبقــاتي دهقانــان در ايــران
دايره فوق فهرستي از منابع و مĤخذ روستايي براي مطالعه اعـضاي            . سخن گفت » كشاورزي

  .حزب تهيه و تدوين كرده بود
امور شورايي، در كنار مسايل اتحاديه      . گيري امور شورايي نيز از وظايف اين دايره بود        پي

شـعبه  ) اي  تـوده (دهقاني و تعاونيهاي روستايي يكي از سه هدف اصلي فعاليـت اجتمـاعي              
داد و فعاليت آن معطوف به نفوذ عناصر يا سياسـتهاي حـزب               مركزي دهقاني را تشكيل مي    

كـاوه  . ر شوراهاي روستايي به منظور توسعه اهداف و سياسـتهاي حـزب تـوده بـود                د توده
 رهنمود در اين زمينه و تهيه طرحهـا و مقـاالت            ارائهبندي گزارشها و      معصومي وظيفه جمع  

  .دار بود ، عهدهارائهشورايي ـ روستايي را به منظور القا يا 

                                                            
مسايل دهقاني، ارضي و عشايري در شهرستان       «،  )7، شماره   1359، سال   دنيا(» مبارزات دهقاني در ايران   «: مانند. 1

، )1، شـماره    1359، سـال    دنيـا (» مسايل دهقـاني و ارضـي در فـارس        «،  )6، شماره   1359، سال   دنيا(» فيروزآباد
 ).6، شماره 1358، سال دنيا(» مسئله ارضي در ايران«، )2، شماره 1359، سال دنيا(» مسئله انقالب ارضي«



606 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

 تأسـيس    ايران سازمان جوانان توده    هيأتاين دايره به ابتكار     : ـ دايره جوانان روستايي   5
ايـن دايـره    .  بود مسئول اين دايره يكي از كادرهاي سازمان جوانان به نام خسرو روزبه           . شد

را داشت » يشعبه مركزي جوانان روستاي« عنوان  دبيران سازمان جوانان توده هيأتدر جنب   
دهي   جهت. شد  خوانده مي » دايره جوانان روستايي  «و در جنب شعبه دهقاني كميته مركزي،        

 در روستاها و هماهنگي سازمانهاي حزبـي بـا آن، تبليـغ در              فعاليتهاي سازمان جوانان توده   
نان در سراسـر كـشور و       ميان جوانان روستايي، تشكيل شعب دهقاني سازمانهاي ايالتي جوا        

 در روسـتاها از     اي، تعاوني و شورايي اعضاي سازمان جوانان        رسيدگي به فعاليتهاي اتحاديه   
  .وظايف اين دايره بود

  
  نشريات شعبه مركزي دهقاني

 1320ه   به سـالهاي دهـ     همانطور كه گفتيم، سابقه فعاليت مطبوعاتي دهقاني حزب توده        
پس از پيروزي انقالب اسالمي و با تـشكيل شـعبه دهقـاني در جنـب كميتـه                  . گردد  باز مي 

دار و مجـرب خـود كوشـيد تـا            هاي سـابقه    گيري از مهره    مركزي، حزب توده مجدداً با بهره     
ه امتيـاز   ، ك )براي دهقانان ايران   (جرساي به نام      در آغاز، نشريه  . فعاليت فوق را سامان دهد    

ايـن نـشريه    .  به نام يكي از اعضاي قديمي حزب ثبت بود، منتشر شـد            1320آن از سالهاي    
شد و او با اتكـا بـر دانـش و تجربـه خـود          اداره و منتشر مي    توسط مهندس صادق انصاري   

ـ                      مي صوير و  كوشيد تا معضالت جامعه روستايي ايران را با زبان بسيار سـاده و بـه همـراه ت
بايد گفت كه به علت رشد ايدئولوژي اسالم انقالبي در جامعه روسـتايي             . نقاشي بيان نمايد  

 نتوانست به حداقل موفقيت دست يابد و به سـرعت منـزوي             كشور، اين نشريه حزب توده    
 اسالمي، اين نـشريه بـا      پس از مدتي به علت توقيف اين نشريه از سوي وزارت ارشاد           . شد

 منتشر شد و باالخره انتشار آن بـه         نامه مردم ، و سپس با امتياز      مسايل كشاورزي امتياز مجله   
  .علت هوشياري مسئولين مطبوعاتي كشور متوقف شد

، بـه عنـوان يـك نـشريه         با محدود شدن فعاليت مطبوعاتي شعبه، انتشار بولتن دهقـاني         
. هاي حزبي بود    اين بولتن، ويژه شعب دهقاني سراسر كشور و كميته        . درون حزبي آغاز شد   

 شوراهاي روستايي، تعاونيهاي روستايي، اتحاديه      :محورهاي اصلي مطالب آن عبارت بود از      
ر ، رهنمودهـايي بـه منظـو      »نفـره   هاي هفـت  هيأت«دهقاني، مسئله واگذاري زمين و فعاليتهاي       

 در زمينـه مـسايل ارضـي و دهقـاني، رهنمودهـايي در زمينـه                اشاعه شعارهاي حزب تـوده    
عالوه بر بولتن فوق، شعبه دهقاني بـه         .هاي كار تبليغي، پژوهشي و آموزشي و جوانان         شيوه

 واصله  هاي  گزارشمطالب اين خبرنامه دستچيني از      . پرداخت  انتشار خبرنامه دهقاني نيز مي    
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 )نشريه وزارت كـشاورزي  (از سازمانهاي حزبي، آمار و اطالعات مندرج در نشريات زيتون           
و ساير اطالعات مندرج    » نفره  هاي هفت   هيأت« و آمارهاي    )نشريه جهاد سازندگي  (و جهاد   

شـد و بـراي        روز يكبار منتـشر مـي      15 خبرنامه معموالً    اين. در مطبوعات جاري كشور بود    
  . گرديد هاي حزبي و شعب دهقاني ارسال مي كليه ارگانهاي كميته مركزي، كميته

  
  رهنمودهاي شعبه دهقاني

 توسط شعبه مركزي دهقـاني بـه        1358 -1361 كه در سالهاي      را مهمترين رهنمودهايي 
  :توان به شرح زير بيان داشت شعب دهقاني سازمانهاي ايالتي ارسال شد، مي

ـ چگونگي تشكيل شعبه دهقاني، تقسيم كار، وظايف، تقسيم منطقه جغرافيايي تحـت             1
  .نظارت شعبه

گيري از سـازمان حزبـي در امـر     هاي حزبي و چگونگي بهره ـ نحوه ارتباطات با كميته   2
  .دهقاني

  .ـ چگونگي كاربرد فعاليت تبليغي در روستاها3
  .ژوهشي و بررسي و مطالعه و شناخت مسايل ارضي و دهقانيـ نحوه فعاليت پ4
  .هاي دهقاني ـ نحوه آموزش اعضاي شعب ايالتي و فعالين دهقاني و حوزه5
ها، تعاونيها،      اي دهقاني در سه محور اصلي اتحاديه        ـ چگونگي گسترش فعاليتهاي توده    6

  .»زمين و كم زمين هاي دهقانان بي كميته«شوراها و نحوه تشكيل 
در مـسايل  ) اكثريـت  (»سـازمان فـدائيان خلـق   «ـ نحوه و چگونگي فعاليت مشترك با   7

  .دهقاني
  . نحوه فعاليت در ميان جوانان روستايي و مسايل ويژه آنها-8
  .دهي سه ماهه به شعبه مركزي ـ نحوه گزارش9

  
   مسايل جامعه روستايي و عشايري ايران وحزب توده

به طور اعم، در مخدوش سـاختن مـسايل جامعـه           ) ماركسيستي(نگرش غربگراي چپ    
 در سالهاي پس از انقالب مشروطه تا امروز سـهم قابـل تـوجهي    روستايي و عشايري ايران   

 از دو بعـد قابـل       رانتأثيرات اين جريان بر جامعه سنتي روستايي و عشايري اي         . داشته است 
 و متـدولوژيك در شـناخت جامعـه غيرشـهري در            يبعـد اول، تـأثيرات بينـش      : توجه است 

و قالبي از نظام سنتي جوامع عشايري و روستايي  با واقع   راستاي تحليل مغلوط و غيرمنطبق    
ت اجتماعي و اقتصادي اسـت      بعد دوم، كه به تبع اين شناخت قالبي پديد شد، تحوال          . ايران
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 و به هم ريختگي ساختار سنتي كه به ويژه در نيم قرن اخير به ورشكستگي كشاورزي ايران          
  . در نظام روستايي و عشايري كشور انجاميد1و ايجاد ناهنجاري ساختي

ـ   توان ادعا كرد كه جامعه روسـتايي و عـشايري ايـران             به جرأت مي   ك قـرن اخيـر      در ي
روشـنفكران و   . خـورده اسـت   ) راسـت و چـپ    (بيشترين صدمات را از تفكـر غربگرايـي         

 گويي در دوران معاصر رسالت خود را در ايجاد هـرج و مـرج      ديوانساالران غربگراي ايران  
يافتنـد و در ايـن كنكـاش جامعـه روسـتايي و       هر چه بيشتر در نظم سنتي جامعه ايراني مي        

نتيجـه ايـن    . اي خود قـرار داده بودنـد        ي را آزمايشگاه انواع تئوريهاي قالبي و كليشه       عشاير
آزمونهاي كج و معوج كه با حربه استبداد وابسته به نواستعمار و بـا خـشونت تمـام عملـي            
شد، فروپاشي نظم دقيقي را كه طي قرنها بـر مبنـاي مقتـضيات فرهنگـي و روانـشناختي و                    

هنجار ساختن انـدام    داشت و به بي  زمين شكل گرفته بود، در پي     قومي و جغرافيايي اين سر    
به هـر   . اجتماعي، نظم اقتصادي، توازن اكولوژيك، روانشناسي اجتماعي و فرهنگي انجاميد         

رسد، با توجه بـه تحـوالت دنيـاي معاصـر و تقابـل تمـدن صـنعتي و نـو                  روي، به نظر مي   
ناپـذير    اي جوامع شرقي، اين پديـده گريـز         ـ قبيله   استعماري غرب با دنياي سنتي و روستايي      

بوده و همه جوامع سنتي را در سراسر جهان كم و بيش دسـتخوش بحـران سـاختي كـرده                    
  .است

هـاي قـالبي و       كوشيم تا تأثير نظريات ماركسيـستي در ايجـاد تئـوري            در اين مبحث مي   
 و پيامـدهاي آن را بررسـي        اي در شناخت جامعه روستايي و عشايري ايران         الگوهاي كليشه 

  .كنيم
  

  فئوداليسم در ايران
اي است كه در اصطالح علـوم اجتمـاعي بـر نـوع جامعـه و سيـستم                     واژه 2»فئوداليسم«

 با توسعه بـورژوازي  3.كند   و مركزي در دوران قرون وسطي داللت مي     سياسي اروپاي غربي  
 به تدريج فروپاشيد و جاي خود را بـه نظـام            زي، نظام فئودالي اروپا   در اروپاي غربي و مرك    

اين تحول مورد توجه روشنفكران اروپايي قرار گرفت و مورخين انقـالب           . داري داد   سرمايه
 را از قرون وسطي به تمدن        مضمون تحوالت اروپا   نه  يرومي  ، تي ، گيزو يري  ، مانند تي  فرانسه

                                                            
1. Destructurisation.  

2. Feudalism.  

  ).به انگليسي (393، ص 5، جالمللي علوم اجتماعي المعارف بين  ةداير. 3
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  و انگلس  ماركس. صنعتي نوين متأثر از مبارزه طبقاتي بورژوازي بالنده با فئوداليسم دانستند          
كه از ديـدگاه    ( شدند كه تاريخ جامعه بشري       ، مدعي با محور قرار دادن تاريخ اروپاي غربي      

ايـن نظريـه در     . از مراحل معيني گذشته اسـت     ) شد   خالصه مي  تاريخ اروپاي غربي   آنها در 
مدون شد كـه طبـق آن   » تئوري فورماسيونهاي اقتصادي ـ اجتماعي «ماركسيسم، به صورت 

داري و كمونيـسم      داري، فئوداليسم، سرمايه    هتاريخ جامعه بشري از نظامهاي كمون اوليه، برد       
بدينسان در چـارچوب بيـنش ماركسيـستي، فورماسـيونهاي فـوق بـه              . كند  گذر كرده و مي   

اي  درآمده كه براي شناخت گذشـته و حـال هـر جامعـه    ) a priori(صورت قالبهاي از پيش 
. لبها ريخته شود فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، در اين قاويژگيهايتوجه به     كافي است بي  

انديشانه و عاميانه از جوامع بشري شـد و بـر مبنـاي ايـن                 اين بينش، موجد تحليلهاي ساده    
پايه، سطحي و مخرب براي تحول اجتماعـات انـساني            ريزيهاي بي   انديشيها انواع برنامه    ساده

  .مطرح و در پايه آزمون اجتماعي قرار گرفت
اكـسير  «ر اجتماعي جامعـه مـا، ايـن قالبهـا را            ماركسيسم ايراني نيز از بدو ورود به تفك       

از اين ديدگاه، جامعه ايراني مراحل كمون      .  اعالم داشت  شناخت تاريخ ايران  » رمز«و  » اعظم
در مرحلـه   !) از انقالب مشروطه تا امروز    (داري و فئوداليسم را گذرانيده و اكنون          اوليه، برده 

آن كـه تالشـي در        دين ترتيب، ماركسيستهاي ايرانـي بـي      ب. داري است   گذار به نظام سرمايه   
» فئوداليـسم «جهت شناخت و تبيين واقعيتهاي جامعه ايران مصروف دارند بـا قالـب كلـي                 

 را تـضاد ميـان       و تضاد اصلي جامعـه روسـتايي ايـران         1.جامعه معاصر خود را محك زدند     
، نـابودي   ي را در تكامـل جامعـه ايـران        اعـالم داشـتند و مـسئله اصـل        » دهقـان «و  » فئودال«
  .داري دانستند در روستا و استقرار مناسبات سرمايه» مناسبات فئودالي«

 نسبت به جوامع شرقي شـناخت دقيـق و حتـي             و انگلس  واقعيت اين است كه ماركس    
 از جوامـع شـرقي سـفرنامه        عاتي ماركس مهمترين و شايد تنها مأخذ اطال     . اجمالي، نداشتند 

،  سال در دربار اورنگ زيب، شاه تيموري هند        9اين پزشك فرانسوي حدود     .  بود دكتر برينه 
 در نيمه قرن    شناسي اروپا   خدمت كرد و مقاالت و تحقيقات او مدتها به مهمترين منبع شرق           

، ايـران،   تركيـه (بـرد در شـرق         گمان مي   بر اساس سفرنامه برينه    ماركس. هفدهم تبديل شد  
) دولـت (مالكيت خصوصي بر زمين وجود ندارد و كليه اراضي متعلق بـه شـاه               ) هندوستان

                                                            
  :صورت گرفته، كتاب زير است» فئوداليسم در ايران«ترين تحقيقي كه توسط ماركسيسم ايراني در اثبات  مفصل. 1

  .1358 خوارزمي، ، انتشاراتتكامل فئوداليسم در ايران ، *ـ فرهاد نعماني
 .) ـ كشتگر انشعاب كردرودي  كه به همراه جناح هليل بود»سازمان فدائيان خلق« عضو دكتر نعماني(* 
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درك مشرق زمـين خوانـد و در برخـي آثـار خـود              » كليد واقعي « اين امر را     سمارك. است
طبـق ايـن ديـدگاه،      . را به عنوان يك فورماسيون خاص مطرح ساخت       » شيوه توليد آسيايي  «

آبي است و فقدان آب آن را بـه صـورت يـك عامـل                 زمين كم   شاخص اصلي اقتصاد مشرق   
اي است كه كنترل دولت مقتدر را بر توليـد            ين امر شالوده  ا. سازد  حياتي در توليد مطرح مي    

به عنوان مـديركل سيـستم آبيـاري        » شاه«كند و لذا در مشرق زمين،         كشاورزي ضروري مي  
  1.گيرد جامعه در رأس توليد قرار مي
مدون شد و كساني ماننـد      ) دسپوتيسم شرقي (» استبداد شرقي «بر اين مبنا بعدها تئوري      

مدعي شدند كه در مشرق زمين استبداد       .) م1957چاپ  ( 2استبداد شرقي  در كتاب    ويتفوگل
! داراي پايه عيني و ناشي از ضرورتهاي اقتصادي است و با استبداد اروپايي متفـاوت اسـت                

ي ا  اسـت، يعنـي جامعـه     ) آبيـاري (» جامعه هيـدروليك  «طبق اين ديدگاه، جامعه شرقي يك       
است كه بر سيستم وسيع شبكه آبرساني مبتني اسـت و ايجـاد و حفـظ ايـن سيـستم يـك                      

بنابراين، نظام شاهي در كشورهاي     . سازد  دستگاه بوروكراتيك بسيار قدرتمند را ضروري مي      
مشرق زمين داراي ريشه عميـق تـاريخي و كـاركرد و ضـرورت عينـي اسـت و نقـش آن                      

 مـورد   ويتفوگل» جامعه آبي «و  » استبداد شرقي «وري   تئ  !باشد  مديريت سيستم آبي كشور مي    
 از سـوي ديگـر قـرار        توجه مؤسسات پژوهشي غربي از يك سو و رژيم پهلـوي در ايـران             

توجـه خاصـي بـه مطالعـه     » انقـالب سـفيد  «از همين روست كه در سالهاي پس از        . گرفت
كرد كه از اين      رژيم پهلوي تصور مي   . ي و كهن ايراني و قناتها مبذول شد       سيستم آبياري سنت  

تواند توجيهي در تبيين نظـام شاهنـشاهي بـه عنـوان نظـام برخاسـته از نيازهـاي                     طريق مي 
  . بيابداكولوژيك و جغرافيايي سرزمين ايران

ر مهمـي در اقتـصاد   هر چند سيستم آبياري نقش بسيا. پايگي اين تئوري روشن است    بي
شك شايان مطالعات عميق و جدي است، ولـي           ترين ازمنه داشته و بي      جامعه ايراني از كهن   

اهميت آن به هيچ روي چنين نبوده كه مديريت آن علت وجودي و كاركرد اصلي حكومت                
 قنات در ايران توسط نهادهاي محلـي        پيچيدةهاي    واقعيت اين است كه شبكه    . مركزي باشد 

 ش جمعي كار و انديشه آنها تأسيس و صيانت شده و اصوالً وسعت سرزمين ايـران               و با تال  

                                                            
  : پيرامون جوامع مشرق زمين مراجعه شود به و انگلسبراي آشنايي با نظريات ماركس. 1

  .1 سال نهم، شماره ،، مجله دنيا»تاريخ و جامعه ايران و برخي مسايل كارل ماركس«، مقاله ـ احسان طبري
ها و    بيني  ، در كتاب برخي بررسيها درباره جهان      » درباره جوامع خاورزمين   سخنان انگلس «، مقاله   ـ احسان طبري  

  .46ـ 31، صص 1358، ، انتشارات تودهجنبشهاي اجتماعي در ايران
2. Karl A. Wittfogel, Oriental Despotism, A Comparative Study of Tatar, New Haven, 1957. 
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كرد، و وجود     اي مستقل تبديل مي     و فقدان ارتباط سراسري، كه هرگوشه كشور را به جزيره         
اي در سراسر كشور، نوعي عـدم تمركـز مـديريت را در               هاي مستقل و خود بوده قبيله       نظام

 سـاخته و حكومـت مطلقـه و مركـزي شـاه             چـك محلـي ضـروري مـي       قالب جماعات كو  
. گويند، داشته باشـد     مي» استبداد شرقي «توانسته نظارت متمركز، چنانكه مدعيان تئوري         نمي

 و تحـول بغـرنج آن در پهنـه تـاريخ، كـه              از سوي ديگر، تنـوع اشـكال مالكيـت در ايـران           
پايگي اين تصور را كه گويا مالكيت زمين          ينه موجود است، بي   هاي كافي در اين زم      پژوهش

  .سازد در انحصار مطلق شاه بوده است، عيان مي
اي و قـالبي را، كـه     ابتـذال نگرشـهاي كليـشه   ويتفوگـل » جامعه آبـي «سرنوشت تئوري  

 روشن است  .سازد   آشكار مي   در بنياد آن قرار دارد،     نظريات انديشمندان غربي چون ماركس    
كه بر پايه چنين تئوريهايي باشد چه سرنوشتي بـراي جامعـه پديـد              » مهندسي اجتماعي «آن  
  .آورد مي

. در ماركسيـسم مـورد پـذيرش قـرار نگرفـت          » شيوه توليد آسيايي  «به هر روي، تئوري     
 1930 و 1920هـاي    و تنهـا در دهـه      در اين زمينه حرف جديـدي نداشـتند         و لنين  پلخانف

ولـي ايـن نظريـه مقبـول        .  مسئله فوق مورد بحث قـرار گرفـت        ميالدي بود كه در شوروي    
 فئوداليسم را تنهـا      و سپس مائوتسه دون    حزب واقع نشد و استالين    » رسمي«هاي    تئوريسين

بعـدها در دهـة     . امعه بشري، اعم از شرق و غرب، اعالم داشتند        فورماسيون منطبق بر كل ج    
 در كتـاب    نظراني چون وارگا     ميالدي بحث شيوه توليد آسيايي مجدداً توسط صاحب        1960

شـيوه توليـد     در كتـاب     و روژه گارودي  ) 1964 مسكو (داري  مسايل اقتصاد سياسي سرمايه   
  .احياء شد) 1969، پاريس (آسيايي

گفتيم كه ماركسيسم ايراني حتي به تئوري شيوه توليـد آسـيايي نيـز التفـات نداشـت و                   
را بـه عنـوان نظـام سـنتي         » فئوداليـسم «فت و اصطالح    دكترين رسمي فورماسيونها را پذير    

هاي اخير    متأسفانه بايد اذعان كرد كه اين اصطالح طي دهه        . جامعه ايران به شدت رواج داد     
گير شد و به عامل اصلي تبديل گرديد كه راه تالش گـسترده و عميـق پژوهـشگران و                     همه

گوپـذيريها و كلـي بافيهـا، مـسدود         انديشمندان ايراني را در تبيين جامعه خـود، فـارغ از ال           
ناپـذيري قالبهـاي       و انطبـاق   درباره پيچيدگي نظم سنتي جامعه روسـتايي ايـران        . ساخت  مي

  .، محقق انگليسي شايان توجه استبافته، اعتراف چارلز عيسوي تئوريك كلي و پيش
ي برخوردار اسـت ولـي در       مالكيت ارضي در تمام كشورها از پيچيدگي خاص       

مـساحت مملكـت، تنـوع عظـيم شـرايط          . ايران اين پيچيدگي بيش از اندازه است      
اي و اسكان يافته و تهاجمات مكـرر اقـوام خـارجي،              طبيعي، وجود جوامع عشيره   
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هاي متفاوت مالكيت ارضـي خـود را در           اعراب، تركان، مغوالن، كه هر كدام جنبه      
 داراي نوعي سيـستم بـسيار پيچيـده         ث شده كه ايران   اند، باع   اين كشور پياده كرده   
   ».بر اينها بايستي تحوالت صد و پنجاه سالة اخير را هم افزود. مالكيت ارضي گردد

، درگيري دم افزون ايران در بازارهاي جهاني، همانند ساير نـواحي خاورميانـه            
 كشاورزي و تغيير روابط سـابق موجـود بـين           داري در   منجر به رشد روابط سرمايه    
  1.دولت، مالك و زارع گرديد

  
  »اصالحات ارضي«ماركسيسم و 

 در اشـاعه آن بـه       ، كه حزب توده   »جامعه فئودالي « به عنوان    تبيين جامعه روستايي ايران   
 هلوي به دستور امريكـا    عنوان يك حربه تبليغي، سياسي نقش اول داشت، سبب شد رژيم پ           

انقـالب از   «را براي جلوگيري از     » اصالحات ارضي « طرح نو استعماري     1340در آغاز دهة    
، در درجـه  )رئيس جمهور وقت امريكا (شاه ـ كندي » اصالحات ارضي«. اعمال كند» پائين

 انجاميد، نظامي كه طـي قرنهـا دقيقـاً شـكل            ايراناول به فروپاشي ساخت سنتي كشاورزي       
، خودكفـايي كـشاورزي      بـه ايـران    2گرفته بود و هر چه بود، پيش از ورود موج غربگرايـي           

 به عـالوه، ايـن نظـام داراي كاركردهـاي معـين بـود كـه پـس از                    3.كرد  كشور را تأمين مي   
  :از ميان رفت» اصالحات ارضي«

قبل از اصالحات ارضي در سطح نيمي از روستاهاي كشور، كشت به صـورت              
در هر ده مالك يا مباشر مسئوليت اداره توليد را به عهده            . شد  جمعي انجام مي    دسته

داشت و بر اساس نظام آبياري و يا عوامل ديگر، كشاورزان هـر ده در تعـدادي از                  
اي سنتي مانند بنه، صحرا و حراثه و مشابه آن بـه            ه  واحدهاي توليد در پوشش نظام    

بندي به وسيله     ريزي ساالنه كشاورزي يا نسق      كار كشاورزي مشغول بودند و برنامه     
. شـد   ي مركب از رعاياي باتجربه و با نظارت مالـك يـا مباشـر او انجـام مـي                  هيأت

 درصد از جمعيت روستايي كـشور       40نشين كه در آن زمان حدود         جمعيت خوش 
دادند، در كنار كـشاورزان بـا فعاليـت در امـور بازرگـاني، صـنايع                   تشكيل مي  را

روستايي و يا ساير كارهاي خدماتي و اشتغال در كارهاي مختلفـي كـه بـه عامـه                  
                                                            

، ، نـشر گـسترده  ، ترجمه يعقوب آژند)ق.  هـ 1215ـ 1332، عصر قاجار(، تاريخ اقتصادي ايران   چارلز عيسوي . 1
 .337، ص 1362

2. Westernization. 

 ).چاپ جديد (1362، تهران ، گنج شايگانسيدمحمدعلي جمالزاده: مراجعه شود به. 3
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  شد، نقش مستقيمي را درجاري بودن فعاليتهاي كشاورزي ايفا          روستائيان مربوط مي  
تي كه بر اساس شـرايط خـاص        با اجراي اصالحات ارضي، اين نظام سن      . كردند    مي

اي و فرهنگ مردم شكل گرفته بود، متالشي شد و رژيـم طـاغوت نتوانـست                  منطقه
المنفعـه روسـتا        وجود مالك يا مباشر او كه معموالً بر انجام كارهاي عام           خألبراي  

هاي آبرساني، تأمين و توزيع اعتبار مورد نياز          مانند تأمين آب زراعتي و حفظ شبكه      
بندي، تهيه و فراهم كردن نهادها، تأمين امنيت و انجام            ريت توليد و نسق   رعايا، مدي 

  1.انديشي كند اي از خدمات عمومي نظارت داشتند، چاره پاره
 و  شناس معاصر، سـاخت سـنتي جامعـه روسـتايي ايـران             ، جامعه دكتر علي محمدنقوي  

  :كند را بر آن چنين ارزيابي مي» اصالحات ارضي«تأثيرات 
پيش از آغاز جريان غربگرايي، اكثر جوامع اسالمي، جوامع فالحتي مبتنـي بـر              

اي   العـاده   شدند و روستاها از اهميت فـوق        توليد روستايي يا دامداري محسوب مي     
  .برخوردار بودند

و خودبـسندگي،   » اتثب«دو ويژگي عمده روستاها در نظام سنتي شرق، داشتن          
خودبسندگي به اين معنا كه روستاها براي خود داراي نهادهاي سياسي، اداري            . بود

اجتماعات روستايي جمهوريهاي كـوچكي بودنـد كـه         . و اقتصادي مستقلي بودند   
گونه رابطه خـارجي      خواستند خود دارا بودند و تقريباً به هيچ         تقريباً، هر آنچه را مي    

رئـيس دهكـده كـه      . ظر سياسي نيز، روستاها خودمختار بودنـد      نياز نداشتند و از ن    
شد به عنوان نماينده دهكده در مقابـل مـأمورين دولتـي عمـل                ناميده مي » كدخدا«

  2...شناختند دهنده مي كرد و دولتها نيز روستاها را تنها به عنوان عنصر ماليات مي

                                                            
 .4، ص 30/1/1368، قسمت پانزدهم، روزنامه اطالعات» بررسي مسايل كشاورزي«، دكتر عباسعلي زالي. 1
تـرين ازمنـه داراي       اي بـوده و از كهـن        ام نيرومنـد عـشيره    جوامع روستايي و عشايري ايران از آغـاز داراي نظـ          . 2

» سـفيدي   ريـش «اي بودند كه مديريت اين جماعات را به مطلوبترين شكل و بر پايه                ساختهاي سياسي خودويژه  
 و در عهـد سـلجوقي     ) رؤساي قبيلـه  (ها  »زنتوپد«و  ) رؤساي عشيره (ها  »ويس پد «پيش از اسالم    . كرد  تأمين مي 
در ايـن ديوانـساالري سـنتي، كـه         . چنـين كـاركردي داشـت     » كالنتر« منصب   و از عهد صفويه   » رئيس«منصب  

برجوشيده از فرهنگ و شرايط ويژه تاريخي و جغرافيايي و اجتماعي ايران بود و طـي هـزاران سـال مـديريت                     
س يا كالنتر نماينده اهالي خود در نزد مقامات دولتي داد، رئيس عشيره يا قبيله، رئي اجتماعي كشور را سامان مي 
كرد و از اين بعد يك نهاد مردمي بود و از سوي ديگر كارگزاري مقامات دولتـي را                    بود و از منافع آنها دفاع مي      

هر چند درباره سازمان سياسـي      . شد  دار بود و از اين بعد يك نهاد دولتي محسوب مي            در ميان اهالي خود عهده    
 كه در اين عرصه پژوهشهايي انجام       يران پژوهش كافي صورت نگرفته، ولي محققيني چون خانم لمبتون         سنتي ا 

 و رويارويي تمـدن     در دوران قاجار  . اند  اند به آن به ديده تحسين نگريسته و بر كارايي كامل آن اذعان كرده               داده
ساالري محلي كشور رو به زوال رفت و به فساد كشيده شـد و در                 ان، ديوان استعماري غرب با جامعه سنتي اير     
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يتي و نيز ايجاد تمركز     با تغيير شيوه زمينداري و احتماالً الغاي نظام ارباب و رع          
سياسي و اشاعه تكنولوژي كشاورزي و صنعت مونتاژ، ساخت اجتماعي و تركيـب         

يكي از تأثيرات   ... طبقاتي روستاهاي كشورهاي اسالمي دستخوش تحوالتي گشت      
منفي غربگرايي در زندگي روستايي، اين بـود كـه خودبـسندگي، و خوداتكـايي،               

مه چيز به شهرها متكي شده و مـصرف كننـده           روستاها از بين رفت، روستاها در ه      
حال آن كه سابقاً شهرها مصرف كننده توليـدات روسـتاها           . توليدات شهرها گشتند  

طفيلـي  » روسـتايي «از نظر اجتماعي نيز، موقعيت روستاها تـضعيف شـد و            . بودند
روحيـه  «در روستاها رو به ضـعف نهـاد و          » روحيه توليد «كم كم   . گرديد» شهري«

  1. گرفتقوت» مصرف
 مـيالدي   1960يك برنامه نو استعماري بـود كـه در دهـة            » اصالحات ارضي «گفتيم كه   
در برخي از كـشورهاي وابـسته، كـه در معـرض            » انقالب از باال  « براي ايجاد    توسط امريكا 

.  و ايـران بـود     ، فيليپين از جمله اين كشورها تايوان    . قرار داشتند، اجرا شد   » خطر كمونيسم «
به شدت هراسان   » خطر كمونيسم «توسعه شعارهاي ماركسيستي در اين مناطق، امريكا را از          

نـشانده خـود      را رأساً و به دست رژيمهاي دسـت       » اصالحات ارضي «ساخت، لذا كوشيد تا     
نيست بـراي جلـب روسـتائيان       عملي سازد؛ قبل از آن كه به سالحي در دست احزاب كمو           

  .فقير اين جوامع بدل شود
، به معنـاي تقـسيم ارضـي        »اصالحات ارضي «واقعيت اين است كه ماركسيسم به شعار        

» ملي كردن اراضي كـشاورزي    «كنندگان كوچك اعتقاد ندارد و در مقابل به شعار            ميان توليد 
 بـا تـصرف      همين رو لنـين    از. به معناي انتقال مالكيت اراضي زراعي به دولت معتقد است         

، فرمان الغاي مالكيـت خـصوصي       قدرت سياسي و استقرار حكومت ماركسيستي در روسيه       
 بـا   رزي را صادر كـرد و بعـدها دولـت شـوروي           وبر زمين و دولتي كردن كليه اراضي كشا       

روسـتائيان را در  ) هـا  كوالگ(ك روستايي كشتار ميليونها دهقان مرفه، نيمه مرفه و خرده مال    
مجتمـع سـاخت   ) كالخوزها(و تعاونيهاي دولتي ) ساوخوزها(قالب شركتهاي زراعي دولتي   

  .كشاورزي تبديل نمود) وزارت(آساي كميسارياي  و آنها را به مزدبگيران دستگاه غول

                                                                                                                                        
 طرد شد و ديوانساالري مدل  دوران پهلوي و توسعه غربگرايي در ايران، اين ساختهاي كهن سازمان سياسي كالً

بـراي  . اس شده بود، جايگزين آن شـد  اقتب و فرانسهغربي، كه از سيستم حكومتي و تقسيمات كشوري انگليس        
، انتـشارات   ، سيري در تاريخ ايران بعد از اسالم، ترجمه يعقـوب آژنـد            آن لمبتون : مطالعه بيشتر مراجعه شود به    

 .1363، اميركبير
 .27ـ 24، صص 1363، ، ج دوم، انتشارات اميركبير، جامعه شناسي غربگرايي دكتر علي محمد نقوي.1
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. اس ورزي بـود و    به شدت مخالف خرد كردن و قطعه قطعـه كـردن اراضـي كـشا               لنين
 را به علت طرفـداري از شـعار تقـسيم زمـين ميـان دهقانـان                 هاي روس    و ناردونيك  1ها  .ار

كـردن  » مـرز   بـي  «ترين راه توسـعه كـشاورزي روسـيه         از ديدگاه او صحيح   . كرد  محكوم مي 
) ملـي كـردن  (ن  يعني ايجاد واحدهاي وسيع كشت بود و اين تنهـا بـا دولتـي كـرد                 اراضي،

هفتمـين كنفـرانس كـشوري      (»  درباره مـسئله ارضـي      قطعنامه«لنين در   . شد  اراضي ميسر مي  
  :نوشت) 1917 آوريل 24ـ 29، حزب بلشويك

)  و خانوارهـا 2 آبشينها به( اعم از زمينهاي واگذاري   زمينداري دهقاني در روسيه   
سراپا و در طول و عرض درگير       ) اي و خريداري شده     هزمينهاي اجار (يا خصوصي   

هـايي تقـسيم      روابط و مناسبات قديمي و نيمه فئودالي بوده و دهقانـان را بـه رده              
كند كه از عهد سرواژ و دوران در هم بودن قطعه زمينها و غيره و غيره بـه ارث                     مي

مـرز    بـي  «لزوم برانداختن كليه اين حدفاصلهاي كهنه و مـضر، لـزوم          . رسيده است 
اراضي و تغيير كليه مناسبات زمينداري اربابي و كشاورزي مطابق با شرايط            » كردن

جديد اقتصادي سراسر روسيه و جهان، پايه مادي مجاهدات دهقانـان در راه ملـي               
  3.كردن كليه زمينهاي كشور است

 ولي عليرغم اين كه ماركسيسم، قطعه قطعه كردن اراضي را يك اقدام نادرسـت از نظـر                
 مـيالدي   1930از دهة   » اصالحات ارضي «داند، اين شعار با عنوان        توسعه نيروهاي مولد مي   

.  در كشورهاي آسيايي به شـدت رواج داده شـد          )كمينترن(» انترناسيونال كمونيستي «توسط  
هاي ميليوني  ه منظور جلب تودهگيري از اين شعار ب هدف كمينترن در واقع فقط و فقط بهره      

 يك طـرح اقتـصادي بخردانـه        ارائهدهقانان خاورزمين به سوي احزاب كمونيست بود و نه          
  .توسعه براي خودكفايي و استقالل اين جوامع

انقـالب  « در   در راستاي اين اهداف سياسي و تبليغي بود كـه حـزب كمونيـست ايـران               
هاي تندروانه در خلع يد از مالكين و خرده مالكين روستايي دسـت زد كـه                به حركت » جنگل

در . ش1306خان و مقابله او گرديـد و سـپس در سـال               سبب تضعيف نهضت ميرزاكوچك   
محو كامل بقايـاي فئوداليـسم و الغـاي اصـول مالكـي ارضـي و تقـسيم                  «برنامه خودشعار   

 ايـن شـعار در      4.را مطرح سـاخت   » بالعوض زمينهاي اربابي و وقفي و خالصه بين دهاقين        

                                                            
 .حزب سوسياليست انقالبي كه داراي ايدئولوژي سوسياليسم دهقاني بود. 1
 .واحدهاي مشاع سنتي روستايي در روسيه: آبشينها. 2
 ).تأكيد در متن از ما است (471جلدي، ص  ، ترجمه فارسي يك، آثار منتخبهلنين. 3
 ، انتشارات سازمان جوانان و دانشجويان دمكـرات       ن، درباره مسئله ارضي و جنبش دهقاني در ايران        آئي  امير نيك . 4
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شدند و    قلع و قمع مي   » دهاقين « به دستور استالين   شد كه همزمان در روسيه        حالي مطرح مي  
  .آمد قطعات كوچك اراضي آنها به مالكيت دولت در مي

به عنوان يـك    » ات ارضي اصالح« شعار   1320-1332 در سالهاي    با پيدايش حزب توده   
. شعار تبليغي، سياسي، و نه يك برنامه سنجيده توسـعه اجتمـاعي، بـه شـدت مطـرح شـد                   

 را به ابداع طرح نـو        و برخي كشورهاي ديگر سرانجام امريكا      گسترش اين حركتها در ايران    
خـرب آن در ورشكـستي      واداشت، كه ثمرات و پيامـدهاي م      » اصالحات ارضي «استعماري  

. باره پژوهشهاي متعددي صورت گرفته اسـت  اقتصاد كشاورزي ايران آشكار است و در اين    
باليـد و خـود را پيشكـسوت و مبتكـر             بيهوده نيست كه حزب توده همـواره بـه خـود مـي            

  .خواند   اجرا شد، ميكه توسط شاه» اصالحات ارضي«
 پس از انقالب اسالمي در زمينه مسايل ارضـي و دهقـاني نيـز در                شعارهاي حزب توده  

ـ سياسي به منظور جلـب حمايـت مردمـي و             همين چارچوب و به عنوان شعارهاي تبليغي      
 توسـعه كـشاورزي     عقالني بـراي  پشتوانه دهقاني قابل تحليل است و نه به عنوان طرحهاي           

  .ايران
  

   عشاير در ايرانماركسيسم و مسئله ايالت و
 نسبت به پديده ايالت و عشاير در جوامع آسيايي و آفريقايي، يا آنچه               و انگلس  ماركس

 ماركسيـسم   2.شود، هيچگونه شناختي نداشتند      خوانده مي  1»نشيني شباني   كوچ«كه اصطالحاً   
به اين پديده مهم جامعه ايراني، كه در آستانه قرن بيستم ميالدي             نسبت   ايراني و حزب توده   

از ديـدگاه ماركسيـستي،     . گرفت، توجهي نداشت     درصد اهالي كشور را در بر مي       25حدود  
جامعه سنتي ايران فقط و فقط يك جامعه فئودالي بود و پديده ايالت و عشاير نيـز تنهـا در       

  .شد اين چارچوب ارزيابي مي
ابعاد پديده ايالت و عشاير بحثي است تخصصي و در ايـن كتـاب صـرفاً                بحث دربارة   

پـايگي شـعارهاي تبليغـي سياسـي          براي ترسيم بينش سطحي ماركسيسم در اين زمينه و بي         
  .كنيم  توضيحي مقدماتي بسنده ميارائهماركسيستها در اين رابطه به 

ــ كـه گـذار جامعـه         پژوهشگران ماركسيست، بر مبناي الگوي كلي ماترياليسم تـاريخي        
 سوسياليـسم  داري و داري، فئوداليسم، سـرمايه  كمون اوليه، برده: بشري را از پنج فورماسيون  

                                                                                                                                        
 .56، ص 1359، ايران

1. Pastoral Nomadism. 

 .، زيرنويس324، شناخت و بخش ماركسيسم، ص احسان طبري: مراجعه شود به. 2
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 وارد اين پهنه شدند، ولي وجود قالب نظري واحد، سـبب وحـدت              ـ  انگارد  عام و مطلق مي   
  .نظر فراوان است برداشتهاي آنان نشد و در ميان اين گروه از محققين، اختالف

 را بقايـاي فورماسـيون كمـون اوليـه           ايالت و عشاير ايـران      متقدم ماركسيست، محققين  
به طور مثال،   . اي و پدرساالري نظر داشتند      انگاشتند و در اين داوري به ساختهاي عشيره         مي

را براي جماعات عشايري ايـران      ، پنج ويژگي مشترك زيرين      شناس شوروي   ، ايران تاردوف
  :ل بوديقا

  .اي، توليد غله مقام دوم را داراست ـ در جامعه قبيله1
  .اي برخوردار است ـ مرتع و گله از نقش تعيين كننده2
كشي، بر مبناي اسـتفاده مـشترك از مراتـع قـرار              ـ تقسيم كار، مناسبات توليدي و بهره      3
  .دارد

  . دوران متمادي به حيات خود ادامه داده استـ بقايا و آثار نظام كمون اوليه،4
اي   نشيني جنگي، حاكميت رهبران و آريستوكراسي طايفه        ـ بر مبناي شيوه زيست كوچ     5

  .مدت مديدي تداوم يافته است
ولي به تدريج، با توجه به وجود ساختارها و مناسبات طبقاتي و اشرافي و حتي كاسـتي          

ماركسيست، اين نظر شكل گرفت كه پديده ايالت        در برخي ايالت در ميان محققين متأخر        
بـه پيـروي از ايـن       . اي از فئوداليسم است با همان ويژگيهاي عام نظري          و عشاير ايران گونه   

 پيرامـون   پـس از بحثـي    » تكامل فئوداليـسم در ايـران     « در كتاب    ديدگاه، دكتر فرهاد نعماني   
  :گيرد چنين نتيجه مي» مسئله ايالت در تاريخ ايران«

هاي تاريخي مربوط به ايالت پس از قرن پـنجم            توان بر اساس يافته     در واقع مي  
هجري قمري به اين نظر رسيد كه روابط انسانها در توليد در جوامع ايلي در ايران،                

  ...ساختي فئودالي داشته است
نه زاده مقتضيات طبيعي، بلكه عمدتاً ناشـي از        « را در ايران   نشيني شباني   وي پديده كوچ  

حركت ايالت ترك و مغولي بين قرنهاي پنجم و هفتم از نواحي آسياي مركـزي بـه فـالت                   
  .داند مي» ايران

هر چند منابع و مĤخذ تاريخي موجود اشارات بس نادري بـه ايـالت و عـشاير قبـل از                    
ه اسالمي دارد، ولي همين اشـارات انـدك و نيـز شـواهد عقلـي و                 اسالم و حتي قرون اولي    

نشين و شبان پيش از اسـالم و نيـز در قـرون اوليـه                 نظري بر وجود و اهميت طوايف كوچ      
نـشيني شـباني را       تـوان وجـود و تـداوم كـوچ          روي نمي   اسالمي داللت متقن دارد و به هيچ      

يز اجتماعي و فرهنگي جامعه ايرانـي       اي عارضي و بيگانه با مقتضيات توپولوژيك و ن          پديده
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 ساله حكومت پهلـوي ـ   57 در دوران  اين پديدهسختي به عالوه، ديرپايي و جان. تلقي كرد
نظير و تحوالت بنيـادين اقتـصادي قـرار           هاي وحشيانه و كم     كه حيات آن آماج سركوبگري    

 دليلي است بر هاي نيرومند مادي ـ فرهنگي آن و  گرفت ـ خود گواه بارزي است بر شالوده 
  . رد ادعاي فوق

ران ماركسيست، مسئله ايالت و عشاير، گرسد كه در ميان پژوهش    به هر روي، به نظر مي     
.  است و معتبرترين منابع ماركسيستي متأخر بر ايـن امـر اذعـان دارنـد                اي حل ناشده    مسئله

 فعاليت اقتصادي و شيوه ي ازباني را، شكل خاصنشيني ش  كوچالمعارف بزرگ شوروي  ةداير
داند، كه بسياري مسايل مربوط بـه آن هنـوز حـل نـشده و بـسياري                زيست منطبق با آن مي    

  .نظرات در اين رابطه در ميان صاحبنظران موجود است هطنق
  

  شعب مركزي مالي و تداركات
  وظايف و ساختار

عاليـت و تمـشيت امـور خـود،         حزب كمونيست، مجموعه و دستگاهي است كه براي ف        
. بسته به درجه رشد و گسترش اندام و شبكه آن، داراي نيازهـاي مـالي و تـداركاتي اسـت                   

يابـد؛ فعاليتهـاي تبليغـي و         تمام فعاليتهاي حزب بالفاصله به امور مالي و تداركاتي ربط مي          
هاي امن،    انهگاه و خ    انتشاراتي و تشكيالتي، خريد اتومبيل و وسايل چاپ تكثير، تهيه مخفي          

، تـأمين زنـدگي رهبـران و        )اي حزب يا كادرهـا      اعضاي حرفه (تأمين زندگي پرسنل حزبي     
دهها عرصه ديگر همه و همه ايجاد ارگانهاي ويژه بـراي تهيـه امكانـات مـالي، تـداركاتي،                   

  .سازد بخشي به آنها را ضروري مي حسابرسي، كنترل و سامان
 براي حل و فصل مسايل مالي و تداركاتي خود به تـشكيل دو       كميته مركزي حزب توده   

دسـت زد كـه     » شعبه مركـزي تـداركات    «و  » شعبه مركزي مالي  «ارگان تخصصي به نامهاي     
مراكز مالي و حسابرسي و ارگان تهيه امكانات و حل و فصل مسايل فنـي و جـاري كميتـه                    

  .شد مركزي حزب محسوب مي
 28 وجود داشـت و در سـالهاي قبـل از كودتـاي              تأسيس حزب توده  اين ارگان از بدو     

  .شد  اداره مي توسط مهندس علي علوي1332 مرداد
عالوه بر كميته مركزي، سازمانهاي ايالتي حزب نيز در جنب كميته ايالتي داراي شـعب               

هاي حزبي و با شعبه مركـزي ماننـد سـاير         رابطه اين شعب با كميته    . دندمالي و تداركات بو   
شعب يعني رابطه افقي آنها با كميته حزبي رابطه اصلي و رابطه عمودي آنها با شعبه مركزي            

كـه تنهـا داراي مـسئول       (هاي بخش     اين شبكه تا سطح كميته    . شد  رابطه نوعي محسوب مي   
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هـاي سـاده نيـز        هاي مسئولين شاخه و حوزه       در حوزه  .يافت  ادامه مي ) مالي و تداركات بود   
مسئولين مالي و تداركاتي وجود داشت و كمك مالي و تداركاتي، از وظايف عـضو حـزب                 

مجموعه اين سـازماندهي، شـعب مـالي و تـداركات مركـزي را در رأس                . شد  محسوب مي 
  .ددا اي از امكانات مالي و تداركاتي در سراسر كشور قرار مي شبكه گسترده

شـد و بـه        دبيران كميته مركزي اداره مـي      هيأتشعب مالي و تداركاتي مركزي زير نظر        
 شخصاً دبير مسئول دو     منابع مالي حزب، نورالدين كيانوري    » ي بودن سرّ«دليل اهميت آن و     

  . دبيران بودهيأتشعبه فوق در 
 سياسـي كميتـه مركـزي،       هيأتر، عضو    ذوالقد  شعبه مركزي مالي توسط محمد اسمعيل     

 1330 -1332 در سـالهاي      از افسران عضو سازمان نظامي حزب توده       ذوالقدر. شد  اداره مي 
.  از زندان رهـايي يافـت      ن و ديگران با انقالب اسالمي ايرا      ، حجري عموييبود كه به همراه     

او به دليل خصوصيات شخصيتي، به ويژه كم حرفي و فقدان توانـايي در فعاليتهـاي ديگـر،            
اد نـژ     معاون او، هوشنگ قربـاني    .  به مسئوليت شعبه مركزي مالي گمارده شد       توسط كيانوري 

  . بودز اعضاي قديمي سازمان نظامي حزب و مورد اعتماد رهبري حزب تودهنيز ا
. شـد   ، عـضو كميتـه مركـزي، اداره مـي         شعبه مركزي تداركات توسط گاگيك آوانـسيان      

 بـود و  1332 داد مر28 از اعضاي شعبه اطالعات حزب در سالهاي قبل از كودتاي    آوانسيان
او پس  .  قرار داشت  هاي اطالعاتي مورد توجه كيانوري      از همان زمان به عنوان يكي از مهره       

  و كشف سازمان اطالعـات حـزب توسـط فرمانـداري نظـامي تهـران                مرداد 28از كودتاي   
. دستگير شد و پس از اعتراف كامل و ابراز تنفر از حزب و همكاري با مـأمورين، آزاد شـد                  

 تماس گرفت و پس از انقالب اسـالمي          در برلين شرقي    با كيانوري  1357 در سال    آوانسيان
 تبعيت مطلق از كيانوري   . تداركات گمارده شد  به عنوان عضو كميته مركزي به كار در شعبه          

 و طبق اسناد موجود وزارت اطالعات. و اعتماد كامل به او، عامل اصلي در اين انتصاب بود         
ت زد و مبالغ     به موارد فراواني سوءاستفاده مالي دس      اعترافات و بازجوييها، گاگيك آوانسيان    

معتنابهي از وجوه حزب را در امور شخصي خود، از جمله در مصارف ضـداخالقي هزينـه                 
  .كرد

  
  منابع مالي حزب توده

تقسيم » منابع غيررسمي «و  » منابع رسمي «توان به دو بخش        را مي  منابع مالي حزب توده   
اي عضويت در حـزب كمونيـست پرداخـت           از اصول پايه  دانيم يكي       همانطور كه مي  . نمود

پرداخـت حـق    . منظم حق عضويت است كه در اساسنامه حزب توده منعكس شـده اسـت             
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  .داد مالي حزب توده را تشكيل مي» منبع رسمي«عضويت و كمكهاي مالي اعضاي حزب 
ين اسـت و هيچگونـه    مدعي بود كه تنها منبع درآمدهاي گزاف او تنهـا همـ       حزب توده 

  .دارد  دريافت نميكمك مالي از حزب كمونيست شوروي
احداث ساختمان مركـزي    (اي كه ما براي اين كار در اختيار داريم            تمام بودجه 

از طريق كمكهاي گوناگون دوستان و اعضاي حـزب كـه گـاه همـه               ) حزب توده 
هيچ كشوري  . گذارند، تأمين شده است     ا در اختيار حزب مي    هست و نيست خود ر    

هاي بسيار دارند و اگـر پـولي       كشورهاي ديگر، خود گرفتاري   . كند    به ما كمك نمي   
  1.كنند داشته باشند، صرف كارهاي خودشان مي

واقعيت اين است كه كمكهاي مالي اعضاي حزب و دريافت حـق عـضويت بخـشي از               
به ويژه اين كه، تعدادي از اعـضاي قـديمي حـزب در             . داد     را تشكيل مي   درآمد حزب توده  

كاران مهم تبـديل شـده و ثروتـي اندوختـه             داران و مقاطعه       به سرمايه  1332 -1357سالهاي  
پوشي از سـوابق منفـي آنهـا در سـالهاي             بودند و از پرداخت وجه به حزب، در ازاي چشم         

 مـدت،   گذاري دراز   به عنوان نوعي سرمايه   » كمكها«آنها به اين    در واقع،   . فوق، ابائي نداشتند  
رسيد، ولي در عين حال،   كه حزب به قدرت مي    گشت   بازمي  كه سود آن زماني    نگريستند  مي

كرد   توجه درآمدهاي حزب توده را تأمين مي        ، تنها و يا بخش قابل     »منبع رسمي «اين ادعا كه    
  . به حزب توده بودوني كمكهاي مالي شورويادعايي نادرست و به منظور رفع عواقب قان

 و  در شـوروي طي سالهايي كه اعضاي كميته مركزي و كادرهـاي فـراري حـزب تـوده              
كشورهاي سوسياليستي اقامت داشتند، تأمين كليه مخارج آنها به عهده احـزاب كمونيـست              

 احسان طبـري  .  نيز ادامه داشت   پيروزي انقالب اسالمي ايران   اين وضع تا    . اين كشورها بود  
  .پردازد در خاطرات خود مكرراً به اين مسئله مي

 منتقل  به اليپزيك از مسكو1958 و اوايل 1957 اجرائيه در اواخر سال   هيأت... 
دانـست    ، كليه وسائلي را كه ممكن مـي       2حزب سوسياليست متحده آلمان   گرديد و   

از لحاظ مطبعه، راديو، وسايل سهل و ساده براي ارتباط با غرب به منظور رابطه با             (
  3. ...در آنجا فراهم كرد) ايران

لم اسـت پـول زيـادي از طـرف           به پول و ماديات، مـس      درباره رابطه رادمنش  

                                                            
 .22، ص 1359، مهر »سش و پاسخپر«، 1359، مسايل مبرم انقالب در سال نورالدين كيانوري. 1
 .نام رسمي حزب كمونيست آلمان شرقي. 2
  .183، ص ، كژراههاحسان طبري. 3
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به عنوان مسئول شعبه ايران غالباً بـين        ... شد   گذاشته مي   در اختيار رادمنش   شوروي
] به[كرد كه سياهه آن را گويا          در حركت بود و مخارج زيادي مي        و بغداد  اليپزيك
آلمانها و بلغارها به عناوين مختلف      ... لغ كامالً سري بود   داد، چون مب    ها مي   شوروي

  1. ...دادند به او پول مي
 عالوه بر خانه شخصي، محلي براي بوروي كـار اتحاديـه نيـز              روستا در برلين  

روستا با استفاده از سازمانهاي اتحاديه و       ... داشت و دست او از جهت مالي باز بود        
يستي و گرفتن محل استراحت، عده كثيري از مردان و زنـان  همه كشورهاي سوسيال 

  2...فرستاد هاي استراحت مي را از دور و نزديك به اين خانه
 در خارج، از ايـن قبيـل اسـتنادات فـراوان            در رابطه با دوران اقامت رهبري حزب توده       

، آنـان طـي اقامـت دركـشورهاي       هـاي اعـضاي رهبـري حـزب تـوده           طبق بازجويي . است
هـا و كليـه       داشـتند و از اسـتراحتگاه       سوسياليستي به طور ماهيانه حقوق كالن دريافـت مـي         

امكانات حزبي، در سطح اعضاي كميته مركـزي احـزاب كمونيـست خـود ايـن كـشورها،                  
به عالوه، كليه مخارج سازماني حـزب، از دفتـر مركـزي در خيابـان كتـه                 . برخوردار بودند 

شـد و    تا سـاير امكانـات، توسـط احـزاب كمونيـست حـاكم تـأمين مـي              لوتيس اليپزيك ك
  ــ » خانـه مهمانـان  «از جملـه  (هاي مجلل احزاب كمونيـست        حزب توده در هتل   » مهمانان«

در ايـن دوران،  . شـدند  اري و پـذيرايي مـي  مجـاني نگهـد  )  در برلين شرقي  ـ گست هاوس
  .حزب توده فاقد كوچكترين ممر درآمدي از طريق حق عضويت و كمك مالي بود

 به داخل كشور، پس از پيروزي انقالب اسـالمي، مقـادير قابـل              با انتقال حزب توده   

  .ر گرفتتوجهي امكانات مالي، به طور مستمر، در اختيار رهبري حزب توده قرا

، عـالوه بـر امكانـات سـازمانهاي حزبـي در            1362 در بهار سـال      با انحالل حزب توده   
، صدها دستگاه   )مسكوني و محل كار   ( دستگاه منزل    80 حدود   سراسر كشور، فقط در تهران    

وجـه نقـد،     ميليـون تومـان      9اتومبيل و موتورسيكلت، صدها دستگاه چاپ و تكثير و مبلغ           
  . كشف و ضبط شد، از مراكز حزبيآالت و ارز مقادير زيادي طال و جواهر

  
  )ايالتي تهران(دبيرخانه كميته مركزي 

 سياسـي، شـعب     هيـأت  دبيران،   هيأتشامل   (دستگاه گسترده كميته مركزي حزب توده     

                                                            
 .272همان، ص . 1
 .287همان، ص . 2
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براي انجـام ارتباطـات درونـي خـود بـه يـك             ) سيونها و دواير وابسته به آنها     مركزي و كمي  
از آنجا كه بخش اصلي دستگاه كميته مركزي در تهران متمركز           . دبيرخانه مركزي نياز داشت   

، كـه در    بود و به علت آميخته بودن فعاليتهاي شعب مركزي با شعب سازمان ايـالتي تهـران               
 مسئول شعبه مركزي در عـين حـال مـسئول شـعبه           -اي  مانند شعبه امور توده     -رخي موارد ب

 با شـعبه تـشكيالت كـل،         نيز بود، و به علت پيوند تنگاتنگ كميته ايالتي تهران          ايالتي تهران 
 به عنوان دبيرخانه مركزي حـزب       ان ايالتي تهران   از دبيرخانه سازم   كميته مركزي حزب توده   

لذا در اينجا به بررسي اين ارگان، كه از نظر سـازماني در جنـب كميتـه                 . كرد  نيز استفاده مي  
كـه در واقـع دبيرخانـه     دبيرخانه كميتـه ايـالتي تهـران      :پردازيم  ايالتي تهران قرار داشت، مي    

 و با شـركت   دبير اول كميته ايالتي تهرانمركزي حزب بود، زيرنظر عباس حجري بجستاني     
گروه منشعب از   «به طور عمده از اعضاي      (تعدادي از كادرهاي درجه اول و ورزيده حزبي         

اعـضاي دبيرخانـه از نظـر تـشكيالتي در سـازمان            . كرد  فعاليت مي ) » خلق چريكهاي فدايي 
سازمان يافتـه بودنـد كـه در چـارچوب تقـسيمات جغرافيـايي              » ناحيه صفر «اي به نام      ويژه

دبيرخانه مركزي حزب در واقع نقش دست و پا و اهـرم             . قرار نداشت  سازمان ايالتي تهران  
ناميـده  » پيـك «ارتباطات توسط كادرهـايي كـه       . كرد  رتباطي كميته مركزي حزب را ايفا مي      ا

پيكهاي دبيرخانه، مـسئول حمـل و نقـل مراسـالت ميـان شـعب         . گرفت  شدند انجام مي    مي
كليه مكاتبات شعب مركـزي،     .  بودند مركزي و اعضاي رهبري حزب و سازمان ايالتي تهران        

بـه  . شـد   آمد و از آنجـا توزيـع مـي           به دبيرخانه مي    و شعب ايالتي تهران    كميته ايالتي تهران  
عالوه، مراسالت سازمانهاي ايالتي در سراسر كشور و سازمانهاي شهرستان و شـهر مـستقل      

آنـان بـه شـعبه شهرسـتانها در         نيز توسط پيكهاي    ) كه زير پوشش سازمانهاي ايالتي نبودند     (
شد و مكاتبات مربوط بـه        در شعبه شهرستانها اين مكاتبات تفكيك مي      . شد   آورده مي  تهران

شـد و در آنجـا توزيـع           به دبيرخانه فـوق فرسـتاده مـي        شعب مركزي و كميته ايالتي تهران     
با شهرستانها نيز از همين كانـال       ) ركزي و سازمان ايالتي   كميته م (مكاتبات تهران   . گرديد  مي

 در تـأمين امكانـات      عالوه بر وظيفه فوق، دبيرخانه كميته ايـالتي تهـران          .گرفت  صورت مي 
ت و توزيـع آن      به شعبه مركزي تـداركا     كميته مركزي و انتقال امكانات سازمان ايالتي تهران       

در آغـاز فعاليـت حـزب، دسـتگاه         . در ميان شعب كميته مركزي نيز نقش درجه اول داشت         
 ايـن دفتـر   1359در سال   .  متمركز بود  » آذر 16«كميته مركزي در ساختماني واقع در خيابان        

 فعاليت غيرمتمركـز و تحـت       توسط مردم مسلمان تصرف شد و دستگاه مركزي حزب توده         
در تأمين اين منظور براي هر شـعبه مركـزي، دفـاتري تحـت پوشـش                . پوشش را آغاز كرد   

دبيـر اول   . شركت و محل كار تهيه شد كه صاحبان اين اماكن گاه داراي امتياز رسمي بودند              
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) اصـلي و ذخيـره     (نيز داراي دفـاتر كـار مـستقل       ) جوانشير(حزب و دبير تشكيالتي حزب      
مبلمـان و   آرشيوهاي مركزي حزب و اماكن مسكوني اعضاي كميته مركـزي و كليـه              . بودند

 دهها امـاكن     عالوه بر مراكز فوق، دبيرخانه    . شد  نيز توسط دبيرخانه تأمين مي    تجهيزات آنها   
بـراي نمونـه، شـعبه    . ديـد  تهيـه مـي   ) خانه امن (مسكوني و پوششي كار را به عنوان ذخيره         

، داراي يـك دفتـر مركـزي در پوشـش شـركت انتـشاراتي               1361تشارات حزب در سـال      ان
در پوشش شركت تبليغـاتي قـانوني و چنـدين دفتـر            ) ذخيره(قانوني، يك دفتر مخفي امن      

براي تجمع كاركنان و توزيع كتب در پوشش انتشارات و كتابفروشي در خيابانهاي مركـزي               
، چندين دستگاه اتومبيل و وانت و دهها دسـتگاه موتورسـيكلت    ـ جمهوري انقالب (تهران

 در ضربه دادستاني انقـالب    1361اين امكانات، عالوه بر مراكزي بود كه در اوايل سال           . بود
كليـه ايـن امكانـات ظـرف يـك مـاه توسـط              . ، توقيف شد   مركز بر انتشارات توده    اسالمي

  .تأمين گرديد) تهران(دبيرخانه مركزي 
  

  تشكيالت حزب توده
در واژگـان   .  اختـصاص دارد   اين فـصل بـه بررسـي اجمـالي تـشكيالت حـزب تـوده              

قـرار  ) »مركزيـت «يـا  (» رهبـري «در مقابل » تشكيالت«ماركسيستي معموالً به طور مسامحه      
انـدام سـازماني حـزب اسـت و مجموعـه شـبكه             » تـشكيالت «در واقع، منظور از     . گيرد  مي

در . سـازد   تشكيالتي در تلفيق خود با دستگاه كميته مركزي سازمان واحد حزب را پديد مي             
كردهاي آن توضـيح داده     هاي پيشين، دستگاه كميته مركزي، تقسيم كار، ساختار و كار           فصل

در رأس شـبكه  » شـعبه تـشكيالت كـل   «شد و گفتيم كه در ميان ارگانهاي كميتـه مركـزي،           
تشكيالتي حزب قرار دارد و در واقع مكانيسم اعمال رهبري كميته مركزي را بر سازمانهاي               

  .دهد حزبي انجام مي
شـد،    مـي ، كه عاليترين مركز رهبري تشكيالتي حـزب محـسوب           »شعبه تشكيالت كل  «

، سازمانهاي حزبي را در سراسر      »شعبه كادر «عالوه بر ارگانهاي تخصصي جنبي خود، مانند        
 سـازمانهاي  ،در سـاختار حـزب تـوده   . داد كشور و خارج از كشور تحت پوشش قـرار مـي    

اي و استقالل دروني بودند و بسته به سطح رشد سـازمان، بـه                حزبي داراي حقوق اساسنامه   
به عبارت ديگر سيستم حاكم بر حزب تـوده، در مقايـسه بـا        . شدند  ميته مركزي مرتبط مي   ك

تقسيمات كشوري، به سيستم فدراتيو شباهت داشت؛ در رأس هـر سـازمان ايـالتي، كميتـه                 
گرفـت كـه ايـن كميتـه در امـور داخلـي خـود                 ايالتي به عنوان ارگان رهبري آن قـرار مـي         

هـاي ايـالتي تـابع كميتـه مركـزي            و مجموعه اين كميته   خودكفايي و استقالل نسبي داشت      
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استقالل نسبي سازمانهاي ايالتي، با توجه به گستردگي سـازمانهاي حزبـي در             . حزب بودند 
شد كه شـبكه      ساخت و مانع آن مي      سراسر كشور، پويايي و تحرك اندام حزب را ممكن مي         

اه مركـزي حـزب در تهـران    حزبي به زائده دست و پاگير و فاقد تحرك و وابسته به دسـتگ         
عليرغم اين استقالل و خودكفايي، سازمانهاي سراسر حزب در مـشي سياسـي،           . تبديل شود 

اي خود مطلقاً تابع كميته مركزي بـود و دسـتگاه             اي و مشي كلي سازماني و اساسنامه        برنامه
  .كرد اين تابعيت را تأمين مي» شعبه تشكيالت كل«

 دبيران و شـعبه تـشكيالت       هيأت، مستقيماً توسط    تهراناعمال نظارت بر سازمان ايالتي      
تـابع  (» شـعبه تـشكيالت شهرسـتانها     «كل و كنترل سازمانهاي حزبي در شهرستانها توسـط          

تـابع  (» شعبه تشكيالت خارج از كشور   «و در خارج از كشور توسط       ) »شعبه تشكيالت كل  «
  .گرفت انجام مي) »شعبه تشكيالت كل«

 نظـامي بـود، كـه در         -داراي سـازمان مخفـي     عالوه بر تـشكيالت فـوق، حـزب تـوده         
گفتـيم  » ساختار كميته مركزي  «در فصل   . اي حزب قرار نداشت     چارچوب ساختار اساسنامه  

 مركزي سازمانهاي مخفـي      كميسيون«اي به نام       دبيران حزب، ارگان ويژه    هيأتكه در جنب    
هـدايت  »  كـل  شـعبه تـشكيالت   «اين ارگان به عنوان ارگان موازي       . وجود داشت » و نظامي 

بـر ايـن اسـاس بررسـي اجمـالي          .  نظامي حزب توده را بـه عهـده داشـت           -سازمان مخفي 
  :گيريم تشكيالت حزب توده را در پنج محور ذيل پي مي

  .ـ سازمان ايالتي تهران1
  . در شهرستانهاـ سازمانهاي حزب توده2
  .شورـ تشكيالت خارج از ك3
   .ـ سازمان مخفي4
  .ـ نظامي5

  
  )سات (ـ سازمان ايالتي تهران1

  سابقه تاريخي
 و قلب سياسي و اقتصادي كشور طبعاً مركز ثقـل فعاليـت              به عنوان پايتخت ايران    تهران

 در هـر تـشكيالت      ين دليل سازمان تهران   كمونيستهاي ايران، از آغاز تا امروز، بوده و به هم         
اين امر در ساير كشورها صادق اسـت        . شده است   سياسي واجد اهميت درجه اول تلقي مي      

به علت اهميت آن عضو پوليت  ) پايتخت ( دبير اول سازمان حزبي مسكو     و مثالً در شوروي   
اگـر بخـواهيم پيـشينه    . يف مقتـدرترين اعـضاي آن بـود   حزب در رد )  سياسي هيأت(بورو  
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 بررسي كنيم، ايـن تاريخچـه در واقـع بـا تاريخچـه              تاريخي فعاليت كمونيستها را در تهران     
  . يابد ماركسيسم در ايران انطباق مي

  در تهـران   هاي سازمان حـزب تـوده       ، نخستين نطفه  1320 در مهر    با تأسيس حزب توده   
 17در  . به عنوان نخستين سازمان حزب آغاز به كار كرد        » سازمان ايالتي تهران  «منعقد شد و    

 تي تهـران   برگزار شد و اعضاي كميته ايـال        نخستين كنفرانس سازمان ايالتي تهران     1321مهر  
دومـين  . كردنـد   نقش كميته مركزي حـزب را ايفـا مـي         ) 1323(تا تشكيل كنگره اول حزب      

 نفر را بـه     11 نماينده برگزار شد و      192 با حضور    1324 مرداد   26 در   كنفرانس ايالتي تهران  
  . انتخاب كردعضويت كميته ايالتي تهران

در ايـن كنفـرانس تعـدادي از        . برگـزار شـد    1326 در تير    سومين كنفرانس ايالتي تهران   
، از جملـه    )شـهرت داشـتند   » طلبـان   اصـالح «كه بـه    (عناصر معترض به رهبري حزب توده       

در .  انتخـاب شـدند    ويت كميته ايالتي تهـران    د، به عض  احم   و جالل آل   ن ملك يمهندس حس 
 11 نفـر از     6كه در آن       رخ داد    ، به رهبري خليل ملكي    »طلبان  اصالح«، انشعاب   1326بهمن  

، ، مهنـدس حـسين ملـك   محمـدعلي جـواهري  ( مشاركت داشـتند  عضو كميته ايالتي تهران 
اصـالح  «). ي، محمـد سـالك    محمـد   د، محمد امين  احم  ، جالل آل  مهندس ابوالفضل ناصحي  

 مبـادرت ورزيدنـد و      »ليـست تـوده ايـران     جمعيـت سوسيا  «به تأسيس حزبي به نام      » طلبان
در فـروردين   . ا را پديـد آوردنـد     هـ   يا سوسياليـست  » نيروي سوم «جريان سياسي موسوم به     

 برگـزار شـد و بـا اخـراج          تهرانالعاده نمايندگان سومين كنفرانس ايالتي        ، جلسه فوق  1327
  . نفر را به عضويت كميته ايالتي تهران انتخاب كرد12، »طلبان اصالح«

،  بـا نورالـدين كيـانوري   ، رهبري سازمان ايالتي تهران1332  مرداد 28در آستانه كودتاي    
 قـرار   در رأس سازمان ايـالتي، كميتـه ايـالتي تهـران          .  اجرائيه كميته مركزي بود    هيأت عضو

اداره ) ، زاخاريـان  ي، اكبر شاندرمني  اهللا قريش   امان( نفره   3 دبيران   هيأتداشت كه توسط يك     
  . شد مي

 سازمان ناحيـه تقـسيم     6 به   سازمان ايالتي تهران  .  نفر بودند  8 اعضاي كميته ايالتي تهران   
 نـواحي شـشگانه تهـران     (شد كه در رأس هر سازمان ناحيه، كميته ناحيـه قـرار داشـت                 مي

ـ : عبارت بود از   مال شرق، ناحيه دو ـ شمال غرب، ناحيه سه ـ جنوب غرب،   ش ناحيه يك 
پـس از  ). ، ناحيـه شـش ـ شـهر ري    ناحيه چهار ـ جنوب شرق، ناحيه پنج ـ حومـه تهـران    

، علي قريشي( دبيران جديد كميته ايالتي هيأت شد و   جايگزين كيانوري  كودتا، دكتر جودت  
ـ  در ايـن زمـان افـرادي چـون فـرج     . تشكيل گرديد ) ، مهندس احمد وكيلي   متقي ي، اهللا ميزان

.  درآمدنـد  ميتـه ايـالتي تهـران      به عنوان مسئولين ناحيه به عـضويت ك         و باقر مؤمني   بهزادي
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شد و مـسئول آن مهنـدس صـادق           يك ناحيه دهقاني محسوب مي    ) حومه(ناحيه پنج تهران    
  . بود و سپس باقر مؤمنيانصاري

 به خـارج و دسـتگيري بـسياري از       ري و دكتر كيانو   ، با فرار دكتر جودت    1334در سال   
در سـال   .  به شـدت كـاهش يافـت        در تهران  كادرهاي حزب، فعاليتهاي سازمان حزب توده     

  دبيـران كميتـه ايـالتي      هيأتتنها فرد باقيمانده از      (، تشكيالت تهران توسط علي متقي     1335
با تسليم متقي به رژيم و همكـاري        . شد   اداره مي  با همكاري خسرو روزبه   )  در كشور  تهران

پـس  .  بقاياي اين سازمان متالشي شد     1336با فرمانداري نظامي و دستگيري روزبه در سال         
 در تهـران را فـردي بـه نـام           قاياي تشكيالت حزب تـوده    ، اداره معدود ب   از دستگيري روزبه  

در . به دست گرفت كه از عوامل سازمان امنيت رژيم پهلـوي بـود            ) دانش (اهللا نادري   قدرت
 بـه تجديـد سـازمان     ياري توسط عامل نفوذي خود به نام عباس شهر         نيز ساواك  1340دهه  

  1. دست زد»تشكيالت تهران« با نام ها در تهران اي بقاياي توده
 شـد و    ي وارد تهران  اهللا ميزان    فرج 1357، در زمستان    با پيروزي انقالب اسالمي در ايران     

سـازمان  « در تهـران، كـه   ريزي سازمان جديد حزب تـوده       به پايه  با همكاري عباس حجري   
 1358 از آغـاز سـال       تي تهـران  سـازمان ايـال   . شد، پرداخت    خوانده مي  )سات(» ايالتي تهران 

  .فعاليت خود را آغاز نمود
  

  ساختار سازمان ايالتي تهران
   تشكيالت ـالف

 و  ، سـولقان  ، لواسـانات   در شمال؛ شميرانات   محدوده تحت پوشش سازمان ايالتي تهران     
 و حومه آن، در ، در غرب؛ كرجم، رباط كريم شهريارآباد ق   ، در جنوب؛ عارف، حسن    طالقان

سـازمانهاي حزبـي    . شـد   ن را شـامل مـي     هاي پارچي    و حومه آن تا محور كوه      شرق؛ ورامين 
، در شـرق؛ سـازمان    و سـازمان ايـالتي مازنـدران   مرز در شـمال؛ سـازمان شـهر دماونـد      هم

هر سـاوه و سـازمان      ، در جنوب؛ سازمان ش    ، در غرب؛ سازمان شهر قزوين     شهرستان سمنان 
  . بودشهر قم

شد كـه در       به هفت سازمان ناحيه تقسيم مي      ، سازمان ايالتي تهران   1358در اواسط سال    
يعنـي سـازمانهاي    . قرار داشـت  ) با حقوق كميته شهر   (رأس هر سازمان ناحيه، كميته ناحيه       

. شـدند   اي موازي با سازمان شهر در ساير مناطق محسوب مي            اساسنامه  از نظر  نواحي تهران 

                                                            
 .259ـ 254، صص ، كژراههمراجعه شود به احسان طبري. 1
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و هـر سـازمان بخـش    ) به رهبـري كميتـه بخـش     (هر سازمان ناحيه، چندين سازمان بخش       
  . گرفت چندين شاخه را در بر مي

گانه تهران عبارت بود از؛ ناحيه شمال، ناحيه غـرب، ناحيـه مركـز، ناحيـه                  نواحي هفت 
ناحيـه دبيرخانـه محـدوده      ). دبيرخانـه (، ناحيـه شـرق، ناحيـه صـفر        ، ناحيـه كـرج    شهر ري 

گرفت و كاركنان شعب مركزي و عناصـر نفـوذي را تحـت               جغرافيايي خاصي را در بر نمي     
  .پوشش داشت

. ، نواحي فوق تجزيه شد و محدوده جغرافيايي آنها كـوچكتر گرديـد           با رشد كمي سات   
. ، ناحيه غرب به دو و سپس به سه ناحيه تقسيم شد           حوزة فعاليت  آغاز به علت گسترش      در

به علـت وجـود     ) جاده ساوه ( ناحيه جنوب    45بعداً ناحيه مركز به دو ناحيه و سپس بخش          
 ناحيـه شـرق نيـز بـه دو          1361نيروهاي كارگري به يك ناحيه مستقل و سرانجام در سـال            

 به نواحي كوچكتر شـد عبـارت   عواملي كه سبب تقسيم سازمانهاي تهران. م شد ناحيه تقسي 
هـا در ناحيـه مربوطـه، وسـعت ناحيـه، تـراكم               بود از تراكم نيروهاي حزبي، تراكم كارخانه      

هـاي جديـد، ضـرورت كنتـرل          ادارات در ناحيه، رشد كادرهاي حزبي جهـت اداره كميتـه          
بر سازمان تحت پوشش، ايجاد تحرك بيشتر تشكيالت، مالحظات         هاي ناحيه     تر كميته   دقيق

 كـاملترين   ، سازمان ايالتي تهران   1361بدين ترتيب، در سال     . امنيتي و اجتناب از تمركز كار     
 را بـه خـود گرفـت و بـه عنـوان             شكل سازماني دوران حيـات چهـل سـاله حـزب تـوده            

  . در ميان سازمانهاي ايالتي آن نمايان شدترين سازمان حزب توده ترين و فعال متشكل
 را به عهده داشـت       مسئوليت كميته ايالتي تهران     بجستاني ، عباس حجري  1358در سال   

كميته ايالتي عالوه بر دبير     . كرد  فعاليت مي ) مسئول تشكيالت كل  (ي  يزاناهللا م   كه زيرنظر فرج  
 مـسئول كميتـه ناحيـه        ،)بهـزاد (محسن علـوي    : گرفت  ، اين اعضا را در بر مي      )حجري(آن  

، مسئول كميته   بقايي) برزو(كميته ناحيه مركز؛ دكتر فريبرز      ، مسئول   غرب؛ دكتر احمد دانش   
ت، مسئول كميتـه    دوس  ، مسئول كميته ناحيه شرق؛ داوود صلح      ناحيه شمال؛ صابر محمدزاده   

به عنوان مسئول سازمان     (مرث زرشناس  عالوه بر مسئولين تشـكيالتـي فـوق، كيو      1.جنوب

                                                            
اد دسـتگير و بـه ده   نـژ   اهللا پاك   به اتفاق شكر  . ش1349بود كه در    » گروه فلسطين «ت از اعضاي    دوس  داوود صلح . 1

اي در    تـأثير افـسران تـوده     تحـت مدرضا شالگونياي ديگر از جمله مح او به اتفاق عده   . سال زندان محكوم شد   
 تـا پيـروزي     دوسـت    ولي صـلح   ؛ پس از مدتي از حزب توده بريد       شالگوني.  گرايش يافت  زندان به حزب توده   

 مسئول كميته ناحيـه جنـوب شـد ولـي بـه علـت               1358در  او  . اي ماند   انقالب اسالمي و آزادي از زندان توده      
 »راه كـارگر  « پس از انقالب اسالمي، تئوريـسين گـروه          شالگوني. گيري كرد   انتقادات شديد از حزب توده كناره     

 .شد
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بـه عنـوان مـسئول تـشكيالت زنـان در       (، دكتر فاطمه ايـزدي )ايالتي جوانان توده در تهران   
عـضو  ) به عنوان مسئول شعبه تبليغات سـازمان ايـالتي تهـران           ( آزاد و مهرداد فرجاد  ) تهران

اي تهـران و محمـود         مـسئوليت شـعبه امـور تـوده        دكتـر دانـش   .  بودنـد  كميته ايالتي تهران  
  . را به عهده داشت مسئوليت شعبه كارگري تهراندروغنيسي

اكنـون سـازمان   . تـر شـد   تر و كامل  پيچيده سازماندهي كميته ايالتي تهران1361در سال   
به . داد  سازمان بخش را تحت پوشش قرار مي       40 كه   شد   ناحيه تقسيم مي   13 به   ايالتي تهران 

هاي تخصصي جنب كميتـه ايـالتي         عالوه شعب ايالتي جديد نيز تأسيس شده و نقش ارگان         
 شعبه ايالتي ممكن    12 سازمان ناحيه و     13از آنجا كه تشكيل جلسه مسئولين       . كرد    را ايفا مي  

 بـه سـه منطقـه       مرد، سازمان تهـران   ش  نبود و مالحظات امنيتي جداً تمركز كار را مردود مي         
، شمال، مركـز    2، غرب   )دبيرخانه(مسئولين نواحي صفر    . تقسيم شد ) شمال، مركز، جنوب  (
، 1، در جلسه مشتركي به نام جلسه مسئولين نواحي منطقه شمال، مسئولين نـواحي مركـز       2

ولين نـواحي جنـوب،   ، در جلسه مسئولين نواحي منطقه مركز، مسئ       2، شرق   1، شرق 1غرب  
. شـدند   در جلسه منطقه جنوب مجتمع مي37، ناحيه )جاده ساوه (45، ناحيه ، شهر ري  كرج

يـالتي  به تشكيالت، او به عنـوان دبيـر دوم كميتـه ا           ) حيدر مهرگان  (با انتقال رحمان هاتفي   
گانه توسط يكي از دبيـران كميتـه          منصوب شد و جلسات مناطق سه     ) معاون حجري (تهران  

شـد و     گانه تهران كميته حزبي محـسوب نمـي         جلسات مناطق سه  . شد   اداره مي  ايالتي تهران 
 براي عدم تـراكم     ايالتي تهران اي نبود، بلكه تنها تقسيم كار دروني كميته           داراي حقوق ويژه  

  .كارها در رأس هرم تشكيالتي و تحرك بيشتر بود
  

  ، مسئول سازمان ايالتي تهران بجستانينامه عباس حجري زندگي
 متولد شد و پس از پايان تحصيالت متوسطه در همين شهر،             در مشهد  1301او در سال    

التحصيل شـد و در سـال          فارغ 1323 گرديد و در سال       وارد دانشكده افسري   1321در سال   
  ايـن  بـا لـو رفـتن   1333در شـهريور  .  درآمـد  به عضويت سازمان نظامي حزب توده 1324

 حجـري .  دستگير و به حبس ابد محكوم شـد        ازمان، سروان پياده عباس حجري بجستاني     س
 در  1357اي بارها ابراز ندامت كرد، ولي تـا پـائيز             نيز در زندان همراه با ساير زندانيان توده       

، عمـويي ( نفر رفقاي خود     5ود كه به همراه     زندان ماند و تنها با اوجگيري انقالب اسالمي ب        
  در تجديد فعاليت حـزب تـوده       حجري. رهايي يافت ) شمن  ، كي ، ذوالقدر ، باقرزاده شلتوكي

ه اول ايفا كرد و به علت خصوصيات شخصيتي، از آغاز مسئوليت            پس از انقالب نقش درج    
 رابطـه تبعيـت      و جوانـشير   رابطه او با كيانوري   .  به او واگذار شد    اداره سازمان ايالتي تهران   
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 را ايفا   زمان ايالتي تهران  مطلق بود و وي مانند يك ماشين منضبط و مطيع نقش مديريت سا            
غياباً به عنوان عضو كميتـه      ) 1357اسفند  ( در پلنوم شانزدهم كميته مركزي       حجري. كرد  مي

) 1360فـروردين  ( سياسي و در پلنوم هفدهم    هيأتمركزي و پس از چندي به عنوان عضو         
  .مركزي منصوب شدبه عنوان دبير كميته 

  
  ب ـ شعبه ايالتي تهران

 پيشتر سخن گفتيم و شعب و كاركرد و جايگاه آن در سازمان حزب توده        » شعبه«دربارة  
، در جنـب هـر كميتـه        در سـاختار حـزب تـوده      . مركزي حزب را مورد بررسي قرار داديم      

 تخصصي و كارشناسي تابع آن كميته قـرار داشـت كـه اسـتقالل نـسبي و                  حزبي، ارگانهاي 
اين شعب هر چنـد تـابع كميتـه حزبـي           . ساخت  تحرك سازمان حزبي مربوطه را ممكن مي      

خود بودند ولي در عين حال در ارتباط با شعب مركزي قرار داشتند و نوعي ارتباط دوگانه                 
وجـود داشـت كـه در ايـن ميـان           )  همنام با شعبه مركزي  (و عمودي   ) با كميته حزبي  (افقي  

شد و مانع تجزيـه سـازمانهاي محلـي           ارتباط افقي ارتباط اصلي و تعيين كننده محسوب مي        
  .گرديد حزب به اندامهاي پاره پاره و پراكنده مي

 در  شـعب ايـالتي تهـران     .  نيز در جنب خود داراي شعب ايالتي بـود         كميته ايالتي تهران  
مجموعه سازمان حزبي نقش مهمي داشت و در ارتباط تنگاتنگ با شعب مركزي، در واقـع                

 تـا بـدان حـد       اهميت شعب ايالتي تهران   . نمود  سهم اصلي در فعاليت شعب مركزي ايفا مي       
 كادرهـاي  بود كه معموالً مسئولين شعب ايالتي تهران از اعضاي كميته مركزي حزب و يا از      

در . كردنـد   نام نقش معاون و مسئول دوم را ايفا مـي           درجه اول بودند و در شعبه مركزي هم       
 هر شعبه ايالتي تهران داراي يك مسئول بود كه توسـط يكـي از دبيـران كميتـه                   1361سال  

  .شد ايالتي تهران هدايت مي
  

  شعب تشكيالت ايالتي تهران
هاي حزبي وجود داشت، به معناي ارگان تخصـصي           كميتهشعبه تشكيالت كه در جنب      

اي است كه كاركرد كارشناس پيگيري و حل و فصل مسايل سازماني را به عهـده دارد                   ويژه
و لذا با كميته حزبي، به عنوان عاليترين ارگان رهبري كننده سازمان حزبي مربوطه، متفاوت               

  .است
، از همان آغاز شعبه تشكيالت به عنوان جلسه مسئولين نـواحي            در سازمان ايالتي تهران   

اي و تفـاوت آن بـا كـار           گانه تهران تشكيل شد، ولي در شناخت كاركرد ويـژه شـعبه             هفت
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اين جلسه از سويي به عنوان كميته حزبي        . كميته حزبي سردرگمي و اغتشاش وجود داشت      
كوشيد تا به حـل        عنوان شعبه كارشناسي مي    پرداخت و از سوي ديگر به       گيري مي   به تصميم 

در . و فصل مسايل سازماني تهران بپردازد ولذا عمالً در اجراي هر دو كـاركرد عقـيم مانـد                 
، شعبه تشكيالت منحل شـد و وظـايف آن    دبيران كميته ايالتي تهران هيأتنتيجه، با تشكيل    

  .به عهده گرفتندرا دبيران كميته ايالتي رأساً 
 به عنوان دبير دوم كميتـه ايـالتي       ، با تجديد سازمان حزب، رحمان هاتفي      1361در سال   

 را نيـز بـه دسـت گرفـت و بـر              مسئوليت فعاليت مجدد شعبه تشكيالت ايالتي تهران       تهران
 ناحيه نيز شعب تشكيالت ناحيه تأسيس شد كه مـسئولين           هاي  همين اساس در جنب كميته    

هاي بخش، مسئول كميته      در سطح كميته  . شدند  آن معموالً معاون مسئول ناحيه محسوب مي      
  .كرد بخش معموالً مسئول تشكيالت بخش نيز بود و در شعبه تشكيالت ناحيه شركت مي

 بـود كـه هـر يـك مـسئوليت شـعب              مركب از سه عـضو     شعبه تشكيالت ايالتي تهران   
آنـان بـا مـسئولين شـعبه        .  را به عهده داشتند    تشكيالت سازمانهاي نواحي يك منطقه تهران     

ايـن  . كردنـد  تشكيالت هر ناحيه در منطقه تحت پوشش خود به طور انفرادي مالقـات مـي           
 ناحيـه  5ـ4شكيالتي هاي ت  شيوه تماس به دليل مالحظات امنيتي و اجتناب از تراكم گزارش          

شد و تمـاس انفـرادي       در سطح ناحيه، جلسه شعبه تشكيالت برگزار مي       . در يك جلسه بود   
نبود و مسئولين تشكيالت سازمانهاي بخش در جلسات هفتگي به رياسـت مـسئول شـعبه                

در اين جلسات مسئول شعبه اطالعات ناحيه نيز شركت         . كردند  تشكيالت ناحيه شركت مي   
الت ايالتي از نظر جايگاه اساسنامه و حقوق حزبي ماننـد سـاير شـعب               شعب تشكي  .داشت

ايالتي بود، با اين تفاوت كه به دليل اهميـت كـار، وظـايف اجرايـي بيـشتري داشـت و در                      
  .گيري به آن تفويض شده بود مواردي نيز قدرت تصميم

دسـته اول   . ن تقسيم كـرد   توا   را به دو دسته مي     كاركردهاي شعبه تشكيالت ايالتي تهران    
كاركردهايي است كه وظيفه مشخص خود شعبه ايـالتي نبـود، بلكـه از حقـوق و وظـايف                   
. شعب تشكيالت سازمانهاي نواحي بود و شعبه ايالتي بر اجراي آن صرفاً نقش ناظر داشت              

  :اين كاركردهاي شعب تشكيالت نواحي عبارت بود از
. شـد  خـش بـه كميتـه ناحيـه معرفـي مـي         ـ پذيرش اعضاي جديد كه از سوي كميته ب        1

نامه و اطالعات مربوط به متقاضي عضويت به همراه نظريه معرفين در جلسه شـعبه                 زندگي
نمـود و اگـر       مسئول اطالعات ناحيه نظر خود را اعـالم مـي         . شد  تشكيالت ناحيه مطرح مي   

 هـزار   30(ه  كرد و نام متقاضي در فهرسـت سـيا          ديد پيگيري مي    نامه او مي    ابهامي در زندگي  
شد با رأي اكثريت اعضاي       شد و اگر عضويت او بالمانع تشخيص داده مي          كنترل مي ) نفري
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  شد اضي به حوزه آزمايشي ارجاع ميگرديد و فرد متق شعبه تصويب مي
ـ تصويب يا رد پيشنهاد كميته بخش جهت ارتقاء عضو ساده به مـسئول رده دو و يـا                   2

در ايـن   .  يك نيز از وظايف شعبه تشكيالت ناحيه بـود         ارتقاء مسئول رده دو به مسئول رده      
  شد مورد نيز به ترتيب باال عمل مي

 پيشنهاد ارتقاء مسئول درجه يك به عضويت در كميته بخش، كه توسـط شـعبه                ارائهـ  3
  ب فوق بودتصويب پيشنهاد به ترتي. شد  ميارائهتشكيالت ناحيه به شعبه تشكيالت ايالتي 

ه ناحيه، به شـعبه تـشكيالت       قاء عضو كميته بخش به عضويت كميت       پيشنهاد ارت  ارائهـ  4
  ايالتي
و )  هـزار نفـري  30(ـ تصويب و كنترل اسامي مـسئولين رده يـك بـا فهرسـت سـياه                 5

  رسوخ عناصر نفوذي در تشكيالت حزبجلوگيري از 
دو براي ارتقـاء    هاي مسئولين رده يك و رده           ـ سنجش و شناخت استعدادها و توانايي      6

   در هرم حزبيآنها
  يالتي آنهاهاي عادي، رده دو و رده يك و رسيدگي به مسايل تشك ـ بازرسي حوزه7
 كنترل اسامي اعضاي رسمي و آزمايشي كه پيش از شركت مسئول اطالعـات ناحيـه     -8

  شعبه تشكيالت، عضو حزب شده بودنددر 
خـش در دو    ـ آرشيو كردن اسامي، شماره تشكيالتي و شماره ثابت اعضاي سـازمان ب            9

  هداري آن توسط مسئول تشكيالت بخشفهرست و نگ
ـ صدور شماره ثابت براي افرادي كه دوره آزمايـشي را گذرانيـده و صـدور شـماره               10

  اند و يا اعضايي كه جا به جا شدهتشكيالتي به اعضاي جديد 
 دسته دوم از كاركردهاي شعبه تشكيالت ايالتي، كاركردهايي است كه مستقيماً از حقوق        

گرفـت و     اين دسته از كاركردها رأساً توسط شعبه ايالتي انجام مي         . و وظايف اين ارگان بود    
  :اين كاركردها عبارت بود از.  بودنظارت آن به عهده دبيران كميته ايالتي تهران

 بـه   ـ تصويب يا رد پيشنهاد شعبه تشكيالت ناحيه دال بـر ارتقـاء مـسئولين رده يـك                 1
عضويت كميته بخش و يا ارتقاء عضو كميته بخش بـه عـضويت كميتـه ناحيـه بـر اسـاس                  

  .هاي شخصيتي و امنيتي بررسي
ها در ابعاد امنيتي، سياسي و كارايي         هاي نواحي و بخش     ـ شناخت كامل اعضاي كميته    2

و و استعدادها به منظور استفاده به موقع و ارتقاء آنـان بـه سـطح كادرهـاي شـعب ايـالتي                      
  .دستگاه كميته مركزي

هـاي نـواحي بـه منظـور          ـ تهيه قرارهاي اضطراري با مسئولين نواحي و اعضاي كميته         3
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  .تجديد ارتباط و جلوگيري از قطع رابطه در صورت دستگيري آنها
ايل هاي نواحي بـه منظـور حـل و فـصل مـس              هاي كميته   ـ تماس با مسئولين دبيرخانه    4

  .و صحت عملكرد پيكها ها اي و انتقال گزارش دبيرخانه
ـ تماس انفرادي ـ و گاه سه نفره ـ با مسئولين شعب تشكيالت نواحي و نظـارت بـر     5

  .كاركردهاي آنان
  

  شعبه اطالعات ايالتي
 1361 آغاز شد ولي تا آغاز سـال         1358با آن كه فعاليت شعبه مركزي اطالعات از سال          

. اطالعات ايالتي وجـود نداشـت     در سطح شعبه مركزي متمركز بود و شعب         امور اطالعاتي   
در اين مقطع، شعبه اطالعات يك ارگان كامالً پوشيده و پنهاني بود و شبكه حزبي از وجود                 

در سـازمانهاي   » پذيرش و خبر  « شعبه اطالعات با نام      1361در آغاز سال    . آن اطالع نداشت  
  .نيز آغاز به كار كرد» شعبه پذيرش و خبر كميته ايالتي تهران«حزبي تأسيس شد و از جمله 

تر   با توجه به اين كه انجام كاركردهاي اطالعاتي و امنيتي مركزي حزب از طرق پوشيده              
شد، و با توجه به اين كـه          گونه عمل مي     نيز همين  1358 -1360نيز ميسر بود و در سالهاي       

العاتي و قضايي نهادهاي جمهـوري اسـالمي         در زير ضربات اط     حزب توده  1361در سال   
رسد تأسيس ارگانهـاي اطالعـاتي در سراسـر            قرار داشت، در وهلة نخست به نظر مي        ايران

كنـد و سـري بـودن كـار را مخـدوش              پذيري آن را بيشتر مي      ـ كه الجرم ضربه     شبكه حزبي 
اين حركت گامي به سوي علنـي شـدن شـعبه           در واقع   . ـ يك اقدام نادرست است      سازد  مي

مركزي اطالعات در شرايطي كه حزب نياز به پنهانكاري بيـشتر داشـت و مجموعـة شـبكه            
  !توان تحليل كرد؟  اين تناقض را چگونه مي. شد نهاد، تلقي مي حزبي در اين مسير گام مي
 نظـامي و     - سـازمان مخفـي    از طريـق     ، رهبري حزب توده   1361بايد گفت كه در سال      

هـاي     در ايران دريافته بود كه فعاليـت       ب.گ. شبكه كا  ل نفوذي و به ويژه از كانال رابط       عوام
جاسوسي او لو رفته و اطالعات قابل توجهي توسط نهادهاي جمهوري اسالمي كشف شده              

ملكردهاي حزب در    دبيران روشن شده بود كه به دليل ع        هيأتهاي دروني     در تحليل . است
 برخي اطالعات به مقامات، نهادهاي قضايي و        ارائه و به ويژه     1358 -1360شرايط سالهاي   

اطالعاتي كشور نسبت به فعاليت اطالعاتي حزب توده شناخت كافي دارند و كتمان آن بـه                
در اين ميان آنچه كه براي رهبري حـزب تـوده اهميـت درجـه اول                . وجه ميسر نيست    هيچ

روشن بـود كـه     . هاي عوامل نفوذي حزب بود       نظامي و شبكه     -تار سازمان مخفي  داشت است 
ر دستگاه كميته مركزي وجود نداشت      ديگر امكان پنهان ساختن وجود يك نهاد اطالعاتي د        
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شود و با تأسيس ارگانهـاي محلـي در         » آفتابي«و لذا بهتر اين بود كه شعبه اطالعات حزب          
بدينـسان، در صـورت     . داده شـود  » رسمي«و  » قانوني «جنب سازمانهاي حزبي به آن حالت     

پيگيري مقامات قضايي و اطالعاتي كشور و زير فشار قرار گرفتن رهبري حـزب، حـداكثر                
شعبه پذيرش و   «رفت، كه آن نيز با پوشش نام          شعبه مركزي و شعب محلي اطالعات لو مي       

ر گـروه سياسـي از نـوع    كرد، كه وجود آن الزمه عملكرد ه يك ارگان موجه جلوه مي » خبر
 و رهبري حزب توده اين بـود كـه بـدين ترتيـب ضـربه                ب.گ.تحليل كا . حزب توده است  

محـدود خواهـد شـد و       » پـذيرش و خبـر    «مقامات جمهوري اسالمي در حد شعب موجـه         
 1361بدين ترتيب، در سال     . جلوي تسري ضربه به سازمان مخفي و نظامي سد خواهد شد          

  .در سطح شبكه حزبي سازماندهي و تأسيس شد» رش و خبرپذي«شعب 
 ، ابتدا يكي از كادرهاي تشكيالتي ورزيده سازمان جوانـان         در سطح سازمان ايالتي تهران    

 منصوب  ش و خبر تهران    به حزب انتقال يافت و به عنوان مسئول پذير          هادي هرمزي   به نام 
اش ـ نـسبت     با توجه به سوابق سياسي - انتخاب او با اين معيار صورت گرفت كه وي. شد

 نظامي اطالعي نـدارد و در صـورت دسـتگيري      -به فعاليتهاي سري حزب و سازمان مخفي      
اعـضاي شـعبه    . واهد ماند  محدود خ   اطالعات او در چارچوب شعب خبر ايالتي تهران        ارائه

 گانه تهران    سه نفر بودند كه هر يك مسئوليت يكي از مناطق سه           ايالتي خبر و پذيرش تهران    
هر كميته ناحيه نيز داراي يك مسئول خبر و پـذيرش شـد و در كميتـه                 . را به عهده داشتند   

اطالعات منطقـه، مـسئول اطالعـات       مسئول  . بخش نيز مسئول خبر و پذيرش تعيين گرديد       
كـرد و تمـاس مـسئول ناحيـه نيـز بـا مـسئولين خبـر                   ناحيه را به طور انفرادي مالقات مي      

در واقع، پنهانكاري در شعبه خبر يك درجه بيـشتر از   . هاي بخش به طور انفرادي بود       كميته
يالت همانطور كه ذكر شد، مسئول خبر ناحيه در جلسه شـعبه تـشك            . شعبه تشكيالت است  
مسئولين اطالعاتي ايـالتي، ناحيـه و بخـش بايـد بـه سـمتي حركـت                 . ناحيه شركت داشت  

 گيـرد و از انتقـال        كردند كه كليه مبادالت اطالعاتي ميان آنها به صورت شـفاهي انجـام              مي
  .توانست به مدرك جرم حزب تبديل شود، اجتناب ورزند اطالعات كتبي، كه مي

و ساير شعب محلي كـه درجنـب سـازمانهاي           ( تهران كاركردهاي شعبه اطالعات ايالتي   
بـه طـور كلـي      ) ايالتي و سازمانهاي شهرستان و شهر مستقل در سراسر كشور تشكيل شـد            

  :عبارت بود از
ـ كاركرد پوششي، به معناي ايجاد يك نهاد نيمه رسمي و نسبتاً موجه براي جلوگيري               1

. مانهاي كامالً سري و جاسوسي مخفي و نظامي حزب       از انتقال ضربه نهادهاي كشور به ساز      
اين كاركرد، همانگونه كه گفتيم، مهمترين علت وجودي تأسيس شعب محلي اطالعـات را              
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داد، در غير اين صورت انجـام سـاير كاركردهـا توسـط شـبكه خبـري و شـعبه                      تشكيل مي 
  . تشكيالت كامالً ممكن بود

ال هرگونه خبـر ـ ولـو كـم ارزش ـ بـه       ـ فعال كردن سازمانهاي حزبي در جهت ارس2
رهبري حزب، با اين استدالل كه رهبري حزب بدون دستيابي به كليه اطالعات ـ ولو ناچيز  
ـ قادر به شناخت رخدادها، حوادث و جريانات اجتماعي و سياسي كشور نيست و الجـرم                

  . دهدارائهتواند تحليل مشخصي از اوضاع مشخص  نمي
  .هاي ارسالي ز طريق گزارشـ شناخت منابع خبري ا3
  .ـ شناسايي مراكز كسب خبر از طريق گزارشهاي ارسالي4
  .ـ تماس مستقيم با منابع خبري و تبديل آنها به منابع خبري فعال و دايم5
 به شعبه مركزي    ارائهبندي آن به منظور       ـ كسب، اطالع از مسايل جاري كشور و جمع        6

  .اطالعات
  .سياسي مخالف حزبـ اطالع از فعاليت گروههاي 7
هاي سياسي كشور، اعم از حاكميت اسالمي و اپوزيسيون         اطالع از مواضع شخصيت     -8

  .راست و چپ
 هزار نفـري شـعبه مركـزي        30ـ استخراج اسامي ضدانقالب و كمك به تهيه فهرست          9

  .اطالعات از طريق گزارشات واصله از سازمان حزبي
  .در دفتر سازمان ناحيه و سازمان بخشـ تهيه آرشيو ضدانقالبيون محل مربوطه 10

  
  شعبه آموزش ايالتي تهران

 قرار داشت و وظيفه سازماندهي       در جنب كميته ايالتي تهران     شعبه آموزش ايالتي تهران   
  . را به عهده داشتآموزش و ايدئولوژيك اعضاي سات

  
   تبليغات ايالتي تهرانشعبه

در ابتـدا مـسئول آن      .  به وجود آمد   1358 از آغاز سال     شعبه تبليغات كميته ايالتي تهران    
  . حول شد مآزاد پس از مدت كوتاهي اين مسئوليت به مهرداد فرجاد.  بودصابر محمدزاده

  شعبه بازرسي و رسيدگي ايالتي تهران
 عضو كميته    به وجود آمد، مسئول آن احمدعلي رصدي       1360اين شعبه در اواسط سال      

اعضاي شعبه فوق هر يك مـسئوليت رسـيدگي بـه           .  بود مركزي و عضو كميته ايالتي تهران     
  . را به عهده داشتندرانيك يا چند ناحيه ته
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  :وظايف اين شعبه عبارت بود از
هـاي رده يـك و رده دو و    ها و حوزه   هاي بخش   هاي نواحي، كميته    ـ سركشي به كميته   1

  .ساده و بازرسي از مجموعه عملكرد و نحوه كار آنها
  .شد  دريافت ميـ رسيدگي به شكاياتي كه از سازمان ايالتي تهران2
 و هماهنگ كـردن فعاليـت       ـ كمك به تشكيل شعب بازرسي و رسيدگي نواحي تهران         3

  . آنها
  

  شعبه كارگري ايالتي تهران
، عـضو    تشكيل شد و مسئول آن محمـود سـيدروغني         1358اين شعبه نيز از اوايل سال       

  .  بودتي تهرانكميته ايال
  

  شعبه زنان ايالتي تهران
، از   تـشكيل شـد و مـسئول آن دكتـر فاطمـه ايـزدي              1358اين شعبه نيز از اوايل سـال        

 بود كـه در پلنـوم هفـدهم عـضو مـشاور           »  خلق گروه منشعب از چريكهاي فدايي    «اعضاي  
 مـسئولين تـشكيالت دمكراتيـك     هيـأت شعبه فوق در واقع همان      . كميته مركزي حزب شد   

، مسئول تشكيالت دمكراتيـك زنـان        مسئوليت معاونت مريم فيروز     بود و ايزدي    تهران زنان
  . را به عهده داشت

  
  انان ايالتي تهرانشعبه جو

، دبيـر اول     تشكيل شد و مـسئول آن كيـومرث زرشـناس          1358اين شعبه از اوايل سال      
شعبه فوق در واقع همان كميته ايالتي .  و عضو كميته مركزي حزب بود     سازمان جوانان توده  

  . بود سازمان جوانان تودهتهران
  

  اي ايالتي تهران شعبه امور توده
، عـضو   تشكيل شد و مـسئول آن دكتـر احمـد دانـش        1358اين شعبه نيز از اوايل سال       

  .  بودكميته مركزي و عضو كميته ايالتي تهران
  

  شعبه دهقاني ايالتي تهران
 پديد شـد    1361 در سال    اين شعبه از آخرين شعبي بود كه در جنب كميته ايالتي تهران           
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بـر آنـان،    عـالوه   .  بودنـد   و جاده ساوه   ، شهرري و اعضاي آن مسئولين دهقاني نواحي كرج      
ك پا  اي متخصص دهقاني نيز در شعبه شركت داشتند، مسئوليت اين شعبه مهدي حسني              عده
  . بود
  

  شعبه ايالتي معاضدت تهران
 ايجاد شد و مركب از سه نفر بود كه مسئوليت معاضـدت هـر               1361اين شعبه در سال     

  :وظايف اين شعبه عبارت بود از.  را به عهده داشتندگانه تهران يك از مناطق سه
  .ـ كسب اطالع از اعضاي دستگير شده حزب1
  .ـ كسب اطالع از اعضاي آزاد شده حزب2
  .اي و اطالع از نيازهاي آنان ـ تماس با خانواده زندانيان توده3
ائيه بـه مراجـع     اي و هدايت آنان در ارسال شـكو         هاي زندانيان توده    ـ كمك به خانواده   4

  .حقوقي
  .گيري از امكانات مالي حزب در اين رابطه ـ بهره5

  .نظر شعبه روابط عمومي كميته مركزي حزب قرار داشت اين شعبه تحت
  

  شعبه ايالتي تداركات تهران
 بـه وجـود آمـد و مـسئوليت آن مـشابه بـا شـعبه مركـزي                   1361اين شعبه نيز در سال      

  .تداركات بود
  

   در شهرستانهاهاي حزب توده ـ سازمان 2
مـسايل  «شـد و همانگونـه كـه در فـصل              يك سازمان كشوري محسوب مي     حزب توده 

هاي ايـالتي حـزب در        توضيح داديم، طبق اساسنامه حزب توده، مجموعه سازمان       » سازماني
  . داد را تشكيل ميسراسر كشور اندام واحد سازمان سراسري حزب توده 

براي هماهنگي كليه سازمانهاي حزبي در سراسر كشور بـا دسـتگاه مركـزي حـزب، در          
اين شعبه به علت اهميـت سـازمان        . جنب كميته مركزي، شعبه تشكيالت كل وجود داشت       

بـا كميتـه ايـالتي      پيوندي آن با دستگاه مركزي حزب در ارتباط تنگاتنـگ              و هم  ايالتي تهران 
  .كرد  عمل ميتهران

هاي حزبي در ساير نقاط كـشور،       به عالوه، براي تأمين رهبري كميته مركزي بر سازمان        
شعبه تـشكيالت   «يك ارگان ويژه در جنب كميته مركزي و تابع شعبه تشكيالت كل، به نام               
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  . وجود داشت» شهرستانها
اي، شعبه شهرستانها يكـي از شـعب مركـزي حـزب محـسوب                اسنامهاز نظر جايگاه اس   

ولي براي حفظ   . كرديم  بررسي مي » شعبه تشكيالت كل  «شد و بايد آن را در ادامه مبحث           مي
هـاي حزبـي در       نظم در پژوهش حاضر، اين شعبه را در اين فصل و در رابطـه بـا سـازمان                 

  .دهيم شهرستانها مورد بررسي قرار مي
  

   شهرستانهاشعبه تشكيالت
 است در جنب كميته مركزي و تابع شعبه تشكيالت          شعبه تشكيالت شهرستانها، ارگاني   

كل، كه كاركرد هدايت سازمانهاي حزبي در شهرستانها و ايجاد هماهنگي ميان آنها و انتقال               
  .رهنمودهاي كميته مركزي به سراسر كشور را به عهده داشت

  
  پيشينيه تاريخي

هاي حزبـي در شهرسـتانهاي كـشور          ، ايجاد سازمان  1320 در مهر    أسيس حزب توده  با ت 
هاي شـمالي و       شوروي در استان   در آن دوران، حضور ارتش سرخ     . مورد توجه قرار گرفت   

سـاخت و بـه همـين دليـل بـه سـرعت               غربي كشور راه فعاليت حزب توده را همـوار مـي          
  . هاي محلي حزب در اين بخش از كشور آغاز به كار كرد مانساز

نخستين سازمان ايالتي حـزب تـوده كـه در شهرسـتانها تـشكيل شـد، سـازمان ايـالتي                    
و ) مـدير روزنامـه شـاهين      ( بـه وسـيله آقـازاده      1321 فـروردين    28 بود كـه در      آذربايجان

 بود كه يك ماه بعد      شخص اخير رهبر كميته ايالتي آذربايجان     .  تأسيس شد  ميرزاعلي بيرنگ 
، سازمان ايـالتي حـزب تـوده بـدون اطـالع             با تأسيس فرقه دمكرات آذربايجان     1.فوت كرد 

) 1339 (»كنفـرانس وحـدت   « بعدها، در    2.بري حزب، خود را منحل كرد و بدان پيوست        ره
بـه  »  در آذربايجـان   سازمان ايالتي حزب تـوده ايـران      « به حزب پيوست و نام       فرقه دمكرات 

  و گـيالن   ، خراسـان  ، مازندران ، حزب توده در مناطق آذربايجان     1321در سال   . خود گرفت 
،  مراغـه  ، داراي سازمان واليتي و در شـهرهاي اراك        داراي سازمان ايالتي، در استان اصفهان     

، ، كاشـان ، تكـاب ، علمـدار ، ممقـان ، اسـكو  ، زنوز ، قم ب، پل سفيد  آ  ، زير ، مالير ، قزوين بابل
بعدها شبكه حزبي در سراسر كـشور   . هاي محلي بود     داراي سازمان   ، و سراب  ، آستارا نهاوند

                                                            
 .234، ص كمونيزم در ايران. 1
 .68، ص ههكژرا. 2
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  .توسعه يافت
 بـه عنـوان مـسئول       دكتـر نورالـدين كيـانوري     ) 1327 (در دومين كنگـره حـزب تـوده       

بـه همـين    .  كل انتخاب شد و به فعاليت در شهرستانها توجه زياد مبذول گرديـد             تشكيالت
 و  1327 ايجاد شد كه پس از بهمن        )تشكيالت كل شهرستانها   (»تكش« به نام    منظور ارگاني 

 در رأس آن قـرار       دكتـر فـروتن    1328 و از سـال      غيرقانوني شدن حزب، محمـود بقراطـي      
 مـسئول   اي از سران حزب از زندان، احمد قاسمي         ، پس از فرار عده    1329در اواخر   . گرفت

ـ           پس از فرار قاسمي    1331در سال   . شد» تكش« وي مـسئول    بـه خـارج، مهنـدس علـي علُ
معـاون او و گرداننـده واقعـي    ) رهبر سابق سازمان جوانـان  (شد و مهندس شرميني   » تكش«

 در شهرستانها   عاليتهاي حزب توده  ، ف 32  مرداد 28پس از كودتاي     .تشكيالت شهرستانها بود  
شـد و توسـط سـاواك كـشف و نـابود              ها و محـافلي تـشكيل مـي         پراكنده بود و گاه گروه    

، فعاليـت حـزب تـوده در شهرسـتانها از اهميـت جـدي               1357بنابراين تا سـال     . گرديد  مي
  .برخوردار نبود

  
  ساختار و كاركرد شعبه

 پس از انقالب اسالمي، هواداران حزب توده و گروههـاي           با تجديد فعاليت حزب توده    
پراكنده حزبي در شهرستانها فعاليت خود را به صورت محفلي و با پخش مطبوعات حزبـي          

، شـعبه تـشكيالت     1358، در آغاز سال     با گشايش دفتر مركزي حزب در تهران      . آغاز كردند 
 كـه    ش گـذارده شـد    مـن   مسئوليت اين شعبه به عهده تقـي كـي        . ها نيز تأسيس شد     شهرستان

  .مسئول تشكيالت كل، فعاليت خود را آغاز كرد) جوانشير(ي اهللا ميزان زيرنظر فرج
  

  ش من نامه تقي كي زندگي
 شـد و بـا      در دوران دبيرستان جذب حزب توده     .  به دنيا آمد   در شهر رشت  تقي موسوي   

پس از چندي با تغيير .  به فعاليت در حزب پرداختورود به دانشكده حقوق دانشگاه تهران     
 رفت و در صفوف سازمان نظامي حزب        ش به دانشكده افسري   من  نام خود از موسوي به كي     

 در كمـك بـه      2 به فعاليت پرداخت و با درجه ستوان يكمي به عنوان بـازجوي ركـن                توده
 و عليرغم ابراز نـدامت       شد با كشف سازمان نظامي دستگير    . حزب توده نقش مؤثر ايفا كرد     

، رهايي يافـت و در تجديـد      با اوجگيري انقالب اسالمي ايران    . د در زندان مان   1357تا پائيز   
غياباً به  ) 1357اسفند  (ش در پلنوم شانزدهم     من  كي.  نقش مهمي ايفا كرد    سازمان حزب توده  

، عمـويي (ي افـسر خـود      عنوان عضو كميته مركزي منصوب شد و سـپس بـه همـراه رفقـا              
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 بـه   1360در سال   .  سياسي حزب ارتقا يافت    هيأتبه عضويت   ) ، شلتوكي ، ذوالقدر باقرزاده
هـا را بـه عهـده      اداره شـعبه شهرسـتان  علت سكته قلبي به استراحت پرداخـت و شـلتوكي   

او در  .  با بهبود نسبي، به فعاليت محدود در اداره شعبه فوق ادامه داد            1361 سال   در. گرفت
دستگير شد و پـس از مـدت كوتـاهي بـه            ) 1361بهمن   (موج اول دستگيري رهبران حزب    

  . علت انفاركتوس درگذشت
در دفتر شعبه،   .  داراي سيستم كار متمركز بود     1358ـ  1361شعبه شهرستانها در سالهاي     

ها و مـسئولين سـازمانهاي         به طور تمام وقت حضور داشتند و در ارتباط با پيك           اعضاي آن 
هـا،    ارسـال نـشريات و اعالميـه      . پرداختنـد   حزبي در شهرستانها به حل و فـصل امـور مـي           

ها و رهنمودهاي كميته مركزي به سراسـر كـشور، تـأمين امكـان ديـدار مـسئولين                    بخشنامه
اي حزبي شهرستانها و هماهنگي ميان تشكيالت       ه  تشكيالت كل و شعب مركزي از سازمان      

ها و شعب محلي، دريافت گزارشات واصله و رسيدگي و ارسال             كل و سازمانهاي شهرستان   
، ) دبيـران  هيـأت  سياسـي،    هيـأت تشكيالت كـل،    (آنها به شعب مركزي و ارگانهاي ذيربط        

و اعضاي حزب از    هاي سازمانهاي حزبي، نقل و انتقال كادرها          بازرسي و نظارت بر فعاليت    
  .شهرستانها به تهران و بالعكس، از كارهاي شعبه شهرستانها بود

عالوه بر اعضاي شعبه شهرستانها، اكثر شعب مركزي حزب داراي مـسئول شهرسـتانها              
هـا فعاليـت      مسئول شهرستانهاي شعبه مركزي در ارتباط تنگاتنگ بـا شـعبه شهرسـتان            . بود
ها و كمـك      ن شعبه مركزي با شعب محلي در شهرستان       كرد و از اين كانال هماهنگي ميا        مي

  .شد به تأسيس و فعاليت اين شعب و انتقال رهنمودهاي شعبه مركزي انجام مي
عـضو   (، همانطور كه گفتيم، مسئولين شعبه شهرستانها و رضـا شـلتوكي           1361در سال   

)  سياسـي كميتـه مركـزي   هيـأت عضو (ش من و تقي كي)  سياسي و دبير كميته مركزي هيأت
، منصور خليفـي    )مسئول دبيرخانه  (خشايار مرودشتي : اعضاي شعبه عبارت بودند از    . بودند

، )عـضو شـعبه    (، محمد امينـي   )عضو شعبه  (، جعفر صداي وطن   )مسئول دوم دفتر   (فيماني
در ). عضو شعبه و مسئول اسـبق دفتـر شـعبه         (ر  پو  ، اكبر صادقي  )عضو شعبه  (مجيد قدكساز 

 1361رابطه با موفقيت شعبه فوق، بايد گفت كه اين ارگان تا لحظه فروپاشي آن در بهمـن                  
 و وظيفه خود را بـه       وفق در اجراي وظايف خود تبديل شود      هيچگاه نتوانست به يك نهاد م     

عنوان حلقه رابط ميان دستگاه مركزي حزب و سازمانهاي حزبي در شهرستانها با موفقيـت               
در عين حال اين شعبه تنها نقش هماهنگ كننده را ميـان دسـتگاه مركـزي                . به انجام رساند  

هـاي حزبـي در سراسـر         ن سازمان حزب و سازمانهاي حزبي در شهرستانها از يك سو و ميا          
كشور از سوي ديگر داشت و داراي اقتدار يك كميته حزبـي كـه در رأس كـل سـازمانهاي              
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. شهرستانها قرار داشته باشد نبود و در ساختار حزبي نيز چنين حقوق و كـاركردي نداشـت        
نهاي بنابراين، اين تصور كه شعبه شهرستانهاي كميته مركزي عاليترين ارگان رهبري سـازما             

رهبري حـزب نيـز از احالـه چنـين كـاركرد            . حزبي در شهرستانها بود، تصوري خطا است      
هاي حزبي با استقالل و خودكفـايي         داد سازمان   متمركز به اين ارگان ابا داشت و ترجيح مي        

در موارد مهم براي ايجاد تحرك در سازمانهاي شهرستانها و يـا  . گليم خود را از آب بكشند  
 سياسي، با   هيأت دبيران يا    هيأت مبرم تشكيالتي و سياسي آنها، اعضاي        فصل مسايل و  حل  

كردند و مـسايل مبـرم آنهـا در جلـسه              دبيران به شهرستانها مسافرت مي     هيأتمأموريت از   
و بـا حـضور     )  و حجـري   جوانـشير (مسئول سازمان مربوط بـه دبيـران تـشكيالتي حـزب            

  .شد حل و فصل مي) ش و شلتوكيمن يك(مسئولين شعبه 
بـه جـز    (، دفتر شعبه شهرستانها تصرف شـده و اعـضاي آن            17/11/1361پس از ضربة    

دستگير شدند و ارتباطات بقاياي دستگاه مركزي حـزب بـا سـازمانهاي شهرسـتانها               ) يكنفر
 و  مسئول تشكيالت كل كه اكنون جانشين كيانوري       (در اين مقطع، توسط ميزاني    . مختل شد 

 به عنوان مسئول شعبه شهرستانها منصوب شـد و          ابتدا محمدمهدي پرتوي  ) رهبر حزب بود  
 ـ سـازمان   دبيـر اول فرقـه دمكـرات آذربايجـان     (پس از مدت كوتاهي انوشيروان ابراهيمي

در اين مقطع، بر اساس الگـوي سـازمان         . جايگزين او شد  )  آذربايجان   در ايالتي حزب توده  
. اد شـد  ، سـازماندهي جديـد و غيرمتمركـز در شـعبه شهرسـتانها ايجـ              )سات(ايالتي تهران   

سازمانهاي ايالتي و واليتي حزب در سراسر كشور به چهار منطقه تقسيم شـد و مـسئوليت                 
كـار بـه      ايـن تقـسيم   . هر منطقه به يكي از كادرهاي ورزيده تشكيالتي حزب واگذار گرديد          

  :شرح زير بود
سرپرسـتي سـازمانهاي ايـالتي      ) مـسئول سـازمان ايـالتي اصـفهان        (ـ فرهاد فرجادآزاد  1

ايـن منطقـه،    .  را بـه عهـده داشـت        و اراك   و سازمانهاي شهرستان همـدان     ، لرستان اصفهان
  .شد خوانده مي» منطقه يك«

 و سـازمان    ، خراسـان  ، مازنـدران  ، سرپرستي سـازمانهاي ايـالتي گـيالن       ـ كاوه هاموني  2
  . شد خوانده مي» منطقه دو«اين منطقه، .  را به عهده داشتشهرستان گرگان

انهاي ايـالتي   سرپرسـتي سـازم   ) از مسئولين كميته ايـالتي آذربايجـان       (ـ محمد آزادگر  3
ايـن منطقـه    .  را بـه عهـده داشـت        و سازمان شهرستان قزوين    ، باختران ، كردستان آذربايجان

  .شد خوانده مي» منطقه سه«
رسـتي سـازمانهاي ايـالتي فـارس،        سرپ) مسئول سازمان ايالتي فارس    (ـ محمد اسمني  4

» منطقـه چهـار   «ايـن منطقـه     .  را به عهـده گرفـت       و كرمان  ، سيستان و بلوچستان   خوزستان
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  .شد خوانده مي
  

  ازمانهاي ايالتي و واليتي در شهرستانهاس
هاي ايالتي و واليتي قبالً       اي سازمان   مهدرباره جايگاه سازماني و حقوق و وظايف اساسنا       

ترين اندام تـشكيالتي      ، به عنوان مهم   )سات (ايم و در نمونه سازمان ايالتي تهران        سخن گفته 
در اينجا به طور اجمـالي بـه توضـيح          . ايم  ، ساختار و كاركرد آن را تشريح كرده       حزب توده 
 بـسنده   1358 -1361ربـارة سـازمانهاي حـزب تـوده در شهرسـتانها در سـالهاي             تكميلي د 

  .كنيم مي
 در دوران چهار ساله فعاليت خود پس از انقالب اسالمي، موفق شد به جـز                حزب توده 

 هـر سـازمان توسـط    ، ده سازمان ايالتي در سراسر كشور ايجاد كند كـه          سازمان ايالتي تهران  
شد و در جنب آن شعب ايالتي، به عنوان ارگانهـاي كارشناسـي و                يك كميته ايالتي اداره مي    

هر چند شعب ايالتي در ارتباط با شعب مركـزي حـزب            . تخصصي كميته ايالتي قرار داشت    
بـي  قرار داشتند، ولي تابع كميته ايالتي مربوطه بودند و بدينسان كميته ايالتي و ارگانهاي جن              

  .كرد آن به عنوان يك واحد مستقل سازماني عمل مي
 شـهر نيـز سـازمانهاي       15 موفـق شـد در       عالوه بر سازمانهاي ايالتي فوق، حزب تـوده       

هاي شهرستان مستقل با حقوق كميته        تأسيس كند كه در رأس آنها كميته      ) شهرستان(واليتي  
زب در ايـن نـواحي عامـل اساسـي در عـدم             عدم رشد كمي و كيفي ح     . واليتي قرار داشت  

اين سازمانهاي واليتي مستقالً با شعبه شهرستانهاي كميته مركزي         . تشكيل سازمان ايالتي بود   
  .در تماس بودند

  : در شهرستانها به شرح زير بودسازمانهاي ايالتي حزب توده
  .كبر شاندرمني، به مسئوليت اـ سازمان ايالتي گيالن1
  .، به مسئوليت مراد خورشيديـ سازمان ايالتي مازندران2
فرقـه دمكـرات   « كـه طبـق مـصوبات كنفـرانس وحـدت      ـ سازمان ايـالتي آذربايجـان   3

  . شد، به دبير اولي انوشيروان ابراهيمي خوانده مي» آذربايجان
  .، به مسئوليت محمد اسمنيـ سازمان ايالتي فارس4
  .ـ سازمان ايالتي خراسان5
ر بـود و سـپس از       پو   كه در آغاز تحت مسئوليت فريدون والي       ـ سازمان ايالتي اصفهان   6
  . مسئول آن شد فرهاد فرجادآزاد1360سال 
  .، به مسئوليت علي گالويژـ سازمان ايالتي كردستان7
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  ).باختران( سازمان ايالتي كرمانشاه  -8
  .، به مسئوليت محمد حقيقتـ سازمان ايالتي لرستان9

  .ـ سازمان ايالتي خوزستان10
، تـركمن   ، كاشان اراك:  در شهرستانهاي زير وجود داشت      حزب توده  سازمانهاي واليتي 

، ، فيروزكـوه  ، بنـدرعباس  ، گرگـان  ، همدان  كرمان ،، قزوين ، دماوند ، بوشهر ، قم  و گنبد  صحرا
  .، گرمسارسمنان

، عاليترين ارگان سـازمانهاي بخـش، شـهر، واليـت و ايالـت،      طبق اساسنامه حزب توده   
و ) بخش و شـهر و واليـت      (ين سازمانهاست كه بايد هر سال يك بار         كنفرانس نمايندگان ا  

تـشكيل شـود و اعـضاي كميتـه حزبـي و بـه مـوازات آن                 ) ايالـت (يا هر دو سال يك بار       
هـاي فـوق از بـين اعـضاي           پلنوم كميتـه  . كميسيون تفتيش سازمان مربوطه را انتخاب نمايد      

. كنـد  دبيران كميته مربوطه را تعيين مـي     اجرائيه، هيأت اجرائيه و از بين اعضاي       هيأتخود،  
 سيستم رسمي مديريت سازمانهاي حزبي بايد بر اين منوال باشد، ولي رهبري حـزب تـوده               

به ويژه عدم اعتماد به بدنه حزب و ضـرورت تمركـز مقتدرانـه در دسـت                 (به داليل متعدد    
هـا    ح رهبري حزبي، اعضاي كميتـه     اين سيستم را اجرا نكرد و در واقع در تمام سطو          ) خود

  . انتصابي و از باال بودند
هـاي مـسئولين      هيأت«هاي حزبي را      رهبري حزب توده براي توجيه اين عملكرد، كميته       

هـاي حزبـي      ناميد كه عليرغم اين تسميه، داراي كليه اختيارات و حقـوق كميتـه              مي» موقت
  .بودند

اهللا    به توضـيحات فـرج      بهتر است   حزب براي آشنايي بيشتر با ساختار سازمانهاي محلي      
  :توجه كنيم) جوانشير(ميزاني 
  

  هاي مسئولين موقتهيأت 
تا وقتي كه شرايط براي انتخابي كردن ارگانهاي محلي فراهم نشده به پيـشنهاد              

هاي مسئولين موقت در همه سـطوح       هيأتتشكيالت كل و با تصويب دبيران حزب،        
  .شوند رهبري محلي منصوب مي

سطح منـدرج در      هاي مسئولين موقت برابر وظايف كميته محلي هم       هيأتوظائف  
 بايد خود را به مثابة ارگان رهبري حزب در          هيأتبدين معنا كه هر     . اساسنامه است 

سطح كميته همان سـرزمين بـشناسد و همـه وظـايف منـدرج در                 محل خود و هم   
هـاي مـسئولين موقـت در انجـام         هيأتا اين تفاوت كـه      اساسنامه را به عهده گيرد ب     
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وظايف خويش بيش از آنچه در اساسنامه قيد شده متكـي بـه كمـك و راهنمـايي                  
  .ارگانهاي باالترند

اي   هاي مسئولين موقت كمتر از ارگانهـاي اساسـنامه        هيأتاختيار و لذا مسئوليت     
ليـت خـود اسـناد    براي مثال طبق اساسنامه، سازمانهاي حزبي در محـيط فعا         . است

در شرايط كنوني اين    . كنند  نشريات و مطبوعات را به زبان مردم آن ناحيه منتشر مي          
هاي مسئولين موقت است جز اين كه بايد در هر مورد مشخص            هيأتوظيفه به عهده    

هاي مسئولين موقـت    هيأتاين بدان معناست كه     . از تشكيالت كل كسب اجازه كنند     
العملهـاي     را بـه دقـت دنبـال كـرده و عكـس            موظفند حوادث سياسي محل خود    

ريزي نمايند و به موقع به ارگانهاي باالتر پيشنهاد كنند            بيني و طرح    ضروري را پيش  
هاي هيأتاز جمله،   . و پس ازكسب نظر مركز، طرح خود را به موقع به اجرا گذارند            

لـي  مسئولين موقت موظفند اسناد و نشريات حزبي را با تصويب مركز، به زبان مح             
  .هاي مسئولين موقت موظف، مسئول و مختارندهيأتمنتشر نمايند در اين حدود 

العمل مناسب را نيافته و به  اينان، اگر حوادث را درك نكنند، اگر به موقع عكس
برداري را نكنند و يـا اگـر          مركز پيشنهاد ندهند، اگر از امكانات محلي حداكثر بهره        

  .وتاهي نمايند مسئوليت به دوش آنهاستپس از كسب نظر مركز در اجراي طرح ك
هـاي بخـش،  شـهر، واليـت و            مثال ديگر اين كه طبق اساسنامه حزب كميتـه        

كنند، تصميمات ارگانهاي مافوق را اجرا        اياالت سازمانهاي تابع خود را رهبري مي      
هاي مسئولين موقت   هيأت. دهند  نمايند و به طور منظم به كميته مافوق گزارش مي           مي

ن اختيارات و همين وظايف را به عهـده دارنـد جـز ايـن كـه در اعمـال                    نيز همي 
اختيارات خود بايد همواره پيوند نزديكي با تـشكيالت كـل داشـته باشـند تـا از                  

  .مند شوند تجربيات ساير سازمانهاي حزبي بهره
اول ايـن كـه جـاي خـود را بـه            . هاي مسئولين موقت به دو معنا موقتنـد       هيأت

دوم ايـن كـه     . بيني شده خواهند داد     خابي كه در اساسنامه پيش    ارگانهاي دايمي انت  
 و تك تك اعضاي آن تا وقتي مشغول به كارند كه تشكيالت كل حـزب   هيأتكل  

 دست تشكيالت كل حزب در هرگونه تغيير، چه از نظر تعداد و چـه از                .الزم بداند 
 كامالً باز   ، هر زمان كه مصالح سازمان ايجاب كند،       هيأتنظر اعضاي تركيب كنندة     

  .است
هاي مسئولين شـهر    هيأتدر حال حاضر تعيين تعداد و تصويب تك تك اعضاي           

 مسئولين موقت ايالتي موجود باشد، بر اسـاس         هيأتو باالتر از آن در همه جا ولو         
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  . محلي با تشكيالت كل استهيأتپيشنهاد باالترين 
 هيـأت ترين  هاي مسئولين بخـش بـا بـاال       هيأتتشكيل سازمانهاي بخش و تعيين      

  .محلي است
  

  شعب و كميسيونهاي سازمانهاي محلي
به نسبت رشد و تكامل سازمانهاي محلي و بسته به نياز گسترش فعاليت حزبي،              

هاي مسئولين موقـت در جنـب خـود شـعب و كميـسيونهاي نظيـر شـعب و                   هيأت
ايجاد همه شـعب در همـه محلهـا حتـي در            . دهند  كميسيونهاي مركزي تشكيل مي   

ترين شكل سازماني نيز الزامي نيست و بستگي به نيـاز سـازمان محلـي                 فتهيا  تكامل
  .دارد

سازمان حزبي انسجام كافي پيدا كرده شعب ايالتي نيز         ] كه[طبيعي است هر جا     
در حال حاضر در بسياري از ايالتها به جاي شعبه كامل ايالتي يـك              . بايد پديد آيد  

يت حزبي پديد آمده كه با همكـاري        هاي مختلف فعال    هسته مركزي ايالتي در رشته    
گرداند و هر چند وقت يك بار  مسئولين شعب، اياالت و شهرستانها كار شعبه را مي  

جلسه وسيع شعبه با شركت هسته مركـزي و مـسئولين شـعب و ايـاالت تـشكيل                  
  .شود مي

  
  وظايف و اختيارات شعبه محلي

ـ     اي در جنب ارگان محلـي تـشكيل مـي           هر بار كه شعبه    د وظـايف و    شـود باي
  .نامه به روشني معين شود اختيارات آن طبق آئين

ـ شعب جنب ارگانهاي محلي گروههاي كار وابسته بـه همـان ارگاننـد و از                1
نامه تعيين شده     توانند در همان حدودي كه در آئين        ها مي   شعبه. خود استقالل ندارند  

 است كـه  گانيگيري آنها منبعث از ار  تصميم بگيرند و به هر صورت قدرت تصميم       
  .كنند جنب آن فعاليت مي

اول، پـژوهش،   . ـ شعب محلي نيز نظير شعب مركزي وظايف دوگانـه دارنـد           2
دوم، اجـراي بخـشي از      . بندي تجربيات، تدارك و پيشنهاد به ارگـان محلـي           جمع

نامه   نامه به عهده شعبه است و يا طبق تصويب          تصميمات ارگان محلي كه طبق آئين     
  .شود اي يكبار به عهده شعبه واگذار ميبر

  .نام مركزي ـ شعب محلي تابع ارگان محلي خويشند و نه تابع شعب هم3
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ـ مسئوليت اجراي رهنمودهاي حزبي در همه امور با ارگانهاي حزبي است و             4
  .هاي جنب آنها نه با شعبه

شـوند و بايـد بـه تناسـب           ـ شعب محلي براي انجام كار معيني تشكيل مـي         5
بايـد ضـمن مراعـات      . اي كه دارند امكانات و اختيارات به آنها واگذار شود           ظيفهو

موازين سازماني ترتيباتي داد كه دست شعب در اجراي طرحهايي كه به تـصويب              
تأخيرهـاي زيـانبخش    ] و[كاري    اند باز باشد و از بوروكراسي دوباره        ارگان رسانيده 

1.ا كندجلوگيري شده كار حزبي ديناميسم الزم را پيد
  

  
   در خارج از كشورـ سازمانهاي حزب توده3

 در دوراني كـه در اصـطالح خـود          پيش از اين درباره سازمان و كاركردهاي حزب توده        
در اين مبحث ادامه بحث را دربـارة        . موسوم است، سخن گفتيم   » دوران مهاجرت «حزب به   

  .گيريم  پي مي1358 -1361كشور در سالهاي سازمانهاي حزبي در خارج از 
  

  دايره تشكيالت سازمانهاي خارج از كشور
 تفاوت داشت ولي در عـين حـال بـا آن            المللي حزب توده    اين دايره با شعبه روابط بين     

شـد و بـه عنـوان يكـي از      رابطه نزديك داشت و از زمرة شعب مركزي حزب محسوب مي          
  .بود» شعبه تشكيالت كل«بع شعب تشكيالتي تا

، به يكي از فعـالين سـابق        1359 در ايران، در زمستان      پس از تجديد فعاليت حزب توده     
 كـه سـوابق ممتـد فعاليـت در          -) بـرزو ( دكتر فريبرز بقـايي      -حزب توده در اروپاي غربي    

 داشـت، مأموريـت     1340در خـارج از كـشور در دهـة          » انـشجويان ايرانـي   كنفدراسيون د « 
شعبه فـوق، عـالوه بـر مـسئول         . سازماندهي هواداران حزب در خارج از كشور محول شد        

بـه شـرح زيـر     بود كه  و يك عضو ساكن برلين شرقيداراي سه عضو ساكن تهران ) بقايي(
  :سرپرستي سازمانهاي حزبي را در خارج به عهده داشتند

   و انگليسرابط كشورهاي امريكا: ـ دكتر فريبرز بقايي1
  ، اطريش، سوئدرابط كشورهاي آلمان غربي: ـ مرودشتي2
  .، فرانسه، بلژيكرابط كشورهاي فيليپين: ـ محمد زاهدي3
  ، هند، تركيهرابط كشورهاي ايتاليا: ـ نادري4

                                                            
 .75ـ 71، صص توضيحي درباره مسايل سازماني، جزوه درون تشكيالتي حزب توده. 1
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  .)ساكن برلين شرقي(رابط كشورهاي بلوك شرق ): عباس(م ـ مهندس كاظم ندي5
 عالوه بر مسئوليت تشكيالت خارج از كـشور، بـه عنـوان مـسئول سـازمان                 دكتر بقايي 

 بود و از كادرهـاي تـشكيالتي كميتـه مركـزي            ، عضو كميته ايالتي تهران    ناحيه شمال تهران  
 دستگير شـد و در       توسط دادستاني انقالب اسالمي مركز     1360او در سال    . شد  محسوب مي 

رسـتي شـعبه    با حفظ سمت، سرپ   ) المللي  مسئول شعبه روابط بين    (پي آن دكتر ژيال سياسي    
  .تشكيالت خارج از كشور را به عهده داشت

  :توان بيان كرد وظايف شعبه تشكيالت خارج از كشور را به شرح زير مي
   حزب در خارج از كشور و توسعه آنـ سازماندهي هواداران1
   سازمانهاي حزبي در خارج از كشورـ تبليغ و ترويج سياستهاي حزب از كانال2
  مركزي به سازمانهاي حزبي در خارجميته ـ انتقال رهنمودهاي ك3
  هاي حزبي در خارج به كميته مركزيـ انتقال مسايل و مشكالت سازمان4
  وسط اعضا و هواداران حزب در خارجـ كسب اطالعات ت5
  ي مقيم خارج در راستاي اهداف حزبـ پيگيري سياستهاي نفوذي در گروههاي سياس6
المللـي در خـارج از كـشور و         جامع ملـي و بـين     ـ ايجاد و حفظ رابطه با سازمانها و م        7

المللـي    ي بـا شـعبه روابـط بـين        در هماهنگ (هاي سازمانهاي كمونيستي      شركت در اجالسيه  
  )حزب

  
   در خارج از كشورسير فعاليت تشكيالتي حزب توده

  ـ بلوك شرق1
 -1332ي  هاي پيشين ديديم، بـه علـت حـوادث سياسـي سـالها              همانگونه كه در بخش   

 عده كثيري پناهنده سياسي ايراني در بلوك شرق وجود داشت كه بخش اصلي آن را                1320
 و ساير كشورهاي بلوك در شوروي. داد   تشكيل مي ايران» فرقه دمكرات آذربايجان  «فراريان  

با پيروزي انقالب اسالمي و تجديـد       .  اقامت داشتند  شرق نيز تعدادي از اعضاي حزب توده      
فعاليت حزب در داخل كشور، بخش سياسي و فعال اين عناصر به داخل كشور انتقال يافته                

تعدادي از كادرهاي درجه اول حزبي به داليل مختلف         . و رهبري حزب را به دست گرفتند      
  آشوت شـهبازيان     و ند مهندس كاظم نديم   اي مان   عده. در كشورهاي بلوك شرق باقي ماندند     

بـه  (به علـت مـشاركت در قتـل         ) 1330-1333معاونين شعبه اطالعات حزب در سالهاي       (
ي ماننـد   ا  عـده .  نيامدنـد  و هراس از دعوي اولياء دم مقتولين، به ايران        ) دستور خسرو روزبه  

نيز به علت فقدان انگيزه براي فعاليـت سياسـي،          ... و  ) عضو كميته مركزي   (داوود نوروزي 
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 و حميـد صـفري    ) دبير اول پيشين   (سپس ايرج اسكندري  . اقامت در خارج را ترجيح دادند     
 را  ياسي با رهبـري جديـد، زنـدگي در آلمـان شـرقي            به علت اختالف س   ) دبير دوم پيشين  (

  .برگزيده و به خارج بازگشتند
، همواره يـك     دانشيان پناهندگان فرقه به رهبري غالم يحيي     دستة  دانيم    همانگونه كه مي  

تا زمـاني كـه حـزب تـوده گـروه           . شد   محسوب مي  فراكسيون نيرومند نفوذ در حزب توده     
بـه علـت كثـرت جمعيـت        » فرقه«معدود رهبري و كادرهاي متواري مقيم بلوك شرق بود،          

پناهندگان سياسي، از اهميت جدي براي اعمال فشار بر رهبري حزب و از نفوذ جـدي در                  
  برخوردار بود و به همين دليل نيز دانشيان        ب. گ.  و كا  ارگانهاي حزب كمونيست شوروي   

دبيـر اول كميتـه      (و اميرعلي الهـرودي   ) فرقه را داشت  » صدر«كه به علت كهولت، عنوان      (
 كميتـه مركـزي  )  سياسي تغييـر نـام يافـت   هيأتبعداً به ( اجرائيه هيأتعضو  ) مركزي فرقه 
، رهبري حزب توده در داخل كـشور        با پيروزي انقالب اسالمي در ايران     .  بودند حزب توده 

با اعضا و هواداران جواني مواجه شد كه كميت و وزن سياسي آنها اهميت پناهندگان فرقـه                 
بر اساس اين شرايط نـوين، دبيـر اول جديـد حـزب             . داد  مي را به صفر تنزل      مقيم شوروي 

. اعزام كادرهاي فرقه به داخل كشور و تجديد سازمان فرقه را در داخل كشور خواستار شد               
كـه  (ولي عليرغم تقاضاهاي مكرر، تنها عده ناچيزي از اعـضاي فرقـه بـه ايـران بازگـشتند           

در نتيجه يكـي  ).  مراجعت كردند  وياكثريت مطلق آنها نيز پس از چندي به آذربايجان شور         
 در سـالهاي    ، كـه همكـار مـورد اعتمـاد كيـانوري          از فعالين فرقه به نام انوشيروان ابراهيمي      

)  دبيـران حـزب    هيـأت و عضو   ( بود، به عنوان دبير اول فرقه در داخل كشور           1357-1350
بـه معنـاي پناهنـدگان      (» فرقه دمكـرات آذربايجـان    «بدين ترتيب، موجوديت    . گزيده شد بر

  . از ميان رفت1358 -1361و تأثير آن در حزب توده در سالهاي ) فرقوي مقيم شوروي
  اعضاي فرقه سـاكن شـوروي      ، وجود عده كثيري از    يكي ديگر از مشكالت حزب توده     
عضو تـشريفاتي كميتـه     ) 1339 (»كنفرانس وحدت «در كميته مركزي آن بود كه طبق سنت         

اين مـشكل نيـز در پلنـوم هفـدهم كميتـه مركـزي              . شدند   محسوب مي  مركزي حزب توده  
حل شد و پلنوم تصويب كرد كليه اعضاي كميته مركزي كه بدون            )  تهران - 1360فروردين  (

برند و حاضر به فعاليـت سياسـي در داخـل نيـستند از                مأموريت حزبي در خارج به سر مي      
 و حميد   ، الهرودي اين مصوبه عناصري مانند دانشيان    . عضويت كميته مركزي منفصل شوند    

  .گرفت  را نيز در بر ميصفري
 و اعـضاي     پناهندگان سياسي فرقـوي در شـوروي       1358 -1361بدينسان، طي سالهاي    

 از دست دادنـد  كميته مركزي حزب ساكن بلوك شرق، نقش خود را در رهبري حزب توده    
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ــ    تعدادي از عناصر فوق، مجدداً خـود را 1362و تنها پس از فروپاشي حزب توده در سال     
 عضو كميته مركزي خوانده و به همراه بقايـاي فراريـان جديـد              -17برخالف مصوبه پلنوم    

حزب توده، به تجديد سازمان آن پرداخته و همزمـان بـه احيـاي سـنتهاي فراكسيونيـسم و                   
  . دست زدند1336 -1357اعمال نفوذ سالهاي 

 در بلـوك شـرق، فعاليـت         تنها فعاليت حزب تـوده     1358 -1361بدينسان، در سالهاي    
  .افرادي بود كه به دستور رهبري حزب در داخل كشور فعاليت داشتند

 عليرغم انتقال به داخل كشور، دفتـر مركـزي خـود در خيابـان كتـه                 رهبري حزب توده  
 محفـوظ   و آرشيوها و دفاتر خود را در برلين شـرقي         ) آلمان شرقي  (پزيك شهر الي  كلوتيس

  با كيانوري  1330نديم از سالهاي    . سپرد) عباس(داشت و اداره آن را به مهندس كاظم نديم          
 از همكـاران او در شـعبه تـشكيالت          1350-1357داشت و در سالهاي     همكاري اطالعاتي   

نديم عـالوه   . رفت   به شمار مي   ب.گ.شد و از عناصر مورد اعتماد وابسته به كا          محسوب مي 
، بـه عنـوان عـضو شـعبه تـشكيالت           بر مسئوليت اداره دفتر مركزي حزب در آلمان شـرقي         

  . وظيفه سرپرستي اعضاي حزب در بلوك شرق را به عهده داشتخارج از كشور،
  :توان بيان كرد كاركردهاي سازمان حزب در بلوك شرق را به شرح زير مي

 ـ تأمين ارتباط فعال رهبري حزب در داخل كشور با سازمان اطالعاتي اتحاد شـوروي          1
  .گرفت ب انجام مي.گ.با رابط كاكه در تماس مستقيم نديم  ) ب.گ.كا(

ـ تأمين ارتباط مستقيم رهبري حزب با احزاب كمونيست بلـوك شـرق كـه از طريـق                  2
به ويژه حزب سوسياليـست متحـده       (المللي اين احزاب       به شعب روابط بين    مراجعات نديم 

  .گرفت انجام مي) تيك و حزب كمونيست اتحاد شوروي دمكراآلمان
پراكنـي     برگرداننـدگان بنگـاه سـخن      ـ تأمين نظارت پنهاني و غيرمستقيم حـزب تـوده         3

  ).، زماني، ناصرانيابلوچ( در بخش اجتماعي راديو مسكو» صداي ملي«موسوم به 
ـ تأمين وجوه مالي و كمكهاي غيرنقدي احـزاب كمونيـست بلـوك شـرق بـه كميتـه                   4

 و انتقال پنهاني آن به داخل كـشور و در صـورت لـزوم دريافـت ارز از                 مركزي حزب توده  
  .داخل كشور

 از  دريافت بورسيه تحصيلي و استراحتگاه براي اعضاي كميته مركـزي حـزب تـوده             ـ  5
  .احزاب حاكم در بلوك شرق

 در ايـران بـراي احـزاب كمونيـست بلـوك            ـ توجيه سياستها و تاكتيكهاي حزب توده      6
  .ن جهتشرق و در صورت لزوم اقدامات سياسي، تبليغي در اي

المللي مستقر در بلوك شرق و تأمين رابطه فعـال كميتـه              ـ هماهنگي با سازمانهاي بين    7
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  .هاي آنها  و مشاركت در اجالسيهمركزي حزب توده
 هماهنگي با احزاب كمونيست و سازمانهاي وابسته به آنها در بلوك شـرق و تـأمين                  -8

  .هاي آنها  و مشاركت در اجالسيهي حزب تودهرابطه فعال كميته مركز
 و  ـ حفظ و نگهداري اسناد سري و بسيار سري حزبي و نگهداري آرشيو حزب تـوده               9

  . دبيرانهيأت اجرائيه و هيأتهاي كميته مركزي و  هاي اجالسيه جلسه صورت
 هيـأت دبيـر كميتـه مركـزي و عـضو      ( علـي خـاوري  همانگونه كه گفتيم، پس از اعزام 

بخشي از ايـن    ) پراگ (مسايل صلح و سوسياليسم   به عنوان نماينده حزب در مجله       ) سياسي
حـالل  وظايف به عهده او گذارده شد و بر مبناي همين زمينـه و پايگـاه بـود كـه پـس از ان             

  . به عنوان دبير اول جديد حزب به فعاليت پرداخت، خاوري1362 در سال حزب توده
  
  ـ بلوك غرب و ساير كشورها2

 داراي سابقه    در اروپاي غربي   همانگونه كه پيش از اين شرح داديم، فعاليت حزب توده         
 1340پس از تجديد سـازمان حـزب در خـارج از كـشور، در دهـة                 .  مفصلي است  تاريخي

، ، مهنـدس فريـور  ، دكتر دارايـي ، دكتر بيات، دكتر ثريا، رضواني افرادي مانند پرويز نيكخواه   
شـدند و در       در غرب محسوب مي     فعالين سازمان حزب توده     و دكتر بهرامي   شاپور مجلسي 

 پـس از    1. بـود  اين دوران هدايت سازمانهاي حزبي در غرب به عهده عبدالصمد كـامبخش           
اين دوران با افول اعتبار حـزب تـوده در مجـامع            .  جانشين او شد   ، كيانوري مرگ كامبخش 

سرپرستي دايره تشكيالت   ) زيرنظر كيانوري  (دانشجويي غرب همراه بود و منوچهر بهزادي      
اي  در اين دوران فعالين تـوده . كرد   منتشر مي  رپيكااي به نام      غرب را به عهده داشت و مجله      

بسيار نادر بودند و اكثريت مطلق هواداران حزب توده در غرب جذب جريانات مائوئيـستي   
، توان از دكتـر فريبـرز بقـايي         از جمله فعالين حزبي در اين مقطع مي       . و چپ نو شده بودند    

 نـام   و فرهاد فرجادآزاد، عسكر دانش، دكتر فرهاد عاصمي ، كيومرث زرشناس  دكتر حشمت 
  . برد

، حزب توده بـراي جلـب ايرانيـان خـارج از كـشور بـه تـشكيل                  1340در اواسط دهة    
 التحـصيالن آلمـان غربـي       با شركت تعدادي از فـارغ     » كانون پزشكان ايراني  «سازماني به نام    

»  و دانشجويان دمكرات ايران    سازمان جوانان «با تأسيس   . پرداخت كه عمالً موفقيتي نداشت    
)ODYSI(    عناصر دانشجويي حزب تـوده انـدكي فعـال شـدند و             1352 -1357در سالهاي 

                                                            
 .221، ص كژراهه. 1



650 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

يكي از وظايف مهم اين عناصـر، تـأمين ارتبـاط           .  انتشار دادند  آينده و   آرماننشرياتي با نام    
 بود و در همـين رابطـه در         اي در داخل كشور با رهبري حزب، در آلمان شرقي           عناصر توده 

اي داخل كشور     عناصر توده .  مستقر شد   در پاريس   بابك اميرخسروي  1355 -1357سالهاي  
رفتند و از طريق شماره تلفني كه حزب كمونيست            مي براي تماس با مركز حزب، به پاريس      

فـردي  . شدند   در اختيار حزب توده قرار داده بود، خواستار تماس با مركز حزب مي             فرانسه
داد و     را در اختيـار قـرار مـي        فرانسوي شماره تلفن دايرة تشكيالت حزب در برلين شـرقي         

المللـي ماننـد     از فعاليتهاي ديگر اين عناصر، شـركت در مجـامع بـين           . شد  تماس برقرار مي  
المللــي  اتحاديــه بــين«و ) WFDY(» فدراســيون جهــاني جوانــان دمكــرات«هــاي  اجالســيه
و فستيوالهاي جهـاني جوانـان و دانـشجويان بـود كـه عناصـري ماننـد                 ) IUS(» ندانشجويا

 در اين مجامع به تبليـغ حـزب         ، فرهاد فرجاد  ، كيومرث زرشناس  ، ژيال سياسي  اميرخسروي
عليرغم اين تمهيدات در آستانه انقالب اسالمي تعداد هواداران و فعـالين            . پرداختند  توده مي 

  . نفر بود50حزب توده در غرب رقمي زير 
 در كشورهاي غربـي بـه       س از انقالب اسالمي، در آغاز، هدايت فعاليتهاي حزب توده         پ

علـت ايـن امـر سـابقه     .  بـود )اديـسي (»  و دانشجويان دمكرات ايرانسازمان جوانان «عهدة  
در غـرب و وجـود بقايـاي مـسئولين آن بـود كـه نـسبت بـه فعاليتهـاي                     » اديـسي «فعاليت  

  .دانشجويي و محيط اجتماعي غرب شناخت كافي داشتند
ين  تعـدادي از فعـال      و فرانـسه   1 غربـي   و شـهر بـرلين     ، آلمان غربي  در كشورهاي سوئد  

 مراجعـت نكردنـد، بـه        در پيش از انقالب، كه پس از انقالب به داليلي بـه ايـران              »اديسي«
ايـن افـراد، از دوسـتان و همكـاران سـابق            . هاي حزبي منصوب شدند     عنوان نخستين هسته  

 نـسبت بـه آنهـا        و بقـايي   مسئولين جديد حزب در داخل بودند و عناصري مانند زرشناس         
پس از چندي، در برخي كشورها هواداران جديـدي جـذب   . اعتماد و شناخت كافي داشتند 

. حزب شدند و با مراجعه به دفتر حزب در تهران، خواستار فعاليت سازمان يافتـه گرديدنـد             
، كانـادا و    ، هندوستان ، تركيه  امريكا اياالت متحده (اين افراد در كشورهايي كه اقامت داشتند        

از آنجا كه حزب داراي هيچ شـناختي        . هاي حزبي را تأسيس نمودند      نخستين هسته ) فيليپين

                                                            
. شد  منطقه بيطرف شناخته مي غربي، برليندر پايان جنگ جهاني دوم) متفقين(طبق توافق قدرتهاي ضدهيتلري . 1

 حاضـر    كه شوروي   در حالي .  دانستند  را جزء جمهوري فدرال آلمان     پس از جنگ، دولتهاي غربي، برلين غربي      
 لذا، احزاب كمونيست وابسته بـه مـسكو  .  نشدشور آلمان غربي به رسميت شناختن آن به عنوان بخشي از ك  به،

 داراي  حزب كمونيـست بـرلين غربـي      رواز همين   . شناختند   مي اي جدا از آلمان غربي       را منطقه  نيز برلين غربي  
 .كرد  غربي فعاليت ميا از حزب كمونيست آلماناستقالل بود و جد
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ن بدينـسا . بـود » هـوادار «نسبت به اين افراد نبود، مأموريـت آنهـا موقـت و تحـت عنـوان                 
 و در   ، آنكارا ، ازمير ، استانبول س، واشنگتن آنجل  هاي هواداران حزب در شهرهاي لوس       هسته

  . تشكيل شد در چهار شهر هندوستان1359زمستان 
 به تدريج در كشورهاي غربـي و آسـيايي          وده تشكيالت حزب ت   1359بدينسان در سال    

 نفر رسـيد، در     300توسعه يافت و تعداد اعضا و هواداران حزب در اين كشورها به حدود              
  .بود)  نفر15ـ20(حالي كه در آستانه انقالب رقم ناچيزي 

 و شـهر    ، آلمـان غربـي    ، اطريش ، سوئد  در كشورهاي انگليس   در اين مقطع، حزب توده    
، در ايتاليا. شدند  داراي سازمان كشوري بود كه توسط كميته كشوري هدايت مي         غربي برلين

 داراي مـسئول كـشوري بـود و تنهـا در سـطح پايتخـت و برخـي                    حـزب   و بلژيك  فرانسه
 حـزب    ، و فيليپـين   ، هندوستان ، تركيه در امريكا . شهرهاي مهم سازمان شهري وجود داشت     

  .شتندتوده فقط داراي سازمانهاي شهري بود كه مستقيماً با داخل كشور تماس دا
 بـا پيـشنهاد     1359توسعه سازمانهاي حزبي در خارج از كشور سبب شد كه در زمستان             

» تـشكيالت خـارج از كـشور    ) شـعبه (دايره  « سياسي،   هيأتشعبه تشكيالت كل و تصويب      
  .تأسيس شود

 در خارج از كشور در شـهرهايي قـرار          از آنجا كه عرصه فعاليت سازمانهاي حزب توده       
ت كه محل تجمع دانشجويان ايراني بود، تشكيالت فوق نقش مهمي در فعاليت تبليغي،    داش

به طور اجمالي، اقدامات تشكيالت حـزب       . دار بود   سياسي و اطالعاتي رهبري حزب عهده     
  :توان به شرح زير بيان داشت توده در غرب و ساير كشورهاي غيركمونيستي را مي

 در ميـان  مـشي و معرفـي حـزب تـوده     شاعه خط سياسي در جهت ا  -ـ فعاليت تبليغي  1
توزيـع نـشريات و كتابهـاي حزبـي، بحـث شـفاهي، ايجـاد               . ايرانيان ساكن كشور مربوطـه    

  .نمايشگاهها و ساير ترفندهاي تبليغي، ترويجي و سياسي از جمله اين فعاليتها بود
  . محلي كشورهاي مربوطه در مجامع و مطبوعاتـ تبليغ حزب توده2
 توده و تالش براي تبديل آنان       ـ جذب عناصر مستعد در ميان ايرانيان، به سوي حزب         3

  .به هواداران فعال حزب
ـ تالش براي جذب نيروهاي متخـصص و بـا اسـتعداد از ميـان تحـصيل كردگـان و                    4

 و تبديل آنها به عناصر نفوذي حزب براي اشغال پـستهاي            دانشجويان ايراني به حزب توده    
اي برخوردار بود تا بدانجا كه يكـي از    اقدامات از اهميت ويژه   اين  . حساس در داخل كشور   

تحصيلكردگان ايراني كه پس از انقالب اسالمي جذب حزب توده شـد بـه دسـتور حـزب                  
 بـا    بازگـشت بـه ايـران      مواضع سياسي و ايدئولوژيك جديد خـود را مـستور داشـت و در             
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دهنـده    ارائـه استفاده از سوابق دوستي ديرينه با يكي از مسئولين مدتها به عنوان مشاور او و                
  1.طرحهاي تشكيالتي ـ سياسي عمل كرد

اعـم  (ـ انجام فعاليتهاي نفوذي از طريق رسوخ در گروههاي سياسي ايراني در خـارج               5
  ).ههاي مخالف انقالب اسالمياز انجمنهاي اسالمي و يا گرو

ـ گردآوري اطالعات از محل فعاليت سازمان حزبي مربوطه و تغذيـه رهبـري حـزب                6
  :اين اطالعات دو گونه بود.  در داخل كشورتوده

هاي جمعي ايـن      اطالعات علني، كه شامل اطالعات مندرج در مطبوعات و رسانه         : الف
  .شد مي... هاي سياسي ايراني، بومي وكشورها، اخبار فعاليت گروه

اطالعات پنهاني، شامل اخبار و اطالعاتي كه از كانالهاي مختلف، از جملـه عوامـل               : ب
  .شد نفوذي، گردآوري مي

  . و مواضع آنالمللي و ملي و تبليغ حزب توده ـ شركت در مجامع بين7
  

  نامه سازمانهاي خارج از كشور آئين
اي و وظـايف سـازمانهاي خـارج از كـشور بـه درج                ايي با حقـوق اساسـنامه     براي آشن 

تنظـيم شـده و بـه    » دايـرة تـشكيالت خـارج از كـشور    «اين سازمانها، كه توسط » نامه  آئين«
  :پردازيم  رسيده، مي سياسي كميته مركزي حزب تودههيأتتصويب 

 از طريـق دايـرة تـشكيالت        ايـران  تـوده  سازمانهاي خارج از كشور حزب       -1
سازمانهاي خارج از كشور شكل يافتـه، رهنمودهـاي حـزب را بـه مرحلـه اجـرا                  

  .آورند درمي
 پيكره سازمانهاي خارج از كشور بر پايه حقوق و وظـايف مقـرره در ايـن                 -2
  :نامه عبارتست از آئين

  . كشوريكميته مسئولين: الف
  .كميته مسئولين شهرستان يا منطقه درون كشور: ب
  .هاي سازماني حوزه: پ
  .هاي سازماني هسته: ت

                                                            
 بلكه توسط سرويسهاي جاسوسي غرب و شرق نيـز بـا جـديت پيگيـري           ،اين روش نه تنها توسط حزب توده      . 1

 پس از پايان تحصيل     گرديد تا دانشجويان مستعد ايراني را به ارتباطات پنهاني جلب كرده و             شد و تالش مي     مي
 .به داخل كشور گسيل دارند
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هـاي     سازماندهي در خارج از طريق دايره تشكيالت و به كمك ايجاد هسته            -3
ها شامل رفقايي خواهد بود كه اعتمـاد دايـره          اين هسته . پذيرد  سازماني صورت مي  

در صـورتي كـه دايـره       . نسبت به آنان جلب شده باشد     تشكيالت خارج از كشور     
توانـد    مجموعاً فعاليتهاي سياسي و سازماني اين هسته را مورد تأييد قرار دهد، مـي             

  .هاي سازماني ديگر را به آنان تفويض كند  حق ايجاد هسته
مشي حزب را تعقيـب      هواداراني كه در خارج از كشور سازمان يافته و خط          -4

حيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته است به عنوان سازمان هـوادار            كنند ولي صال    مي
  .شوند شناخته مي

 هسته سازماني و يا هسته هوادار در خارج از كـشور بـر پايـه شـناخت و                   -5
 تبليغاتي خود   - ، فعاليت سياسي  )و شهرستانهاي آن  (ارزيابي ايرانيان مقيم هر كشور      

رانيان خارج از كشور و محافل انقالبي، را به منظور اشاعه سياست حزب در ميان اي
  .كند ريزي مي دمكراتيك غير ايراني طرح

 تبليغاتي بـا ايرانيـان      - شناخت، ارزيابي و تنظيم برنامه كار مشخص سياسي        -6
از تعيين گرايشهاي سياسي، اجتماعي و وضع اقامت آنان در خارج           ] با[مقيم خارج   

  .پذير است از كشور امكان
هاي خارج از كشور شامل كساني خواهد بود كه يا از طريق             اعضاي سازمان  -7

ها و رفقاي خـارج از كـشور معرفـي            هاي درون كشور و يا از طريق كميته         سازمان
شده، صالحيت و درجه ارتباط سازماني آنان را دايره تشكيالت تأييـد و مـشخص               

شـتن دو  بايست به موجب مقررات حزبي بـا دا  به هر حال اين افراد مي     . كرده باشد 
  . سال فعاليت حزبي تقاضاي عضويت كرده باشند2معرف با سابقه حداقل 

هاي سـازماني در    دايره تشكيالت حزبي و ارزيابي فعاليت افراد و كار هسته         -8
آورد و از طريـق   هـاي سـازماني را فـراهم مـي     خارج از كشور، زمينه ايجاد حوزه    

ر خارج از كـشور و سـرانجام        ها زمينه ايجاد كميته شهرستان د       گسترش كار حوزه  
  .سازد آماده مي] را[كميته كشوري 

 دايره تشكيالت با توجه به شرايط و مقتضيات هر كشور ممكن است ايجاد              -9
سازمان واحد كشوري در يك يا چند كشور به خصوص را مقتضي نداند، در ايـن                

  .صورت كميته مسئولين كشوري مستقيماً با دايره در تماس خواهند بود
پـذير اسـت، كميتـه         در كشورهايي كه ايجـاد سـازمان كـشوري امكـان           -10

شهرستانها تابع كميته كشوري بوده، از طريق آن با مركز حزب در تماس خواهنـد               



654 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

  .بود
11-...   

  تركيب، سوابق، وظايف و حقوق اعضاي سازمانهاي خارج از كشور
ور  تركيب اعضا و فعالين شـركت كننـده در سـازمانهاي خـارج از كـش                -12

  :عبارتست از
رفقائي كه داراي سابقه حزبي پيش از انقـالب هـستند و در سـازمانهاي               : الف

  .اند حزبي فعاليت داشته
انـد و بـه     رفقائي كه در جريان انقالب به سازمانهاي حزب در ايران پيوسته          : ب

  .اند وسيله دايره تشكيالت به سازمانهاي كشور مربوطه معرفي شده
 از كشور، با داشـتن دو معـرف مـورد تأييـد كميتـه               رفقايي كه در خارج   : پ

كشوري يا شهرستان و يا اطالع دايره تشكيالت خارج از كشور سـازمان پذيرفتـه               
  .شوند مي

 سازمانهاي خارج از كشور صرفنظر از سوابق گذشـته حزبـي، از             ي اعضا -13
سـوابق  . آينـد   نظر حقوق سازماني به منزله اعضاي آزمايشي حزب بـه شـمار مـي             

ضاي اين سازمانها تا زماني كه در خارج كشور هستند از لحاظ عملي بـه منزلـه       اع
عملكرد هواداران حزب و از نظر سازماني به منزلة فعاليت اعـضاي آزمايـشي بـه                

  .آيد حساب مي
 سوابق فعاليت اعضاي سازمانهاي خارج از كشور در زمان بازگـشت، بـه              -14

از كشور با ارزيابي فعاليت اين رفقـا،        دايره تشكيالت خارج    . شود  كشور منتقل مي  
دوران آغاز پذيرش آنها به عنوان عضو رسمي حزب و درجه فعال بـودن آنـان در          
درون سازمانهاي كشوري را با داليل مشخص و مستند به تشكيالت كـل پيـشنهاد               

  .كند مي
 اعضاي سازمانهاي خارج از كشور تابع مقررات تصريح شده در اساسنامه            -15

  . هستند ايرانحزب توده
  كميته مسئولين كشوري سازمانهاي خارج از كشور

 كميته مسئولين كشوري شامل افراد مـسئولي اسـت كـه از طـرف مركـز                 -16
شـوند و بـر حـسب امكانـات و            حزب، بنا به پيشنهاد دايره تشكيالت، تعيين مـي        

ايست كـه وظـايف محولـه          پنج تا هفت نفره    هيأت يك   احتياجات هر كشور شامل   
  .آورد مركز حزب به آن كشور را به مرحله اجراء در مي
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مـسئول تـشكيالت، مـسئول روابـط        :  مسئولين كميته كشوري عبارتنـد از      -17
، مـسئول شـهر     )منـشي (، مسئول امور آموزش     )معاون مسئول (خارجي و تبليغات    

سئول مالي و توزيع، مسئول امور فرهنگـي و         مركزي و امور صنفي، مسئول زنان، م      
مسئوليتها از طريق تقسيم كار در ميان كميته مسئولين و تصويب مركز حزب             . هنري

  .شود تعيين مي
از (از نظر حفظ ادامه كاري سازماني، مسئولين كليه ارگانهاي سـازماني            : تبصره

باشـند تـا      مـي داراي معـاون    ) كميته كشوري و كميسيونها گرفته تا حوزه فعاليـت        
  .وقفه ادامه دهند بتوانند وظائف مربوطه را بي

  
  حقوق و وظايف كميته مسئولين كشوري

، مـسئوليت   18 هر يك از اعضا كميته مسئولين كشوري به موجـب مـاده              -18
گيري و اجـراي آن و نيـز در تحقـق رهنمودهـا و                مشخصي دارند ولي در تصميم    

  .يت مشترك دارنددستورات رهبري در برابر مركز حزب مسئول
  .تشكيل دهد را خود  جلسه هفته  در يكبار  حداقل است  موظف كشوري  كميته -19
 هر يك از مسئولين كميتـه كـشوري ضـمن اداره كميـسيونهاي مربوطـه                -20

عنوان مسئول حوزه و يا عـضو فعـال         ه  هاي سازماني ب    بايست در يكي از حوزه      مي
  .آن، شركت مؤثر داشته باشند

21-...   
بايست در اولين فرصت دفتر حزب را با تمـام            يته مسئولين كشوري مي    كم -22

محل، آدرس، تلفن، صندوق پستي، سـاعات كـار، آرشـيو مـنظم             (مشخصات آن   
  .تأسيس و بر حسب شرايط كشوري اداره آن را به عهده گيرد) مطبوعاتي و غيره

23-...   
24-...   
ـ    كميته مسئولين كشوري به غير از موارد فـوق         -25 جـشنها، مراسـم و     (اده  الع

بايست فوراً بـه مركـز        هاي ضدانقالب كه مي     حوادث عمده سياسي و افشاي توطئه     
موظف است كه در آخر هر ماه گزارش كار سازمان كشوري           ) حزب گزارش گردد  

  1.را به حزب گزارش دهد

                                                            
 .وزارت اطالعات آرشيو  ،حزب توده  كميته مركزي  دروني  اسناد  از  ،حزب توده  كشور از  خارج  سازمانهاي  نامه آئين.  1
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  ـ سازمان مخفي حزب توده4
  ماركسيسم و سازماندهي مخفي

تلفيق فعاليت مخفـي بـا فعاليـت        «لنيني فعاليت احزاب كمونيست، اصل      يكي از اصول    
  .است» علني

 فعاليـت   ميالدي، احزاب ماركسيستي كه عمـدتاً در اروپـاي غربـي          19در نيمه دوم قرن     
داشتند، در چارچوب دمكراسي سنتي اين جوامع نسبت به انجام فعاليتهاي مخفي احـساس              

ايـن  . كردند و ساختار سازماني آنها تفاوت بارزي با ساير احزاب نداشـت             ينياز چنداني نم  
. سنت كم و بيش تاكنون نيز در احزاب كمونيست اروپاي غربي و شمالي تداوم يافته اسـت    

سنت سازماندهي مخفي در غرب، سنتي است كه به طور عمده به سـازمانهاي آنارشيـستي،                
  .گردد تروريستي و ناسيوناليستي باز مي

در كشورهاي اروپايي كه تحـت سـيطره اسـتبداد و يـا اشـغال خـارجي قـرار داشـتند،               
اين سنت در اروپـاي جنـوبي       . سازماندهي مخفي از پيش زمينه و تجربه غني برخوردار بود         

 نيـز    و اروپاي شـرقي    روسيه تزاري . دار است   هريش)  و پرتغال  ، اسپانيا ، يونان به ويژه ايتاليا  (
 دنيـاي   درهاي تجربـه سـازماندهي مخفـي          در نيمه دوم قرن نوزدهم از مهمترين آزمايشگاه       

هـاي    هاي مقتـدر اسـتبدادي و سـنت         سلطه حكومت . شود  معاصر مغرب زمين محسوب مي    
الجـرم اشـكال فعاليـت مخفـي و        ) در اروپـاي شـرقي    (نـه   مبارزات ملي عليـه اشـغال بيگا      

طلبيد و در عرف اين جوامع، مبارزه سياسي آشـكار            سازماندهي پنهاني متناسب با آن را مي      
  .و قانوني عليه حكومت جايگاهي نداشت

 1861-1895و آنارشيـست در سـالهاي       ) خلـق (، گروههاي مخفي ناردونيك     در روسيه 
دادند و در مبارزه عليه پلـيس         ميالدي فعالترين نيروي اپوزيسيون ضدتزاريسم را تشكيل مي       

  . آزمودند ، الجرم پنهانترين اشكال سازماندهي مخفي را ميسياسي تزار
 بـه پيـدايش      عليه استبداد تزاري منجـر     چند دهه مبارزه مخفي روشنگران انقالبي روس      

پردازانـي چـون      ها و تجربيات مدوني از سازماندهي مخفي شد كه در نظريات نظريه             تئوري
مـين زمـان،    در ه . تبلور يافت ) هاي معروف روسيه    آنارشيست ( و باكونين   و تكاپف  نچايف

هـاي آنارشيـسم و       پيمود و به نظريات تئوريسين       راه ديگري مي   ماركسيسم در اروپاي غربي   
  .ناردونيسم روسي عنايتي نداشت

اي خـود نيـازي     احزاب سوسيال دمكرات اروپاي غربي در مبارزات پارلماني و اتحاديه   
 و اروپـاي   ، اروپاي شـرقي   هاي روسيه   رشيستگرايانه آنا   به تجربه سازماندهي مخفي و فرقه     

 ايـن نـوع سـازماندهي را بـه عنـوان سكتاريـسم              ،كردند و بـه عكـس        احساس نمي  جنوبي
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ولي گويي تـاريخ چنـين      . پنداشتند  اي مي   روشنفكري مغاير با سازماندهي توده    ) گرايي  فرقه(
 بود كه چند دهه بعد، ماركسيسم با اشكال فعاليت پنهاني سـازماندهي شـناخته        مقدر ساخته 

  .ها منادي آن بودند ها و ناردونيك ها، آنارشيست ، ناسيوناليست19شود كه در نيمه دوم قرن 
  توسط يـك تئوريـسين    »  كار  رهايي« به نام    اولين گروه ماركسيستي روسيه   . م1883سال  

ايـن گـروه مركـز فعاليـت        .  تشكيل شد   در سوئيس  يزم به نام گئورگي پلخانف    سابق ناردون 
 ماركسيستي را در ميـان گروههـاي مخفـي          هاي قرار داده و نوشتار    خود را در اروپاي غربي    

  . كرد  ناردونيكي مستقر در روسيه توزيع مي
ترويجي اين گروه منجر بـه گـسترش ماركسيـسم در ميـان انقالبيـون               فعاليت تبليغي و    

  ميالدي گروههاي ماركسيـستي مخفـي در روسـيه         1890ناردونيك شد و به تدريج در دهة        
  . تأسيس شد

بود كـه توسـط والديميـر       » مبارزه در راه آزادي طبقه كارگر     «يكي از اين گروهها، گروه      
  .ايجاد شد. م1895پطرزبورگ در سال   در شهر سنايلچ لنين

 به تأسيس حزب سوسيال دمكرات    . م1898اتحاد گروههاي ماركسيستي روسيه در سال       
» منـشويك «و ) بـه رهبـري لنـين   (» بلشويك« انجاميد كه بعدها به دو جناح كارگري روسيه 

  . منشعب شد
نخـستين حكومـت ماركسيـستي را در جهـان مـستقر            . م1917 در سال    حزب بلشويك 

پيونـد عميـق    ) لنـين (ساخت و در نتيجه ايدئولوژي ماركسيسم با نام بلشويسم و رهبـر آن              
  . يافت

كردنـد و وارث       شـديد تـزاري فعاليـت مـي         در شرايط اسـتبداد    هاي روسيه   ماركسيست
. تجربه طوالني و غني انقالبيون آنارشيست ناردونيك در زمينـه سـازماندهي مخفـي بودنـد               

هـاي     توجه خـود را بـه فعاليـت        بدين ترتيب در حالي كه سوسيال دمكراسي اروپاي غربي        
 بـا حربـه     ماركسيـسم در روسـيه    داشـت،     معطـوف مـي   ) Mass(» اي  توده«و  ) Poose(» باز«

گرانه به قدرت رسيد و با اين عنوان در تـاريخ انديـشه سياسـي                 سازماندهي پنهاني و توطئه   
  . معاصر ثبت شد

بر اساس همين سنت و تجربه روسي بود كه مسئله فعاليت مخفـي در انديـشه لنينيـسم          
ماندهي مخفي را از شـرايط اساسـي        ها ساز   جايگاهي رفيع يافت و در قرن بيستم كمونيست       

گري پنهاني را شرط اساسي تـصرف قـدرت سياسـي      حفظ موجوديت خود دانسته و توطئه     
  .انگاشتند

كردنـد و سـنت       در قرن بيستم، اكثريت احزاب كمونيست در شرايط مخفي فعاليت مـي           
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 و شـمالي محـدود      فعاليت قانوني و علني كمونيستي تنها به برخي كشورهاي اروپاي غربي          
 نيز مدتي اجباراً به فعاليت مخفي روي         و ايتاليا  با پيدايش فاشيسم، كمونيستهاي فرانسه    . بود

آوردند، ولي سازماندهي مخفي نتوانست تأثيرات عميق نهادي بر فرهنگ اين احزاب بـاقي              
سـاز سـنت      عرصـه سـازماندهي پنهـاني، زمينـه       رسـد فعاليـت مـداوم در          به نظر مي  . گذارد

دار در احـزاب كمونيـست اسـت و اصـل اساسـي       منشي ريـشه   پرستي و ديكتاتور    شخصيت
طلبـد، پـس از نيـل بـه قـدرت،             مـي را  چون و چرا از سـازمان         فعاليت مخفي كه تبعيت بي    

 و  يـا مقايـسه احـزاب كمونيـست ايتال      . ساز استبداد حكومتي از نوع استالينيـسم اسـت          زمينه
باشند، با حزب كمونيـست       ترين احزاب غربي در زمينه فعاليت قانوني مي          كه مجرب  فرانسه
 ، كه وارث سنت طوالني سازماندهي مخفي در دوران ديكتاتوري سـاالزار ـ كائتـانو   پرتغال

 در   و ايتاليـا   هر چند احزاب كمونيست فرانـسه     . است، مؤيد اين ادعا است    ) 1932ـ  1974(
 بودند،   و انريكو برلينگوئر   اي چون ژرژ مارشه     نام و برجسته    دهة اخير داراي رهبران صاحب    

در حـالي كـه رهبـر    . ولي اين پديده به پيدايش كيش شخصيت در اين احزاب منجـر نـشد   
اي از خودپرستي پديـد       ، در زمان حياتش چنان هاله     ، آلوارو كونيال  حزب كمونيست پرتغال  

 قـرن   در يكي دو دهة اخيـر     . شد  حزب منقوش مي   بود كه تصوير او بر روي مدالهاي         آورده
 منـادي اروكمونيـسم و تجديـدنظر بنيـادي در            و فرانـسه   ، احزاب كمونيـست ايتاليـا     بيستم

 پاي  ركسيسم ارتدكس  همچنان بر ما   د، در حالي كه حزب كمونيست پرتغال      بودنماركسيسم  
   .فشرد مي

 نيز در دوران سلطه بالمنـازع  بايد توجه داشت كه حتي احزاب كمونيست اروپاي غربي    
، ) در حزب كمونيست فرانسه    زمانند دوران دبيركلي موريس تور    (استالينيسم بر اين احزاب     

بـدين  . اند  جسته  از شيوه سازماندهي موازي پنهاني براي فعاليتهاي اطالعاتي نفوذي سود مي          
حزبـي  » رسـمي «معنا كه عناصر كمونيست داراي مشاغل حساس و كليدي را جدا از شبكه     

 و  ب.گ.كا( سازماندهي كرده و ارتباطات اطالعاتي آنها را با سازمانهاي جاسوسي شوروي          
  . كردند تأمين مي) يو. آر. جي

تنها پس از پايان جنگ سرد و افول استالينيسم در شوروي از سويي و مك كارتيسم در                 
ه شـوروي،    از سوي ديگر بود كه با گريز نسبي و تدريجي اين احزاب از دايرة سـلط                امريكا

ظاهراً اين احزاب از سازماندهي پنهاني دست برداشتند و سازمان رسمي حزبي را به عنوان               
  . تنها شكل موجوديت خود اعالم داشتند

اروــ  «ه امـروزه از زمـره احـزاب          كـ  )C.P.G.B(» حزب كمونيست بريتانياي كبير   «نمونه  
  .دار است شود گوياي اين پديده ريشه  محسوب مي»كمونيست
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، كارمند عاليرتبه انتليجنس سـرويس انگلـستان        طبق اعترافات مستند و جالب پيتر رايت      
)MI-5(         كه . م1930 كه حاوي اسناد و مدارك دست اول و افشا نشده تاريخي است، در دهة

 از نفوذ چـشمگير برخـوردار بـود،         ماركسيسم در مجامع دانشگاهي و روشنفكري انگلستان      
و تحصيل كردگـان كمونيـست دانـشگاههاي        تعدادي از نخبگان     حزب كمونيست انگلستان  

.  به طور مخفي وارد فعاليتهاي نفوذي و جاسوسي كرد         1937 را از سال      و آكسفورد  كمبريج
 عوامل نفوذي فوق از طريق حزب، اطالعات خويش را به سـازمانهاي اطالعـاتي شـوروي               

   1.دادند انتقال مي
 1960در اواخر دهـة     . يو وصل شدند  . آر.  و جي  ب.گ.بعدها، اين عوامل مستقيماً به كا     

 نفر از اين گروه جاسوسـان كمونيـست را          40سرويس اطالعاتي انگلستان موفق شد حدود       
ي و  به سطوح باالي دستگاه دولت    » گروه پنج نفره  « كه مهمترين آنها موسوم به       2شناسايي كند 

  . نفوذ كرده بوداطالعاتي انگلستان
  

  سازماندهي مخفي ماركسيستي در ايران
دوران مـشروطه آغـاز     » انجمنهـاي غيبـي   «معموالً ديباچه تاريخ ماركسيـسم ايرانـي بـا          

، )»اجتمـاعيون عـاميون   «يـا   (سوسيال دمكراتهاي صدر مشروطه     » انجمنهاي غيبي «. شود  مي
ركسيست نبودند ولي به هر روي تعدادي از آنها انقالبيوني بودند كـه از نظـر فرهنگـي و      ما

 متـأثر بودنـد و بعـضاً بـا گـروه             و روسـيه   هاي مبارزاتي از سوسيال دمكراتهاي قفقاز       شيوه
را به طور » اجتماعيون ـ عاميون «اگر . تي داشتند و بلشويكها ارتباط تشكيالدر باكو» همت«

مشروط و نسبي آغازگران حركت چپ در ايران به حساب آوريم، در عين حال بايد آنان را              
نيـز  ) پس از مشروطه   (نخستين بنيانگذاران سازماندهي مخفي در دوران معاصر تاريخ ايران        

دهنده سـازماندهي پنهـاني و سـري ايـن            نشان» غيبيانجمنهاي  «و  » مراكز غيبي «نام   .بدانيم
تقـي  .  فعـال بودنـد     و رشت  ، تبريز انجمنهاست كه طي انقالب مشروطه در شهرهاي تهران       

  :نويسد محقق ماركسيست، مي) ابراهيموف(شاهين 
 و شهرهاي بزرگ ديگـر ايـران فعاليـت          ر تهران به وجود انجمنهاي سري كه د     

تعداد و فعاليـت    . شود   برخورد مي  )ق1309 -1891(كردند، از زمان قيام تنباكو        مي
پرستان و روشنفكران انقالبي تشكيل يافته بودنـد، در          اي كه از ميهن     انجمنهاي سري 

                                                            
 .351، ص 1367، ، انتشارات اطالعات، ترجمه محسن اشرفيشكار جاسوس، شناسايي و پيتررايت. 1
 .410همان، ص . 2
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لـيكن ايـن انجمنهـا در نتيجـه         . طه بيش از پيش افزايش يافت     آستانه انقالب مشرو  
، از انجام كار جدي ناتوان بوده، تنها به طور جـدا از             تعقيب مأموران حكومت شاه   

فعاليـت  . توانستند تشكيل جلسه دهند     كاري، مي   هم و با رعايت شديد اصول مخفي      
 بـود كـه در آنهـا از         اين جمعيتهاي كوچك محدود به تشكيل جلسات گاهگـاهي        

اي در مخالفت با استبداد صـادر   رفت و گاه شبنامه  اوضاع نابسامان كشور سخن مي    
  1.گرديد و منتشر مي

  :نويسد مي» مركز غيبي تبريز« درباره شيوه سازماندهي تقي شاهين
دهد كه سازمان       ي افتاده، نشان مي    آذر  منابعي كه در زمانهاي بعد به دست علي       

هايي بوده است كه تشكيل آنها گـامي بـود در        داراي حوزه  سوسيال دمكرات تبريز  
هـر  .  عضو تشكيل يافته بودند    11ها از     جهت تشكيل حزب، هر كدام از اين حوزه       
  2.ه قرار داشتعضو برجسته و مسئول در رأس يك حوز

توانيم اين حركت     در اين انجمنهاي سري، همه گونه عناصر مشاركت داشتند و لذا نمي           
بسياري از آنها عناصر ضداسـتبدادي بودنـد كـه هـيچ            . را مطلقاً به ماركسيسم متعلق بدانيم     

به عالوه، در اين انجمنها افـرادي در        . شناخت و تعلق نظري و عملي به ماركسيسم نداشتند        
.  شـناخته شـدند     در ايـران    رهبران بودند كه بعدها به عنوان عمال درجه اول انگلـيس           زمره

 مهـره درجـه اول فراماسـونري و انتليجـنس           )خان اكبر (براي مثال، ميرزا كريم خان رشتي       
 بـود و حتـي بـراي جلـب حمايـت حـزب سوسـيال                 نفره رشت  12ميته  ، عضو ك  سرويس
  3. سفر كرد به تفليس قفقازدمكرات

 قـرار  »همـت «هسته ماركسيستي انجمنهاي غيبي دوران مشروطه تحـت رهبـري گـروه          
 تـشكيل شـد و       توسط سوسيال دمكراتهاي قفقاز    در شهر باكو  . ش1283شت كه در سال     دا

فعاليت اين گروه در ميان انقالبيون ايراني كـامالً         .  قرار داشت  در رأس آن نريمان نريمانوف    
ايـن سـازماندهي كـامالً      . شود  شناخته مي » نفوذي«اي بود كه امروزه با نام         پنهاني و به شيوه   

، از فعالين سوسيال دمكراسـي      مخفي در عين حال با فعاليتهاي تروريستي حيدرعمو اوغلي        
  4.، متناسب بودقفقاز

                                                            
 .54، ص 1360، ، نشر گونش، ترجمه رادنيا، پيدايش حزب كمونيست ايران)شاهين(ابراهيموف . ا. ت. 1
 .64همان، ص . 2
 .83ـ82همان، صص . 3
، 1352، چـاپ دوم،     قيقـاتي رائـين    مؤسسه تح  ، انتشارات ، حيدرخان عمواوغلي  اسماعيل رائين : مراجعه شود به  . 4

 .96ـ 41صص 
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 به تشكيل   هاي قفقاز   ، ماركسيست پس از انقالب مشروطه و در دوران جنگ اول جهاني         
بـا  .  قـرار داشـت    دست زدند كه در رأس آن اسداهللا غفارزاده       ) ش1293سال  (گروه عدالت   
 از مـاه مـه      »همت« و سقوط امپراطوري تزاري، گروه مخفي         در روسيه  1917انقالب فوريه   

 حـزب سوسـيال دمكـرات     «موجوديت علني خود را بـا نـام         )  ش 1296 ارديبهشت (1917
كنگـره  . ش1299ايـن حـزب در تيـر        . اعالم داشت » )عدالت(ايرانيان  ) اجتماعيون عاميون (

حـزب  «و  ، تـشكيل داد     ، در عرشـه كـشتي فرمانـدهي ارتـش سـرخ           خود را در بنـدرانزلي    
  . را تأسيس كرد» كمونيست ايران

 در نهـضت جنگـل، تحقيقـات متعـددي          هاي ايـران    درباره فعاليتهاي نفوذي كمونيست   
 پهلـوي، فعاليـت     در دوران حكومـت رضـاخان     . صورت گرفته و نياز به تكـرار آن نيـست         

 -1310دوره اول، ســالهاي : تــوان تقــسيم كــرد  را بــه دو دوره مــيهــاي ايــران كمونيــست
 بـا حكومـت     در اين دوران به علـت روابـط حـسنه رضـاخان           . گيرد  را در بر مي   . ش1299

توانند   يراني مي هاي ا    فراهم است و كمونيست    ، زمينه فعاليت حزب كمونيست ايران     شوروي
 بـا  هر چند رضـاخان . ها فعاليت محدودي داشته باشند    با تسامح رژيم رضاخاني و انگليسي     

ها ايجـاد كـرد، ولـي          موانعي بر سر راه فعاليت كمونيست      1304به سلطنت رسيدن در سال      
، رئـيس سـرويس     ولي چندي بعـد، بـا پناهنـدگي ژرژ آقـابكوف          . اين تضييقات جدي نبود   

، وزير دربار و نفر دوم       و افشاي وابستگي تيمورتاش     به انگليس   در ايران  جاسوسي شوروي 
، رژيـم پهلـوي قـانون ممنوعيـت فعاليـت           1310 در سـال     1هـا   ، به شـوروي   رژيم رضاخان 

در ايـن دوران،    . ها را تصويب كرد و تعدادي از فعالين كمونيستي زنداني شـدند            كمونيست
هاي كامالً پنهاني روي آورد و انترناسـيونال ـ كمونيـستي      به فعاليتحزب كمونيست ايران

و ) كـامران آقـازاده   (،  اي از مأمورين زبده خـود، نـصراهللا اصـالني           به وسيله عده  ) كمينترن(
  .هاي ايران پرداخت ، به تجديد سازمان كمونيستعبدالصمد كامبخش

 قابـل تفكيـك     در اين مقطع، دو شكل سازماندهي در فعاليت حـزب كمونيـست ايـران             
  .گردد يستي باز مياست كه به دو نوع سازمان كمون

هاست كه هر چنـد مخفـي اسـت و            كمونيست» رسمي و سياسي  « سازماندهي   ،نوع اول 
شود تا از ديد پليس رضاخاني پنهان شود، ولي درجه سري بـودن آن نـسبت بـه                    تالش مي 

ايـن نـوع سـازماندهي مخفـي،        . سازماندهي نفـوذي و اطالعـاتي كمونيـستي كمتـر اسـت           

                                                            
، ج اول، مؤسـسه     ، خاطرات ارتـشبد سـابق حـسين فردوسـت         ظهور و سقوط سلطنت پهلوي    : مراجعه شود به  . 1

 .»او. پ.  و گتيمورتاش«: 2، پيوست 1367، مطالعات و پژوهشهاي سياسي
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بـه  »  نفر 53گروه  «گيرد و نمونه آن       ها را در بر مي      كمونيست» سياسي«و  » حزبي«تشكيالت  
 توسـط پلـيس سياسـي لـو رفـت و            1316ست كه در ارديبهـشت         ا رهبري دكتر تقي اراني   

  .اعضاي آن دستگير شدند
جاسوســـي و نظـــامي   ـ    ، يعنـــي اطالعـــاتي»غيررســـمي«نـــوع دوم، ســـازماندهي 

اين سازمان، كه به موازات سازمان حزبي فعاليت داشت به دليل كـاركرد             . ستها  كمونيست
  .طلبيد و ماهيت ويژه آن درجه سري بودن و پنهانكاري بااليي را در سازماندهي مي

و بـا رهبـري كـامران،       ) سرويس جاسوسـي شـوروي     (»او. پ. گ«اين سازمان زيرنظر    
در نيروهـاي نظـامي و دسـتگاه دولتـي          ) سـتوان ژانـدارمري   (ك  اهللا سـيام     و عزت  كامبخش

  . فعاليت محدود جاسوسي داشت
به دليل سري بودن باالي سازماندهي از سويي و ضعف دستگاه اطالعاتي رضـاخاني از               

 و دسـتگيري    بـري ارانـي   بـه ره  »  نفـر  53«سوي ديگر و عليرغم كشف سازمان كمونيستي        
 لـو نرفـت و پـس از          در ايـران   ـ نفوذي شـوروي     ، اين شبكه اطالعاتي   عبدالصمد كامبخش 

  .به فعاليت خود ادامه داد) 1320شهريور  (سقوط رضاشاه
فعاليت مجدد خود   »  ايران حزب توده «ها با نام        ، كمونيست با سقوط ديكتاتوري رضاشاه   

كه توسط رژيـم محمدرضـا    (1327 تا بهمن 1320حزب توده در مقطع مهر . را آغاز كردند 
ماندهي ايـن   اين، ساز وجود  با  . شد  يك حزب علني محسوب مي    )  غيرقانوني اعالم شد   شاه

گرفـت و بـه مـوازات آن، سـازمان        كاري انجـام مـي        حزب پنهاني و با رعايت اصول مخفي      
 و  ك، عبدالـصمد كـامبخش    اهللا سيام   اطالعاتي و نظامي كمونيستي به رهبري سرهنگ عزت       

  .شد  سازماندهي مي به شكل كامالً مخفيخسرو روزبه
 نيز مخفي شـد و      ، سازمان رسمي حزب توده    1332  مرداد 28 تا كودتاي    1327از بهمن   

با اين وجود، در جوار و به مـوازات         . به طور جدي به اشكال سازماندهي پنهاني روي آورد        
به صورت يك سازمان    ) حزب» غيررسمي«به عنوان سازمان    ( اطالعاتي   -آن، سازمان نظامي  

سازمان نظامي ـ مخفي تـوده در مـرداد    . كامالً سري و پنهاني فعاليت خود را تداوم بخشيد
  . كشف و متالشي شدتوسط فرمانداري نظامي تهران. ش1333

 از سـوي    ي از سويي و سازمان اطالعـاتي شـورو        ، حزب توده  1334-1357در سالهاي   
 جاسوسي دست زدند كه از نظـر سياسـي و           -ديگر به تشكيل گروههاي پراكنده كمونيستي     

  . تشكيالتي اهميت جدي نداشت
 ايفا به دليل اهميت نقشي كه پس از انقالب اسالمي ايران» گروه نويد«در اين ميان، تنها     

  .، در خور توجه استكرد
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  ؛ هسته سازمان مخفي حزب توده»نويد«
به تدريج محافل و گروههـاي ماركسيـستي        . ش1350 و اوايل دهه     1340در اواخر دهة    

و » نـو   جنبش چـپ  «گرفتند كه عموماً از       از ميان دانشجويان و روشنفكران غربگرا شكل مي       
  كـه حـزب تـوده      ماركسيسم نـوع شـوروي    .  بودند هاي مائوئيستي متأثر    چريكيسم و تئوري  

شد، جاذبه خود را از دست داده بود و بـراي نـسل                محسوب مي  نماينده رسمي آن در ايران    
 و جنـبش  ، انقـالب كوبـا  در مقابل، الگوبرداري از انقالب چين      . كششي نداشت   جوان چپ 

در چنـين  . هـاي ايرانـي بـود     خط غالب فكري در ميان ماركسيـست چريكي امريكاي التين  
بردند كه به دليـل سـن          به سر مي    معدود بقاياي حزب توده    شرايطي، در زندانهاي رژيم شاه    

.  تجربه غني در برخـورد بـا نـسل جـوان مـسلح شـده بودنـد                 باال و محكوميت طوالني، به    
 بـه اقامـت نـسل جـوان چـپ در       دستگيري محافل و گروههاي ماركسيستي توسط ساواك      

تـأثير    شـد و در ايـن ميـان افـرادي تحـت             دار منجر مي    ايهاي سابقه   زندانها و آشنايي با توده    
ترين منبع سـربازگيري حـزب        اين كانال، عمده  . گرويدند  اي به حزب توده مي      زندانيان توده 

بررسي وضعيت عناصر جوان چـپ كـه در         . داد  توده از ميان نسل جوان چپ را تشكيل مي        
 به حزب توده گرويدند و بسياري از آنها پس از انقـالب اسـالمي بـه           1350-1357سالهاي  

، 1348در سـال    1.دهـد   كادرهاي درجه اول حزب توده تبديل شدند، اين فرآيند را نشان مي           
 تشكيل  دل در تهران     مائوئيستي به رهبري حسين زنده     هاي  گرايشيك محفل ماركسيستي با     

 توسط يك عامـل نفـوذي       1350شد و پس از مدتي فعاليت تئوريك و تشكيالتي، در سال            
ن رحما.  نفر اعضاي آن دستگير و زنداني شدند       20ساواك به نام ندا ماني لو رفت و حدود          

 دو نفر از اعضاي اين محفل بودند كه در زندان با هم آشـنايي                و محمدمهدي پرتوي   هاتفي
اين دو در زنـدان از طريـق برخـي زنـدانيان            . اي ميان آنها ايجاد شد      يافته و رابطه صميمانه   

 و  پرتـوي .  آشـنا شـدند    سي حزب توده  ها و مواضع فكري و سيا       اي با ديدگاه    دار توده   سابقه
 پس از آزادي از زندان، ضمن تحكيم روابط ميان خود، با برخي اعضاي سابق گـروه                 هاتفي

پيـك  « بـا راديـوي      1352آنـان در سـال      . رابطه برقرار كرده و به فعاليت محفلي ادامه دادند        
 يافته و جذب    ترين مشي مبارزه     را درست   آشنا شده و پس از مدتي مشي حزب توده         »ايران

اين عده در عين آن كه برخي نظـرات انتقـادي پيرامـون تـاريخ حـزب را حفـظ                    . آن شدند 
 بـا   1353آنهـا در سـال      . دانستند  كردند، ولي اين انتقادات را واجد اهميت تعيين كننده نمي         

 اولـين نامـه خـود را بـا          »پيك ايران «از راديو   ) سوئد ( حزب در استكهلم   اخذ آدرس پستي  

                                                            
 .شمار در برخي زندانيان داراي گرايش مذهبي نيز رخ داد اين پديده در مواردي انگشت. 1
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 ارسال داشته و بدين ترتيب ارتباط خود را با كميته مركزي حزب توده            » گروه كاوه «امضاي  
دبيـر دوم   ) »پروفسور هايستي «با نام مستعار    (،  در اين زمان نورالدين كيانوري    .  كردند برقرار

و مسئول تشكيالت حزب توده بود و پس از يك دوران طوالني فروپاشي گروههاي حزبي               
. جديد حزبـي اهميـت جـدي قايـل بـود          هاي    در داخل كشور، براي تشكيل و ارتباط گروه       

ـ  شد و اين تماس رسيدن نامه توسط راديو با رمز تأييد   » آذرخـش «و » حيـدر «هـاي   امها با ن
هرخ ، شـا ، فاطمه مدرسـي ، بامشاركت محمد سعيد آذرنگ هاتفي- گروه پرتوي. يافت ادامه  

 1354اي ديگـر عمـالً از سـال            و عـده   ، حسين راسخ قاضـياني    ، عليرضا خدايي  جهانگيري
بـه   و   1تيزابـي هـاي       كپي نشرياتي با نام     كردند و به طريق پلي      فعاليت انتشاراتي خود را آغاز      

پـائيز سـال   . پرداختنـد  كرده و به جذب اعضاي جديـد    منتشر با شمارگان كم 2سوي حزب 
بـا نـام مـستعار    (زاده  ، براي يكي از اعضاي شاخه رحمان هاتفي به نام فاطمه حسيني     1354
 پيش آمد و او با رهنمود هاتفي بـا مركـز حـزب در بـرلين                 امكان مسافرت به اروپا   ) اشرف
در اول  . شـد   تماس گرفته و بدينسان ارتباط مستقيم گروه با حزب برقرار           ) كيانوري (شرقي
اين نام عمالً به نام گـروه       شد و      منتشر   نويد، به دستور حزب، نشريه گروه با نام         1354دي  

منتـشر   صفحه و در تيراژ هـزار نـسخه   22كپي در     به صورت پلي   نويدنشريه  . گرديد  تبديل  
 1356تنها از مرداد    .  صفحه منتشر شد   16 در   1355دومين شماره، ماه بعد يعني در تير        . شد

، در 1356رژيـم پهلـوي، از دي   » سـي فضاي باز سيا«بود كه نشريه به طور ماهانه و با آغاز   
 عمـدتاً در     كـه  »نويـد «تشكيالت گروه   . كيفيتي نسبتاً مناسب و در تيراژ بيشتر منتشر گرديد        

 20حول تهيه و توزيع اين نشريه شكل گرفت، گسترش يافت و تعداد اعضاي آن از حدود                 
، شش نفر از    1355در سال   .  رسيد 1357 نفر در نيمه سال      200 به حدود    1356نفر در سال    

. اي را طـي كردنـد        اعزام شدند و دوره آموزشي ويژه      مخفيانه به مسكو  » نويد«اعضاي گروه   
شـد    اي بود و از طريق اسامي مستعار تالش مـي           ارتباطات اعضا به صورت فردي و زنجيره      

در دو شاخه سـازمان يافتـه       » نويد« گروه  . اشته باشند كه اعضا هيچ شناختي نسبت به هم ند       
  . بودند و پرتويبود و مسئولين اين دو شاخه هاتفي

، در ايـن    )به همراه پرتوي  (» نويد«، به عنوان يكي از دو رهبر و بنيانگذار          رحمان هاتفي 
اي از     جاي داشـت و توانـست عـده        كيهاندوران در مقام مهم و حساس سردبيري روزنامه         

 با توجه به سابقه دستگيري هـاتفي      .  جلب كند   را به حزب توده    عناصر چپ تحريريه كيهان   

                                                            
 . كشته شد بود كه در زندان ساواك، از اعضاي حزب تودههوشنگ تيزابي. 1
 .شد  مدت كوتاهي منتشر مياي كه توسط گروه هوشنگ تيزابي نشريه. 2
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 و ماهيـت     پرتوي ـ  ، فعاليت هاتفي   توسط ساواك  1350هام فعاليت ماركسيستي در سال      به ات 
به ويژه اين كه در     . هاي جاسوسي غرب پنهان نبود       و سرويس   از چشم ساواك   »نويد«گروه  
 رفت و چندين بار براي مالقـات بـا           به اروپا  كيهان با استفاده از بورسيه      ، هاتفي 1356سال  

 كـه   مسلماً سازمان اطالعاتي آلمان غربـي     .  مسافرت كرد   شرقي رهبري حزب توده به برلين    
 را زير پوشش دقيق اطالعاتي داشت و با ساواك مرتبط بود، ايـن              رقيگذرگاههاي برلين ش  

بينانـه قـضاوت      اگـر خـوش   .  اطالع داده بود    و ساواك  »سيا«رفت و آمدها را شناسايي و به        
 در مقطع حساس تاريخي كيهان را در پست كليدي سردبيري روزنامه      كنيم و استقرار هاتفي   

 را  توسـط سـاواك  »نويـد «فوق، به هيچ عامل اطالعاتي نسبت ندهيم، عدم دستگيري گروه        
توانيم ناشي از رشد سريع امواج انقالب اسالمي كه منجر به فروپاشي نسبي دستگاه                تنها مي 
 هم چنان انتقاداتي به تاريخ و       »نويد«بايد توجه داشت كه اعضاي گروه        . شد، بدانيم  ساواك

  .  داشتندعملكرد حزب توده
 بـا رهبـران وقـت حـزب          شـرقي   در برلين   و پرتوي  اين انتقادات در مالقاتي كه هاتفي     

  در مالقات خصوصي بـا هـاتفي  كيانوري. داشتند، مطرح شد) ، صفري ، كيانوري اسكندري(
 نـسبت داد و      و صـفري    راست روانه در مشي حزب را بـه اسـكندري          گرايشهاي و پرتوي 

وجود دو گرايش در رهبري حزب را متذكر شد و كوشيد تا چهره خود را در تاريخ حزب                  
او مخالفت خود را با شـعار رسـمي كميتـه مركـزي             . به عنوان يك چهره انقالبي تزئين كند      

اعالم داشت و بـا اتخـاذ   ) سرنگوني رژيم استبدادي شاه و نه سرنگوني كامل نظام سلطنت   (
 و دبيـر    بركناري اسـكندري  . را به خود جلب كرد    » نويد«مواضع چپ، اعتماد كامل رهبري      

 پيـروزي قطعـي      قرار گرفت كـه ايـن تحـول را         »نويد« مورد استقبال سازمان     اولي كيانوري 
  .كرد جناح چپ و انقالبي در رهبري حزب تلقي مي

 بـه هـسته مركـزي گروههـاي         »نويـد «، عمالً سـازمان     1357به هر روي، از اوايل سال       
از جملـه گـروه منـشعب از        (اي در داخل كشور تبديل شد و ساير گروههـاي حزبـي               توده

در عـين حـال، بـه دليـل         . كردنـد    خود را تغذيه مـي     نويدبا توزيع نشريه    ) چريكهاي فدايي 
 هاي رمـز رهبـري حـزب تـوده           به محل درج پيام    نويد نشريه   ،»پيك ايران «تعطيلي راديوي   

  .اي پراكنده در داخل كشور تبديل شد براي گروهها و عناصر توده
 نويد، گروه و نشريه گيري از امكانات وسيع روزنامه كيهان        با بهره  ، هاتفي 1357در سال   

مكانات و به ويـژه نـشريات و         نيز به ارسال ا     شرقي را فعال ساخت و مركز حزب در برلين       
ايـن كتابهـا در     . بـراي آن اقـدام نمـود      )  سانتي متر  10×15(كتابهاي حزبي در قطع كوچك      

اي و در موارد متعدد توسط افراد كمونيـست   چمدانها جاسازي شده و توسط مسافرين توده   
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  .شد خل كشور ارسال ميآمدند، به دا  ميآلماني كه به عنوان خبرنگار يا توريست به ايران
 كه رشد و گسترش خود را در كوران اوج و گسترش انقالب اسـالمي و                »نويد«سازمان  

فروپاشي رژيم پهلوي و صرفاً به دليل چنين فـضاي سياسـي بـه دسـت آورد، بـا پيـروزي                     
  و سازمان اطالعـاتي شـوروي      انقالب اسالمي واجد اهميت جدي براي رهبري حزب توده        

قبـل از    ( با مقامات اطالعـاتي شـوروي      تا بدان حد كه در مالقات كيانوري        شد،  ) ب.گ.كا(
ان به او توصيه اكيد شد كه اين تشكيالت در شرايط جديد نيز بايد همچن             ) عزيمت به ايران  

فعاليت خـود را در نظـام      » نويد« بدينسان، حزب توده با حفظ سازمان پنهاني         1.مخفي بماند 
  . آغاز كردنوپاي جمهوري اسالمي ايران

  
  كاركردهاي سازمان مخفي

  . توجه شودمدنظر است» سازمان مخفي«اي كه از عبارت  در آغاز بايد به معناي ويژه
همانگونه كه در سرآغاز اين مبحث تأكيد شد اصوالً سازماندهي احزاب كمونيـستي بـر               
شالوده معيارهاي اكيداً پنهاني استوار است و حتي احزاب كمونيست قانوني و علني اروپاي              

. دارند  مي نيز حداعالي اصول سري بودن و پنهانكاري را در سازماندهي خود ملحوظ     غربي
رود، صرفاً منظور آن  حزب كمونيست سخن مي» علني«يا » رسمي«بنابراين وقتي از سازمان    

سازماني است كه از نظر حزب موجوديت آن رسميت دارد و تشكيالت سياسي كمونيستي              
هاي غيررسـمي اسـت       آن ارتباطات و شبكه   » مخفي«شود؛ و منظور از سازمان        محسوب مي 

ـ تروريستي ايجاد شده و حـزب رسـماً          ـ اطالعاتي و گاه نظامي       نفوذي هاي  كه براي فعاليت  
حـزب  « و در صفحات پيشين در نمونه حزب كمونيست ايران      . موجوديت آن را منكر است    

  .ان آشنا شديمهاي اين دو نوع متفاوت سازم با نمونه» كمونيست بريتانياي كبير
 كه بـا حفـظ و توسـعه سـازمان      پس از انقالب اسالمي ايرانسازمان مخفي حزب توده  

 در پيش از انقالب شكل گرفت، سازمان پنهاني حزب توده بود كـه رهبـري حـزب                  »نويد«
و اعضاي حزب و حتـي بخـشي از كادرهـاي درجـه اول و     كرد  موجوديت آن را كتمان مي 

كـرد تنهـا     حزب تـوده ادعـا مـي      . اعضاي كميته مركزي حزب از وجود آن اطالعي نداشتند        
كه، البته با رعايـت حـداعالي اصـول پنهانكـاري،           ؛  سازمان موجود آن سازمان حزبي است     

ـ           تحت رهبري كميته   اي خـارج از      ه شـبكه  هاي ايالتي و واليتي وجود دارد و داراي هيچگون
  . اين چارچوب نيست

                                                            
 .1362، بازجويي، نورالدين كيانوري. 1
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واقعيت اين است كه اساسنامه حزب توده نيز تنها بر تشكيل ايـن نـوع سـازمان صـحه                   
توان سازمان مـوازي و مخفـي حـزب تـوده را از نظـر مـوازين                   گذارده و لذا به تعبيري مي     

  .دانست» غيرقانوني«اي حزب توده نيز يك سازمان غيررسمي و  اساسنامه
 در اوايـل    ، پس از ورود به ايـران      ، دبير اول كميته مركزي حزب توده      ين كيانوري نورالد

را بـه مـسئولين ايـن سـازمان چنـين          » نويـد «، ضرورت پنهان ماندن تـشكيالت       1358سال  
  :توضيح داد

انقالب تحكيم و تثبيت نيافته اسـت و در         . لوم نيست سرنوشت انقالب هنوز مع   
احتمـال، تثبيـت و ادامـه انقـالب و          : مقابل انقالب احتماالت مختلفي وجود دارد     

) هاي موردنظر حـزب تـوده       اهداف و خواست  (رسيدن به اهداف و آرمانهاي خود       
د و نيازي بـه     است، كه در اين صورت موقعيت قانوني حزب هم تحكيم خواهد ش           

  .تشكيالت مخفي نبوده و در شبكه علني ادغام خواهد شد
احتماالت ديگر، مسخ انقالب از طريق نيرو گرفتن نيروهاي راسـتگرا در درون             

 از طريق جنگ داخلي توسـط       حاكميت، انجام كودتاي راست، تحميل تجزيه ايران      
بيني از آينده داشت، لذا بايد نيـروي          توان پيش   راين نمي بناب.  است امپرياليسم امريكا 
اي براي شرايط دشوار كه ممكن است حزب زير ضربه قرار گيـرد،               ذخيره ناشناخته 

اين نيـرو در شـرايط عـادي نقـش يـك            . براي ادامه كار حزب وجود داشته باشد      
  1.سازمان اطالعاتي را براي حزب بازي خواهد كرد

  :توان چنين بيان داشت و علل وجودي سازمان مخفي را مي) ها فونكسيون(كاركردها 
  

  اي ـ كاركردهاي ذخيره1
ها ضرورت و اهميـت       واقعيت اين است كه تجربه قريب به يك قرن فعاليت كمونيست          

به ويژه تجربه فروپاشـي     .  آموخته بود  وجود سازمان پنهاني موازي را به رهبري حزب توده        
داد كه اگر حزب داراي يك سازمان پنهـاني            نشان مي  1332  مرداد 28دتاي  حزب پس از كو   

بنابراين، وجود يك   . توانست به فعاليت خود ادامه دهد       موازي بود شايد تا حدود زيادي مي      
سازمان ذخيره براي شرايط اضطراري و به منظور تأمين تداوم فعاليـت حـزب، در صـورت          

ترين كاركردهـا و علـل وجـودي سـازمان            جانبه بر شبكه رسمي آن، يكي از مهم         همه  ضربه
جانبه بر سازمان رسمي حـزب،        اين سازمان ذخيره، در شرايط ضربه همه      . مخفي حزب بود  

                                                            
 .1362، بازجويي، محمدمهدي پرتوي. 1
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  .توانست بقا و موجوديت محدود و نسبي آن را براي مدتها تأمين كند مي
  

  ـ كاركرد اطالعاتي ـ نفوذي2
توانست بـه يـك شـبكه گـسترده            ناشناخته بودن اعضاي آن مي     سازمان مخفي، به دليل   

نفوذي حزب در تار و پود جامعه و نهادهاي دولتـي تبـديل شـود و بـه مثابـه يـك ارگـان                  
  . اي كارا و مؤثر انجام دهد اطالعاتي، كسب و گردآوري خبر را به شيوه

ازمان عمـالً  كاركرد اطالعاتي سازمان مخفي صرفاً به كسب خبر محدود نبود و ايـن سـ         
كرد و كليه عمليات اطالعـاتي        اي را به عنوان يك سازمان اطالعاتي ايفا مي          نقش همه جانبه  

هاي مخفي براي فعاليتهاي جاسوسي حزب، تـأمين          از قبيل تعقيب و مراقبت، تأمين پوشش      
مانند ارتباطـات سـازمان نظـامي و ارتباطـات بـا            (كادرهاي ناشناخته براي ارتباطات مخفي      

  .گرفت دار و يا مخدوش را پي مي ، نفوذ و القاء اطالعات جهت)ب.گ.ن كارابطي
  

  ـ كاركرد براندازي 3
توانست به اهرمي مؤثر در       سازمان مخفي به عنوان يك سازمان نفوذي در شرايط مساعد مي          

  . عمليات براندازي كودتايي حزب تبديل شود
  

  فعاليتهاي سازمان مخفي
  سير فعاليت

، مسئوليت اداره آن بـه       به مثابه سازمان مخفي حزب توده      »نويد«ا تجديد سازمان گروه     ب
محمدمهـدي پرتـوي    ،  )حيـدر مهرگـان   ( نفره مركب از رحمان هـاتفي        سهعهده يك هسته    

 دبيـران كميتـه     هيـأت مسئول كل سازمان مخفي در      .  قرار گرفت  و عليرضا خدائي  ) خسرو(
 مسئولين سازمان مخفي    هيأت بود كه در جلسات هفتگي       مركزي حزب، نورالدين كيانوري   

  . كرد شركت مي
آن، وظـايف و    در اولين جلسات، دربارة اهداف سازمان مخفي و كاركردهـا و اهميـت              

هـا، چگـونگي عـضوگيري و گـسترش تـشكيالت، اشـكال               هـا، كيفيـت فعاليـت       مسئوليت
هاي حزب، تهيه مراكز و چـاپ          نگهداري و جاسازي سالح     سازماندهي و ارتباطات، مسئله   

، بـراي  1358در سـال  . مذاكرات و اقداماتي صورت گرفـت   ... و اماكن پوششي و مخفي و       
اي بـه شـكل       تي و نفوذي به اعضاي سـازمان مخفـي، عـده          آموزش كالسيك مسايل اطالعا   

هـاي مخـصوص كـه توسـط          اين افراد در كالس   .  اعزام شدند  مخفي و غيرقانوني به مسكو    
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  .شد آموزشهاي گوناگون اطالعاتي ديدند  اداره ميب. گ. مربيان كا
ل مختلـف، از جملـه دسـتگيري و         هاي سازمان مخفي چندين بار به عل        در طول فعاليت  

در رابطه با كودتـاي نافرجـام       ) با نام مستعار خسرو خسروي    (بازداشت محمدمهدي پرتوي    
توسط رابـط   (ن او    و لو رفت   و تعقيب و مراقبت رحمان هاتفي     ) 1359( به مدت سه ماه      نوژه

تغييراتي در سـازماندهي سـازمان مخفـي ايجـاد شـد و             )  به حزب اطالع داده شد     ب.گ.كا
 نخست به عنوان معاون شعبه مركزي آموزش و          رحمان هاتفي  1359باالخره در اواخر سال     

 به سازمان رسمي حزب      به عنوان مسئول دوم كميته ايالتي تهران       1360سپس در اوايل سال     
  . به عنوان مسئول كل تشكيالت مخفي منصوب شدانتقال يافت و محمدمهدي پرتوي

 دبيـران،   هيـأت  دبيران كميته مركزي حزب، در جنـب         هيأت، با تصويب    1360در سال   
 و بـا  امي حزب بـا مـسئوليت كيـانوري       اي براي اداره سازمانهاي مخفي و نظ        كميسيون ويژه 

و مـسئول تـشكيالت مخفـي       )  و حجـري   ميزانـي (شركت دبيران تشكيالتي كميته مركـزي       
  .تشكيل شد و هدايت كليه فعاليتهاي مخفي ـ نظامي حزب را به دست گرفت) پرتوي(

  
  فعاليتهاي اطالعاتي

 نفوذ در گروههـا،     ، كيانوري 1358نخستين جلسات مسئولين سازمان مخفي در سال        در  
احزاب سياسي، ارگانها و نهادهاي انقالبي و دولتي را بـه عنـوان يـك وظيفـه مهـم مطـرح         

شود كليه اعضاي سازمان مخفي اطالعـات و اخبـار مكتـسبه را گـزارش                 كند و مقرر مي     مي
ا به عنوان وظيفه حزبي كليه اعضاي مخفي به مسئولين سازمان مخفـي،             اين رهنموده . دهند

كيانوري از همان آغـاز بـا پرخـاش         . منتقل شد و به طور مداوم بر اين كاركرد تأكيد گرديد          
داد و بـا تـشكيل سـپاه      هاي انقالب اسالمي تـذكر مـي        نسبت به نبود عامل نفوذي در كميته      

به طور كلـي محورهـاي      . ورزيد   بر ضرورت نفوذ در آن تأكيد مي       پاسداران انقالب اسالمي  
  :اساسي نفوذ سازمان مخفي حزب به شرح زير بود

كـه  ) ارتش، ژاندارمري، شهرباني، كميتـه، سـپاه      (ـ نفوذ در ارگانهاي نظامي و انتظامي        1
سـازمان نظـامي حـزب تحـت پوشـش          .  شـد  منجر به تأسيس سازمان نظامي حـزب تـوده        

  .شد كادرهاي درجه اول سازمان مخفي قرار داشت و ارتباطات توسط آنها تأمين مي
  . ـ نفوذ در احزاب، گروهها و نهادهاي سياسي، مانند حزب جمهوري اسالمي2
ز محـيط كـار، زنـدگي و        ـ گردآوري عمومي اطالعات توسط كليـه اعـضاي مخفـي ا           3

  . خانواده
ها و رهنمودهاي مـداومي بـه اعـضا           براي باال بردن كيفيت كسب خبر عمومي، آموزش       
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ها به ويژه بـر انعكـاس         در اين آموزش  . گرفت  شد و اهميت آن مورد تأكيد قرار مي         داده مي 
اي هـ   هـا و نمـاز      ها، تظـاهرات، سـخنراني      جو سياسي جامعه از طريق شركت در راهپيمايي       

  .شد جمعه، مساجد و كليه اجتماعات عمومي تأكيد مي
در ايـن زمينـه سـازمان مخفـي         . ـ نفوذ در احزاب و گروههاي سياسي راست و چپ         4

، جبهه دمكراتيـك  جبهه ملي: موفق شد عوامل نفوذي خود را در گروههاي زير رسوخ دهد    
، )رصـد   بنـي (ب خلق مـسلمان، دفتـر همـاهنگي بـا رئـيس جمهـور               ، حزب ايران، حز   ملي

، جمعيـت ضدفراماسـونري و شـاخه     »راه كـارگر  «، گـروه    » خلـق  سازمان چريكهاي فدايي  «
دايمي نبوده و از كارايي و      الزم به توضيح است كه اين عوامل نفوذي         . سياسي كودتاي نوژه  

  .اهميت يكساني برخوردار نبودند و بعضاً فاقد اهميت جدي بودند
بـرداري    اطالعات و اخبار مكتسبه توسط سازمان مخفي در چند محور زيرين مورد بهره            

  :گرفت قرار مي
هـاي او   لكـرد ها و عم اين اطالعات مبناي تحليل:  دبير اول حزبگيري كيانوري ـ بهره 1

  .داد را تشكيل مي
اطالعات مكتسبه از سازمان مخفـي در صـورت لـزوم، بـا      : هاي مركزي حزب    ـ ارگان 2

 هيـأت (رعايت موازين پنهانكاري به منظور حفاظت منابع خبر، به اطالع ارگانهـاي حزبـي               
بـراي  . رسـيد   مـي ) هاي ايـالتي     سياسي، كميته مركزي و در صورت لزوم كميته        هيأت،  ايران

، به دستور رهبري حزب تعدادي از كادرهـاي درجـه           نمونه، در زمان كودتاي نافرجام نوژه     
هاي امن پنـاه بردنـد    اول حزبي به مدت يك هفته محل زندگي خود را تغيير داده و به خانه    

  .تا در صورت موفقيت كودتا مصون بمانند
تـرين اطالعـات      مهم): يو. آر.  و جي  ب.گ.كا (ي اطالعاتي شوروي  ـ رابطين سازمانها  3

 بـود، بـه دسـتور       مكتسبه به سازمان مخفي كه قابل استفاده براي حزب كمونيست شوروي          
 به عالوه، كيانوري  . گرفت   قرار مي   جاسوسي شوروي   در اختيار رابطين سازمانهاي    كيانوري

هـاي سياسـي بـه منظـور آگـاهي         هر از چندي بر مبناي اطالعات مكتسبه به نگارش تحليل         
  .كرد ، اقدام مي از اوضاع داخلي ايرانپوليت بوروي حزب كمونيست شوروي

  
  فعاليتهاي تشكيالتي

به عنوان يك اصل بنيادي سـازمان كمونيـستي، اعـضاي سـازمان مخفـي نيـز بايـد در                    
هـاي    حـوزه . پرداختنـد   كردند و حق عضويت مي      هاي حزبي به طور منظم شركت مي        حوزه

  .بود) يك مسئول و دو عضو( نفره 3سازمان مخفي 
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هـا و    دستورالعملارائهيالتي، هاي جاري تشك برنامه عمومي حوزه شامل بررسي فعاليت  
هاي رسمي و غيره رسمي حزب و بحـث تئوريـك              تحليل ارائهرهنمودها، بحث سياسي و     

  . بود
هر يك از اعضاي حوزه وظيفه داشتند روزنامه يا راديويي را دقيقاً پيگيـري كننـد و بـا                   

هـا بـه       تحليـل  ايـن .  دهند ارائهترين اخبار، تحليل خود را به حوزه          برداري از مهم    يادداشت
  .شد ارگانهاي باالتر منتقل مي

در زمينه تئوريك، اعضاي سازمان مخفي عموماً در سـطحي نـازلتر از اعـضاي سـازمان       
شـان   رسمي حزب قرار داشتند و به همين دليل و با توجه به فراغت آنان و عـدم مـشاركت     

. شـد   شخصي آنان مي  تأكيد زياد بر مطالعه     ... هايي چون تبليغ، پخش نشريات و         در فعاليت 
داري و دمكراسي انقالبي، كـه شـالوده          در زمينه مباحث تئوريك، مسئله راه رشد غيرسرمايه       

شد تا اعضا نسبت  داد، مورد توجه بود و تالش مي  تئوريك مشي عملي حزب را تشكيل مي      
ل هايي كـه در ايـن راسـتا تـا سـا             يكي از برنامه  .  توجيه و تفهيم شوند     به اين مباحث كامالً   

 بـه   1360-1361در سـالهاي    . نويسي و كنفرانس اعضاي حوزه بود       شد مقاله    اجرا مي  1360
شـد لغـو      ها كه سبب طوالني شدن تجمع حوزه مـي          دليل جو امنيتي كشور، اين گونه برنامه      

يكي ديگر از وظايف تشكيالتي اعضا، شناسايي و جذب عناصر جديـد بـه منظـور                 .گرديد
در مـوارد ضـروري، بعـضاً افـرادي بـراي      . ترش آن بـود  عضويت در سازمان مخفي و گـس      

  ـ كيانوري  ـ جوانشير از كانال حجري(عضويت در سازمان مخفي از سازمان رسمي حزب 
  . شدند معرفي مي) ـ پرتوي

شد،    تشخيص داده مي   در موارد معدودي كه عضويت فردي در سازمان مخفي خطرناك         
 نفر از اعـضاي سـازمان       118بررسي عضوگيري   .يافت  او به سازمان رسمي حزب انتقال مي      

  . اند آنها اعضاي اوليه سازمان نويد بوده% 2/10دهد كه تنها  مخفي نشان مي
 عضوگيري اندكي صورت گرفته و با آغاز شرايط انقالبي كشور در سـال             1356در سال   

 اوج عضوگيري سازمان مخفـي اسـت و         1358سال  .  يافته است   عضوگيري گسترش  1357
  .رسد  به حداقل مي1361يابد و در سال   كاهش مي1359اين روند در سال 

  
  مسايل پذيرش

  يابي ـ عضو1
در سازمان مخفي، دو روش جذب و پذيرش اعضاي جديـد مرسـوم بـود كـه هـر دو                    

  .اضاي عضويت كندتوانست رأساً تق روش بر عضويابي مبتني بود و كسي نمي
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بـدين ترتيـب كـه    . روش اول، معرفي كانديداهاي عضويت توسط اعضاي سازمان بـود   
اعضاي سازمان مخفي در روابط خويشاوندي، كار و دوستي، عناصـر مـساعد را شناسـايي                

گيـري، او را بـه سـازمان          كردند و با نظارت سازمان پس از طي يك دوره كـار سـمپات               مي
ر اين ميان، بيشترين عضوگيري از طريق مناسـبات خويـشاوندي           د. نمودند  مخفي جلب مي  

بود، به نحوي كه سازمان مخفي را به يك سازمان فـاميلي شـبيه سـاخته بـود و در برخـي                      
  !رسيد  نفر مي10ها تعداد اعضا به  خانواده

شـدند و او رأسـاً تـصميم           معرفـي مـي    ، كانديداهاي عضويت بـه پرتـوي      1360تا سال   
كرد و پرونده بـراي مـسئولين         ، حوزه باالتر اظهارنظر كتبي مي     1360ولي از سال    . گرفت  يم

  . شد باالتر ارسال مي
در مرحله نهايي، پرونده در جلسه مسئولين بـا توجـه بـه معرفـي و اظهـارنظر ضـميمه             

  .كرد  ميارائه نظر نهايي را شد و سپس پرتوي مطرح مي
بـدان معنـا كـه      .  سـازمان رسـمي حـزب بـود         طريـق  عرفي از روش دوم عضوگيري، م   

به ويژه  (شد    عناصري كه وجود آنها در سازمان مخفي به داليلي ضروري تشخيص داده مي            
شناسايي وسـيع در سـازمان رسـمي        (و داراي شرايط الزم بودند      ) به دليل حساسيت شغلي   

يته مركزي به سـازمان     ، از كانال شعبه تشكيالت كل كم      )حزب نسبت به آنان وجود نداشت     
  .آمدند شدند و در صورت تصويب نهايي به عضويت در مي مخفي معرفي مي

  
  ـ معيارهاي عضوگيري2

گرفـت،    مهمترين معيارهايي كه در بررسي وضعيت نامزد عضويت مورد توجه قرار مـي            
  :عبارت بود از

  ـ اعتقاد به برنامه و مشي حزب1
  هاي الزم در اين زمينه و تواناييمخفي ـ آمادگي روحي و شخصيتي براي فعاليت 2
  ـ سوابق و تجارب سياسي3
  ن سواد تئوريك و آگاهي ماركسيستيـ ميزا4
  اي ودن به عنوان ماركسيست و تودهـ ناشناخته بودن يا كم شناخته ب5
  ـ امكانات فردي و شغلي خانوادگي6
  ـ تخصصهاي فردي و شغلي7

يت در حزب، مانند فقـدان پيـشينه منفـي          عالوه بر معيارهاي فوق، معيارهاي كلي عضو      
   عضويت در سازمان مخفي مدنظر بودسياسي نيز براي
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  ـ انتخاب و اعالم3
گرفت، به دو طريق      پس از بررسيهاي فوق، چنانچه عضويت فرد مورد تصويب قرار مي          

سـازي قبلـي از او بـراي          به او مراجعـه و بـا زمينـه        ) يا توسط معرف و يا توسط فرد ديگر       (
شـد و   نامه مـي  شد، ابتدا از او درخواست زندگي ت در سازمان مخفي حزب دعوت مي      فعالي

  .گرديد سپس فعاليت عضو جديد آغاز مي
  
  ـ عضويت4

اگر فرد قبالً عضو سازمان رسـمي       : در سازماندهي عضو جديد سه حالت وجود داشت       
 قبالً هوادار   اگر. شد  حزب بود، در سازمان مخفي نيز به عنوان عضو سازماندهي مي          ) علني(

شـد و پـس از مـدتي عـضو            حزب بود، تا مدتي به عنوان عضو آزمايشي سـازماندهي مـي           
اگر شرايط او براي عضويت كافي نبـود، در آغـاز بـه عنـوان سـمپاتيزان                 . گرديد  رسمي مي 

  .شد پذيرفته مي) سمپات(
  

  ازدواج حزبي
در . اج حزبي اسـت   نكته ديگري كه در سازماندهي سازمان مخفي مورد توجه بود، ازدو          

بود و در مورد افراد مجرد كه قصد ازدواج           اي مي   سازمان مخفي الزاماً همسر عضو بايد توده      
  .شد ريزي سازمان، ترتيب ازدواج با يك عضو مخفي ديگر داده مي داشتند، با برنامه

  
  فعاليت آموزشي

اتي، به معناي وسيع كلمـه شـامل آمـوزش اطالعـ          را كه   آموزش اعضاي سازمان مخفي     
  :توان به سه نوع تقسيم كرد سياسي، تئوريك بود، مي

گرفت كه    هاي تشكيالتي انجام مي     اين نوع آموزش از طريق حوزه     : اي  ـ آموزش حوزه  1
  .درباره آن اجماالً سخن گفتيم

اين نوع آموزش، تربيـت اعـضا در عمـل و طـي فعاليتهـاي جـاري                 : ـ آموزش عملي  2
 بود كه زيرنظـر مـسئول و بـا كنتـرل دقيـق او صـورت                 اطالعاتي، تشكيالتي و سياسي آنها    

  .گرفت مي
همانطور كـه گفتـيم، تعـدادي از اعـضاي سـازمان مخفـي       : ـ دوره آموزشي در مسكو    3

  .  گذرانيدنداي را در مسكو هاي آموزشي ويژه  دورهحزب توده
بـه  » نويـد «از اعضاي اوليه    )  نفر 6جمعاً  (ه نفره   ، دو گروه س   1355نخستين بار در سال     
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 دو  1357سـپس در سـال      .  اعزام شدند   در دو نوبت براي آموزش به مسكو       دستور كيانوري 
 نيـز يـك گـروه       1358پـس از انقـالب، در شـهريور         . نفر ديگر نيز اين دوره را طي كردند       

 نفر از اعضاي سازمان مخفي، دوره       15بدين ترتيب، جمعاً    . اعزام شدند  نفره به مسكو    هفت
شيوه اعزام بدين طريق بود كه افراد با دريافـت گذرنامـه و              .اند   را طي كرده   آموزشي مسكو 

كردند و پـس از تمـاس بـا حـزب بـه        مسافرت ميويزا به يكي از كشورهاي اروپاي غربي    
، منـوچهر   كيـانوري : پـيش از انقـالب    (رفتند و از آنجا توسط رابط حزبـي            مي  شرقي ينبرل

 اعـزام   بـه مـسكو   ) كاظم نديم بـا نـام مـستعار عبـاس         : ، پس از انقالب   ، كاظم نديم  بهزادي
شـد و در    در پاسـپورت آنـان درج نمـي       و اتحـاد شـوروي     ويزاي آلمـان شـرقي    . شدند  مي

.  هيچ عالمتي در مدارك آنها دال بر مسافرت به بلوك شرق موجـود نبـود    بازگشت به ايران  
  . در شهر مسكو بوده حزبي لنينمحل آموزش افراد فوق مدرس

كشيد، شامل آموزشهاي تئوريك و        ماه طول مي   5ـ  4برنامه آموزشي اين دوره كه حدود       
آموزشهاي تئوريك شامل چهار كـالس فلـسفه ماركسيـستي، اقتـصاد سياسـي،              . عملي بود 

آمـوزش عملـي    . ني كمونيـستي بـود     و تاريخ جنبش جهـا     تاريخ حزب كمونيست شوروي   
گيري   سازي، نحوة تماس    اصول مخفي : شامل دروس (كالسهايي چون كالس فعاليت مخفي      

، كالس آموزش چـاپ و      )و محلهاي مناسب قرار، نحوه تبليغات و پخش اعالميه و تراكت          
پس از انقالب اسالمي،    . گرفت  تكثير، آموزش عكاسي، آموزش رانندگي و غيره را در بر مي          

هاي آموزشـي فـوق، جلـسات         در كنار برنامه  . شد  به فعاليت مخفي توجه بيشتر و جدي مي       
 دبيـر كـل     ماننـد لـوئي كـورواالن     (سخنراني شخصيتهاي معروف احزاب كمونيست جهان       

 تئوريـسين معـروف     ، براي افـراد دوره چهـارم و واديـم زاگالديـن           حزب كمونيست شيلي  
) پـس از انقـالب  (در دوره چهارم . نيز برگزار شد) المللي حزب  و معاون شعبه بين  شوروي
استادان كالسها همه روس بودنـد و كـالس بـا      .  شخصاً از مدرسه فوق بازديد كرد      كيانوري

ار كالسها، دانشجويان بـه بازديـدهاي مختلـف از          در كن . شد  واسطه مترجم فارسي اداره مي    
درباره )  بودند ب.گ.كه از اعضاي كا   (شده و توسط مترجمين        برده   شهرهاي اتحاد شوروي  

در مجموع شيوه اداره اين دوره به نحـوي بـود كـه             . شدند  مسايل ايران تخليه اطالعاتي مي    
  .گشت  به كشور باز ميروحيه پرستش كامل شورويپس از پايان، فرد با 

  
  ساير محورها

 سال پس از انقالب اسالمي به شـرح زيـر     4ساير محورهاي فعاليت سازمان مخفي طي       
  :است
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 كـه خطـر     1358فـروردين تـا پـائيز       (هـاي حـزب        و اعالميه   ـ پخش و توزيع تراكت    1
  ).هيچگونه پيگرد امنيتي وجود نداشت

  ).1358بهار و تابستان (آوري كارت سفيد، شناسنامه و پاسپورت  عـ جم2
  ).1358(ـ تهيه گزارشهاي خبري از مسايل كارگري، دهقاني و محالت 3
  ).1358 (ـ شعارنويسي و تهيه و نصب پالكارد4
.  بـراي تعقيـب افـراد مـوردنظر        ـ تشكيل تيمهاي تعقيب و مراقبت به دستور كيانوري        5

ايـن  . شد   در اختيار مسئولين سازمان مخفي گذارده مي       خصات اين افراد توسط كيانوري    مش
 1359شد و در تير و مـرداد          فعاليت به علت كمي تجربه بسيار محدود و نامناسب انجام مي          

 در  )حيـدر ( و علي كتاني     )فرهاد(، عباس خرسند    )خسرو( با دستگيري محمدمهدي پرتوي   
  .  اين فعاليت متوقف شدرابطه با كودتاي نوژه

نويسي دربارة مسايل سياسي و بعـضاً تئوريـك و نقـد و بررسـي آنهـا توسـط                     ـ مقاله 6
  .هاي ديگر اعضاي شاخه

ه جرايـد و گزيـده گفتارهـاي راديوهـاي خـارجي بـراي              ـ تهيه بولتن خبري از بريـد      7
  .اعضاي مخفي

اعضا به صورت جمعـي يـك تـيم پژوهـشي را            . ـ كار جمعي روي گروههاي سياسي     8
پرداختند و نتيجه را به صورت جـزوه          تشكيل داده و به مطالعه دربارة يك گروه سياسي مي         

  ).1360 فروردين -1359دي . (دادند  ميارائهبه تشكيالت 
، سـالحهاي موجـود در       به دسـتور كيـانوري     1359از اوايل سال    : آوري سالح   ـ جمع 9

  .هاي امن پنهان شد دست اعضاي مخفي و بعضاً كادرهاي حزبي گردآوري و در خانه
) كـشف سـازمان مخفـي      (1362 تـا ارديبهـشت      1360از نيمه دوم سال     : ـ جاسازي 10

شد و اعضاي مخفي موظف بودند كـه بـراي            د مطرح مي  مسئله يافتن محل جاسازي با تأكي     
از ) از پرسـش و پاسـخ تـا اخبـار تهيـه شـده      (حمل و نقل و نگهداري هرگونه سند حزبي     

  .علت اين تصميم جو امنيتي اين دوره است. جاسازي استفاده كنند
هاي مناسب براي حفـظ و اختفـاي اعـضاي رهبـري حـزب در شـرايط                   ـ تهيه خانه  11

  .اضطراري
 تـا ارديبهـشت     1360از نيمه سال    (ـ تهيه اتومبيل براي استفاده در شرايط اضطراري         12
1362.(  

ـ ايجاد امكانات محلي و غيرمحلي در مرزهاي كشور بـه منظـور خـروج رهبـران و                  13
ايـن  ). 1362 تـا ارديبهـشت      1360نيمـه دوم سـال      (مسئولين حزبي در شرايط اضـطراري       
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  .ه بودعمليات با كيفيت خوب انجام گرفت
كپـي، فتـوكپي،      تايپ، پلـي  (ـ اختفاي امكانات چاپ و تكثير براي شرايط اضطراري          14

  ...).فتواستنسيل و 
، اعـضاي مخفـي بـه        به دسـتور پرتـوي     1361از سال   : ـ تهيه امكانات براي چاپخانه    15

 پرداختنـد و    تالش بـراي تهيـه امـاكن مناسـب بـراي اختفـاي دسـتگاههاي چـاپ بـزرگ                    
گرفت، كه منجر بـه تهيـه پـنج           گذاريهايي براي تهيه كارگاههاي پوششي صورت مي        سرمايه

در اين رابطه اقداماتي نيـز بـراي تأسـيس چاپخانـه مـشترك مخفـي بـا                  . شد  محل پوششي   
  .صورت گرفت» اكثريت«سازمان 
 به طـور مـنظم انجـام        1361 بهمن   17اين فعاليت تا قبل از      : ـ سنجش افكار عمومي   16

 خبـري و تحليلـي از جـو اجتمـاعي كـشور بـسنده               هـاي   گـزارش  ارائـه شد و تنها به       نمي
پس از دستگيري گروه اول رهبران و كادرهاي حزب در اين تـاريخ، بـه دسـتور                 . گرديد  مي

، از اعضاي سازمان مخفي خواسـته شـد تـا نظرسـنجي از مـردم      )مقام كيانوري  قائم (ميزاني
ربارة دستگيري رهبري حزب، بازتاب اعالميه حزب در اعتراض بـه ضـربه، جـو سياسـي            د

  .كشور و غيره انجام دهند سازمان مخفي در اجراي اين وظيفه موفقيتي نداشت
  

  ساختار سازمان مخفي
وليت  در دو شاخه تحت مسئ     »نويد«همانطور كه گفتيم پيش از انقالب اسالمي، سازمان         

  .شد  اداره مي و هاتفيپرتوي
، سازمان مخفي در سه شاخه تحت مسئوليت        پس از انقالب، با رهبري مستقيم كيانوري      

  .تجديد سازمان يافت)  بودكه قبالً عضو شاخه هاتفي ( و عليرضا خدايي، هاتفيپرتوي
، اعضاي نظامي حزب در سازماندهي به مسئوليت كل محمدمهـدي           1359در آغاز سال    

در اين مقطـع،    . ، از سازمان مخفي استقالل يافت     ) و معزز  جهانگيري( و دو سرشاخه     پرتوي
 در سه شاخه بـه مـسئوليت عبـاس خرسـند            مسئول شهرستانها شد و سازمان تهران     ) بهرام(
در مـرداد   .  سـازماندهي شـد    )حيـدر (، علي كتاني    )دحمي(خاني      ، محمدعلي حسين  )فرهاد(

 بـراي مـدت كوتـاهي        در رابطه بـا كودتـاي نافرجـام نـوژه           و فرهاد  )، حيدر ، خسرو 1359
 ، اقـدامي از سـوي كيـانوري       رفـت    مي از آنجا كه انتظار آزادي سريع خسرو      . دستگير شدند 

اش،   ، باتوجـه بـه سـوابق قبلـي        براي تعيين مسئول به جاي او صورت نگرفت و فقط بهرام          
يت  عالوه بر مـسئول    )هوشنگ(ولي شاهرخ جهانگيري    .  را حفظ كرد   برخي ارتباطات تهران  

 به  يك شاخه در سازمان نظامي، مسئوليت يك شاخه اصلي و يك شاخه فرعي را در تهران               
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 تمـاس  جداگانـه بـا كيـانوري   ) معزز( و احمد طي اين مدت، بهرام، هوشنگ    . دست گرفت 
 و  ، خـدايي  ، هـاتفي  اي با حضور كيـانوري       از زندان، در جلسه    يپس از آزادي پرتو   . داشتند
، به قرنطينه برود و چنـدي بعـد تـصميم بـه انتقـال او بـه                   تصميم گرفته شد پرتوي    پرتوي

د و بـراي مـدتي سـازمان مخفـي تحـت            حزب گرفته شـ   ) باصطالح علني (سازمان رسمي   
قرار گرفت، ولي سازمان نظـامي همچنـان تحـت          ) حيدر مهرگان (مسئوليت رحمان هاتفي    

  . بودمسئوليت پرتوي
قيب است و در عين      تحت تع   متوجه شد كه هاتفي    ، كيانوري 1360از ارديبهشت تا مهر     

 بـه  1360بـر ايـن اسـاس، از مهـر     .  كامالً منتفي شدحال سوءظن نسبت به لو رفتن پرتوي      
 قـرار گرفـت و      دستور كيانوري، مسئوليت كل سازمانهاي مخفي و نظامي به عهـده پرتـوي            

  .حزب انتقال يافت) علني( به سازمان رسمي هاتفي
 و  )فرهـاد (، سازمان شهرستانها در دو شاخه به مسئوليت عباس خرسـند            1361در سال   
 در دو شـاخه بـه مـسئوليت محمدسـعيد           شد و سازمان تهـران       اداره مي  )حيدر(علي كتاني   

پس از مـدتي، فاطمـه مدرسـي        .  سازمان يافت  )شايگان( و عليرضا دليلي     )جوادي(آذرنگ  
، مسئول يكـي از دو شـاخه    اضافه شد و به همراه جوادي مسئولين تهران  هيأتبه  ) سيمين(

  . گرديدتهران
. در طول فعاليت سازمان مخفي، تغييرات فراواني در سازماندهي آن وجود داشته اسـت             

گرفته و هدف آن صرفاً رعايـت اصـول           هاي پايين نيز صورت مي      اين تغييرات بعضاً در رده    
  . حفاظتي و يا ارتقاء اعضاي رده پائين بوده است

  

  ـ سازمان نظامي حزب توده5
  ماركسيسم و نيروهاي مسلح

را مهمترين ابزار دستگاه دولتـي      ...) ارتش، پليس و    (، نيروهاي مسلح     و انگلس  ماركس
 بـر   از ديدگاه آنان، دولت ماشيني است كه توسط طبقات استثمارگر براي سلطه           . دانستند  مي

ترين اهـرم دسـتگاه دولتـي بـراي        نيروهاي مسلح اصلي    و طبقات استثمار شونده پديد آمده    
هاي استثمار شـونده از   حفظ سيادت طبقاتي استثمارگران از سويي و سركوب مقاومت توده  

 در رابطـه بـا    در مقاالتي كه با عنوان جنگ داخلي در فرانـسه ماركس. باشد  سوي ديگر، مي  
  :نويسد نوشت، مي. م1871 در سال قيام كمون پاريس

ارتش دائمي، پلـيس،    : هاي همه جا حاضر خود      قدرت متمركز دولتي، با ارگان    
، روحانيت و دستگاه قضايي، كه از قرون وسـطي بـه            )دستگاه اداري (بوروكراسي  
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بـا رشـد   . اين طرف پا به عرصه وجود نهاده بود، در سده نـوزدهم تكامـل يافـت           
 طبقاتي ميان سرمايه و كار، قدرت دولتي بيش از پيش خصلت يك قدرت              قضمتنا

اجتماعي مخصوص ستمگري بركار، يعني خصلت ماشين سـيادت طبقـاتي را بـه              
  1...گرفت خود مي

تـرين ابـزار حفـظ     ترين بخش ماشين دولتـي و مهـم   از اين ديدگاه، نيروهاي مسلح مهم   
  .شود حاكميت طبقات استثمارگر محسوب مي

 نيروهاي مـسلح توجـه      كار بر روي  ، نخستين كسي از رهبران ماركسيسم بود كه به          ينلن
 بـه ثمـر رسـاند و         را در روسيه   1917جدي كرد و از اين طريق توانست انقالب بلشويكي          

، حـزب    نويسنده شـوروي   2پگالو. به گفته پ  . نخستين دولت ماركسيستي را مستقر سازد     
  .براي فعاليت نظامي اجرا نمود» علمي« نخستين حزب ماركسيستي بود كه برنامه بلشويك

ها در ميان نيروهاي مسلح داراي دو بعد اساسي بود كـه بعـدها                 و بلشويك  فعاليت لنين 
  .دي فعاليت احزاب كمونيست در ميان نظاميان انجاميدبه قانونمن

ـ تخريب نيروهاي مسلح، به هم ريختن نظـم آن و تـالش بـراي تبـديل آن بـه يـك                      1
ـ تشكيل گروههاي مخفـي نظـامي كمونيـستي در ميـان     2نيروي غيرمنسجم و فاقد كارايي؛    

  . نيروهاي مسلح
  :گفت  ميلنين

توانـد    تش، هيچ انقالب بزرگي تحقـق نيافتـه و نمـي          سازمان كردن ار    بدون بي 
ترين ابزار حمايت از رژيم كهنـه و          سخت) نيروهاي مسلح (تحقق يابد؛ زيرا ارتش     

  3...بورژوايي است) نظم(استوارترين سد ديسيپلين 
 تـزاري،    در ميان نيروهاي مسلح امپراطوري روسـيه       بررسي سير فعاليت حزب بلشويك    

ها را، كه سرانجام منجر به سقوط تزاريـسم شـد، نـشان               دقيقاً اين دو آماج فعاليت بلشويك     
  .دهد مي

»  كـارگري روسـيه    حـزب سوسـيال دمكـرات     «نويس قطعنامه كنگـره دوم         در پيش  لنين
  : داد و نوشت نشانبه كار در ميان نيروهاي مسلح توجه)  و لندنكسل برو1903(

هاي حزبي را بـه اهميـت تبليـغ و تـرويج سوسـيال              كنگره، توجه همه سازمان   
                                                            

 .217، ص 2، ج )انگليسي (، آثار منتخبه و انگلسماركس. 1
، ، انتـشارات پروگـرس مـسكو      )انگليـسي  ( بلشويكها و نيروهاي مسلح در سه انقـالب        (P.Golub)،  پگالو. پ. 2

  .55، ص 1979
 .284، ص 28، ج )انگليسي (، مجموعه آثارلنين. 3
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نمايد كه همـه        كند و پيشنهاد مي     در ميان ارتش جلب مي    ) ماركسيستي (1دمكراتيك
يابي مناسب همه روابـط موجـود در          ر سريع و كانال   ها بايد براي تحكيم بسيا      تالش

هـاي    كنگره تشكيل گـروه   . به كار گرفته شود   ) ي نظامي (ها  ميان افسران و ساير رده    
ايـن  . دانـد   كنند را مطلوب مي     هايي كه در ارتش كار مي       ويژه از سوسيال دمكرات   

هـاي    بـه عنـوان شـاخه     ) (حـزب (هـاي محلـي       گروهها بايد جاي معيني در كميته     
به عنوان نهادهايي كـه مـستقيماً توسـط كميتـه           (و يا در سازمان مركزي      ) ها  كميته

  2.داشته باشند) شود و مستقيماً تابع كميته مركزي است مركزي ايجاد مي
توان نخستين رهنمود ماركسيستي مدون و دقيق براي كـار در ميـان               اين نقل قول را مي    

 متـضمن چنـد محـور       شود رهنمود لنين    ميهمانطور كه مالحظه    . نيروهاي مسلح تلقي كرد   
  .اساسي است

  .در ميان نظاميان) تئوريك(و ترويج ) افشاگري سياسي(ـ ضرورت تبليغ 1
  .هاي مستقل نظاميان ماركسيست ـ ضرورت تشكيل شاخه2
هاي محلي حزب و يـا مـستقيماً بـا كميتـه مركـزي                هاي نظامي با كميته     ـ پيوند شاخه  3
  .حزب
  .هاي نظامي از حزب ركز فعاليت نظامي و تبعيت شاخهـ تم4

ها را به فعاليت در ميان نيروهاي مسلح فرا           بدين ترتيب، اين رهنمود نه تنها ماركسيست      
  .دهد  ميارائهخواند، بلكه نخستين رهنمودهاي تئوريك براي سازماندهي نظامي را نيز  مي

. م1903 از سـال     اي مـسلح روسـيه    ها در ميان نيروه     بدين سان بود كه فعاليت بلشويك     
  .آغاز شد

  روسـيه  1905ـ  1907 كه مصادف با انقالب      1905در آستانه كنگره سوم حزب در سال        
  :هاي حزبي چنين رهنمود داد اي به سازمان  در بخشنامه برگزار شد، لنينو در لندن

  3...داراي بيشترين اهميت است...  نظاميانگزارش كار در ميان
اين كنگره، تشديد مبارزه ايدئولوژيك در ميان نيروهاي مسلح، افـزايش تعـداد مبلغـين               

در ميان نظاميان و توسعه شبكه سازمانهاي نظـامي را مـورد           ) تئوريك(و مروجين   ) سياسي(

                                                            
رفت و احزاب كمونيـست،   براي فعاليتهاي ماركسيستي به كار مي» دمكراسيسوسيال «  واژه قبل از انقالب اكتبر   . 1

در قـرن بيـستم، عنـوان سوسـيال دمكراسـي بـه جنـاح راسـت احـزاب                   . شدند  ه مي خواند» سوسيال دمكرات «
 .شد سوسياليست اطالق مي

 .480، ص 6، ج ، مجموعه آثارلنين. 2
 .183، ص 8، ج ، مجموعه آثارلنين. 3



680 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

  1.تأكيد قرار داد
  در اسـتكهلم سـوئد     انقالب روسيه  و در اوج     1906در كنگره چهارم حزب كه در سال        

 برنامـه مشخـصي بـراي تـشديد فعاليـت ترويجـي و              برگزار شد، بلشويكها به رهبري لنين     
لنين معتقد بود تنهـا از ايـن طريـق اسـت كـه              .  دادند ارائهسازماني در ميان نيروهاي مسلح      

. ، پليس و ماشين نظامي دست زد و آن را خرد كـرد            توان به يك ضربه قاطع بر حكومت        مي
هر چنـد  . سازد  نمايان مي  اين رهنمود، اهميت كار نظامي و كودتايي را در بينش لنيني كامالً           

هاي جناح منـشويك حـزب مواجـه شـد، ولـي              جزئيات برنامه لنين با مخالفت ماركسيست     
ماني در نيروهـاي مـسلح،      كنگره در نهايت تصويب كرد كه تبليغ ماركسيـستي و كـار سـاز             

لنين خواستار آن بود كه     . تر گردد   مدارس و دانشگاههاي نظامي تشديد شود و سازمان يافته        
سازمانهاي نظامي مخفي حزب در سراسر امپراتوري روسيه مستقيماً تابع كميته مركـزي در              

در نتيجه، كنگره تصويب كـرد كـه توسـط كميتـه مركـزي حـزب،                . خارج از كشور گردند   
شرايط انقالبـي اجـازه برگـزاري چنـين         . فرانسي از سازمانهاي نظامي حزب برگزار شود      كن

 كنفـرانس   1906داد؛ بدين ترتيب، توسط جناح بلشويك حزب، در نـوامبر             كنفرانسي را مي  
فعاليـت  . هاي نظامي حزب برگزار شد و اشكال سازماندهي جديدي به وجود آورد             سازمان

رگان جديدي قرار گرفـت كـه در جنـب كميتـه مركـزي              سازمانهاي نظامي حزب زيرنظر ا    
دبيرخانه موقت سازمانهاي نظامي حـزب سوسياليـست        «اين ارگان   . حزب تأسيس شده بود   

ناميده شد و عاليترين ارگان رهبري سازمانهاي نظامي        » دمكراتيك كارگري سراسري روسيه   
  .ـ تابع كميته مركزي حزب ـ بود

بلشويكها به توسعه شـبكه نظـامي خـود    ) 1905ـ 1907 (در سالهاي انقالب اول روسيه    
 27 شـامل  1905شـد، در سـال    خوانـده مـي   2»ووينكاس«اين شبكه مخفي كه     . دست زدند 

 51 بـه    1907 گـروه و در سـال        48 بـه    1906گروه نظامي مخفي بلشويكي بود كه در سال         
. گرفـت   دار و سرباز را در بـر مـي          ـ اعم از افسر، درجه     امي نظ 15000گروه رسيد و حدود     

، ، كرونــشتاتپطرزبــورگ هــاي ســن هــاي نظــامي بلــشويكها در پادگــان  مهمتــرين شــاخه
3. بود و مسكوهلسينگورث

  

 ولي توجه لنين  . ، شبكه نظامي بلشويكها نيز مضمحل شد      شكست انقالب اول روسيه   با  

                                                            
 .71، ص پگالو. پ. 1

2. Voyenkas. 

 .76همان، ص . 3
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، كميتـه مركـزي حـزب بـه         1908در سـال    . به فعاليت در ميان نيروهاي مسلح ادامه يافـت        
. هـا دسـت زد      »ووينكـاس «به منظور تداوم كـار در ميـان         » دبيرخانه نظامي مركزي  «تشكيل  
بـا اعـتالي    . هاي نظامي موجود در داخل كشور بـود         اين ارگان حفظ ارتباط با هسته     وظيفه  

دوباره وضعيت انقالبي در روسيه فعاليت بلشويكها در نيروهاي مسلح نيز تشديد شد و در               
 گروه بلشويكي مخفي در ميـان نيروهـاي مـسلح           150، طبق آمار منتشره، حدود      1916سال  

  .ت وجود داشروسيه
تـشكيل دولـت جديـد بـه         و سقوط حكومـت تـزاري و          روسيه 1917با انقالب فوريه    

ها در نيروهاي مسلح گسترش شديد و همه جانبه يافـت             ، فعاليت بلشويك   كرنسكي رهبري
» سـازمان نظـامي كميتـه مركـزي حـزب بلـشويك           «و ارگان جديدي در جنب حزب با نام         

 دستور حملـه نظـامي بـه مراكـز          1917 ژوئن   6توسط همين ارگان بود كه در       . تأسيس شد 
 و  صادر شد و منجر بـه سـقوط دولـت موقـت كرنـسكي             ) پايتخت (گرادپترواصلي نظامي   

ظـامي   شـاخه ن   95در اين مقطع، نظاميان بلـشويك در        . ها گرديد   استقرار حاكميت بلشويك  
 شــاخه در نــواحي 3 شــاخه آن در پايتخــت و حــوالي آن و تنهــا 37متــشكل بودنــد كــه 

 عضو را   48527 حزب بلشويك به هنگام تصرف قدرت سياسي،         1. بود نشين روسيه   مسلمان
 در آن زمـان ارتـش     2. سمپاتيزان و هوادار بـود     39231ها سازمان داده بود و داراي         در جبهه 

هـا در      بلـشويك  تـشكيالت . گرفـت    نيـرو را در بـر مـي        000/400/1 حـدود    روسيه تزاري 
سـازمان  (و هدايت آنها از مركز واحـد و مقتـدر           ) ها  ووينكاس(هاي منسجم نظامي      سازمان

ــه مركــزي ــه ســريع و   )نظــامي كميت ــا حمل ــا ب ــوان را داد ت ــن ت ــه حــزب بلــشويك اي ، ب
 نيـز   خود لنـين كودتا شباهت داشت و به گفته احسان طبري كه بيشتر به  ـ اي غافلگيركننده

  . قدرت سياسي را تصاحب كند ـبرد واژه روسي كودتا را به كار مي
، بـر   »انترناسـيونال كمونيـستي   « و تـشكيل     پس از استقرار حكومت بلشويكي در روسيه      

، فعاليت پنهـاني در ميـان نظاميـان بـه يـك اصـل تئوريـك و                اساس تجربه حزب بلشويك   
  .هاي ساير كشورها تبديل شد دستورالعمل عام براي كمونيست

دانـست، در كـردار    ها مي  بدينسان، در حالي كه ماركسيسم در گفتار، انقالب را كار توده          
. ه درجه اول مبذول داشـت     گيري از اهرم سازماندهي پنهاني در نيروهاي مسلح توج          به بهره 

 سرمست بود، در تزهاي خود خطـاب بـه كنگـره             كه از موفقيت خود در انقالب اكتبر       لنين

                                                            
 .245همان، ص . 1
  .246همان، ص . 2
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هاي سراسر جهـان را بـه پيـروي از            كمونيست) 1920ژوئيه  (» انترناسيونال كمونيستي «دوم  
  .تجربه خود فراخواند
  :او چنين نوشت

) سـاير كـشورها  (ويج مداوم و منظم بايد در ميـان نيروهـاي مـسلح       تبليغ و تر  
به طور عمده   . هاي كمونيستي در هر واحد نظامي تأسيس شود         هدايت شود و هسته   

غفلت در اجـراي ايـن      . ها بايد اين كار را به طور غيرقانوني انجام دهند           كمونيست
نترناسـيونال سـوم    كار برابر با خيانت به وظيفه انقالبي اسـت و بـا عـضويت در ا               

  1.مغايرت كامل دارد) كمينترن(

در سالهاي موجوديت   » انترناسيونال كمونيستي «،  اي و عام لنين     براساس اين رهنمود پايه   
، پگـالو . پ. خود به فعاليت جدي براي نفوذ در نيروهاي مسلح ساير كـشورها دسـت زد              

  :نويسد  مي803، به نقل از اسناد انترناسيونال كمونيستي، ص نويسنده شوروي
هـا،    ها در ارتش    كمينترن هر چه در توان داشت براي تقويت فعاليت كمونيست         

هاي دفاع بـورژوائي بـه        ها و در سازمان     نيروهاي دريايي، در ميان شاغلين و ذخيره      
ي بـه پيـروي از      نظامي حزب ) غيرقانوني(كار گرفت و به تشكيل سازمانهاي مخفي        

  2.مدل بلشويكي ياري رساند
ورزد كه بدون كـار روزمـره و مـستمر در ميـان               تأكيد مي ) 1928(كنگره ششم كمينترن    

  3.نيروهاي مسلح هرگونه تالش براي فعاليت انقالبي از نظر تئوريك بالموضوع است
راسـر  در جنب بيشتر احزاب كمونيست در س      » انترناسيونال كمونيستي «بدينسان، توسط   

جهان، سازمانهاي مخفي نظامي تأسيس شد كه به عنوان يك وظيفه اصلي انقالبي، نفـوذ در            
  . نيروهاي مسلح كشورهاي خود را آماج قرار داده بودند

هاي نظـامي كمونيـستي در سراسـر جهـان از      هر چند، كاركرد اصلي كه براي اين شبكه  
 و بـه قـول لنـين      (هـاي مـسلح     نظر تئوريك متصور بود، تالش در جهت تخريب نظم نيرو         

كمك به تصرف قدرت سياسي به وسيله       (و تمهيدات براندازي    ) »ها  سازمان كردن ارتش    بي«
بود، ولي به تدريج با بالموضوع شدن مسئله انقالب كمونيستي و فقـدان             ) حزب كمونيست 

و علت وجودي ايـن     ترين كاركرد     شرايط انقالبي در اين كشورها، كاركرد اطالعاتي به مهم        
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 و تبـديل ايـن كـشور بـه يـك            استقرار ديكتاتوري استاليني در شوروي    . ها تبديل شد    شبكه
هـاي    هـاي نظـامي كمونيـستي را بـه شـبكه            المللي، به طور كامل شـبكه       قدرت نيرومند بين  
  . تبديل كرداطالعاتي شوروي

هاي نظامي كمونيستي در سراسر جهان بـراي          ، اهميت شبكه  با شروع جنگ جهاني دوم    
» اداره كـل اطالعـات نظـامي    «، به دسـتور اسـتالين  1930در سال . كمينترن بسيار جدي شد 

)G.R.U (         ري بـا   تأسـيس شـد و در همكـا     به عنوان يكي از ادارات كل ستاد ارتش شـوروي
) انترناسـيونال كمونيـستي  (» كمينتـرن « از طريق دبيرخانـه مركـزي      » وزارت امنيت شوروي  «

هـاي نظـامي احـزاب كمونيـست در سراسـر جهـان        اي با شبكه  ارتباطات اطالعاتي گسترده  
هاي نظامي احزاب كمونيست       شبكه بدين ترتيب، در طول جنگ جهاني دوم      . برقرار ساخت 

بـه ويـژه در    (هاي بسيار فعـال و متنفـذ اطالعـاتي و جاسوسـي شـوروي         به صورت شاخه  
  1.كردند عمل مي)  و امريكااروپاي غربي

 كمونيـستي در سراسـر      هاي نظـامي    ، تأسيس شبكه  در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم      
، كه  هاي نفوذي اطالعاتي شوروي     جهان ادامه يافت، ولي در اين مقطع ميان عوامل و شبكه          

يو، ارتباط داشـتند، بـا سـازمانهاي نظـامي جنـب احـزاب       . آر.  و جي  ب. گ. مستقيماً با كا  
مونيـست نيـز در فعاليـت    هـاي نظـامي احـزاب ك    كمونيست تفكيك شد؛ هـر چنـد شـبكه    

  .  فعال بودندهاي جاسوسي شوروي اطالعاتي به سود سرويس
 توان به سازمان نظامي حـزب تـوده         از مهمترين سازمانهاي نظامي احزاب كمونيست مي      

 كه توسط صدام حـسين     ( و سازمان نظامي حزب كمونيست عراق      1320-1333در سالهاي   
  .اشاره كرد) متالشي شد و اعضاي آن اعدام شدند

  
  ماركسيسم و كودتاگرايي

ها، بـه رهبـري طبقـه كـارگر            انقالب سوسياليستي كار توده     و انگلس  از ديدگاه ماركس  
بعـدها،  . دار اسـت  هدايت اين طبقه را عهدهاست و حزب كمونيست تنها رسالت رهبري و    

گـر تبـديل       نه تنها حزب را از گردان پيشرو طبقه كارگر به يك گروه منسجم و توطئـه                لنين
را جايگزين پندارهاي جبر تاريخي     ) والنتاريستي(گرايانه    گرايانه و اراده    نمود و كاربري عمل   

 نمود، بلكه با تدوين اسـتراتژي و تاكتيـك نظـامي خـود،              نگلس و ا  اي ماركس   و عمل توده  
  . ساخت و انگلسماركس» انقالب اجتماعي«را جايگزين تئوري » كودتاگرايي«عمالً 
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شـود، يـك     خوانـده مـي   1»پوچيـسم «از ديدگاه كالسيك ماركسيستي، كودتاگرايي، كـه        
ها و     در مواجهه با آنارشيست     و لنين  ، انگلس ماركس. ي و لذا مردود است    ا  عملكرد غيرتوده 

ها است و نه افراد       ورزيدند كه انقالب كار توده       بارها تأكيد مي    و روسيه  هاي اروپا   ناردونيك
سـازمان نظـامي كميتـه مركـزي حـزب          « در عمـل بـا تـشكيل         ولي لنـين  . گر  زبده و توطئه  

، عمل گروههـاي نظـامي را بـر مـشاركت مـستقيم             1917و اجراي كودتاي اكتبر     » بلشويك
 او ايـن  . شـرايطي قايـل بـود     » قيام« براي موفقيت    ولي به هر روي، لنين    . ها ترجيح داد    توده

  .دانست گري آنارشيستي مي شرايط را وجه تمايز ماركسيسم و توطئه
كنند به بالنكسيسم     ها را به خاطر اينكه قيام را به مثابه فني تلقي مي             ماركسيست

به قيام بايد به مثابه فن نگريست، بايد نخـستين موفقيـت را بـه               ! ... سازند  متهم مي 
ده از سراسيمگي وي و غيـره و        كف آورد و بدون قطع تعرض بر دشمن و با استفا          

  .غيره موفقيتي از پي موفقيت ديگر به كف آوريد
آميز باشد بايد به توطئه و ياحزب متكي نگردد بلكه بـه              براي اينكه قيام موفقيت   

 ايـن   ؛قيام بايد به شور انقالبي مردم متكـي باشـد         .  اين اوالً  ؛طبقه پيشرو تكيه نمود   
   تحولي در تاريخ انقالب فرازنده متكي باشد كه در         قيام بايد به آن چنان نقطه     . ثانياً

هاي پيشرو مردم به حداكثر خود رسـيده باشـد و تزلـزل صـفوف             آن فعاليت دسته  
دشمن و صفوف دوستان ضعيف و دودل و متزلزل انقالب از هـر وقـت شـديدتر                 

 اين سه شرط الزم طرح مسئله قيام، ماركسيسم را از بالنكسيـسم           .  اينهم ثالثاً  ؛باشد
  .سازد متمايز مي

و با وجود اين سه شرط، نفي مسئله فـن شـمردن قيـام، معنـايش خيانـت بـه                    
  2.ماركسيسم و خيانت به انقالب است

گـري    بنابراين ظاهراً تنها تفاوت ماركسيسم در مسئله تصرف قدرت سياسـي بـا توطئـه              
لگيركننـده  در اين است كه ماركسيسم زماني به يورش قاطع و غاف          ) بالنكسيسم(آنارشيستي  

! ورزد كه شرايط اجتماعي موفقيت آن را تضمين كـرده باشـد             به قدرت سياسي مبادرت مي    
اي بـه نفـوذ در نيروهـاي مـسلح      ها توجه ويژه  بر اساس همين ديدگاه است كه ماركسيست      

در جهان معاصر، اهميت نيروهاي مـسلح روز بـه روز افـزايش بيـشتري               . اند  معطوف داشته 
 350000 الـي    250000حـدود   ) امپراطـوري روم  ( ارتش اروپاي باستان     مقتدرترين. يابد  مي
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 هـزار   60 الـي    50هاي اروپايي به ندرت بيش از         در دوران قرون وسطي ارتش    . نيرو داشت 
 حـدود  ، فرانـسه 800000، آلمـان بـيش از     در حالي كه در جنـگ جهـاني اول        . نيرو داشتند 

هاي خود سازمان داده بودند و        را در صفوف ارتش   نفر   1400000 حدود    روسيه  و 800000
، در كـشورهاي    پس از جنگ جهاني دوم    . اين رقم در جهان امروز بسيار افزايش يافته است        

اي در حيـات      كننـده   ، نيروهاي مسلح بـه تـدريج نقـش تعيـين           و امريكاي التين   ، آفريقا آسيا
سياسي جوامع خود يافتند و نظاميان به يك قدرت درجه اول سياسي در جهان سوم تبـديل    

همپاي توسعه نقش نظاميان، كودتاي نظامي نيز به ابزار مرسوم تغيير قدرت سياسـي              . شدند
  .در اين جوامع تبديل شد

و هـم  ) كاپيتاليـستي (هـاي غربـي    ، هـم ابرقـدرت  جهاني دومهاي پس از جنگ   در دهه 
به عنوان ابزار نفـوذ     » كودتاي نظامي «كوشيدند تا از حربة     ) سوسياليستي (ابرقدرت شوروي 

. در ماركسيـسم اهميـت جـدي يافـت        » كودتـاگرايي « جدي جويند و بدينسان تئوري        بهره
  :نويسد  مي1979، در سال  نظامي شوروي گالوپ، تئوريسين

وجه مشخصه دوران معاصر رشد سريع نقش نيروهاي مسلح در مبارزه سياسـي          
، شيلي و   ، بوليوي هاي كودتاهاي نظامي ارتجاعي در برزيل       جديدترين نمونه . است

  .شود اروگوئه ديده مي
شود كه نيروهاي مسلح بـه مثابـه ابـزار     ادي مشاهده ميو در مقابل جريان متض    

مانند انقالبهايي كه به رهبري نظاميان      . شوند  انجام اصالحات مترقي وارد صحنه مي     
 و سـاير كـشورها      ، اتيـوپي  ، پرتغـال  ، پـرو  )برازاويل(، كنگو   ، برمه ، ليبي در عراق 

  1.صورت گرفته است
در رابطه با كودتاهاي    » كودتا« از به كار بردن واژه       شود، گالوپ   همانطور كه مالحظه مي   

. بـرد  را بـه كـار مـي   » انقالب«ژه ورزد و وا   اجتناب مي ...  و    در عراق  ژنرال عبدالكريم قاسم  
 -1357ثـور    (كودتـاي افغانـستان   ! بـود » كودتاي افغانـستان  «كه آخرين نمونه آن     » انقالبي«

 آخرين زنجيره در يك سلسله كودتاهاي چپ بود كه طي آن اتحاد شـوروي             ) 1978آوريل  
هاي ماركسيستي را به قدرت رساند و انتشار كتـاب            هاي جهان سوم، رژيم     در ارتش با نفوذ   
انقـالب  « براي تدوين و تئوريزه كـردن مـسئله جايگـاه نظاميـان در                 تالشي گسترده  گالوپ

  .به زبانهاي اصلي جهاني منتشر شد) 1979(بود كه مدت كوتاهي پس از آن » ماركسيستي
، سرمست از باده پيروزي يك سلسله كودتاهاي چـپ چنـين            امي شوروي  نظ  تئوريسين
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  :نويسد مي
 و ساير كشورها ضـرورت سـازمانهاي ويـژه          انقالبي در روسيه  ) عمل(پراتيك  

، كـه   )ووينكـاس (سـازمانهاي نظـامي     . كنـد   حزبي در نيروهاي مسلح را تأييد مي      
 پديد و آزموده شد، توسط بسياري از احـزاب          نخست در جريان سه انقالب روسيه     

  1.كمونيست ديگر در مبارزة آنها براي نيروهاي مسلح تشكيل گرديد
هـاي اخيـر صـدها مقالـه          بدينسان، در مطبوعات ماركسيستي در سراسر جهان طي دهه        

درج شـد و    » كودتاهـاي ارتجـاعي   «و تمايز آن با     »  انقالبي كودتاهاي«دربارة تبيين تئوريك    
  2.دهها سمينار و كنفرانس پژوهشي در اين زمينه تشكيل گرديد

توجه به تأسيس سازمانهاي مخفي نظامي در نيروهاي مسلح و گرايش شديد به تئوريزه              
ي هـا  ، از شـاخص »انقالب اجتماعي«كردن نقش كودتاهاي چپ به عنوان نمونه جديدي از    

، بيهوده نيست كه كارن بـروتنتس     .  است  در دوران برژنف   فعاليت حزب كمونيست شوروي   
نام در مسايل جهان سـوم، جايگـاه          المللي حزب و تئوريسين صاحب      معاون وقت شعبه بين   

  :نويسد و ميدهد  اختصاص مي» روشنفكران نظامي«اي به  ويژه
هاي آزادي بخش ملي، افـزايش بـيش از           يكي از مشخصات مرحله دوم انقالب     

  3.پيش اهميت سياسي روشنفكران نظامي است

 در ايـران بيـشترين توجـه را بـه           ، حزب توده  1358 -1361بيهوده نبود كه طي سالهاي      
ـ تئوريـك آن     وي از جو سياسي   توسعه سازمان نظامي خود مبذول داشت و كوشيد تا به پير          

 ؛روز دنياي ماركسيسم، حلقه بسيار با ارزش ديگري بـر زنجيـره كودتاهـاي چـپ بيفزايـد                 
  !آورد پديد تالشي كه عقيم ماند و پيامدهاي جدي را در رهبري حزب كمونيست شوروي

كودتـاگرايي  «توان دوران مرگ تئـوري        ا مي  در جهان ماركسيسم ر    آيا دوران گورباچف  
هـاي مزمنـي كـه         و بحـران   شكست استراتژيك كودتـاي ثـور در افغانـستان        ! شمرد؟» چپ
، با آن دست به گريبـان بودنـد، توجـه            و يمن جنوبي    مانند اتيوپي   هاي كودتايي چپ،    رژيم
 به   در شوروي  نواياژيزنمجله  .  را به خود جلب كرد     هاي دوران گورباچف    ي تئوريسين جد
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 هـاي گـزاف بـراي شـوروي         ها بـه جـز دردسـر و هزينـه           درستي نوشته است كه اين رژيم     
شد صرف تحكيم مناسبات      ف ابقاي آنها مي   اي كه مصرو    اند و اگر سرمايه     دستاوردي نداشته 

اين !  بود گرديد، بسيار بيشتر به سود اتحاد شوروي         مي هاي باثباتي از نوع هندوستان      با رژيم 
هاي ماركسيست را بـه يـك بنيـاد نظـري             اي بود و توجه تئوريسين      هشداري جدي و ريشه   

 به راستي اگر مردمي نظام اجتمـاعي و رژيـم سياسـي خـود را           .ساخت  قابل تعمق معطوف    
خود انتخاب نكنند، آيا تحميل يك حكومت كودتايي و از باال بر آنان ميسر است؟ هر چند                 

باشد، ولـي آنگـاه كـه مـردم آن را          » پرولتاريا«و  » توده«و  » خلق«اين رژيم مدعي نمايندگي     
و باالخره ايـن كـه ثبـات، اسـتحكام و           ! هد بود؟ خوا» اي  توده«و  » خلقي«نخواهند آيا واقعاً    
 و   و يمـن جنـوبي     ، اتيـوپي  هاي افغانـستان    نمونه! هايي تا چه حد است؟      كارايي چنين رژيم  
 تعمـق بـراي     هـايي قابـل      نمونه هاي ماركسيستي در شرق اروپا      هاي رژيم   باالتر از آن نمونه   

بـه عـالوه، آيـا تحـوالت پرشـتاب و           . آمدند  هاي دوران گورباچف به حساب مي       تئوريسين
فزاينده و بحران عمومي سـاختي كـه ژرفنـاي اردوگـاه سوسياليـسم را فراگرفتـه و دنيـاي                    
 ماركسيسم را به شدت ملتهب و متالطم كرده بود، ظرفيت و توان كافي را به اتحاد شوروي                

هـاي   و آيـا در شـرايطي كـه بـا توسـعه جنـبش           ! داد؟» كودتاگرايي«براي دستيازي به مشي     
، سراسـر ايـن امپراطـوري       هاي مختلف اتحـاد شـوروي       در جمهوري » بازگشت به خويش  «

 در  عظيم را خطر تجزيه و گريز از مركز فراگرفتـه بـود و در شـرايطي كـه اروپـاي شـرقي                     
امـان خـود را       ترين نقطه عطف تاريخي خود قرار داشت و امپرياليسم غرب يورش بـي              مهم

براي صدور كاپيتاليسم به اين كشورها آغاز كرده بود، اصوالً جايي براي چنين توهماتي در               
 بـدان   اين پرسشهايي است كـه گذشـت زمـان        !  مانده بود؟  حزب كمونيست اتحاد شوروي   

طلبانه و   هاي توسعه    مرگ انواع تئوري   پاسخ داد و معلوم شد كه مرگ برژنفيسم در شوروي         
  .كودتايي چپ بود

  
  پيشينه سازمانهاي نظامي چپ در ايران

خان   ابوالقاسم) ياور( را با نام ماژور      پيشينه فعاليت ماركسيستي در نيروهاي مسلح ايران      
 از افسران ژاندارمري بود كه در انقالب مـشروطه و حـوادث             الهوتي. كنند  ي آغاز مي  الهوت

 به مـرگ      بود كه به دليل شورش،     پس از آن شركت داشت و مدتي نيز رئيس ژاندارمري قم          
،  ـ سيدضياء  رضاخان1299ز كودتاي حوت  گريخت و سپس، پس امحكوم شد و به تركيه

اي از  با كمـك عـده  . ش1300او در اواخر سال . مجدداً با درجه ياوري وارد ژاندارمري شد 
ه  ب اين قيام به سرعت شكست خورد و الهوتي       .  دست به قيام زد    مليون و دمكراتها در تبريز    
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 به عنوان شاعر كمونيست بـه شـهرت دسـت            الهوتي ،بعدها در شوروي  .  گريخت شوروي
 در كتـاب     را احـسان طبـري     فرجام زندگي الهوتي  . يافت و ديوان اشعارش به چاپ رسيد      

  1.ر كرده است تصويكژراهه
بايد گفت كه اشتباه است اگر آن را بـه عنـوان يـك حركـت                » قيام الهوتي «در رابطه با    

 نيز تـصريح    چنانچه عبدالصمد كامبخش  .  ارزيابي كنيم  ماركسيستي در نيروهاي مسلح ايران    
هـاي وي در     و فعاليـت   2 به كمونيسم گرويد    دوران اقامت در شوروي     تنها در  كرده، الهوتي 

  .تأثير جو آزاديخواهي آن دوران بود و ارتباطي به ماركسيسم نداشت ژاندارمري تحت
 را بايد دقيقاً در ارتباط     بنابراين، سرآغاز فعاليت كمونيستي در ميان نيروهاي مسلح ايران        

  . بررسي كنيم)كمينترن(» انترناسيونال كمونيستي «با تاريخ
 فعاليـت   همانطور كه در صفحات پيشين ديديم از كنگره دوم كمينترن، با رهنمود لنـين             

در نيروهاي مسلح در دستور كار احزاب كمونيست قرار گرفـت و تخطـي از آن مغـاير بـا                    
 نيز  حزب كمونيست ايران  . تلقي شد » وظيفه انقالبي و عضويت در انترناسيونال كمونيستي      «

 دسـت   از اين دستور مستثني نبود و كوشيد تا به سازماندهي پنهاني در ميان نظاميـان ايـران                
 و با مـشاركت دو تـن        )كامران آقازاده ( نصراهللا اصالني     زيرنظر حزب كمونيست ايران  . زند

موفق بـه تـشكيل شـبكه       ) كاهللا سيام    و عزت  عبدالصمد كامبخش (ديگر از عوامل كمينترن     
 در اين بـاره چنـين       كامبخش. سخن گفتيم نظامي مخفي خود شد كه دربارة آن پيش از اين           

  :نويسد مي
توجه خاصي  ) 1306( به ويژه پس از كنگرة دوم خرداد         حزب كمونيست ايران  

هايي كـه در      يكي از رشته  . به كار در ميان ارتش و كادر افسري آن معطوف داشت          
ـ       مـسئول  . د فعاليـت در ارتـش بـود   تقسيم كار كميته مركـزي جديـد ملحـوظ ش

افراد حزبـي تـشويق بـه ورود در خـدمت           . اي براي اين كار معين گرديد       جداگانه
  .شدند داران مي ارتش و مدارس افسران و درجه
گرچه عده افراد جلب . ثمر نماند هاي بزرگ آن بي اين فعاليت با وجود دشواري

اين هسته از   .  به وجود آمده بود    شده ناچيز بود، ولي هاله قابل توجهي از متمايلين        
هـاي رضاشـاهي       را حزب موفق شد از دستبرد پلـيس        جمله سرهنگ شهيد سيامك   

                                                            
 .99ـ 97، صص ، كژراههاحسان طبري. 1
شـشم،  ، سـال  مجلـه دنيـا  (» اي از تاريخ ارتش ايران و مبارزات دمكراتيك درون آن          شمه«،  عبدالصمد كامبخش . 2

 ).37، ص 1344شماره دوم، تابستان 
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 اين هسته بدل بـه ركنـي از          ايران بعدها در زمان فعاليت حزب توده     . محفوظ دارد 
اي براي سـازمان افـسري حـزب          به حزب و سپس پايه    سازمانهاي جداگانه مربوط    

  1... ايران شدتوده
 كوشيده تا ماهيت اطالعاتي اين سازمان را مخفـي كنـد، در حـالي كـه عامـل                   كامبخش

حزب كمونيست و ارتباط    » رسمي«اصلي در لو نرفتن شبكه فوق عدم ارتباط آن با سازمان            
  . بوداو.پ.مستقيم آن با گ

، متشكل از نظاميان كمونيـست تأسـيس        به هر روي، اين سازمان پس از سقوط رضاشاه        
 و   نداشـت و توسـط عبدالـصمد كـامبخش         اين سازمان در آغاز ارتباطي با حزب توده       . شد

ديگر اعضاي اوليه اين    . شد   وصل مي  ك مستقيماً به سازمان اطالعاتي شوروي     اهللا سيام   عزت
، 1323در بهـار سـال      .  بودنـد   و سـرگرد محمـد اسـكنداني       سازمان، سرهنگ عبدالرضا آذر   

ناميدند و افرادي چون خـسرو        مي» افسران آزاديخواه «خفي از افسران، كه خود را       گروهي م 
 بـه   عـضو آن بودنـد از طريـق سـرگرد اسـكنداني          ي و بهرام دانـش    اهللا حاتم   ، هدايت روزبه

 نفر بود و بـه      80 در اين زمان اعضاي اين سازمان حدود         2. پيوستند سازمان كمونيستي فوق  
در مـرداد   .  مرتبط شـد   اي از حزب، به كميته مركزي حزب توده         طور مخفي به عنوان شاخه    

تـأثير جنگهـاي       به رهبري سرگرد اسكنداني، كـه تحـت        ، افسران شاخه خراسان   1324سال  
 قرار داشت، به يك قيام نافرجام دست زد كـه منجـر              و شخصيت تيتو   پارتيزاني يوگسالوي 

برخي از اين فراريان در     .  گرديد اي ديگر و فرار تعدادي به شوروي        به كشته شدن او و عده     
  .آن پيوستند به در آذربايجان» فرقه«جريان حكومت 

، نيروهاي نظامي آن نيز تشكيل شد كه        در آذربايجان » فرقه دمكرات «با تشكيل حكومت    
 نفـر را در     18000) نيروهاي داوطلب (» فدائيان« افسر شركت داشتند و جمعاً با        810در آن   
  3.گرفت بر مي

 در  آذربايجـان » فرقه دمكرات « در دوران حكومت يك ساله       سازمان افسري حزب توده   
 نفـر رسـيد، ولـي بـا شكـست           300ساير نقاط كشور توسعه يافت و اعضاي آن به بيش از            

، بـه   1325بـا شكـست فرقـه در سـال          . حكومت فرقه، اعضاي آن به شدت كـاهش يافـت         
 ، دبير اول وقت حزب، سازمان نظامي منحـل شـد و توسـط كيـانوري               ل ملكي تصويب خلي 

                                                            
 .39همان، ص . 1
 .1362ي، بازجويي، اهللا حاتم سرهنگ سابق هدايت. 2
 .316ـ 315، صص كمونيزم در ايران. 3
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 ولي عمالً سازمان فوق به دستور مقامات شوروي       .  اعالم گرديد  انحالل آن به خسرو روزبه    
 داراي  1327د ادامه داد و در بهار       و با اطالع معدودي از عناصر رهبري حزب به حيات خو          

 بيشتر يـك    1325صوري سازمان نظامي در سال      » انحالل«رسد    به نظر مي  . يكصد عضو بود  
پذيري سازمان و حزب و تـصفيه سـازمان           ـ اطالعاتي براي جلوگيري از ضربه       مانور سياسي 

در ايـن دوران    .  بـود  ان و كردسـت   از برخي عناصر در شـرايط پـس از شكـست آذربايجـان            
)  اجرائيـه هيأتعضو  (ك  اهللا سيام   ، توسط سرهنگ عزت   ارتباطات سازمان نظامي با شوروي    

  1.شد تأمين مي) يو. آر. افسر جي (و سرهنگ دولين
، سازمان نظـامي    داً با توصيه مقامات اطالعاتي و نظامي شوروي       ، مجد 1327در تابستان   
»  ايـران  سازمان نظامي حزب تـوده    « با عنوان     سازمان 1333 پيوست و تا سال      به حزب توده  

كـشف و   » ظـامي تهـران   فرمانداري ن «، كه توسط    1333در تابستان   . به حيات خود ادامه داد    
 عضو و در    7 اجرائيه با    هيأت عضو بود و در رأس آن        497متالشي شد، اين سازمان داراي      

ك، سرهنگ محمدعلي   اهللا سيام   سرهنگ عزت : مركب از ( دبيران   هيأت اجرائيه،   هيأترأس  
هـاي    دانـشكده (سازمان به هفت شاخه     . قرار داشت ) ، سروان اخراجي خسرو روزبه    مبشري

افسري، پزشكي و فني، افسران صـف، نيـروي هـوايي، افـسران اداري، افـسران شـهرباني،                  
شـعبه تـشكيالت بـه مـسئوليت        (شد و داراي پنج شعبه بـود          تقسيم مي ) افسران ژاندارمري 

، شـعبه تعليمـات بـه مـسئوليت         ، شعبه اطالعات به مسئوليت خسرو روزبه      سرهنگ مبشري 
 و شعبه مـالي     ، شعبه تبليغات به مسئوليت ستوان يكم منوچهر مختاري        سرگرد جعفر وكيلي  

  ).به مسئوليت سرهنگ سيامك
 اطالعاتي دربـاره فعاليتهـاي جاسوسـي عوامـل          در اين دوران سازمان جاسوسي امريكا     

مجموعه اين اطالعات منجر به مسافرت ژنرال       .  به دست آورده بود     در ارتش ايران   شوروي
مـأمورين  « به دنبال آن با پيگيري       2. شد ، به تهران  كا، رئيس ركن دوم ستاد ارتش امري      ترودو

 اجرائيـه   هيـأت عـضو    (و دستگيري سروان اخراجي ابوالحـسن عباسـي       » فرمانداري نظامي 
 كه   دفترچه رمز حاوي اسامي اعضاي سازمان نظامي حزب توده         3و كشف   ) سازمان نظامي 

كـشف و متالشـي شـد و        سـازمان    1333نظير بود، در تابستان       در آن زمان در نوع خود بي      
 نفـر  27از دستگيرشدگان . دستگير شدند)  نفر كه موفق به فرار شدند37به جز (اعضاي آن  

                                                            
 .1362، بازجويي، نورالدين كيانوري. 1
 .1333، شهريور 16، شماره ترقيمجله . 2
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  1. ماه، محكوم گرديدند18هاي مختلف، از ابد تا  اعدام و بقيه به حبس
 عالوه بـر كـاركرد برانـدازي داراي كـاركرد جـدي و مـؤثر                 حزب توده  سازمان نظامي 

  .اطالعاتي بود
 در   صرفنظر از كشف برخي موارد فـردي جاسوسـي شـوروي           1333-1357در سالهاي   

 در ارتـش، يـك      سـي شـوروي   ، مهمترين شبكه جاسو   نيروهاي مسلح مانند سرلشكر مقربي    
 كـشف   توسط سـازمان ضـداطالعات اداره دوم سـاواك   1351 نفره بود كه در سال       7گروه  

 سـال الـي   15 نفر به 5تيرباران و ) زاده حسين(از اين گروه دو برادر با درجه سرهنگي         . شد
  . ماه زندان محكوم گرديدند18
  

   پس از انقالب اسالميان نظامي حزب تودهسازم
  سير فعاليت

هاي استبداد پهلـوي،       و فرو ريختن شالوده    با اوجگيري نهضت اسالمي در سراسر ايران      
آنـان  .  تالش كردندتعداد معدودي از افسران ارتش براي تماس با كميته مركزي حزب توده         

 گـرايش يافتـه و   كساني بودند كه در دوران نوجواني در دبيرستان به سازمان جوانـان تـوده        
 راه يافته بودند و طي دوران حيات خود        به دانشكده افسري   1332  مرداد 28پس از كودتاي    

اوجگيـري  . گرايانه در آنـان مكنـون مانـده بـود          اياي تفكر و تعلق ماركسيستي و شوروي      بق
 انقالب اسالمي به آنان اين جرأت را داد كه اين تعلق خفته را بيدار كنند و راه حزب تـوده                   

 بينش سياسي اين افراد يـك بيـنش دو قطبـي          . گيري آن، مجدداً برگزينند     را، با توهم قدرت   
پنداشـتند و     بود، بدان معنا كه جهان را آلت اراده دو ابرقدرت كاپيتاليستي و كمونيستي مـي              

 به معناي طلوع سـتاره اقبـال ابرقـدرت شـرق            لذا افول مواضع امپرياليسم غرب را در ايران       
 در برلين   ديدند و چند تن از اين افراد، جداگانه، راهي خارج شدند و نورالدين كيانوري               مي

توانست مدعي باشـد كـه داراي    بدينسان، پس از سالها حزب توده مي      .  تماس گرفتند  شرقي
  .چند عضو نظامي است

كرد كه     ارزيابي مي  ، هنوز فرجام انقالب اسالمي روشن نبود و حزب توده         1357در دي   
در چنين شـرايطي حـزب تـوده پـشتيباني اتحـاد            . م يك جنگ داخلي پيش رود      به كا  ايران

بـا نيروهـاي   » اتحـاد «دانست تا بـا اتكـا بـر آن راه      را پشتوانه خوبي براي خود مي    شوروي
بـراي  ! انقالبي مسلمان را به عنوان سرپل نفوذ در انقالب و جلب نيـروي انـساني بپيمايـد                 

                                                            
 .، مراجعه شود1334، درباره سازمان افسران توده، اسفند كتاب سياه: براي آشنايي بيشتر به. 1
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ب توده به بزرگنمايي قدرت و توان خود نياز داشت و لذا به انتشار              تحقق چنين امكاني حز   
پيروزي قاطع  .  پرداخت 1»نظاميان پيشرو و خواستار آزادي و مساوات      «اي با امضاي      اعالميه

و سريع انقالب اسالمي اين امكان را به سرعت منتفي ساخت و حزب تـوده نيـز هرگونـه                   
 1359 و اوايـل سـال       1358تنها در اواخـر سـال       ! نمود ارتباطات نظامي خود را پنهان نمود      

هـاي انقالبـي مـسلمان        نمايي به منظور جلب شخـصيت       حزب توده مجدداً با انگيزه قدرت     
  .خود را نمايش دهد» نفوذ«و » قدرت«كوشيد تا عاليمي از 

 تحليل رهبري حزب توده اين بود كه در شرايط فشار همه جانبـه قـدرتهاي غربـي از                   
، به تدريج  )ره (راست و ميانه آن از داخل بر نيروهاي پيرو خط امام خميني           خارج و عوامل    

 در خارج و حزب توده در داخـل خواهنـد           نيروهاي مسلمان خود را نيازمند اتحاد شوروي      
 كوشيد تـا نقـش عوامـل        ، حزب توده  1359 در بهار    در جريان كودتاي نافرجام نوژه    ! يافت

» وجاهـت ملـي   «نفوذي خود را برجسته كند و از اين طريق براي خود پـشتوانه سياسـي و                 
  !كسب نمايد

 در درون نيروهـاي مـسلح جمهـوري    واقعيت اين است كه عوامل نفوذي حـزب تـوده      
 حزب توده نتوانست بـه  1320-1333سه با سالهاي  بسيار ناچيز بود و در مقاي   اسالمي ايران 

اعضاي سازمان نظـامي    «مجموعه  . جلب نيروي قابل توجهي در نيروهاي نظامي موفق شود        
كه به حزب توده وصل شـده بودنـد،         » اكثريت«به اضافه نظاميان عضو سازمان      » حزب توده 

، )كادر سازمان نظامي  ( نفر غيرنظامي    12 كه از اين تعداد      داد   نفر را تشكيل مي    136مجموعاً  
 نفـر همـافر     2 نفـر كارمنـد ارتـش و         4 نفر دانشجوي بورسيه ارتـش،       10 نفر بازنشسته،    2

  . اخراجي بودند
 نفر عضو شـاغل در نيروهـاي مـسلح بـود كـه              122به عبارت ديگر، حزب توده داراي       

  :تركيب آن از نظر درجه به شرح زير بود
  

 درصد تعداد   نظاميرده

  ـ سرهنگ ـ ناخدا1

  ـ سرگرد2

  ـ ستوان يار ـ سروان3

  نفر17

  نفر3

  نفر30

9/13% 

5/2% 

6/24% 

                                                            
 .1357 دي 24، 65، شماره نشريه نويد. 1
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  دار  ـ درجه4

  ـ همافر5

  ـ پاسدار نفوذي6

  ـ كارمند ارتش7

   دانشجوي بورسيه ارتش-8

  نفر22

  نفر30

  نفر6

  نفر4

  نفر10

18% 

6/24% 

9/4% 

3/3% 

2/8% 

 %100  نفر122  جمع
  

علت باال بودن نسبي تعداد اعضاي داراي درجه سرهنگي ـ ناخدايي در سازمان نظـامي   
گردد كـه در آغـاز         باز مي  1320-1332 به سوابق فعاليت اين حزب در سالهاي         حزب توده 

  . بحث بدان اشاره شد
ي مـسلح، پديـده     همين عامل، عليرغم كميت ناچيز اعضاي نفـوذي حـزب در نيروهـا            

ساخت كه در چند نمونه نيز        هاي باالي فرماندهي فراهم مي      خطرناكي در زمينه نفوذ در رده     
اين خطر به مرحله بسيار حساسي رسيده بود، بدان معنا كه برخي از اعضاي سازمان نظامي                

تـرين ايـن افـراد        مهم. هاي عالي فرماندهي رسوخ كنند       موفق شده بودند در رده     حزب توده 
، ، فرمانده نيروي دريايي ارتش؛ سرهنگ هوشنگ عطاريان       ناخدا بهرام افضلي  : عبارت بودند 

، رفـر ذ؛ سرهنگ حـسن آ    نوهد، فرمانده تيپ    مشاور نظامي وزير دفاع؛ سرهنگ بيژن كبيري      
 معـاون فرمانـده نيـروي دريـايي          ،معاون پرسنلي نيروي زميني ارتش؛ ناخدا محمد حقيقت       

  ).دستگير نشد(
  

  كاركردهاي سازمان نظامي
بـه اجمـال    » ماركسيـسم و نيروهـاي مـسلح      «در صفحات پيشين در بحث پيرامون       : الف

هاي مخفي نظامي سخن گفتيم و توضـيح   ل سازماندربارة اهداف حزب كمونيست از تشكي     
 بدون فعاليـت در ميـان نيروهـاي مـسلح تـصرف قـدرت سياسـي        داديم كه از ديدگاه لنين   

بنابراين تشكيل سازمان نظـامي كمونيـستي داراي يـك كـاركرد بنيـادي و               . غيرممكن است 
قدرت سياسي توسط حـزب      كه نقش و جايگاه آن در براندازي و تصرف            استراتژيك است 

توانـد جـايگزين آن شـود و بـه            باشد؛ نقشي كه هيچ نهاد ديگري نمي        در شرايط مساعد مي   
  .عبارت ديگر تعيين كننده است

يروهاي بعد نخست، فعاليت تخريبي در صفوف ن      . كاركرد براندازي داراي دو بعد است     
ريـزي انتظـام و انـسجام     آن يا به عبـارت ديگـر بـه هـم     »  كردن سازمان  بي«مسلح به منظور    
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در ايـن راسـتا، سـازمان       . نيروهاي مسلح در شرايط مصاف با برانـدازي كمونيـستي اسـت           
كوشد تا با تضعيف نيروهاي مسلح، شرايط ضروري را براي پيـروزي              كمونيستي نظامي مي  

بعد دوم، فعاليت تهـاجمي بـه منظـور تـصرف           . تهاجم حزب به دستگاه دولتي فراهم سازد      
در . نمايـد   ه جايگاه اساسي سازمان نظامي را در عمليات براندازي تأمين مـي           قدرت است ك  

هاي اخير، اين نقش سازمان نظامي در عمليات براندازي تـا بـدانجا اهميـت يافتـه كـه                     دهه
خـارج سـاخته و     ) انقـالب (براندازي كمونيستي را از حالت تهاجم از بيرون دستگاه دولتي           

، نظاميـان   يدر چنـين شـرايط مـساعد      . بـديل كـرده اسـت     ت) كودتـا (به براندازي از درون     
كمونيست بدون حمايت حزب و نيروهاي مردمـي، مـستقيماً و رأسـاً بـه تـصرف قـدرت                   

  .ورزند سياسي مبادرت مي
هاي مسلح، پيـروزي چنـين        هاي كليدي فرماندهي در رده       طبيعي است كه تصرف اهرم    

 مستقيم به براندازي از سـوي نظاميـان         نيز روشن است كه اقدام    . كند  عملياتي را تضمين مي   
كمونيست تنها زماني متصور است كه شرايط اجتماعي و سياسـي مـساعد بـراي تحقـق آن           

  1.فراهم باشد
 كاركرد براندازي آن در    بنابراين، كاركرد بنيادين و استراتژيك سازمان نظامي حزب توده        

  .ستدو بعد تخريبي و تهاجمي ا
در شرايطي كه عمليات براندازي در دستور كار حزب كمونيست قرار نـدارد و تنهـا          : ب

دهد، كاركرد اطالعاتي سازمان حـزب كمونيـست در درون    يك كاركرد بالقوه را تشكيل مي   
، كـاركرد  در رابطه با سازمان نظامي حـزب تـوده  . يابد نيروهاي مسلح اهميت درجه اول مي    

  .اطالعاتي از فعليت و موضوعيت جدي برخوردار بود
توان در سـه محـور        اي در نيروهاي مسلح را مي       گردآوري اطالعات توسط نظاميان توده    

  .زيرين بيان داشت
 گفته بود    به كيانوري  يكي از عوامل سازمان جاسوسي شوروي     : ـ اطالعات استراتژيك  1

 بايـد   دريايي از اطالعات نظامي بلوك غرب است و حزب توده         ) پس از انقالب   (ايران«: كه
از جملـه ايـن     » .آوري ايـن اطالعـات تـالش كنـد          با تمام امكانات و توان خـود در جمـع         

 داده شد، مشخصات     تهيه و به رابط شوروي     اطالعات كه توسط سازمان نظامي حزب توده      
  .هاي فونيكس بود  و موشك14فني هواپيماي اف 

به علت اهميت نقـش جنـگ تحميلـي در          :  عليه ايران  ـ اطالعات جنگ تحميلي عراق    2

                                                            
 .35ـ36، چاپ اول، صص ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي»كودتاي نوژه« : مراجعه شود به. 1
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صادي و ديپلماتيك   هاي سياسي، اقت    منطقه و انقالب اسالمي و حساسيت آن در موضعگيري        
كوشيد تا حداكثر اطالعات ضـروري را در ايـن رابطـه تهيـه        مي ، حزب توده  اتحاد شوروي 

مـشي و     اين اطالعات همچنين در تحليل سياسي حزب از وضعيت نظام و تدوين خط            . كند
  .هاي آن كاربرد داشته است تاكتيك

بـوروي       شد كه در تحليل پوليـت       عات شامل مواردي مي   اين اطال : ـ اطالعات سياسي  3
 سياسـي حـزب     هيـأت  و منطقه و نيز در تحليـل          از مسايل ايران   حزب كمونيست شوروي  

اين قبيل اطالعات معموالً توسط اعـضاي نظـامي رده          .  از مسايل كشور اهميت داشت     توده
  . شد اندهي كسب ميفرم

 مبني اي در ديدار با ناخدا افضلي  اهللا خامنه   توان به اظهارات حضرت آيت      براي نمونه مي  
، گزارش تماس مخفيانه يك مقام عاليرتبه رژيـم         بر عدم همكاري با حزب كمونيست عراق      

 با كاردار سفارت ايران و ابراز تمايل او به همكاري با جمهـوري اسـالمي        كابل ماركسيستي
  .اشاره كرد...  و ايران
اين اطالعات كه بعضاً شـامل اطالعـات مهـم نظـامي بـود،              : ـ اطالعات جاري نظامي   4

بنـديهاي درونـي      عملكردها و جنـاح   مسايلي چون خريدهاي نظامي ايران، نقل و انتقاالت،         
  .گرفت را در بر مي... نيروهاي مسلح و 

 بر مبناي   ، سازمان نظامي حزب توده    )براندازي و اطالعاتي  (عالوه بر دو كاركرد فوق      : ج
كوشيد تا نظريات و مواضـع آن را تبليـغ و            مشي و استراتژي براندازي خزنده حزب مي        خط

نظر   ناميد در جهت اعمال   » دهي خزنده   سمت«توان آن را كاركرد       اين كاركرد كه مي   .  كند  لقاا
گرفت و هدف آن سـوق دادن          و حزب صورت مي    مستقيم و يا القاء مواضع اتحاد شوروي      

  .نظام جمهوري اسالمي به سمت وابستگي به بلوك شرق بود
  

  سازماندهي
 و تعدادي از اعضاي رهبري حزب در خـارج        المي، كيانوري پيش از پيروزي انقالب اس    

از كشور با تعدادي از عناصر نظامي ارتباط فردي داشتند كه مسئوليت و هدايت آن به عهده     
  . بودكيانوري

پس از پيروزي انقالب، تا مدتي اين ارتباطات ادامه داشت ولي پس از چندي به دستور                
ترين كادرهاي سازمان مخفي از آن منتزع شده و به تأسيس سازمان              اي از زبده     عده انوريكي

ايـن،  وجود  با  . جديدي به موازات سازمان مخفي، مركب از اعضاي نظامي حزب پرداختند          
با برخي افراد نظـامي  ) ياهللا حاتم مانند سرهنگ هدايت(ارتباط فردي برخي از افراد رهبري       
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 اعضاي نظامي در اين سـازمان، سـازماندهي         تمام،  1359از سال   .  ادامه داشت  1359تا سال   
  .شدند

 بدين معنـا كـه      . داراي ساختار حزبي بود    1320-1333سازمان نظامي حزب در سالهاي      
عـضاي   اجرائيه و ساير ارگانهاي حزبـي بـود و كليـه ا            هيأت،  )دبيران (هيأتسازمان داراي   

 كه در گذشته سـالها مـسئوليت        كيانوري. دادند  رهبري و مسئولين آن را نظاميان تشكيل مي       
سازمان نظامي را در رهبري حزب به عهده داشت و در اين رابطه داراي تجربه كـافي بـود،              

. دانـست   چنين ساختاري را براي سازماندهي نظامي در شرايط جديد كـشور مناسـب نمـي              
اي نظامي حزب در شرايط پس از انقالب تنها به اعتبار موقعيـت شـغلي خـود واجـد                   اعض

. اهميت بودند و از نظر سازماني و سياسي فاقد كارايي و تجربه و توانايي قابل توجه بودند                
بر اين اساس، اعطاي مسئوليت تشكيالتي به آنها، هم سبب كاهش شـديد كـارايي آنـان در          

هاي تشكيالتي جـدي      شد و هم سبب بروز خطرات و ضعف         يشان م   مسايل نظامي و شغلي   
آورد و كـل مجموعـه را در خطـر            هاي نظاميان از يكديگر را پديد مي        گرديد و شناسايي    مي

  . داد كشف قرار مي
هاي بـا ارزش نفـوذي در نيروهـاي            اعضاي نظامي حزب صرفاً مهره     از ديدگاه كيانوري  

داشـته    دهـي را در زمينـه شـغلي            بايد بهترين و كاراترين بهـره      شدند كه   مسلح محسوب مي  
بدين ترتيـب مـسئوليت     . يابند  باشند و از فرسايش و خطرات فعاليت تشكيالتي نيز فراغت           

. ترين كادرهاي سازمان مخفي محول شـد        سازماندهي و ارتباطات اعضاي نظامي به ورزيده      
 بود كه مستقيماً با سه عضو برجـسته         يمسئوليت سازمان نظامي به عهده محمد مهدي پرتو       

، ، سرهنگ عطاريان با نـام مـستعار حبيـب         ناخدا افضلي با نام مستعار آرش     (سازمان نظامي   
بقيه اعضاي سازمان نظامي در دو شـاخه        . تماس داشت ) سرهنگ كبيري با نام مستعار رضا     

  .سازماندهي شده بودند
دار سـازمان     ، از اعـضاي سـابقه     )با نام مستعار احمد   (شاخه اول توسط سيدمحمد معزز      

. گرفـت   اين شاخه نيروهاي زميني، شهرباني و ژاندارمري را در بـر مـي     .شد   اداره مي  »نويد«
شـد كـه در رأس هـر شـاخه يكـي از كادرهـاي                  شاخه فرعي تقـسيم مـي      4شاخه فوق به    

 شاخه فرعي را نيز     4معزز مسئوليت يكي از     . دار و مجرب سازمان مخفي قرار داشتند        سابقه
  .ز اعضاي مهم نظامي در تماس بود نفر ا7خود به عهده داشت كه در اين رابطه با 

دار   ، از اعـضاي سـابقه     )با نـام مـستعار هوشـنگ      (شاخه دوم توسط شاهرخ جهانگيري      
شاخه فوق بـه    . گرفت  شد كه نيروهاي دريايي و هوايي را در بر مي            اداره مي  »نويد«سازمان  

هاي فرعي را نيـز        مسئوليت يكي از شاخه    شد و خود جهانگيري     هاي فرعي تقسيم مي     شاخه
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 شـاخه   3.  نفر از اعضاي مهـم نظـامي در تمـاس بـود            9به عهده داشت كه در اين رابطه با         
شدند و يك شـاخه اسـتثنائاً         دار سازمان مخفي اداره مي       نفر از اعضاي سابقه    3فرعي توسط   

اين استثنا بـه  . شد اداره مي) با نام مستعار ارسطو(مافر هوايي هاشم سعادتمندي توسط سره 
  .دليل موفقيت ويژه همافر فوق و كارايي او در فعاليت تشكيالتي بود

گرفت و اعضاي شـاغل در شهرسـتانها نيـز            سازماندهي فوق سراسر كشور را در بر مي       
 بـا    در پي همـاهنگي رهبـري حـزب تـوده          1361در سال    .تقيماً تحت پوشش آن بودند    مس

در سـازمان نظـامي حـزب       » اكثريـت «، مقرر شد اعـضاي نظـامي        »اكثريت«رهبري سازمان   
ايـن  . به حزب منتقـل شـدند     » اكثريت«سازماندهي شوند و بدين ترتيب تعدادي از نظاميان         

انتقـال نظاميـان    .  قطـع شـد    1361 رهبـري حـزب تـوده در بهمـن           روند به علت ضربه بـه     
هـا بـه      »اكثريتـي «به سازمان نظامي حزب موجب شد در برخي موارد مـسئوليت            » اكثريتي«

  .اين گونه موارد در نمودار ضميمه مشخص است. برخي نظاميان عضو حزب داده شود
شـد از هرگونـه       ارتباطات اعضاي سازمان نظامي به شـكل انفـرادي بـود و تـالش مـي               

ولي عمالً ايـن امـر تحقـق نيافـت و بـه             . شناخت نظاميان از يكديگر مطلقاً جلوگيري شود      
اي نيروهاي مسلح نسبت      علت شرايط انقالبي حاكم بر جامعه، در برخي موارد عناصر توده          

اين امر به ويژه در نيروي دريايي ارتـش         . به ساير اعضاي حزب كم و بيش شناخت داشتند        
اي نيروي دريايي با توجه به شناختي كـه از ناخـدا    شت، به نحوي كه عناصر توده   وسعت دا 

  . داشتند، در جهت ارتقاء او به مقام فرماندهي تالش چشمگير نمودندافضلي
  

  پذيرش و عضويت
  ـ عضوگيري1

 بر  در سازمان نظامي نيز مانند سازمان مخفي، پذيرش اعضاي جديد و گسترش سازمان            
هـاي عمـده    شكل. توانست تقاضاي عضويت كند عضويابي مبتني بود، يعني كسي رأساً نمي   
  :عضويابي سازمان نظامي به شرح زير بود

، به علت وجود شرايط انقالبي در كشور، افراد نظـامي متمايـل بـه               1358در سال    -الف
 و آنكـت تقاضـاي عـضويت را پـر            بعضاً مستقيماً به دفتر حزب مراجعه كـرده        حزب توده 

  . كردند مي
پس از مدت كوتاهي به شدت تالش شد تا از ايـن مراجعـات جلـوگيري شـود و لـذا                     
هواداران نظامي حزب غيرمـستقيم و از طريـق آشـنايان و خويـشاوندان حزبـي بـه شـعبه                    

  .شدند تشكيالت حزب معرفي مي
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ن نظامي حزب، شناسايي    يكي از وظايف اعضاي سازمان مخفي و سازما       :  عضويابي -ب
افـراد نـامزد شـده، پـس از      . اعضاي واجد شرايط نظامي براي توسعه سـازمان نظـامي بـود           

  .شدند شناسايي كامل با رعايت مسايل امنيتي به سازمان معرفي مي
  
  ـ بررسي2

با توجه به ضوابط تشكيالت سازمان مخفي، معرف، فـرد كانديـد را بـه مـسئول بـاالتر            
هاي اوليه پرونده اين شخص بـه هـسته مـسئولين سـازمان               س از بررسي  كرد و پ    معرفي مي 

در صـورت تـصويب نهـايي    . شـد  ارسـال مـي  ) ، معزز ، جهانگيري پرتوي: مركب از (نظامي  
  .شد گرديد و او در سازمان نظامي سازماندهي مي عضويت فرد به وي ابالغ مي

  
  ـ دعوت3

پس از تـصويب    . نداشت عضويت، در جريان مسايل فوق قرار        نامزداين مرحله، فرد    تا  
  :آمد نهايي و پايان مراحل پذيرش، به دو طريق زيرين از او دعوت به عمل مي

  .مراجعه يكي از مسئولين سازمان نظامي به فرد موردنظر و دعوت او به حزب: الف
ل با همـاهنگي مـسئولين سـازمان        اين عم . مراجعه معرف به وي و دعوت به حزب       : ب

  .گرفت مخفي صورت مي
  
  ـ ضوابط پذيرش4

نامزد عضويت بايد از نظر سياسـي بـه رژيـم گذشـته، سـاير گروههـاي سياسـي و يـا                      
 شيوه زندگي و خصوصيات اخالقـي،       ؛ و از نظر   هاي اطالعاتي بيگانه وابسته نباشد      سرويس

عالقـه و آمـادگي فـرد       . شد  كنترل مي نيز   طلبي و اعتياد    ميزان تعلقات خانوادگي، درجه رفاه    
براي فعاليت در حزب، شناخت ايدئولوژي و مـشي آن و پايبنـدي بـدان و آمـادگي بـراي                    

روشـن اسـت كـه      . پذيرش خطرات احتمالي از ضوابط ويژه پذيرش در سازمان نظامي بود          
  .شد عالوه بر ضوابط فوق، ضوابط كلي عضويت در حزب نيز مراعات مي

  :گفت  در جلسات هسته مركزي سازمان نظامي ميانورينورالدين كي
صرف پيوستن يك فرد نظامي بـه حـزب در شـرايط خطرنـاك كنـوني بـراي                  

  1پذيرش عضويت او كافي است

                                                            
 .1362، بازجويي، محمد مهدي پرتوي. 1
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جرم اين بدان معناست كه رهبري حزب و اعضاي سازمان نظامي به طوركامل نسبت به               
جاهلي نيز كه بعضاً در جريان بازجويي و دادگـاه          ت.  شناخت كافي داشتند   بودن اين اقدامات  

گرديـد تـا عـضويت در سـازمان نظـامي             شد و تالش مي     از سوي اعضاي نظامي عنوان مي     
  .پايه بود جلوه داده شود، بي» عادي«حزب يك پديده 

 براي عضوگيري او كـافي بـه نظـر          بنابراين، صرف عالقه يك فرد نظامي به حزب توده        
  .رسيد و تنها تأكيد جدي بر مسايل حفاظتي و جلوگيري از رسوخ عناصر نفوذي بود يم
  
  ـ آموزش5

  .شد آموزش اعضاي سازمان به دو بخش ايدئولوژيك و عملي تقسيم مي
 به دليل رعايـت شـديد مـسايل امنيتـي و حفـاظتي و فاصـله             ؛هاي ايدئولوژيك   آموزش

ژه در شرايطي كه عضو در شهرستانها اشتغال        طوالني ديدارهاي عضو با مسئول رابط، به وي       
داشت، امكان آموزش ايدئولوژيك اعضاي نظامي بسيار محدود بود و خودآمـوزي توصـيه              

عـضو  . گرفت  خودآموزي عضو از طريق مطالعه نشريات و كتابهاي حزب انجام مي          . شد  مي
 و پنهانكـاري را     اي رعايت اختفا    نظامي بايد در مطالعه و نگهداري نشريات و كتابهاي توده         

در خودآمـوزي بيـشتر بـر مـسايل سياسـي تأكيـد           . كرد تا سبب شناسايي اطرافيان نشود       مي
  .شد تا مسايل عقيدتي مي

هـاي امنيتـي و حفـاظتي آشـنا            در اين بخش، اعضاي نظامي با شيوه       ؛آموزش عملي : ب
  :ازشد و اهم آنها عبارت بود   ميارائهآموزشها از طريق مسئول رابط . شدند مي

عدم موضعگيري به سود حزب در جامعه و تالش براي مـسلمان جلـوه دادن خـود در                  
محل كار و زندگي، پاك كردن هرگونه زمينه شناسايي قبلي، انجام دقيق وظايف محولـه در                

ساز در محل كار و      محيط كار، عدم نگهداري اسناد و مدارك تشكيالتي و هرگونه سند جرم           
   ...زندگي، جاسازي اسناد و 
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  مبخش پنج      

  )1358 ـ 1361(سازمانهاي وابسته به حزب توده 

        

  

  

  
  آغاز سخن

، عـالوه بـر    در فعاليت چهارسالة خود، پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران    حزب توده 
هـاي    بـود كـه در پوشـش      ) جنبـي (هـاي وابـسته       ادي سـازمان  تشكيالت مفصل، داراي تعد   

هـاي   هاي آن را در ميان اقـشار و گـروه     مختلف، وظيفه اشاعة مشي حزب و اجراي تاكتيك       
هاي كمونيـستي جهـاني و        ها بر اساس سنت     بخشي از اين سازمان   . مختلف به عهده داشتند   

و ) »جمعيت صـلح  «: مانند(،   تجديد حيات يافتند   1320-1332هاي سالهاي     در ادامه فعاليت  
 در دوران انقـالب و پـس از آن پديـد شـدند              بخشي بر اساس شرايط خاص جامعه ايـران       

  ).» كردستان ـ پيرو كنگره چهارمحزب دمكرات«: مانند(
  :بندي كرد ح زير دستهتوان به شر  را ميهاي جنبي حزب توده سازمان

و » سازمان جوانـان تـوده ايـران      «، شامل   هاي سياسي وابسته به حزب توده       سازمان: الف
ازماني ، كه داراي استقالل دروني نبـوده و جزئـي از انـدام سـ      »اتحاد دمكراتيك مردم ايران   «

شد يك    در عين آن كه يك سازمان حزبي محسوب مي        » سازمان جوانان «. حزب توده بودند  
  .اي نيز بود سازمان توده

 و» )اكثريـت  (سازمان فدائيان خلـق   «، شامل   هاي سياسي هوادار حزب توده      سازمان: ب
كه هر چند داراي استقالل نسبي از سازمان »  ـ پيرو كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان«

.  بودند، ولي تحت نفوذ شديد سياسـي و گـاه تـشكيالتي حـزب قـرار داشـتند                  حزب توده 
 به چنان عمق و گـستردگي       1361در سال   » اكثريت«هاي حزب توده و       فرآيند ادغام سازمان  

را بـه   » اكثريـت «رسيده بود كه عمالً در همه سطوح، ارتباطات عمـودي و افقـي، سـازمان                
  .داد سازمان حزب توده پيوند مي

اي، كـه زيـر       هـاي تـوده     دربـارة سـازمان   : اي وابسته به حزب توده      هاي توده   سازمان: ج
  .قرار داشتند، پيش از اين سخن گفتيم» يا هاي توده شعبه كل سازمان«پوشش 
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ها بايد گروه شـغلي خاصـي را          اين سازمان : هاي صنفي وابسته به حزب توده       سازمان: د
هـا و     انجمـن همبـستگي اتحاديـه     «هـا،     از زمـرة ايـن سـازمان      . دادند  تحت پوشش قرار مي   

  .است» انجمن حقوقدانان دمكرات ايران«و » يشوراهاي كارگر
سـازمانهايي  . پـردازد   نمـي بخش حاضر به بررسي همة سازمانهاي وابسته به حزب توده       

، بـه   »ـ پيرو كنگره چهـارم     ن ايران حزب دمكرات كردستا  «و  » )اكثريت (فدائيان خلق «چون  
نيازمنـد  ) عليرغم پيوستگي و وابستگي بـه حـزب تـوده         (علت استقالل تاريخي و سازماني      

. بررسي مستقلي است و درباره رابطه آنها با حـزب تـوده پيـشتر توضـيح داده شـده اسـت             
  :گيرند، عبارتند از  ميسازمانهايي كه در اين بخش مورد بررسي قرار

  ـ سازمان جوانان توده ايران1
  نايرا) دمكرات(آموزان  ـ كانون دانش2
  ـ كانون صنفي فرهنگيان3
   ايرانـ تشكيالت دمكراتيك زنان4
  ـ اتحاد دمكراتيك مردم ايران5
   و هنرمندان ايرانـ شوراي نويسندگان6
  ح هواداران صل ـ جمعيت ايراني7
  ران ايـ جمعيت حقوقدانان دمكرات8

  
  سازمان جوانان توده ايران

  ماركسيسم و جوانان
ـ شخـصيتي و تـسلط عاطفـه، شـور، احـساس و               هاي رواني   نسل جوان به دليل ويژگي    

انقالبـي  گرايي، معموالً بيش از نسل ميانسال و سـالخورده مـستعد جـذب شـعارهاي          آرمان
  .است

دهد و از نظـر كميـت         نسل جوان در عين حال بخش فعال سياسي جامعه را تشكيل مي           
مجموعة ايـن عوامـل جوانـان را بـه مهمتـرين هـدف          . نيز داراي برتري قابل توجهي است     

  .كند هاي سياسي تبديل مي ها و ايدئولوژي گروه
جامعـه بـشري، توجـه      ماركسيسم به عنوان ايدئولوژي مدعي انقالبيگري و دگرسـازي          

. گذاري جدي نموده است     جدي به جذب نسل جوان معطوف داشته و در اين مسير سرمايه           
دهد كه آنـان      هاي سرشناس ماركسيست در سراسر جهان نشان مي         نامه چهره   بررسي زندگي 

گرايـي    تأثير عوامل مختلف سياسي و تربيتي، به ويژه آرمـان           عمدتاً در سنين جواني و تحت     
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 نيز از اين قاعده مستثني       و لنين  ، انگلس  جذب اين ايدئولوژي شده و خود ماركس       انقالبي،
 در كتاب حاضر نيز به روشني اهميت سنين         نامه سران حزب توده     توجه به زندگي  . اند  نبوده

تـرين منبـع      بنابراين، نسل جوان عمـده    . دهد  جواني را در جلب آنان به ماركسيسم نشان مي        
  .آيد سربازگيري ماركسيسم به حساب مي

. هاي اساسي ماركسيسم در جذب نسل جوان، دعوي انقالبيگـري اوسـت        يكي از جاذبه  
داري غرب و كـشورهاي تحـت سـلطة اسـتعمار و نواسـتعمار،                محيط فاسد جوامع سرمايه   

روح حساس و مـستعد جـوان كـه فطرتـاً           ناگزير پرخاش عليه نظم اجتماعي موجود را در         
سـازد و او را       است، پديد مي  ) آل    ايده(خواستار تغيير وضع موجود و استقرار وضع مطلوب         

ماركسيـسم، بـه عنـوان      . دهـد   به عرصه كنش اجتماعي در راه دگرسازي جامعه سـوق مـي           
ــدازي نظــم اســتثمارگر ســرمايه  » همدينــه فاضــل«داري و اســتقرار  ايــدئولوژي مــدعي بران

هاي متوالي در دنياي متأثر از فرهنگ و تمدن معاصر غربي، پرچمـدار               كمونيستي، براي دهه  
بود و از همين رو موفقيت قابل توجهي در جذب نسل جوان كـسب              » مبارزه بنيادي «اصلي  

  .كرد
هايي بـراي     احزاب كمونيست به نقش جوانان وقوف جدي داشته و از همين رو تشكل            

همـه احـزاب كمونيـست در       . انـد    در جنب خود تأسـيس نمـوده       جذب و سازماندهي آنان   
گيري   هاي جوانان بودند كه وظيفه بسيج و جلب جوانان و بهره            سراسر جهان داراي سازمان   

از نيرو و شور آنان، تربيت جوانان با روحيه كمونيستي، تـرويج مـرام ماركسيـستي، تغذيـه                  
  .شتندايدئولوژيك آنان و تربيت كادر حزب را به عهده دا

هاي كمونيستي جوانان به اواخر قرن نوزدهم ميالدي در اروپـاي             پيشينة تأسيس سازمان  
متـشكل از جوانـان     » گـارد جـوان   «نخستين گروه جوانـان كمونيـست،       . گردد   باز مي  غربي

پس از آن در ساير كشورهاي اروپـاي  .  ايجاد شد1886ماركسيست بلژيكي بود كه در سال       
هاي جوانـان ماركسيـست در جنـب احـزاب كمونيـست و سوسياليـست                 بي نيز سازمان  غر

سـال  (» انترناسـيونال دوم  «تأسيس شد، تا بدانجا كه در زمان تـشكيل كنگـره اشـتوتگارت              
از مهمترين  . هايي وجود داشت    ن چنين سازما  در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي     ) 1907

  و رزا لوكزامبـورگ    1كنـشت ببه رهبري كـارل لي    » جوانان سوسياليست آلمان  «ها    اين سازمان 
داري مؤثر    ايههاي سرم   توانست در جذب جوانان عليه دولت       در آن زمان شعاري كه مي     . بود

هاي كمونيـستي گـردآورد، شـعار مبـارزه عليـه ميليتاريـسم               باشد و آنان را پيرامون سازمان     

                                                            
 . به قتل رسيد به همراه رزا لوكزامبورگ1919 ژانويه 15 متولد و در 1871 در سال :توضيح براي ليبكنشت. 1
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هـاي رقيـب غربـي، سياسـت مـسابقه تـسليحاتي و               در آن سالها، دولـت    . بود) گري  نظامي(
ايـن  .  بـود  اي را پيش گرفته بودند كه زمينه ساز جنگ اول جهاني            گري عنان گسيخته    نظامي
مكيد و بر تـشديد بيكـاري، فقـر و بحـران              هاي غربي را مي     گري سرماية اصلي ملت     نظامي

روشـن اسـت كـه در چنـين شـرايطي جوانـان متعلـق بـه                 . اقتصادي تـأثير جـدي داشـت      
درآمد، بيش از ساير گروههاي اجتماعي روحيـه و اسـتعداد پرخـاش عليـه                 هاي كم   خانواده

به اين پديـده توجـه كـرد و در    » انترناسيونال دوم«. باشند  را دارا مي   هاي اجتماعي   نابساماني
ــان كنفــرانس اشــتوتگارت 1907نتيجــه در ســال  ــسي از     ،، پــس از پاي ــشكيل كنفران ــه ت  ب

اتحاديـه  «ايـن كنفـرانس سـنگ پايـة تأسـيس           . هاي جوانـان كمونيـست دسـت زد         سازمان
ــين ــان سو ب ــين«شــد و كنفــرانس » تسياليــسالمللــي جوان المللــي انترناســيونال  بــوروي ب

، رهبران چـپ    در انترناسيونال جوانان  .  مستقر ساخت  را در شهر وين   » سوسياليستي جوانان 
 فعال بودند و اصوالً اين سـازمان        كنشتب و لي  1، لوكزامبورگ احزاب سوسياليست مانند لنين   

برخـي از رهبـران     . محيط مساعدي براي توسعه و رشد سوسياليسم ماركسيستي چـپ بـود           
رهبران حزب   ( و آلبرت شراينر   2هاي بعد، مانند والتر اولبريخت      ر دهه سرشناس كمونيسم د  

  . آشنايي يافتند و از عقايد او متأثر شدنددر اين مجامع با لنين) كمونيست آلمان
دفاع از سـرزمين    « بسياري از احزاب سوسياليست غربي شعار        با آغاز جنگ جهاني اول    

اين موضع بـا    . هاي خودي را در جنگ امپرياليستي پيش گرفتند         و حمايت از دولت   » مادري
ــين   ــري لن ــه رهب ــاح چــپ، ب ــورگمخالفــت جــدي جن ــه ...  و  و لوكزامب مواجــه شــد ك

رهبـري انترناسـيونال    . خواندنـد   مـي » سوسـيال شووينيـست   «راسـت را    هـاي     سوسياليست
تأثير احزاب سوسياليست راسـت بـه اتخـاذ مواضـع              نيز تحت  سوسياليستي جوانان در وين   

هاي خودي در جنگ امپرياليستي پرداخت و اين امـر            سوسيال شووينيستي و دفاع از دولت     
  . به دو جناح راست و چپ شدسبب انشعاب انترناسيونال جوانان

 ، نمايندگان جوانان سوسياليست چـپ ده كـشور غربـي در شـهر بـرن               1915در آوريل   
.  نقش فعالي ايفا كردنـد     هاي روسيه   در اين كنفرانس نمايندگان بلشويك    .  جمع شدند  آلمان

انترناسـيونال  اي بـه نـام         تأسـيس كـرد و نـشريه        بوروي جديدي در سوئيس    كنفرانس فوق 

                                                            
 زن آلمـاني لهـستاني تبـار در سـال     رزا لوكزامبـورگ .  وي فعال ماركسيست بود    :توضيح براي رزا لوكزامبورگ   . 1

مللـي بـود و از سـال        ال  گذار حزب كمونيست و يكي از رهبران جنبش كـارگري بـين             او پايه .  به دنيا آمد   1871
 1919 ژانويه سال    15آمد و در زمينه فوق آثاري تدوين كرد و سرانجام در               يك فعال سياسي به شمار مي      1887

 . به قتل رسيدبه همراه كارل ليبكنشت
 .جمهور آلمان شرقي  و رئيسشرقي اولين دبيركل حزب كمونيست آلمان والتر اولبريخت) 1893ـ1973(. 2
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 بـه سـتاد مركـزي فعاليـت         اين سازمان طي دوران جنگ جهـاني اول       .  منتشر نمود  1جوانان
  2. درج گرديدتي از لنينجوانان كمونيست غربي تبديل شد و در نشريه آن مقاال

 در ايـن مقالـه لنـين      . نوشـت » انترناسيونال جوانـان  «اي به نام       مقاله ، لنين 1916در سال   
 مراعـات   سلسله اصولي را كه بايد در مناسبات ميان حـزب كمونيـست و سـازمان جوانـان                

 از وظايف مهم حزب كمونيست       معتقد بود ايجاد سازمان جوانان     لنين. گردد مطرح ساخت  
. است و اين سازمان بايد داراي استقالل سازماني، ولي تحـت رهبـري دقيـق حـزب باشـد                  

 اين اصول پايـة  3.هد كردها كمك جدي خوا چنين سازماني به تربيت نسل جوان كمونيست   
  .عملكرد احزاب كمونيست قرار گرفته است

 كنگـره جوانـان كمونيـست    1918 در سـال    با پيروزي انقالب كمونيستي، به ابتكار لنين      
. را تأسيس نمـود   » كامسامول«به نام     تشكيل شد و سازمان كمونيستي جوانان روسيه       روسيه

  4. هزار نفر بود22» كامسامول«تعداد اوليه اعضاي 
ــستي   ــشويكي، انترناســيونال كموني ــس از انقــالب بل ــرن(پ ــز تأســيس شــد) كمينت . ني

 مرزبندي نهـايي آنـان    .  بود هاي چپ و پيرو لنين      محل تجمع كمونيست  » انترناسيونال سوم «
بـه  » انترناسـيونال سـوم   «. بـود » انترناسيونال دوم «هاي راست مجتمع در       نيز با سوسياليست  

 با  1919دست زد كه نخستين كنگره آن در نوامبر         » انترناسيونال كمونيستي جوانان  «تأسيس  
ـ   كـشور غربـي در بـرلين       14 نماينده از    29شركت   انترناسـيونال كمونيـستي    «. شكيل شـد   ت
شد، هر چند     اي يك سازمان مستقل محسوب مي        از نظر اساسنامه   طبق رهنمود لنين  » جوانان

برنامة آن نيز تكرار برنامه كمينترن با تأكيد خاص بر مسايل جوانان،            . عمالً تابع كمينترن بود   
انترناسـيونال  «. گـري، بـود     ه در زمينه شرايط زندگي و كار، تحصيل و مـسئله نظـامي            به ويژ 

. دسـت زد  » الملـل ورزشـي جوانـان       بـين « بـه تأسـيس      1921در سـال    » كمونيستي جوانان 
حيات داشت و بـه عنـوان       ) 1919ـ  1943( سال   24مدت  » انترناسيونال كمونيستي جوانان  «

هاي پاياني جنـگ جهـاني        در سال . كرد   عمل مي  )كمينترن(» انترناسيونال كمونيستي «بازوي  
 هـاي   هـاي متفـق بـه فعاليـت         و حساسيت دولت  » جبهه ضدفاشيستي « به دليل سياست     دوم

نيز منحل  » انترناسيونال كمونيستي جوانان  «كمينترن، انحالل آن ضرورت يافت و به تبع آن،          

                                                            
1. Jugend – international. 

2. Desyaterik & A. latysheu. Lenin: yinuth and the tuture., progress pub. 1977. 

 .164، ص 23، ج سكو، چاپ م)انگليسي ( مجموعه آثارلنين. 3
نام رسـمي سـازمان فـوق    . (1360،  روزبهن تهراني، انتشارات. ، كامسامول چيست؟ ترجمه هـ  ايگور اليانسگي . 4

 ).است» اتحاديه لنيني جوانان كمونيست اتحاد شوروي«
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  1.شد
 سياسـت جديـدي را در قبـال جوانـان در            ، اتحاد شـوروي   در دوران جنگ جهاني دوم    

هاي خالص كمونيستي منجر به اين تاكتيك شـد كـه بايـد               انعدم كارايي سازم  . گرفت  پيش
تـري از نيروهـاي جـوان         سازمانهاي دمكراتيك جوانان تأسيس شود تا بتوانـد تـوده وسـيع           

بـه  .  بسيج نمايـد   ضدفاشيست را مجتمع كند و در جهت اهداف ضدهيتلري اتحاد شوروي          
و در سـال  » شـوراي جهـاني دانـشجويان     «،  1941 اي بـه سـال      پيروي از اين تاكتيك، كميته    

تركيـب ايـن دو سـازمان در راسـتاي       .  تشكيل شـد   در لندن » شوراي جهاني جوانان   «1942
اي و غيركمونيـستي بـود و نماينـدگان           ، يـك تركيـب جبهـه      »جبهه ضدفاشيـستي  «تاكتيك  
  . در آن شركت نداشتندشوروي

كنفـرانس  «، شوراي جهاني جوانان به تـشكيل        1945، در سال    با پايان جنگ جهاني دوم    
. ت كرد اي جوانان جهان را به اتحاد دعو         دست زد و با انتشار بيانيه      در لندن » جهاني جوانان 

اي فرا رسيده كه جوانان در مبـارزه بـراي دفـاع از آزادي و                 لحظه«: در اين بيانيه آمده است    
اين كنفرانس حـول شـعارهاي      » ...آميز متحد شوند      عليه استبداد و بنيانگذاري جهاني صلح     

.  را تأسيس كـرد WFDY(2(» المللي جوانان دمكرات فدراسيون بين«گير فوق،    گسترده و همه  
  . كشور حضور داشتند63كنندة ناظر از   شركت148 نماينده و 437در اين كنفرانس 

نيز تشكيل شد   ) چكسلواكي ( در پراگ  ، كنگره جهاني دانشجويان   )1946(يك سال بعد    
، دو  1947در سـال    .  را اعـالم داشـت     I.U.S(3(» نالمللـي دانـشجويا     اتحاديه بين «سيس  و تأ 

 برگزار كردند كه در     سازمان فوق نخستين فستيوال جهاني جوانان و دانشجويان را در پراگ          
 در 1989فستيوال فوق در سـال      سيزدهمين  .  كشور شركت داشتند   73 نماينده از    17000آن  

 كـشور شـركت   140برگـزار شـد كـه در آن نماينـدگان حـدود      ) كره شمالي  (پيونگ يانگ 
  .داشتند

اي  ه تـود  ياز نظر مشي، برنامه و عملكرد سازمان      » المللي دانشجويان   اتحاديه بين «هرچند  
شــد و در آن حتــي نيروهــاي كاتوليــك نيــز عــضويت داشــتند، ولــي نفــوذ  محــسوب مــي

هاي ضدامپرياليستي آن از سوي ديگر موجب انـشعاب   ها از يك سو و سمتگيري       كمونيست
 نيروهاي هوادار غرب جدا شده و سازمان جديدي موسـوم بـه             1948در آن شد و در سال       

                                                            
 .613ـ612 و 380،382، صص 1358، ، تهراندائم. ، ترجمه م، تاريخ انترناسيونالويليام فاستر. 1

2. World federation of Democratic youth. 

3. International Union of students. 
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 بـه تحريـك     1950 چندي بعد در سـال       2. تأسيس كردند  W.A.Y(1(» مجمع جهاني جوانان  «
 امريكـا و    اتحاديه ملي دانشجويان اياالت متحده    (هاي دانشجويي     ، تعدادي از سازمان   امريكا

انشعاب ) نالمللي دانشجويا   اتحاديه بين (از  ) تعدادي از سازمانهاي دانشجويي اروپاي غربي     
پـا داشـتند كـه دبيرخانـه دائمـي آن              را به  I.S.C(3(» المللي دانشجويان   كنفرانس بين «كرده و   

اسناد و مدارك متعددي وجـود      . مستقر شد ) هلند (شد و در شهر الهه      خوانده مي » كوسك«
را در )  و انتليجـنس سـرويس  »سـيا «بـه ويـژه   (هاي جاسوسي غرب  دارد كه نقش سرويس  

  .دهد اي، ملي جوانان و دانشجويان نشان مي المللي، منطقه هاي بين ايجاد سازمان
 ميالدي كه بسياري از كشورهاي مـستعمره و نيمـه           1960و  1950هاي    اي دهه ه  در سال 

هاي ضـدغربي و ضدامپرياليـستي بـه قـدرت            مستعمره به استقالل دست يافتند و حكومت      
هاي جوانان در اين كشورها نيز توسعه يافت و اكثر ايـن سـازمانها                رسيدند، تشكيل سازمان  

المللـي    اتحاديـه بـين   «و  »  جهاني جوانان دمكرات   فدراسيون«المللي خود به      براي تجمع بين  
  . پيوستند» ندانشجويا

 داراي سازمان جواناني بود     ، حزب كمونيست ايران    رضاشاه سلطنتهاي قبل از      در سال 
  حـزب كمونيـست ايـران      سازمان جوانـان  . هايي داشت    فعاليت 1306 -1307ه تا سالهاي    ك

  4.عضو انترناسيونال كمونيستي جوانان بود
  

  پيشينة تاريخي
.  تأسـيس شـد     توسط رهبري حزب تـوده     1322ن   در فروردي  سازمان جوانان توده ايران   

در كنگـره اول    .  در رهبري حزب توده بـود       مسئول سازمان جوانان   ابتدا عبدالحسين نوشين  
، دكتـر  )1327همـن  ب(، پـس از غيرقـانوني شـدن حـزب     دكتر رضا رادمنش ) 1323(حزب  
دكتر بهرامـي رهبـري      1332 و در سال      و پس از فرار رهبران از زندان، دكتر جودت         بهرامي

در سـالهاي اقامـت     .  اجرائيه حـزب بـه عهـده داشـتند         هيأت را در    سياسي سازمان جوانان  
، سازمان   تا انقالب اسالمي ايران    32  مرداد 28 از كودتاي    رهبري حزب توده در خارج، پس     

  . توده عمالً موجوديت نداشتجوانان

                                                            
1. World Assembly of youth. 

2. World youth, 1980. No. 9-10. 

3. International students conference. 

، مندرج در نوشته اردشير آوانسيان» خاطراتي درباره فعاليت سازمان حزب كمونيست در تهران   «مراجعه شود به    . 4
 .119اسناد تاريخي جنبش كارگري، سوسيال دمكراسي و كمونيستي ايران، ج اول، ص 
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رهبري سازمان  .  بود  داراي ساختار مشابه حزب توده     در آن دوران، سازمان جوانان توده     
 اجرائيـه   هيأتدر رأس كميته مركزي     . نمود  با كنگره آن بود كه كميته مركزي را انتخاب مي         

سـازمانهاي  . شـد    دبيران سه نفره انجـام مـي       هيأتقرار داشت و امور جاري آن توسط يك         
در تمـام  . شـدند  اداره مـي ) منتخـب كنفـرانس ايـالتي   (هـاي ايـالتي    ايالتي نيز توسط كميتـه   

، يك نفر مسئول حزبي به نمايندگي از تـشكيالت مربوطـه بـراي              هاي سازمان جوانان    كميته
 از نظـر سـازماني داراي اسـتقالل          سازمان جوانان  1.نمود  رهبري سياسي سازمان شركت مي    

  .شد يبود ولي عمالً يك ارگان وابسته به حزب توده محسوب م
بود كه بـه علـت نقـش    ) ثروت( شرمينينادر، مهندس در آغاز، دبير اول سازمان جوانان 

 در رهبـري حـزب تـوده      ) »طلبـان   اصالح« (فعال در مبارزه عليه انشعاب گروه خليل ملكي       
 را  طلبي شديد، سـازمان جوانـان       شرميني به علت جاه   .  شد رشد كرده و عضو كميته مركزي     

نه به نيروي تابع و ذخيره حزب، بلكه به يك گروه تندرو رقيب حزب تبديل كرد و سـبب                   
  2.هاي جدي در روابط حزب و سازمان شد تنش

ـ        شـرميني  1330به همين دليل در سـال         بـه رهبـري شـعبه       ان از رهبـري سـازمان جوان
 جـايگزين او شـد، ولـي بـه علـت             منـصوب گرديـد و علـي متقـي         )تكش(تشكيالت كل   

 تـسلط يابـد و پـس از مـدت           تحريكات باند شرميني، متقي نتوانست بـر سـازمان جوانـان          
در ايـن دوران    .  منـصوب شـد     به عنـوان دبيـر اول سـازمان جوانـان          كوتاهي احمد سميعي  

نقش مخربي در حيات اجتماعي و سياسي       )  عضو در تهران   5000با ظاهراً   ( سازمان جوانان 
  . ايفا كردجامعه ايران

، بـراي انجـام     1327 پـس از غيرقـانوني شـدن حـزب در بهمـن              هسازمان جوانان تـود   
كـانون جوانـان دمكـرات     «هاي علني و گسترده خود به تأسيس سازمان جنبي به نام              فعاليت

ي يـك   جمعيـت مـذكور دارا    . شد  دست زد كه درواقع پوشش علني آن محسوب مي        » ايران
هـايي   هـا، مراسـم و فـستيوال     بود و به اجراي جـشن    تهران كلوپ مركزي در خيابان نادري    

 بود كه   1331در فروردين   » المللي جوانان   هفته بين «ها، مراسم     از جمله اين جشن   . دست زد 
  .اي انجاميد به درگيري خشن با پليس و كشتار عده

بـود و   ) WFDY (گذاران فدراسيون جهاني جوانان دمكرات      ، از پايه  ان توده سازمان جوان 
آخـرين نماينـده دايمـي آن در        .  اجرائيـه آن نماينـده دايمـي داشـت         هيـأت براي سالها در    

                                                            
 .655، ص كمونيزم در ايران. 1
 .283ـ262، صص ؛ سير كمونيزم در ايران662ـ657، صص كمونيزم در ايران. 2
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، نخستين سازمان متشكل سياسـي      سازمان جوانان توده  . بود ، بابك اميرخسروي  »فدراسيون«
  .آموزان پرداخت كشور بود كه به فعاليت در ميان دانشجويان و دانش

 از بدو تأسيس، به دانشجويان به عنوان فعالترين گروه اجتمـاعي كـشور در               حزب توده 
 را براي دانـشجويان     خورشيد صلح  و سپس    بشرشت؛ روزنامة   مسايل سياسي توجه ويژه دا    

 را به يكـي     اي، دانشگاه تهران    گيري از نيروي دانشگاهي و استادان توده        منتشر كرد و با بهره    
در محيط دانـشگاه    » ديه دانشجويي اتحا«طرح شعار   . از مراكز اصلي فعاليت خود تبديل كرد      

 با موفقيت همراه بود و اين شعار به دليل تازگي و جاذبه آن در مسئله تشكل سياسي                  تهران
هـاي   هاي دانشجويي در دانـشكده     و صنفي دانشجويان هواداراني يافت و به تشكيل اتحاديه        

هاي دانـشجويي   ينسان از تجمع اتحاديه بد.  انجاميد 1323-1329مختلف تهران طي سالهاي     
 تأسـيس گرديـد و       1)توسـو (» سازمان دانشجويان دانشگاه تهران    «1329 ارديبهشت   24در  

 تحـت  »سازمان دانشجويان دانشگاه تهران«. توسط مسئولين دانشگاه به رسميت شناخته شد    
» المللـي دانـشجويان     اتحاديـه بـين   « قرار داشت و به عـضويت        رهبري سازمان جوانان توده   

(I.U.S)  در القـاء ايـدئولوژي      نقش مهمـي  » سازمان دانشجويان دانشگاه تهران   «.  پذيرفته شد 
ماركسيستي در محيط دانشگاهي آن روز ايران ايفا كرد و بر بينش غربگرايانـه نـسل بعـدي                  

  .كردگان و متخصصين كشور تأثير جدي داشت تحصيل
 آموزان ايران ، سازمان دانش  1330 در سال    آموزي، سازمان جوانان    در زمينه فعاليت دانش   

  . داشت1332را ايجاد كرد كه تأثيرات مهمي در محيط آموزشي كشور تا سال 
 نام داشت و تـا  رزمارگان مركزي آن  . ، داراي مطبوعات مفصل بود    سازمان جوانان توده  
بـا غيرقـانوني شـدن      . يافـت   نتشار مـي  به طور علني ا   ) 1327بهمن  (غيرقانوني شدن حزب    
 پرداخـت و سـپس      حقيقت پيروز خواهد شد    به انتشار مخفي نشريه      حزب، سازمان جوانان  

 نيـز بـه طـور    آينـدگان همزمان نـشريه  .  ادامه داد1333 را به طور مخفي تا سال   رزمانتشار  
و نـشريه  » كـانون جوانـان دمكـرات   «، ارگـان    نشريه جوانـان دمكـرات    . شد  علني منتشر مي  

سـازمان دانـشجويان    « ارگان   دانشجوو نشريه   » آموزان ايران   سازمان دانش « ارگان   زآمو  دانش
  .  بود»دانشگاه تهران

.  است ، سالهاي ورشكست و انزواي حزب توده      1332  مرداد 28سالهاي پس از كودتاي     
 تـا حـدودي فعـال    1340 تـا اوايـل دهـة    اياي حزب توده در اروپاي غربي، بقبا وجود اين  

 انگليسي پهلوي، سياست گسيل دانشجويان بـه غـرب بـه         - با تحكيم رژيم امريكايي   . بودند

                                                            
1. Tehran University Students Organization (TUSO). 
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 هزار دانشجو بـه     20 سال بيش از     5اي آغاز شد و در عرض كمتر از           سابقه  طور وسيع و بي   
محيط مساعد كشورهاي غربـي، روحيـه نفـرت از     .  اعزام شد   و اياالت متحده   اروپاي غربي 
اي بـود كـه        فعاليت حزب توده در مجامع دانشگاهي، زمينـه        سابقه و   نشانده شاه   رژيم دست 

رب ميـسر   بر اساس آن تجديد فعاليت محدود حزب توده را در ميان دانـشجويان مقـيم غـ                
كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانـي در       «در نتيجه حزب توده در تأسيس       . ساخت  مي

 نقش داشت و اين سازمان كه محل تجمع نيروهـاي سياسـي مختلـف     1338در سال   » اروپا
. شـد » نالمللي دانشجويا  اتحاديه بين «در  » سازمان دانشجويان دانشگاه تهران   «بود، جايگزين   

 مجتمـع سـاخت و      هاي دانشجويي را در اروپا       سال همه سازمان   3در عرض   » كنفدراسيون«
نقـش  ) »كنفدراسـيون «از كنگره سـوم      (1340ولي از سال    .  را نيز فرا گرفت    دامنه آن امريكا  
 چشمگير شد و انشعاب مائوئيسم آخرين بقايـاي نفـوذ            در آن  ف حزب توده  نيروهاي مخال 

بـه جـز    (حزب توده را از بين برد و تقريباً تمامي هواداران و اعضاي حزب توده در غـرب                  
 1340در نتيجـه در دهـة       . هـاي مائوئيـستي و چـپ پيوسـتند          به گروه ) شماري   انگشت  عده

 بـود كـه     1350 فروكش كرد و تنهـا در سـال          فعاليت حزب توده در ميان دانشجويان مطلقاً      
انتشار اين نـشريه، تـوفيقي نيافـت و در سـال            .  را براي دانشجويان منتشر كرد     پيكارنشريه  
  . متوقف شد1353

 توانست نيروي محدودي گرد آورد و از آنجا كه ادامـه            ، حزب توده  1354در فروردين   
هـاي سياسـي      غيرممكن بود و اين سازمان خـود بـه گـروه          » كنفدراسيون«رون  فعاليت در د  

.  را تأسـيس كـرد   1)اُديـسي (»  و دانشجويان دمكرات ايران    سازمان جوانان «تجزيه شده بود،    
ن شد و المللي دانشجويا اتحاديه بين» عضو« مجدداً اين سازمان با اعمال نفوذ اتحاد شوروي  

 از آن خارج شده بود، اشـغال        را كه به دليل مواضع ضدشوروي     » كنفدراسيون«كرسي خالي   
، ارگان سـازمان    آيندهاي به نام       و نشريه  آرمانداراي يك نشريه مركزي به نام       » اُديسي«. كرد

 قـرار   در رأس ايـن سـازمان، كيـومرث زرشـناس         .  غربي بـود   برلين و   فوق در آلمان فدرال   
 سوسي آلمـان شـرقي  ، با سازمان جا)1361بهمن (داشت كه به اعتراف او پس از دستگيري   

  .رابطه اطالعاتي داشت
  

  سير فعاليت پس از انقالب
در » اُديـسي « كادرهـاي مـسئول      1358، در آغـاز سـال       با پيروزي انقالب اسالمي ايران    

                                                            
1.Organization of Democratic youth and Students of Iran (ODYSI). 
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  . بازگشتندخارج از كشور نيز به ايران
زدايانه حكومت پهلـوي، فرهنـگ غربـي، در           هاي ضداسالمي و مذهب     ليل سياست به د 

ابعاد گوناگون ليبرالي، راسـت و چـپ آن توانـسته بـود در ميـان بخـش قابـل تـوجهي از                       
با توجـه بـه ژرفـاي فرهنـگ     . دانشجويان جاي پايي بيابد و بخشي از آنان را منحرف سازد  

هاي محروم    گاهي در ميان توده     توانستند تكيه  اسالمي حاكم بر جامعه، گروهكهاي چپ نمي      
هاي ماركسيستي به     ترين گروه اجتماعي براي پذيرش ايده       داشته باشند و دانشجويان مناسب    

 را پـس از انقـالب        فعاليت سازمان جوانـان تـوده      بر اين اساس حزب توده    . رفتند  شمار مي 
»  و دانـشجويان دمكـرات ايـران   سازمان جوانان« با نام 1358ين سازمان در سال    ا. آغاز كرد 

در جامعه بسيار بدنام شد، با نام       » دمكرات« كه نام    آغاز به كار كرد و پس از غائله كردستان        
 نـام داشـت كـه پـس از      آرمـان نـشريه آن    .  به فعاليت خـود ادامـه داد       انان توده سازمان جو 
 تغيير نام داد و سپس به علت نداشتن مجوز منتشر نـشد             اميد فردا هاي قانوني به      محدوديت
 و به شـكل مجلـة ماهانـه منتـشر       براي جوانان توده   نامة مردم   ضميمه به نام    1360و تا سال    

  .شد
آمـوزان دمكـرات    كـانون دانـش  « بـه نـام   1358آموزي اين سازمان در سال    بخش دانش 

  . شروع به كار كرد» نايرا
هـاي جنبـي حـزب و بـا توجـه بـه                در مجموع سازمان   ان جوانان به علت اهميت سازم   

هـاي     اهـرم نيرومنـدي در دسـت جنـاح          سـازمان جوانـان    1332 مرداد   28تجربيات قبل از    
 مـسئوليت سـازمان     كيـانوري از همـين رو      .شـد   متخاصم درون كميته مركزي محسوب مي     

 دبيران مستقيماً به دست گرفت و مهره مورد اطمينـان خـود، كيـومرث               هيأت را در    جوانان
پس از پلنوم هفدهم،    (ولي پس از چندي     .  گماشت  را به دبير اولي سازمان جوانان      زرشناس

 دبيـر   به منـوچهر بهـزادي   در رهبري حزب تودهمسئوليت سازمان جوانان) 1360فروردين  
شـركت  »  ايران سازمان جوانـان    هيأت« در جلسات    بهزادي. اي واگذار شد    هاي توده   سازمان

 را در اختيـار     ، تشكيالت دانشجويي حزب تـوده     ، سازمان جوانان  1358در سال    .جست  مي
داشت و با توجه به اين كه عمده نيروي هوادار حزب توده، نظير ساير گروهكهـاي چـپ،                  

يالت  دانـشجو را تحـت پوشـش داشـت، تـشك           2000 حدود   ها بود و در تهران      در دانشگاه 
 و  1332اي بازمانده از سالهاي پـيش از          اي پيرمرد توده    حزب توده عمالً به محل تجمع عده      

 داراي قدرت   در اين دوران زرشناس   .  به يك سازمان فعال حزبي تبديل شد       سازمان جوانان 
پس از انقـالب فرهنگـي و    (1359العادة اجرايي بود، ولي پس از چندي در اوايل سال            فوق

تشكيالت دانشجويي به حزب منتقل شد و در سازمان حزبي ـ بر اساس  ) ها تعطيل دانشگاه
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بندي ـ ادغام گرديد و از فعالين دانشجو به عنوان كادر براي به حركت درآوردن چرخ   ناحيه
زب را  هاي پرتحرك تشكيالت ح     اكثر فعالين دانشجويي اهرم   . تشكيالت حزب استفاده شد   

از ايـن پـس     . تر رانده شـدند     به تدريج در دست گرفته و عناصر مسن به مواضع كم تحرك           
 از  ناگفته نماند كـه زرشـناس     . آموزي تبديل شد     عمدتاً به يك سازمان دانش     سازمان جوانان 

 بـه  ي حزبي سـازمان جوانـان  اين مسئله به طور جدي ناراحت بود و در برابر انتقال كادرها     
  .كرد داد و حتي آنان را از ديد تشكيالت حزب پنهان مي حزب، مقاومت نشان مي

هـاي صـنفي       هـدف اصـلي فعاليـت خـود را فعاليـت           در اين مرحله، سـازمان جوانـان      
در محـالت و   » اي  تـوده «و  »  صـنفي  هاي  تشكل«اي قرار داد و در ايجاد         آموزي و توده    دانش

، بنا به اعتـراف سـاير       دربارة خصوصيات شخصيتي مسئول سازمان جوانان      .مدارس كوشيد 
، رؤياهـاي    با استفاده از نيـروي پرتحـرك سـازمان جوانـان           مسئولين اين سازمان، زرشناس   

اي عـضو رهبـري حـزب          افسر تـوده   6او شديداً نسبت به     . پرورانيد  ر سر مي  اي د   طلبانه  جاه
ورزيد و علناً آنـان را فاقـد تجربـه و آگـاهي               حسادت مي ...)  و   ، شلتوكي عمويي، حجري (

 و كوشيد تا با نزديك شدن هر چـه بيـشتر بـه كيـانوري          او مي . خواند  سياسي و تئوريك مي   
بـه ويـژه    (هـاي اصـلي قـدرت         ، به تدريج جاي پاي خود را براي رسيدن به پست          جوانشير

   .استوار سازد)  حزب تودهمسئوليت كميته ايالتي تهران
وي ذخيـره حـزب، پـرورش كـادر بـراي           ، به عنوان نير   يكي از وظايف سازمان جوانان    

 هر از چنـدي كادرهـاي       سازمان جوانان . تصدي مسئوليت در ارگانهاي گوناگون حزبي بود      
ساخت و آنـان بـسته بـه سـطح رشـد و توانـايي و        يافته خود را به حزب منتقل مي    پرورش

  .شدند هاي درخور گماشته مي نيازهاي حزب به مسئوليت
  

  تار سازمان جوانان تودهساخ
 سياسـي كميتـه     هيـأت  به تـصويب     1360، در فروردين    اساسنامه جديد سازمان جوانان   

طبـق  .  بـود  اين اساسنامه تكرار اساسنامه قديمي سازمان جوانـان       .  رسيد مركزي حزب توده  
تـرين     بايد داراي ساختار تشكيالتي مشابه حزب باشـد عـالي          اين اساسنامه، سازمان جوانان   

در فاصله بين دو كنگـره، كميتـه مركـزي منتخـب آن بايـد               . شود  ارگان كنگره محسوب مي   
يه و امور روزمـره و       اجرائ هيأتهاي كميته مركزي،      در فواصل پلنوم  . سازمان را رهبري كند   

 داراي شـعب و       طبـق اساسـنامه    سـازمان جوانـان   .  دبيـران اداره شـود     هيـأت جاري توسط   
 از آنجا كـه داراي مـشي سياسـي          سازمان جوانان . هاي مركزي مشابه حزب است      كميسيون

 و ارگان رهبري    مستقلي نداشت سياسي   هيأت،  بودمستقلي نبوده و تابع و وابسته به حزب         
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  .بود» حوزه «اي سازمان جوانان ارگان پايه. شد خوانده مي»  اجرائيههيأت«آن همان 
اي   نـه كنگـره  ؛در عمل، اين ساختار سازماني پس از انقالب به طور كامـل پديـد نيامـد             

 در نظر داشت كه به تبعيـت        شناسپس از پلنوم هفدهم، زر    . تشكيل شد و نه كميته مركزي     
 را تشكيل دهد و فهرست كساني را كـه بايـد بـه            از آن، پلنوم كميته مركزي سازمان جوانان      

 ولي بـه داليـل امنيتـي و         ؛نمودند تهيه كرد    عنوان اعضاي كميته مركزي در پلنوم شركت مي       
ارگانهـاي  . پلنوم مـورد موافقـت حـزب قـرار نگرفـت           تشكيل   1360تغيير شرايط در سال     

. رهبري نيز تابع شرايط فني بود و در درجه اول به كيفيت كادرهاي موجود بستگي داشـت                
 دار جـوان در سـازمان جوانـان          گروهي از كادرهاي نسبتاً سـابقه      1358 -1359هاي    در سال 

 اكثر  1361 و   1360در سالهاي   . گردآمدند»  اجرائيه موقت  هيأت«ه نام    ب بودند كه در ارگاني   
ترين ارگان    ، عالي » دبيران هيأت« نفره به نام     4اين كادرها به حزب منتقل شدند و يك گروه          

  .شد  از نظر حزبي در سطح شعبه مركزي محسوب ميسازمان جوانان
نوشـتة  (» توضيحي دربارة مسايل سازمان« جزوة دروني با نام    حزب توده  1360در سال   

. منتشر ساخت كه اين جزوه عمالً كار پاية تشكيالتي مسئولين حزبي قرار گرفت            ) جوانشير
شد   ه مي  بايد زير نظر ارگان همنام حزبي ادار       طبق اين جزوه عمالً ارگانهاي سازمان جوانان      

 هيچگـاه  يافت، ولـي زرشـناس   و ارتباط عمودي با ارگانهاي باالتر سازمان نقش كمتري مي        
و در واقـع     (زير بار اين اصول نرفت و همواره بر سر اختيـارات رهبـري سـازمان جوانـان                

  .در حال كشمكش با تشكيالت حزبي بود) خودش
 كه همـواره بخـشي از كادرهـاي آن بـه حـزب منتقـل                مان جوانان به دليل خصلت ساز   

، داراي  1362 در طول چهار سال پس از انقالب تا انحالل در سـال              شد، سازمان جوانان    مي
 در آغاز فعاليـت سـازمان جوانـان       . ساختار و چارت تشكيالتي سيال و در حال تغييري بود         

  : شد  آمده به شرح زير، اداره ميپس از انقالب، اين سازمان توسط كادرهاي از اروپا
 شـريعت   د، عـسكر دانـش    آزا  ، مهـرداد فرجـاد      ، فرهاد فرجـاد آزاد    )دبير اول  (زرشناس

  ...و ) تورج(، سيامك دشتي ، اصغر محبوب، مجيد فيروزيانپناهي
هـاي مقـيم      اي   كه عمدتاً از تـوده      كادرهاي رهبري سازمان جوانان    1358در اواسط سال    

اي داخـل      بودند به حزب منتقل شده و به جاي آنـان از عناصـر جـوان تـوده                 روپاي غربي ا
. شد، شدند   خوانده مي »  اجرائيه موقت  هيأت«كشور، تعدادي وارد تركيب رهبري جديد كه        

 و دكتـر سـيامك      ، مهـرداد فرجـاد    در عين حال برخي از كادرهاي سابق مانند فرهاد فرجاد         
.  نيز مـسئوليت داشـتند      نيز تا مدتي با حفظ سمت خود در حزب، در سازمان جوانان            دشتي

هـاي اصـلي تهـران        تشكيالت سازمان جوانان عمدتاً دانشجويي بود و بـر اسـاس دانـشگاه            
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. سـازماندهي شـده بـود     ) ، اميركبيـر  ، علـم و صـنعت     ، شهيد بهـشتي   ، صنعتي شريف  تهران(
، نـان ، مـسئول سـازمان جوا    زرشـناس : به ايـن شـرح بودنـد      »  اجرائيه موقت  هيأت«اعضاي  

دبير، مسئول تعليمات؛ مهرداد فرجاد     : مسئول كل دانشجويي و تشكيالت؛ فرهاد فرجاد آزاد       
مـسئول  : هزاد  آمـوزي؛ مهـرداد بخـشي       مسئول دانـش  : مسئول تبليغات؛ مجيد فيروزيان   : آزاد

 هيـأت  به عنوان مـسئول دانـشگاهها وارد تركيـب           پس از چندي عباس عامري    (ها    دانشگاه
، ، سـردبير مجلـه جوانـان      )تـورج (، مسئول شهرستانها؛ سيامك دشـتي       ، اردشير )اجرائيه شد 

المللـي؛    آموزي، مسئول بـين     ، مسئول تحريريه دانش   ، مسئول انتشارات؛ زهره قائيني    شهبازي
، پس از انتقال اكثر كادرهاي فوق       1359در اواخر سال     .ش، مسئول كارگري  اهللا دروي   نصرت

 نفر از   4 از وجود كادرهاي مجرب خالي ماند و تنها          ن جوانان به حزب، عمالً رهبري سازما    
، ايـن عـده تحـت عنـوان         1359در اواخـر    .  اجرائيه موقت باقي ماندند    هيأتجوانان عضو   

 مركـزي   هيأتمسئولين  . دادند   دبيران، جلسات خود را به صورت هفتگي تشكيل مي         هيأت
خاب شده بودند، عضو ايـن ارگـان و هـيچ ارگـان ديگـري               كه از ميان كادرهاي متوسط انت     

 دبيـران حـضور بـه هـم رسـانيده و      هيـأت شدند و هر از چندي در جلسات        محسوب نمي 
داشتند و بحث سياسـي كـه توسـط           دادند و رهنمودهاي الزم را دريافت مي        گزارش كار مي  

سـازمان  « رسـماً بـه نـام        ن جوانـان  در اين دوران، سازما   . شنيدند  شد مي    مطرح مي  زرشناس
سازمان جوانان و دانشجويان دمكرات     «كرد و عنوان پوششي       فعاليت مي »  ايران جوانان توده 

  .را كنار گذاشت» ايران
بير اول داراي اختيارات مطلق بود و كليه اقـدامات اصـلي دبيـران              ، د در سازمان جوانان  

در واقع  . ها نظارت مستمر داشت     وي بر كار كليه بخش    . رسيد  ديگر بايد به تصويب وي مي     
هاي تـشريفاتي بودنـد و        بيشتر ارگان »  دبيران هيأت«و  »  اجرائيه موقت  هيأت«توان گفت     مي

 دبيـران   هيـأت مسايل تـشكيالتي در جلـسات       .  حالت فردي داشت   رهبري سازمان جوانان  
 حـل و فـصل       سازمان جوانان و توسط زرشناس     شد و توسط كميته ايالتي تهران       مطرح نمي 

  جوانان، عضو كميتة ايالتي تهـران       به عنوان مسئول سازمان ايالتي تهران      زرشناس. گرديد  مي
  .حزب بود

  
  وظايف ارگانهاي مركزي سازمان جوانان

  ) 1359 -1361: ( دبيرانهيأتـ 1
بندي فعاليتهاي سازمان در طول هفتـه،         بررسي عملكردهاي سازمان در طول هفته، جمع      

  .اي كلي، نظارت بر كار شعب و ارگانهاي مركزيتصويب رهنموده
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  )1359 تا اواخر 1358از اواسط : ( اجرائيههيأتـ 2
بنـدي فعاليتهـاي سـازمان، تـصويب          بررسي عملكردهاي سازمان در طول هفتـه، جمـع        

  .ها رهنمودهاي كلي، نظارت بر كار شعب و ارگان
  ـ كميته ايالتي تهران3

مـسايل   فـصل  و حـل  طـول هفتـه، تـصويب و       در تهـران  تـشكيالت  عملكردهاي يبررس
  ...و  مركزي شعب رهنمودهاي اجراي ...)و ارتقا، جابجايي( كادرها و اعضا مسايل تشكيالتي،

  ـ شعبه شهرستانها4
هـاي    ها، ايجاد ارتباط ميان مركز با سـازمان         هاي شهرستان   نظارت بر سازماندهي سازمان   

بالغ مصوبات مركز به آنان، ايجاد همـاهنگي بـا شـعبة شهرسـتانهاي حـزب،         شهرستانها و ا  
  .ارسال مطبوعات، نشريات و جزوات دروني سازمان به شهرستانها

  ـ تحريرية جوانان5
  ).وانان توده، ج، اميدفرداآرمان( توده تهيه مقاله و نشر مجله جوانان

  آموزان ـ تحريرية دانش6
  ).، پيام مردم، آذرخش نوآذرخش(آموزي  نامة دانش هفته و و نشر مجله مقاله مطلب، تهية

  )نآموزان ايرا كانون دانش(آموزي  شـ كميسيون دان7
هـاي دولـت در زمينـه         بندي اخبار مـدارس، بررسـي سياسـت         دريافت، بررسي و جمع   

هـاي     در مدارس، نشر اعالميـه بـه مناسـبت         ، تدوين سياست حزب توده    آموزش و پرورش  
  ... طرح و رهنمود به تشكيالت براي كار در مدارس و ئهاراآموزشي، 

  ـ كميسيون دانشجويي8
هـاي    ها و آموزش عـالي، بررسـي سياسـت          بندي اخبار دانشگاه    دريافت، بررسي و جمع   

 در زمينـه آمـوزش عـالي، نـشر          دولت در زمينة آموزش عالي، تدوين سياست حزب تـوده         
 رهنمودهاي ضروري به تشكيالت حزب و سازمان        ارائهنشگاهي،  هاي دا   اعالميه به مناسبت  

  ... و جوانان
  ـ كميسيون تبليغات9

ارزيابي مسايل جاري جوانـان از نظـر تبليغـاتي و تـدوين سياسـت تبليغـاتي سـازمان                   
نان، تهية پوستر، كارت پـستال،       رهنمودهاي تبليغاتي به تشكيالت سازمان جوا      ارائه،  جوانان

  ...تراكت، موضوعات تبليغاتي و 
  ـ كميسيون تعليمات10

هاي جنبـي كـالس و         از قبيل حوزه   تدوين برنامة آموزشي براي اعضاي سازمان جوانان      
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  .هاي تئوريك براي جوانان درسنامهنظارت بر اجراي آنها، تهيه مقاالت و 
  المللي نـ كميسيون بي11

المللي دانشجويان و فدراسـيون        با اتحادية بين   المللي سازمان جوانان    ايجاد ارتباطات بين  
جوانـان  هاي كشورهاي مختلف و نـشر بـولتن انگليـسي              و سازمان  جهاني جوانان دمكرات  

گيري در زمينة مسايل گوناگون كشورهاي مختلف و ارسال  ، موضع(TUDEH YOUTH)توده 
كـار  .  بـود  زهرة قـائيني  ) 58سال  (المللي از آغاز       مسئول شعبه بين   ؛...هاي همبستگي و      پيام

ها كه  بخشي از اين نامه. رسيد هايي بود كه از خارج مي   المللي، مطالعه نامه    اصلي مسئول بين  
... هاي تحـصيلي و       ها، بورسيه   نامه  رسيد، دعوت   مي WFDYو   IUSبا مهر و امضاي مسئولين      

رسيد و وي در رابطه بـا حـزب تـصميمات الزم را اتخـاذ      بود كه مفاد آن فقط به اطالع مي   
   .كرد مي

المللـي مطـرح      ة بـين   در جلس  ها، بولتنها، نشريات و پيامهاي همبستگي       بخش عمدة نامه  
المللـي، جلـسات      در واقع جلسات بـين    . پرداختند  شد و افراد كميسيون به ترجمة آن مي         مي

 و زهـره  المللـي توسـط زرشـناس     المللي بود و كار اصلي ارتباطات بـين         ترجمه مطالب بين  
  .شد  انجام ميقائيني

  ـ كميسيون كارگري12
 در مسايل   بندي اخبار كارگري، تدوين سياست سازمان جوانان        بررسي و جمع  دريافت،  

 رهنمودهـاي الزم بـه تـشكيالت، تهيـه مطالـب و             ارائهكارگري و نظارت بر اجراي آنها و        
  ...مقاالت كارگري و 

  ـ كميسيون دهقاني13
 براي كار در    زمان جوانان بررسي مسايل روستائيان جوان و نوجوان و تنظيم سياست سا         

  روستاها
  اي ـ كميسيون توده14

 در ايـن  بررسي مسايل جوانان و نوجوانان در محالت و تنظيم سياست سازمان جوانـان   
  . رهنمودهاي الزم به تشكيالتارائهزمينه و 

  ـ كميسيون دختران15
 بـراي كـار در ميـان دختـران و            سياست سازمان جوانان   بررسي مسايل دختران و تنظيم    

  . رهنمودهاي الزم به تشكيالتارائه
  ـ شعبه انتشارات16

  .تهيه و نشر كتابهاي سازمان جوانان
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  ـ آرشيو و پيك سازمان جوانان17
. شـد    داراي آرشيو تشكيالتي بـود كـه بـه طـور مخفـي نگهـداري مـي                 سازمان جوانان 

بررسـي  ) زرشـناس (رسيد، توسـط مـسئول تـشكيالت           از شبكة حزبي مي    هايي كه   گزارش
آنكـت  (شـد   بخشي از آن در آرشيو حفظ مي. شد شد و به مسئول آرشيو و پيك داده مي   مي

  .شد  ارسال مي»سات«ي توسط پيك به و بخش...) نامه افراد و  و زندگي
  

  هاي تشكيالتي وظايف كميته
  ارگان رهبري سازمان مربوطه: الف

گيرنـده    هاي حزبي ارگانها، رهبري كننده و تصميم         مانند كميته  هاي سازمان جوانان    كميته
وده جغرافيـايي معـين بودنـد كـه         در محـد  ) ايالت، واليت، ناحيـه، بخـش     (سازمان مربوطه   

كميته در محدوده جغرافيـايي      .كردند  هاي باالتر، آن محدوده را براي آنها مشخص مي          كميته
معين خود كنترل، نظارت، بررسي و پيگيري سازمان مربوطه را به عهده داشـت و نتيجـه را             

شد كميته زيردست     يهاي باالتر مطرح م     اگر رهنمود از كميته   . داد  به كميته باالتر گزارش مي    
  .هاي پايين ابالغ نمايد گيري كند و جهت اجرا به رده وظيفه داشت آن را بررسي و نتيجه

  
  گيري گزارش: ب

 كه نزديكترين كميته به اعضاي ساده بودنـد، بـه طـور             هاي بخش سازمان جوانان     كميته
هـاي خـود را       ملكـرد هفتگـي حـوزه     هـا ع    ايـن كميتـه   . آموزان بـود    عمده متشكل از دانش   

دادند و در صـورت نبـود اشـكال بـه             بندي كرده و به مسئول خود در حوزه باالتر مي           جمع
   .شد سرشاخه و سپس به كميته بخش ارسال مي

دهي از كميته بخش به كميته ناحيه و كميته ناحيه جوانان به كميتـه ايـالتي و از                    گزارش
صـورت  )  دبيـران جـايگزين آن بـود       هيأتكه عمالً    (انآنجا به كميته مركزي سازمان جوان     

  :شد بندي مي  به شكل زير تقسيمها گزارش. گرفت مي
ي بود كه بايد مـستمراً و بـدون فـوت وقـت بـه بـاال                 هاي  گزارش:  جاري هاي  گزارشـ  

  .شد و محتواي آن عموماً اخبار و مشكالت سياسي و تشكيالتي بود فرستاده مي
 و به كميته    هاي فوق سازمان جوانان     كه بايد هر ماه به كميته     :  جامع نوبتي  هاي  گزارشـ  

  . شد حزبي مربوطه داده مي
 بعد از پايان سال تحصيلي تهيه و به كميتـه مـافوق         ها  گزارشاين  :  ساالنه هاي  گزارشـ  

  .شد ارسال مي
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  سركشي: ج
وه بر اداره جلسات كميتـة خـود و شـركت در جلـسه              مسئول هر كميته موظف بود عال     

اينگونـه ارتبـاط را     . تر ارتباط داشته باشـد      كميته باالتر، در طول هفته با اعضاي كميته پائين        
غير از اين موارد، مسئول كميته جوانان در جلسات شـعب           . ناميدند  مي» اي  ارتباط دبيرخانه «

 و  2 و درجـه     1اي پـائين، اعـم از درجـه         ه  بازرسي از حوزه  . كرد  جنبي خود نيز شركت مي    
  .گرفت عادي، كه از وظايف كميته بود، توسط مسئول بخش صورت مي

  
  تأمين كادرهاي الزم: د

ها تأمين كادرهاي الزم براي تكميل خـود كميتـه، شـعب جنـب                از ديگر وظايف كميته   
هـاي حزبـي       كميتـه  ها نيازهاي خود را در رابطه با نيـرو بـا            كميته. ها بود   خود و اداره حوزه   
كردند و در صورت توافق، فردي از طـرف سـازمان جهـت عـضويت در                  مربوطه مطرح مي  

شد و در صـورت پذيرفتـه شـدن وارد سـازمان شـده و در                  كميته به كميته باالتر معرفي مي     
بـا او رابطـه     ) تماس فـردي  (صورت پذيرفته نشدن به عضويت اين ارگان، به طور انفرادي           

  .شد برقرار مي
  
  معرفي اعضا به حزب :  ه

 بـاالي هجـده     هاي بخش و ناحيه، معرفي اعضاي سازمان جوانان         يكي از وظايف كميته   
اين افراد توسط مسئولين بخـش پيـشنهاد        . سال و واجد شرايط براي عضويت به حزب بود        

اگر مورد تـصويب    گرفت و     نامه آنها در كميته بخش مورد بررسي قرار مي          شدند؛ زندگي   مي
 فـرم   ر صورت تأييد ناحيه، به فرد مـوردنظر       شد و د    و موافقت بود به كميته ناحيه اعالم مي       

نامه و نظر يك معرف به        شد تا پر كند و همراه با زندگي         درخواست عضويت حزب داده مي    
فـرد  ).  بـود معـرف دوم او خـود سـازمان جوانـان      (شـد     شعبه تشكيالت حزب فرستاده مي    

كـرد و در صـورت نيـاز          هاي حزبي شركت مي     بعد از پذيرش به حزب، در حوزه      وردنظر  م
  .پرداخت  ميبه كار در سازمان جوانان» مأمور«سازمان به او، به صورت 

  
  كاركردهاي سازمان جوانان

  ـ كاركرد تشكيالتي1
 بود و طي فعاليـت چهارسـاله         مانند حزب توده   ازمان جوانان توده  تقسيمات سازماني س  

سـازمان  . خود پس از انقالب در بسياري از نقاط كشور تشكيالت خود را بـه وجـود آورد                
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هاي ايالتي، شهرسـتان، شـهر و بخـش ايجـاد       جوانان در مدت فعاليت خود به تدريج كميته       
  .ردك

 و دانـشجويان دمكـرات      سازمان جوانان « با نام    1358گفتيم كه فعاليت سازمان در سال       
بود كه بعد از تحويل تشكيالت دانشجويي به حزب، سـازمان بـه طـور عمـده روي                  » ايران
تـصويب  ) 1360فـروردين   (در پلنوم هفدهم كميته مركزي حزب       . كرد  آموزان كار مي    دانش
 كه مشي حـزب را قبـول دارنـد و شـرايط عـضويت در                كه افراد عضو سازمان جوانان    شد  

علت اين تصميم حزب،    . حزب را دارند، بايد از سازمان خارج و به عضويت حزب درآيند           
پس از اجراي ايـن طـرح       . جبران كمبود جدي نيروهاي فعال و جوان در سازمانهاي آن بود          

آموزي صرف تبـديل شـد؛        ، سازمان جوانان به يك سازمان دانش      1360-1361هاي    در سال 
در اين مرحلـه عمـده   .  بودندهر چند مسئولين آن كادرهاي حزبي مأمور در سازمان جوانان         

انـه و چـه      به ترتيب در دبيرستانها، هنرستانها و مدارس چـه دختر          نيروهاي سازمان جوانان  
پسرانه، بود و اگر فعاليتهايي در روستاها، كارگاههاي كارگري، پاسـاژها و كـارگران جـوان                

  .گرفت، توسط همين افراد بود صورت مي
هاي متوسط، مرفـه و كارمنـد بودنـد و             به طور عمده از خانواده     اعضاي سازمان جوانان  

  .بودتعداد دختران عضو، كمتر از پسران 
  
  ـ كاركرد تبليغي ـ سياسي2

 بـازوي فعـال تبليغـات علنـي     ، سازمان جوانان1360از شروع فعاليت سازمان تا خرداد    
فعاليتهاي تبليغاتي حـزب را     . عمده بار تبليغاتي حزب را جوانان برعهده داشتند       . حزب بود 

در ... ، كتابهـاي حـزب و سـازمان و          ، جوانان توده  فروش نشريات مردم، اتحاد، جهان زنان     
تـشكيل  ... بساط كنار خيابان، پخش و نصب تراكتها و پوسترهاي حزبـي و شعارنويـسي و         

  .داد مي
خـود را بـر     ، تـأثير    1360پيدايش جو ضدگروهكها در بين مردم پس از حوادث خرداد           

 نيز گذاشت و دامنه تبليغات آنها را سخت محدود   فعاليتهاي تبليغي حزب و سازمان جوانان     
، متشكل  »پخش سريع «هاي    اي به نام حوزه      ارگانهاي ويژه  در نتيجه، در سازمان جوانان    . كرد

ها از اين جهت بود كه اگـر فـردي            يل اين حوزه  تشك. از جوانان ديپلمه و بيكار تشكيل شد      
. ها ملغـي گرديـد       اين حوزه  61در سال   . شد فرد ديگري لو نرود      در حين پخش دستگير مي    

در . را خود سازمانهاي نواحي حزبي در اختيار گرفتند       ... ها و     تكثير و توزيع بولتنها، اعالميه    
 شد بولتن داخلي سازمان جوانان       پخش مي  اي كه توسط سازمان جوانان      اين زمان تنها نشريه   
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  .كردند تا كسي به آنها مشكوك نشود بود كه از افراد مسن حزبي براي توزيع آن استفاده مي
. بـود » كـم دود  «، تبليغات موسوم بـه      از ديگر ترفندهاي تبليغي حزب و سازمان جوانان       

ايها تبليغات خود را بدون نام حزب در قالب موافقين انقالب اسـالمي و                بدين معنا كه توده   
 از كانال تيمهاي ورزشي، كالسهاي درسي، نمايش تئـاتر، مقـاالت و الـصاق ايـن                 خط امام 

  .دادند هاي ديواري با اجازه امور تربيتي به ديوار مدرسه انجام مي مقاالت و روزنامه
  
  ـ كاركرد آموزشي3

 تا قبل از پلنوم هفدهم كه دانشجويان تحت پوشش تـشكيالتي سـازمان جوانـان تـوده                
بود كه گـاه نـوار      ) تئوريك( داراي كالسهاي درس و بحث آموزشي        بودند، سازمان جوانان  

رهـاي تـاريخ جنـبش جهـاني كـارگري و           اين كالسـها، محو   . شد  اين دروس توزيع نيز مي    
، اقتصاد سياسي   كمونيستي، فلسفه ماركسيستي، تاريخ جنبش كارگري و كمونيستي در ايران         

دار حزبـي ماننـد        از افراد سابقه   معلمين اين كالسها در تهران    . گرفت  ماركسيستي را دربر مي   
  . بودند و تعدادي از كادرهاي رده باالي سازمان جواناندكتر عبدالحسين آگاهي

  
  اي ـ كاركرد توده4

 پيش از هر چيز يـك    بعد از پلنوم هفدهم اصرار زياد داشت سازمان جوانان         حزب توده 
بر اين اسـاس،    . وجوان بتواند فعاليت گسترده كند    اي شود، يعني در ميان تودة ن        سازمان توده 

كوشيد تا با تـشكيل تـشكلهاي كوچـك و بـزرگ، پايـدار و ناپايـدار از                     مي سازمان جوانان 
جوانان و نوجوانان، مشي حزب توده را به ميان آنها برده و بدون نـام حـزب بـراي جـذب          

آموزان و نوجوانان تحـت پوشـش         ان در ميان دانش   از همين رو، سازمان جوان    . آنان بكوشد 
  .كرد فعاليت مي» نآموزان ايرا كانون دانش« به نام (Mass)اي  سازمان توده

  
  ـ كاركرد اطالعاتي5

 دانـشجويي   آموز و    عمدتاً جوانان و نوجوانان دانش     از آنجا كه نيروهاي سازمان جوانان     
تعلـق داشـتند، داراي نقـش       ) غيركمونيـست (اي    هـاي غيرتـوده     بودند كه بعضاً به خـانواده     

چه بسا، در يـك خـانواده عـضوي در مدرسـه يـا              . اطالعاتي مهمي در مجموعه حزب بود     
پـدر، مـادر، خـواهر،      ( گرايش يافته بود و ساير اعضاي آن خـانواده           دانشگاه به حزب توده   

بـه  . بودند...) گرا و  مذهبي، منافق، انواع چپ، ملي(داراي تعلقات سياسي ديگر ...) رادر و  ب
 در مدارس و دانشگاهها نيز از نظر كـسب اطالعـات          عالوه، حضور اعضاي سازمان جوانان    
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ضاي به همـين  دليـل، طبـق رهنمـود حـزب، اعـ             . دربارة فعاليتهاي سياسي بسيار مؤثر بود     
 موظف به خبرگيري دقيق از محيط خانوادگي و تحصيل و احياناً محيط كار              سازمان جوانان 

اي را حتي بعـضاً بـه ميـان            حزب توده شبكه خبرگيري گسترده      خود بودند و بدين ترتيب،    
ـ         صرف. هاي غيركمونيست رسوخ داده بود      خانواده ساني نظر از عواقب سوء اين ترفند ضدان

 بـه دليـل موقعيـت       هاي خـانوادگي، برخـي از اعـضاي سـازمان جوانـان             در نابودي محيط  
  .خانوادگي خود به منابع مهم خبري و اطالعاتي حزب تبديل شدند

، شعبه اطالعات بـه      دبيران سازمان جوانان   هيأتدر راستاي اين وظيفه بود كه در جنب         
 بود كه در    طور كامالً مخفي فعاليت داشت و مسئوليت آن رأساً به دست كيومرث زرشناس            

  .كرد جري فعاليت ميح و ، شلتوكي، جوانشيرهماهنگي با كيانوري
  
  ـ نيروي ذخيره جذب6

ي احزاب كمونيست، سـازمانهاي جوانـان كمونيـست         ا  گفتيم كه از نظر اصول اساسنامه     
اي اسـت كـه       اين مهمترين وظيفه  . شوند  مهمتر از هر چيز نيروي ذخيره حزب محسوب مي        

 گذارده شده و سازمان موظف است همواره به مثابه يـك كارخانـه              به عهده سازمان جوانان   
 به اين وظيفه خود عمل      سازمان جوانان توده  . هاي مختلف بپردازد    به تربيت كادر در عرصه    

كرد و عمالً بخش مهمي از كادرها و مسئولين حزبي را پرورش داده و بـه حـزب تحويـل                    
 18عالوه بر تربيت كادر، جلب نوجوانان و تبديل آنان به اعضاي حزب، پـس از سـن                  . داد

  .گرفت ادي جاي ميسالگي، نيز در چارچوب اين وظيفه بني
  

  »)اكثريت( فدايي خلق سازمان جوانان«هاي مشترك با  فعاليت
، به تدريج در جهـت      طي سالهاي گرايش به حزب توده     ) اكثريت (سازمان فدائيان خلق  

داشت و از اين      مي  يست، گام بر  ايجاد ساختار سازماني كمونيستي، طبق الگوي احزاب كمون       
سـازمان  . دسـت زد » )اكثريـت ( فـدايي خلـق   سازمان جوانان«رو در جنب خود به تأسيس   

مـوزي  كوشـيد تـا از آن نوآ         مي برداري از الگوي سازمان جوانان توده        با گرته  جوانان فدايي 
در ايـن راسـتا، توسـط رهبـري         . كند و سازمان مشابهي را با كاركردهاي مشابه پديد سـازد          

 و  در تمام سطوح، ارتباطات افقي ميان سازمان جوانان توده        » اكثريت«حزب توده و رهبري     
كه كادرهاي ورزيـده حزبـي      (جوانان توده   ايجاد شد و نمايندگان     » اكثريت «سازمان جوانان 

  .شركت كردند» اكثريت«هاي جوانان  در شعب مركزي و كميته) بودند
هـاي     مـذكور بـه نـشر اعالميـه        عالوه بر اين هماهنگي تشكيالتي، دو سـازمان جوانـان         
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با جوانـان   « نام   كردند و بولتن مشترك دروني به       آموزي اقدام مي    مشترك دانشگاهي و دانش   
 و  ، دبيـر سـازمان جوانـان تـوده        كردند كه مديريت آن با زهره قائيني        منتشر مي » و نوجوانان 

  .بود» نآموزان ايرا كانون دانش«مسئول 
  

  المللي اطات بينارتب
فدراسـيون جهـاني جوانـان    « بـا  المللي سـازمان جوانـان تـوده        ترين ارتباطات بين    عمده
 سـازمان جوانـان     يكي از اعضاي رهبـري    . بود» نالمللي دانشجويا   اتحاديه بين «و  » دمكرات

 بـا آنهـا چنـين     دربارة وضع و تركيب اين دو سازمان و روابط سـازمان جوانـان تـوده           توده
   :نويسد مي

  WFDYو  IUSهاي  تركيب و فعاليت
 و دانشجويان كشورهاي     سازمان جوانان  80 سازمان، قريب به     2هر يك از اين     

. باشـند   مي) بورو(مختلف را در خود متشكل ساخته است و داراي دبيرخانه دائمي            
 سـال يكبـار     3 يا   2معموالً  (هاي آن     هاي جواناني كه در اجالس      نمايندگان سازمان 

شوند، نمايندگان دائمي خود را بـراي     به عضويت بورو انتخاب مي    ) شود  برگزار مي 
دبيرخانه مركزي اتحاديه . دارند  محل دبيرخانه مركزي آن ارسال مي      ادارة سازمان به  

و دبيرخانه مركزي فدراسيون جهاني     ) چكسلواكي (ن در پراگ  المللي دانشجويا   بين
  .است) مجارستان (وداپست در بجوانان دمكرات
ن نسبتاً داراي سياست بهتري است و كمي نسبت به المللي دانشجويا اتحاديه بين

 در  نمونة آن مواضع تأييدآميز آن از انقـالب ايـران         .  استقالل دارد  سياست شوروي 
هايي كه صادر كرد و از راديـو و تلويزيـون             باشد كه در اعالميه     مقاطع مختلف مي  
علت اين امر را بايد در تركيب .  پخش شد، منعكس گرديده استجمهوري اسالمي

هـاي دانـشجويي      آن جستجو كرد كه كمي بيـشتر در دسـت نماينـدگان سـازمان             
ن اكنـون   المللـي دانـشجويا     دبيركـل اتحاديـه بـين     . است» جهان سوم «ورهاي  كش

 در  است كه از طرف سازمان فوق فردي به نام كوناالن         » فدراسيون دانشجويان هند  «
  .رأس اتحاديه است

 حـزب    هـم اكنـون سـازمان جوانـان        سيون جهاني جوانان دمكرات   صدر فدرا 
اين رهبري صـوري اسـت و ادارة واقعـي          . است) حزب آلنده  (سوسياليست شيلي 

) حـاكم مجارسـتان   سازمان جوانـان حـزب كمونيـست        (فدراسيون با دبيركل آن     
هاي خود بسيار ديپلماتيك و       از اين رو فدراسيون در عملكردها و سياست       . باشد  مي
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 يكي دو بـار     كند و پس از انقالب اسالمي ايران         عمل مي  در انطباق با خط شوروي    
هم بسيار ديپلماتيك و محتاطانه به طور مثبت از انقالب ايران ياد كـرده و در                و آن   

المللي پس از انقالب عليرغم اصرار نماينـدگان جوانـان تـوده، حاضـر                مجامع بين 
شد حتي در اسناد خود از انقالب ايران به عنوان يك انقالب ضدامپرياليستي و                نمي

يمـن  (ني جوانان و دانشجويان در عـدن        از جمله در سمينار جها    . نام ببرد » مردمي
سـازمان  ( كه مشتركاً توسط اتحاديه، فدراسيون و اَشـيد  - 59 ارديبهشت   -)جنوبي

و ) سطب ( به ايران  و پس از تجاوز نظامي امريكا     ) حاكم يمن جنوبي  حزب  جوانان  
برگـزار  » هاي تجاوزكارانه امپرياليسم در منطقـه       محكوم ساختن سياست  «زير شعار   

 را مسكوت بگذارد، ولي بـه علـت اعتـراض           خواست مسئله ايران    شد، سمينار مي  
) نارميهماندار سمي  (نمايندگان جوانان توده و حمايت جدي نمايندگان يمن جنوبي        

كه توسط نمايندة جوانـان     را  اي    المللي دانشجويان متن قطعنامه     رهبري اتحادية بين  
توده نوشته شده بود با اصالحات اندكي پذيرفت، ولي مسئولين فدراسيون به مـتن              

هاي خود    ما در قطعنامه  «آن ايرادات جدي گرفتند و زير فشار آن و به اين بهانه كه              
 را از   نام امام خميني  » بريم  هم انقالبي باشند نام نمي    ها هر قدر      هيچگاه از شخصيت  

تـأثير   به هر حال عليرغم اكراه رهبري فدراسيون و تحت      . متن قطعنامه حذف كردند   
 70كنندگان قطعنامه فوق به تصويب و امـضاي قريـب بـه              حمايت اكثريت شركت  

  و حمايت جـدي شـد  راندر اين قطعنامه از انقالب اي. سازمان شركت كننده رسيد 
مـا هرگونـه توطئـه و تجـاوز         « به طور تلويحي با عبارت        به ايران  تجاوزات عراق 

» كنـيم   نيروهاي ارتجاعي منطقه عليه جمهوري نوپاي اسالمي ايران را محكوم مـي           
  .محكوم شده بود

پس از  .  صدامي است  زب بعث نمونة ديگر سياست اين دو سازمان در داخل ح        
هاي   نشين  ، شيخ ، اردن  و نزديكي آن به سعودي      به امريكا  برمال شدن وابستگي عراق   

ن زير فشار سازمانهاي وياالمللي دانشج ، اتحاديه بين و فرانسهوابسته به خليج فارس
اتحاديـه  «، به اخراج    و حزب كمونيست عراق    ، يمن جنوبي  ، سوريه دانشجويي ليبي 

 ؛ صدامي از اتحاديه دسـت زد       وابسته به حزب بعث    (NUIS)» ملي دانشجويان عراق  
 سـازمان جوانـان حـزب       1اكنون  ولي فدراسيون از اين عمل استنكاف ورزيد و هم        

ـ  . (باشد  عضو كميتة اجرائيه آن مي  عراق شه صـحنه  البته اجالسهاي فدراسـيون همي

                                                            
 ).1361سال (تاريخ نوشتن اين بازجويي . 1
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 كه مورد حمايـت اكثريـت اسـت و سـازمان            هاي جوانان سوريه    درگيري سازمان 
 صدامي جلسات را بـه      باشد و معموالً نمايندگان بعث       مي جوانان حزب بعث عراق   
] سال[ اجرائيه كه در اواخر كنند؛ از جمله در اجالس كميته عنوان اعتراض ترك مي   

  . برگزار شد در همبستگي با مردم جنوب لبنان در بيروت59
 دسـته اصـلي     4المللـي را بـه        كننده در اين دو سازمان بين       هاي شركت   سازمان

  توان تقسيم كرد، كه هر يك البته داراي تفاوتهايي هستند مي
هـاي    كوشند به طـور كامـل سياسـت          كه مي  ه به شوروي  هاي وابست   ـ سازمان 1

مانند سازمانهاي جوانان و دانـشجويان كـشورهاي بلـوك          .  را اعمال كنند   شوروي
ايـن  ). مانند حزب كمونيست پرتغـال     (شرق و احزاب كمونيست وابسته به روسيه      

  .نها رهبري را در دست دارندسازما
باشـند،     مـي  ـ سازمانهاي چپ كه كم و بيش داراي سياست مستقل از مسكو           2

، ، رومـاني  ، يوگـسالوي  ، آنگـوال  مانند سازمانهاي جوانان و دانشجويان موزامبيـك      
  ...  و ، ويتنام، يمن جنوبي، كره شمالي، اسپانياياحزب كمونيست ايتال

ـ سازمانهاي جوانان و دانشجويان مستقل كشورهاي جهان سوم كه رقم قابـل   3
هاي انقالبي   فشار آنان سياست   تأثير و   دهند و كم و بيش تحت       توجهي را تشكيل مي   

هـا تأثيرگـذاري بـر ايـن          هـا و شـوروي      هدف كمونيـست  . شود  و مثبت اتخاذ مي   
هـاي   ماننـد سـازمان   . نيروهاست و از اين رو مجبورند گاه تسليم نظرات آنها شوند          

، اتحادية دانشجويان دانشگاههاي    ا، فدراسيون دانشجويان پانام   ، الجزاير ، سوريه ليبي
سـازمان  (، ئوگيـساريو    ، اتحاديه دانـشجويان دانـشگاههاي نيكاراگوئـه       السالوادور

گـوپس  ( اتحاديه عمومي دانـشجويان فلـسطين        ،)غربيجوانان پوليساريو صحراي    
GUPS(   اي هستند كه بيشتر جوانان و دانـشجويان          هاي توده   اينها عمدتاً سازمان  ...  و

  .كشور خود را زير پوشش دارند
هاي كوچكي كه موجوديت آنهـا بيـشتر صـوري و در روي كاغـذ                 ـ سازمان 4

 وجه نفوذي در درون كشور خود ندارند و وابـسته و اقمـار مـسكو                است و به هيچ   
پرسـتي بـر      باشند و از آنان به عنـوان سـياهي لـشكر و تحميـل جـو شـوروي                   مي

 ايـران،  مان جوانـان تـوده   ماننـد سـاز  ؛شـود    اسـتفاده مـي    3 و   2سازمانهاي گروه   
اتحاديه =  GUSIRگوسير   (هاي جوانان و دانشجويان حزب كمونيست عراق        سازمان

انـشجويان  برخـي سـازمانهاي جوانـان و د       ) عمومي دانشجويان جمهـوري عـراق     
، ، مصر ، حزب كمونيست عربستان سعودي    مغولستان...)  و   اروگوئه (امريكاي التين 
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  ... و ، افغانستان، اتيوپيسودان
WFDY        هاي نوجوانان    داراي سازمانهاي جنبي مانند كميته ورزشي، كميته جنبش
 در سال   آموزان، وابسته به حزب توده      كانون دانش ) (CIMEA »سي مه آ  «و كودكان   

  .باشد مي... و )  شد عضو سي مه آ ،59
IUS و WFDY   و باشند كـه توسـط امريكـا       المللي رقيب مي     سازمان بين  2داراي 

 اخيراً به آنها پيوسـته، نفـوذ زيـادي      كه چين   اين دو سازمان    . شود   رهبري مي  »سيا«
 زمانهاي جوانان رژيم شاه   ندارند و سازمانهاي عضو آن عمدتاً سازمانهايي مانند سا        

اي    كمونيست كنگـره    با داللي چين    اخيراً اتحاديه دانشجويان فوق   . باشند  معدوم مي 
گويـا سـازمان دانـشجويي      (قرارگرفت   IUS  تشكيل داد كه مورد اعتراض     در بغداد 

  ).به اتحاديه فوق پيوسته است IUS پس از اخراج از NUIS حزب بعث
كـه   هاي ادواري هستند    اجالس مراسم و  داراي )دي ووف( WFDYو IUS اتحاديه
 قـرار دارد،   دسـتوركار  كه در  از بررسي مسايلي   پس و كنند  مي دعوت را اعضا خود 

دانـشجويان   المللي و مـسايل جوانـان و        جاري بين  مسايل  رابطه با  هايي در   قطعنامه
دبيران، مـسايل و     و اجرائيه كميته اصلي هاي  اجالس در معموالً. شود  مي جهان صادر 

 مانند(شود  فصل ميو حل با اعضا WFDY و IUS ميان تر مشكالت و روابط خصوصي  

  ...).و  بورسيه مالي، كمك
مـثالً  . دهنـد   ط ميان سازمانهاي عضو را انجام مـي       كار ارتبا  WFDY و IUS مراكز

اي برگـزار    اگر سازمان عضوي در فالن كشور دوردست بخواهد مراسم يـا كنگـره            
كند تلفني يا تلگرافي، يا با نامه و يا نماينده مستقيم خود با بوروي دو سازمان فوق                 

ته بـه اهميـت     دهند و بـس     گيرد و آنها بقيه سازمانها را در جريان قرار مي           تماس مي 
هـا،     بـولتن   .شـود   هـاي همبـستگي ارسـال مـي         هاي نمايندگي يا پيام     هيأتمراسم  
هاي همبستگي به آدرس اين مراكز ارسال و آنها براي سـازمانهاي              ها و پيام    اعالميه

داراي WFDY  و IUS اتحاديـه  .رسـانند  مختلف ارسال و در نشريه خود به چاپ مي
  . شود ها و كتب فراواني هستند كه براي سازمانهاي عضو ارسال مي ها و نشريه بولتن

هاي ديگر به سازمانهاي عضو       هاي تحصيلي و كمك     در اختيار قراردادن بورسيه   
از ديگر اقدامات   [) ميه معيني از بورسيه تحصيلي است     هر سازمان عضو داراي سه    (

در ) توسط سازمانهاي كشورهاي مختلف   (ز چندي سمينارهايي    هر ا  ].اتحاديه است 
شود كه بيشتر     تشكيل مي ... هاي گوناگون علمي، ورزشي، فرهنگي، سياسي و          زمينه

هايي كه از پيش براي آنان ارسال         كنندگان بر اساس تيم     شركت. جنبة تبليغاتي دارد  



728 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

بنـدي منتـشر      جمـع خواننـد و در پايـان         شود متني تهيه كرده و در سمينار مـي          مي
، سمينار خلـع    )فيليپين( -مانند سمينار تغيير بنيادي نظام آموزشي در مانيل       . شود  مي

  در اقيـانوس هنـد     گرانـه امريكـا         ، محكوم كردن سياستهاي نظـامي     سالح در اروپا  
  ...و ) نو دهلي(

فـستيوال  «المللي فوق جشني بـه نـام       سازمان بين  2هرچند سال يك بار توسط      
شـود كـه در آن صـدها          به صورت وسيع برگزار مي    » جهاني جوانان و دانشجويان   

  ).حتي سازمانهاي غيرعضو تأثيرگذار(شوند  سازمان شركت داده مي
  

  WFDY و IUS  باروابط سازمان جوانان توده
 و IUS گـذاران    از پايه  سازمان جوانان توده  : 1332 مرداد   28از تأسيس تا    ) الف

WFDY         در اين دو    سازمان جوانان توده  . بوده و در اين دوران عضو رهبري آنها بود 
هـاي    هيـأت المللي شـركت فعـال داشـت و در مراسـم و مجـامع آن                 سازمان بين 

  .داشت نمايندگي ارسال مي
در اين دوران تـشكيالت حـزب       :  تا انقالب اسالمي ايران    32 مرداد   25از  ) ب

 آن هـم   عمالً از هم پاشيده بود و به تبع آن سازمانهاي دانـشجويي و جوانـان     توده
 و  ولي به طور رسمي و صوري جايگاه سازمان جوانـان تـوده           . موجوديتي نداشت 

 سازمان فوق   2 در   )، وابسته به حزب توده    سازمان دانشجويان دانشگاه تهران   (توسو  
حفظ شده بود و از طرف حزب توده نمايندگاني در مقر سـازمانهاي فـوق مـستقر                 

در اين سالها   . كوشيدند  بودند و از اين طريق در جهت تأمين مطامع حزب توده مي           
 نماينـده   بود، سـپس ژيـال سياسـي       WFDY  مدتها دبير  امير خسروي ) بابك(خسرو  

 كه كنفدراسـيون دانـشجويان ايرانـي خـارج از           1340 در سالهاي    .حزب توده بود  
 اعتباري پيدا كرده و اكثر دانشجويان مخالف رژيم را در خـارج كـشور در                كشور

ن، حـزب تـوده مجبـور شـد         صفوف خود متشكل كرده بود، زير فشار كنفدراسيو       
. ن بـه كنفدراسـيون واگـذار كنـد        المللـي دانـشجويا     پست خود را در اتحاديه بين     

بود ولي پـس از چنـدي از آن اسـتعفا داده و عـضو                IUS كنفدراسيون مدتي عضو  
شد و پـس از چنـدي بـه         ] المللي دانشجويان وابسته به سيا      سازمان بين [» كوسِِك«

علت اختالفات دروني كنفدراسيون و آشكار شدن نقش سيا در كوسك از آن نيـز               
  .بيرون آمد

 مجدداً موقعيت خود را به دست       ، حزب توده  IUS پس از خروج كنفدراسيون از    
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ايـن سـازمان     (ODYSI) ان جوانان دانشجويان دمكرات ايران    آورد و با تشكيل سازم    
 ، ژيال سياسي  ، فرهاد فرجاد  زرشناس(» اُديسي«در اين سالها رهبران     . شد IUS عضو

كردنـد، ماننـد فـستيوال جهـاني جوانـان و             المللي شركت مي    در مجامع بين  ) ...و  
و يـا   ... و   (GUPS)  كنگرة اتحادية عمومي دانشجويان فلسطين     ،)هاوانا(دانشجويان  

 وق در مراسم سازمانهاي كشورهاي مختلف چون كامـسامول        از طريق سازمانهاي ف   
  ...جستند شركت مي... و 

پس از پيروزي انقـالب شـكوهمند اسـالمي         : پس از انقالب اسالمي ايران    ) خ
بـا سـازمانهاي     WFDY و IUS خود را از طريق       ارتباطات  سازمان جوانان توده   ايران

، بـه تبـع     در اين ارتباطات سازمان جوانان توده     . جوانان و دانشجويان گسترش داد    
كوشيد تا خود را       مي  با تبليغ دستاوردها و عظمت انقالب اسالمي ايران        حزب توده 
اينده جوانان ايراني بشناساند و به عنوان يـك سـازمان مـدافع انقـالب      به عنوان نم  

محورهاي اصلي اين ارتباطات    . رسانيد  المللي حضور به هم مي       در مجامع بين   ايران
  :و موارد مشخص آن چنين بود

هـاي جوانـان     سـميناري از سـازمان    ) شـوروي  (، در مسكو  1358ـ در اوايل    1
در اين  . برگزار شد » نقش مائوئيسم در كشورهاي آسيايي    «كمونيست آسيا با عنوان     

  .  شركت كردسمينار از جوانان توده، شهبازي
اين كنگره در   ): چكسلواكي (ن در پراگ  المللي دانشجويا   ـ كنگره اتحاديه بين   2
و ) المللي سازمان جوانان    مسئول بين  ( زهرة قائيني  از ايران . ، برگزار شد  1359سال  

در ايـن كنگـره در زمينـة مـسايل گونـاگون            .  در آن شركت كردنـد     سيما بهمنش 
  .ميان نمايندة جوانان توده و مسئولين اتحاديه انجام شدمذاكراتي 

اين اجـالس در اوايـل      ):  دانمارك -كپنهاك: (WFDY ـ اجالس كميته اجرائيه   3
 و  )المللـي جوانـان تـوده       مسئول بين  ( زهره قائيني  از ايران .  برگزار شد  1360سال  

  . در آن شركت كردندمنوچهر
):  سوريهوابسته به حزب حاكم بعث    (ـ كنگره اتحادية ملي دانشجويان سوريه     4

، بـشر    برگزار شد و از سازمان جوانان توده        در دمشق  59اين كنگره در ارديبهشت     
  . در آن شركت كردشناسايي

ارديبهـشت  (ـ سمينار جهاني دانشجويان دربارة خطرات امپرياليسم در منطقه          5
 70در اين سمينار كه به شكل وسيع و با شركت قريب به   )  عدن، يمن جنوبي   - 59

 برگزار شـد، از      و امريكاي التين    اروپا - امريكا - آفريقا -اسازمان از كشورهاي آسي   
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سـمينار  در ايـن    .  شـركت كردنـد     و بشر شناسـايي    ، شهبازي سازمان جوانان توده  
 و  اي نيز در دفاع از انقالب ايـران         هاي مختلفي به تصويب رسيد و قطعنامه        قطعنامه

هاي امپرياليسم و ارتجاع منطقه عليه انقالب ايران به تـصويب             محكوم كردن توطئه  
  .رسيد
  در ليـسبون   59در خـرداد    : (JCP) ـ كنگرة سازمان جوانان كمونيست پرتغـال      6

  . در آن شركت كرداز جوانان توده شهبازي. برگزار شد
سازمان جوانان حزب سوسياليست متحـد      [ »FDJ« ـ كنگره جوانان آزاد آلمان    7

 بـه   سـياوش نـائيني   .  برگـزار شـد     در بـرلين شـرقي     1360در سال   ]: آلمان شرقي 
  . در آن شركت كردنمايندگي از طرف جوانان توده از اروپا

 و و سمينار حمايـت از مـردم جنـوب لبنـان     WFDY  اجالسية كميته اجرائيه   -8
 و سـازمان جوانـان انقالبـي        به ميهمانداري سازمان جوانان دمكرات لبنان     : فلسطين

  .  برگزار شد در بيروت1360در اواخر سال ) WFDYاعضاي رهبري  (لبنان
 در   همراه يك نفر ديگر به نمايندگي از جوانان توده از اروپـا            به سياوش قائيني 

  1.آن شركت كرد
اي بـا     المللي فوق، ارتباطـات گـسترده        از كانال دو سازمان مهم بين      سازمان جوانان توده  

بـه  . ان ماركسيست و غيرماركسيست در سراسر جهان داشت       سازمانهاي جوانان و دانشجوي   
،  در تهـران    و تـصرف النـه جاسوسـي امريكـا         ي در پانامـا   رضـا پهلـو     هنگام اقامت محمـد   

 است ـ بر آن شد تا بـا   كه سازمان سراسري دانشجويي پاناماـ » فدراسيون دانشجويان پاناما«
  . اعالم همبستگي نمايد»دانشجويان پيرو خط امام«

بود مراتب را به اطـالع دبيرخانـه آن در           WFDY عضو   (FEP)از آنجا كه فدراسيون فوق      
در .  رابطـه برقـرار كـرد    در تهـران  رسانيد و از اين كانال با سازمان جوانان تـوده   مجارستان

دبيركل  ( به رياست ماريوپانتر    دانشجويان پاناما  هيأتنتيجه، به دعوت سازمان جوانان توده       
نمونـه فـوق،    .  پرداخـت   شد و به اعالم همبستگي با انقالب اسالمي ايـران          وارد تهران ) آن

اهميـت     كه يك سـازمان بـي       دهد، تا جايي     را به روشني نشان مي     ترفند زيركانه حزب توده   
ان نماينـده جوانـان ايـران در        المللي، خود را به عنـو       به دليل روابط بين   » جوانان توده «مانند  

  !گذارد سطح جهاني به نمايش مي
  

                                                            
 .1361، بازجويي، يكي از مسئولين سازمان جوانان توده. 1
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  نآموزان ايرا كانون دانش
  و اهداف آن» كانون«تأسيس 

جو سياسي و اجتماعي كـشور در سـالهاي بـروز و     . جمعيتي است جوان   جمعيت ايران 
قالب اسالمي، اين جمعيت كثير نوجوان را به صـحنه فعاليـت جـدي سياسـي                اوجگيري ان 

، برخالف اكثر كشورها، از بلوغ، آگاهي و تحرك سياسي          آموزان ايران   بنابراين دانش . كشاند
و كيفـي  ) جمعيـت دانـش آمـوزان   (مجموع ايـن عوامـل كمـي        . نظيري برخوردار بودند    كم

هـاي    هاي سياسـي را بـه طـور جـدي بـه محـيط                توجه گروه  )آموزان  تحرك سياسي دانش  (
  .آموزشي كشور جلب نمود

 پس از پيروزي انقالب اسالمي و آغاز فعاليـت سـازمان            آموزي حزب توده    واحد دانش 
ن ـ در  آمـوزان دمكـرات ايـرا    كانون دانـش  ـ ارگان  آذرخشنامه   با انتشار هفتهجوانان توده

  1. آغاز به كار كرد1358فروردين 
 قرار ، در حيطة تشكيالتي سازمان جوانان تودهآموزي حزب توده   از آنجا كه واحد دانش    

دبير (، مسئول جوانان    لني آن توسط كيومرث زرشناس    داشت، چگونگي فعاليت و پوشش ع     
 ريزي شد و توسـط افـرادي چـون دكتـر تـورج دشـتي                طرح و برنامه  ) اول سازمان جوانان  

 كـه در رهبـري       و مهـرداد فرجـاد     ، فرهـاد فرجـاد    )1358 در اوايل    آذرخشمسئول نشرية   (
 و مهـرداد    در اوايل مدتي مجيد فيروزي    .  قرار داشتند، هدايت و رهبري شد      سازمان جوانان 

آمـوزي را هـدايت       در خارج، كـار دانـش     » اُديسي« و تعداد ديگري از فعالين قديمي        فرجاد
كردند و اين مقارن با دوراني بود كه حزب توده بدون هيچ پايگاهي در ميان نوجوانان و                   مي

پس از چندي، با انتقـال كادرهـاي اوليـه بـه            . آموزان آغاز به فعاليت كرده بود       به ويژه دانش  
 بـود بـه همـراه عـده ديگـري از       ر آغاز عـضو تحريريـة آذرخـش        كه د  حزب، زهره قائيني  

 درآمد و بـه عنـوان    اجرائيه موقت سازمان جوانانهيأتكادرهاي داخل كشور، به عضويت      
ي تبديل شد كـه      عمالً به مسئول سازمان    به تدريج قائيني  . مسئول دانش آموزي منصوب شد    

  .شد آموزان محسوب مي شكل پوششي فعاليت حزب توده در ميان دانش
تـشكيل  » نآمـوزان ايـرا     كانون دانش « را براي تشكيل     هاي حزب توده    عواملي كه تحليل  

  :داد به شرح زير است مي

                                                            
منزجر شـده   » دمكرات« در آن منطقه، از آنجا كه مردم از نام            و خيانت حزب دمكرات    پس از حوادث كردستان   . 1

 بـراي جلـوگيري از حـساسيت مردمـي، نـام            دادند، سازمان جوانـان     و واكنش منفي نسبت به اين نام نشان مي        
كـانون  «بـا عنـوان ارگـان       ) 1358 شـهريور    19 (25 را از شـماره      ت را حـذف كـرد و نـشريه آذرخـش          دمكرا
 .منتشر كرد» نآموزان ايرا دانش
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هاي آموزشي اسـت؛ محيطـي         عمده در محيط   آموز به طور    ـ محل كار و فعاليت دانش     1
  .كه خواه ناخواه با مسايل روشنفكري ـ سياسي جامعه درگير است

آمـوز را     نفـسه دانـش     ـ مدرسه به طور كلي و كالسهاي درس در مقياس كوچكتر، في           2
هاي طبيعي، كاراتر     بر اين اساس كار ترويجي و تبليغي در ميان اين تجمع          . سازد  متشكل مي 

تـوان در آن      هايي است كه به طور پراكنده و اتفاقي نوجوان و جوان را مـي               ر محيط از كار د  
بدين منظور حزب از طريق اعضاي خود در مـدارس، بـا بـه كـار گـرفتن روشـهاي                . يافت

توانست به جذب نيرو در كالسـهاي درس و محـيط مدرسـه      مناسب تبليغي و ترويجي، مي    
  .بپردازد
هاي خود دارند و در واقع نيمي از وقت            تمام به خانواده   آموزان وابستگي تام و     ـ دانش 3

آمـوزان داراي     هـاي دانـش     در عين حـال خـانواده     . كنند  روزانه خود را نيز با والدين سر مي       
اعـم از   (آموزان در بـين اعـضاي خـانواده           افكار دانش . موقعيتهاي مختلف اجتماعي هستند   

خـاطر عالقـه بـه فرزندانـشان از           ها به   وادهنمود و خان    رسوخ مي ) پدر، مادر، برادر و خواهر    
  .كاستند اي خود مي مواضع ضدتوده

. آمـوزان بـود     كـرد، آينـده ايـن دانـش         ـ مسئله ديگري كه حزب بر آن بسيار تكيه مـي          4
آموز حزب، در آينده پس از پايان تحصيالت وارد نهادهاي مختلف اجتمـاعي             اعضاي دانش 

هـا،    شدند و در تمامي اين محيط       گر نهادها و ارگانها مي    اعم از دانشگاه، كارخانه، اداره و دي      
  .دادند شد كه نظرات و مواضع حزب را اشاعه مي حزب داراي افراد نفوذي تربيت شده مي

آموزان به طور اخص نيروهاي ذخيره حزب محـسوب     ـ نوجوانان به طور اعم و دانش      5
 بر روي آنهـا انجـام       مان جوانان شدند تا در آينده با كار آموزشي و تشكيالتي كه در ساز             مي
  .گرفت بتوانند كادرهاي مناسبي براي حزب باشند مي

آمـوزان   كـانون دانـش  «آموزان قايل بود، تشكيل      با توجه به اهميتي كه حزب براي دانش       
ل بتواند نظرات و تحليلهـاي حـزب را         را در دستور كار خود قرار داد تا در درجه او          » نايرا

. آموز مطرح سازد و در درجه دوم به جذب نيرو بپردازد              تر در ميان قشر دانش      هر چه وسيع  
تر و متمايز از سازمان       همانطور كه اشاره شد، تالش حزب بر اين بود كه با كاركردهايي عام            

آموزي باشد، زيرا با توجه به فضاي موجـود           اي دانش   ، يك سازمان توده   ، كانون جوانان توده 
 در   و با سازمان جوانـان تـوده       اي در مدارس نسبت به نام حزب توده         و حساسيت ضدتوده  

زمان پوشـشي و  آموزان، رسوخ در مدارس دشوارتر بود، در حـالي كـه يـك سـا      ميان دانش 
توانـست   با اهداف كلي و با ظاهري مترقي و مردمي، مـي         » آموزان  كانون دانش «مستور چون   

از ايـن   .  و حزب در ميان جوانان و نوجوانان آماده سازد         زمينه را براي نفوذ سازمان جوانان     
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هـاي حـزب را در ميـان          بليغـي بـر مبنـاي سياسـت       فعاليت ترويجي و ت   » كانون«رو بود كه    
خط اصلي ايـن تاكتيـك، در       . گرفت  پيش» حزب توده «آموزان، بدون مطرح كردن نام        دانش

خط قشري  «و  » خط امام «(مسايل داخلي بر مبارزه دو جناح در حاكميت جمهوري اسالمي           
) در شرايطي كه جـو مـساعد بـود         (و در مسايل خارجي بر تبليغ اتحاد شوروي       ) »و راست 
اين تبليغات، زمينه را براي تبليـغ دربـارة حـزب تـوده، تاريخچـه فعاليـت آن و               . مبتني بود 

  .ساخت ايدئولوژي ماركسيسم فراهم مي
بايد گفت هـر    ) كار بدون مطرح كردن نام حزب     (در رابطه با عيار موفقيت اين تاكتيك        

آميز بـود، ولـي در        كامالً موفقيت   براي حزب توده   1320-1332چند اين روش در سالهاي      
علت اين امر را بايد در سطح       . شرايط پس از انقالب اسالمي موفقيت آن بسيار محدود بود         

اي ناآگاه براي مدتي جذب       اگر عده . آموزان جستجو كرد    باالي آگاهي و بلوغ سياسي دانش     
هـاي    شـدند، بـا افـشاگري       مـي ) پيـام مـردم    بعـدها  (و نـشريه آذرخـش    » كانون«شعارهاي  

همزمان، نشريات  . بردند  هاي اسالمي مدارس، به سرعت به ماهيت وابسته آن پي مي            انجمن
 آن پرداختند و عمالً اين ترفند با شكـست     و نشرية » كانون«متعدد اسالمي به افشاي ماهيت      

 و به ويـژه در      1360 در نيمه دوم سال      در نتيجة اين شكست، حزب توده      .قطعي مواجه شد  
كـشي    نيز مانند جامعـه، خـط   به اين نتيجه رسيد كه محيط سياسي مدارس ايران         1361سال  

هـا    ليل سطح رشد سياسي جامعه، مواضع سياسي گروه       بدان معنا كه به د    . سياسي شده است  
وجـود نـدارد و     » پوششي«و  » مستور«دقيقاً روشن است و در چنين شرايطي امكان فعاليت          

اي بدان    با حزب توده الجرم مانع جذب نيروهاي غيرتوده       » كانون«تطابق كامل خط سياسي     
اي بـودن خـود تـالش         ، براي اثبات غيرتـوده    ضاي كانون در نتيجه، در اين برهه اع     . شود  مي

آموزي رهنمود داده شد كه در شرايط مـساعد،           كردند و حتي به مسئولين دانش       چنداني نمي 
 در مدارس مستقيماً با نام حزب توده فعاليت كنند تا شايد بـا ايـن ترفنـد،                  واحدهاي كانون 

اي در مدارس شكسته شود  ضدتودهجو.  
  

  »كانون«ماهيت 
به درج مواضع رسـمي     » كانون«اي    براي آشنايي بيشتر با پوشش رسمي و تاكتيك جبهه        

درج شده  ) 1358اوايل سال   (،  4 شماره   آذرخشدر نشريه   » ...اهداف كانون «آن كه با عنوان     
  .پردازيم مي

  !آموز دوستان دانش
براي اينكه دشمنان انقالب ايران نتوانند نيروي انقالبي را سركوب نمايند، براي            
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اينكه بتوانيم از حقوق خود دفاع كنيم، براي اينكه قادر باشيم عليه سلطه امپرياليسم              
مانند ديگر گروههاي آموزان نيز     مبارزه مؤثري را ادامه دهيم، الزم است كه ما دانش         

آموزي، مبارزات صنفي و سياسـي        اجتماعي، با تشكيل يك سازمان سراسري دانش      
 هـدفها و وظـايف      ،از اين رو با توجه به نكات فوق، كانون        . خود را سازمان دهيم   

  :زير را در برابر خود قرار داده است
 ـ مبـارزه بـراي بـه ثمـر رسـاندن انقـالب كنـوني مـردم ايـران و دفـاع از              1

  .هاي عوامل ضدانقالب دستاوردهاي انقالب در مقابل حمالت و توطئه
ـ مبارزه براي اتحاد كليه نيروهاي ضدامپرياليستي بـه طـور اعـم و نيروهـاي                2
  .آموزي به طور اخص  دانش-امپرياليستيضد

ـ مبارزه براي دفاع از دمكراسي، آزادي بيان، آزادي قلم، آزادي اجتماعات و             3
  .آموزي به طور اخص و در محافل دانشبه طور اعم ... 

  .آموز ـ مبارزه براي دفاع از حقوق صنفي دانش4
ـ برقراركردن روابط دوستانه و سازنده با نيروهاي انقالبـي و ضدامپرياليـستي    5

  .ديگر اقشار اجتماعي بويژه زحمتكشان، دانشجويان و معلمان
تي و همـه نيروهـاي   بخش ملي و ضدامپرياليس     هاي رهايي   ـ پشتيباني از جنبش   6

طرفدار صلح و ترقي اجتماعي در سراسر جهان و ايجاد ارتباط دوستانه بـا بخـش                
  1.ها آموزان اين جنبش جوانان و دانش

، بـه اهـداف ايـن    از نـام كـانون  » دمكـرات «، پس از حذف 1358بعدها، در اواخر سال     
  :چنين اشاره شد» واهيم؟خ ما چه مي«اي با عنوان  سازمان در مقاله

 بـه خـاطر قطـع       ـ شركت همه جانبه در مبارزات ضدامپرياليستي مردم ايران        1
كامل نفوذ سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي امپرياليسم به سـركردگي امپرياليـسم        

  .امريكا
 تثبيـت   ]و[ ـ مبارزه به خاطر حفظ و پيشبرد دستاوردهاي انقـالب و تحكـيم            2

 در مقابل توطئه امپرياليـسم و عوامـل داخلـي آن و طـرد               جمهوري اسالمي ايران  
  .عناصر سازشكار از صفوف انقالب

ـ مبارزه براي اتحاد كليه نيروهاي ضدامپرياليستي به طور اعم و در مدارس به        3
  .طور اخص

                                                            
 .4، شماره آذرخش نو. 1
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  . و در مدارس به طور اخصـ تأمين آزاديهاي دمكراتيك به طور اعم4
ـ مبارزه عليه فرهنگ نواستعماري و كوشش در جهت بسط فرهنـگ ملـي و               5
  .مترقي
آموزان و كوشش در راه ايجاد     ـ مبارزه براي دفاع و تأمين حقوق صنفي دانش        6

  .آموزان اتحاديه سراسري دانش
مين تـأ : ـ مبارزه در راه تأمين حقوق نوجوانـان كـارگر و دفـاع از آن، نظيـر                7

نظـر از     شرايطي الزم براي تحصيل آنان، مزد مساوي در قبال كار مـساوي صـرف             
  .براي نوجوانان شاغل... سن، بيمه كار، درمان رايگان و 

 برقراركردن روابط دوستانه و سازنده با نيروهاي انقالبي و ضدامپرياليـستي            -8
  .ديگر اقشار اجتماعي به ويژه زحمتكشان، دانشجويان و معلمان

بخش ملي و ضدامپرياليستي و همـه نيروهـاي        هاي رهايي    پشتيباني از جنبش   ـ9
طرفدار صلح، ترقي و پيشرفت اجتماعي در سراسر جهان و ايجاد ارتباط دوسـتانه              

  .ها آموزان اين جنبش با بخش جوانان و دانش
  :داشت يشرايط عضويت و وظايف عضو را چنين بيان م» كانون«اساسنامة 

  .ن كانوني است صنفي، فرهنگي و سياسيآموزان ايرا كانون دانش
  .تواند عضو كانون شود آموزي كه اهداف كانون را پذيرفته باشد مي ـ هر دانش

  :ـ شرايط عضويت در كانون
  .ـ تابعيت ايران1
  .ـ پذيرش اهداف و اساسنامه كانون2
  . سال12ـ حداقل سن 3
  .ـ پرداختن حق عضويت4

  ـ وظايف عضو
ـ شركت در جلسات كانون براي ارتقاء سطح دانش فرهنگـي و سياسـي              1

  .خويش
  .آموزان ـ تبليغ برنامه كانون در ميان دانش2
  .و معرفي و فروش آن» آذرخش نو«ـ كوشش در جهت كمك فكري به 3

، كـانون » اساسـنامه «و  » برنامـه «اي در     ه  كردن چنين مـسايل فريبنـد      با عنوان    حزب توده 
ولـي  . كوشـيد   اي مـي    تر از نيروهاي توده     آموزي، وسيع   عمالً در جهت جلب نيروهاي دانش     

 تأسـيس  نتوانست تشكيالتي جدا از سازمان جوانان    » كانون«عمالً اين تاكتيك ناموفق بود و       
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 كـه   شدند به عضويت تشكيالت سـازمان جوانـان          مي كند و عمالً عناصري كه جلب كانون      
آمدنـد و تنهـا كـساني جـذب           شرط عضويت در آن، پذيرش برنامه حزب توده بود در مـي           

اي وجود داشـت      شان فرد توده    شدند كه در خانواده     مي) و در واقع سازمان جوانان    (» كانون«
  .اي تبديل شد هاي توده عمالً به محل تجمع نوجوانان خانواده» كانون«و 

اي و تأكيد ماركسيسم بر آن به منظور جلب اقشار            ـ توده   هاي صنفي   دربارة نقش فعاليت  
اي   ــ تـوده       يك سازمان صنفي  » كانون«. ايم  ن حزب كمونيست سخن گفته    وسيع مردم پيرامو  

هـاي حـزب      آموز به سوي سياست     ماركسيستي بود كه چنين نقشي را در جذب توده دانش         
را ) آموزان  دانش(جتماعي  يك سازمان صنفي بود، زيرا گروه ا      » كانون«.  به عهده داشت   توده

  . موضوع فعاليت قرار داده بود
آموزان را هدف قرار نداده بود، بلكه بـه           تنها فعاليت در ميان دانش    » كانون«عالوه بر آن،    

گيـري و فعاليـت داشـت؛ بنـابراين يـك سـازمان        هاي وسيع نوجوانان نيز سمت    سوي توده 
دانست و مجموعة     خود را يك سازمان سياسي نيز مي      » كانون« بر آن،    عالوه. اي نيز بود    توده

اتحاديـه  «ـ سياسي فـوق در شـعارهاي كـانون بـه ويـژه در شـعار                  اي   توده -اهداف صنفي 
  .تبلور يافته بود» آموزي سراسري دانش

و بـا عنـوان     » نآمـوزي ايـرا     ي جنبش دانـش   رهبر«با خيال واهي    » كانون«به اين ترتيب    
آمـوزان    ـ صنفي در ميان دانش      كردن شعارهاي توخالي، خود را به مثابه يك سازمان سياسي         

با طرح شعارهاي سياسي روز چه در ارتباط با كل مسايل سياسي جامعه             » كانون«. زد  جا مي 
آمـوزان، خـود را بـه عنـوان يـك سـازمان سياسـي          ارتباط با حقوق سياسي دانش     و چه در  

، در  )كـرد    پيـروي مـي    كه از مواضع حـزب تـوده      (آموزي، با مواضع مشخص سياسي        دانش
  .ساخت آموزان مطرح مي جامعه و به ويژه در ميان دانش

اي بـه   ايل سياسي، به عنوان يـك سـازمان صـنفي تـوده    همچنين به موازات مس » كانون«
اعـم از كـارگر،     (آموزان به طور اخص و جوانان و نوجوانـان            اصطالح از حقوق كليه دانش    

  .كرد به طور اعم حمايت و پشتيباني مي...) روستازاده و 
  

  »كانون«وظايف 
  ـ جذب نيرو1

 و توده نوجوان در واقع به مثابه پلي ميان سازمان جوانان » كانون«همانطور كه اشاره شد     
وظيفه داشت تا با تبليغ شعارهاي سياسي و صنفي خود كه با مواضع و مـشي                » كانون«. بود

كراتيك به ميان نوجوانان برود تا ضمن آشـنا          كامالً تطبيق داشت، با پوششي دم      حزب توده 
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حـزب تـوده    . مشي و مواضع حزب، آنها را به تدريج جذب نمايـد            كردن توده جوان با خط    
كرد كه چنانچه كانون در جذب نيرو بـه موفقيـت چـشمگير نايـل نيايـد،                   چنين ارزيابي مي  

  .اي را از اذهان نوجوانان بزدايد تواند جو ضدتوده حداقل مي
موزان عضو سازمان، وظيفه داشتند تا با كارگران جوان و نوجوان كه اكثريت آنها              آ  دانش
هاي كوچك مشغول به كار بودند، به انحاء گوناگون تماس بگيرنـد و آنـان را بـا                    در كارگاه 
به منظور آن كـه     » كانون«. نمايند جذب   ، به تدريج به سازمان جوانان توده      »كانون«جلب به   

اعضا وسيله مناسبي براي كار ترويجـي خـود در دسـترس داشـته باشـند در نـشريه خـود                     
از ايـن   » كـانون «آمـوزان عـضو       دانـش . داد  صفحاتي را به كارگران نوجوان اختـصاص مـي        

هـا و مراكـز تجمـع كـارگران           يغـي خـود در كارگـاه      صفحات به عنوان دستمايه فعاليت تبل     
  .كردند نوجوان استفاده مي

 در رابطــه بــا جــذب نيــروي كــارگري، قابــل ذكــر اســت كــه بخــش عمــدة اعــضاي 
هاي مرفه و نيمه مرفه بودند كه عمدتاً در تشكيالت نـواحي              آموزان، نوجوانان خانواده    دانش

كردند و اين افراد بـه         زندگي و تحصيل مي    شمال، مركز و منطقه شمال غرب و شرق تهران        
  ! كنندرفتند تا كارگران نوجوان را جذب حزب توده جنوب شهر مي

  
  ـ تبليغ حزب توده2

 و به طور كلـي احـزاب        به وسيله نشريات خود به تدريج نسبت به حزب توده         » كانون«
كـانون  «كرد و اعضا وظيفه داشتند تا زيـر پوشـش             ت، در ميان خوانندگان تبليغ مي     كمونيس

به طور پراكنده و غيرمـستقيم دربـارة حـزب تـوده و مواضـع سياسـي آن بـا               » آموزان  دانش
اين كـار   . نوجوانان بحث و گفتگو كرده و تالش كنند تا تبليغات ضدحزب را خنثي نمايند             

شـد و تـالش         اتي در مدرسه و محلهـاي ديگـر انجـام مـي           معموالً با تشكيل محافل و جلس     
  .مشي آن متمايل سازند  كننده را به حزب توده و مواضع و خط شد تا افراد شركت مي

 به منظور تطهير تاريخ ننگين حزب و شستـشوي مغـزي جوانـان و               رهبري حزب توده  
رات وسيعي در زمينه تاريخ حـزب و  شدند، انتشا نوجواناني كه پس از انقالب جذب آن مي  

، به روايـت رهبـري   در ايران» جنبش كمونيستي«تدارك ديد و مطالعه تاريخ     » اتهامات«رفع  
آموز خود قرار داد و در اين زمينـه            را در دستور مطالعه اعضاي دانشجو و دانش        حزب توده 

تاريخي را در مدارس نـشر      » دفاعيات«اين  » كانون«ي  اعضا. توجهي كرد   گذاري قابل   سرمايه
   .كوشيدند دادند و در جهت تزئين سيماي تاريخي حزب توده مي مي

 شـوروي «، اشاعه    توده يا بهتر بگوئيم سازمان جوانان    » آموزان  كانون دانش «كاركرد ديگر   
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تالش حزب بر اين بود كه با تبليغات وسيع، اتحاد  . در ميان نوجوانان و جوانان بود     » پرستي
بـراي  » اي  مدينه فاضـله  « و كشورهاي سوسياليستي را به صورت بت، كعبه آمال و            شوروي

سياسي خود   بخش عظيمي از تبليغات و آموزش        بدين منظور حزب توده   . نوجوانان درآورد 
المللـي قـرار      را دربارة كشورهاي سوسياليستي وابسته به شوروي و نقش آن در صحنه بـين             

 سـال  63«، بـه مقـاالتي چـون    پيـام مـردم    و   آذرخش نو  هاي  هبراي مثال، در نشري   . داده بود 
هـاي آلمـان      همـه بچـه   «،  » ورزش اجباري اسـت    ارس اتحاد شوروي  در مد «،  »انقالب اكتبر 

ها، گروه ممتاز جامعـه     بچه«،  »پيكار با بيسوادي در شوروي    «،  »روند   به مدرسه مي   دمكراتيك
شد به خواننـده       اين مقاالت سعي مي    در. كنيم  و دهها مقاله نظير اين برخورد مي      » بلغارستان

وانمود شود كه كودكان و نوجوانان كشورهاي سوسياليستي از تمـامي امكانـات زنـدگي و                
  .تحصيل برخوردارند

  
  ـ تربيت كادر آينده3

و » نونكـا «در واقـع    .  بـود  ، تربيت كادر براي آينـده حـزب تـوده         »كانون«كاركرد ديگر   
 منبع مهم تغذيه حـزب تـوده از نظـر كـادرگيري و نيـرو بـراي آينـده                   سازمان جوانان توده  

 بـه   1332-1357توجه داشته باشيم كه بسياري از عناصري كه سـالهاي           . شدند  محسوب مي 
أسيس گروههاي وابسته به حزب توده طور ناشناخته در نهادهاي دولتي رسوخ كردند و به ت       

 1351 كـه در سـال       زاده  مانند گروه سرهنگ حسين   ( پرداختند   ب.گ.و يا جاسوسي براي كا    
آموزان و يا سازمان جوانان       شدگان سازمان دانش    ، تربيت )كشف و اعضاي آن تيرباران شدند     

به هر روي، رسوب افكـار ماركسيـستي در نوجـواني           .  بودند 1320-1332 در سالهاي    توده
گيري شخصيت آينده اين گروه از نوجوانان دارد و اگر بـا كـار مـداوم               تأثير مهمي در شكل   

هـر  (تربيتي و ايدئولوژيك اين عوارض برطرف نشود، اين احتمال وجود دارد كه درصدي              
 تبديل  در دوران جواني و پس از آن به عناصر اطالعاتي شوروي          از اين عناصر    ) چند ناچيز 

  مؤيد اين امر است؛ او در سـالهاي دولـت مـصدق      نامه ناخدا افضلي    توجه به زندگي  . شوند
 اهميت اين قبيـل هـواداران شناسـايي          بود و طبعاً به علت عدم      هوادار سازمان جوانان توده   

 ولي بينش و نگرش سياسي كه طي دوران نوجواني          .نشد و بعدها به صفوف ارتش پيوست      
  . به او القا شده بود محفوظ ماند و سرنوشت اسفباري برايش رقم زد

 و فروپاشـي و بحـران ايـدئولوژيك بقايـاي       1362عليرغم شكست حزب توده در سال       
» كـانون «ان همواره مطرح است كه معـدود نوجوانـاني كـه در مكتـب               متواري آن، اين امك   

تـأثير رسـوب افكـار چـپ بـه عوامـل مخربـي در                 اند، در سنين بعدي تحـت       پرورش يافته 
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  .نهادهاي دولتي و نظامي تبديل شوند
  

  (CIMEA)المللي  ارتباطات بين
هـاي     تعدادي سازمانهاي جنبـي در زمينـه       (WFDY)» فدراسيون جهاني جوانان دمكرات   «

كميتـه  «،  WFDYهاي وابسته بـه       يكي از ارگان  . داشت... مختلف ورزشي، هنري، سياسي و      
.  تأسـيس شـد    1958 بود كه در سـال       (CIMEA)» هاي كودكان و نوجوانان     المللي جنبش   بين

روابط » يونسكو«شد و با   كميته فوق يك سازمان سراسري كودكان و نوجوانان محسوب مي         
از جملــه ( ســازمان از سراســر جهــان 57در ايــن كميتــه  1362در ســال .نزديكــي داشــت

عـضويت  ...) و  » ، انجمـن كودكـان مكزيـك      نيكاراگوئـه » فدراسيون كودكـان ساندنيـست    «
 و  موفـق شـد بـا حمايـت شـوروي       1359در بهمـن    » نآمـوزان ايـرا     كانون دانش « 1.داشتند

ان كوشيد تا خود را به      شود و بدينس   CIMEAسازمانهاي وابسته به احزاب كمونيست، عضو       
  !!جهاني در داخل كشور معرفي كند» سازمان معتبر«عنوان يك 

  
  ساختار كانون

 نبـود و بـه      داراي تشكيالت مستقل از سازمان جوانان تـوده       » نآموزان ايرا   كانون دانش «
 نتوانـست بـه هـدف خـود،         سايل صنفي در جامعه ايران    علت آميختگي مسايل سياسي با م     

جـذب  » كـانون «تأسيس يك سازمان صنفي مستقل از جوانان توده، دست يابـد و اعـضاي               
  .شدند هاي محلي جوانان توده مي سازمان

 بود كه    دبيران سازمان جوانان توده    هيأت ، همان »كانون«در واقع عاليترين ارگان رهبري      
او در . آموزي سـازمان جوانـان در آن عـضويت داشـت     به عنوان دبير دانش  » كانون«مسئول  

ريه را كيـومرث     بود، در حالي كه هدايت كلي اين نش        آموزي  عين حال، سردبير نشريه دانش    
  . به عهده داشتزرشناس

كميـسيون  «كـرد،   ايفـا مـي  » كـانون «ارگاني كه در واقع نقـش اصـلي در تـدوين مـشي      
و ) بـه مـسئوليت زهـره قـائيني       ( دبيـران    هيأت در جنب    سازمان جوانان توده  » آموزي  دانش

پـس از آن، مهمتـرين      . بود) به مسئوليت زهره قائيني   (» آموزي   تحريريه نشريه دانش   هيأت«
 به مسئوليت سعيد پيونـدي » آموزي سازمان ايالتي تهران جوانان توده كميسيون دانش«ارگان  

آموزي قرار داشت كـه در        ، كميسيونهاي دانش  هاي سازمان جوانان    در جنب همه كميته   . بود

                                                            
 .15ـ12، صص 20/11/1359، 28، شماره آموزان اي دانشپيام مردم بر: براي آشنايي بيشتر مراجعه شود به. 1



740 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

از نظـر وظـايف تـشكيالتي،       . شـدند   در سازمان مربوطه محسوب مـي     » كانون«واقع رهبري   
داراي اختيـارات مـشابه شـعب حزبـي بودنـد و ارگـان              ) كانون(آموزي     دانش كميسيونهاي

  . بودرهبري كننده در واقع همان كميته سازمان جوانان
  

  كانون صنفي فرهنگيان
  و سير فعاليت آن» كانون«تأسيس 

اعـم از فرهنگيـان و      ( ايـران    و پـرورش  همانگونه كه پيش از اين ديديم جامعه آموزش         
آموزي كـشور يكـي      جمعيت دانش .  قرار داشت  مورد توجه جدي حزب توده    ) آموزان  دانش

شـود و تأثيرگـذاري بـر آن،           اسالمي محسوب مي   از نيروهاي مهم اجتماعي و سياسي ايران      
در .  اهميـت جـدي داشـت      ه از كانال وزارت آمـوزش و پـرورش        براي حزب توده از جمل    

هـاي متعـددي بـراي         ارگـان  راستاي اين هدف بود كه در جنب شعب مركزي حزب تـوده           
جمعيت صـنفي   . تشكيل شد ) دبستان و دبيرستان  (پيگيري مسايل آموزش ماقبل دانشگاهي      

  .ها بود يكي از مهمترين اين ارگان» في فرهنگيانكانون صن«به نام 
اي در سراسـر كـشور بـود كـه تحـت        و دبيران تـوده معلمانجمعيت فوق در برگيرنده    

ره ادا) منـوچهر بهـزادي    (اي حـزب تـوده      نظارت و رهبري مستقيم دبيـر سـازمانهاي تـوده         
. دار بودنـد  هاي فعال و سـابقه  اي اعضاي مؤسس و رهبري اين جمعيت همه از توده     . شد  مي

گيـر    هـاي صـنفي همـه       اين جمعيت براي تحقق اهداف حزب توده دال بر تشكيل سـازمان           
پـيش بـه سـوي تـشكيل        «ها باشـد، شـعار        گسترده كه اهرم هدايت آن به دست كمونيست       

مطـرح  » حفظ و گسترش حقوق صنفي فرهنگيـان      «هدف  را با   » اتحاديه سراسري فرهنگيان  
  .ساخت مي

 از هايي بـود كـه حـزب تـوده       از عرصه ) به ويژه در سطح دبيرستان     (آموزش و پرورش  
  مـرداد  28در سـالهاي پـس از كودتـاي         .  در آن سابقه فعاليت جدي داشـت       1320سالهاي  

ـ   بـه  (اي مانند محمود اعتمـادزاده      اي از فرهنگيان سرشناس توده      ، عده 1332 و پرويـز   ) نآذي
ر هاي آموزشي مهمي د     به تأسيس گروه  ) مؤلف و مترجم كتب رياضي دبيرستاني      (شهرياري

 نيز به حرفه آموزگاري و       دست زدند و تعدادي از اعضاي سابق سازمان جوانان توده          تهران
 حـزب تـوده داراي      در نتيجه، پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران       . دبيري اشتغال ورزيدند  

 اول و مـسن در امـر آمـوزش و پـرورش و تعـدادي دبيـر و                   تعدادي كادر ورزيده و درجه    
كردنـد،    عمل مي » اسالمي«وجود اين عوامل نفوذي كه بعضاً با پوشش         . آموزگار شاغل بود  

از جمله، در مسئله تدوين كتابهاي درسي پس از         . را هموار ساخت  » كانون«هاي    راه فعاليت 
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هـاي پيـشنهادي      تالش جدي كرد تا در امر تدوين مشاركت كنـد و طـرح            » كانون«انقالب،  
هـا، تحريـف كتابهـاي دبيرسـتاني و دبـستاني در جهـت                مضمون اين طرح  .  داد ارائهجدي  

» تـاريخ ايـران   «به ويژه در تدوين كتابهـاي       . اهداف حزب توده و القاء ايدئولوژي چپ بود       
  .ه با هوشياري مسئولين امر به جايي نرسيداين تالش بارز بود كه خوشبختان

هـاي    ، به ويژه با مجاهـدت     با تحكيم مواضع انقالب اسالمي در نهاد آموزش و پرورش         
از ( و منحـرف  ، فعاليت جدي در تصفيه عوامل ضـدانقالب  و باهنر  شهيدان بزرگوار رجايي  

كـانون صـنفي   «از صفوف آموزش و پرورش آغاز شد و به تدريج مواضع   ) ها  اي  جمله توده 
نيز زيرضربه جدي قرار گرفت، هر چند اين جمعـيت خود را زير پوشش خـط               » فرهنگيان

  . به شدت پنهان ساخته بودمنافقانه حزب توده
 آغـاز   فعاليت تبليغي شديدي عليه مسئولين آمـوزش و پـرورش         » كانون« مقطع،   در اين 

هـا را   اعتراض كرد و كوشيد تا اين پاكسازي! »تصفيه فرهنگيان متعهد«كرد و به شدت عليه     
نسبت دهد و   » يناي از مسئول    نظري عده   انحصارطلبي و تنگ  «راست و   » عوامل مشكوك «به  

در » كـانون «از جملـه    . بخواند) كه در قانون اساسي منع شده     (» تفتيش عقايد «آن را مصداق    
  : به مسئولين كشور چنين نوشت20/8/1360نامه سرگشادة مورخ 

(!!) امروز بيش از همه اخراج و بركناري فرهنگيان زحمتكش و متعهد به انقالب            
. كنـد   فرسايد و معلمين را دلسرد مي        را مي  يكي از موارد ناسالمي است كه انقالب      

صدها معلم متعهد به جمهوري اسالمي از ابتداي پيروزي انقالب و به ويـژه ظـرف    
 از محـيط  چند ماه اخير، برخالف نص صريح قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران     

  ...كارشان رانده شدند
 براي نفوذ در نهـاد آمـوزش و پـرورش         » كانون«ي جدي   ها  به هر روي، عليرغم فعاليت    

 و افشاي اسـناد وابـستگي آن        كشور، اين تالشها عقيم ماند و با دستگيري سران حزب توده          
  .نيز منحل گرديد» صنفي«به اين حزب،  اين جمعيت به ظاهر 

  
  »كانون«ساختار 

 بـود كـه     هاي صنفي وابـسته بـه حـزب تـوده           يكي از سازمان  » كانون صنفي فرهنگيان  «
، »كانون«در رأس    .شد  اداره مي ) به مسئوليت بهزادي  (اي    هاي توده   زيرنظر شعبه كل سازمان   

 انتخـاب    عضو قرار داشت كه توسط مجمـع عمـومي كـانون           11اي مركب از       اجرائيه هيأت
 اجرائيه از ميان اين افراد سه نفـر را بـه            هيأت. شده و مسئوليت ادارة آن را به عهده داشتند        

 اجرائيه  يأتهدبير و رئيس    «كرد و در رأس اين هرم          دبيران انتخاب مي   هيأتعنوان اعضاي   
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 كميسيون سازماندهي شـده بودنـد       7 در   اعضاي كانون  .قرار داشت » كانون صنفي فرهنگيان  
داراي بـولتن   » كـانون «.  اجرائيه قرار داشت   هيأتكه در رأس هر كميسيون يكي از اعضاي         

كـه الگـويي از     » كانون«تر با ساختار      براي آشنايي دقيق   .بود)  نشريه ارگان  به عنوان (داخلي  
  :كنيم نامه داخلي آن را عيناً درج مي سازمانهاي صنفي مشابه است، آئين

  
  و شرح وظايف كميسيونهانامه داخلي، كانون صنفي فرهنگيان آئين

   اجرائيهيأته نام آئين
 نفر اعضاء منتخب مجمع عمومي بوده و مسئوليت         11 اجرائيه كانون مركب از      هيأتـ  1

  .ادارة كانون را برعهده دارد
دهد و در صـورت   اي يكبار با تعيين وقت قبلي تشكيل جلسه مي       اجرائيه هفته  هيأتـ  2

 هيـأت ترك رئـيس   يا بنا به پيـشنهاد مـش      )  نفر 7حداقل  (لزوم با درخواست دو سوم اعضاء       
  .دهد العاده تشكيل مي اجرائيه و دبير كانون جلسه فوق

  .يابد  اجرائيه با حضور دوسوم اعضاء رسميت ميهيأتـ جلسات 3
  . نفر قابل اجراست6 اجرائيه با رأي مثبت حداقل هيأتـ تصميمات 4
بنـابراين تـرك    . باشـد   گيـري مـي     ـ حضور اعضا در جلسات به منزلة شـركت در رأي          5

  .مالي جلسات به وسيلة هر يك از اعضاء به معني رأي ممتنع عضو مزبور خواهد بوداحت
ـ چهار جلسه غيبت متوالي هر عضو يا شش جلسه غيبت متناوب در سـه مـاه بـدون                   6

  .عذر موجه، خود به خود به معناي استعفاي عضو مزبور خواهد بود
از ميـان اعـضاء      موظـف اسـت      هيـأت  اجرائيه، ايـن     هيأتـ در صورت غيبت رئيس      7

  .حاضر فردي را به طور موقت براي اداره جلسه انتخاب نمايد
  

   اجرائيههيأتوظايف 
  .ـ تدوين و اصالح نظامنامة داخلي1
  .ـ انتخاب مسئولين كميسيونها و نظارت بر كار آنها2
  .ـ بررسي امور مالي و گزارش آن به مجمع عمومي3
  .رة آنـ رسيدگي به تخلف اعضاء و اخذ تصميم دربا4
  .ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات كميسيونها5
  .ـ انتخاب و معرفي نمايندة كانون به مراجع مربوطه6
  .ـ نگهداري و حفظ كليه اسناد، مدارك و اموال كانون7
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  . تعيين و توزيع بودجة كميسيونها-8
  .هاي ماهانه به اعضاء در جلسات عمومي ـ گزارش فعاليت9

  
  كانونوظايف دبير 

 اجرائيست، مجري تـصميمات و مـصوبات        هيأتـ دبير كانون كه منتخب اوليه جلسة        1
  .باشد  اجرايي و مجمع عمومي بوده، دايرة اختياراتش در محدودة اساسنامه كانون ميهيأت
ـ دبير كانون يكي از امضاكنندگان چكهـا و اوراق بهـادار و اسـناد مربـوط بـه كـانون                     2

  .باشد مي
  .يالت كانون را به عهده داردـ مديريت تشك3
  . اجرائيهيأتهاي پيشرفت و توسعه كانون و پيشنهاد آن به  ـ تهيه و طرح برنامه4
  .ـ ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي كانون5
  .ها بر حسب ضرورت ـ شركت در كميسيون6
  .ـ انجام مكاتبات و امضاء و مهر مراسالت كانون7
  . مسئول نگهداري مهر كانون-8

  
   اجرائيههيأتيف رئيس وظا

  . اجرائيه و تنظيم وقت جلسه با توجه به دستور جلساتهيأتـ اداره جلسات 1
  .بندي بحثها و گفتگوهاي جلسات و اعالم آن در پايان جلسه گيري و جمع ـ نتيجه2
  . اجرائيه به مسئولين كانونهيأتـ ابالغ مصوبات جلسات 3
  .جرائيه و اعالم موارد نقض آن اهيأتـ پيگيري تصميمات متخذه در جلسات 4
 اجرائي نيز يكي از امضاكنندگان چكها و اوراق بهادار و اسناد مربوط به  هيأتـ رئيس   5

  .باشد كانون مي
  

  وظايف منشي
 اجرائيه و تمامي مذاكرات را تنظيم نموده و به امضاء حاضـرين     هيأتـ صورتجلسات   1

  .خواهد رساند
  .ه در ابتداي هر جلسهـ اعالم خالصه تصميمات جلسه گذشت2
  .جلسات در صورت لزوم ـ تهيه خالصه صورت3

  وظايف بازرسان
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باشند و وظايف      بازرسان سه نفر است كه منتخب مجمع عمومي مي         هيأتتعداد اعضاء   
  :آنها به شرح زير است

ـ رسيدگي و نظارت بر دارائي و دفاتر و اوراق و اسناد و مراقبـت در حـسن اجـراي                    1
  .اري و تشكيالتي كانونامور مالي و اد

  .ـ رسيدگي به شكايات واصله2
ـ رسيدگي و گواهي ترازنامه و اراية آن به مجامع عادي و در صورت لزوم بـه مجمـع      3

  .العاده عمومي فوق
  

  شرح وظايف كميسيونها
  وظايف كميسيون امور مالي و تداركات

  . اجرائيهيأتـ ادارة امور مالي كانون زيرنظر 1
  .آوري حق عضويت و كمكهاي اهدائي ـ وصول و جمع2
  .ـ تهيه و تنظيم دفاتر مالي كانون طبق اصول حسابداري3
  . اجرائي و دبير كانونهيأتـ صدور و امضاي چكها به اتفاق رئيس 4
كليه چكهاي صادره و اوراق بهادار كانون با دو امضاء از سه امضاء معرفي شده معتبـر                 (
  . است

  .)شود ر مالي به عنوان امضاء ثابت تلقي ميتوضيح آن كه امضاي مسئول امو
  . اجرائيهيأتـ تنظيم بودجه با مشورت و نظر دبير كانون و تسليم آن به 5
  . اجرائيهيأتـ اراية گزارش مالي ماهيانه كانون به 6
  . اجرائيهيأت ماهه و ساليانه كانون و تسليم آن به 3ـ تنظيم ترازنامه 7
  .از كانون خريد وسايل و لوازم مورد ني-8
 اجرائيـه قابـل انجـام       هيـأت دريافت و پرداختهاي جاري مربوط به كانون با تـصويب           (
  ).است
  .ـ حفظ و نگهداري كليه اموال و وسايل كانون و تهيه و تنظيم دفتر اموال كانون9

  . طرح و پيشنهاد جهت افزايش درآمد كانونارائهـ 10
  

  وظايف كميسيون تشكيالت
هـا و منـاطق       تـر در بخـش      تـر و وسـيع      اليت هر چـه گـسترده     كميسيون تشكيالت با فع   

را با عنوان و بـه      » كانون صنفي فرهنگيان  «ها    ها و شاخه    فرهنگي اعم از شهر و روستا، هسته      
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تـشكل هـر چـه    به وجود آورده و با ايجاد ارتباط و پيوند همه جانبه بين آنهـا،      » كانون«نام  
بيشتر فرهنگيان را در قالب صنف و اتحاديه بر اساس مفاد مندرج در اساسنامه كانون فراهم      

  :بنابراين اهم وظايف كميسيون تشكيالت به شرح زير است. سازد مي
ها و مناطق فرهنگي در شهرها و          طرح تشكيالتي جهت تشكيل كانونهاي بخش      ارائهـ  1

  . منطقهروستاها با توجه به موقعيت هر
ـ ايجاد ارتباط بين كانونهاي تشكيل شده از طريق تشكيل جلسات مـنظم بـا حـضور                 2

 و شهرستانها و نيـز ارتبـاط بـين واحـدهاي كـانون در مـدارس                 مسئوالن مربوطه در تهران   
  .نواحي شهرها و شهرستانها

هـاي فرهنگـي و     ـ فراهم آوردن تسهيالت الزم جهت ارتباط و همكاري با ساير كانون           3
هاي موجود با اطـالع دقيـق از وضـع و             نيز اقدام به تشكيل اتحاديه و يا پيوستن به اتحاديه         

  . اجرايي كانونهيأتموقعيت آنها با نظر و تصويب 
  .ـ تأييد عضويت اعضاء به صورت فردي يا جمعي4
ا در  ـ سعي در خودكفا ساختن شعب كانون، به طوريكه بتوانند خود امور تشكيالتي ر             5

  .ارتباط با كانون مركزي اداره نمايند
  .ـ صدور كارت عضويت6
هاي فرهنگي كه     هاي عضويت اعضاء و شعب كانون و سازمان         ـ تنظيم اسناد و پرونده    7

  .در ارتباط هستند و حفظ و بايگاني آنها» كانون صنفي فرهنگيان«با 
يسيون تشكيالت بـا سـاير كميـسيونها بـه منظـور             سعي در هماهنگ ساختن كار كم      -8

  .پيشبرد اهداف كانون
  

  وظايف كميسيون انتشارات و تبليغات
نظرهاي كانون و باال بـردن سـطح آگـاهي            اين كميسيون به منظور بسط و گسترش نقطه       

فرهنگيان و انعكـاس نظريـات و پيـشنهادات و اخبـار از طريـق نـشريه، تراكـت، پوسـتر،                     
  :دار است گردد و وظايف زير را عهده تشكيل مي... ي، سخنراني و هاي هنر برنامه
  .ـ گرفتن امتياز نشريه براي كانون1
  .ـ بررسي و حل مشكل فني نشريه2
مـشي كـانون و       براي كانون با رعايـت خـط      ...) هفتگي يا ماهانه يا     (اي    ـ انتشار نشريه  3

  .مواد اساسنامه
ون از طريق چـاپ پوسـتر، ايـراد سـخنراني،           نظرهاي كان   ـ تبليغ و نشر اهداف و نقطه      4
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  ... .هاي هنري و  ايجاد كتابخانه، اجراي برنامه
  .نمايد ـ مسئول كميسيون سردبير و اعضاي تحريريه را انتخاب مي5
هاي تبليغي و آموزشي بـا تـصويب          ها، تراكتها و تدارك برنامه       تهيه پوسترها، اعالميه   ـ 6
  .گيرد  اجرائيه انجام ميهيأت

  
  ايف كميسيون تحقيقوظ

اين كميسيون به منظور تحقيق و بررسي در زمينه كليه مسايل فرهنگـي اعـم از اداري و       
گـردد و وظـايف آن بـه          هاي مربوطه تـشكيل مـي       آوري اطالعات در زمينه     آموزشي و جمع  
  .شرح زير است

  .ها ـ جمع آوري اطالعات و اخبار فرهنگي در كليه زمينه1
  . سقم شكايات و گزارشات و اخبار واصله به كانونـ تحقيق دربارة صحت و2
هـاي    هـا و اتحاديـه      هاي فرهنگي و ساير انجمن      ـ تحقيق دربارة كليه كانونها و انجمن      3

  .صنفي
  .آوري اطالعات آماري در كليه امور مربوط به آموزش و پرورش ـ جمع4
  .يونهاـ تهيه و گزارش اطالعات مورد درخواست كميس5
  

  وظايف كميسيون رفاه
 پيـشنهادات  ارائـه اين كميسيون به منظور بررسي مسايل و مشكالت رفاهي فرهنگيان و    

  :گردد و وظايف آن به شرح زير است علمي در جهت حل اين مسايل تشكيل مي
هـاي معلـم،      از جملـه باشـگاه فرهنگيـان، خانـه        (ـ بررسي امكانـات رفـاهي موجـود         1

  .گيري هر چه بيشتر از آنها ريزي در جهت گسترش و بهره و برنامه..) .شركتهاي تعاوني و 
ـ تالش در جهت ايجاد امكانات رفاهي اعم از مـسكن و ورزش، بيمـه، اسـتراحتگاه،                 2

  ...تفريحگاه، وام ضروري، سرويس آمد و رفت، تعاونيها، مهد كودك و 
  . آنهاـ گردآوري و بررسي مشكالت جاري فرهنگيان و تالش در جهت حل3
  .ـ ايجاد صندوق تعاون جهت اعضاء كانون صنفي فرهنگيان4
  .ـ تالش در جهت انطباق حقوق دريافتي فرهنگيان با شاخص هزينة زندگي5

  
  وظايف كميسيون طرح و برنامه

هاي مناسب بـراي پيـشبرد امـر آمـوزش و           طرحها و برنامه   ارائهاين كميسيون به منظور     
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  :گردد و وظايف آن به شرح ذيل است  در جهت ارتقاء سطح فرهنگ تشكيل ميپرورش
 طرح و برنامه در جهت تغييـر بنيـادي و انقالبـي سيـستم فرهنگـي آمـوزش و               ارائهـ  1

  .پرورش
 آنهـا در جهـت       طرح و پيشنهاد براي تغييـر محتـواي        ارائهـ بررسي كتابهاي درسي و      2

انطباق با آخرين دستاوردهاي علمي و فني و هنري و ادبي و متناسـب بـا نيازهـاي جامعـه                
  .انقالبي
 طرحهاي مناسب براي تربيت و بازآموزي معلمان در جهت ارتقاء سطح بيـنش              ارائهـ  3

  .ترين روشهاي تعليم و تربيت و آگاهي و آشنا ساختن آنها با پيشرفته
  .اسب براي پيشبرد اهداف كانون طرحهاي منارائهـ 4

  
  وظايف كميسيون روابط عمومي

  :گردد اين كميسيون به منظور ايجاد ارتباط در موارد زير تشكيل مي
ها، ادارات، مؤسسات دولتي و غيردولتي و نهادهـاي انقالبـي در              ـ ارتباط با وزارتخانه   1

  .هاي كانون ارتباط دارد مواردي كه با فعاليت
  .هاي گروهي ها و ساير رسانه زنامهـ ارتباط با رو2
 نظرات و پيشنهادات مفيد و منطقي كانون در         ارائهـ دفاع از حقوق صنفي فرهنگيان و        3
هاي صنفي و آموزشي، از طريق مراجعه و مذاكره با مقامات مسئول وزارت آموزش و                 زمينه

  . و ساير مقامات دولتيپرورش
. هاي فرهنگي، جهت جلب همكـاري آنـان   ا ساير كانونها، انجمنها و اتحاديه  ـ ارتباط ب  4

اي خاص خود، داراي مسايل       چون فرهنگيان در سراسر جهان عالوه بر مسايل ملي و منطقه          
هاي صنفي و فرهنگي هستند، بنابراين وظـايف ديگـر كميـسيون      و اهداف مشترك در زمينه    

  :عبارتند از
هـاي صـنفي مترقـي فرهنگيـان همـه            ها و اتحاديه    نونها، انجمن ـ برقراري ارتباط با كا    5

  .كشورهاي جهان
ـ كوشش در راه ايجاد همبستگي و هماهنگي با فرهنگيان ساير كشورها براي دستيابي              6

به اهداف عاليه فرهنگي و اعتالي سـطح فرهنـگ جهـاني و ارتقــاء سـطح رفـاه مـادي و                      
  .معـنوي كلـيه فرهنگيان

 و اسـتفاده از تجربيـات       زمينه روشهاي تدريس و آمـوزش و پـرورش        ـ تبادل نظر در     7
  .آنان براي باال بردن كيفيت تعليم و تربيت
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ها و سازمانهاي صنفي فرهنگيان ساير كشورها          دعوت از شخصيتها و فعالين اتحاديه      -8
رزات صنفي فرهنگيان   هاي فرهنگي و آشنا ساختن آنان با مبا         جهت شناساندن نحوة فعاليت   

  .گيري از تجربيات مفيد آنان در پيشبرد مبارزات منطقي و سالم صنفي ايران و بهره
  .نمايد  اجرائيه اقدام ميهيأتكميسيون در كليه موارد ارتباط با خارج از كانون، با نظر 

ـ كليه كميسيونها داراي يك مسئول و تعدادي عضو هستند كه اعضاء مذكور در مقابل               9
  .باشند يسيون مربوطه مسئول ميكم

 اجرائيـه   هيـأت ـ كليه كميسيونها موظفند در چهارچوب اساسنامه و تحـت نظـارت             10
  .كانون فعاليت نمايند

 اجرائـي  هيأت ماهة فعاليت خود را به    كليه كميسيونها موظفند برنامه و گزارش سه       ـ11
  1. دهندارائهو جلسه عمومي كانون 

  
   در رابطه با آموزش و پرورشسازماندهي حزب توده

، با ارگانهاي آموزشي كميته مركزي حزب تـوده       » كانون صنفي فرهنگيان  « اجرائية   هيأت
ارتباط » نآموزان ايرا   كانون دانش «و  ) وهششعبه پژ (» كميسيون آموزش و پرورش   «به ويژه   

  .فعالي داشت
  
  كميسيون آموزش و پرورش. 1

اي بـود و در       داراي جايگـاه ويـژه    » كميسيون آموزش و پـرورش    «ها،    در ميان اين ارگان   
 در مـسايل آمـوزش و پـرورش         ميتـه مركـزي حـزب تـوده       واقع مغز تحليلي و تحقيقـي ك      

اين ارگان هر چند در جنب شعبه پژوهش كميته مركزي قرار داشت، ولي             . شد  محسوب مي 
  .شود به علت اهميت و ارتباط آن با مسايل آموزش و پرورش در اينجا بررسي مي

  :توجه كنيم) زهره قائيني(سئول آن براي آشنايي با اين ارگان، به توضيحات م
آن بود كه در كليـة مـسايل و         ) شعبه پژوهش (هدف حزب از ايجاد اين شعبه       

تحقيق و پژوهش نمايد تا     ... امور اجتماعي از مسايل آموزشي تا اقتصادي و هنر و           
كـار  چهارچوب كار شعبه نيـز بـه        . حزب بتواند در همة مسايل صاحب رأي باشد       

  .پرداخت هاي سياسي مسايل نمي شد و به جنبه تحقيقي و پژوهشي محدود مي
 بـود، كـه     هاي شعبة پژوهش، كميسيون آمـوزش و پـرورش          يكي از كميسيون  

                                                            
 .اسناد وزارت اطالعات. 1
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نظـام و   (فلسفة تشكيل اين كميسيون نيز انجام تحقيقات در امر آموزش و پرورش             
تحقيقي و پژوهشي در امر آموزش و پـرورش         منظور از كار    . بود) سيستم آموزشي 

آن بود كه ابتدا در وضع آموزش و پرورش در زمان رژيم مـنحط گذشـته تحقيـق                  
شود و كل نظام آموزشي تحليل و نقد گردد و آنگاه بر اساس ضـرورتهاي جامعـة                 

اصول و خطوط برنامة آموزش و پـرورش        ) پس از پيروزي انقالب اسالمي    (امروز  
هاي كوتـاه مـدت و بلندمـدت          اساس اصول و خطوط كلي، هدف     بر  . تعيين گردد 

  .تعيين و مشخص شود
حزب خائن قصد داشت با تشكيل چنين كميسيوني كار تحقيقي در امر آموزش             

 را ارتقاء بخشد تا بتواند پس از مدتي خـود را بـه عنـوان يـك نيـروي            و پرورش 
پايه . به مردم و مسئولين كشور معرفي نمايدنظر در مسائل اجتماعي  سياسي صاحب 
هاي حزب در زمينة كار تحقيقي پيرامون مـسائل آموزشـي كـشور،               و اساس طرح  

شعبة پژوهش جهت دادن برنامة آموزش و پـرورش         . كشورهاي سوسياليستي بودند  
برداري   پيشنهادي از سيستم آموزش و پرورش كشورهاي سوسياليستي الگو و نمونه          

واقع هدف اصلي حزب خائن توده از تحقيق و پژوهش پيرامون مسائل            در  . كرد  مي
هاي تحقيقي و پژوهش آن كشورهاي بلـوك     كه الهام بخش فعاليت   (آموزش كشور   

هاي آموزشي كشورهاي كمونيستي و سوسياليستي        تبليغ و معرفي نظام   ) شرق بودند 
  .هاي جامع و به ظاهر منطقي و اصولي بود در جامعه در قالب طرح

كـرد كـه در جهـان تـاكنون تنهـا             در اين ارتباط، حزب اينگونـه تحليـل مـي         
اند نظام آموزشي گذشتة جامعه خـود را بـه طـور              كشورهاي سوسياليستي توانسته  

ريـزي    هاي علمي، نظـام آموزشـي نـويني را پـي            اساسي دگرگون سازند و بر پايه     
  .نمايند

كه بتواند نظم آموزشـي     كشور ما نيز راهي جز طي همان مسير ندارد و براي آن           
را مستقر نمايد بايد از نظامهـاي آموزشـي آن          (!) نويني كه با هدف ما منطبق باشد      

ديد كـه بـا       و در اينجا حزب رسالت خود را در اين مي         . كشورها الگوبرداري كند  
هـا    هاي آموزشي كشورهاي بلوك شرق در جامعه براي پذيرش آن برنامه            تبليغ نظام 

  .راهم سازدزمينة مناسب فكري ف
  

  برنامة كميسيون آموزش و پرورش
 شامل هدفهاي كوتـاه مـدت و بلندمـدت          برنامة كميسيون آموزش و پرورش    «
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  .شد مي
كميسيون قصد داشت تا در كوتاه مـدت و بـه طـور مـستمر دربـارة مـسايل                   

شـود و از سـوي     مطـرح مـي   آموزشي مبرم جامعه كه در حال حاضـر در جامعـه          
گردد تحقيق كند تـا بتوانـد         ، دربارة آنها بحث و يا اراية نظر مي        آموزش و پرورش  

نظر خود را در مدت كوتاهي به حزب اعالم نمايد و حزب نيز طرحهاي پيشنهادي               
  .اعالم نمايد... را به عنوان نظر خود در روزنامه، كتاب و 

كميسيون، در برنامة خود هدف درازمدتي نيـز مـشخص نمـوده            از سوي ديگر    
اي كلـي از سيـستم آمـوزش و           كميسيون قصد داشت تا در قـدم اول برنامـه         . بود

هـاي دقيـق و مشخـصي          جديد تدوين نمايد و بر اساس اين برنامه طـرح          پرورش
ايـن  . سيستم ارايه كنـد   پيرامون اصول و خطوط برنامه يا به عبارت ديگر هر جزء            

  .برنامه از آموزش قبل از دبستان تا دانشگاه در نظر گرفته شده بود
  

  )هاي مختلف كار گروه(هاي كميسيون  بندي تقسيم
جهت دستيابي به اهداف نامبرده، شعبة پژوهش پيشنهاد كرد كميسيون آمـوزش           

  :دهاي كار ذيل تقسيم گرد ، به گروهو پرورش
 گروه تحقيق پيرامون    -2 قبل از دبستان تا دبيرستان        گروه آموزش و پرورش    -1

   آموزش عالي-5اي   آموزش فني و حرفه-4سوادي   مبارزه با بي-3نظام آموزشي 
، افراد داوطلب و صاحب نظري بودند كـه         اعضاي كميسيون آموزش و پرورش    

ي تشكيالت حزبي به شعبة پژوهش معرفي گرديده بودند و بنـابر تخصـصي              از سو 
اين افراد بنا به تجربـة      . الذكر را به عهده گرفتند      هاي فوق   كه داشتند مسئوليت گروه   

و يـا   ) افراد بازنشسته آموزش و پـرورش     (كاري سابق خود در آموزش و پرورش        
هـاي فـوق فعاليـت      از رشته  توانند در يكي    تدريس در دانشگاه اعالم كردند كه مي      

  .كنند و در دادن طرح همكاري نمايند
طبق برنامة كميسيون، تشكيالت حزبي موظف بـود افـرادي متخـصص را بـه               

هاي مختلف زيرنظر اعـضاء كميـسيون         كميسيون معرفي نمايد تا اين افراد در گروه       
 قبـل از دبـستان كـه        براي مثال در گروه آموزش و پـرورش       . مشغول به كار شوند   

مسئول آن متخصص و دكتراي علوم تربيتي بود، افرادي معرفـي شـوند كـه قـادر                 
و به همين ترتيب در زمينة      . سوادي اظهارنظر نمايند    باشند دربارة برنامة مبارزه با بي     

  .اي و آموزش عالي و نظام آموزشي آموزش فني و حرفه
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ف تـشكيالت در زمينـة كـادر و         اما كميسيون و شعبة پژوهش به لحـاظ ضـع         
هاي خود را به      نتوانست در مدت فعاليت خود گروه     » فعال«نداشتن افراد متخصص    

  . شكل فعالي تشكيل داده و به كار اندازد
 همكـاري   آمـوزي سـازمان جوانـان        با شعبة دانش   كميسيون آموزش و پرورش   

يب كه از شعبة دانش آموزي سازمان، افـرادي جهـت شـركت در           بدين ترت . داشت
كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي به كميسيون آموزش و پرورش معرفي شده بودنـد و              

  .ها همكاري داشتند هاي كار كميسيون با اعضاي گروه اين افراد در گروه
  

  ها وظايف كميسيون و گروه
 حزب موظـف بـود، اوالً       همانطور كه اشـاره شد كميسيون آموزش و پرورش       

جامعه نظـر بدهـد كـه ايـن نظـرات           » مبرم«و  » مطرح«پيرامون معضالت آموزشي    
گرديد و ثانياً با اعالم برنامة پيشنهادي خود دربـارة            معموالً در قالب مقاله ارايه مي     

 هـاي عملـي ارايـه       آموزش و پرورش جديد، به تدريج درباره جزئيات برنامه طرح         
در عين حال كميسيون وظيفه داشت به موازات اين فعاليتها با تكيه بر آمار و               . نمايد

هاي آمار سالهاي قبل از انقالب اسالمي منتشر شده اسـت، بـه               ارقامي كه در كتاب   
نقد و افشاء سيستم و نظام منحط آموزشي گذشته بپردازد، زيرا معتقد بود با بررسي               

ريـزي نظـام      وان با ديد صحيح و انتقادي به پـي        ت  كامل سيستم آموزشي گذشته مي    
  .نوين آموزشي پرداخت

هـاي   ، وظايف گـروه   الذكر كميسيون آموزش و پرورش      با توجه به وظايف فوق    
  .گشت كميسيون نيز تعيين مي

ها وظيفه داشتند، اوالً در جريان كلية اخبار آموزشي           طبق برنامة كميسيون، گروه   
شد قرار گيرند و ضمن درست كردن آرشـيوي           هاي گروهي منتشر مي     رسانهكه در   

از اخبار آموزشي، نظرات گروه را در چند خط پيرامـون هـر خبـر بـه كميـسيون                   
هـاي    در مورد برخي از اخبار آموزشي كه اعضاي كميسيون و گروه          . گزارش دهند 
حـزب، جهـت انتـشار      اي تهيه گرديده و در اختيار         القول بودند، مقاله    مربوطه متفق 

اي در ارتبـاط بـا        ها موظف بودنـد برنامـه       همچنين هر يك از گروه    . قرار داده شود  
موضوع كارگروه خود با جزئيات، تدوين كرده و بر اساس آن مقاالت مختلف و يا               

سوادي موظف گرديده بـود       براي مثال گروه مبارزه با بي     . هايي نگارش نمايند    جزوه
هـاي نهـضت كـه در         سوادي و فعاليـت     به مبارزه با بي   ضمن تعقيب اخبار مربوط     
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گرديد، نظرات خـود را پيرامـون آنهـا بـه كميـسيون               هاي گروهي منتشر مي     رسانه
سوادي   گزارش نمايد و به موازات آن، برنامة پيشنهادي خود را دربارة مبارزة با بي             

سوادي در رژيم     همچنين تحقيقي دربارة روند كار مبارزه با بي       . در ايران ارايه نمايد   
  .گذشته در دستور كارگروه قرار داشت

ها موظف بودند تـا پيرامـون سيـستم آموزشـي             همة اعضاي كميسيون و گروه    
كشورهاي ديگر، به ويژه كشورهاي بلوك شرق مطالعه كنند تا در دادن پيـشنهاد و               

  .برنامه بتوانند از نظام آموزشي آن كشورها الگو بردارند
هـاي روزانـه     در آغاز فعاليت خود نشست   ش و پرورش  اعضاي كميسيون آموز  

هـاي كـار      داشت كه به تدريج به يك بار در ماه تقليل يافت، موظف بودند گـروه              
 روز يكبار تشكيل دهند تا ضـمن تبـادل نظـر پيرامـون مـسايل                15خود را نيز هر     

گـروه و نوشـتن مقـاالت       آموزشي مربوط به گروه خود به تدوين برنامة پيشنهادي          
  1...مبادرت ورزند

  
   ايرانتشكيالت دمكراتيك زنان

فعاليت اجتماعي در ميان زنان ـ به عنوان يك گروه اجتماعي خاص ـ و مطرح سـاختن   
اي احـزاب      از اشكال فعاليت توده    گيريهاي سياسي، يكي    آنان به منظور بهره   » صنفي«مسايل  

اي از  هاي ماركسيستي زنان در سراسر جهان را بايد به عنوان شاخه      حركت. كمونيست است 
  .بررسي كرد (Feminism)» جنبش فمينيسم«
  

  جنبش فمينيسم در غرب
 و  فمينيسم در واقع جنبشي است غربي كـه از شـرايط پـس از انقـالب صـنعتي اروپـا                   

  . برخاسته است ميالدي18نهضت اومانيسم قرن 
 نوشـته خـانم مـري       نخستين سند مهـم جنـبش فمينيـسم، رسـاله دفـاع از حقـوق زن               

نخـستين  ) گرايـي  زن(ولي واژه فمينيسم . منتشر شد. م1792 است كه به سال  وولستنكرافت
اي با    در رساله . م1872، نويسنده معروف فرانسوي، در سال       )پسر (بار توسط الكساندر دوما   

نام مرد و زن، براي اطالق به نهضتي كه جهت تأمين حقوق زنان در جريـان بـود، بـه كـار                      
آنـان  . اه تـشكيل شـد    خـو   هاي زنان جمهوري    ، جمعيت هدر دوران انقالب كبير فرانس    . رفت

                                                            
 .19/10/1362، بازجويي، زهره قائيني. 1
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بدون در نظر گـرفتن جنـسيت       ) آزادي، برابري، برادري  (شعار انقالب   عملي شدن   خواستار  
 ادامـه يافـت و در       مريكااين حركت در ا   .  خاموش شد  ها توسط ناپلئون    اين خواست . بودند
در . اي صادر كرد    تأسيس شد و اعالميه   » مجمع حقوق زنان   «در شهر سنكانالز  . م1848سال  

هاي حقوقي، آموزشـي، كـسب و         اين اعالميه خواست تساوي كامل زنان با مردان در زمينه         
ايـن مجمـع سـرآغاز نهـضت واقعـي          .  رأي زنان مطرح شده بـود      كار و دستمزد و نيز حق     

 نيـز انتقـال يافـت و دامنـة آن ايـن       اين حركت به اروپاي غربي    . شود  فمينيسم محسوب مي  
  1.كشورها را فراگرفت

  :جنبش زنان در مغرب زمين داراي دو بعد متمايز است
نام گرفته، بعد ضـدتمدن غربـي    » نانجنبش حقوق ز  «يك بعد اين حركت كه اصطالحاً       

اين حركت عليه اجحافـاتي  . هاي سياسي و اقتصادي حاكم بر جوامع غربي است      و ضدنظام 
كه تمدن استكباري غرب، به ويژه در زمينه استثمار وحشيانة مادران و دختران خردسال در               

 و كرامـت انـساني از زنـان بـه عنـوان              و سلب حقوق اجتمـاعي     2كند،  ها اعمال مي    كارخانه
در . جويانـه تكـريم شـود       قد برافراشته و بايد به عنوان يك حركت عدالت        » جنس ضعيف «

، اعتــراض مــادران و همــسران ســربازان امريكــايي درگيــر در جنــگ دوران جنــگ ويتنــام
تكباري جدي بخشيد و در خروج نيروهـاي         ابعاد ضداس  تجاوزكارانه، به جنبش زنان امريكا    

» عروسـك «فساد تمدن غربي و تبديل زن به        .  نقش مهمي ايفا كرد    امريكايي از خاك ويتنام   
  .بخشد و انحطاط شخصيت انساني او عواملي است كه به اين حركت غنا و ژرفا مي

و » حقـوق زن  «ه  هـاي افراطـي و عنـان گـسيخته در مـسئل             بعد ديگر فمينيسم، خواست   
  .باشد است كه تا حدودي برخاسته از سنن كهن فرهنگي مغرب زمين مي» خانواده«

در اروپـاي  » مرد«و » زن«دهد كه اصوالً رابطه     نشان مي   و رم باستان   بررسي تاريخ يونان  
  .ر متفاوت استكهن داراي وضعي خاص بوده كه با فرهنگ باستاني مشرق زمين بسيا

زن بـه عنـوان يـك    )  و رميونـان (هاي تمدن غرب    ترين كانون   از دوران باستان، در مهم    
هـاي جنـسي      شـده و در ايـن چـارچوب از آزادي           وسيلة ارضاي شهواني مرد نگريسته مـي      

  :نويسد  مي، نويسنده معروف تاريخ تمدنويل دورانت. برخوردار بوده است
رشد فكري بسياري   . نمونة اخالق ستوده نيستند   ) قبل از ميالد  (آتنيان قرن پنجم    

اعتناء ساخته و به صورت افـرادي غيراخالقـي           از آنان را نسبت به سنن اخالقي بي       

                                                            
 .1937، ص 2ي، ج المعارف فارس  ةداير. 1
 .دادند  زنان تشكيل مينيروي شاغل را در امريكا% 35حدود . م1980در اوايل دهه . 2
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كننـدة     كه تحريـك   ، فاحشگي، ، چون اغلب شهرهاي يونان    در آتن ... درآورده است 
سـازش فحـشاء و فلـسفه       ... استعدادهاست، بازاري گرم و اختصاصات بسيار دارد      

هـاي جنـسي بيـان        عجيب است، لكن اقراري كه بدون شرمندگي دربارة انحـراف         
عشق شاعرانه و به اصطالح رمانتيك در ميان توده مـردم           ... تر است   شود عجيب   مي

شيوع انحرافات جنـسي    ... شود   بندرت موجب ازدواج مي     فراوان است، لكن   يونان
 ازديـاد جمعيـت را      ترس توان توجيه و تعليل كرد؟ ارسطو        را چگونه مي   در يونان 

  ...داند منشاء آن مي
ن اسالوها  به دعوت شاه مسلما   . ، دولتمرد مسلمان كه در آغاز قرن چهارم ق        ابن فضالن 

تـرين    را داشت و سـفرنامه او از مهـم   اعزامي خليفه عباسي به اروپا هيأترياست  ) صقالبه(
 است، سخت از توحش اروپائيان به ويژه در رابطه           و روسيه  منابع تاريخ كهن اروپاي شرقي    

  : نويسد ها مي او درباره روس. افتد ن و مردم به حيرت ميز
كنند و غسل     خود را از بول و غايط پاك نمي       . ترين خلق خدا هستند     آنان كثيف 

بلكه اين جماعت . شويند دستان خويش را پس از غذا نمي  . آورند  جنابت به جا نمي   
  1هم چون خران گمراهند

  .كند دي از توحش غربيان را در رابطه بين زن و مرد ذكر مي موارد متعدابن فضالن
با پيدايش رنسانس و ظهور تمدن معاصر مغرب زمين، زن غربـي وارد صـحنه اجتمـاع                 

، كـه در جنـبش رنـسانس رواج     و رم باسـتان   شد و با رجعت به فرهنگ و اخالقيات يونان        
  . خالقي مذهبي ـ مسيحي فروريختكامل يافت، آخرين قيود ا

 جنـسي زنـان در       ، علت مهم ديگـر عـصيان      در واقع، عالوه بر سنن كهن فرهنگي اروپا       
  .غرب معاصر، واكنش عليه رهبانيت خشك و رياكارانه دوران قرون وسطايي بود

جنـبش  « در كشورهاي مسلمان، توسط استعمار و نواسـتعمار،          2با آغاز پديده غربگرايي   
نيز صادر شد و ثمرة اين صدور فرهنگي الگوبرداري از زن غربي به عنوان سمبل               » فمينيسم

  .تمدن و فرهنگ بود
اي زنـان     هاي جهاني و منطقه     ها و سازمان    با گسترش فمينيسم در سراسر جهان، اتحاديه      

، (WCTU) »اتحاديه زنان مسيحي  «هاي زنان بايد از       از معروفترين اتحاديه  . نيز تأسيس گرديد  
، مـستقر در    (GFWC)» هـاي زنـان     فدراسيون عمـومي كلـوپ    «كه يك سازمان معتدل بود و       

                                                            
 .102، ص 1355، ، انتشارات شرق، ترجمه سيدابوالفضل طباطباييسفرنامة ابن فضالن. 1
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تـرين    معهذا بايد گفت مهمترين و گـسترده      .  كه يك سازمان امريكايي بود، نام برد       واشنگتن
 بود كه تحـت نفـوذ       (WIDF)» المللي زنان   فدراسيون دمكراتيك بين  «المللي زنان     مان بين ساز

  .ها قرار داشت  و كمونيستشوروي
  

  ماركسيسم و فمينيسم
جنـبش  « بعـد  ماركسيسم به عنوان يك پديده فرهنگي برخاسته از متن تمدن غربـي، در         

و » انقالبي«نيز وارث سنن فرهنگي و سياسي فمينيسم شد، ولي كوشيد اين جنبش را              » زنان
اي بـراي     داري غرب را بر زنان، دسـتمايه        كند و ستمها و اجحافات نظام سرمايه      » پرولتاري«

رهايي زن از رهايي جامعه از سـتم        «ماركسيسم اعالم داشت كه     . انقالب سوسياليستي سازد  
. قـرار داد » فمينيسم بورژوايي«را در مقابل » فمينيسم پرولتاري« و   1»داري جدا نيست    يهسرما

گـذرد و در سوسياليـسم        ماركسيسم مدعي شد كه راه رهايي زن از انقالب سوسياليستي مي          
  : نوشتلنين. زن مقامي كامالً برابر با مرد خواهد يافت

 مسئله وابستگي و  بايد عميقاً. پذير است كانآزادي واقعي زن تنها با كمونيسم ام     
ناپذيري ميان موقعيت زن به عنوان بشر و عضو اجتماع از سوئي و مالكيـت                 جدائي

  2.خصوصي وسائل توليد از سوي ديگر را مورد تحقيق قرار داد
 ساله نظام سوسياليـستي نـه تنهـا         70عليرغم اين دعاوي بايد گفت مسئله زن در تجربه          

 و  اتحـاد شـوروي   «، طـالق در     طبق آمار سـازمان ملـل     . تر نيز گرديد    كه غامض بل. حل نشد 
بنـدوباري، فحـشاء غيررسـمي و     به عالوه بايد از بـي  . در باالترين سطوح بود   » آلمان شرقي 

  .فساد اخالقي نيز ياد كرد
گيري از جنبش فمينيـسم       اي براي بهره    ش گسترده بدينسان ماركسيسم در قرن بيستم تال     

در » نالمللي زنـا    اولين كنفرانس بين  «توسط انترناسيونال دوم    . م1907شروع كرد و در سال      
هـاي زنـان       در رأس حركـت    تسكين در اين زمان كالرا   .  برگزار شد   آلمان شهر اشتوتگارت 

 خـانم   )1917(با پيروزي انقالب بلشويكي در روسيه       .  قرار داشت  كمونيست اروپاي غربي  
اخت و اعالم داشت اكنون كه رهايي پرولتاريا بـه           را منتشر س   »عشق سرخ « كتاب   كولونتاي

، لغـو نهـاد خـانواده و        كولونتـاي . اسـت » رهايي زن «دست آمده، نوبت انقالب دوم، يعني       
اين نظريات در جامعة سنتي ـ مذهبي روسـيه بازتـاب بـسيار     . را خواستار بود» عشق آزاد«

                                                            
 .384ـ381، صص 1368، ، اميركبير، شناخت و سنجش ماركسيسماحسان طبري.1
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 از صحنه سياست داخلي شد و او به عنوان سفير           ونتايمنفي داشت و منجر به بركناري كول      
  !اعزام شد)  و سوئد، مكزيكنروژ(به كشورهايي كه چنين سخناني هواداراني داشت 

» المللـي زنـان     دبيرخانه بين « در جنب آن     )كمينترن(» انترناسيونال كمونيستي «با تأسيس   
قـرار  ) كمونيست آلمـاني و از يـاران لنـين         (تسكين تأسيس شد كه در رأس آن خانم كالرا       

  . داشت
ز اجـراي   ، كمينتـرن ا   »جبهه ضدفاشيستي «، در پي سياست     در سالهاي جنگ جهاني دوم    

» اي تـوده «و » اي  جبهـه «سياسـت   . هاي خالص كمونيستي در قبال زنان دست كشيد         سياست
(MASS)                      را در پيش گرفت و در اين راستا به تشكيل كنگـره جهـاني زنـان عليـه جنـگ و 

با انحالل كمينترن بـر  ). ـ پاريس1934(فاشيسم، متشكل از همه گرايشهاي فكري دست زد   
 (WIFD)» نالمللي دمكراتيك زنا    فدراسيون بين  «1945اي، در اول دسامبر       است جبهه پايه سي 

- پـاريس ( كشور شـركت داشـتند       42 نماينده از    900تشكيل شد كه در كنگرة مؤسسان آن        
فيزيكـدان   1ست خانم اوژني كـاتن    به د ) 1965تا  (رهبري اين سازمان مدتها     ). 1945نوامبر  

  .فرانسوي بود
اي زنان از مسايل مورد توجه احـزاب كمونيـست            بدين ترتيب، تأسيس سازمانهاي توده    

اي ـ صـنفي    شد به نحوي كه اكثر احزاب ماركسيستي در جنب خود داراي تشكيالت تـوده 
  . ويژة بانوان شدند

را به عنوان يك پديدة فرهنگـي بـه         » فمينيسم«داري غرب     دينسان همانگونه كه سرمايه   ب
را در  » فمينيـسم پرولتـاري   «كوشـد     كند، ماركسيسم نيـز مـي       سراسر جهان صادر كرده و مي     

  .سراسر گيتي توسعه دهد
  

   ايرانتاريخچه تشكيالت دمكراتيك زنان
 شـد   محسوب مي نيروي ذخيرة حزب كمونيست     » جنبش زنان «بر پاية چنين ديدگاهي،     

. ش1298در سـال    . هاي زنان توجـه داشـت       و ماركسيسم ايراني از آغاز به تأسيس جمعيت       
بعـدها جنـاح    . دبا شركت زنان كمونيست در تهران تأسـيس شـ         » نسوان وطنخواه «جمعيت  

  را در تهـران    »بيـداري زنـان   «جمعيـت   . ش1305چپ اين جمعيت جـدا شـده و در سـال            
. ها اين جمعيت نيـز منحـل شـد           پس از دستگيري كمونيست    1308در سال   . تأسيس كردند 

ا مهاجرين قفـقازي بود كه به      هاي اشرافي و ي     ها عموماً متشكل از زنان خانواده       اين جمعيت 
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ي گرايش چـپ داشـتند و در رأس فعاليتهاي آنها الگوبرداري از آزادي زن به سـبك                ـداليل
  .غرب و مبارزه عليه حجاب قرار داشت

ـ     (، تا پايان حيات سليمان ميرزا اسكندري      پس از تأسيس حزب توده     ) ودهرهبر حـزب ت
 قـرار   شخصيت سليمان ميـرزا   علت اين امر در ويژگي      . عضويت زنان در حزب ممنوع بود     

گـراي متمايـل بـه         او كمونيست به معناي واقعي كلمه نبود و بيشتر يك چهره ملـي             .داشت
، زنان كمونيست در تيـر  ابا مرگ سليمان ميرز  . رفت   با تمايالت مذهبي به شمار مي      شوروي

تأسيس كردند و بـه عنـوان فراكـسيون حزبـي         » تشكيالت زنان ايران  « جمعيتي به نام     1322
پـنج نفـر از زنـان حـزب بـه           ) 1323(در كنگره اول حزب تـوده       . زنان به فعاليت پرداختند   

. در كنگره حضور يافته و به نماينـدگان تبريـك گفتنـد           » ان ايران تشكيالت زن «نمايندگي از   
، عاليـه   ، زهـرا اسـكندري    ، زهرا بيـات   ، مريم صابري  مريم فيروز : اين افراد عبارت بودند از    

اتحاديـه زنـان    «نيـز جمعيـت     » شوراي متحده مركزي كـارگران    «همزمان در جنب    . شرميني
  . پيوست»تشكيالت زنان« به 1325تشكيل شد كه در سال » زحمتكش

المللـي    فدراسـيون دمكراتيـك بـين     «به عضويت   » زنان ايران تشكيالت  «،  1335در سال   
اين سازمان  . اميده شد ن»  ايران تشكيالت دمكراتيك زنان  « درآمد و از آن پس       (WIDF)» زنان

  . داشتاي به نام بيداري ما نشريه
 نيز غيرقانوني شد و دو »تشكيالت زنان«،  1327 در بهمن    با غيرقانوني شدن حزب توده    

تشكيالت  «1329سال  در  . كپي براي زنان و دختران منتشر كرد        نشريه مخفي به صورت پلي    
 1330 ارديبهـشت    30در  .  منتـشر كنـد    موفق شد يك نشريه علني به نام جهان تابـان         » زنان

زمان علني و پوششي  را تأسيس كرد، كه سا    »  ايران سازمان زنان «،   تحريريه جهان تابان   هيأت
 1330 آبـان    24 در   »سازمان زنان ايران  «. شد  محسوب مي »  ايران تشكيالت دمكراتيك زنان  «

نيز در  » سازمان زنان ايران  «. ازمان فوق منتشر كرد    را به عنوان ارگان اين س      مجله جهان زنان  
  مـرداد  28با كودتاي   . درآمد» نالمللي دمكراتيك زنا    فدراسيون بين « به عضويت    1330سال  
سازمان زنان  « سازماني به نام     دها اشرف پهلوي   فعاليت سازمان فوق متوقف شد و بع       1332
 نيز در    اشرف پهلوي  سازمان زنان .  بود تأسيس كرد كه ادارة آن به عهدة مهناز افخمي        » ايران

  .جست شركت مي» المللي زنان تيك بينفدراسيون دمكرا«هاي  كنگره
 سياسي كميته مركزي    هيأتو عضو   »  ايران تشكيالت دمكراتيك زنان  « رهبر   مريم فيروز 

   :دهد  تاريخچه اين سازمان را چنين شرح ميحزب توده
 اي از زنان كه وابسته به حـزب تـوده            توسط عده  1322اين تشكيالت در سال     

اي معدود بودند كه عبـارت        ها عده   آن.  و يا از هواداران آن بودند تشكيل شد        ايران
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، خـانم  )فوت شـده اسـت   (شرميني) عاليه( معروف به خانم ينيمادر شرم : است از 
كند تا آنجايي كه مـن         زندگي مي  در اروپا  (، خانم نجفي علوي   )فوت شده  (علوي

كنـد،     در اروپا زنـدگي مـي      ، خانم اعظم صارمي   �)آور  برادر رزم اطالع دارم همسر    
 شايد در حدود هفت سال باشد كه از حزب           و اعظم صارمي   خانم زهرا اسكندري  (

هدف .  به اين گروه پيوستم    و بعداً من هم به توسط آقاي بزرگ علوي        ) اند  كنار رفته 
ما از ايجاد اين سازمان متشكل كردن زنان براي فعاليت سياسي و به خصوص براي  
مبارزه جهت بدست آوردن حقوق سياسي اجتماعي و خانوادگي بود و بيش از همه 

ايـن زنـان كـه گذشـته        . حقوق خانوادگي و اجتماعي براي ما هدف اصـلي بـود          
كار و نپخته بودند و حتـي از هـدفهائي            فعاليت سياسي نداشتند، همه تازه    هيچگونه  

اكثر اينها به دليل    . كه براي خود در نظر گرفته بودند اطالع دقيق و روشني نداشتند           
  .خويشاوندي با افرادي كه مبارزه كرده بودند آمادگي براي كار  نشان داده بودند

  
  اقدامات و فعاليت آنها 

زنهاي مختلف  . اي ديگر از زنان به اين جمع پيوستند         اهي عده پس از مدت كوت   
نفـوذ در ميـان زنـان كـار     . شـدند   نفر مي30-40از اقشار متفاوت شايد در حدود   

به دليل گرفتاريهاي خانوادگي آنها و دور بودن كامـل آنهـا از صـحنه           . آساني نبود 
ثر زنان كه بـه ايـن       اك. فعاليت و سياست وقت الزم بود تا بتوان زنان را جمع كرد           

گرفتنـد    كردند آن را به جاي يك بنگاه كارگشايي يا خيريه مي              تشكيالت رجوع مي  
 مـسئولين   .خواستند و يا كـار بـراي شـوهرهاي بيكارشـان            مثالً كمكهاي مادي مي   

كردند تا آنجايي كه در امكانشان بود هم كمك كنند مـثالً بـه پزشـك                  كوشش مي 
در ايـن دوران    . ها را با اهداف تشكيالت آشنا سازند      آشنايي معرفي نمايند و هم آن     

فعاليت به مناسبت عدم تجربه اين سازمان تقريباً الگويي از شـكل فعاليـت حـزب                
كردند اما براي رفـع    كار چپ روي بوده كه مسئولين درك ميزنشده بود و اين طر 

مجله به نام   از جمله فعاليت تشكيالت گوئي امتياز يك        . كردند  حلي پيدا نمي    آن راه 
ايـن  . شـد    كه هر ماه منتـشر مـي        زنان بود به مديريت خانم زهرا اسكندري       بيداري

يعني با چپ روي    . مجله هم انعكاسي از طرز برخورد تشكيالت به مسائل روز بود          

                                                            
 پيوست ب. گ.  به كا است كه پس از فرار به شوروي1332ـ 1320 سالهاي  اي نسل  از افسران تودهمراد رزم آور. 1

 . بود حسين، ديكتاتور عراقو از دوستان نزديك صدام
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هاي سازمان تشكيل شعب در شهرستانها بود كه كم           يكي ديگر از فعاليت   . توأم بود 
 به مناسبت اينكه خانم     مثالً در گيالن  . ا موفقيت و يا عدم موفقيت قرين بود       و بيش ب  

 در آنجا فعاليت داشت بـا        يكي از زنان وابسته به حزب دكتر اراني        جميله صديقي 
 زنان وابسته   در ديگر شهرستانها گروههاي كوچكي از     . موفقيت بيشتر روبرو گرديد   

به حزب دست به فعاليت زدند، اما وقت الزم بود تا زنان بتوانند به وظـايف خـود               
چنـد  . رفـت   طبيعتاً در تهران فعاليـت رو بـه گـسترش مـي           . در اجتماع آشنا شوند   
 و يا سينماها تشكيل شد كه با استقبال گرم مردم دارالفنون] در[كنفرانس بزرگ مثالً 

اينكه در باال   . و مسائل مربوط به زن و حقوق زن در آنها مطرح شد           ] گرديد[و  روبر
به شهرستانها اشاره كردم بايد يادآوري كرد كه شعبه تشكيالت در چند شهرسـتان              

، ، اصـفهان  گـيالن : به فعاليت دست زد و نه در همه جا كه آنها عبـارت اسـت از               
زنـاني كـه در ايـن تـشكيالت         .  تشكيل شد  ؛ هسته كوچكي هم در شيراز     مازندران

، سال فـوت سـليمان محـسن        22كردند عضو حزب نبودند زيرا تا سال          فعاليت مي 
 رئيس حزب، هيچ زني به عضويت در حزب پذيرفته نشد، زيـرا ايـشان               اسكندري

پس از پذيرش به حزب، زنان به طور خيلي ساده و           . رش زنان بودند  مخالف با پذي  
خود من در حـوزه دانـشجوئي كـه در    . كردند و بس اي شركت مي   عادي در حوزه  

اگـر  . شد شركت داشتم و كار حزبي من همين بـود و بـس              منزل خودم تشكيل مي   
يگـري  نوشتم مربوط به خودم بود و دليلي بر عضويت مـن در شـعبه د                اي مي   مقاله

  .نيست
  

  المللي  ارتباط بين
ن تـشكيل شـد و فدراسـيون        المللي زنا    كنفرانس بين   در پاريس  1325در سال   

تـشكيالت دمكراتيـك    ) چندي بعـد  . (گذاري شد   المللي زنان پايه    بين) دمكراتيك(
 تقاضاي عضويت خود را براي فدراسيون ارسال داشت و مورد پـذيرش   ايران زنان

  . قرار گرفت
 جمله خود من براي شركت در كنگـره زنـان            من اي از ايران     عده 1327در سال   

، دكتـر اختـر     هما هوشـمند راد   : بودند از نمايندگان عبارت   .  شديم عازم مجارستان 
پس از برگشت چيزي نگذشت كـه پـس از          .  و مريم فيروز   ، اعظم صارمي  كيانوري

 دوران كـار     حزب را منحلـه اعـالم كردنـد و         طرح سوءقصد به محمدرضا پهلوي    
كـم  ]. بودنـد [در اين دوران تعداد زيادي از زنان در آغـار كنـار             . مخفي آغاز شد  



760 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

اي از زنان دست بـه كـار          با همه اينها عده   . بودند  بودند آنهايي كه آماده فعاليت مي     
رسـاندند و يـا فراريـان را پنـاه            هاي زندانيان سياسي كمك مي      شدند و به خانواده   

حزب توانست به سازمان مخفي خود سر و صورتي بدهـد،           پس از اينكه    . دادند  مي
زنان هم فعاليت خود را آغاز كردند و پس از يـك سـال و يـا يـك سـال و نـيم                        

، خـواهر شـاه از آن       نامي كه بعداً اشـرف     (سازماني علني به نام سازمان زنان ايران      
 گذاشـته   ورده شد و مسئوليت آن به عهده هما هوشمندراد        به وجود آ  ) استفاده كرد 

كالسهاي خياطي و زبان تأسـيس      . روي كاست   اين سازمان تا حدودي از چپ     . شد
گذشته از  . كرد، كنفرانس براي زنان ترتيب داد و فعاليت قابل توجهي را آغاز نمود            

.  سكوت حكومت نظامي را شكستند     اين، زنان حزبي و تشكيالتي براي نخستين بار       
هايـشان ناگهـان بـه نقـاط          توضيح آنكه زندانيان سياسي را بدون اطـالع خـانواده         

 جمع شدند و    براي اعتراض، زنان در مقابل در مجلس شوراي ملي        . نامعلومي بردند 
چهـارده  دست به اعتراض زدند و اين نخستين تظاهرات بعد از جريـان پـانزده و                

، از نـو دوران سـكون و خاموشـي          بدبختانه پس از سقوط دكتر مصدق     . بهمن بود 
توانست فعاليت كند و تنها زنان كوشش          هم نمي  شدت گرفت و ديگر سازمان زنان     

هاي زندانيان برسانند و يـا فراريـان را تـا آنجـايي كـه           كردند كمك به خانواده     مي
در . شد  بر تعداد زندانيان و قربانيان روز به روز افزوده مي         . شان بود پناه دهند   مقدور
 بنا به دستور كميته مركزي حزب ناگزير به خـارج سـفر              دكتر كيانوري  1334سال  

 خـود مـن بـا    1335باز به دستور حـزب، در سـال   . كرده و همچنين دكتر جودت  
 و مهاجرت، فعاليت به نام  شدم و در اروپا   راهي اروپا  ازه از خسرو روزبه   كسب اج 

المللـي    هـاي بـين     ها و كنفـرانس     تنها در بعضي از كنگره    . زنان ديگر معني نداشت   
كردند تا جريان خفقان و ديكتـاتوري شـاه را بـه گـوش      بعضي از زنها شركت مي 

فعاليت تشكيالت تحت همين نـام بـراي كنفـرانس و يـا كنگـرة               . هانيان برسانند ج
يعني نمايندگاني به نام اين تشكيالت در اين كنگره         . المللي زنان از نو آغاز شد       بين

البته ناگفتـه   . اي خاص زنان ايران به چند زبان عرضه داشتند          شركت كردند و مجله   
 و يارانش به علت شركت اين نمايندگان، به ايـن كنگـره             )پهلوي(نماند كه اشرف    

.  تـشكيل شـد     در آلمـان دمكراتيـك      در شهر بـرلين    1975كنگره در سال    . نيامدند
، همـا  ، دكتـر ملكتـاج محمـدي   نمايندگان عبارت بودند از دكتـر اختـر كيـانوري       

اي دربارة زنان با همان عـده         پس از كنگره هم باز مجله     .  و مريم فيروز   هوشمندراد
 نوشتند و يا دانشجوياني كه در اروپا        نامه مي  زنان زيادي از ايران   . رسيد  به چاپ مي  
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در آنجا فعاليت بـه صـورت وسـيع    . مند به شركت در تشكيالت بودند قهبودند عال 
شد آنها  ممكن نبود اما تماس با دختران و زنان از راه تلفن برقرار بود و كوشش مي      

1.به ايران برگردند
  

 بـود،   سكندري مغضوب و دبير اول آن ايرج ا        در رهبري حزب توده    در دوراني كه كيانوري   

شهناز » المللي زنان   فدراسيون دمكراتيك بين  «را در   »  ايران تشكيالت دمكراتيك زنان  «نمايندگي  

 بود و در جلسات فدراسيون مناسـبات         جاسوس ساواك  شهناز اعالمي . به عهده داشت   اعالمي

  2. برقرار كردنزديكي با اشرف پهلوي

  
   پس از انقالب اسالميتشكيالت زنان

 در داخـل كـشور،       و تجديـد سـازمان حـزب تـوده         با پيروزي انقالب اسالمي در ايران     
مسئوليت ايـن سـازمان در رهبـري        . نيز آغاز شد  »  ايران تشكيالت دمكراتيك زنان  «فعاليت  

  . بودا مريم فرمانفرماييان فيروز بحزب توده
  

  نامه مريم فيروز زندگي
پـسر   (پدرش، عبدالحسين ميرزا فرمانفرمـا    .  متولد شد  در كرمانشاه . ش1292او در سال    

هـاي   تـرين مهـره   از سرشـناس ) رشاه قاجـا   و نوة عباس ميرزا ـ وليعهد فتحعلي فيروز ميرزا
 سالگي به دستور پدر به عقد       17ـ  16در سن   . است  در تاريخ معاصر ايران    استعمار انگليس 

 سـال از    26كـه   )  رئيس مجلس وقت   ،يالسلطنه اسفنديار   پسر محتشم  (عباسقلي اسفندياري 
هاي شديد روحي ايجاد كرد و بـا مـرگ پـدر     اين ازدواج در او عقده    . او بزرگتر بود، درآمد   

سـي پـس از     محيط سيا . عليرغم داشتن دو فرزند دختر، از همسر خود جدا شد         .) ش1318(
اش گرديـد و بـه     به عصيان عليه محيط اشرافي خـانواده   ه، مشوق مريم فيروز   شا  سقوط رضا 

اش محل تجمـع       روي آورد و باغ بزرگ مسكوني      سوي محافل روشنفكران غربگراي تهران    
، ي، احمـد قاسـمي  علـو  ، بزرگ، عبدالحسين نوشينصادق هدايت: مانند(روشنفكران جوان  

 به حزب نوبنياد توده جلـب شـد و          در اين محافل، مريم فيروز    . گرديد...)  و   دكتر كيانوري 
 با يك رهبر كمونيست، در همـان زمـان        ازدواج يك شاهزادة قاجار   .  كرد  ازدواج با كيانوري 

پس از مرگ    (1323 در سال    مريم فيروز . بازتاب وسيع داشت و در نشريات انعكاس يافت       

                                                            
 .15/5/1362، بازجويي، مريم فيروز. 1
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 شـد و در كنگـره       عضو حـزب تـوده    )  كه مانع عضويت زنان بود     سليمان محسن اسكندري  
 به خـارج از كـشور       1335 در سال     و عضو مشاور كميته مركزي گرديد    ) 1327(دوم حزب   

 1360عـضو كميتـه مركـزي و در فـروردين           ) پلنوم شـانزدهم   (1357او در سال    . گريخت
  . شد سياسي كميته مركزي حزب تودههيأتتنها زن عضو ) پلنوم هفدهم(

خـود منـشأ    » حـسادت « بـه عنـوان زنـي كـه بـا            ، نام مريم فيـروز    در تاريخ حزب توده   
 خـاطرات خـود را      مريم فيروز . هاي درون رهبري حزب توده است، شهرت دارد         بندي  دسته

 نيـز تجديـد      كه در ايـران    .كرد منتشر   در آلمان شرقي  » هاي درخشان   چهره«در كتابي به نام     
  .چاپ شد

  
  ساختار تشكيالت زنان

شـد كـه در       اداره مي ) مديره( رئيسه   هيأتتوسط يك   »  ايران تشكيالت دمكراتيك زنان  «
گروه منـشعب از  «از اعضاي  (معاون او دكتر فاطمه ايزدي  .  قرار داشت  رأس آن مريم فيروز   

 عضو مشاور   زنان تهران به عنوان مسئول    )  پيوست كه به حزب توده   »  خلق چريكهاي فدايي 
 حـزب و مـسئول شـعبه    ، عضو كميته ايالتي تهران   )1360از فروردين   (كميته مركزي حزب    

» سـازمان جوانـان   « نيز، مانند مـسئولين      »تشكيالت زنان «ساير مسئولين   . زنان اين كميته بود   
  .هاي حزبي همرديف سازمان خود بودند عضو كميته

جنـب   (، شـعبه مركـزي زنـان      »تشكيالت زنان « مسئولين   هيأت،  در ساختار حزب توده   
در ) نـان و تـشكيالت ز   (مسئوليت رهبري اين شعبه     . شد  محسوب مي ) كميته مركزي حزب  

بـه  ) 1360فروردين  ( بود، ولي در پلنوم هفدهم        با نورالدين كيانوري   1358 -1359سالهاي  
. واگـذار شـد   ) اي  دبيـر سـازمانهاي تـوده      (به منوچهر بهـزادي   » اي  سازمان توده «عنوان يك   

 بود و امور آن توسط مريم فيروز      » تشكيالت زنان «ي  ها   عمالً فاقد نظارت بر فعاليت     بهزادي
  .گرديد  حل و فصل ميو در رابطه با كيانوري

 طي دوران حيات چهار سـاله پـس از انقـالب اسـالمي، توانـست در                 »تشكيالت زنان «
،  گرگـان ،، قـزوين ، همـدان ، بـاختران ، سمنان، مشهد، اصفهانانند شيرازتعدادي از شهرها م 

در » تشكيالت زنان «ئول شهرستانهاي   مس. هاي خود را تأسيس كند      سازمان...  و   تبريز، اهواز 
 و به عنوان مـسئول زنـان ايـن شـعبه     ارتباط با شعبه شهرستانهاي كميته مركزي حزب توده    

  .كرد عمل مي
اي زنان بود و  ودهاي حول شعارهاي صنفي ـ ت   جذب زنان توده»تشكيالت زنان«وظيفه 

ماننـد شـركت در نهـضت سـوادآموزي،         (هاي بسيار پوشيده فعاليـت        بر اين اساس از شيوه    
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» تـشكيالت زنـان  «عليرغم اين تمهيـدات،  . كرد استفاده مي ...) هاي خياطي و      تشكيل كالس 
ضايي جلب كنـد و نـوع   اع) اي هاي توده عضو خانواده(اي  مطلقاً نتوانست جدا از زنان توده   

 بـه نحـوي     ،مرفه بودند   هاي مرفه و نيمه     پوشش و رفتار گردانندگان آن كه عموماً از خانواده        
در نتيجـه،  . شـد  بود كه راه هرگونه ايجاد رابطه با زنان داراي فرهنگ اسـالمي مـسدود مـي    

بـراي  . اي زنـان بـود      ، و نه سازمان توده    اي  در واقع تنها سازمان زنان توده     » تشكيالت زنان «
 حزب، به عنوان يك شعبه تخصصي كميته ايالتي، بايـد           نمونه شعبه زنان كميته ايالتي تهران     

گرفت و همزمان مسئول اين شعبه جلـسه ديگـري را بـه نـام                زنان عضو حزب را در بر مي      
كرد، ولي عمالً اعـضا و ماهيـت          اداره مي »  تهران ن تشكيالت دمكراتيك زنان    مسئولي هيأت«

» اي  ارگان توده «و  » ارگان حزبي «اين دو ارگان يكسان بود و هيچ تفاوتي ميان آنها به عنوان             
  .شد مشاهده نمي

  :دهد  را چنين شرح مي»نانتشكيالت ز« سيستم تشكيالتي فاطمه ايزدي
سيستم تـشكيالتي آن هـيچ     . اي بود    يك سازمان توده   تشكيالت دمكراتيك زنان  

سيستم . شباهتي با سيستم تشكيالتي يك سازمان سياسي انقالبي شبيه حزب نداشت       
 بود كه در آن از حوزه ، سست يا باز، »Loose«تشكيالتي آن يك سيستم به اصطالح 

در اساسـنامه تـشكيالت دمكراتيـك       . بندي تشكيالتي، مثل حزب خبري نبود       و رده 
بيني شده بود كه بـراي امـور سـوادآموزي،            هاي مختلفي پيش     كميسيون زنان ايران 

يق در مورد مبـارزات زنـان،       كارهاي دستي، ورزش، خياطي، زبانهاي مختلف، تحق      
همچنـين كنگـره و    . شـد   بايست تشكيل مي    مي... بررسي و مطالعه در مورد زنان و        

يـك از     ها كه به دليل متغير بودن شرايط، هـيچ           مسئولين و مسئولين كميسيون    هيأت
ها هـم در مقـاطع        كنگره كه اصالً تشكيل نشد و كميسيون      . اينها تقريباً تشكيل نشد   

شد و كارشان محدود به تهران و حتي محـدود بـه دفتـر                تشكيل مي مختلف زماني   
تنها اگر كسي در مورد     .  بود و شعب و دوائر مركزي وجود نداشت        تشكيالت زنان 

اي يا پيكار با بيسوادي تجربه و تخـصص داشـت، اگـر               امر خاصي مثل امور توده    
  1. فقط براي انتقال تجربه و توضيح.كرد آمد با او صحبت مي كسي از شهرستان مي

 و  كرد كه توسـط آزاده سـهرابيان         منتشر مي  جهان زنان اي به نام       نشريه »تشكيالت زنان «
شـد و      هزار نـسخه چـاپ مـي       40ـ35اين نشريه در تيراژ     . شد   اداره مي  زيرنظر مريم فيروز  

 قرار داده شده بود، تأمين       دراختيار حزب توده   كاغذ آن از ذخيرة كاغذي كه توسط شوروي       
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يافت، به نحوي      با پوشش كامالً غيركمونيستي و حتي مذهبي نشر مي         جهان زنان . گرديد  مي
ولي ! كرد  از نشرياتي چون زن روز جلوه مي      » تر  مذهبي« فرد غيرسياسي شايد     كه از نظر يك   

هـاي آن     نـسخه % 50عليرغم اين ترفندها نتوانست به تيراژ بااليي دست يابد و عمالً حدود             
  .شد رفت و به عنوان باطله خمير مي به فروش نمي

  
  هاي تشكيالت زنان فعاليت

را چنـين   ) پس از انقـالب    (»تشكيالت زنان «هاي چهارساله     ، جريان فعاليت  مريم فيروز 
  :دهد شرح مي

اي از    عـده . توان گفت كه فعاليت زنان قبل از پيروزي انقالب آغاز شده بود             مي
 زنان كه در گذشته فعاليت داشتند درگوشه و كنار با شـركت خـود در تظـاهرات                

 به ايران آمـدم بـا دكتـر         وظيفه خود را آغاز كرده بودند و هنگامي كه من از اروپا           
، با خانم آلما  ) اند  ايشان فوت كرده  (خانم تبريزيان را ديدم     .  آشنا شدم  فاطمه ايزدي 

باز به آنهـا از     ... شناختم تماس گرفتم    ، كه از گذشته مي    همسر شاعر معروف ابتهاج   
رويهاي گذشته گفتم و خواستم كه به راستي يك سازمان خاص زنـان از هـر                  چپ
اي بوجود بياورند كه به حزبي و يـا گـروه مشخـصي               اي، قشري و هر عقيده      دسته

نهـا هـم    وابسته نباشد تا بتواند آنگونه كه الزم است براي زنـان فعاليـت بنمايـد آ               
قبل از هر چيز قرار بر اين شد كه هر زني بـه شـرطي كـه ضـدانقالب                   ... پذيرفتند

تواند خود را عضو اين تشكيالت   نباشد و به شرطي كه هدفش خرابكاري نباشد مي        
هر زنـي آزاد اسـت كـه        . بداند و هيچكس مجبور نيست كه حق عضويت بپردازد        

 شرطي مگر آنان كه در باال ذكر شـد،          هيچ قيد و  . اي از كار را بگيرد      بيايد و گوشه  
اگـر  . نبايد در جلوي زنان گذاشت و از هيچ زني نبايد انضباط تشكيالتي خواست            

نامـه و چنـين       پس آئـين  . آمدند چه بهتر و اگر نتوانستند به آنها ايرادي نبايد گرفت          
تقسيم كار هم بـر  . آيد اي از حزب به وجود مي       مسائل مطرح نبود و گرنه باز گوشه      

.  و شهرسـتانها تغييـر ميكـرد       مسئول رسيدگي به كـار تهـران      . روي همين پايه بود   
 مديره  هيأت. توضيح اينكه همه به دنبال كادر بودند و كادر با تجربه وجود نداشت            

همان زنان قبل از انقالب باقي ماندند اما آنهـا بـه علـت گرفتاريهـاي خـانوادگي                  
پس قرار بر اين شد كه هر كس، هر فرد،          . يد فعاليت كنند  توانستند آنگونه كه با     نمي

كمبود كـادر   . آيد بپذيرد و انجام بدهد      اش برمي   تواند و از عهده     هر كاري را كه مي    
در آغـاز   . تجربـه بودنـد     جوانها بـي  . بود، چه در حزب و چه در سازمانهاي ديگر        



765  )1358 ـ 1361(سازمانهاي وابسته به حزب توده 

 رسيد و در تهران      مي  به كار تهران   دكتر ايزدي . موضوع شهرستانها اصالً مطرح نبود    
 بيايند و در بحثها شركت  هم قرار بر اين شد كه زنان به مركز تشكيالت كوچه نيك  

طبيعي است كه اندك اندك وضع كمي بهتر شد، به خصوص كه همه در يك . كنند
 درسـت    نامه خاص انضباطي،    مين نداشتن آئين  شدند و خوشبختانه ه     نقطه جمع مي  

حاضر و غايبي وجود نداشت و ايرادي به كسي گرفته          . كرد  زنان را بيشتر جلب مي    
شـد و شـرطي بـراي         عقيده و نظر سياسي پرسشي نمـي        شد و از كسي دربارة        نمي

يكـي از  . شركت در جلوي آنها قرار نداشت مگر اينكـه نبايـد ضـدانقالب باشـند       
ن تشكيالت رجوع به شعبه مبارزه با بيسوادي بـود و تقاضـاي فعاليـت               كارهاي اي 

دراين امر حياتي كه مورد پذيرش هم قرارگرفت و زنهاي تشكيالتي در آغاز كار با 
در محل تشكيالت، كالسهاي مختلـف  . اجازه رسمي در اين نهضت شركت داشتند     

د گفت كه زنها به علت البته باي. از زبان گرفته تا كالسهاي درس عادي  . بوجود آمد 
هـا    كردند كه كالس    آمدند و گاه فراموش مي      گرفتاريهاي خانوادگي بطور منظم نمي    

كالسهاي خياطي هـم وجـود      . شد  براي آنها داير شده اما به آنها ايرادي گرفته نمي         
داشت اصل بر اين بود كه زنها در تظاهرات در هر دعوتي كه از طرف جمهـوري                 

دوائر مركزي وجـود نداشـت، حتـي بارهـا          .  شركت نمايند  شد فعاالنه   اسالمي مي 
كميسيونهايي تشكيل شد، مثالً كميسيون تبليغات، اما همانطور كه در باال ذكر شـد              
به علت عدم تجربه و گرفتاري زنها اين قبيل دوائر و يا كميسيونها دوامي ندارند و                

وني به اين نام بوجـود  مثالً كميسيون تحقيقات، بارها كميسي. شوند از هم پاشيده مي 
بايد مطالعه . آمدند اما بايد دقت كرد زيرا زنان با شوق مي. آمد و بارها به هم خورد
وضـع اجتمـاعي و     . توانـستند   گرفت و دنبال كرد، آنها نمي       كرد، موضوعي را پيش   

دهد و كار كميسيون تحقيقات و يا تبليغات و يا هر كميسيون              خانوادگي اجازه نمي  
من ناگزير بودم كه تشكيل آنهـا را        . پاشيد  زد و چيزي كه از هم مي        ميديگر در جا    

بايستي به اين نتيجه برسند كه        بپذيرم زيرا خود دخترها و زنها با تجربه خودشان مي         
اي جور نيست و ايـن كـار يـك            اي با چنين برنامه     اين قبيل كارها با سازماني توده     

تواند باشد و شايد       نمي راتيك زنان سازمان با انضباط است كه ديگر تشكيالت دمك       
اي از دختران     اندك اندك عده  . اين اواخر به اين واقعيت تا حدي واقف شده بودند         

  ... تقسيم كار شد زيرنظر خانم دكتر ايزديتجربه پيدا كردند و در نتيجه در تهران
دي از زنان كه در گذشته با تشكيالت و يـا حـزب ارتبـاط               پس از چندي تعدا   

داشتند و يا اينكه برنامه كار و اساسنامه تشكيالت را ديده بودند به مركـز رجـوع                 
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 چنانكه از الهيجـان   . كرده و خواستار عضويت و همكاري در شهرستان خود شدند         
البته پس از اينكه تشكيالت توانـست       . ع كردند  رجو و از بعضي شهرهاي مازندران    

به موازات  . كادر خود را در همه جا به وجود بياورد، با اين زنان هم همكاري كرد              
نخـستين  . ، وي به مسئوليت كار شهرستانها برگزيده شـد        زياد شدن كار فريده فريد    

آن در همه جا زنها و دخترها        بود و پس از    شهرستان كه دست به فعاليت زد گيالن      
  .مشغول فعاليت شدند

، تقريباً در همة شهرها چه با زنان با سابقه و چه با دختران و زنان      مازندران] در[
، ، سمنان )مشهد( ، خراسان ، اصفهان شيراز. وارد، تشكيالت دست به فعاليت زد       تازه

 و شايد يكـي دو       گرگان ،، قزوين ، آذربايجان ، خوزستان ، همدان ، باختران كردستان
ت در اين شهرستانها بسيار متفاوت با هم بود، زيرا بـسته بـه              فعالي. شهرستان ديگر 

زيرا مسئول باتجربه از آن شهر رفته و يا     ... شد  مسئولين كه دائماً در تغيير بودند، مي      
اين پديده در اكثر شهرستانها به      .  گرفته بود   به مناسبت گرفتاريهاي خانوادگي كناره    

عالوه بر اين   .  مشهد و يا بعضي از شهرستانهاي ديگر       ،خورد، مانند گرگان    چشم مي 
خواسـتند    روي بعضي از دخترها و زنها كه باز همان الگوي حزب را مي              نقص چپ 

بدبختانه ايـن پديـده در خيلـي از    . گرفت به كار ببرند جلوي فعاليت صحيح را مي    
 زنهـا   مـثالً از  . شـد   خورد و با آن مبارزه شـديدي مـي          نقاط بطور بارز به چشم مي     

كردند و اين امر حتي       خواستند و يا مسايل حزبي را براي آنها مطرح مي           انضباط مي 
توانـستند درك كننـد كـه         هنوز نمي . شد  از طرف مسئولين حزبي محل، تشويق مي      

تشكيالت دمكراتيك جدا از حزب است و اين امر همچنان حتي در تهران هـم در                
البتـه زنـان    . زه همچنان ادامه داشـت    توضيح مبار . خورد  خيلي از نقاط به چشم مي     

با . كردند    حزبي مانند هر زن ديگر حق داشتند كه در اين سازمان فعاليت كنند و مي              
كه رعايت مقررات تـشكيالتي را      » به خصوص «. حفظ حدود و با دقت در اين امر       

  .بنمايند و تنها خودشان چون حزبي هستند انضباط را بايد جداً مراعات كنند
  

  فعاليت با زنان اكثريتدربارة 
همانگونه كه درهاي اين تشكيالت براي فعاليت زنان حزبي باز بود، بـراي هـر               

عـده بـسيار   . پذيرفت باز بـود   سازمان و يا فرد ديگري هم كه راه و رسم آن را مي            
جـوع   بـه تـشكيالت ر     معدودي از دختران و زنان عضو سازمان فـدائيان اكثريـت          

به آنها خيلي روشن شكل كار و برنامه عرضه  . براي ما هماهنگي مطرح نبود    . كردند
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شد و به خصوص توضيح هم داده شد كه هر زني با حفظ نظريـات سياسـي و بـا                    
عضويت در هر سازمان سياسي كه ضدانقالب نباشد و از خط جمهـوري اسـالمي               

 شركت نمايد و نـشنيدم كـه        تواند در تشكيالت دمكراتيك زنان      پشتيباني نمايد مي  
. چنين چيـزي مطـرح نبـود      . جمعي و يا فردي به تشكيالت پيوسته باشند         آنها دسته 

  .... آمد تا از طرز كار ما مطلع شود تر مي خانم رقيه دانشگري منظم
  
  هاي نفوذ ها و برنامه شيوه

اين پايه قرار گرفت كه زنـان را        اصل اساسي فعاليت اين تشكيالت از آغاز بر         
. از يك زن چه پير و چه جوان نبايد چشم پوشيد          . جذب كرد ) براي اهداف حزب  (

دانستند وظيفـه داشـتند كـه در     پس همه هواداران و يا آنهايي كه خود را عضو مي          
اي كه ممكن بود      محيط كار در خانواده، در صف خريد، در اجتماعات، در هر نقطه           

براي زنان ديگر به هـر      ]  را حزب توده [ه و غيره اهداف انقالب را       حتي حمام، كوچ  
كنـد توضـيح بدهنـد و بـه خـصوص بـا               شكلي كه با وضع و موقعيت تطبيق مي       

ضدانقالب كه در همه اين نقاط هستند در بيفتند و هدف آنها را روشن بكنند و اين       
 و بـاز وظيفـه داشـتند كـه در تمـام             دادند  كار را زنان با ميل و موفقيت انجام مي        

تظاهرات و هر گردهمائي كه از طرف دولت و يـا نهادهـاي انقالبـي ترتيـب داده                  
ديگر افراد تشكيالتي موظف بودند كه تا آنجايي كه بتوانند          . شود شركت نمايند    مي

تماماً . در امور مربوط به محل خود فعاليت نمايند، از نظافت گرفته تا هر كار ديگر              
ام سيل در جنوب، افراد تشكيالتي با لباس زودتر از ديگران به كمك بشتابند و               هنگ

  1...زده ياري برسانند تا آنجا كه امكان داشتند به مردم سيل
  

  )نالمللي دمكراتيك زنا فدراسيون بين(المللي  ارتباطات بين
» نالمللي دمكراتيـك زنـا      فدراسيون بين « با   »تشكيالت زنان «المللي    ترين ارتباط بين    مهم
(WIDF)      از ايـن   » تـشكيالت زنـان   «. در آن عضويت داشـته اسـت      . ش1325 بود كه از سال

كاتبه داشـت و نـشريات آنـان را دريافـت           كانال با سازمانهاي زنان در كشورهاي مختلف م       
  .نمود مي

، تا سـال    1969در سال   ) خانم كوتن (پس از مرگ صدر آن      » نالمللي زنا   فدراسيون بين «

                                                            
 ).تأكيد در متن از ما است، ويراستار (15/5/1362، بازجويي، مريم فيروز. 1
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،  رهبر حزب كمونيـست فنالنـد      ، همسر اتو كوئوسينين   1 توسط خانم هرتا كوئوسينين    1974
  . كشور رسيد101 از  سازمان زنان117 تعداد اعضاي آن به 1980شد و در دهة  اداره مي

كنگـره،  . شـد   ، كنگره بود كه هر چهار سال يكبار برگزار مي         »فدراسيون«عاليترين ارگان   
هـر سـال يـك بـار جلـسه          «كرد و شورا      را انتخاب مي  » فدراسيون«اي  صدر و اعضاي شور   

» شـورا «در جلـسات    . كردنـد   داشت كه در آن نمايندگان همه سازمانهاي عضو شركت مـي          
اين نهادهـا،   . شدند  نايب رئيس، دبيركل، اعضاي بورو، كميته نظارت و دبيرخانه انتخاب مي          

» فدراسيون«از تأسيس   . به عهده داشتند  » راشو«را در فاصله جلسات     » فدراسيون«اداره امور   
 قرار داشت، ولي با تـشديد       در پاريس » فدراسيون« دبيرخانه مركزي    1951 تا سال    1945در  

 ، مركز آن به بـرلين     »فدراسيون«جنگ سرد و حمالت سازمانهاي زنان وابسته به غرب عليه           
، )بـا مـردان   (اهداف و شعارهاي اساسي خود را برابري زنـان          «فدراسيون  . شد منتقل   شرقي

رفاه كودكان، صلح دمكراسي و استقالل ملي اعالم داشت، كـه در اعالميـه جهـاني حقـوق                  
يـك  » فدراسـيون «. بيـان شـده اسـت   ) مصوب كنگره جهاني زنان ـ كپنهاگ دانمارك (زنان 

و » فدراسـيون جهـاني جوانـان دمكـرات       «بود و وجهة كمونيـستي آن كمتـر از            سازمان باز   
خـورد و در آن بـسياري از سـازمانهاي زنـان              به چشم مـي   » نالمللي دانشجويا   اتحاديه بين «

  .جهان سوم عضويت داشتند
  

   دمكراتيك مردم ايراناتحاد
 بـود كـه بـا پيـدايش      سازمان علني و پوششي حزب توده» دمكراتيك مردم ايران  اتحاد«

هاي راسـت و چـپ در سـطح           گروه و ظهور انواع     دولت شريف امامي  » فضاي باز سياسي  «
بـه  ) بـه آذيـن   (، در پي سفر محمود اعتمادزاده       1357اين جمعيت در مهر     . جامعه پديد شد  

اي در مطبوعـات كـشور اعـالم          ، با انتشار بيانيه    و مالقات با نورالدين كيانوري     برلين شرقي 
  .موجوديت كرد

 فاقد تشكيالت و نيروي سياسـي بـود و          1358 - 1361در سالهاي   » اتحاديه دمكراتيك «
، به عنوان يك سـازمان   تنها عنواني بود كه وظيفه داشت در شرايط انحالل حزب توده     عمالً

اتحـاد  » دبيركـل «. نه فعاليـت علنـي سياسـي پركنـد         جـاي آن را در صـح        پوششي و ذخيره  
اي قديمي و مترجم و نويـسنده كميتـه و            ، توده )به آذين . ا  .م(، محمود اعتمادزاده    دمكراتيك

) 1360فـروردين    (حـزب تـوده   فرهنگي سرشناس بود كه در پلنوم هفدهم كميته مركـزي           

                                                            
1. Hertta Kausinen.. 
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در سـاختار كميتـه مركـزي، مـسئوليت         . غياباً به عضويت كميته مركزي حزب منصوب شد       
، دبير  به عنوان يك سازمان جنبي، با منوچهر بهزادي       » اتحاد دمكراتيك «سرپرستي و هدايت    

  . اي بود سازمانهاي توده
 سـوگند محدود به انتشار نشريات     » اتحاد دمكراتيك «، فعاليت   1358 -1361در سالهاي   

بـه  » اتحـاد مـردم   «،  )ارگان مركزي حزب توده    (نامه مردم پس از توقيف    .  بود اتحاد مردم و  
  .عنوان نشرية غيررسمي حزب توده جايگزين آن شد

  
  جايگاه و وظايف اتحاديه دمكراتيك

 اتحـاد «، دربـارة جايگـاه و نقـش         كـزي حـزب تـوده     ، دبير كميته مر   عموييمحمدعلي  
در آخرين سال حكومت رژيم گذشته، زمانيكه دولت شريف         « :نويسد  چنين مي » دمكراتيك

فضاي «ندن موج توفندة انقالب و در تعقيب سياست  به منظور فرونشا با اشارة امريكاامامي
هـا و     اي از جمعيـت     امكانات محدودي را براي موجوديت و اظهار وجود پاره        » باز سياسي 

هاي سياسي به وجود آورد و بعضي از نمايندگان مجلس فرمايشي با تظاهر به مخالف      گروه
 بـه تـدريج     . دولت زدند  با» مخالفت«خوانيهائي دست به تشكيل احزاب سياسي با موضع           

 ،»جمعيت دفـاع از زنـدانيان سياسـي       «،  »دانان  جمعيت حقوق  «،»كانون وكالي دادگستري  «
هايي حضور خـود را       ي پس از ديگري با انتشار اعالميه      يك» جمعيت طرفداران حقوق بشر   «

مطبوعـات كـه تـا      . به نمايش گذاردند و با تشكيل جلساتي بازار سياست را گرم كردنـد            
گفتنـد بـا اجـازة وزارت         چندي پيش از آن مهر سكوت برلب داشتند و اگر سخني هم مي            

هـاي مخالفـان و       هـا و سـخنراني       و مرتبـاً اعالميـه     شدند» انقالبي« بود به يكباره     اطالعات
» رسـالت ملـي   «كردند تا در اين       رساندند و از آنها دعوت مي       انتقادكنندگان را به چاپ مي    

هاي سياسي باسـابقه      از جمله نخستين سازمان   » نهضت آزادي «و  » جبهه ملي «. شركت كنند 
پيمـايي دسـت      جستن از فضاي تازه قدم به ميدان گذاشتند و به يـك راه            بودند كه با بهره     

رسيد كه رژيم قصد دارد وارد مرحلة جديدي از كـشورداري شـود و بـا                  به نظر مي  . زدند
اش نمايان شده بود، جلوگيري       از انفجاري كه طاليه   » موازين دموكراتيك «تظاهر به رعايت    

  . كند
اتحـاد  «اي به نـام       وجوديت سازمان جديدالوالده  در چنين شرايطي بود كه مطبوعات م      

اعالم موجوديت اين سازمان سياسـي بـا انتـشار          . را اعالم كردند  » دموكراتيك مردم ايران  
ها به چاپ  بيانية مفصلي كه شامل مباني سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن بود و در روزنامه           

جمعيتهايي كه تا آن زمان اعالم موجوديـت كـرده بودنـد همـه يـا از                 . يافترسيد، انجام   
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پرداختنـد و يـا       خـواني مـي     وابستگان قديمي گذشته بودند كه تغيير لحن داده، به مخالف         
بتكـار   بـه ا اعالم موجوديـت اتحـاد دموكراتيـك   . گرايان شناخته شده بودند  عموماً از ملي  

ن هـم بـيش از   آذي گرچه سوابق به. الذكر بود  ن، قدمي فراتر از پيدائي جمعيتهاي فوق      آذي  به
  .اي او بود آنكه بار سياسي داشته باشد معطوف به شهرت ادبي و آثار ترجمه

 همكاري كرده بود، ولي هرگز به صورت كادري          با حزب توده   20ن در سالهاي    آذي   به
فعال معروف نبود و پس از مدت كوتاهي از حزب بركنار بود و تماماً بـه كارهـاي ادبـي                    

بود و از همانجا بـود كـه در اواخـر           » كانون نويسندگان «فعاليت او عمدتاً در     . پرداخت  مي
ديـديم و بـا       براي نخستين بار بود كه او را مي       .  شد دهة چهل براي چند ماهي روانة زندان      

به نظر ما مرد باسواد و قابل احترامي بود ولي از لحاظ            . شديم  روحيات و نظراتش آشنا مي    
داد و بااينكـه   به كلية زندانيان سياسي عالقه نشان مـي . كرد سياسي چندان جلب توجه نمي    

ت به حـزب و هـواداران آن در او          زماني با حزب همكاري كرده بود، نزديكي خاصي نسب        
  ...شد مشاهده نمي

، بـسياري از هـواداران اتحـاد        پس از پيروزي انقالب و آغاز فعاليت علني حزب توده         
 به حزب پيوستند و به تدريج از آن سازمان جز نامي و يك روزنامه ارگان بـه                  دموكراتيك

گاهي ) نآذي  به (مسئول يا دبير اتحاد دموكراتيك    . خورد   چيزي به چشم نمي    ماتحاد مرد نام  
 و يـا بـا    ) كيـانوري (شد كه معموالً با دبيـر اول حـزب            اوقات در دفتر حزب مشاهده مي     

  . كرد  مالقات مي و ميزانيمنوچهر بهزادي
 بطور عمده معطوف به شرايطي است كـه در سـالهاي    علت وجودي اتحاد دموكراتيك   

در چنين فـضائي بـود كـه        در هر حال    ...  بوجود آمده بود   آخر عمر رژيم گذشته در ايران     
ولـي مـادام كـه      . آيد  حزب درصدد حضور علني در فعاليتهاي سياسي داخل كشور بر مي          

توانست بـه     اساس رژيم گذشته پابرجا بود انحالل حزب هم به قوت خود باقي بود و نمي              
براي حزب، ضرورت فعاليت يك سازمان سياسـي علنـي كـه از      . فعاليت علني دست بزند   

نعي نداشته باشد ولي مربوط به حزب و يا حداقل نزديك به آن باشـد بـه                 جهات قانوني م  
انجام اين مهم توسط هر يك از رهبران و مسئولين قديمي با            . آيد  صورت مسئله روز در مي    
  . منع قانوني روبرو شده بود

 شناخته  اي  ن، كه هرگز از جملة رهبران و حتي كادرهاي فعال حزب نبود و چهره             آذي  به
توانست در رأس يك  ترين شخصيتي بود كه مي   شده از لحاظ اجتماعي و ادبي بود، مناسب       

ولي بـدون   . جريان دموكراتيك قرارگيرد و حزب هم، متناسب با شرايط، او را تقويت كند            
ب براي نوعي حضور و فعاليت      دقيقاً همان سازماني بود كه حز     » اتحاد دموكراتيك «ترديد  
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زيـرا عـالوه بـر اينكـه شـخص          . علني خود در يكسالة قبل از پيروزي انقالب نياز داشت         
 مواضـع آن سـازمان و جوانـان و           ن مورد اعتماد حزب بـود، بيانيـة حـاوي اعـالم           آذي  به

بـراي حـزب    . ند منظور حزب را برآورده سـاخت       دانشجوياني كه به آن روي آوردند، عمالً      
رفت وضع حزب علنـي و        معلوم نبود كه پس از تحوالت و دگرگونيهايي كه  انتظارش مي           

حضور مستقيم در صحنة سياسي كشور، داشتن روزنامة علني و محـل كـار علنـي فـراهم          
لذا، اتحاد دموكراتيك به عنوان يك سازمان دموكراتيك علني و نه يك جريان             . خواهد آمد 

توانست، در صورت عدم امكان فعاليت علني حزب،          و روزنامه ارگان مي   چپ، با دفتر كار     
، 30گونـه كـه در سـالهاي           همان .ترين شكل حضور مستقيم حزب در جامعه باشد         مناسب

توانست نوعي تلفيـق بـين كـار علنـي و كـار      » جمعيت مبارزه با استعمار«حزب با ايجاد    
نيز بدانگونه استفاده كنـد  » اتحاد دموكراتيك«لماً مدنظر داشته است كه از مخفي بدهد، مس 

ولي عمق تغييرات و دگرگونيهاي ناشي از پيروزي انقالب چنـان بـود كـه كليـة دسـتگاه               
  . حو شداختناق رژيم گذشته، همراه با ساقط شدن رژيم سلطنت و آثار تبعي آن به كلي م

رهبران . شرايط آزاد پس از پيروزي انقالب به حزب امكان داد به فعاليت علني بپردازد             
و كادرهايش كه ساليان دراز در خارج از كشور بودند، بـه كـشور بازگردنـد و مـستقيماً                   

هـاي محلـي       و سازمان  دفتر مركزي در تهران   . هاي حزب را در دست گيرند       رهبري فعاليت 
 شهرستانها بوجود آورند و از خود روزنامه ارگان مركزي و آثـار نـشرياتي و تبليغـاتي       در

  .ديگر داشته باشند
در جريان شروع فعاليت علني حزب، به تدريج هواداران و اعضاي قديمي به سـويش               

» اتحـاد دموكراتيـك   «بسياري از جوانان و دانشجوياني كه پيش از انقالب به           . جلب شدند 
با گذشـت زمـان، ديگـر اثـري از حـضور اتحـاد              . روي آورده بودند جذب حزب شدند     

 در   در جامعه مشهود نبود جز آنكه در هر هفته يك شماره روزنامه اتحاد مردم              دموكراتيك
كـنم بـا بـودن نـشريات و مطبوعـات             شد، كه تصور نمي     منتشر مي ) فحهدو ص (يك برگ   
توانست مورد توجه هواداران قرار گيرد، ولي با وجود اينكه دليل اولية پيـدايش                حزب، مي 

 با تأمين امكان فعاليت علني حزب منتفي شد و ديگر عمـالً وجـودش             » اتحاد دموكراتيك «
اي پيدا    منشاء اثري نبود، ولي حفظ و بقاي نام و ارگان اين سازمان از نظر حزب دليل تازه                

اين احتمال در شرايط خاصي كه حزب فاقد امكانات نشرياتي شود و يا اساساً امكان               . كرد
 عمـالً  فعاليت علني از او سلب گردد، سبب شد تا بـا حفـظ و بقـاي اتحـاد دموكراتيـك                  

شـد در آن       تهيـه مـي     تحريريه نامـه مـردم     هيأتنظر    جانشين آن شود و مقاالتي كه تحت      
 پيش از آنكه يك سازمان سياسـي مـستقل بـا            لذا، اتحاد دموكراتيك  . روزنامه انتشار يافت  



772 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

چيزي شد براي روز مبادا، در صورتي       . عين باشد، تبديل به يك رزرو شد      مباني و اهداف م   
اين سازمان، با همان اساس و مبنا كـانوني         . آورد  كه حزب امكان فعاليت علني بدست نمي      

  1»...شد جهت جذب هواداران حزب مي
 داشـت تـا بـا مـسكوت گذاشـتن           را بـر آن   » آذيـن   بـه «اين تحليل، محمود اعتمـادزاده      

 هيـأت ماركسيسم در تئوري و برنامه عمل، تصميم در اين باره را موكول به تشكيل جلـسه                 
و در آن جلسه با تأكيد بر استقالل كانون از همه جريانهاي سياسي با پـذيرفتن                ] كند[مديره  

  .دعوت بختيار مخالفت كرد و اين نقشه آقايان خنثي شد
، حضور  ، خواهرزاده او، دبيري به نام فرخ همتي        سنجابي در جلسه معارفه منزل   

 به من معرفي شد و از من خواسـت كـه وقتـي              داشت كه بوسيله سياوش كسرايي    
همـين زمينـه    . معين كنم و دربارة مسائل سياسي روز بحث و گفـت و گـو كنـيم               

نفري از روشنفكران منفرد شد  ي من با يك گروه كوچك چهار پنج       آشنايي و همكار  
مـن كـه در فكـر       . كـرد   اي صادر مي    كه هر چند گاهي به مناسبت حوادث اعالميه       

تشكيل سازماني بر اساس اتحاد قشرهاي دموكراتيك جامعه بودم، در جلسات اين            
نظرگاههاي ) كه بعداً سه چهار تن ديگر از روشنفكران بدان پيوستند         (گروه كوچك   

در نتيجه مأموريت يافتم كـه آن را بـه   . گذاشتم كردم و به بحث مي      خود را بيان مي   
 به تدريج تكميـل و      1357صورت مدون درآورم و همان بود كه در طي نيمة سال            

بايـست بوجـود    در نظر من تشكلي كه بر اساس اين متن مي. تصويب مقدماتي شد 
كرد، يعني يـك انديـشه        اي انديشه چپ سير مي    اي باشد در راست     آنكه توده   آيد، بي 

و اين چيزي بود كه ظاهراً همه در گـروه كوچـك            » تا آخر خط  «دموكراتيك پيگير   
  .نه، ده نفري ما با آن توافق داشتند

هـاي خـود، در       با اين همه، من الزم دانستم كه متن تهيه شده را با شرح انگيزه             
ها   گذارم تا از واكنش منفي و از كارشكني تبليغاتي آن          ب دسترس رهبري حزب توده   

به همين منظور در نخستين روزهاي شهريور       . توانست مؤثر افتد مصون باشم      كه مي 
  . مالقات كردم رفتم و با كيانوري به برلن57

اد يك موافقت مـشروط      پس از مشورت با ديگران به من د        پاسخي كه كيانوري  
بايست تا جايي كه ممكن است كوتـاه          مي» مباني عقيدتي «بود به اين معني كه متن       

و فشرده باشد و در شرح هدفهاي سياسي و اقتصادي و غيره تنها به ترسيم خطوط                

                                                            
 .، اوراق بازجوييمحمدعلي عمويي. 1



773  )1358 ـ 1361(سازمانهاي وابسته به حزب توده 

امكان آزادي  . تواند روزي تعهدآور شود     كلي قناعت كند، زيرا تصريح جزئيات مي      
بدگماني ] به[هايي كه در متن       خواست اشاره   ژه او مصرانه مي   اما بوي . عمل را بگيرد  

و لـزوم رعايـت     ) و به طور كلي روسـيه      ( به سياست شوروي   دار مردم ايران    ريشه
مـن در ايـن     . احتياط در مناسبات با اين قدرت بزرگ جهاني شده بود حذف شود           

 و تأكيد بر عدم دخالت بيگانگان در امـور داخلـي در             ايرانزمينه كه پاي استقالل     
اي او را كـه       از اين رو نوشته دو سه صـفحه       . توانستم تسليم او بشوم     ميان بود نمي  

 تنهـا   را بگيرد كنار گذاشتم و در بازگشت به ايران        » مباني عقيدتي «بايست جاي     مي
آن كه تغييري در مفهوم آن  ط به شوروي دست زدم، بيبه تقرير برخي عبارات مربو 

  .بدهم
بـه تـصويب گـروه      » مبـاني عقيـدتي   «، طي دو سه جلسه، متن نهايي        در تهران 

اما بـر سـر اختيـارات       . توانست باشد   دبيركل هم كسي جز من نمي     . كوچك، رسيد 
هـا بـه     بحث.بندي چهار نفره صورت گرفت     دبيركل اختالف بروز كرد و يك صف      

اما همان چهار نفـر،     . نتيجه نرسيد و كار به رأي گذاشته شد و من شكست خوردم           
بـر  »  مردم ايـران   اتحاد دموكراتيك «بالفاصله در محل ديگري اجتماع كرديم و نام         

مبـاني  «خود نهاديم و تصميم گرفتيم كه هر چه زودتـر بـا چـاپ و انتـشار مـتن                    
اين كار به فاصله چند روز صورت گرفت        . موجوديت خود را اعالم كنيم    » عقيدتي

 سه روز بعـد، در      -نتيجه آن كه دو   . ها انتشار يافت    و خبر مربوط به آن در روزنامه      
بايـست محـور همـة     ، من بازداشت شدم، يعني دبيركـل كـه مـي   1357ام مهر     سي

بـاقي  .  عضوگيري آن باشد حذف شدريزي تشكيالت و  كارهاي جاري گروه و پايه    
 و  ، كارمنـد وزارت فرهنـگ و هنـر        ، هوشنگ پوركريم  ناصر پورپيرار : ماند سه نفر  

و اما ناصـر    . ه ما پيوست   ب پس از كمي فريدون شايان    . ، دبير فيزيك  حسن شكوهي 
اي در اعتـراض بـه بازداشـت      پس از مدت كوتاهي هنگام پخش اعالميـه       پورپيرار

. متوقف گـشت  » اتحاد دموكراتيك مردم ايران   «ن دستگير شد و فعاليت عملي       آذي  به
 و سـپس    سـوگند نامـه     جز انتشار هفتـه   »  دموكراتيك مردم ايران   اتحاد«در حقيقت   
اي كمتر يـا بيـشتر، بـه           و چاپ دو كتاب يكصد و سي و چهل صفحه          اتحاد مردم 

  .، فعاليتي نداشت»نآذي به«اعتبار نام و عنوان خود 
دار   اي كه بايد تصريح شود و داللت بر عدم شناخت ماهيت اسالمي ريـشه            نكته

ورود در ميدان مبـارزه     » مباني عقيدتي «گير جنبش انقالبي دارد، آن است كه          و همه 
كنـد كـه اگـر     داند و تنها به همين اكتفا مي     سياسي را زير پرچم مذهب صالح نمي      
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هبي ايجاد شود مانند هر حزب سياسـي ديگـري در كـشور       مذ  - يك حزب سياسي  
اين بدان معني است كه نهضت عظيم اسالمي انقالبي         . تواند آزادانه فعاليت كند     مي

هاي ميليوني مردم، در حد يك حزب سياسي ارزيابي شود اما واقعيت پرشكوه               توده
ثبـوت  انقالب و پس از پيروزي انقالب بطالن و حقـارت چنـين برداشـتي را بـه                  

، انقالب اسالمي بود و همة رنگهـاي سياسـي در برابـر             انقالب ايران . رسانده است 
كننـده انقـالب اسـالمي محـو و زايـل شـدند و جـز ايـن هـم                      درخشندگي خيره 

  ...توانست باشد نمي
و ناصر » نآذي به« پس از دستگيري ديگر مؤسسين از اين سه تن، حسن شكوهي

. شد   هم در حكومت وحشت كمتر آفتابي مي       پوركريم.  خود را كنار كشيد    پورپيرار
  .توانست باشد پس حرفي از ارگانهاي رهبري تا پس از پيروزي انقالب اسالمي نمي

تنهـا  . اد شـدم ، يعني يك ماه پيش از پيـروزي انقـالب، آز    57 ديماه   23من در   
بود و ايراد » اتحاد دموكراتيك«هايي به نام  آمد نوشتن اعالميه كاري كه از من بر مي

همه آنها در   .  در محل سازمان برنامه    ؛ و چند سخنراني، از جمله در دانشكده حقوق      
ته كه پرچمدار اين جنبش تنها      تأييد جنبش سراسري انقالبي بود، با تأكيد بر اين نك         

  . است و همه بايد زير اين پرچم حركت كنندامام خميني
احـساسي كـه در روزهـاي اول عموميـت          . آسا پيروز شد    انقالب با شتابي برق   

 .آلوده به كار افتادنـد      داشت شادي بزرگ آزادي بود، زبانها و قلمها به صورتي تب          
اي   اي در قطع كوچك چهار تا شش صـفحه          هم به چاپ نشريه   » اتحاد دموكراتيك «

 بـود كـه ضـمناً       بندي و چاپ و پخش آن با ناصر پـورپيرار           كار صفحه . اقدام كرد 
نوشت كه نيش گزنده آن سوءتفاهم و واكنشي عصبي پديـد   هاي طنزآميزي مي   نكته
ـ   بـه «تصور براي برخي برادران مسلمان پيش آمد كـه          اين  . آورد بـه تـصور    » نآذي

بـه  . كند  عيبجوئي و تضعيف حاكميت انقالبي به برانگيختن توقعات مردم اقدام مي          
 بـه عنـوان مـسئول تعليمـات     هر حال اين يك نكته، نكتة ديگر اين كـه پـورپيرار         

براي حدود بيست جوان و نوجوان چيزهـايي در رابطـه بـا             اي ترتيب داد و       برنامه
ن مبني بر تأييد كلي انقالب      آذي  گفت كه با مشي به      مي» اتحاد دموكراتيك «هدفهاي  

  .توانست سازگار باشد در عين انتقاد سازنده، نمي
 كنـار   ار به جدايي كشيد و ناصـر پـورپيرار        نتيجه آن كه پس از دو سه ماهي ك        

  .گذاشته شد
 جـاي خـود را بـه         در اثناي اين احوال، نشريه قطع كوچك اتحاد دموكراتيك        
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آن را كالً در اختيار ، نامه سوگند داد كه صاحب امتياز آن، دكتر احمد رضواني هفته
، بزرگتـرين    نويسندگان سـوگند   هيأتاز ميان    )1358اوايل سال   . (ن گذاشت آذي  به

آن    داشتند و اين دو تن بـي        و هوشنگ پوركريم   سهم همكاري را محمدتقي برومند    
 اتحـاد دموكراتيـك  «تشكيالتي در كار باشد، تا به آخـر در موضـع   كه هيچ عنوان  

 با سمت حسابدار و     بعدها نيز اسداله قهرماني   . ماندند» نآذي  به«در كنار   » مردم ايران 
امي تشكيالت و ارگانهاي رهبري     خبرنگار رسمي به جمع مختصر پيوست و اين تم        

  . بود» اتحاد دموكراتيك مردم ايران«
 پس از پنج ماهي به سبب اعالم عدم صالحيت صاحب امتياز آن             سوگندانتشار  

 از مراجعـت متـوالي بـه وزارت         پـس .  متوقف شد  از سوي وزارت ارشاد اسالمي    
اتحـاد   موافقـت شـد و   اتحاد مردم اي به نام      ، با تقاضاي صدور پروانه نشريه     ارشاد

توانست انتشار يابد كه آن هم      » اتحاد دموكراتيك مردم ايران   « به عنوان ارگان     مردم
اتحـاد  «بـه طـور كلـي      .  ادامـه داشـت    1360در حدود دو سال، تا پايـان اسـفند          

در آغاز موجوديت خـود بيـشتر حـس كنجكـاوي را بـر              » دموكراتيك مردم ايران  
ال پيش يكباره پيـدا     گشته و از نظر دورمانده بيست سي س         آشنايان گم . انگيخت  مي

كـساني هـم كـه در گذشـته         . خواستند از ته توي كار سر در بياورنـد          شدند و مي  
 داشـتند و بـا دسـتگاه طـاغوت كنـار آمـده بودنـد،                مسئوليتهايي در حزب تـوده    

ي خود تهيـه كننـد تـا از         سنگري برا » اتحاد دموكراتيك «خواستند با پيوستن به       مي
گري بپردازند و بار ديگر به حزب توده راه بيابند و مسئوليت و               موضع آن به معامله   

پي بردن به اين بازي به اين زودي مرا به احتياط واداشت تـا از               . مقامي احراز كنند  
از سوي ديگـر، بـا      . بندي تشكيالتي طفره بروم     عضوگيري رسمي و ايجاد استخوان    

، افراد   آذر 16 و گشايش محل حزب در خيابان        ن حزب توده به ايران    بازگشت سرا 
اتحـاد  «غل و غش هم كه امكان داشـت در شـرايط عـدم حـضور حـزب بـه                      بي

 پيـدا   آذر16بپيوندند خيلي زود راه خود را به سوي خيابان » دمكراتيك مردم ايران  
از اين رو، در اواخر سـال       . محلي از اعراب نماند   » اتحاد دموكراتيك «براي  . كردند

بـه  » اتحـاد دموكراتيـك  « پيشنهاد كردم كه الحاق رسـمي   خود من به كيانوري 58
و موافقت نكرد نظـرش ايـن بـود كـه شخـصيت             حزب توده را اعالم كنيم، ولي ا      

حفظ شود تا اگر روزي ضرورت داشت بـه صـورت           » اتحاد دموكراتيك «جداگانه  
  ...جانشيني براي حزب توده عمل كند

گذشـته از   . در كـار خـود تـوفيقي نيافـت        »  مـردم ايـران    اتحاد دموكراتيـك  «
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كمبودهاي شخصي من در سازماندهي و جلب همكاري افـراد معتقـد و كارآمـد،               
موج انقالبي با شـتاب     » اتحاد دموكراتيك «علت آن بود كه مقارن اعالم موجوديت        

گرفت و خصلت اسـالمي جنـبش بـه صـورت             اي سراسر كشور را فرا مي       گسترده
از طرف ديگر پس از پيروزي انقـالب،        . كرد  هان را به خود جلب مي     چشمگيري اذ 

اتحاد «شان    آلود تبليغاتي و تشكيالتي      و فعاليت تب    به ايران  آمدن سران حزب توده   
هاي   ن و كارمندان رده   توانست در ميان روشنفكرا     اي كه مي    را از جاذبه  » دموكراتيك

  1.پائين و متوسط داشته باشد، محروم كرد
  

  شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران
   و روشنفكرانحزب توده

تـأثير يـورش       تحـت  روانشناسي و فرهنگ روشنفكران متجـدد و دانـشگاهي در ايـران           
گـذاريهاي كـالن      نتيجـه سـرمايه   . واستعماري تمدن معاصر مغرب زمين شكل گرفته است       ن

 به اين نتيجه محتوم رسـيد كـه در          در ايران » جذب مغزها «استعمار و نواستعمار غرب براي      
 استعداد ايـران را      آستانه فروپاشي رژيم شاه، اكثريت نويسندگان و هنرمندان متجدد صاحب         

  .داد ن فكري، سياسي و حتي تشكيالتي قدرتهاي غربي تشكيل ميوابستگا
كــه )  و شــورويانگلــيس(، ابرقــدرتهاي آن روز جهــان در پايــان جنــگ جهــاني دوم

نـبض سياسـت و اقتـصاد ايـران را بـه دسـت              » فرهنگ«و  » انديشه«خواستند با تصرف      مي
در اين ميـان،    . ابت شديدي براي جلب نويسندگان و هنرمندان ايراني آغاز كردند         گيرند، رق 

 از پشتوانة قوي و مجربي از روشنفكران وابـسته و پـرورش يافتـه در                استعمار پير انگلستان  
 در مقـام اسـتادي بـراي خـود نـام و             1320كـه در دهـة        مكتب فراماسونري برخوردار بود     

 كه با حضور نظامي خود در خاك ايران بـراي نخـستين بـار    اتحاد شوروي. شتنداي دا  آوازه
ديد فعاليت خود را با حربه تبليغ و تـرويج ايـدئولوژيك              را فراهم مي  » نفوذ«شرايط مساعد   

انجمـن روابـط فرهنگـي       به ابتكار     نخستين كنگره نويسندگان ايران    1325در تير   . آغاز كرد 
ـ  ايران  نويسنده و هنرمند ايراني شركت 78در اين كنگره .  گشايش يافتوي در تهران شور  

اي و بيشتر از ايـن تعـداد را            نفر را افراد شناخته شده توده      20داشتند كه از اين ميان حدود       
 در اين دوران، فعاليت حـزب تـوده       . دادند   به غرب و فراماسونري تشكيل مي      عوامل وابسته 

انتشار دههـا نـشريه توسـط حـزب تـوده كـه طبعـاً بـه         . آميز بود موفقيت» جلب مغزها «در  
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) موفق يـا نـاموفق    (داد تا هر كسي قلم زند و استعداد خود را             نويسنده نياز داشت اجازه مي    
اي،  زنـان جـوان تـوده     عرصه گشاده نويسندگي سبب شد تا از ميان انبـوه قلـم        اين. بيازمايد

  .تعدادي نويسنده و شاعر مجرب تربيت شود و به شهرت دست يابند
هاي بعد در سطح روشنفكران ايراني به شهرتي دست يافتنـد،             از ميان افرادي كه در دهه     

  . هستند1330و  1320هاي  دهه» اي مكتب توده«بسياري از پرورش يافتگان 
، ابـراهيم    شـاهرخ مـسكوب     ،)آذيـن   به(، محمود اعتمادزاده    د، خليل ملكي  احم  جالل آل 

، ، فـروغ فرخـزاد    ، سـياوش كـسرائي    ، احمد شاملو  اقر مؤمني ، ب ، عبدالرحيم احمدي  گلستان
، محمـد   ، كـريم كـشاورز    ، احمد محمود  ، بزرگ علوي  )سايه(، هوشنگ ابتهاج    محمد زهري 

، ي، خـسرو خـسروي    الدين اديب سـلطان     ، شمس  احمدسميعي ، محمد قاضي  پروين گنابادي 
  ... .، اميرحسين جهانبگلو، نادر نادرپورنجف دريابندري

، بـه عنـوان يكـي از بنيانگـذاران          ، از رهبران حزب توده    هاي عبدالحسين نوشين    فعاليت
اي از اسـتعدادهاي جـوان نمـايش شـد كـه بـه                بيت عده  سبب جذب و تر    تئاترنو در ايران  

، ، محمـدعلي جعفـري     ماننـد حـسين خيرخـواه       هنرپيشگان معروف كـشور تبـديل شـدند،       
، خـانم ديهـيم     ، صـادق شـباويز    ، محمـدعلي كـشاورز    ، نصرت كريمـي   محمدتقي كهنموئي 

  ...  و ، اكبر مشكيناسكوئي
 كنار رفتند و به مواضع هاي سياسي، بخش اعظم اين افراد از حزب توده    به همراه تالطم  

يـاد     نادر و انگشت شمار بودنـد كـساني ماننـد زنـده            از اين ميان،  . سياسي مختلف پيوستند  
د كه شهامت گسست جسورانه از عمده مباني فكري گذشته را داشته و تجربه              احم  جالل آل 

در اكثر آنها زيرساخت فكـري  . هاي اصيل و بنيادين قرار دهند       پيشين را دستمايه روشنگري   
بينـي ماترياليـستي محفـوظ مانـد و      ويژه در بعـد جهـان     و به   » اي  توده«و  » چپ«و فرهنگي   

 از مـروجين    ،، فـروغ فرخـزاد    احمدشاملوتأثيرات خود را باقي گذارد و برخي از آنان مانند           
درجه اول فرهنگ ابتذال و الحاد و اباحه شدند و برخي مواضع كم و بيش معتدلي در پيش                  

ـ   ماننـد بـه   (ادي نيز تا آستانه انقالب اسالمي و پس از آن به حزب تـوده               افر. گرفتند ن و  آذي
  .وفادار ماندند)  و بزرگ علويمانند كريم كشاورز (و يا تنها به شوروي) كسرائي

واسـطه،    اي، مستقيم يا غيرمستقيم، با واسطه يـا بـي           تودهبه هر روي، روشنفكران مكتب      
وفادار به ماركسيسم يا بريده از سياست ولي وفـادار بـه فرهنـگ آن، سـهم قابـل توجـه و                      

 1320-1357هـاي   اساسي در تخريب فرهنگ جامعه ايراني و اشاعه فرهنگ غربي در سـال           
 نقـش روشـنفكران مكتـب       اند و از اين نظر نقـش آنـان دسـت كمـي از               و پس از آن داشته    

  .فراماسونري و سپس مكتب امريكايي نداشته و ندارد
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  كانون نويسندگان ايران
» كانون نويسندگان ايران«د جمعيتي به نام احم ياد جالل آل  ، به همت زنده   1347در سال   

د توانست بخشي از روشنفكران و نويسندگان را به منظور مبـارزه عليـه   احم  آل. شدتأسيس  
د احمـ   سانسور رژيم پهلوي و در راه آزادي بيان مجتمع و فعـال سـازد، ولـي بـا مـرگ آل                    

  .تأثير جو اختناق سانسور اين تالش معوق ماند و تحت) 1349شهريور (
نـشيني شـد و       رژيم پهلوي مجبور به عقـب       ،  1357نهضت اسالمي در سال     گيري    با اوج 

هايي   پديد شد و آنان اعالميه    » كانون نويسندگان ايران  «مجدداً امكاناتي براي تجديد فعاليت      
شـريف  » دولت آشتي «با روي كار آمدن     . عليه سانسور و در جهت آزادي قلم منتشر كردند        

جلسه ) انجمن ايران و آلمان غربي    (در انستيتو گوته تهران     » كانون نويسندگان ايران  «،  اميام
كران اين محافل با اسـتقبال قـشرهايي از دانـشجويان و روشـنف            . هاي شعر تشكيل داد     شب

كـانون  «بـدين ترتيـب،     .  هـزار نفـر حـضور يافتنـد        4غيرمذهبي مواجه شد و در آن حدود        
به مركز تجمع نويـسندگان متجـدد و غربگـرا و كـانون انـواع جريانـات                 » نويسندگان ايران 

 و   از طريق كريم سـنجابي     سياسي راست و چپ تبديل شد، تا جايي كه حتي شاپور بختيار           
در آسـتانه پيـروزي     . ، در جلـب آن كوشـيد      اي   مقدم مراغه    و به واسطة منوچهر هزارخواني   
، ن، سياوش كسرائي  آذي  به: عبارت بودند از  » كانون نويسندگان «انقالب اسالمي، گردانندگان    

هـاي سياسـي جنـاح        ولي بـه تـدريج در رقابـت       ...  و   ، اسماعيل خوئي  غالمحسين ساعدي 
 دبيـران آن مركـب از       هيـأت اي كنار زده شـدند و در اولـين مجمـع عمـومي كـانون،                  توده

 كه تازه از خـارج بـه ايـران         (، احمد شاملو  ، منوچهر هزارخواني  ، باقر پرهام  ل خوئي اسماعي
  . انتخاب شدو محسن يلفاني) آمده بود

در اين مالقـات    . رفتند) ره(به مالقات امام خميني   » نونكا«، اعضاي   1357در اول اسفند    
  : با دلسوزي و خيرخواهي به نصيحت پدرانه پرداختند و از جمله چنين فرمودندامام

قشرهاي ملت را از هم جدا كردنـد، روحـانيون را از روشـنفكران، از طبقـات                 
 مقابل هـم قـرار دادنـد و ايـن در اثـر              متفكر جدا كردند و آنها را با هم در صف         

  ...هايي بود كه استعمار براي اينكه بتواند ذخائر ما را ببرد كرده بود كوشش
كنند و استقالل را و الحمدهللا اينهـا          امروز همه با هم همصدا آزادي را طلب مي        

نه طرف راست و نه طـرف چـپ،    . ما اآلن بايد مستقل باشيم    ... به دست آمده است   
اگر بخواهيـد مملكتتـان مـستقل بـشود، اگـر           . ه تحت لواي اسالم مستقل    بلكه هم 

بخواهيد آزادي براي شما پيدا بشود، افكار متشتت را اآلن كنار بگذاريد و بـا هـم،            
دانيد كـه اآلن مملكـت مـا يـك            شما مي . همصدا با هم اين بار را به منزل برسانيد        
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  .مملكت آشفته است
الكن اشخاصي كه بخواهند اين وحدت      . ستوحدت كلمه اآلن در همه اقشار ا      

را بهم بزنند و بخواهند آنهايي كه اين وحدت را ايجاد كردند تضعيف كنند، آنهـا                
مـا  . توجه بكنيد ما خيرخـواه شـما هـستيم   . بايد تجديدنظر در فكر خودشان بكنند  

اسالم دنيا و آخـرت شـما را        . اسالم خيرخواه شما است   . خيرخواه اين ملت هستيم   
آنهايي كه آشتي ندارند بياينـد زيـر لـواي          . با اسالم آشتي بكنيد   . كند  تمند مي سعاد
  1...شما بدانيد كه اسالم همه چيز را دارد... اسالم

كـانون  «متأسفانه اين نصايح مشفقانه در جمع فوق، تنها بر عده معدودي تأثير گذارد و                
 انقالب نوپـاي اسـالمي را پـيش گرفـت و نويـسندگان              به سرعت راه مقابله با    » نويسندگان

اين ميان، افـرادي كـه بـه دليـل بيـنش الحـادي سـوداهاي                در  . مسلمان از آن كناره گرفتند    
هاي جاسوسي غـرب      پروراندند و افراد وابسته به سرويس       طلبانه و بيمارگونه در سر مي       جاه

كه در اوج انقالب اسالمي توانـست بـيش از          » كانون نويسندگان «. نقش تعيين كننده داشتند   
 نويسنده، اهل قلم و روشنفكر را مجتمع سـازد، بـه دليـل مواضـع ضـدانقالبيش تنهـا                    300

گرد آورد و پس از آن به سرعت        » اش  مجمع عمومي « نفر را در آخرين      120توانست حدود   
  .متالشي شد

  
  نانشعاب و تأسيس شوراي نويسندگان و هنرمندا

شـد، بـين    » كانون«اي    كه منجر به حذف گردانندگان توده     » مجمع عمومي «در پي اولين    
ايـن  .  مديره جديد درگيري و اخـتالف شـديد بـه وجـود آمـد              هيأتاي با     نويسندگان توده 

سيس سـازمان  و تأ)  نفر40حدود  (اي    ها سرانجام منجر به انشعاب نويسندگان توده        درگيري
ايـن شـورا در طـول فعاليـت         .  گرديد »شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران    «مستقلي به نام    

ن ماجراي ايـن انـشعاب را چنـين شـرح           آذي  به.  نفر را جلب كند    200خود توانست حدود    
  :دهد مي

  بنام خداي يكتا
نام گرفت  » شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران    «ازماني كه بعداً    لزوم تأسيس س  
 شاعر، هوشـنگ ابتهـاج      سياوش كسرائي : ن و چهار تن ديگر    آذي  به دنبال اخراج به   

 مترجم كتابهاي فلـسفي      نويسنده و محمدتقي برومند     تنكابني شاعر، فريدون » سايه«
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هاي پاييز و زمستان      احساس شد و در طي ماه     » كانون نويسندگان ايران  «و تربيتي از    
  .  نتيجه رسيد به1359 مقدمات آن فراهم گشت و در بهار سال 1358سال 

 هيـأت اختالف جدي آنان بـا      » كانون نويسندگان «اما علت اخراج نامبردگان از      
  .بود... مديره كانون

هـاي چـپ رو و         با اخـتالف گـروه     1358 مديره مزبور كه در آغاز سال        هيأت
 و غيـره    نما، جانب سوسياليستهاي ايران، ليبرالهـا و جبهـه دموكراتيـك ملـي              چپ

 را كه همراه    ن و سياوش كسرائي   آذي  توانسته بود در انتخاب كانون پيروز شود و به        
 بودنـد  1347 در سال گذاران اصلي كانون نويسندگان مد از پايه اح   آل  مرحوم جالل 

با اخراج آنها، نزديك به چهل تن به تدريج از عضويت كـانون اسـتعفا               . كنار بزند 
را بـه وجـود     » شوراي نويسندگان و هنرمنـدان ايـران      «همين عده بودند كه     . دادند

  . آوردند
نامه    تأسيس يافت و بيان    59در بهار سال    » شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران    «

بـويژه بـا پيوسـتن هنرمنـدان تئـاتر و هنرهـاي             . نامه آن به تصويب رسيد      و اساس 
انتخابـات  . بر شمار اعضاي شورا بـسرعت افـزوده شـد         ) نقاشي و غيره  (تجسمي  

 به تشكيل   هاي هنري   گروه. صورت گرفت و مسئوليت ما تقسيم شد      »  اجرائيه هيأت«
ــد، نقاشــان    ــر خــود پرداختن ــاد در مــسائل هن جلــسات هفتگــي و بحــث و انتق

هاي ديدار نوروز يا جـشن        هايي ترتيب دادند، هنرپيشگان تئاتر به مناسبت        نمايشگاه
انقالب، نمايشهائي اجرا كردند، محصول كار شـاعران و نويـسندگان و منتقـدان و               

 »شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران    «مه  اي با نام فصلنا     ديگر اهل قلم در مجموعه    
  1.شد رسيد و به فروش گذاشته مي به چاپ مي

  
  ...شوراي نويسندگان و هنرمندان ساختار

 7 اجرائيه نام داشت كه مركـب از       هيأت» شوراي نويسندگان و هنرمندان   «ارگان رهبري   
» مجمـع عمـومي   « اجرائيه در انتخابات سـاالنه       هيأت. البدل بود    عضو علي  9عضو اصلي و    

اعضاي . دو انتخابات برگزار شد   » شورا«در طول حيات    . شد  شورا، توسط اعضا برگزيده مي    
گزيـد    شورا برمـي  » سخنگوي«و  » دبير«عنوان   اجرائيه از ميان خود فردي را به         هيأتاصلي  

 هيـأت جلـسات   . دار بود   عهده) آذين  به(كه در هر دو دوره اين سمت را محمود اعتمادزاده           

                                                            
 .10/6/1362، بازجويي، محمود اعتمادزاده. 1



781  )1358 ـ 1361(سازمانهاي وابسته به حزب توده 

 محـسوب   هاي جنبي حزب تـوده      يكي از سازمان  » شوراي نويسندگان « .اجرائيه هفتگي بود  
  دبيران حزب تـوده بـا اعتمـادزاده        هيأتاز سوي   ) جوانشير(ي  اهللا ميزان   در آغاز فرج  . شد  مي

) 1360فروردين  (پس از پلنوم هفدهم     . كرد  هاي شورا نظارت مي     تماس داشت و بر فعاليت    
هر چنـد   . اي اين مسئوليت را به عهده گرفت         به عنوان دبير سازمانهاي توده     منوچهر بهزادي 

 اجرائيه و اكثريت مطلق اعضاي شـورا، عـضو يـا هـوادار حـزب تـوده                  هيأتكليه اعضاي   
شـورا  » فراكـسيون حزبـي   « نفر اعضاي    9 اجرائيه   هيأتبودند، با اين وجود از ميان اعضاي        

، سـهيال اميـر     ، اكبـر افـرا    محمود اعتمـادزاده  : اين افراد عبارت بودند از    . شدند  محسوب مي 
، سـياوش   ، محمـد زهـري    ، بهـرام حبيبـي    ، محمدعلي جعفـري   ، محمدتقي برومند  ابراهيمي
 نيز رياست جلسات اين فراكسيون را        منوچهر بهزادي  )آهنگساز(، محمدرضا لطفي    كسرائي

هـاي ترجمـه، موسـيقي،        اعضاي شورا بر حسب رشته تخصصي در گـروه         .به عهده داشت  
هاي فوق هفتگي بود      جلسات گروه . پرداختند  دگي، تئاتر، نقاشي و شعر به فعاليت مي       نويسن

هـر گـروه داراي   . جـست   اجرائيـه شـركت مـي   هيـأت و در هر جلسه بايد يكي از اعضاي     
 اي بـه نـام      نشريه» شوراي نويسندگان «.شد  بود كه توسط اعضاي جلسه انتخاب مي      » رئيس«

تيراژ .  شماره آن منتشر شد    6 داشت كه جمعاً     فصلنامه شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران     
  ). نسخه2000كمتر از (اين نشريه بسيار كم بود 

  :ير نشان دادتوان با نمودار ز را مي» شوراي نويسندگان«ساختار 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :كند ميزان موفقيت اين سازمان را چنين ارزيابي مي) آذين به(محمود اعتمادزاده 

 يا هوادار آن، برخـي      اعم از اعضاي حزب توده    » چپ«شورا با اقبال هنرمندان     
روبـرو  ) اكثريـت  (لق حزبي نداشتند و دو سه تـن از فـدائيان خلـق            كساني كه تع  

اما از نظر شورآفرينندگي هنري و شمار آثار، غير از نقاشـي كـه محـصول                . گرديد

 ب توده دبيران كميته مركزي حزهيأت

  ايهاي تودهشعبه كل سازمان
 منوچهر بهزادي: دبير

  )  نفر9(»شورا«فراكسيون حزبي
  بهزادي: مسئول

زاد:د  ن
  )  نفر16(»شورا« اجرائيههيأت

 آذين  به: دبير و سخنگو

تنظيم 

 مطالب

و  امورفني

 چاپ
گروه  مالي حسابداري

 ترجمه
گروه 

 نويسندگي

گروه 

 رتئات
گروه 

 نقاشي
گروه شعر
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شورا نتوانـست هيچگونـه     . كرد توفيق كمي به دست آورد       نسبتاً فراواني عرضه مي   
برقـرار كنـد و نتوانـست از نظـر مـساعد      رابطه هنري متقابل با هنرمندان اسـالمي      

  1.مسئوالن امور هنري برخوردار شود
  

  جمعيت ايراني هواداران صلح
  »جنگ و صلح«ماركسيسم و مسئله 

بـه اعتقـاد    . از مـسايل اساسـي ايـدئولوژي ماركسيـستي اسـت          » جنگ و صـلح   «مسئله  
 و محـصول پيـدايش مالكيـت خـصوصي و تقـسيم             يك پديدة طبقاتي  » جنگ«ماركسيسم،  

» جنگ« اشتراكي نخستين، پديده      از اين ديدگاه، در جامعه    . جامعه به طبقات اجتماعي است    
وجود نداشته و در نهايت نيز با پيدايش جامعه كمونيستي اين پديده از جهان رخت خواهد                

ها   گفتند كه صلح ميان ملت       مي نگلس و ا  ماركس. برقرار خواهد شد  » صلح جهاني «بست و   
هـاي   آل  صلح را يكي از ايده     و لنين  2المللي جامعه كمونيستي است     و امحاء جنگ، اصل بين    
  3.خواند ها مي بزرگ مبارزه كمونيست

هـايي كـه      جنـگ . كنـد   ها را به دو گروه عادالنه و ناعادالنه تقسيم مي           ماركسيسم، جنگ 
گيـرد     طبقات انقالبي و ملتهاي زيرستم عليـه اسـتثمارگران و اسـتعمار صـورت مـي                توسط

هـاي    هاي عليه طبقات و ملت      هاي استثمارگر و جنگ     هاي ميان دولت    عادالنه است و جنگ   
  .زيرستم ناعادالنه

خاصـيت ذاتـي    » جنگ افروزي «داري، ماركسيسم معتقد است كه        در تبيين نظام سرمايه   
بر اساس همـين    . است و اين نظام بدون جنگ قادر به ادامه حيات نيست          داري    نظام سرمايه 

امپرياليـسم بـه مثابـه      « در آغاز قرن بيـستم مـيالدي در تحليـل تئـوري              ديدگاه بود كه لنين   
بـر  . هاي امپرياليستي را پـيش كـشيد    ناپذير جنگ   ، تز اجتناب  »داري  ترين مرحله سرمايه    عالي

وطنـي معاصـر،      داري پيشرفته و جهان     ، در شرايط امپرياليسم به مثابه سرمايه      اساس نظر لنين  
هاي امپرياليستي بر سر تجديد تقسيم جهان ميان خـود، منجـر بـه سـتيز                  رقابت ميان قدرت  

، از ديـدگاه لنـين    . انجامد  شود و سرانجام اين تنازع به جنگهاي امپرياليستي مي          ميان آنها مي  
. هـاي امپرياليـستي بـود       گيـر ايـن جنـگ       ، نخستين پديده گسترده و همـه      نگ جهاني اول  ج

                                                            
 .10/6/1362، بازجويي، محمود اعتمادزاده. 1
 .5، ص 17، چاپ دوم، ج )به روسي (، كليات و انگلسماركس. 2
 .304، ص 26، ج ، مجموعه آثارلنين. 3
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ها و تبديل آنها به     پيوندي و اتحاد امپرياليست      معتقد به همه   1 كارل كائوتسكي  ،برخالف لنين 
  2.بود» اولترا امپرياليسم«

ـ      و تحكـيم و      و پيـدايش نخـستين حكومـت سوسياليـستي در روسـيه            ربا انقـالب اكتب
هـاي امپرياليـستي، عليـرغم     گيري تدريجي آن، ايـن نظريـه مطـرح شـد كـه قـدرت              قدرت

تضادهاي دروني خود، در مقابله با نظام نوپاي سوسياليستي اشتراك منـافع دارنـد بـر ايـن                  
بـه  . اند و اين امر از ميزان رقابت و تنازع و ستيز آنها كاسـته اسـت                 شدهاساس با هم متحد     

اسـت كـه    » دوران معاصـر  «، پيروزي انقـالب اكتبـر سـرآغاز         هاي شوروي   اعتقاد تئوريسين 
  .باشد مي» داري بحران عمومي سرمايه«مضمون آن 

هـاي امپرياليـستي رقيـب،     داد كه نه تنها قـدرت   عمالً نشان    ولي آغاز جنگ جهاني دوم    
اند، بلكه نزاع دروني آنها بر سـر تـصرف كامـل كـره                 وارد اتحاد نشده   عليه روسيه شوروي  

  . است زمين تشديد شده
داري    بـه مـانور ميـان دو جبهـه متخاصـم كـشورهاي سـرمايه               در اين زمـان، شـوروي     

 قرارداد صـلح امـضا      پرداخت و ابتدا با آلمان هيتلري     ) شيست دولتهاي ليبرال  هاي فا   دولت(
جبهـه  «كرد و سپس با تقويت بنيه دفاعي خود به جبهه كشورهاي ضدفاشيست پيوسـت و                

  .تشكيل شد» متفقين
 سوسياليستي عمالً متحد همه قـدرتهاي بـزرگ         ، شوروي بنابراين، در جنگ جهاني دوم    

. بـود )  و امريكاي امپرياليـست     فاشيستي و سپس انگليس    در آغاز آلمان  (داري غرب     سرمايه
 در طـول    المللي براي اتحـاد شـوروي        بزرگترين موفقيت بين   پيروزي در جنگ جهاني دوم    

در صـحنه   » ابرقـدرت «شـد كـه ايـن كـشور را بـه يـك                تاريخ موجوديت آن محسوب مي    
، ، پيـروزي در جنـگ جهـاني دوم        هاي شـوروي    از ديدگاه تئوريسين  . المللي تبديل كرد    بين

سياليسم به يك بلوك جهـاني  يعني تبديل سو» سيستم جهاني سوسياليستي «سرآغاز پيدايش   
. بود...)  و    و كوبا  ، آلباني و بعدها در ويتنام     ، كره شمالي   و سپس در چين    در اروپاي شرقي  (

  .شد خوانده مي» داري بحران عمومي سرمايه«اين مقطع، دومين مرحله 
توسـط  » هـاي امپرياليـستي     ناپـذيري جنـگ     اجتنـاب  «، تز لنين  جنگ جهاني دوم  پس از   
، دبيركل حزب كمونيست  مورد تجديدنظر قرار گرفت و خروشچف     هاي شوروي   تئوريسين
بحــران عمــومي «م داشــت كــه مرحلــه كنــوني ، در كنگــرة بيــستم حــزب اعــالشــوروي

                                                            
1. Karl Kautsky (1854-1938). 
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784 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

» اردوگـاه جهـاني  «، كه شاخص آن فرارويي امپرياليسم از يك كشور بـه يـك       »داري  سرمايه
المللي مطرح شـود و       است، سبب شده كه نظام سوسياليستي به عنوان يك قدرت معتبر بين           

تناب كنند، زيـرا    از جنگ ميان خود اج    ) هاي دروني   عليرغم تضادها و رقابت   (ها    امپرياليست
  .خواهد شد» اردوگاه سوسياليسم«چنين جنگي منجر به تقويت 

تضاد اردوگـاه    «المللي در دنياي پس از جنگ جهاني دوم         بنابراين مضمون مناسبات بين   
. »تضاد ميـان قـدرتهاي امپرياليـستي      «بود و نه مانند قبل،      » سوسياليسم و اردوگاه امپرياليسم   

هـاي   ديگـر معتبـر نبـود و جنـگ    » هـاي امپرياليـستي   ناپـذيري جنـگ     اجتنـاب «ابراين تز،   بن
  .نمود پذير مي امپرياليستي اجتناب

اين تز كنگـره بيـستم را       ) ، مسكو 1957(المللي احزاب كمونيست      نخستين كنفرانس بين  
  .اعالم داشت»  مامسئله مركزي دوران«را » جنگ و صلح«مورد تأييد قرار داد و مسئله 

 بدان معنا كه با پيدايش اردوگـاه        ؛المللي بود   اين تز داراي نتايج عملي در ديپلماسي بين       
سوسياليستي در مقابل اردوگاه امپرياليستي، امكان جلوگيري از جنگ جهـاني پديـد شـد و                

كوشـيدند جلـوي      مـي » آميـز   همزيستي مـسالمت  «كشورهاي سوسياليستي بايد با ديپلماسي      
  .هاي امپرياليستي را بگيرند جنگ

داري تغيير نكرد، ولي پيدايش توازن جديد نيروهـاي   افروزي نظام سرمايه خصلت جنگ 
داري   از آنجا كه سـرمايه    . هاي امپرياليسم شد    افروزي  المللي مانع اساسي در جهت جنگ       بين

خـود بـه نظـاميگري و    ) سـيكليك (هـاي ادواري   براي ادامـه حيـات و فرونـشاندن بحـران     
داري را از درون به نابودي  توانست نظام سرمايه مي» صلح جهاني«افروزي نياز داشت،   جنگ
به شعار اصـلي سياسـت خـارجي        » صلح و سوسياليسم  «بر اساس اين تئوري، شعار      . بكشد

  .احزاب كمونيست تبديل شد
مواجه شد كـه   ) رهبر حزب كمونيست چين   (اين تئوري با مخالفت جدي مائوتسه دون        

 ها، خروشـچف    مائوئيست. ناپذيري جنگ امپرياليستي معتقد بود      همچنان به تز لنيني اجتناب    
 را به سازش با امپرياليسم متهم كردند و بر حفظ اصول لنيني در              و احزاب تز هوادار مسكو    

 نيـز در   از مرگ مائو، رهبران چينپس. تأكيد ورزيدند» تجديدنظر طلبي خروشچفي «مقابل  
با بلـوك غـرب و سـپس        » آميز  همزيستي مسالمت «اين تئوري تجديدنظر كرده و خود، راه        

هاي اقتصادي و ديپلماتيك ماركسيـسم را پيمودنـد و وارد           تجديدنظرهاي اساسي در تئوري   
  .داري شدند  مسير همپيوندي با دنياي سرمايه

به شـعار   » صلح« شعار   س چنين ديدگاهي، پس از جنگ جهاني دوم       به هر روي، بر اسا    
در واقـع،   . المللـي تبـديل شـد        و احزاب كمونيست در ديپلماسي بـين       اصلي اتحاد شوروي  
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، كـه در  گيري تبليغاتي از روحيات نفرت از جنـگ جهـاني دوم          خواست با بهره     مي شوروي
دنياي پس از جنگ، توسعه و عمق يافته بود افكار عمومي جهان را به سـوي خـود جلـب                    

افروزانه و تجاوزكارانه اين ابرقدرت پس از جنگ جهاني           هاي جنگ   كند، ولي عمالً سياست   
  .اي پديد نشود دوم، سبب شد تا چنين وجهه
 و بـاالخره تجـاوز       و سـپس در چكـسلواكي       مجارسـتان   در مداخله نظامي ارتش سرخ   

 را به شدت تيره ساخت و او را به عنـوان             اسالمي، چهره اتحاد شوروي    نظامي به افغانستان  
  .يك ابرقدرت تجاوزگر در صحنه افكار عمومي جهان مطرح نمود

، شـعار    در صحنه سوسياليسم و شكست تجـاوز افغانـستان         پديده گورباچف با پيدايش   
نمود و ثابت شد كه نـه تنهـا           بنيه و افشا شده مي      شعاري به شدت بي   » صلح و سوسياليسم  «

تاي مطامع   سوسياليست نيز در راس    هاي امپرياليستي بلوك غرب، بلكه اتحاد شوروي        قدرت
ها و دعاوي ماركسيستي در مسئله        اين تحوالت نقطه پاياني بر تئوري     .  افروز بود   خود جنگ 

  .شد» جنگ و صلح«
  

  جنبش جهاني صلح
المللـي اسـت كـه بـروز آن در اسـتكبار ذاتـي                هاي بـين    ترين پديده   جنگ يكي از شوم   

عـه عوامـل بـسيار    ها يكي نيست و مجمو     علل پيدايش جنگ  . هاي الحادي ريشه دارد     دولت
، اقتصادي، سياسي و غيره در      )»يهاي صليب   جنگ«مانند  (متنوع و گوناگون فرهنگي، مذهبي      

پديـده  «بنـابراين، تبيـين پديـده جنـگ بـه عنـوان             . ها مؤثر است    پيدايش جنگ ميان دولت   
  .اي است بسيار سطحي و كليشه» طبقاتي

 را به نابودي كشيده اسـت،       ي بسياري ها  جنگ انسان در طول تاريخ كهن جامعه بشري،       
تـر و     ولي با پيدايش تمدن معاصر غربي و انقالب صنعتي، سيماي جنگ بـسيار غيرانـساني              

بنابراين، تمدن نوين مغرب زمين     . تر شده است  شديدتر و     تر و تلفات آن بس عظيم      هولناك
ار در مقياس ميليوني را براي      جنگ و كشت  ) داري و سوسياليستي آن       در هر دو چهره سرمايه    (

  .آن پوچ و عوامفريبانه است» صلح دوستي«بشريت به ارمغان آورده و دعاوي 
پيوندي آن را با پديده جنـگ         توجه به فرآيند پيدايش و توسعه تمدن الحادي غرب، هم         

نفـر، در    000/003/3/ در جنـگ   در قرن هفدهم ميالدي، تلفات انساني اروپـا       . دهد  نشان مي 
ايـن در حـالي     .  نفر بوده است   000/692/5/ نفر و در قرن نوزدهم     000/372/5/قرن هجدهم 

 نفـر فقـط در اروپـا كـشته          000/395/27/است كه در قرن بيستم تا پايان جنگ جهاني دوم         
سان كـشته   ميليون ان5به عالوه در جنگ دوم، در كشورهاي آسيايي و آفريقايي نيز         . اند  شده
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  .اند شده
قريـب  .) م1944ـ1949 (هاي انقالبي چين     و پس از آن، در جنگ      طي جنگ جهاني دوم   

  عليـه اسـتعمار فرانـسه      بخش مـردم مـسلمان الجزايـر        به يك ميليون نفر و در جنگ رهايي       
 هزار نفر طي    900 عليه استعمار، قريب به      هاي امريكاي التين   انقالبي ملت .) م1954ـ1962(

در جنـگ   . هـا بـه قتـل رسـيدند         هاي چريكي، تظاهرات خياباني و اعتصابات و قيـام          جنگ
ان  صدها هزار نفر، در جنـگ مجاهـدين مـسلم           عليه تجاوز امريكا   بخش مردم ويتنام    رهايي

 در حمالت اياالت متحـده    اخيراً  گناه و      صدها هزار نفر انسان بي     افغان عليه تجاوز شوروي   
تجـاوز  . گناه بـسياري كـشته شـدند         نيز انسانهاي بي    و عراق  به دو كشور اسالمي افغانستان    

 كه با تحريك امپرياليسم غرب و حمايـت      پاي اسالمي در ايران   سياه صدامي عليه انقالب نو    
گناه را  ها هزار انسان بي هر دو ابرقدرت كاپيتاليستي و سوسياليستي وقت صورت گرفت، ده      

  .هاي الحادي غربي كشيد به كام مطامع جهانخوارانه قدرت
الحادي معاصـر غـرب در      افروزي، به عنوان جزء جدايي ناپذير تمدن          پديده شوم جنگ  

. المللي، جنبش واكنشي و اعتراضي صلح را پديد آورد          سطح جهاني و در افكار عمومي بين      
 و پس از آن در سطح جهان، به ويژه در           هاي جنگ جهاني دوم     اين جنبش، به ويژه در سال     

  .، هواداران بسيار يافتاروپا
هاي اشغالگر    تأثير فجايع ارتش    در ايران نيز بازخورد داشت و تحت      جنبش جهاني صلح    

  در افكـار عمـومي ايـران       ، نفرت از جنـگ جهـاني دوم        در ايران   و شوروي  ، انگليس امريكا
  . رسوخ كرد

ها     با شركت ميليون  » جنبش ضدجنگ « نيز    در ويتنام  جاوزكارانه امريكا در دوران جنگ ت   
  . بود امريكا، عامل مهمي در خروج نيروهاي امريكايي از ويتنامانسان عادي اياالت متحده

 و احزاب كمونيست بـه ايـن پديـده مهـم جهـاني           هم بلوك غرب و هم اتحاد شوروي      
. برداري كنند توجه داشتند و كوشيدند از آن به سود اهداف ايدئولوژيك ـ سياسي خود بهره 

هـاي صـلح      انـستيتوي پـژوهش   «در راستاي چنين هدفي بود كه در غرب، مجـامعي چـون             
سـازمانهاي غربـي صـلح در       . داافت  به راه مي  » يهاي صلح جهان    ژوهشانستيتوي پ «و  » اكاناد

را عامـل   » الملـل   كمونيسم بـين  « و   كوشيدند تا زيركانه شوروي     هاي تبليغي خود مي     فعاليت
 بزرگترين كـارزار تبليغـي را   جاوز افغانستاناصلي جنگ و تجاوز معرفي كنند و در مسئله ت      

كوشيد تا لبه تيـز حملـه را          مي» شوراي جهاني صلح  «در مقابل   .  سازمان دادند  عليه شوروي 
 ابتكار عمـل را بـه دسـت       به ويتنام  متوجه غرب كند و در حالي كه در مسئله تجاوز امريكا          

جالب توجه اين است كه در      .  به انفعال و سكوت گرائيد     داشت، در مسئله تجاوز افغانستان    
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، همه مجامع جهاني صلح وابسته بـه دو          به نظام جمهوري اسالمي ايران     مسئله تجاوز صدام  
 چـشم    موضـع گرفتنـد و بـر جنايـات صـدام           آوا شده و عليه ايران      ق و غرب هم   بلوك شر 
  .پوشيدند

  
  در ايران» جمعيت صلح«

ان،  و در جه   گيري از جو ضدجنگ در ايران        با بهره  1320-1332 در سالهاي    حزب توده 
واقعيت اين است كه در ميان احـزاب و جريانـات           .  گيرد  كوشيد تا از آن به سود خود بهره       

بـرداري     تنها جرياني بود كه ماهرانه به فكـر چنـين بهـره            ، حزب توده  سياسي آن روز ايران   
بـه عنـوان عـضو      »  ايراني هواداران صـلح    جمعيت«،  1329 در تير  به ابتكار حزب توده    .افتاد

اي از افـراد      حـزب تـوده موفـق شـد عـده         . تـشكيل شـد   » هواداران صلح «جمعيت جهاني   
 مديرة آن، افـرادي ماننـد دكتـر    هيأتاي و سرشناس را به جمعيت جلب كند و در             غيرتوده

  . شركت داشتندالشعراي بهار  و ملكزاده  ابوالحسن حائري،علي شايگانسيد
  بـا دكتـر فـروتن    اجرائيه حزب تودههيأتدر » جمعيت صلح«در اين دوران، مسئوليت     

 ، به مديريت احمد لنكرانـي     مصلحتاي به نام      روزنامه» جمعيت ايراني هواداران صلح   « .بود
طرف و حتـي ضدكمونيـست ولـي داراي           هاي بي   كرد و با درج مقاالت شخصيت       منتشر مي 

 اما به زودي ماهيت كمونيستي      .داشت  ي كمونيستي خود را پنهان مي     وجهه در جامعه، سيما   
ايـن جمعيـت موفـق      .  گرفتند  هاي غيركمونيست از آن كناره      جمعيت فاش شد و شخصيت    

 مبني بر منع استعمال سـالح اتمـي از سراسـر             هزار امضا زير بيانيه صلح استكهلم      500شد  
  .كشور گردآوري كند

بـرداري تبليغـاتي      ي نيز اين بيانيه را امضا كرد كه بعدها مورد بهره          اهللا كاشان   مرحوم آيت 
  .قرار گرفت» جمعيت صلح«

» جمعيـت صـلح   «،   تا انقالب اسالمي ايـران     1332  مرداد 28در سالهاي پس از كودتاي      
شـوراي  «گيـري از عـضويت آن در           بـا بهـره    وجود واقعي نداشت و تنها سران حزب توده       

كردنـد و از امكانـات مـادي دبيرخانـه آن             هاي شورا شـركت مـي        در اجالس  »جهاني صلح 
  .شدند مند مي بهره

، يكـي از متـرجمين هـوادار         و تجديد فعاليت حزب تـوده       اسالمي ايران  پس از انقالب  
، رأساً و بدون تـصويب رهبـري حـزب تـوده بـه تـشكيل                حزب توده به نام فريدون شايان     

ايـن  اقـدام بـا واكـنش خـصمانه      . دسـت زد » جمعيت ايراني حاميان صلح«جمعيتي به نام    
تحريك شدند، قرار گرفـت و      » جمعيت صلح «رهبري حزب توده كه توسط فعالين قديمي        
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.  و حزب توده، متهم و منـزوي شـد    ، عليرغم وابستگي شديد ايدئولوژيك به شوروي      شايان
دست زدند كه تـا     » جمعيت ايراني هواداران صلح   «ن قديمي به تأسيس     ، فعاال وي ديگر از س 
كرد، ولي عمالً بـه       اين جمعيت نشريات و جزواتي منتشر مي      .  موجوديت داشت  1361سال  

ي بـا   دليل جو انقالبي كشور و آگاهي باالي توده مردم و بـه ويـژه بـه علـت شـور همگـان                     
  .هاي جنگ تحميلي، نتوانست جاذبه و فعاليتي داشته باشد شركت در جبهه

 30بـود كـه در آن حـدود         » شوراي صلح «داراي جلساتي به نام     » جمعيت ايراني صلح  «
انتخـاب  »  مـديره هيـأت «اي را بـه نـام    اين جلسه از ميان خـود عـده     . كردند  نفر شركت مي  

»  اجرائيـه  هيأت« نفر به عنوان     27 برگزار شد    1360خرين انتخابات كه در سال      در آ . كرد  مي
»  مـديره  هيـأت « بودند به عنوان      نفر كه همه اعضاي سرشناس حزب توده       14و از ميان آنها     
بـود كـه زيرنظـر منـوچهر        » جمعيت صلح «دبير  ) آذين  به(محمود اعتمادزاده   . انتخاب شدند 

  .كرد اي كميته مركزي حزب فعاليت مي  دبير سازمانهاي تودهبهزادي
هـاي ايـن جمعيـت را         ، فعاليت »جمعيت صلح « مديره   هيأت، عضو   عبدالصمد خيرخواه 
  :كند  چنين ارزيابي ميپس از انقالب اسالمي

بطوريكه در حدود يكسال از نزديك شاهد آن بودم اين فعاليت نزديك به صفر              
ممكن است در كشورهاي ديگر فعاليتهـايش تـا         . بود و با شكست كامل همراه بود      

علت . اي با موفقيت همراه بود، ولي در كشور هيچگونه موفقيتي نداشته است             اندازه
نقالب اسالمي و خلع سالح كردن اين جمعيـت و امثـال            آنهم از يكطرف پيروزي ا    

در ثاني ناديده گرفتن يكـي از ابرقـدرتها و حملـه انحـصاري بـه                . آن بوده است  
  1.ابرقدرت ديگر بوده است

  
   ايرانجمعيت حقوقدانان دمكرات

 در سـالهاي    ب تـوده  هاي پوششي وابسته بـه حـز        اين جمعيت به عنوان يكي از سازمان      
  . نيز سابقه فعاليت داشته است1332-1320

بـه ويـژه   . به بود  داراي مسايل حقوقي و قضايي مبتالپس از انقالب اسالمي حزب توده     
تي گـشتند از نظـر شناسـنامه و گذرنامـه مـشكال              باز مـي   هايي كه از خارج به ايران       اي  توده

مجموعه نيازهاي حقوقي و قضايي سبب شد تا حزب توده به تشكل حقوقـدانان و             . داشتند
  . وكالي عضو و هوادار حزب بپردازد

                                                            
 .1362، بازجويي، عبدالصمد خيرخواه. 1
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كميتـه مركـزي بـه      » شـعبه روابـط عمـومي     « بـا    قضايي و حقوقي حزب توده    رسيدگي  
  . آن آشنا شديم بود كه قبالً باعموييمسئوليت محمدعلي 

شـعبه روابـط    « صـنفي بـود و در جنـب          يتـشكل »  ايـران  جمعيت حقوقدانان دمكرات  «
اين جمعيت عالوه بر تمشيت امور      .  تشكيل شد  عموييكميته مركزي به مسئوليت     » عمومي

 جامعه حقوقدانان كشور به حقوقي حزب، داراي كاركرد صنفي بود و وظيفه داشت در ميان      
  . را پيش بردعنوان يك صنف، مشي حزب توده

تـشكيل  » جمعيت حقوقـدانان ايـران     «1358، در سال    با اوجگيري انقالب اسالمي ايران    
در رأس ايـن    . اسـي شـركت داشـتند      سي ر آن حقوقـدانان داراي همـه گرايـشهاي        شد كه د  

ي قرار داشتند و وكالي عضو حـزب        اهللا متين دفتر     و دكتر هدايت   جمعيت دكتر حسن نزيه   
 با پيروزي انقالب، به تدريج چهره وابـسته نزيـه  . كردند  نيز در اين جمعيت فعاليت مي   توده

بـا  .  افشا شد و حقوقدانان مسلمان فعال در اين جمعيت از آن كناره گرفتنـد              و متين دفتري  
اي بقاي خود را در اين جمعيت صالح ندانستند و بـه              پيدايش وضعيت جديد، وكالي توده    

كه مـتن آن در روزنامـه   (ي ا  ماده7 با انتشار اعالميه  1359انشعاب از آن پرداخته و در سال        
  .موجوديت مستقل خود را اعالم كردند)  چاپ شدآيندگان

وجه   اي بودند و به هيچ       عضو بود كه همه توده     20داراي  » جمعيت حقوقدانان دمكرات  «
كشور را جلب كرده و بـه يـك         نتوانست بخش قابل اعتنايي از جامعه حقوقدانان و قضات          

  .تبديل شود» صنفي«سازمان 
فعاليت جمعيت به مواردي چون ارسال تبريك به ايـن يـا آن مقـام و نهـاد، اظهـارنظر                    
دربارة قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و ارسال آن به كميسيون قضايي مجلس، اظهارنظر               

ـ       اي  ر قـانون وكالـت و ارسـال نامـه    دربارة اليحة پيشنهادي شوراي عالي قضايي دربارة تغيي
و تالش براي ثبت جمعيت و انجام امور حقوقي حـزب           » جمعيت جهاني حقوقدانان  «براي  
  .منحصر بود» شعبه روابط عمومي« در چارچوب توده
شد كه در رأس      ياداره م )  عضو 7با  ( مديره   هيأتتوسط  » جمعيت حقوقدانان دمكرات  «
هـاي پـژوهش، تبليغـات،        اعضاي جمعيـت در كميـسيون     . قرار داشت » رئيس جمعيت «آن  

» شـعبه پـژوهش   «كميسيون پژوهش، بـا     . روابط عمومي، تشكيالت و مالي عضويت داشتند      
  . مرتبط بودكميته مركزي حزب توده





  

  

  مبخش شش      

  ردهاي آنانحالل حزب توده و دستاو

        

  

  

  

  آغاز سخن
، اطالعات دقيق و مستند و شـواهد نظـري و عملـي مـسئولين               1361در نيمه دوم سال     

 در شرف تكوين بـود      كشور را در جريان يك توطئه گسترده و عميق كه توسط حزب توده            
  . داد گرفته بود، قرار فهد را و براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران

 شـناخت   از بدو پيروزي انقالب اسالمي، مسئولين نظام نسبت به ماهيـت حـزب تـوده              
ها در ايران و سـاير   اين شناخت، كه از تجربه عميق بررسي فعاليت كمونيست     . كافي داشتند 

ين نظـام را  ، كافي بود تـا رهبـري انقـالب و مـسئول           گرفت  ميكشورهاي اسالمي سرچشمه    
. شـياري معطـوف دارد    ونسبت به فعاليت حزب توده و ساير گروههاي چپ در ايران بـه ه             

 تأكيـد  بـر ايـن هوشـياري        بارهـا ، در سخنان خود، پيش و پس از انقالب،          )ره(امام خميني 
بـا  » اتحـاد «ورزيدند و تالشهاي جريانهـاي ماركسيـستي و التقـاطي را كـه منافقانـه دم از                   

، شـرايط   1358 -1361 در سـالهاي     ،وجود ايـن  با   .كردندزدند، خنثي     يروهاي مسلمان مي  ن
ري ايشـ ونحوي بـود كـه مـسئولين در عـين ابـراز ه            ه   فرهنگي و سياسي كشور ب     ،اجتماعي

.  را، عليـرغم عمليـات مخـرب آن، تحمـل كننـد            كوشيدند فعاليت رسمي حـزب تـوده        مي
 تعهد نظام نسبت    اين چهارسال شد،   فعاليت آزادانه حزب توده در       مهمترين عاملي كه سبب   

 به صراحت    در آخرين روزهاي اقامت خود در پاريس       )ره(امام. بود» اصل آزادي عقيده  «به  
د بـود  نـ هـا آزاد خواه   ماركسيست«:  ورزيده و اعالم داشتند در نظام آينده       تأكيدبر اين اصل    

  1.»هاي خود را بيان كنند، اما آزادي توطئه عليه كشور را نخواهند داشت تهخواس
اصل، كه نظام جمهوري اسالمي عمالً تاكنون نيز پايبندي خود را بـه آن بـه ثبـوت                  اين  

هـا در شـرايط       اصل پويـايي انديـشه    «بعد نخست را    : رسانيده، از دو بعد قابل بررسي است      
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ها نـه تنهـا بـيم نـدارد، بلكـه آن را بـراي                 تعارض انديشه اسالم از   . توان ناميد   مي» تعارض
اسالم مكتبي اسـت كـه در همـه         . داند  افراد مفيد مي   هان مباني مكتبي و انتخاب آگاه     ياعتال

 رسانده و در شرايطي كه مكتـب در         اثباتابعاد نظري و عملي توانمندي و غناي خود را به           
ـ اجهه مكتبي و فرهنگـي و دفـع عقال        آميز قرار گيرد، مو     معرض شبهات كفرآلود و شرك     ي ي

شمرد و نه سركوب قهرآميز تفكر و رقيـب           تفكر منحرف از راه تعميق انديشه را كارساز مي        
  : نويسد  مياستاد شهيد مرتضي مطهري. و مهاجم را

 من هرگز از پيـدايش افـراد شـكاك در           ،ام  هاي خود نوشته    من مكرر در نوشته   
شـوم هـيچ، از       ثر كه نمي  أ اسالم سخنراني كنند و مقاله بنويسند، مت        عليهاجتماع كه   

شود كه چهـره      دانم پيدايش اينها سبب مي      چون مي . شوم  يك نظر خوشحال هم مي    
وجود افراد شكاك و افرادي كـه عليـه ديـن سـخنراني             . اسالم بيشتر نمايان بشود   

روح باشـند كـه در        و بي كنند، وقتي خطرناك است كه حاميان دين آنقدر مرده            مي
اما اگر همـين مقـدار حيـات و         .  نشان ندهند   العمل  ني عكس عمقام جواب برنيايند ي   

  عمـل لا زندگي در ملت اسالم وجود داشته باشد كه در مقابل ضربت دشمن عكـس           
همانطوري كه در طول    . نشان بدهد، مطمئن باشيد در نهايت امر به نفع اسالم است          

يانـاً عليـه اسـالم    ح پيدا شد عليه شيعه بالخـصوص و ا  سال اخير، كسروي   40-30
ديگري زدند و به اساس اسالم      حرفهاي  ل ما   قابها آمدند در م     اي    توده. چيزها نوشت 

نام حمايت از مليـت ايرانـي عليـه         ه  اعتراض كردند، افراد ديگري پيدا شدند كه ب       
واهند و قصد داشته باشند، بطور      اينها بدون اينكه خودشان بخ    . اسالم سخناني گفتند  

چقـدر  . ها آمدند اي توده... داند غيرمستقيم آنقدر به اسالم خدمت كردند كه خدا مي    
طور غيرمسقيم بدون اينكه خودشان بخواهند به منطق فلسفي و منطـق            ه  توانستند ب 

يعني اينها سبب شدند كه دستهاي علماي اسـالم از          . اجتماعي اسالم خدمت بكنند   
  . بيرون آمد و چه آثار نفيسي در اين زمينه منتشر شدآستين 

يك دين زنده آنوقت بيم دارد      . يك دين زنده هرگز از اينگونه حرفها بيم ندارد        
 مـا در گذشـته      متأسـفانه العمل نشان ندهند و       كه ملتش آنقدر مرده باشد كه عكس      

  ... گاهي چنين چيزي داشتيم
 است، براساس حساب اسـت، بـر        اساساً ديني كه منطقش براساس فكر و عقل       

. اساس فلسفه است، براساس يك سلسله مصالح است، در اين جهت نگراني ندارد            
روي همين حساب از صدر اسالم تاكنون آن آزادي تفكري كه اسالم به مسلمين و               
به ملل ديگر درباره اسالم داده، هيچ ملت ديگري نداده است و ايـن از افتخـارات                 
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  1.اسالم است
 -، ضرورت بازسازي فكري و فرهنگي نسلي بود كـه در دوران حاكميـت شـاه    بعد دوم 

اين بخش از جامعه كـه در شـرايط سـلطه    .  به شدت به فرهنگ غربي آلوده شده بود امريكا
هاي فرهنگي وارد نظام نـوين اسـالمي    هاي نظري و آلودگي پرورش يافته بود، با پيشداوري 

. ، مجتمـع شـد    هاي مختلف چپ، از جملـه حـزب تـوده            از آن پيرامون گروه    شد و بخشي  
هـاي    هـا و ارزش     مسئولين انقالب و نظام اميد داشتند كه با گذشت زمان و آشنايي با آرمان             

ـ  آلوده و صادق ايـن نيروهـا بـه آغـوش اسـالم بـاز گرد                 تدريج عناصر كمتر  ه  اسالمي ب  . دن
راستي همچون پدري دلسوز بارها و بارها در اين زمينه سخن گفتند و كوشيدند            ه   ب )ره(امام

  :  از جمله چنين فرمودند)ره(امام.  بازگشت اين قبيل افراد را فراهم سازند تا زمينه
كننـد و اسـتقالل را والحمـداهللا          امروز همه با هم همصدا آزادي را طلب مي        ... 
هم انشاءاهللا با آراي     خواهند كه آن    اسالمي را مي    دست آمده است و جمهوري    اينها ب 

 الزم است براي همه مـا حفـظ ايـن وحـدت              اآلنآنچه كه   . آيد  عمومي بدست مي  
نه طرف راست و نه طـرف چـپ، بلكـه همـه             .  بايد مستقل باشيم   اآلنما از   . است

  . تحت لواي اسالم مستقل
ود، اگر بخواهيد آزادي براي شما پيدا بـشود،         اگر بخواهيد مملكتتان مستقل بش    

 كنار بگذاريد، و با هم، همصدا، با هم ايـن بـار را بـه منـزل                  اآلنافكار متشتت را    
  .  مملكت ما يك مملكت آشفته استاآلندانيد كه  شما مي. برسانيد
لكـن اشخاصـي كـه بخواهنـد ايـن      .  در همه اقشار استاآلنوحدت كلمه   ... 

نند و بخواهند آنهائي كه اين وحدت را ايجاد كردنـد تـضعيف             هم بز ه  وحدت را ب  
كنند، آنها بايد تجديدنظر در فكر خودشان بكنند، توجه بكنيد مـا خيرخـواه شـما                

اسالم دنيا و آخرت . اسالم خيرخواه شما است   . ما خيرخواه اين ملت هستيم    . هستيم
شتي ندارند بيايند زيـر     آنهايي كه آ  . با اسالم آشتي بكنيد   . كند   مي تمندشما را سعاد  
 قشرهائي  وبيايند تعليمات اسالمي كه اجانب نگذاشتند كه معلوم شود          . لواي اسالم 

كه به آنها مربوط نيست رها كردند و تعاليمي را كه به آنها مربوط بود و بـا منـافع                    
شار تنگذاشتند كه ما مطالعه بكنيم و نگذاشتند كه ما ان         . آنها مخالف بود نگه داشتند    

از وقتي كه ازدواج بـين مـرد و زن          . شما بدانيد كه اسالم همه چيز را دارد       . يمبده
رود آثار دارد، احكام دارد، دستور دارد، همه         شود تا وقتي كه توي قبر مي        انجام مي 
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دستورهاي مترقي، همه دستورهائي كه براي سعادت انسان چه در اين دنيا و چه در 
  1... آن دنيا مفيد است

 دگرانديـشي را    ي مغرب زمين كه هر    يديدگاه اسالمي با ديدگاه قرون وسطا     مقايسه اين   
ي نظري و   يهاي درخشان پويا    به صالبه كشيد و چهره    ) تفتيش عقايد (» سيوناانگيز«با حربه   

كه  ي آفريد يها  را به مسلخ كشاند و جنايت     )  و جئوردانوبرونو  مانند گاليله (نوانديشي علمي   
  .است، جالب توجه استمشهور تاريخ 

تجربه هفتادساله جهان ماركسيسم كه شاخص آن تفتيش عقايـد           اين ديدگاه همچنين با   
  . استاليني و نواستاليني است نيز تفاوت ماهوي دارد

 نه تنها دگر انديشان بلكه عامه مردم و حتي           دهنده كشتار و سركوب     ، ابعاد تكان  دهر چن 
 افـشا شـده و    و پـس از آن، در دورة ميخائيـل گوربـاچف    در دوران استالينخواص حزبي 

         ند، لـيكن بجـا     شتگذا  ه  مطبوعات رسمي احزاب كمونيست نيز بر اين واقعيات مدهش صح
  : اي از آن توجه شود است تا به گوشه

، درباره سركوب معتقدين به اديان در نظـام         ، نويسنده شهير روس   الكساندر سولژنيتسين 
  : نويسد  چنين مي1930 و 1920هاي   در دههنوخاسته شوروي

   كميسيون ويژه مبارزه با ضد انقالب و تخريب و سفته بازي           1922در بهار سال    
...  پيدا كرده بود، درصدد دخالت در امور كليسا برآمد         او. پ . گكه عنوان   ،  )چكا(

با اين همه، از بيخ و بن برانداختن مذهب در اين مملكت، كه در جريـان سـالهاي                  
بود، از راه ديگري  2»د.و.كا. ان«و » او. پ. گ« يكي از بزرگترين هدفهاي 30 و 20

. توانـست بيايـد      مـذهب تحقـق نمـي      گروه جماعت ارتـدكس     جز بازداشت گروه  
 پـيش از انقـالب، را از همـه ملـوث     ها را كه وجودشان روسـيه      ها و راهبه    كشيش

نـد، بـه   دآور يـرون مـي  ها ب ها و صومعه   گروه، از كليسا    كرد، فشرده فشرده، گروه     مي
 به ويژه، دست به توقيف و محاكمه        ؛كردند  انداختند و از ديارشان نفي مي      زندان مي 

دايـره پـشت سـرهم گـسترش        . زدند كه جنبش و كوششي داشـتند       هايي مي   منؤم
هاي ساده و بينوا، پيرمـردان و         يافت و اكنون مدتي بود كه نوبت بازداشت مؤمن          مي

تري داشتند و از آن پس و سالهاي دراز،  ه ايمان سرسختانهويژه زناني شده بود كه ب
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  .  شدبه ايشان داده» خواهران شفقت« لقب گاهها در زندانهاي سر راه و بازداشت
گمان، فرض اين بود كه بازداشت و محاكمه اينان بـه سـبب خـود ديـن و                    بي

ا بانـگ  گيرد كه اعتقادهايشان را ب  آن صورت مي گيرد، كه براي    مذهب صورت نمي  
  . دهند دارند و فرزندانشان را با همين فكر پرورش مي بلند اعالم مي

تواني، نمازت را بـه    مي نوشته) Tania khodke vitch  (ويچ كهخود چنان كه تانيا
و اين شعر بـرايش ده      . (به اين شرط كه جز خدا كسي نشنود       ... آزادي بخواني اما    

برد به حقيقت روح و جوهر روحـاني دسـت             كسي كه گمان مي    .)سال آب خورد  
، قـضيه تعلـيم     20در سـالهاي    . يافته است، بايد از فرزندان خويشتن پنهانش بدارد       

 جـرم سياسـي     10 بنـد    -58اصول دين و مذهب به فرزندان خود، به موجب ماده           
  1.شناخته شد و به زبان ديگر، تبليغ ضدانقالبي به حساب آمد

اسالمي، عليرغم فشار كـم    بر اساس اين بينش مكتبي، نظام نوپاي جمهوري        هر روي، ه  ب
ه ب. هاي چپ را پذيرا شد      نظير ضدانقالب داخلي و خارجي، فعاليت آزادانه احزاب و گروه         

هـاي وجـودي و        بخش عمده اين جريانات كه زيست در شرايط آرام سياسي انگيزه            تدريج
شـان را     رد و دستمايه بس حقيرانه فرهنـگ و انديـشه         ب  هاي موجوديشان را به تاراج مي       مايه

از صحنه حيات اجتمـاعي     توسط مردم   برمال ساخت، راه توطئه و آشوب را پيش گرفتند و           
  . كشور حذف شدند

هاي   انه كوشيد تا توطئه   ك ترفندي خاص پيش گرفت و زير      ولي در اين ميان حزب توده     
  . از نظام انقالبي پنهان داردخود را زير پوشش حمايت صوري 

، تـا   اينوجود  با   توجه داشتند،    مسئولين نظام هر چند هشيارانه به حركتهاي حزب توده        
ولي در شرايطي كـه     .  با صبر و بردباري موجوديت آن را تحمل كردند         1361نيمه دوم سال    

اي برخاسـته از خـون      توانست به خطري بـراي كيـان انقـالب و ارزشـه             اين موجوديت مي  
نه تنهـا شـرع، بلكـه عـرف جـاري سياسـت            . ل شود، بردباري جايز نبود    تبديهزاران شهيد   

  . شمرد جهاني، در همه اعصار و در همه كشورها، چنين بردباري را جايز نشمرده و نمي
آميـز حـزب تـوده در دسـتور روز نهادهـاي              دري از چهـره توطئـه       بدينسان بود كه پرده   

 قرار گرفت و مأموريت دسـتگيري سـران حـزب تـوده بـه               ري اسالمي ايران  انقالبي جمهو 
  .محول شد» واحد اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي«
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  ابعاد و اهميت آن : فروپاشي حزب توده
  )ع(المؤمنين  عمليات امير

 بــا 17/11/1361 بامــداد روز 30/4در پــي يــك رشــته عمليــات مقــدماتي در ســاعت 
 و همـسرش مـريم      ، دبيـر اول كميتـه مركـزي حـزب تـوده           دستگيري نورالـدين كيـانوري    

 سياسي كميته مركزي حزب، نخستين مرحله عملياتي آغاز         هيأت، عضو   فرمانفرمائيان فيروز 
 بـه تـصرف     در ساعات اوليه بامداد همان روز بخش مهمي از مراكز پنهاني حزب توده            . شد

هاي برجسته حزب توده و عناصـر          تن از مهره   40پاسداران انقالب اسالمي درآمد و حدود       
دستگيرشـدگان بخـش عمـده      .  دسـتگير شـدند     در ايـران   وسي شـوروي  كليدي شبكه جاس  

  . گرفت  ميراعضاي كميته مركزي و كادرهاي درجه اول حزبي را درب
بندي حفاظتي بـاال آغـاز        در پي دستگيري اين عناصر، بالفاصله تخليه اطالعاتي با طبقه         

 و عناصر ضـدانقالب راسـت در         و حزب توده   شد و هرگونه تالش عوامل نفوذي شوروي      
ساير ارگانها، كه بعداً چگونگي آن كشف شد، براي اطالع از ميزان اطالعات به دست آمده،                

 كمتـر از دو     اي   در فاصـله   با تالش پيگير نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي       . عقيم ماند 
 به دست آمد و سازمانهاي مخفي و        ماه، كليه اطالعات كليدي از عمليات پنهاني حزب توده        

 ي حزب تـوده   يهاي نفوذي و جاسوسي و طرحهاي براندازي خزنده و كودتا           نظامي و شبكه  
ه هيچگاه تـصور آن      حدي بود كه رهبري حزب تود      بهابعاد مطالب كشف شده     . كشف شد 

  . نينديشيده بود) آلترناتيو(كرد و براي جبران آن طرح جانشيني  را نمي
، بر مبنـاي اطالعـات      »)ع(عمليات حضرت اميرالمؤمنين    «دومين مرحله عمليات، با نام      

در .  آغـاز شـد    -7/2/1362 -)ع (كشف شده در مرحله نخست، در شب مـيالد امـام علـي            
را »  دبيـران  هيـأت « كـه جلـسه       نفر اعضاي رهبري حزب توده     4نخستين گام اين عمليات،     

، مسئول فرقه    مسئول تشكيالت كل؛ انوشيروان ابراهيمي     ي،ميزاناهللا    فرج(تشكيل داده بودند    
، ، مسئول سازمانهاي مخفي و نظامي؛ رحمان هاتفي       ؛ محمدمهدي پرتوي  دمكرات آذربايجان 

. گير شـدند  دسـت )  در ضربه اول    پس از دستگيري حجري    مسئول وقت سازمان ايالتي تهران    
سازمانهاي مخفي و نظـامي و      ي   نفر از كادرهاي حزبي و اعضا      170در اين عمليات، حدود     

. هـا دسـتگير شـدند        نفـر در شهرسـتان     500 و بيش از     عوامل جاسوسي و نفوذي در تهران     
 200 دستگاه خانه مخفي حزب، سه محل جاسازي شده اسلحه، شـامل             80همچنين حدود   

، تيربـار و مقـادير زيـادي    7جـي . پـي .، كالشينكف، آر3 سالح كمري، تفنگ ژـ  قبضه انواع 
ل چـاپ و تكثيـر و       ي انواع وسـا   ،فشنگ و نارنجك، صدها دستگاه اتومبيل و موتورسيكلت       

  . ميليون تومان وجه نقد به دست آمد9آرشيوهاي محرمانه حزبي و قريب به 
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 در برگيرنده قريـب بـه        توده هاي پيشين توضيح داده شد، حزب       همانگونه كه در بخش   
هـاي رسـمي حـزب         هزار عضو و تعدادي هوادار بود كه بخش عمده آنـان در سـازمان              10

. ها و اقدامات پنهاني حزب قرار نداشتند        سازماندهي شده بودند و مستقيماً در جريان توطئه       
هـاي پنهـاني      فشاي توطئـه  گيري از ا    اي كه مورد توجه جدي مسئولين قرار داشت بهره          نكته

حزب به منظور بازگردانيدن اين عناصر به دامان نظام و جامعه و برخورداري آنـان از يـك                  
ـ كـه عناصـري را كـه مـستقيماً در        » ضربه دوم «بر اين اساس، همزمان با      . زندگي سالم بود  

گرفـت ـ برنامـه افـشاي      هاي پنهاني و جاسوسي حزب مشاركت داشـتند در بـر مـي    توطئه
اولين گام در ايـن افـشاگري، مـصاحبه راديـو تلويزيـوني             . آمد  اهيت حزب نيز به اجرا در     م

ترين سران حزب و اعتراف صريح آنان به مشاركت در تخلفات قـانوني               تعدادي از برجسته  
  . هاي پنهاني و جاسوسي بود و توطئه

، در اولـين افـشاگري تلويزيـوني        ، دبير اول كميته مركزي حزب توده      نورالدين كيانوري 
  : خود چنين گفت

مـن  . گذار جمهوري اسـالمي ايـران    رهبر انقالب و بنيانبا سالم به حضور امام خميني  «
 كه حـزب    خواهم كوشش بكنم با پوزش و شرمندگي در مقابل ايشان تخلفاتي را             امروز مي 

 انجام داده آن طور كه هست      سال فعاليت در جمهوري اسالمي ايران      ما در عرض اين چهار    
بيان بكنم و اين تخلفات درسي باشد براي نسل جوان ما كه راه درسـت خودشـان را از راه     

ا قـوانين موجـود     گمراهي كه ما رفتيم جدا بكنند و بتوانند در چهارچوب كشور خودشان ب            
در كشور خودشان خدمت به مردم كشور بكنند و از اين گمراهي كه مـا را بـه ايـن روز و                      

  ... اين فاجعه انداخته است دوري بجويند
البتـه ايـن بـه      . اين تخلفاتي كه ما كرديم من در شش محور عمده اينها را خالصه كردم             

تخلفـات  . لـف ديگـري نداشـتيم     اين معني نيست كه ما به غير از اين شش محور عمده تخ            
ترين محورهاي    ترين و تعيين كننده     ديگري هم داشتيم ولي اين شش محور به نظر من عمده          

  : تخلفات ما بوده است
اولين و شايد مهمترين، به نظر من، تخلف ما عبارت اسـت از زيـر پـا گذاشـتن شـعار                     

 اعالم شـد و بعـداً   ياسالمي كه بوسيله امام خمين    عمده و اصلي سياست خارجي جمهوري     
اين شعار نه شرقي، نه غربي مفهوم درستش اين است كه افـرادي كـه               . رسميت كامل يافت  

.  حق فعاليت آزاد سياسي مطابق عقايد خودشان را دارند          هستند مطابق قوانين ايران    در ايران 
گونه تماس با كشورهاي خارجي، با نيروهاي خارجي،        بايستي اجتناب بكنند از هر        اينها مي 

  .  يا قدرت بزرگ شوروياعم از شرق يا غرب، اعم از ابرقدرت امريكا
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ما اين شعار را در حرف پذيرفتيم ولي در عمل به علت آن چسبندگي و وابـستگي كـه                   
 برقـرار شـده بـود       حاد شـوروي  طي چندين ده سال كه بين حزب ما و حزب كمونيست ات           

نتوانــستيم خودمــان را از ايــن وابــستگي خــالص بكنــيم و صــرفاً در چهــارچوب قــوانين 
داد    فعاليت سياسي خودمان را آنقدري كه قانون اساسي اجـازه مـي            جمهوري اسالمي ايران  

ن شد كه ما به گمراهي افتاديم و اين گمراهي ما را روز به روز هم به                 نتيجه اي . انجام بدهيم 
يعني در فعاليت ما ديگر مـسايل سياسـي         . طرف عمق بيشتر يعني ورطه خطرناكتري كشاند      

جاي خودش را در مواردي به مسايل جاسوسي و خيانت به جمهوري اسالمي كشاند و من           
ها تكيـه كـردم و خـوب مـسايلي از قبيـل              ها روي اين نكته     در موارد مشخص در بازجويي    

  . شد  داده ميمسايل مربوط نظامي ـ سياسي در گزارشهاي ما به طرف شوروي
خواهم موارد جاسوسي را به شكل خيلـي كلـي بيـان كنيـد كـه در چـه                     معذرت مي : س

  هايي بوده؟  زمينه
ه، يعنـي مـسايلي مربـوط بـه     هاي نظامي و سياسي بـود  من همين اآلن گفتم كه در زمينه   : ج

 و نيروهاي نظامي و مسايلي مربوط به سياست كلي ايـران، آن چيـزي               موقعيت نظامي ايران  
شد و  كه مربوط به سياست كلي بوده در يك چيزهايي و تحليلهايي كه از طرف من تهيه مي     

آن چيزهايي بـود كـه      اخبار نظامي هم    . شد  ها فرستاده مي    هر چند وقت يكبار براي شوروي     
آمـد، آنهـا را هـم         هايي كه پيدا كـرده بـوديم، بدسـت مـي            هاي مختلف از طريق نفوذ      از راه 

  . رسانديم مي
اين بزرگترين تخلف ما كه مسلماً خيانت هست بوده و به نظر من مادر كليـه تخلفـات                  

ـ                  . ديگر است  رويم يعني اگر اين تخلف نبود ما امكـان داشـت تخلفـات ديگـر را بتـوانيم ن
  . طرفش

امروز مشخص است كه در روزهاي بهمـن مقـدار          . دومين تخلف ما مسئله سالح است     
 بهمن شركت داشتند، ريختـه      22هاي ارتش بدست نيروهايي كه در جريان          زيادي از سالح  

. كردنـد افتـاد     فعاليـت مـي    شد و از آن جمله بدست گروههايي كه تحت عنوان حزب توده           
 زير   به رهبري امام خميني    هاي وسيع مردم ايران     اين است كه انقالب بهمن را توده      واقعيت  

شعارهاي اسالمي زير شعار واقعي استقالل، آزادي، جمهوري اسـالمي انجـام دادنـد و بـه                 
موفقيت رساندند و نقش گروههاي كوچك سياسي ديگر و از آن جمله ما، بـسيار كوچـك                 

شد ولي بعداً ما به جاي آنكه اين واقعيـت را             ه است كه اگر نبودند هم انقالب پيروز مي        بود
عميقاًٌ درك بكنيم و بفهميم كه چه در كشور ما رخ داده اسـت نتوانـستيم درك كنـيم و در                     

 دستور دادند   ها باقي ماند و از آن جمله در مورد سالح وقتي امام             همان چارچوب وابستگي  
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ها، به جاي آنكـه       ه سالحها همه تحويل داده شود به مقامات جمهوري اسالمي و به كميته            ك
هـا را تحويـل    كه سـالح [دستور داديم   ] به اعضا و هواداران   [اين دستور را اجرا كنيم ظاهراً       

ولي بالواقع مقداري را نگه داشتيم، مقداري را جاسازي و مقداري را مخفي كرديم و               ] دهند
من كه در بازجويي هم گفـتم كـه اگـر تـا قبـل از                . تخلف بزرگي را انجام داديم    با اين كار    

توانست باشد،     نگهداري اين سالحها فقط يك تخلف بزرگ و خيلي شديد مي           تجاوز عراق 
از ايـن   . چون اين سالحها براي جبهه ضرورت داشته است       . از آن تاريخ قطعاً خيانت است     

  . دانم ميجهت من خودم را مسئول 
اي دادسـتاني كـل        ده ماده   ترين مواد تخلف ما تخلف از اعالميه        سومين و يكي از عمده    

 نسبت  به نظر ما اين اعالميه عبارت بود از يك رحمت بزرگي كه از طرف امام              . انقالب بود 
  . اين رحمت و بخشش بزرگي بود. گرفت به گروهها و گروهكها انجام مي

هـا    دادند كه هر كس هر كاري كرده به جاي خودش، از اين تـاريخ دسـته                ايشان دستور 
 سالحهايي كه دارند تحويـل دهنـد و بـه كـار             ،بيايند سازمانهاي مخفي خود را منحل كنند      

العاده پر ارج و پر ارزش بود و ما قـدر آن را درك نكـرديم و                   اعالميه فوق . سياسي بپردازند 
 و به جاي اينكه سازمان مخفـي خـود را كـه تـا آن                اين بواسطه همان خواص حزب ما بود      

اي از افراد را به آنجا اضافه   وقت هنوز وسعتي نداشت منحل كنيم آن را تقويت كرديم، عده          
كرديم و اين سازمان را تبديل كرديم به يـك سـازمان مخفـي كـه كـارش عبـارت بـود از                       

ـ                جمع ك اشـتباه و خطـاي      آوري اطالعات تا حد اطالعات جاسوسي، به ايـن ترتيـب مـا ي
  . بزرگي را انجام داديم كه قابل مجازات است

 اعالم كردند كه نيروهاي مسلح      امام. چهارمين محور در خطاهاي ما مسئله افسران است       
بايد از برخوردهاي احزاب سياسي بركنار باشـند و واقعـاً در جهـت حاكميـت جمهـوري                  

يل سياسي حزب خودشان عمل كنند و اين دسـتور          اسالمي عمل بكنند، نه اينكه براساس م      
هاي گذشـته ايـن دسـتور را زيـر پـا              درستي بود و ما با كمال تأسف باز هم به همان علت           

گرفتنـد و بـه       اي از افسران بوسيله دوستان خود با حزب تماس مـي            آن وقت عده  . گذاشتيم
اي   ا از آن شكل پراكنـده     داديم ولي از آن پس ما اين افسران ر           كاري انجام نمي    طور متشكل 

كه در داخل شبكه عادي حزبي بودند جدا كرديم و وصلـشان كـرديم بـه شـبكه مخفـي و                     
تـر از سـابق شـد و          برايشان در شبكه مخفي يك جريان مشخصي بوجود آورديم كه مـنظم           

عنـي   ي اي شد براي گرفتن خبر و در مواردي هم انتقال اين خبر به مقامـات شـوروي                  وسيله
به نظر ما اين خود يك خيانت به جمهوري اسالمي بوده اسـت             . همان كاري كه سابقاً گفتم    

دهـم،    محور پنجمي كه من به طور مهم تشخيص مي        . مثل موارد مشخص قبلي كه من گفتم      
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  . برخورد ما هست با قانون پاكسازي تصويب شده از طرف مجلس شوراي اسالمي
پذيرنـد در مقامـات        حاكميتي است كه افرادي كه سياست آن حاكميت را نمـي           حق هر 

 در عين حال كه اسـم حـزب تـوده         . مسئول مملكتي و بالطبع مقامات انتظامي باقي نگذارند       
ايران صريحاً برده نشده است ولي به طور تلويحي گفته شده كه افراد وابسته به حزب توده                 

بايست در    بوده، اينها مي     يا به احزاب وابسته به خارج كه مقصود همان حزب توده مي            ايران
  . دستگاه دولتي فرهنگ، دانشگاه و بعضي مقامات و به ويژه از مقامات انتظامي تصفيه شوند

حـق جمهـوري   . شـود گرفـت   اين قانون كامالً به حق است هيچگونه ايرادي به آن نمي  
ما به جاي اينكـه ايـن را بپـذيريم و           . ست كه چنين قانوني را بگذارد و عملي كند        اسالمي ا 

 و يا به آنها بگوئيم كـه خودشـان را معرفـي             افراد را آزاد كنيم از عضويت حزب توده ايران        
دانند كه بماننـد، بـه        جاز مي  هستند، اگر مقامات م    كنند و بگويند كه عضو حزب توده ايران       

  . كارشان ادامه بدهند
اما اينها با توسل به دروغ و ريا و با هدايت ما درصـدد برآمدنـد تـا عضويتـشان را بـه                       

  .  تكذيب كنند تا همان مقامات خودشان محفوظ بماند ايرانحزب توده
خالصه افراد نفوذي خـود     . لفي در دستگاه تماس بگيريم    ما سعي كرديم كه با افراد مخت      

اي را براي تماس با حزب جلب بكنيم          را به جاهاي حساستري بنشانيم و يا اينكه افراد تازه         
كه اين عبارت است از همان كار نفوذي كه محكوم شده است از طرف جمهوري اسـالمي                 

  . ايران
من باز هم به عنوان يكي از خطاهاي بـزرگ قائـل هـستم عبـارت                ششمين محوري كه    

ايم و آن عبارت است از كوشش براي پيدا كردن            است از اين كاري كه ما اخيراً شروع كرده        
البته اين براي بيـرون بـردن       . راهي براي عبور از مرز، عبور غير قانوني از مرز در درجه اول            

كرديم كه حزب زير ضربه قرار        نكه ما احساس مي   اي از كادر رهبري حزب بود براي اي         عده
خواستم   به علت همين تخلفاتي كه انجام داده و در يك مورد هم كه من مي              . خواهد گرفت 

استفاده بكنم براي يك مشورتي به خارج بروم و اين هم يكي از آن گناهان بزرگ و كبيـره                   
قـرار  ] در آن [= رش  ا د كنم مهمترين تخلفات م     اين است شش محوري كه من فكر مي       . بود
  . گيرد مي
اش را بـراي   پيدا كردن راههاي غير قانوني براي خروج از كشور، يك نمونـه       ] از[شما  : س

  مشورت و مذاكره ذكر كرديد، مشورت و مذاكره باكي؟ و به چه شكل؟ 
 منطقـه    از كميته مركـز كـه اوضـاع         شوروي   من تقاضائي كرده بودم از اتحاد كمونيست       :ج

شود و در نتيجه وضعي كه اآلن بوجود آمـده            تر مي   العاده بغرنج است و روزبروز بغرنج       فوق
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  . من دچار سردرگمي هستم و عالقمند هستم كه با آنها مشورت بكنم و نظر آنها را بخواهم
ـ   از چه زماني شما در ارتباط با سفارت شوروي      : س اط عناصـر و   قرار گرفتيـد و آيـا ارتب

  افراد كميته مركزي با اطالع شما صورت گرفته است يا نه؟ 
 بوسـيله   براي اول بار با يكي از اعضاي سـفارت شـوروي          ) به نظرم  (1324 من در سال     :ج

 پيش آمد و    ولي اين، زياد طول نكشيد، براي آنكه جريانات آذربايجان        . ، آشنا شدم  كامبخش
 آمـد كـه مـا زنـداني شـديم و از           پيش 27] سال[بعداً جريان   . به كلي اين ارتباط مختل شد     

تـا  . زندان هم كه بيرون آمديم ديگر امكان برقراري چنين ارتباطي براي من وجود نداشـت              
وقتي به مهاجرت رفتم من در حدود يكـسال و نـيم در اتحـاد               . وقتي كه به مهاجرت رفتيم    

در اين دوران كه من با حـزب        .  رفتيم  بودم و از آنجا به جمهوري دمكراتيك آلمان        شوروي
 در ارتباط بودم، البته چند سـالي كـه مـن از فعاليـت مـستقيم در                  كمونيست اتحاد شوروي  

اثر بود، ولي پس از آنكه دو مرتبه بـه   العاده ضعيف و بي باط فوقرهبري بركنار بودم اين ارت  
 به بعد ايـن ارتبـاط هميـشه وجـود           51 و از    1351مركز رهبري آمدم و فعال شدم در سال         

درباره ارتباط ساير افرادي كه در دستگاه حزب و كميتـه مركـزي بـا مقامـات                 . داشته است 
مـن مـواردي را كـه در جريـان          . وده اسـت  نظر من نب   اش تحت   شوروي ارتباط داشتند، همه   

يعني از طريق من انجام گرفته است، ولي به         . ها توضيح دادم با نظر من بوده است         بازجويي
 و رهبري ما وجود داشته يا دارد         احتمال، ارتباطات ديگري هم بين ساير افراد كميته مركزي        

  . ايد كه آنها را شما در بازجويي حتماً بهتر اطالع پيدا كرده
  . شما نظرات خودتان را پيرامون تخلفات كه بر شمرديد بيان كنيد: س
در چهارچوب جاسوسي، خيانت، تخلف، همـه در  .  به نظر ما اين تخلفات سنگين است       :ج

هايي كه جمهوري     ترين مجازات   گنجد و به قدري سنگين است كه به نظر من سنگين            آن مي 
تخلفات و ما كه مسئول ايـن تخلفـات هـستيم،           اسالمي بخواهد، حق دارد كه در مورد اين           

تصميم بگيرد و اين بستگي دارد به جمهوري اسالمي و برخوردي كه با اين نوع جريانـات                 
  . گيرد اسالمي، مطابق قواعد و قوانين انجام مي  در جمهوري

  .در پايان اگر پيامي داريد بيان كنيد: س
. آينـد   ا تفكرات خودشان به اين طـرف مـي         پيام من به توده جوان حزبي، به آنهايي كه ب          :ج

هـايي پيـدا بكننـد، بـراي انـواع و اقـسام         باالخره يك عده از جوانها ممكن است كه كشش        
اعتقادات سياسي خويش، به نظر من مهمتـرين چيـزي كـه بايـد از آن دوري بكننـد و بـه                      

 بـه وقـوع بپيونـدد،       هيچوجه ديگر نبايد بگذارند كه در هيچ جريان سياسي چپ در ايـران            
هـا و     عبارت است از وابستگي به خارج و بيگانـه و آن مـصدر تمـام انحرافـات و خيانـت                   
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شود كه حزب ما دچار به آن شده است و مـا امـروز بـه عنـوان نماينـدگانش                      اي مي   فاجعه
خـواهيم    كنـيم مـي     پاسخگو هستيم در مقابل مردم ايران و در مقابل آنچه خودمان خيال مي            

  1».ش خدمت كنيم و محصول كارمان درست معكوس آن از كار در آمده استبراي
 سياسـي و دبيـر كميتـه        هيـأت ، عضو   عموييها، محمدعلي      اين افشاگري  بندي در جمع 

شـد،   ، طي سـخناني كـه بـسيار شـمرده ادا مـي           مركزي و مسئول روابط عمومي حزب توده      
  : در بخشي از سخنان او چنين آمده است. توده را اعالم داشتانحالل حزب 

ها   كنندگان در مصاحبه، به گمانم گفتني       بندي اظهارات شركت    اما در زمينه جمع   
دار   كننـده كـه هـر يـك عهـده           درباره حزب و عملكردش توسط دوستان شـركت       

اعترافات گيري از اين      آيد نتيجه   آنچه مي . مسئوليت مهمي در حزب بودند، گفته شد      
كننـدگان   ولي آيا نتايج اين اقدامات كه در اظهـارات شـركت     . صريح و گويا است   
كنندگان در مصاحبه بيان شد با        آيا اقداماتي كه توسط شركت    . منعكس بود چيست  

  كنند؟  صداي بلند، طبيعت منافقانه و رياكارانه سياستهاي حزب را فرياد نمي
و  » ب. گ. كا«هائي چون    ت در سازمان  اي چون عضوي    دهنده  آيا اعترافات تكان  

 بيان  آنها، عمق وابستگي حزب را به شوروي       نظاير آن و فعاليتهاي جاسوسي به نفع      
اي از    ها گوشـه    ها گفته شده و هر يك از اين گفته          كند؟ بلي به گمان من گفتني       نمي

  . استطبيعت سياست و عملكرد حزب را عيان ساخته 
بيان گذشته حزب از زبان مسئوالن آن، آن هم اين چنين صريح و آشـكار تنهـا      

كنم براي كساني كه شـاهد        من فكر مي  . گيري است   نيازمند شنيدن و بالفاصله نتيجه    
خواهم من هـم      اين مصاحبه هستند، نتايج الزم به دست آمده است، ولي اجازه مي           

  . اي هم بدست بدهم بندي مختصر بپردازم و نتيجه به يك جمع
حزب از آغاز فعاليت و از آغاز انقـالب پـشتيباني خـود را از قـانون اساسـي                  

] را[هاي بلند باال، فعاليت حـزب         طي اعالميه .  اعالم داشت  جمهوري اسالمي ايران  
رصـت  از هر ف. كرد اي دادستاني كل انقالب تبليغ مي       ماده 10در چارچوب اطالعيه    

. كـرد   در انتخابات شركت مـي    . جست  براي تأكيد بر فعاليت قانوني حزب بهره مي       
بر گروهها و دستجاتي كه با اقدامات       . نمود  ديگران را به شركت در رأي تشويق مي       

                                                            
 در اين مـصاحبه جاسوسـي خـود را در مقـاطع مختلـف، از جملـه                  كيانوري.( 11/2/1362،  جمهوري اسالمي . 1

، افـسر  ها كشف شد كه وي در اين مقطع نيز با سرهنگ دولين در بازجويي. كند  پنهان مي1334ـ 1327سالهاي  
 .) ، تماس داشته استاطالعاتي شوروي
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هـا و     بر نارسائي . گرفت  گذاشتند خرده مي    خود چوب الي چرخ حركت انقالب مي      
طرح . سوزاند  ضدانقالب بود، دل مي   هاي    نابسامانيهائي كه خود محصول كارشكني    

داد و به اين ترتيب حمايت و پشتيباني خود را در لفظ و شـعار،                 اصالحي ارايه مي  
تبليغ به نفع سياست    . شعار بود . كرد، ولي اين همه فقط حرف بود        در تبليغ بيان مي   

  . دو صد گفته چون نيم كردار نيست. حزب بود
يـك دنيـا ريـا، طومـاري از خيانـت و           عمل چه بود؟ يك دنيا دروغ و فريب،         

 نفري را به جاي صـورت       24 رياكارانه ليست    به وزارت كشور  . اقدامات غيرقانوني 
كند پروانـه       داعيه قانونيت دارد و سعي مي     . دهد  اسامي تمام رهبري حزب ارايه مي     

ـ     فعاليت قانوني براي حزب دريافت كند ولي همزمان بـه سـازمان            شكيالت دهـي ت
  . پردازد مخفي مي

كند، ولـي سـعي در نفـوذ و رسـوخ در              رعايت مقرارت و ضوابط را ادعا مي      
  . ادارات و ارگانها از طرق غيرقانوني دارد

كنـد،    بخشنامه درون حزبي داير بر منع نگهداري سالح براي اعضا صـادر مـي             
 هـم   شود و حتي به اعضاي خودش       ولي در عمل مانع از تحويل سالح موجود مي        

ورزد   بر استقالل و همبستگي به اصطالح احزاب برادر تأكيـد مـي           . گويد  دروغ مي 
دهد دستورالعملي است كه از طريق تماسهاي پنهـاني           ولي آنچه در عمل انجام مي     

  . كند  دريافت مياز شوروي
 يكـي از    رسـاند كـه جاسوسـي        آن حـد مـي        درجه وابستگي را به    حزب توده 

 واقعيت اين است كه درجه وابستگي حزب به شوروي        . شود  وظايف اساسي او مي   
  .از همان آغاز فعاليت به صفت مشخصه آن تعديل شده بود

نظري اجمالي بر آغاز فعاليت حزب نشان دهنده اين واقعيت است كه شعب و              «
بـه طـور كلـي اسـتانهاي        . شود   پديدار مي   و آستارا  ، انزلي دفاتر آن بدواً در رشت    

 نخستين مناطق و استانهائي بودند كه فعاليت حـزب           و آذربايجان   و مازندران  گيالن
  . در آن نقاط آغاز شد

يعنـي حـضور و پيـدايش       . و اين ميسر نشد مگر به علت حضور ارتش سـرخ          
اصوالً نفس وابستگي موجب سلب شخصيت، محـو        . حزب در سايه حضور بيگانه    

نمونه بارز اين وابستگي را مردم كشور ما در . استقالل و تضعيف اتكا به خود است
  . گذشته نزديك، به خوبي تجربه كردند

 تجهيزات مـدرني    رژيم گذشته كه تا دندان مسلح بود و از چنان قدرت آتش و            
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گر مردم كشور خود بود بلكه ژانـدارم منطقـه و             برخوردار بود كه نه فقط سركوب     
گـي و ايـن       ريشه  و اين سرسپردگي، اين بي    .  شده بود  حافظ منافع غارتگرانه امريكا   

وابستگي عميق به امپرياليسم امريكا موجب چنان بيگانگي از كشور و مـردم خـود               
كه با نخستين قيام فداكارانه مردم كشور خود روبرو شد چون             ه هنگامي شده بود، ك  

عنصري زائد و ناسالم و زيانبخش و بيگانه دور افكنده شد و از او چيـزي برجـاي                  
رمز سياست نه شرقي، نه غربي در اين حقيقت نهفته اسـت كـه تأكيـد بـر                   . نماند

اتكـا  . آفريند  خصيت مي استقالل، پرهيز از هر نوع وابستگي اعم از شرق و غرب ش           
شايد ريشه بسياري   . سازد  كند، استعدادهاي نهان را شكوفا مي       به خود را تقويت مي    

زيـرا هـر نـوع      . ها و اعمال غيرقانوني حزب در اين وابستگي بوده باشد           از خيانت 
وابستگي به هر بيگانه توسط هرحزبي آن حزب را تبديل به عامل اجراي سياستهاي              

كنـد و شـعارهاي بـه         اينجاست كه حزب با عمل تقابل پيدا مـي        . كند  آن بيگانه مي  
قانونيت به اعمال خـالف قـانون       . شوند  اصطالح انقالبي به كلي خالي از محتوا مي       

  . شود شود، فعاليت علني با تشكيل سازمان مخفي توأم مي تبديل مي
نه گرا  سياستها هر چه بيشتر عاري از صداقت و توطئه        . شود  آوري مي   سالح جمع 

شود و سرانجام وسوسه كسب قدرت از طريق غيرقانوني و با تكيه به همانها كه                 مي
گـردد، امـري كـه سـرانجامش          در تمام طول فعاليت به آن وابسته است ترسيم مي         

  . شود روياروئي با رژيم قانوني موجود مي
حزبي كه از همان آغاز و . اي غيرطبيعي نيست گرانه رسيدن به چنين نتيجه توطئه

اش و اقـداماتش مـشحون از تخلفـات،           پيدايش و در سراسـر فعاليـت غيرقـانوني        
سرانجامش جز تقابل با رژيم جمهـوري اسـالمي         . ها است   شكني  ها و قانون    خيانت

  . توانست باشد  چيز ديگري نميايران
د تـا بـر   آور  مـي   كه نهايت كوشش را از لحاظ حقوقي به عمل     حزب در حالي  

خود قانونيت بخشد، اما در عمل قدم به قدم به اقداماتي دست زد كـه غيرقـانوني                 
 به استناد كدام اقدام عملي، نـه        در واقع وزارت كشور   . بودن خود را تسجيل نمود    

توانست به او اجازه فعاليت قانوني        اظهارات و شعارها، كدام اقدام عملي حزب مي       
بـه  . حزب راه غيرقانوني بودن را انتخاب كرد و طبعاً به آن هـم رسـيد    خود  . بدهد

گمان من حزب با اقدامات همه جانبه خود حكم صريح غيرقانوني بـودن خـود را                
كنندگان در اين مـصاحبه       صادر كرده است و من بر آنم كه مجموعه بيانات شركت          

عطيـل دائمـي آن     اي از حزب ارايه داده است كه ضرورت انحـالل و ت             ه  چنان چهر 
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البته از نظر حقوقي مراجع مـسئول وزارت        . شود  بيش از هر زمان ديگر احساس مي      
كشور هستند كه احكام مبني بر قانونيـت يـا غيرقـانوني بـودن احـزاب را صـادر              

ولي به عنوان يكي از مسئوالن حزب نه فقط غيرقـانوني بـودن حـزب را                . كنند  مي
دهم كه انحالل حـزب را صـريحاً اعـالم     ا ميكنم بلكه به خود اين حق ر   اعالم مي 

 وجـود خـارجي    ايـران داشته، تصريح كنم كه از اين پس حزبي به نام حزب توده          
  . اي بداند، در واقع عضو حزبي منحله بيش نيست ندارد و هر كس خود را توده

جموعه اعمالي است كه حـزب در       انحالل حزب نتيجه طبيعي و كامالً منطقي م       
كنندگان در ايـن      اي از آن توسط شركت      اش مرتكب شد و شمه      طول حيات سياسي  

  . مصاحبه ابراز شد
كنندگان در اين مصاحبه به اطالع همگان رسيد          اين اظهاراتي كه توسط شركت    

بار اين جرم چنان سنگين است      . اعالم جرمي است عليه حزب از زبان مسئوالن آن        
ها با انحالل حزب و خارج ساختن آن از صحنه سياسـت كـشور و رهانيـدن                 كه تن 

تواند پاسخ مثبت دريافت كند و درست بـه همـين             هايشان مي   جوانان از دام فريب   
جهت است كه من از همين جا انحالل آن را اعالم و اين انحالل را نتيجـه منطقـي                

 باشد كه در قبال مـسئوليتي       .دانم  اقدامات خائنانه و غير قانوني چندين ساله آن مي        
كه در كادر رهبري حزب دارم يكبار هم كه شـده اقـدامي جهـت منـافع مـردم و                    

  . كشورم انجام داده باشم
كانون فسادي را كه هر لحظه ممكن است دام فريبي بر سر راه جوانان پرشـور                

 است ام ساخته آگاه كشورمان باشد از سر راهشان بردارم و آنقدر كه از عهده             ولي نا 
   �.با اعالم انحالل حزب خطر لغزش احتمالي را تا حد ممكن كاهش دهم

ها   اي كه از توطئه     همزمان با اين اعترافات صريح و بر مبناي اسناد و مدارك تكان دهنده            
دادسـتاني كـل انقـالب       «15/2/1362 بـه دسـت آمـد، در تـاريخ           هاي حزب توده      و خيانت 

  . انحالل حزب توده را اعالم داشت» اسالمي
  الرحيم اهللا الرحمن بسم

  اهللا خيرالماكرين  و مكروا و مكرواهللا و
اهللا به در آمد و همان طور كه بارها شـاهد             بار ديگر دست خدا از آستين حزب      
يانـات  ايم، اين بار نيـز يكـي ديگـر از جر            پيروزي اين امت محروم بر اجانب بوده      
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در پي دستگيري سردمداران حزب منفـور تـوده و          . خائن به اسالم را رسوا ساخت     
 و برانـدازي بـه       عليه نظام جمهوري اسالمي ايران      اقارير صريح آنان مبني بر توطئه     

  : شرح ذيل
  . اـ جاسوسي به نفع بيگانگان

بله با نظام جمهوري اسـالمي      ـ سرقت و نگهداري اسلحه و مهمات جهت مقا        2
  . ايران
  . ـ رابطه با گروهكهاي محارب3
  . ـ اخالل در كارخانجات و مراكز توليدي و صنعتي كشور4
. ها، ادارات، نهادهاي انقالبـي و مراكـز نظـامي و انتظـامي              ـ نفوذ در سازمان   5

 قـانون اساسـي جمهـوري       26 و   34 و   9 بنابر اصـول     دادستان كل انقالب اسالمي   
 را منحل اعالم داشـته و هـر نـوع            به موجب اين اطالعيه حزب توده      اسالمي ايران 

بنـابراين بـه    . كند    فعاليتي به نفع آن را غيرقانوني و عملي ضد انقالبي محسوب مي           
 لغايت 17/2/62 از تاريخ شود در تهران  عضا و هواداران اين حزب اخطار مي      كليه ا 

 و در    واقـع در لوناپـارك      به اطالعات دادسراي انقـالب اسـالمي مركـز         25/2/62
 انقـالب اسـالمي آن      هـاي    به دادستاني  25/3/62 الي   25/2/62شهرستانها از تاريخ    

شهرستانها مراجعه و ضمن ارايه اصل شناسنامه، دو نسخه فتوكپي شناسنامه و سـه              
  . قطعه عكس جديد خود را معرفي و پس از تكميل فرم مربوطه مرخص شوند

بديهي است كساني كه پس از انقضاي مهلت مـذكور خـود را معرفـي نكـرده       
 نظام جمهوري اسـالمي تحـت پيگـرد         گر عليه   باشند به عنوان ضد انقالب و توطئه      

 هاي انقالب اسـالمي بـه كيفـر خواهنـد رسـيد             قرار گرفته و مطابق قوانين دادگاه     
  1دادستان كل انقالب اسالمي

ر مبناي اسنادي كه در زمينـه   نيز، بهمزمان، وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران   
 به دست آمده بـود،       با عوامل اطالعاتي سفارت شوروي     رابطه جاسوسي عوامل حزب توده    

   . اعالم داشت را از ايران عضو سفارت شوروي18اخراج 
  الرحمن الرحيم اهللا بسم

آورد انقالب شـكوهمند       اين ثمره خون پاك شهيدان و دست       مي ايران جمهوري اسال 
اسالمي، احترام به شعارهاي محوري و جاودانه استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي و نه             
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داند و بـر   شرقي و نه غربي، جمهوري اسالمي را رمز پويايي و قوت انقالب اسالمي مي         
ه ضمن تأكيد بر خودداري از دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگـر و         اين پايه هموار  

بـا همـه كـشورهاي غيـر        آميز و مبتني بر احترام متقابـل          ضرورت حفظ روابط مسالمت   
جويانه و سلطه طلبانه كـه نـاقض حـق حاكميـت و               گونه حركت مداخله  محارب، با هر  
با توجـه بـه دخالـت       . هد كرد اسالمي باشد با قاطعيت مقابله نموده و خوا         استقالل ميهن 

 از   و ارگانهاي تابعه در امور داخلي جمهوري اسالمي ايران         عناصري از سفارت شوروي   
طريق به كارگيري و ارتباط با عوامل مزدور و خائن به مصالح امت و انقـالب اسـالمي                  

المللي و مخل روابـط سـالم         اصول شناخته شده بين   كه كالً خالف ضوابط ديپلماتيك و       
اسالمي، در جهت اعمـال حـق حاكميـت و            باشد، دولت جمهوري    حسن همجواري مي  

 تأمين مصالح عاليه جمهوري اسالمي، اقدام به اخراج عناصر وابسته به سفارت شوروي            
  . رساند  ميايرانمنتسب به فعاليتهاي مضره فوق را به اطالع امت بيدار 

سـفير اتحـاد    ) 1362چهارشـنبه، چهـارده ارديبهـشت       (در اين رابطه عصر ديـروز       
 احـضار و طـي يادداشـتي از          به وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايـران        شوروي

 نفر از عناصر وابسته بـه       18ف چهل و هشت ساعت      نامبرده خواسته شد كه حداكثر ظر     
 بـه   هاي تابعه به اسامي زير را كه از نظر دولت جمهوري اسالمي ايـران               سفارت، ارگان 

  : اند از كشور خارج نمايد عنوان عنصر نامطلوب شناخته شده
  .  ـ رايزنـ نيكالي نيكوالوويچ كون يرو1
  .  ـ دبير اولـ گنادي پتروويچ اودپوف2
  .  ـ رايزنـ آناتولي نيكواليوويچ كوچشكوف3
  . ف ـ دبير دوميو ـ حسين عباس قلي يوويچ قلي4
  .  ـ دبير دومنوويچ سامونينـ والري ايوا5
  .  ـ دبير سومرويچ ماركوفدـ والري الكسان6
  .  ـ دبير اولـ وباجسالو ايوانوويچ زاريا7
  .  ـ دبير سوم ويكتورباكويوويچ كسيلي يوف-8
  . ـ وابستهـ زامير بنيوويچ كابولوف9

  .  ـ وابسته نظاميـ سرهنگ يوگني نيكواليوويچ خري سانر10
  . ـ وابسته نظامي ـ سرهنگ آندرمو الديمروويچ وربونول11
  .  ـ معاون قسمت بازرگانيـ آناتولي كنستان تينوويچ لپشين12
  .  ـ كارمند بازرگانيـ يوري اواروف13
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  .ي ـ رايزنت ـ والديمروسيلي يوويچ پالخ14
  .  ـ وابسته نظاميرد الكساندر لونيدوويچ بان سيلي يفـ سرگ15
  .  ـ كارمند بازرگانيـ ميخائيل نيكواليوويچ عارف16
  . در اصفهانوف ـ كنسول پون ايوانوويچ ارتي ـ مال خاز17
  .  يوف ـ دبير اولوردي ميبا الاوغلي اسداهللا ـ اهللا18

  . به اميد پيروزي مستضعفين بر مستكبرين
  1وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران

 بـه سـرعت فـرو پاشـيد و اكثريـت            ، تشكيالت گسترده حزب توده    در پي اين اقدامات   
ي كـشور رهنمـود منـدرج در     يبه مراكز انتظامي و قـضا     خود   آن با معرفي     يكادرها و اعضا  

  .  را عملي ساختند دادستاني كل كشور اعالميه
 سال موجوديت   41 به عمر حزبي كه طي       ، و انحالل آن   با دستگيري رهبران حزب توده    

هـا را در   تـرين نقـش   خود به عنوان ستون پنجم و كارگزار ابرقدرت شـرق يكـي از ننگـين          
 اسالمي و در به انحراف كـشانيدن جوانـان و نوجوانـان ايفـا                خيانت به منافع مردم و ميهن     

 در هـم    نه اصلي ماركسيسم در ايـران      استوا ،با فروپاشي اين حزب   . كرده بود، پايان داده شد    
  .  دانستتوان مرگ سياسي حزب توده را مرگ ماركسيسم در ايران شكست و به حق مي

  
   ابعاد سياسي و سازماني فروپاشي حزب توده

ر سازماني و سياسي بر اين حـزب        هاي زيرين را از نظ      ، ضربه عمليات فروپاشي حزب توده   
   :وارد ساخت

دستگير شده و در    )  دبيران هيأت سياسي،   هيأتكميته مركزي،   ( درصد از رهبران     90ـ  1
ها و عملكردهاي ننگين خود و حزب اعتراف نمودند و            مراحل مختلف بازجويي به خيانت    

  . در برابر حقايق تسليم شدند
ريزيها و روشهاي سازماندهي مخفي       ه كه با دقيقترين برنامه     نظامي حزب تود    ـ سازمان 2

اسالمي   ايجاد شده بود و نقش يك شبكه جاسوسي گسترده را در نهادهاي نظامي جمهوري             
رت  اصلي طرح كودتـايي و برانـدازي ابرقـد    نمود و در شرايط مناسب به اهرم        ايفا مي  ايران

گرديد، كشف و از هم پاشيد و اعضا و مـسئولين آن    و حزب منحله توده تبديل مي    شوروي
  . دستگير شدند
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 كشف گرديد و پرده از عمليـات        ب. گ. ا درصد ارتباطات جاسوسي حزب با ك      80ـ  3
  . ب در ايران برداشته شد. گ. ا و كخائنانه اطالعاتي و جاسوسي سران حزب توده

 كه نقش سازمان ذخيره حـزب در شـرايط انحـالل آن را              ـ سازمان مخفي حزب توده    4
نمود و عمالً يك شبكه نفوذي و جاسوسي بـود كـه در شـرايط مناسـب                   بايست ايفا مي    مي
 هـم پاشـيد و       شود، كـشف و از     تبديل توطئه و براندازي      توانست به يك اهرم خطرناك      مي

  .  آن دستگير و زنداني شدنديمسئولين و اعضا
ـ اكثر عناصر نفوذي حزب منحله توده در نهادها و ارگانهـاي مملكتـي و مردمـي كـه                  5

نقش ستون پنجم و شاخكهاي اطالعاتي حزب منحله توده را ايفا كرده و كانالهـاي اعمـال                 
 ، سياسـي  ،ل اجتمـاعي  ي بـر مـسا    هنفوذها و تأثيرگذاريهاي غيرقانوني و موذيانه حـزب تـود         

اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز منابع اصلي تغذيه مادي و سياسي آن بودند دستگير شده و                 
  . شبكه آن از هم پاشيد

ـ اعضا و مسئولين شعب و ارگانهاي مركـزي و رهبـري سـازمانهاي جنبـي حـزب و                   6
بنـدي فعاليـت حـزب را تـشكيل           ان حزبـي كـه اسـتخو      2 و درجـه     1كادرهاي فعال درجه    

  . دادند، دستگير شدند مي
، سـازمان   توسط دادستاني كل انقالب اسـالمي    ـ در نتيجه، با اعالم انحالل حزب توده       7

  . يافت ساله آن پايان 41طور كامل از هم فرو پاشيد و عمر ه علني حزب توده ب
.  يك ضربه بنيادي و همه جانبه اطالعاتي، قـضايي و سياسـي بـود      اشي حزب توده  فروپ

ضربه اطالعاتي به تنهايي، هر قدر نيرومند و وسيع باشد كافي نيـست، زيـرا بـه هـر حـال                     
تـر و      آمد بـسيار وسـيع      اي كه بر حزب توده وارد       ضربه. ماند  هاي انحراف بر جاي مي      ريشه
  . ي بوديـ قضا از يك ضربه صرف اطالعاتيتر  اي ريشه

  
  اهميت عمليات

  ـ خنثي كردن طرح براندازي استراتژيك1
 در ايران پايان داد و بـدين         به حيات ستون پنجم شوروي     عمليات فروپاشي حزب توده   

  . دود ساختترتيب كانال اصلي سياست مداخله جويانه و كودتاگرايانه روسها را مس
يافت، با گـسترش شـبكه نظـامي و اطالعـاتي و       ادامه مي  مسلماً اگر فعاليت حزب توده    

تنيـد، در شـرايط داخلـي و      مـي نفوذي كه در نهادها و ارگانهاي جمهـوري اسـالمي ايـران      
دازي، طبـق تحليلهـاي حـزب تـوده و          هاي بران   المللي مساعد، زماني كه عوامل و زمينه        بين

شد، به عمليات براندازي كودتاگرايانـه عليـه نظـام جمهـوري اسـالمي                ، فراهم مي  شوروي
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اين توطئه، چه بسا در يك مقطـع حـساس و بحرانـي اجتمـاعي و سياسـي و         . زد  دست مي 
 تـشكيل يـك     اهميت و دور افتاده كشور،      توانست به شكل تصرف يك نقطه بي        فرهنگي مي 

اجرا شـود و    »  اتحاد شوروي  ارتش سرخ «دولت مستقل ماركسيستي در آن و سپس دعوت         
  . بدين سان عمليات كودتا و براندازي با اشغال و تجاوز نظامي تكميل گردد

 داد   نـشان  ي نبرد با نيروهاي متجاوز عراق     ها  هاي جبهه   تجربه انقالب اسالمي و حماسه    
 و مجهـز باشـد، از        اي هر قدر وسيع و تدارك يافته        ، هرتوطئه مردمكه در برابر ايمان و ايثار       

  . محكوم به شكست استيسوي هر قدرت
  
   مسخ سياسي، اقتصادي و فرهنگي انقالب اسالمي ـ خنثي كردن توطئه2

ازي نظام جمهوري اسالمي براندازي خزنده يا        براي براند  طرح موازي ديگر حزب توده    
مسخ سياسي، اقتصادي و فرهنگي انقالب اسالمي از طريق عوامل نفوذي و كانالهاي ديگـر               

) »داري  راه رشد غير سرمايه   «به اصطالح    (و سوق دادن انقالب به سمت وابستگي به مسكو        
 پايان بخشيد و بـساط فعاليـت عناصـر          عمليات فروپاشي حزب توده به اين توطئه نيز       . بود

  . نفوذي حزب توده را در نهادها و ارگانهاي كشوري و نظامي برچيد
  
   در ايرانـ انحالل شبكه جاسوسي شوروي3

 ايفـا    ايـران  در را   و ارگان جاسوسـي شـوروي     » ب. گ. اك« در واقع نقش زائده      حزب توده 

محالت، مدارس و   ،   را به ادارات   ب. گ. اككرد و از طريق شبكه وسيع حزبي، شاخكهاي           مي
عمليات فروپاشي حزب توده به فعاليت جاسوسي       . ها گسترانيده بود    ها و خانواده    حتي خانه 

پرور تـوده را برچيـد و ضـربه           پايان داد و بساط حزب جاسوس       در ايران  ب. گ. اعوامل ك 
  . اطالعاتي مهمي را بر ابرقدرت شرق وارد ساخت

  
  گر اجتماعي، سياسي  ـ از ميان برداشتن يك عامل منفي و توطئه4

، نقـش منفـي در       سال فعاليت خود در جمهوري اسـالمي ايـران         4 در طول    حزب توده 
حزب تـوده بـه تبـع مطـامع خـويش يـك عامـل        .  ايفا كردايرانحيات اجتماعي و سياسي  

هـا   كوشيد بر مشكالت اجتماعي و اقتصادي دامن زند و از نارسايي تراش بود كه مي   ناراضي
اق و تعـارض در     ها به نفع خود سوء استفاده كند و انواع ترفندها را براي ايجاد نف               و كاستي 

ها را عليه نهادها و مسئولين        ميان مسئولين طراحي و به اجراء گذارد و انواع اتهامها و شايعه           
با فروپاشي حزب توده به حيات اين عامل منفي و غـده سـرطاني نيـز                . و شخصيتها بپراكند  
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  . پايان داده شد
  
  ـ خلع سالح امپرياليسم غرب و ضدانقالب راست5

 داخلي آن و انواع جريانات و       وامل براي غرب و ع    ي خود بهانه مناسب   وجود حزب توده  
خطـر  «و  » حـزب تـوده   «يدن در بوق خطر     منهضتها و انجمنهاي غربگرا و ليبرال بود تا با د         

هـاي آن سـنگ         در راه اقدامات بنيادي دولت جمهوري اسـالمي و اجـراي طـرح            » شوروي
 ساختن حزب توده، بر عملكردهاي خـويش سـرپوش           كوشند تا با برجسته   اندازي كنند و ب   

فروپاشـي حـزب   . نهادها سمپاشي نمايندافراد و گرا عليه   اي و شرق    نهند و با برچسب توده    
توده حقانيت شعار نه شرقي و نه غربي را نشان داد و اين سالح تبليغاتي را از چنگ غرب                   

اي را   هر توطئهنشان داد كه جمهوري اسالمي ايراناين عمليات . و ضد انقالب خارج نمود   
سـازد    ه خفه مي  فاز جانب هر جريان و گروه و حزب و نهضت و انجمني با قاطعيت در نط               

  . دهد  نميخودطلب مجالي براي اجراي ترفندهاي  و به عناصر فرصت
  
  ـ كارايي اطالعاتي و امنيتي جمهوري اسالمي6

با جريـاني   مردمي  ي اطالعات ميليوني    ي مصاف و رودررو   ليات فروپاشي حزب توده   عم
 سال سابقه و تجربه مـستمر فعاليـت جاسوسـي و تـشكيالتي بـود و بـر                   41بود كه داراي    

 ب. گ. االملل و ابرقدرت شرق و سازمان ك        تكنيكها و تجارب و رهنمودهاي كمونيسم بين      
  .متكي بود

هاي جاسوسي غرب و شرق       به پايان رسيد و سرويس     مردم ايران اين مصاف با پيروزي     
ي ايايـن عمليـات كـار     . زده سـاخت    ل اطالعاتي را حيـرت    يو كارشناسان و خبرنگاران مسا    

   . نشان داد را به جهانيانشگرف اطالعاتي و امنيتي جمهوري اسالمي ايران
  
   و احزاب دست نشانده آن در جهانـ افشاي ماهيت شوروي7

 در حـزب كمونيـست      ب. گ. ا با آشكار ساختن نقش كـ      عمليات فروپاشي حزب توده   
گرانـه    نقش احـزاب كمونيـست را در عمليـات جاسوسـي و مداخلـه     ،توده با داليل روشن 

 شعارهاي پر طمطراق آنها را عيان ساخت و با شـواهد    نشان داد و پوچيدرت شوروي ابرق
غيرقابل انكار و اعترافات صريح سران حزب ثابت كرد كـه احـزاب كمونيـست جهـان، در             

هـاي جاسوسـي      كه ستون پـنجم و زائـده      » پيشاهنگ انقالبي طبقه كارگر   «بسياري موارد، نه    
  . بودندب.گ. و اندامهاي كاشوروي
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  اين عمليات به افكار عمـومي بيـدار جهـان، سـندي واقعـي و انكارناپـذير از مداخلـه                   
جهان سوم عمق فريب    مردم   داد و به     ارائه در سرنوشت ملتهاي مستقل      هاي شوروي  يجوي

داري را نشان داد و ثابـت كـرد           راه رشد غيرسرمايه   و كمونيستها، دال بر      شعارهاي شوروي 
  . ي نهفته استيكه زير نقاب اين شعار چه سياست مكارانه براندازي و كودتاگرا

  
   شكست نهايي ماركسيسم در ايران-8

 دهنده اصلي ماركسيـسم و ماترياليـسم در ايـران           گذار و اشاعه    ، به مثابه بنيان   حزب توده 
اين حزب بـراي نخـستين بـار        . هزاران جوان و نوجوان ايفا نمود     انحراف   در   بسيارينقش  

 رواج داد و بيشترين سهم را در نـشر آثـار ماركسيـستي داشـت، بـه                  ماركسيسم را در ايران   
 دانـست كـه توسـط       يتوان انحراف ديگر گروهكهاي چـپ را ناشـي از بـذر             نحوي كه مي  
  . شانيده شدحزب توده اف

  
  ـ ماهيت چپ در ايران9

 بار ديگر به وضوح نشان داد كه در ايـران،            حزب توده   كن ساختن توطئه   كشف و ريشه  
چپ يك جريان و نيروي ايـدئولوژيك يـا اجتمـاعي مـستقل نيـست، بلكـه بـه شـكلهاي                     

هاي بـزرگ     قدرتزائده  ...  و   ،سي رو  و يامريكايگوناگوني و در قالب گروهكهاي مختلف       
 سـاله حـزب تـوده در جمهـوري      4فعاليـت   . گرانه آن است    ي طرحهاي توطئه  يو اهرم اجرا  

 نشان داد كه اسالم از مقابله فرهنگي و ايـدئولوژيك بـا جريانـات الحـادي و                  اسالمي ايران 
  .اي ندارد  واهمه انديش دگر

اي را در اختيـار داشـت و بـا پـول              امكانات فعاليـت علنـي و تـوده       حزب توده بهترين    
 ميليونها نسخه كتاب ماركسيستي را چاپ و توزيع كـرد و وسـيعترين امكانـات و                 شوروي
ترين تكنيكهاي تبليغـاتي را مـورد اسـتفاده قـرار داد، ولـي                ترين شگردها و فريبنده     پيشرفته

 ميـان مـردم دسـت يابـد و فعاليـت آن از طيـف محـدود                  نتوانست به حداقل پايگـاهي در     
  . فراتر نرفت روشنفكران غربگرا و مرفه

  
  ـ حقانيت اسالم10

 در زنـدان    درماندگي و شكست سريع سياسي، فكري و ايدئولوژيك سران حزب تـوده           
ان حـزب    رهبر .جمهوري اسالمي بار ديگر حقانيت اسالم و افالس ماركسيسم را نشان داد           

ـ                     عنـوان  ه  توده همه از ماركسيـستهاي سرشـناس بـوده و برخـي حتـي در سـطح جهـاني ب
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شوند، ولي آنها در برابر طوفـان واقعيـات خردكننـده             هاي بنام ماركسيست شناخته مي      چهره
سنگين مجبور به پذيرش ورشكستگي و درماندگي ماركسيسم شدند و در مقابله بـا اسـالم                

   .ندد اعتراف كردي خويبه ناتواني و ناآشنا
  

  )ره (پيام امام خميني
 پيـامي   در)ره( و دستاوردهاي عظـيم آن، امـام  )ع(منين  ؤالم  اهميت عمليات امير  ه دليل   ب

   :چنين فرمودند
  الرحيم اهللا الرحمن بسم

بازان گمنام، اسالم بزرگ و ملت شريف و        كنند به سر    اگر فاتحان دنيا افتخار مي    
كنند به هزاران سرباز گمنام بزرگواري كه در پـي نـام و               فاتحان عزيز ما افتخار مي    

نشان نيستند و براي كشور اسالمي خويش و اسـالم عزيـز و ملـت انـسان پـرور                   
فرق است بين سرباز گمنـامي      . آسا و پيروزيهاي ژرف     آفرينند، معجزه   افتخاراتي مي 

فروشند و بين سربازان گمنـامي كـه پـرورده            قدرتهاي مادي دنيا به آن فخر مي      كه  
كه انگيزه آنان تحصيل قدرت و اكثراً ستمكاري است         . اسالم و مكتب توحيد است    

اساساً سربازان اسالم اگر چه نامدار باشند در   . و انگيزه اينان خدا و طلب حق است       
 اسـت و او     المـؤمنين   ار در اسـالم اميـر     نامدارترين سرباز فداك  . اين جهان گمنامند  

با كدام تفكر عرفاني، فلسفي، سياسي و كدام قلم و زبان و            . گمنامترين سرباز است  
بيان بشر اين سرباز دنيا را معرفي كند و بـشناسد و بـشناساند و مطلـب بـا حفـظ           

ها كـه شـب و        ت جبهه ها و پش    سربازان گمنام ما در تمام جبهه     . مراتب همين است  
كنند و نام و نشاني       روز و جواني و هستي خود را براي اسالم و مكتب الهي فدا مي             

چه بسا كه به سبب ضرورت تشكيالتي همسران و مـادران و    . خواهند و ندارند    نمي
آفرينند و چه ارزشها بـراي انقـالب          ها مي   نزديكان آنان ندانند كه اينان چه حماسه      

  . كنند خلق مي
دانيد و  هاي سرافرازانه آنان را مي ها كه كم و بيش مسايل آنها و حماسه          جبهه از

اهللا است، نرويـد و دسـتي از دور بـر آتـش               تا در سنگرهاي آنان كه مراكز عبادت      
شـود، از اينهـا       نداشته باشيد، عمق فداكاري و محافل عرفاني الهي آنان معلوم نمي          

هاي داخلي و عمق جنگلهاي وسـيع     جبهه كه بگذريم جوانان ارجمند و عزيز ما در       
ها و پناهگاههاي بـزرگ منحرفـان غافـل از خـدا از دمكـرات و كوملـه،               تا بيغوله 
 و سـاير    ، فدائي خلق و حزب خلق باصـطالح مـسلمان تـا حـزب تـوده               منافقين
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 قلع و قمع كردنـد      گروهكهاي كوچك و بزرگ را با فداكاريها و خداطلبيها آنچنان         
  . اند كه دنيا را با همه دشمنيها كه دارند به اعجاب و تحير در آورده

توجه به كار آمدي امنيتي و اطالعاتي اين جوانـان گمنـام پاسـدار و بـسيج و                  
كميته دادستاني و ديگر دلباختگان در راه خدا در بـدام انـداختن سـران خيانتكـار                 

اند    مار پر خط و خال در براندازي اسالم فعاليت منافقانه داشته            كه چون  حزب توده 
ساله در جهات تـشكيالتي و اطالعـاتي و           ـ سي   هاي طوالني بيست    و هر يك سابقه   
 وافي داشتند موجب سـرفرازي       اند و از تخصص در اين امور بهره         جاسوسي داشته 

ـ                   تگاههاي امت اسالمي اسـت كـه چنـين فـداكاراني دارد و اعجـاب و تحيـر دس
جاسوسي و اطالعاتي سراسر جهان است و اين اعجاز جز به هدايت حق تعـالي و                

ملـت ايـران از ايـن       . االعظم اروحنافدا صورت نگرفته است      اهللا  عنايات خاصه ولي  
پيروزي با ابعاد مختلفه خصوصاً سياسـي آن بايـد قـدرداني و تـشكر كننـد و در                   

  . وشا باشندتقويت جميع سلحشوران مرزها و داخل كشور ك
انصافي است كه كس يا كساني از ايـن نگهبانـان اسـالم و حافظـان                  كمال بي 

  . كشور اسالمي خرده بگيرد
ها كه نصيب ما فرمـودي و مـا را از كيـد و خيانـت                  بارالها تو را به اين نعمت     

كنيم از عهـده آن بـر         بدخواهان بوسيله جوانان عاشق خود حفظ فرمودي شكر مي        
اهللا را براي ملت ما حفـظ فرمـا و بـه               سبيل  ها اين عزيزان مجاهد في    بارال. آئيم  نمي

شهداي آنان رحمت و به بستگان آنان خصوصاً مادران و پـدران و همـسران آنـان                 
  14/2/62ني ـ الخمي اهللا الموسوي روح       . صبر و خير و بركت عنايت فرما

  
   فروپاشي حزب توده
  المللي اهميت و بازتاب بين

هـاي جديـدي      المللي داشـت و بـه تحليـل          بين  بازتاب وسيع ) ع(المؤمنين    عمليات امير 
   .پردازان بلوك غرب و شرق انجاميد ن در ميان نظريه اسالمي ايرا درباره نظام جمهوري

گران جهاني اين تصور وجـود داشـت          و متعارف تحليل  » دو قطبي «تا آن زمان در بينش      
 در انقالب اسالمي و بـه علـت حـضور علنـي حـزب تـوده        ضدامريكايي بودن   كه به علت    

گيري خواهـد   تسم به سوي اردوگاه سوسياليستي      جامعه ايران، نظام جمهوري اسالمي ايران     
، بـا پوشـش ايـدئولوژيك       نشانده مسكو  نمود و اين فرآيند به استقرار نوعي حكومت دست        

گـران غربـي، در اذهـان برخـي           چنين توهمي شايد بيش از تحليل     . اسالمي، خواهد انجاميد  
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هـاي    ود داشت كه با گام     و رهبري حزب توده وج     هاي حزب كمونيست شوروي     تئوريسين
عمليات فروپاشي حزب تـوده     .  چشم اميد داشتند   خزنده به تصرف قدرت سياسي در ايران      

 رخ داد و در واقع نقطه اوج اين بحـران تلقـي    ـ شوروي كه در بحبوحه بحران روابط ايران
  . شد، اين تحليل را به هم ريخت مي

 ثمره محتوم و نتيجه طبيعي قريب به هفـت دهـه            اقع عمليات فروپاشي حزب توده    در و 
دكتـرين  « مـيالدي بـا      1980 در منطقه بود، سياستي كه در آغـاز دهـه            سياست سنتي مسكو  

نگـري و در    به اوج غرور و سطحي، دبيركل پيشين حزب كمونيست اتحاد شوروي      »برژنف
  . نتيجه زوال و انحطاط خود رسيده بود

از بين  را  » ژاندارم منطقه « و ترين پايگاه غرب در خاورميانه       كه مهم  انقالب اسالمي ايران  
اي و   و اعتالي قـدرت نـوين منطقـه   يجه پيداي را متواي مسكو هاي منطقه ، استراتژيست برد

  .  بلكه به پيدايش دكترين جديدي در مسكو انجاميد،جهاني، انقالب اسالمي، نساخت
ارزيـابي كردنـد كـه      » فرصـتي طاليـي   « را    انقالب اسالمي ايـران    ،پردازان كرملين  نظريه

ط يتوانستند در شرا  را در منطقه فروپاشيده بود و آنان مينده واشنگتنهاي آهنين بازدار    م  اهر
ـ كه تا آن روز       تهاجم خود را براي تصرف سنگرهاي نوين      ) امپرياليسم غرب (ضعف رقيب   

انقـالب  . نمودــ آغـاز نماينـد    شان دست نيافتني مي    خورده  هاي مكرر و شكست     و در تجربه  
 و نويـد     پايان عصر حاكميت غـرب در خاورميانـه        ،هاي كرملين   وريسيناسالمي ايران را، تئ   
بيهوده نبود كه در مدتي كوتاه پس از پيـروزي          .  بر منطقه ارزيابي نمودند    عصر سلطه مسكو  

 ـ   ـ افغانـستان  يك كـشور مـستقل  اري به آشك تجاوز ، اتحاد شورويانقالب اسالمي ايران
هاي لرزان خـود را بـر بـاتالق            گام اين دكترين چنان پوسيده بود كه اتحاد شوروي       . داشت

 اشـتباهي كـه     ، نديد و به بزرگترين اشتباه تاريخي خود دست زد         جنگ فرسايشي افغانستان  
  . ي هفت دهه خشك انديشي و سطحي نگري بوديثمره نها

. و جـي  . ب. گ. كا (هاي اطالعاتي شوروي     و سازمان  تحركات نهان و عيان حزب توده     
ـ  .  بـود اي مسكو در ايران تداوم همين دكترين جديد منطقه    ) يو. آر ايـران  ، صور مـسكو بـه ت

شد و اين پايگاه سنتي غـرب در           فتح مي  اسالمي دومين سنگري بود كه بايد توسط كرملين       
ايـن دكتـرين    . گرديـد   ل مي يبدتبه پايگاه بلوك شرق در منطقه       » عصر جديد « در   خاورميانه

 قدرتي مواجه شـد كـه در    هاي خود با تقابل     ن گام پروا در نخستي    تجاوزگرانه و مهاجم و بي    
 قـرن  14 مقاومت فرهنگ اسالمي كه ،هاي كرملين جايگاهي نداشت     محاسبات استراتژيست 

اين قدرت نوين، نه به شـرق وابـسته بـود و نـه بـه                .  غني تاريخي به همراه داشت      پشتوانه
 هويت مستقل و توانمنـدي و       المللي  گران متعارف بين    هنوز زمان الزم بود تا تحليل     . »غرب«
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اي با دكترين پوسيده      تقابل اين قدرت نوين منطقه    . اقتدار سياسي آن را به رسميت بشناسند      
 در منطقه داشت و بـه نوبـه خـود            سهم اساسي در فروپاشي استراتژي سنتي مسكو       ،برژنف

 وارد  حزب كمونيست اتحـاد شـوروي  انديشي استاليني ـ برژنفي در  ضربات قاطعي بر جزم
  . را فراهم كردهاي ظهور موج نوانديشي گورباچفي و فروپاشي شوروي ساخت و زمينه

 در تحـوالتي كـه در آغـاز ظهـور           ، در ايـران   ترين تـأثير شكـست حـزب تـوده          مستقيم
 آن    رخ داد، مـشاهده شـد و        در دستگاه رهبري حزب كمونيست اتحاد شـوروي        فگورباچ

 بود كه   وزير اتحاد شوروي    ، عضو پوليت بورو و معاون اول نخست       بركناري حيدرعلي اوف  
 چـه در دوران     ،در واقع، حيـدرعلي اوف    .  نقش اساسي داشت   در عمليات حزب توده ايران    

، چه در دوران دبيركلي حزب كمونيـست آذربايجـان           آذربايجان شوروي  ب. گ. رياست كا 
 مهمترين استراتژيـست    ،وزيري اتحاد شوروي    ن معاونت اول نخست    و چه در دورا    شوروي
 ل ايـران  يمشي پوليت بورو را در مـسا       شد و نظريات او      محسوب مي   ايران   در زمينه  كرملين

 ـ از جملـه همكـاري    فراوان با علـي اوف  عليرغم وجوه اشتراك گورباچف. كرد تعيين مي
 او را  ـ به تاوان شكست رسـواي حـزب تـوده در ايـران     ديرين در جناح يوري آندروپوف

 به پايان حيات    رهبري حزب كمونيست شوروي   » دار  آينده« و اين چهره به ظاهر       كردبركنار  
  . سياسي خود در ابرقدرت شرق رسيد

 داشت و نمودهـاي آن امـروز كـامالً          عليرغم تأثيراتي كه عمليات فروپاشي حزب توده      
انـديش و سـنتي       هـاي جـزم     آشكار است، در آن زمان اين حركت با مقاومت استراتژيـست          

 هـدف  را بـه شـدت       هاي خود جمهوري اسالمي ايران      ل مواجه شد و آنان در تحلي      كرملين
 در تفـسيري،    روزنامـه پـراودا   . مـتهم كردنـد   » گرايش به غـرب   «حمله قرار داده و آن را به        

 د شـوروي   عليـه اتحـا    در ايـران  » تحريكات امپرياليـستي  «دستگيري سران حزب توده را به       
،    در پـي ايـن تحليـل       1.هاي جاسوسي غرب خوانـد      نسبت داد و آن را ثمره تالش سرويس       

هـاي    المللـي و رسـانه      هـاي بـين    موج تبليغاتي وسيعي توسط احزاب كمونيست و سـازمان        
ي بلـوك   در مقابل، دستگاه تبليغ   .  با همين مضمون آغاز شد     جمعي وابسته به اتحاد شوروي    

حربــه بايــست از ايــن   مــي،غــرب قاعــدتاً و بــر اســاس عــرف متــداول سياســت جهــاني
جست؛ ولي    چنگ آمده بود به شدت عليه بلوك شرق بهره مي          فرا ضدكمونيستي كه در ايرن   
 ه آمـد  در ايران خبري غرب نيز به ياري عوامل شوروي    هاي  رسانهبه عكس مشاهده شد كه      

از . نداي برخاسـت  شدگان توده خود كم و بيش به دفاع از دستگير        هاي  و در تبليغات و تحليل    
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 را ناشـي از  ، اعترافات تلويزيـوني نورالـدين كيـانوري   ، چاپ فرانسه  جمله، روزنامه لوموند  
هاي  ي رسانهيهمسو 1.خواند» اقارير اجباري«و » و روحي هاي جسماني     شديدترين شكنجه «

جمهـوري اسـالمي    » نه شرقي، نه غربـي    « مؤيد استقالل و اصالت شعار       ،تبليغاتي دو بلوك  
در عمليـات فروپاشـي     » دست غرب «ترين دليل عليه اتهام       ي متقن يآوا  بود و همين هم    ايران

  . دش حزب توده محسوب مي
 در  هاي بلوك شرق عليه دستگيري سران حزب توده         تر اينكه موج تبليغاتي رسانه      جالب

هـاي    ، و رسـانه    امريكـا  جمهور وقت اياالت متحـده      ، رئيس با حمايت ريگان  » تصادفاًً«ايران  
 بـا   )ره(امـام . زمـان شـد      هـم   در ايـران   ه ضـاله بهائيـت    غربي عليه دستگيري جاسوسان فرق    

  :توجه كرده و در سخناني فرمودند» تصادفي«بيني به اين تقارن  ژرف
 ناز همه دنيا استمداد كردند براي اينكه اين بهائيها كه در ايرا  ) ريگان(ايشان  ... 

هستند و مظلوم هستند و جاسوس هم نيستند به جز مراسم مذهبي به كـار ديگـري                 
گفـت خـوب، گـاهي اذهـان سـاده            اگر ايشان اين مسائل را نمي     ... اشتغال ندارند   

دادند كه خوب اينها يك مردمي هستند كه ولو اعتقاداتشان فاسد اسـت               احتمال مي 
 گفتند و شـهادت     لكن بعد از اينكه آقاي ريگان     ليكن مشغول كار خودشان هستند،      

  توانيم باور كنيم؟  دادند به اينكه جز مراسم مذهبي چيز ديگري ندارند باز هم ما مي
شـود     صدايش بلند مي   گيرند شوروي    را مي  از آن طرف وقتي كه حزب توده      ... 

بيگناهي كه با جمهوري اسالمي هم موافق بودند پشتيبان بودنـد           كه يك عده مردم     
 بيخودي آمده اينها را گرفته است و حبس كرده دولت ايران... جمهوري اسالمي را 

هـا، مـردم آرام و         ميگويد كه اين بهائيها، بيچاره     است، از آن طرف هم آقاي ريگان      
 كـه اينهـا       بـراي خـاطر همـين      شان هستند، و ايـران    ساكتي، مشغول عبادت خود   

اگر اينهـا جاسـوس نبودنـد، شـما         . اند  اعتقادشان مخالف با اعتقاد اينهاست گرفته     
اي هستند كه به نفع شما        آمد، شما براي خاطر اينكه اينها يك دسته         صدايتان در نمي  

 را  شمايي كه عـراق   . شناسند  ا مي مردم شما ر  ..... شناسيم    هستند، واال ما شما را مي     
 نياورد، و بر سـر      آورد كه مغول    وادار كرديد كه هر روز به سر اين كشور ما آن مي           

  ...كشور خودشان هم همينطور
 كه يك دسته از علمـاي بـزرگ اسـالم را            شما اگر انسان دوست بوديد، عراق     

  كني؟   اشارتاً بگوئيد كه چرا اين كار را ميگرفته است يك كلمه خوب
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 هـستند، جـز     جاسـوس امريكـا   ) بهائيها(اگر دليلي ما نداشتيم به اينكه اينها        ... 
 هـستند،    جاسوس شوروي   آنها و دليلي نداشتيم كه حزب توده         از طرفداري ريگان 

  .  از آنها كافي بود شورويجز طرفداري
 بواسطه حزب توده بـودنش و نـه بهـائي را بواسـطه بهـائي                نه حزب توده  ... 

بودنش، اين محاكم ما محاكمه كردند و حكم به حبس دادند، اينها مـسائل دارنـد،                
 هـم يـك     حزب توده را كه خودشان هم آمدند همه حرفهايشان را زدند و بهائيهـا             

 پشتيباني آنها را    مذهب نيستند، يك حزب هستند، يك حزبي كه در سابق انگلستان          
هم جاسـوس   ) بهائيها(كند، اينها      دارد پشتيباني آنها را مي     كرد و حاال هم امريكا      مي

 هم  اگر جاسوس نباشند خوب بسياري از مردم ديگر       ) حزب توده (هستند مثل آنها    
هستند كه اينها انحرافات عقيدتي دارند، كمونيست هستند چيزهاي ديگـر هـستند،             
لكن مردم محاكم ما به واسطه كمونيست بودن آنها، با انحراف عقيدتي داشتن آنها،              

  . آنها را نگرفتند حبس بكنند
و ايـن   .  اسـت   هستيد و طرفدار آنها شـوروي      طرفدار اينها شما آقاي ريگان    ... 

دليل بر اين است كه اينها يك وضع خاص دارند كه نفع به آنها ميرسـانند و اينهـا                   
  1.نفع به اينها ميرسانند

  

   دستاوردهاي عمليات فروپاشي حزب توده
نگاهي اجمالي به آنچه كه تاكنون در كتاب حاضر مطرح شده، به روشني دسـتاوردهاي               

  . دهد  را نشان مي فروپاشي حزب تودهعظيم عمليات
سـازي   ، كـشف و خنثـي  ترين دستاوردهاي عمليات فروپاشي حزب تـوده       يكي از عمده  

موجوديـت نظـام جمهـوري      » ييكودتـا «و  » خزنـده « براندازي آن بود كه در دو بعد          توطئه
  .  گرفته بودهدفا  راسالمي ايران

سـازمانهاي اطالعـاتي    (يـو   . آر.  و جي  ب. گ. سازي شبكه جاسوسي كا     كشف و خنثي  
هـا و    در ارگانسازي شبكه گسترده عوامل نفوذي حزب توده  و نيز كشف و خنثي    ) شوروي

هـاي جـدي بـه         كه در دو بعد براندازي و جاسوسي، اهرم        نهادهاي جمهوري اسالمي ايران   
  . رفتند، از دستاوردهاي ديگر اين عمليات بود شمار مي

ـ  به دستاورد مهـم ديگـري نا       ها، عمليات فروپاشي حزب توده      عالوه بر كشف توطئه    ل ي
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  . شد كه داراي ابعاد سياسي ـ ايدئولوژيك جدي است
 كه توسط رهبـران   بوداي هاي عميق و همه جانبه ورد بسيار با اهميت افشاگري  اين دستا 

رهبران حزب توده كه   . هاي مكرر تلويزيوني انجام گرفت       در مصاحبه  درجه اول حزب توده   
هـاي    هاي متمادي در زندان     عموماً داراي سوابق چند دهه مبارزه سياسي مخفي بوده و سال          

 سـاله زنـدان رژيـم گذشـته را     25 به سر بـرده و برخـي از آنـان سـابقه     امريكا ـ  رژيم شاه
خود قرار داده بودند، در برابر حقانيت انقالب اسالمي سر فرود           » وجاهت سياسي «دستمايه  

  . سابقه است اي بي بدون ترديد اين پديده. آوردند و به اعتراف و افشاگري نشستند
اي مرسـوم در سـطح    آميز و افشاگري بـه زور شـكنجه و جبـر پديـده     گيري قهر  اعتراف

 كاربرد   و در رژيم استاليني شوروي     هاي فاشيستي اروپاي غربي     المللي است كه در رژيم      بين
 دهنـده مجمـع الجزايـر كـوالگ         در كتاب تكـان   ن  نيتسي  الكساندر سولژ . گسترده داشته است  

 را در اخذ اعترافات و اقـارير        ي سازمانهاي اطالعاتي شوروي   يشگردهاي ضدانساني بازجو  
ات ، براساس مستند   جنون ديكتاتور كرملين   يهاي قالبي براي ارضا      سازي  اجباري و پرونده  

هاي تبليغي غـرب و شـرق         گردانندگان رسانه . دهنده بيان داشته است     نحوي تكان ه  واقعي ب 
هستند، كوشيدند تـا همـين      . وا. پ.  و گ  كه بعضاً خود از بازجويان و عوامل سابق گشتاپو        

كـار گيرنـد و منكـر اصـالت         ه   ب اتهامات را عليه نهادهاي اطالعاتي جمهوري اسالمي ايران       
اعتبار ساختن انقالب اسـالمي       بلندگوهاي تبليغي غرب و شرق كه در بي       . ها شوند   افشاگري

هـا را در زيـر پـرده سـياهي از اتهـام               جستند كوشيدند تا ايـن افـشاگري        منافع مشتركي مي  
جهاني ايـن   هاي    رسانهگوهاي  بلند. مخدوش كنند و مانع از انعكاس جلوه و پرتو آن شوند          

هـاي    و حتـي مغزشـويي    » داروهاي مخدر «و يا به    » هاي وحشيانه   شكنجه«ها را به      افشاگري
ي را كـه خـود در آن تجربـه طـوالني     يترين شگردهاي بـازجو    رواني نسبت دادند و پيچيده    

  .  نسبت دادنددارند، به نظام جمهوري اسالمي ايران
، زمان طوالني الزم نبود تا حقيقت آشكار شود و يكي از رهبران طراز اول حـزب تـوده     

هـا     به افشاگري برخيزد و بر صحت جزء به جزء اين افـشاگري            ، در فرانسه  ايرج اسكندري 
هاي سران حزب توده را        مصاحبه امروزه، حقيقت روشن است و كسي اعتبار      . مهر تأييد نهد  

تواند انكار كند و نشريات بقاياي متواري اين جريـان در خـارج از كـشور مـشحون از                     نمي
  . استدر راه اي  ازهتهاي  است و افشاگريهاينگونه تأييد

هاي   ، تنها در افشاگري   ـ رواني عمليات همه جانبه فروپاشي حزب توده         تأثيرات فرهنگي 
شكست حزب توده در عين حال داراي تأثيرات ايـدئولوژيك جـدي          . ياسي متوقف نماند  س

اين گسست  . بود و سبب تعمق و خوديابي بخشي از پيروان مكتب ماركسيسم در ايران شد             
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در . ايدئولوژيك ابعاد گوناگون داشت و طيف وسيعي را، در سطوح مختلف، در بر گرفـت              
 راه متوقف ماند و صـرفاً بـه طـرد ايـن ايـدئولوژي               بخشي، بازگشت از ماركسيسم در نيمه     

در بخش ديگر، بازگشت از ماركسيسم بازگشتي به فطرت، به خويشتن خـويش و              . انجاميد
، تئوريـسين برجـسته     ترين نمونه اين تحول در احسان طبـري         برجسته. به آغوش اسالم بود   

 ايـدئولوژيك او سـهم بـسيار اساسـي و           هـاي سياسـي و      ماركسيسم، ديده شد كه افشاگري    
 نيـز هماننـد     تحـول طبـري   . ي ماركسيـسم ايرانـي ايفـا نمـود        يكننده در شكست نهـا      تعيين

هاي سران حزب توده با انكار و سپس سكوت دستگاه تبليغـي دو بلـوك مواجـه                   افشاگري
المي طفـره رونـد و      كوشيدند تا از بازتاب اثبات حقانيت و عظمت انقالب اس           آنان مي . شد

گذشت زمان بـه سـرعتي شـگرف حقيقـت را بـه ثبـوت               اما  .  از اين زمره بود    پديده طبري 
 آنقـدر زنـده مانـد تـا صـحت           طبري.  قبول عام يافت   رسانيد و پس از چندي تحول طبري      

جانبـه ماركسيـسم را در تحـوالت         ق و همه  داوري خويش را به چشم ببيند و فروپاشي عمي        
 صـرفاً در فروپاشـي حـزب تـوده ريـشه            بدون ترديد، تحول طبري   . بلوك شرق ناظر باشد   

نداشت، بلكه ثمره محتوم بحران ساختي بود كه تاروپود زنگار بسته ايدئولوژي ماركسيـسم              
توانست مفتخر باشـد كـه از         طبري مي . زد الوقوع آن را فرياد مي      خورد و انفجار قريب     را مي 

ان ايـن انفجـار را دريافـت و         دپيشگامان اين تحول بود كه با بصيرت نظـري و نـداي وجـ             
الحـاد را بـه سـوي       » كژراهـه «هشدار داد، صراط مستقيم را يافت و باورمندان گم شده در            

  . فطرت سليم فرا خواند
ت كـه ماركسيـسم     شـ اسي در ايجاد بحران همـه جانبـه دا        مجموعه اين عوامل سهم اس    

 در خارج از كشور، نمـود       گرفت و در تحوالت سالهاي بعد بقاياي حزب توده        ايراني را فرا  
  . يافت

  
    در ايرانكشف شبكه جاسوسي شوروي

  احزاب كمونيست و پديده جاسوسي
عنوان يكي از دو ابرقدرت دنياي معاصر در رأس اردوگاه سوسياليسم           ه   ب اتحاد شوروي 

، بـه مثابـه     امريكـا المللي در رقابت با امپرياليـسم         قرار داشت و در صحنه بين     ) بلوك شرق (
ـ . بـود ) بلـوك غـرب   (قدرت اصلي در دنياي كاپيتاليسم       عبـارت ديگـر، هـر يـك از دو         ه  ب

شيدند تا سلطه و اقتدار خود را در جهان تأمين كنند و مواضع و سـنگرهاي                كو  ابرقدرت مي 
 اين استراتژي طي هفت دهه موجوديت اتحـاد شـوروي         . رقيب را از چنگ او خارج نمايند      

كميـسيون  (» چكـا «عمالً سبب شده بود تا سازمان اطالعاتي اين كشور، كه در آغاز بـا نـام                 
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 20 و خرابكاري در اقتصاد كشور در        و به منظور سركوب مخالفين انقالب اكتبر      ) هالعاد  فوق
مرزي در بيـشتر كـشورهاي       تدريج به عمليات گسترده برون    ه  وجود آمد، ب  ه   ب 1917سپتامبر  

  . دجهان بپردازد و نقش يك سازمان جاسوسي جهاني را ايفا نماي
هر . المللي پديدار شد عنوان يك جنبش بينه دانيم، ماركسيسم از آغاز ب    همانگونه كه مي  

 بـود، ولـي پـس از پيـروزي انقـالب بلـشويكي و               چند خاستگاه ماركسيسم اروپاي غربـي     
 در   ايـن جنـبش توانـست بـا مركزيـت مـسكو            )كمينترن(» انترناسيونال كمونيستي «تأسيس  

، عوامـل خـود را      ي التين امريكابسياري از كشورهاي جهان، از جمله كشورهاي آسيايي و          
 اطالعاتي يكـي از وظـايف عمـده         وظايف،  از بدو تأسيس كمينترن   .  آورد و رشد دهد     پديد

 ايـن يـك     شد و بنابر رهنمودهاي كمينترن      ت در ساير كشورها محسوب مي     احزاب كمونيس 
تعهد انترناسيوناليـستي بـود كـه بايـد احـزاب كمونيـست سراسـر جهـان در قبـال حـزب                      

  .دادند  انجام ميكمونيست پيروزمند در روسيه
 اطالعــاتي احــزاب كمونيــست و عناصــر يفوظــا ،هــاي جنــگ جهــاني دوم در ســال
اهميت جدي يافت و مهمترين عوامل      ) به ويژه در كشورهاي درگير در جنگ      (ماركسيست  

. جـي ( در سراسر جهان مستقيماً به رابطين اطالعاتي ستاد ارتـش شـوروي              نفوذي كمينترن 
هـاي    ، گـسترش شـبكه     و انحـالل كمينتـرن      از جنگ جهـاني دوم     پس. وصل شدند .) يو.آر

 در سراسر جهان به شدت ادامه يافت كه به طور عمده دستبرد به اسـرار                اطالعاتي شوروي 
هـاي غربـي و اجـراي عمليـات تخريبـي و گـاه          نظامي و سرقت تكنولوژي پيشرفته قدرت     

هاي اطالعـاتي      شبكه ،در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم      . ندازي را هدف قرار داده بود     برا
هاي اطالعـاتي وابـسته     دسته اول شبكه ،شد   در سراسر جهان به دو دسته تقسيم مي        شوروي

 اطالعـاتي كـه   ها و عوامل منفـرد   به احزاب كمونيست ساير كشورها بود و دسته دوم شبكه         
  .  متصل بودندهاي جاسوسي شوروي مستقيماً به سازمان

، دبيـر كـل     كه خروشـچف  » آميز  همزيستي مسالمت « و آغاز دوران     پس از مرگ استالين   
هاي جاسوسي احـزاب   سئله فعاليت، منادي آن بود، م    جديد حزب كمونيست اتحاد شوروي    

واقعيـت ايـن بـود كـه ايـن          .  قـرار گرفـت    هاي كرملين   كمونيست مورد توجه استراتژيست   
برد و داليـل كـافي       را به شدت زير ضربه مي       وابستگي اطالعاتي، مواضع احزاب كمونيست    

جـدي بـر سـر راه      سـاخت و مـانع        را براي پيگرد اين احزاب در بيشتر كشورها فراهم مـي          
در نتيجـه، تـصميم بـه انحـالل         . رفـت   گسترش جنبش كمونيستي در جهان بـه شـمار مـي          

 هاي مخفي اطالعاتي احزاب كمونيست گرفته شد و برخي از احزاب اروپـاي غربـي                شبكه
رسماً اين تـصميم را  ... )  و يست فرانسه حزب كمون،مانند حزب كمونيست بريتانياي كبير  (
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عامل مهم ديگري كـه     . اجرا كرده و تنها سازمان خود را سازمان رسمي حزبي اعالم داشتند           
سبب بروز اين پديده شد، آغاز جنبش استقالل طلبـي در احـزاب كمونيـست بـود كـه در                    

در چنـين   . يافت   نمود مي  رملينهاي نيرومند عليه سيادت ك      صورت حركت ه  برخي از آنها ب   
ها و عوامل مستقيم       خود را بر شبكه    ي اتكا هاي اطالعاتي شوروي     هر چند سازمان   ،شرايطي

دار و فعـال كمونيـست    خويش در ساير كشورها قرار دادند، كه برخي از آنان عناصر سـابقه   
اطالعات و عوامل نفوذي احـزاب كمونيـست را         گيري از      در شرايط مساعد، بهره    امابودند،  

  . نيز فراموش نكردند
 كه به    بستگي داشت  اين رابطه به وضعيت خاص رهبري احزاب كمونيست جهان سوم         

 .پذيرفتنـد   را مـي   و تبعيـت     ددليل فقدان پايگاه مردمي و ضعف شخصيت رهبري، اين انقيا         
نمونـه حـزب    . تـداوم يافـت   » تيوظيفه انترناليـس  «عنوان يك   ه   اطالعاتي ب  وظايفهمچنان  

اي از تـداوم ايـن سـنت اسـتالينيِ كمينتـرن               نمونه بسيار برجسته   ماركسيستي توده در ايران   
  . است

  
  هاي اطالعاتي شوروي ارگان

.  ارگانهاي متعددي در رابطه بـا ايـران وجـود داشـت             سياسي اتحاد شوروي    در سيستم 
 رسمي خـود را     وظايفخي از اين ارگانها داراي كاركرد رسمي اطالعاتي بودند و برخي            بر

 نقـش جـدي در عمليـات        حقيقتكردند، ولي در      سياسي، ايدئولوژيك و فرهنگي اعالم مي     
  : اين ارگانها عبارت بودند از. ندنمود  ايفا ميـ جاسوسي حزب كمونيست شوروي  اطالعاتي

  
  )كميته امنيت دولتي اتحاد شوروي (ب. گ. ـ كا1
 با اين   1954 بود كه از سال      سازمان اطالعاتي و امنيتي اتحاد شوروي     . K.G.B(1 (ب. گ. كا

 .M.G.Bداشـت و  پيش از آن، نهاد فوق در سطح وزارتخانه وجـود           . نام آغاز به فعاليت كرد    
 و افشاي بخـشي از جنايـات آن،         كه با مرگ استالين    2شد  خوانده مي ) وزارت امنيت كشور  (

  و بريـا تقليل يافت و برخـي از سـران آن ماننـد آبـاكومف    » كميته دولتي«اين نهاد به سطح    
 به  1985 بود و از سال      وفپ با يوري آندرو   ب. گ.  رهبري كا  1971از سال   .  شدند تيرباران

                                                            
 . Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti: مخفف. 1
   ،MGB ، NKVD ،OGPU  ،GPU:  دوره فعاليـت خـود بـه نامهـايي چـون     سازمان امنيت و اطالعـات شـوروي  . 2

Cheka و باالخرهK.G.B موسوم بوده است  .  
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  .  عضو پوليت بورو، محول شدويكتور چبريكوف
 انجـام    در سـاير كـشورها از طريـق اداره كـل يكـم             ب. گ. هاي اطالعـاتي كـا      فعاليت

 كشورهاي غيـر سوسياليـستي جهـان را زيـر پوشـش          ،گرفت، كه از طريق ده اداره تابعه        مي
عمليات جاسوسي را در كـشورهاي      ) تابع اداره كل يكم   (اداره هشتم   . داد  اطالعاتي قرار مي  
در اداره هـشتم،    . كـرد    هدايت مي   و آلباني  ، ايران، افغانستان  ، يونان ، تركيه عربي، يوگسالوي 

 طراحـي و اجـراي عمليـات        ،ريـزي    وجود داشت، كـه كـار روزمـره آن برنامـه           دايره ايران 
   1. بوداطالعاتي در ايران

 جمهوري بـود كـه بـا        15 مركب از    دانيم، ساختار نظام سياسي شوروي      همانطور كه مي  
 هر جمهوري شوروي  . دادند  را تشكيل مي  »  سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي  «اد خود   حات

در . ، بود ب. گ. داراي حزب كمونيست، دولت و ساير نهادهاي محلي خويش، از جمله كا           
 جمهوري آذربايجـان شـوروي    ) ب.گ.كا(، كميته امنيت دولتي     شوروي هاي  ميان جمهوري 

طلبانه رهبران حـزب كمونيـست        ينيسم توسعه وشو.  بود ل ايران يداراي فعاليت ويژه در مسا    
فرقه «ير مهاجرين ايراني در اين منطقه كه تحت پوشش           و وجود عده كث    آذربايجان شوروي 
 و وجوه   قرار داشتند، همجواري اين جمهوري با آذربايجان ايران       »  ايران دمكرات آذربايجان 

. شته، رهبـري كـا  در گذ . رفت  ل اين توجه ويژه اطالعاتي به شمار مي       ي دال ،اشتراك فرهنگي 
  در رابطه بـا ايـران       در عمليات اتحاد شوروي     را  نقش درجه اول    آذربايجان شوروي  ب. گ

  .داشت
، ميرتيمور يعقـوب اف .) ش1324ـ 1325 ( در ايراناز جمله، در جريان غائله آذربايجان    

، دبيركـل حـزب كمونيـست        به دسـتور ميرجعفـر بـاقروف       وزير امنيت آذربايجان شوروي   
 بـود و    در ايران » فرقه دمكرات آذربايجان  «  كننده حركت  ، از عوامل تعيين   آذربايجان شوروي 

قيم تمـاس مـست   ...)  و   ، جهانـشاهلو  ، كاويـان  ، پادگـان  ، دانـشيان  وري  پيـشه (» فرقه«با سران   
هاي دولتي و حزبي بركنـار و          از مسئوليت  هاي زمان خروشچف    او در جريان تصفيه   . داشت

در  2. شـد  )گنجه(آباد    در شهر كيروف  ) ساوخوز(هاي دولتي كشاورزي      مدير يكي از تعاوني   
 و سـپس  ب. گ. هاي معاونت و رياست كـا  ست در پ، حيدرعلي اوف1965ـ1987سالهاي  

 و بعـدها در مقـام عـضويت پوليـت بـوروي             دبيركلي حزب كمونيست آذربايجان شوروي    

                                                            
 ، تهرانترجمه سياوش ميرزا بيگي ( جان بارون  اثرب. گ.  به كتاب كا  ب. گ. براي آشنايي با ساختار دروني كا     . 1

 .  مراجعه شود109ـ135، صص 1363
 . 1362، بازجويي، انوشيروان ابراهيمي. 2
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كننـده در      نقش اساسـي و تعيـين      وزير اتحاد شوروي    حزب كمونيست و معاون اول نخست     
بـا شكـست   .  داشـت  در ايـران   دايت عمليـات اطالعـاتي و جاسوسـي شـوروي         تنظيم و ه  

 نيـز موقعيـت خـود را از          اوف   در ايـران، علـي     هاي براندازي و جاسوسي حزب توده       توطئه
 -1361ايـران در سـالهاي    » فرقه دمكرات آذربايجـان   «بر  ، ره انوشيروان ابراهيمي . دست داد 

  : نويسد ، مي1358
 و   يـف    نسبت به دو دبير سلف خود مصطفي        شد، علي اوف    بطوري كه ديده مي   

شد كه از     داد و احساس مي      بيشتر عالقه نشان مي    ، نسبت به مسايل ايران    آخوندوف
اينكه فرقه تبديل شده بود به يك سازمان تأمينات اجتمـاعي و معيـشتي و وظيفـه                 

را بالكل به دست فراموشـي      )  است منظور فعاليت سياسي در ايران    (اصلي خودش   
هـاي مهـاجرين      خـانواده كرد جوانان وابسته به       توصيه مي . سپرده بود، خشنود نبود   

 باشد، از جمله ذوب آهـن،       نياز ايران  كنند كه مورد    هايي تحصيل   ر رشته د) ايراني(
متالوژي، پتروشيمي، پزشكي و غيره و نه تاريخ و ادبيات و حقوق و يـا هـر علـم                   

  1.اجتماعي ديگر
 )M.F.S(مكراتيك  هاي اطالعاتي بلوك شرق، سازمان اطالعاتي آلمان د         در ميان سازمان  

تـرين     قدرتمنـد  سـازمان اطالعـاتي آلمـان شـرقي       .  فعاليت داشت  ل ايران ي مسا  نيز در زمينه  
بـودن ايـن   علـت فعـال   . شد محسوب مي. ب. گ. سازمان اطالعاتي بلوك شرق، پس از كا     

 در آلمان شرقي و حضور فعـال         استقرار دستگاه مركزي حزب توده     ل ايران يسازمان در مسا  
سازمان اطالعاتي آلمـان    .  بود  و اروپاي غربي   مهاجرين و دانشجويان ايراني در آلمان غربي      

 ب. گ.  ايران در هماهنگي كامل و براساس رهنمودهاي كـا           فعاليت خود را در زمينه     شرقي
  . داد انجام مي

  
  )يو .آر. جي(ـ اداره كل اطالعات ستاد ارتش شوروي 2

 كه در رابطه با ايران نقش فعـالي داشـت، سـازمان           دومين نهاد رسمي اطالعاتي شوروي    
 بـه دسـتور   1930ايـن نهـاد در سـال    . بود) G.R.U ( )يو.آر. جي(جاسوسي ارتش شوروي  

 به نفوذ   ا ايفا نمود، از جمله ب      نقش بسيار مهمي    تأسيس شد و در جنگ جهاني دوم       استالين
  .  دست يافت آلمان هيتلري   و اطالعات نظامي ژاپن، بهسطح عالي

موفق به اجـراي عمليـات نفـوذي        . يو. آر.  دوم نيز جي   در سالهاي پس از جنگ جهاني     

                                                            
 . 1362، بازجويي، انوشيروان ابراهيمي. 1
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 بـا كـشف وابـستگي سـرهنگ         1985در سـال    . لوك غرب شـد   سطح عالي در كشورهاي ب    
، ب. گ. توسـط كـا   ) سـيا  (امريكا» آژانس مركزي اطالعات  « به   يو. آر. ، كارمند جي  پوپوف

.  را به دست گرفتند    يو. آر. هاي رهبري جي     پست ب. گ. تعدادي از كادرهاي درجه اول كا     
. گ. را همپايه يك كارمند كـا     . يو. آر. هاي اطالعاتي غرب يك كارمند جي       معموالً سرويس 

صصي گردآوري اطالعات نظامي و تكنولـوژي      در زمينه تخ   يو. آر. جي. كنند   ارزيابي مي  ب
  . نظامي فعاليت داشت

 نقـش فعـال اطالعـاتي داشـت و وجـود             در ايران  1320-1332 در سالهاي    يو. آر. جي
 كشورهاي غير   كه در آن زمان نيرومندترين سازمان نوع خود در         (سازمان نظامي حزب توده   
عمليات جاسوسي سرلشكر   . نمود  راه فعاليت او را هموار مي     ) شد  سوسياليستي محسوب مي  

 . بـود  يـو . آر.  در ارتبـاط بـا جـي       پهلـوي  در ارتـش رژيـم        و گروه سرهنگ حسيني    مقربي
يـو،  . آر. ، نيز روابط فعالي با افسران اطالعاتي جـي        ، دبير اول حزب توده    نورالدين كيانوري 

.  داشـت   دايره ويژه ايـران    ب. گ. مانند كا . يو. آر. جي.  داشت  و لئون  مانند سرهنگ دولين  
المللي علـت ايـن توجـه جـدي و             در استراتژي نظامي بين     و منطقه خاورميانه    ايران اهميت

  . بود  فعال سازمان جاسوسي ارتش شوروي
  
  المللي حزب كمونيست اتحاد شوروي ـ شعبه بين3

 ارگان تخصصي جنب كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شـوروي         » المللي   بين شعبه«
بود كه كاركرد انترناسيوناليستي حزب و ارتباطات با سازمانها و احزاب كمونيـست و چـپ    

» ايـدئولوگ «المللي، عضو پوليـت بـورو بـود و     معموالً مسئول شعبه بين . عهده داشت ه  را ب 
 اين نقـش را     ، ميخائيل سوسلف  سالهاي متمادي پس از مرگ استالين     . شد  حزب شناخته مي  

مـسئوليت شـبعه    ) 1358 -1361 ( در ايـران   در سالهاي فعاليت حزب توده    . عهده داشت ه  ب
، دبير كميته مركزي و عـضو       وريس پاناماريف ب با   المللي حزب كمونيست اتحاد شوروي      بين

 المللـي و روستيـسالو       معـاون شـعبه بـين      يـم زاگالديـن   وادالبدل پوليت بـورو بـود و          علي
المللـي    شـعبه بـين    . بودنـد   كشورهاي منطقـه خاورميانـه      معاون شعبه و مسئول    اوليانفسكي

نمود كه در سـالهاي فـوق مـسئوليت آن بـا               را پيگيري مي   ل ايران ياي مسا   توسط دايره ويژه  
  1. بودسيموننكو

                                                            
 را بـه عهـده داشـت ولـي           مسئوليت دايره ايران   1359 ساله بود، تا سال      55 تقريباً   1361 كه در سال     سيموننكو. 1

 بود و    در ايران  او در جنگ جهاني دوم    .  نيز شد  انسپس ارتقا يافت و مسئول چند كشور ديگر از جمله افغانست          
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المللـي بـه    ، مسئوليت شعبه بين به رهبري حزب كمونيست شورويبا صعود گورباچف  
 ف، عضو پوليت بـورو، محـول شـد كـه از پيـروان خـط فكـري گوربـاچف                   مدودو  واديم  

  . شد محسوب مي
المللـي نقـش رهبـري         شعبه بين   از طريق  كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي     

هـاي ويـژه كـشورهاي مختلـف در شـعبه، در       كرد و دايره    كننده كمونيسم جهاني را ايفا مي     
كوشـيدند و امكانـات مـالي و فنـي            جهت گسترش فعاليت احزاب كمونيست مربوطـه مـي        

نـان منتقـل     را بـه آ    هـاي مـسكو     كردنـد و اسـتراتژي و تاكتيـك         موردنياز آنها را فراهم مـي     
 المللي كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شـوروي         معموالً كارمندان شعبه بين   . نمودند  مي

شـدند و كارمنـدان        انتخاب مـي   از ميان كارمندان مجرب و واجد صالحيت وزارت خارجه        
هاي متمـادي گذشـته،     ني بودند كه طي فعاليت     نيز به نوبه خود كسا     فوق در وزارت خارجه   

  . اند  بودهب. گ. مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با كا
المللي بود كه در       نيز داراي شعبه بين    كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان شوروي     

بـا درگذشـت وي در پـائيز        .  بـود   اوف آستانه انقالب اسالمي مسئوليت آن بـا انورجبرئيـل          
بخـش عمـده    . ف، اين سمت را به عهـده گرفـت        او  مقام و معاون او حافظ علي       ، قائم 1358

فرقـه  « و  در رابطه با مـسايل ايـران  المللي حزب كمونيست آذربايجان  هاي شعبه بين    فعاليت
  .بود» دمكرات آذربايجان

،  در آلمـان شـرقي     هاي دستگاه كميته مركزي حزب توده       بعالوه، به علت تمركز فعاليت    

                                                                                                                                        
 مسافرت  رسمي به ايرانهيأت اشتغال داشت و به همراه چندين  در كرمانشاهاناحتماالً در كنسولگري شوروي

التحصيل رشته زبان فارسي     است و دختر او فارغ     نشين شوروي   هاي مسلمان   همسر وي از جمهوري   .  است كرده
كرد و    دار بود و كليه كارها را راساًً حل و فصل مي             را عهده  سيموننكو مسئوليت مستقيم اداره حزب توده     . است

 بـود و  او قـبالً كارمنـد وزارت خارجـه   . المللـي بـود      در شعبه بين    ايران ترين فرد در امور     از نظر اجرايي مسلط   
كمونيـست  . دقيق، اصولي، خشك و برخوردها كامالً رسـمي اسـت         . خصوصيات يك كارمند جدي را داراست     

الملل ـ   و يا دوره زبان فارسي انستيتوي روابط بينهاي خاور زمين، دانشگاه مسكو دانشكده زبان. معتقدي است
. اهـل مطالعـه اسـت   . ي ـ را گذرانيده و با زبانهاي فارسي و افغاني آشنا اسـت  وابسته به وزارت خارجه شورو

 و تماس نزديك با رهبران حزب توده        فعاليت چندين ساله در بخش ايران     و به علت    . شناسد   را خوب مي   ايران
 بر مسايل دروني حزب توده تسلط كامـل دارد و در            هاي كميته مركزي حزب توده      و مشاركت در جريان پلنوم    

المللي   ، مسئول دايره ايران و كشورهاي اطراف آن در شعبه بين          قبل از سيموننكو  . نظر است   صاحب مسايل ايران 
 معاون او بود و در سمت معاونـت، مـسايل حـزب             سيموننكو.  درگذشت 1340 بود كه در اواخر دهه       ميلوانف

 را  به عنوان معاون، دايره ايران تا مدتي پس از مرگ ميلوانفسيموننكو. كرد توده را مستقيماً اداره و پيگيري مي
در سالهاي پس از پيروزي انقـالب اسـالمي فـرد           .  رسماً مسئول دايره شد    1355كرد تا در حوالي سال        اداره مي 

مستخرجه از . (كرد كه به زبان فارسي تسلط كامل داشت  كار مي به عنوان معاون سيموننكوجواني به نام بارانف
 ) 1362هاي سران حزب توده،  بازجويي
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يـست متحـده    حـزب سوسيال  (المللي كميته مركزي حزب كمونيست ايـن كـشور            شعبه بين 
المللـي    فعال بود و گاه نقش رابط و پيك شـعبه بـين        نيز در رابطه با ايران    )  دمكراتيك آلمان

 ها به رهبري حـزب تـوده        العملها و پيام     را در ارسال دستور    حزب كمونيست اتحاد شوروي   
در رأس شـعبه    ) 1358 -1361 ( در سـالهاي فعاليـت حـزب تـوده در ايـران            1.نمود  ايفا مي 

بورو، دبير    ، عضو پوليت   هرمان آكسن  المللي حزب سوسياليست متحده آلمان دمكراتيك       بين
 مسئوليت مستقيم دايره ايران با رودلف       2. بود معاون او وينكلمان  . قرار داشت كميته مركزي،   

 را حـل و      و كمونيست تركيـه     بود كه مسايل جاري كميته مركزي حزب توده ايران         گودمان
 بـه مـسايل كميتـه مركـزي حـزب تـوده           گودمـان  كارمند شـعبه زيرنظـر       سه. كرد  فصل مي 

  . پرداختند مي
  
  ـ وزارت خارجه اتحاد شوروي4

اش   اي داشت، كه وظيفـه       دايره ويژه   در زمينه مسايل ايران    وزارت خارجه اتحاد شوروي   
 در وزارت خارجـه اتحـاد   وظـايف رسـمي دايـره ايـران      . ي و امور تخصصي بـود     كارشناس
 هـر چنـد ايـن نهـاد در          ،وب مناسبات ميان دولتها محـصور بـود       چ عمدتاً در چهار   شوروي

. گ. ن و كـا  هاي پيشگفته قرار داشت و به ويژه همكاري فعالي ميـان آ             ارتباط فعال با ارگان   
هاي ديپلماتيك براي اشتغال كارمندان اطالعاتي    تهيه پوشش .  وجود داشت  يو. آر.  و جي  ب

  .رفت  از مهمترين وظايف اين دايره به شمار مي در ايرانشوروي
  
  شناسي شوروري ـ مؤسسات شرق5

و به رياسـت    شناسي مسك   يتوي شرق ت، به ويژه انس   شناسي اتحاد شوروي    مؤسسات شرق 
 ـ و سـپس مـسايل انقـالب      جدي اطالعاتي در مـسايل ايـران  وظيفه، پريماكف  آكادميسين

 نيـز مرسـوم اسـت،     و انگلـيس همانطور كه در كشورهاي امريكـا اصوالً . اسالمي ـ داشت 
گــران و   در مؤســسات دانــشگاهي و پژوهــشي نقــش تحليــلپژوهــشگران مــسايل ايــران

كنند كه مبـاني تئوريـك و اصـول اسـتراتژيك نگـرش و                پردازان اطالعاتي را ايفا مي      نظريه

                                                            
 در ، مسئول دايـره ايـران   داشت، رودلف گودمان به آلمان شرقي در سفري كه احسان طبري    1359مثالً در سال    . 1

 بازگشته بود، ديگر     كه به آلمان شرقي     دبير دوم حزب توده    المللي حزب، به او گفت كه حميد صفري         شعبه بين 
 . خواهد بود) دبير دوم( جاي او  بگوييد كه ميزانيكند و به كيانوري  مراجعت نميبه ايران

  شـرقي  به اطالع او رسيد كه از اين پس حزب كمونيست آلمان        با وينكلمان   كيانوري 1357در مالقات زمستان    . 2
 ) 1362، بازجويي كيانوري. ( كمك مالي خواهد كرد هزار دالر به حزب توده120ساليانه 
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برخـي از   . آموزنـد   ي و اطالعاتي مي   ييل انقالب اسالمي را به كارمندان اجرا      برخورد به مسا  
 بودند كـه در ايـن        در ايران  دار سازمان اطالعاتي شوروي     اين محققين خود از عوامل سابقه     

. ي اسـت  ي در تاريخ معاصر ايران، نمونه گويا       محقق معروف شوروي   رابطه ميخائيل ايوانف  
 در  »تـاس « و پـس از آن مـسئول خبرگـزاري شـوروي             او كه در سالهاي جنگ جهاني دوم      

، پـس از  نـف ايوا. شـد   اطالعاتي محـسوب مـي    بود، درعين حال يك كارمند برجسته تهران
بـود بـه   كـرده   بر مبناي تجارب و مشاهدات و اسنادي كـه گـردآوري            بازگشت به شوروي  

اي دربـاره ايـالت و طوايـف           پرداخت و حتي به تـأليف رسـاله        نگارش تاريخ معاصر ايران   
  .نيز دست زد.) م1962چاپ مسكو،  (فارس

  در مسايل انقالب اسالمي ايران     هاي انستيتوهاي پژوهشي شوروي     هاي تئوريسين   تحليل
كـه از آن جملـه      . ديـد گر   درج مـي    و آفريقـاي امـروز      آسيا  گاه در نشريه شوروي    ، و جهان 

روشـن اسـت كـه      .  اشاره داشـت   آقايف.  به نام س   شناس شوروي  توان به مقاالت ايران     مي
هـاي اطالعـاتي      هاي محرمانه اين پژوهشگران در درجه اول مـورد اسـتفاده سـازمان              تحليل

  .گرفت  قرار ميشوروي
 مـستقيم و    وظيفـه  »يو. آر. جي«و  » ب. گ. كا«ارگان   ، تنها دو  همانطور كه مالحظه شد   

المللـي حـزب، وزارت خارجـه،         شـعبه بـين   (داشـتند و سـاير ارگانهـا          رسمي اطالعاتي مي  
هاي ايدئولوژيك ديپلماتيك و فرهنگي اعالم        وظيفه خود را فعاليت   ) شناسي  مؤسسات شرق 

، كليه ارگانهاي فوق در ارتباط تنگاتنگ بوده و يك مجموعه واحد و             ا اين وجود  ب. دارند  مي
هاي جامع و همه جانبه بـه         دادند كه ثمره تالش آنان به صورت بولتن         منسجم را تشكيل مي   

  كميتـه مركـزي حـزب كمونيـست اتحـاد شـوروي      )دفتر سياسي  (استحضار پوليت بوروي  
  .رسيد مي

 و مـسئول     رئيس ستاد ارتش اتحـاد شـوروي       ،ب. گ. بورو، كه معموالً رئيس كا      پوليت
 و عضو آن بودند، بـه عنـوان عـاليترين ارگـان رهبـري شـوروي         نيز   حزبالمللي    شعبه بين 

هـاي    سـان، مجموعـه ارگـان       بـدين  .كـرد   گيري مي   جهاني ماركسيسم در سطح عالي تصميم     
 همچون يك مكانيسم واحـد و        دولتي و پژوهشي سيستم سياسي شوروي      ،اطالعاتي، حزبي 

  .كردند داراي ارتباط ارگانيك و همبسته عمل مي
  

   در ايرانمنابع اطالعاتي شوروي
مـستقيم يـا بـا      ،  G.R.U و   K.G.Bكـه   هاي اصلي اسـت        كانال ،» اطالعاتي  منابع«منظور از   

ايـن  . نـد ردك  واسطه ساير ارگانهاي حزبي و دولتي، از آن براي كسب اطالعات استفاده مـي             
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  : ند از بودمنابع عبارت
  

   ها و اتباع شوروي ـ كاركنان، ديپلمات1
در ... ) سته بازرگاني و  كارشناس فني، واب  ( كه با عناوين مختلف      بخشي از اتباع شوروي   

 ريـزي دقيـق بـه ايـران          بودند كه با برنامـه      مأمورين اطالعاتي شوروي   ، اشتغال داشتند  ايران
سيـستم  . شـد    بـه همـين افـراد خـتم نمـي          ولي عوامل اطالعاتي شـوروي    . شدند  ارسال مي 

 چنـان بـود كـه عمـالً همـه           س به كشورهاي ديگـر در شـوروي       كارگزيني و ارسال كارشنا   
كارمندان شوروي را در كشورهاي ديگر به منابع و عوامل مستقيم يا غيرمـستقيم اطالعـاتي                

 به كشورهاي ديگر آشـنايي بـا زبـان    مثالً الزمه اعزام يك كارشناس شوروي    . كرد  تبديل مي 
  .آن كشور بود

، هـاي تحـصيالت عـالي زبـان فارسـي در مـسكو        دوره، در شـوروي طه با ايـران  در راب 
در «هـا كـامالً       ايـن دانـشكده   .  وجـود داشـت     و تفلـيس   ، دوشـنبه  ، تاشـكند  ، بـاكو  لنينگراد

بودند و شرايط ورود به آنها از لحاظ هويت و سوابق دانشجو بسيار دشوار بود و تنها                 »ستهب
التحـصيالن ايـن      فـارغ . شـدند   چـين مـي     دانشجويان كامالً مـورد اعتمـاد انتخـاب و دسـت          

ند و اكثـراً جـزو      يافت   مأموريت مي  ب.گ. و كا  ها منحصراً به كار در وزارت خارجه        دانشكده
كننـدگان در ايـن       تـدريس . گرديدنـد   هاي بازرگاني، فرهنگي و غيره به ايران اعزام مي          هيأت

از سوي ديگر، مسلماً  . بودندب. گ. عوامل كا» اي و بعضاً    از مهاجرين توده  «مدارس عموماً   
شـدند، اگـر       اعزام مـي   كه براي كار به ايران     ها و اتباع شوروي     به تمام كارشناسان، ديپلمات   

شد و پس از      مأمور اطالعاتي نبودند رهنمودهاي الزم براي كسب اطالعات و اخبار داده مي           
  .گرفتند هاي اطالعاتي مي پايان مأموريت يا در حين مأموريت از آنان گزارش

  
  ـ مأمورين اطالعاتي2

 انتخاب  و آموزش يافته سازمانهاي جاسوسي شوروي   اين مأمورين، از كادرهاي ورزيده    
 ،ب.گ.هـاي ايرانـي كـا    شدند و براي انجام مأموريت ويژه ـ ارتباط با عوامل و يا شبكه  مي

ايـن  . گرديدنـد   ــ بـه ايـران اعـزام مـي         ... كسب اطالعات ضروري، انجام عمليات ويژه و        
... هـاي بازرگـاني، فرهنگـي و       هاي ديپلماتيك و وابستگي     ششطور عمده از پو   ه  مأمورين ب 

 ب.گ.كـا . شـود    اين جا ختم نمـي     بههاي مأموران اطالعاتي      كردند، ولي پوشش    استفاده مي 
  : ها استفاده كند، مانند خطرترين پوشش ترين و كم كوشيد تا از متنوع مي

ـ  (شورهاي وابسته به شـوروي  اقتصادي و فرهنگي ك،هاي سياسي   ـ نمايندگي 1 ويـژه  ه ب
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  ). كشورهاي اروپاي شرقي
 مناسـبات حـسنه     ي كـه بـا ايـران      يهاي برخـي كـشورها      ـ عوامل نفوذي در نمايندگي    2

الزم به توضـيح اسـت      .. . و ير، الجزا ، ليبي داشتند، مانند سازمان آزاديبخش فلسطين، سوريه     
از عوامــل و مــأمورين بــومي خــود و توانــست  مــي ب.گ.كــه در كــشورهاي مختلــف كــا

 هاي نفوذي اين كشورها در نهادهاي دولتي براي مقاصد جاسوسي خود در ايران                كمونيست
 كه داراي حزب كمونيست نيرومندي بود و مسلماً در نهادهاي        استفاده كند، مانند هندوستان   

  .دولتي نفوذ داشت
 هاي غير شـوروي  ها و مليت ورتپ پاس،ها  مأمورين اطالعاتي به ايران با پوشش   عزامـ ا 3

   ...تحت عنوان بازرگان، توريست و... ي و يي، اروپايي، آفريقايمثالً كشورهاي آسيا
  
   و فدائيان اكثريتودهـ حزب ت3

، منبـع مهـم جاسوسـي       احزاب كمونيست، و گروهها و عناصر وابسته و هوادار مـسكو          
خوبي نشان داد كه چگونـه ايـن   ه  بنمونه حزب توده .  در كشورهاي مختلف بودند    شوروي

 سـال پـس از انقـالب        4سياسـي عمـالً توانـست طـي         حزب با پوشش برنامه و شعارهاي       
 اطالعاتي    و شبكه  تبديل كند  ب.گ.اسالمي صدها نفر را به عوامل مستقيم و غير مستقيم كا          

... ، ادارات، ارتـش و      هـا   كنار كـشور، در مـدارس، محـالت، دانـشكده           و  در گوشه خود را   
  . بگستراند

  
  لها و عوامل نفوذي مستق ـ شبكه4

يو، در ايران داراي عوامـل     . آر.  و جي  ب.گ.، كا پهلويقبل از انقالب و در دوران رژيم        
. كردند  عمل ميهاي مستقل خود بودند كه جدا و بدون ارتباط با حزب توده        نفوذي و شبكه  

 و افرادي از ايرانيـان مقـيم   نقي رباني ، علي در ارتش، سرلشگر مقربي گروه سرهنگ حسيني  
...  و   ، محمـدعلي پـيال    پـور   شـاپور وطـن   :  اعزام و دستگير شدند مانند      كه به ايران   شوروي

  .  بودندب.گ.كاهاي كشف شده جاسوسان  نمونه
  ساله پس از انقالب اسالمي، به علت فعاليت گسترده و علني حزب توده 4هر چند طي    

داد،    اين حزب و عوامل نفوذي آن تشكيل مـي         كشور، را در    ب.گ.، كانال اصلي كا   ايراندر  
رايط سياسي و اجتماعي بعد از انقالب اسالمي كوشيده است تـا            ولي مسلماً با استفاده از ش     

هـاي مـستقل نفـوذي خـود را ايجـاد             چين كند و شبكه     اي را دست    هاي ويژه   عناصر و مهره  
  تماس با سعادتي   . استفاده كند  نمايد و يا حتي از گروههاي سياسي ديگر متمايل به شوروي          
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  . ي استيها بازتاب چنين تالش ـ ـ مجاهدين خلق ينو سازمان منافق
  
  ها و مراكز جاسوسي در نوارهاي مرزي ايران ـ پايگاه5

 وجـود داشـت و بـه تكنولـوژي مـدرن و             شـوروي بـا   ها در مرزهاي ايـران        اين پايگاه 
هـا و      بـراي مقابلـه بـا پايگـاه        پهلـوي ود كه به ويژه در دوران       اي جاسوسي مجهز ب     ماهواره
  .  در ايران ايجاد شدهاي شنود امريكا ه ايستگا

.  از فاصله چند كيلومتري ممنوع بـود       ، نزديك شدن به شهرهاي مرزي ايران      در شوروي 
 است ـ بدون داشتن مجوز مخصوص براي   ـ كه نزديك به آستارا رانكمثالً ورود به شهر لن

، در  مستقر در قفقـاز    سرفرماندهي كل نيروهاي نظامي شوروي    .  غيرممكن بود  اتباع شوروي 
ـ  ـ پايتخت گرجستان شهر تفليس قرار داشت و نيروهاي تحت فرمان اين سرفرماندهي در   

اين نيروها عـالوه بـر      .  مستقر بودند  ، گرجستان ، ارمنستان هاي آذربايجان شوروي    جمهوري
د تجاوز سريع قرار دهنـد،       را مور  توانستند خاك ايران    عملكرد نظامي كه در شرايط الزم مي      

  . باشند  جاسوسي و اطالعاتي نيز ميوظايفداراي 
  
  هاي جاسوسي غرب ـ مبادالت اطالعاتي با سرويس6

در مقابلـه بـا انقـالب اسـالمي        دو قدرت غرب و شرق      ي استراتژيك   مبا توجه به همگا   
   .داشتهاي جاسوسي غرب  الت اطالعاتي ضروري با سرويس مبادب.گ. و منطقه، كاايران

  
ـ مطبوعات و كتابهاي منتشره در ايران و منابع مطبوعاتي و انتشاراتي كشورهاي ديگر           7

  در رابطه با ايران
مطبوعـات  . گرفت  شناسي قرار مي    يتوهاي شرق تاين منبع به طور عمده مورد استفاده انس       

هـا و نيروهـاي    ويژه منابعي كـه بازتـاب مواضـع شخـصيت    ه   ب -در ايران و كتابهاي منتشره    
 تهيـه و بـه       در تهـران   طور كامل و دقيق توسط سـفارت شـوروي        ه   ب -سياسي كشور باشند  

  . شدند  ارسال ميمسكو
. گ. كـا  (مراكز پژوهشي مربوطه به ايـران     شناسي و ديگر      اين منابع در انستيتوهاي شرق    

مورد مطالعه دقيـق قـرار گرفتـه و مبنـاي           ...) ، حزب كمونيست و     ، وزارت امور خارجه   ب
ـ      . شد  ميتحليل عمومي از ايران ويـژه  ه منابع مطبوعـاتي و انتـشاراتي كـشورهاي ديگـر ـ ب

گران غربي اسـت،    ـ كه معموالً بر پايه اطالعات خبرنگاران و تحليل  و اروپاي غربيامريكا
  . گرفت نيز در اين مراكز مورد استفاده قرار مي
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   در حزب تودهب. گ. مكانيسم فعاليت كا
كنتـرل  را    مجموعه تشكيالت حزب تـوده     ، از دو كانال اصلي    وروي اطالعاتي ش   سازمان

   .جست  و از آن به مثابه يك شبكه بالفعل جاسوسي بهره ميكرد مي
 در ارگانهـاي    كانال اول، وجود عناصر وابسته و مرتبط با مـأمورين اطالعـاتي شـوروي             

، دبيـر دوم    ميزانـي   و ، دبير اول كميتـه مركـزي      كيانوري.  بود تودهرهبري سازمانهاي حزب    
در . تـرين نمونـه هـاي ايـن عناصـر بودنـد              برجسته ،كميته مركزي و مسئول تشكيالت كل     

اعم از دسـتگاه كميتـه مركـزي، سـازمان          (مجموعه ارگانهاي رهبري تشكيالت حزب توده       
 كه در ارتباط مستقيم     ندي شد ي نفر شناسا  16حداقل  )  مخفي، سازمان نظامي    سمي، سازمان ر

، به طور انفرادي و يا با اطالع دبير اول حزب قـرار             با افسران و كارمندان اطالعاتي شوروي     
 كـه در واقـع نـوعي     از حزب تـوده گيري سازمان اطالعاتي شوروي   كانال دوم بهره  . داشتند

اين . داد، شعبه مركزي بازرسي و رسيدگي حزب بود اهرم كنترل و نظارت را نيز تشكيل مي       
د، عمالً مهمتـرين    كر شعبه كه طبق اساسنامه حزب نقش نظارت بر فعاليت حزب را ايفا مي            

درباره اهميت نقش ايـن     . رفت   بر عملكرد حزب توده به شمار مي       ب. گ. ارگان نظارت كا  
شعبه براي سازمان اطالعاتي شوروي كافي است متذكر شويم در حالي كه عمومـاً در ميـان             

اصـلي  ( دو عضو كميته مركزي حزب       تازي بيش از يك     ك ساير شعبه مر   يمسئولين و اعضا  
عـضو  )  نفـر  5(» شعبه مركزي بازرسي و رسـيدگي      «يوجود نداشت، كليه اعضا   ) يا مشاور 

ي، اهللا حـاتم  هدايت( نفر فوق  5 نفر از    4بعالوه،  . ي يا مشاور كميته مركزي حزب بودند      اصل
، عضو شعبه مركزي و مسئول شعبه ايـالتي تهـران؛           مسئول شعبه مركزي؛ احمدعلي رصدي    

از عوامل كهنه كـار و برجـسته        ) ن، عضو شعبه   فروغيا اهللا   حبيب ؛ه، عضو شعبه  پنا  حسن قائم 
ه  در رأس مهمترين ارگانهاي حزبي كه ب       ب. گ. حضور عوامل مستقيم كا    . بودند ب. گ. كا

 ارگانهـا   ساخت تا اين    شد، اين امكان را فراهم مي       آوري اطالعات مربوط مي     نحوي به جمع  
مهمتـرين  .  رسمي حزبي خود، به مثابه ارگانهاي ويژه جاسوسي عمل نمايندوظيفهدر جوار  

  : اين ارگانها عبارت بودند از
  

  »اطالعات«و » تشكيالت كل«ـ شعب 1
به مثابه كانال اصـلي ارتباطـات ميـان كليـه سـازمانهاي حزبـي و           » تشكيالت كل «شعبه  

 مـسئول   ميزانـي .  تشكيالت حزب نظارت داشـت     كرد و بر مجموعه     شعب مركزي عمل مي   
 در ارتبـاط    يـو . آر.  و جـي   ب. گ.  با مأمورين كا   1330كل تشكيالت حزب، از اواخر دهه       

طبق دستور رهبـري حـزب، هـر فـرد        . رفت   به شمار مي   هاي مطمئن شوروي    بود و از مهره   
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 سـكونت و محـيط      ،بي موظف بود هر هفته كليه اخبار و اطالعات خود را در محل كار             حز
 گردآوري  هاي  مجموعه گزارش . ول خود تحويل دهد   خانواده دقيقاً گزارش نموده و به مسئ      
شـعبه  «رسـيد و از آن بـه          مـي » شعبه تشكيالت كـل   «شده توسط شبكه حزبي در نهايت به        

بندي موضوعي اين اطالعـات         ه اطالعات ضمن دسته   شعب. شد  تحويل مي » مركزي اطالعات 
طبـق  . نمـود   مـي ارائـه  سياسي هيأت دبيران و هيأت را به ندي نهاييب بندي آن، جمع و طبقه 

 داده بنـدي اطالعـات بـه رابـط شـوروي       يك نـسخه از جمـع  اعترافات رهبري حزب توده   
 اين سيستم كسب خبر، مجموعه سازمانهاي حزب توده را          شود كه عمالً    مشاهده مي . شد  مي

 و كليه عناصر عضو حزب و حتي آشـنايان آنـان را بـه منـابع               ب. گ. به شبكه اطالعاتي كا   
   .كرد تبديل مي غيره مستقيم اطالعاتي شوروي

  
  ـ شبكه عوامل نفوذي2

، بسته به كاركرد و اهميت آنها، در ارگانهـاي مختلـف حزبـي    عوامل نفوذي حزب توده 
اي از سـازماندهي نيمـه پنهـاني در           اين سازماندهي طيـف گـسترده     . سازماندهي شده بودند  

در سـازمانهاي ايـالتي     » كميتـه صـفر   «ماننـد   (هاي ايالتي سازمان رسمي حـزب         جنب كميته 
سـازمان  (و سـازماندهي سـري نظـامي        ) سازمان مخفي (تا سازماندهي كامالً مخفي     ) تهران
. نقش اصلي عوامل نفوذي حزب توده گردآوري اطالعـات بـود     . گرفت  را در بر مي   ) نظامي

 يافت و به رابطين شـوروي       اين اطالعات در نهايت به دبير اول و دبير دوم حزب انتقال مي            
   .ايم نظامي حزب توده سخن گفتهدرباره سازمانهاي مخفي و . شد تحويل داده مي

  
  ـ شعبه پژوهش3

 ، از عوامل مهم جاسوسي شوروي     )مسعود اخگر (ه  زاد  شعبه كه توسط رفعت محمد    اين  
كرد كه عالوه بـر كـسب اطالعـات           شد، نقش يك ارگان اطالعاتي كامل را ايفا مي          اداره مي 

  . وظيفه تحليل اطالعات را نيز به عهده داشتخام، 
در شعبه پژوهش نيز تعدادي از عوامل مهم نفوذي حزب سازماندهي شـده بودنـد كـه                 

  .  تماس داشتند، مستقيماً با رفعت محمدزاده مانند مسعود اصحاب يمين برخي از آنها
  

  ـ شعبه كارگري4
اي كه از طريـق شـعب محلـي كـارگري، در           با شبكه گسترده   شعبه كارگري حزب توده   

ا بـه عهـده     رهـاي كـارگري        گردآوري اطالعـات از محـيط       وظيفه سراسر كشور تنيده بود،   
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يافـت و     انتقـال مـي   ) دبيـر رابـط شـعبه مركـزي        (ميزانياين اطالعات در نهايت به      . داشت
  . شد  داده ميطور خام و چه در قالب تحليل، به رابط شورويه ترين آن، چه بمهم

  
  اي ـ شعبه امور توده5

 جدي اطالعاتي بود و گردآوري اطالعات از مراكز مردمي و           وظيفهشعبه نيز داراي    اين  
  . يافت  انتقال ميمهمترين اين اطالعات نيز به رابط شوروي.  قرار داده بودهدفمحالت را 

تـوان    بـه همـين ترتيـب، مـي       .  اطالعاتي بود  وظايف  با ترين ارگانها   ارگانها برجسته اين  
 سخن گفت و در يـك كـالم بـر ايـن داوري               حزب توده   درباره ساير اجزاء سازمان پيچيده    

  : شت صحه گذايرايرج اسكند
م و  يـس اينكه افراد اين سازمان را تعليم بدهيد و ماركسيسم لنين         شما به جاي    ... 

چينـي    مسايل تئوريك حزب را به آنها بياموزيد، اين سازمان را به يك سازمان خبر             
توانـد روي چنـين       يك سازمان حزبي به خـودي خـودش نمـي         ... ايد    تبديل كرده 

 عضو حزب هـستم     پرنسيبي استوار بشود، پرنسيبي كه عبارت از اين باشد كه بنده          
اينكـه  . افتـد   دهم كه در اداره من چه اتفـاقي مـي           به مناسبت اينكه به شما خبر مي      

  ... شود  حزب نمي
يك حزب، يك سازمان حزبي، اگر بنايش بر خبرچيني باشـد، هـيچ وقـت بـه                 

اي از يك جائي كـه از         شود شعبه   اين ديگر مي  . رسد و نخواهد هم رسيد      جائي نمي 
اعم از اينكه پول بگيريد يا نگيريد، و خود به خود يك چيـزي              خواهد،    آن خبر مي  

مگر اينكه بگوئيم هدف حزب عبارت از اين . خواهد شد كه به جائي نخواهد رسيد      
كنم كه با چنـين سـازماني بـشود كـاري         است كه فقط خبر بدهيم و  من باور نمي         

  ...كرد
براي سهولت كـار خودشـان بـا        ) هاي اطالعاتي شوروي    سازمان(اين سازمانها   

گيرند، براي اينكه سـازمان دادن خبرچينـي و جاسوسـي خـرج               حزب ما رابطه مي   
  1...دارد

  
   در رهبري حزب تودهب. گ. عوامل كا

 در كميتـه   نفر از مهمتـرين عوامـل سـازمان جاسوسـي شـوروي         15در اينجا به معرفي     

                                                            
 . 154 ـ156، صص 1365، )خارج از كشور (، انتشارات مرد امروزهاي پراكنده ايرج اسكندري ها و يادداشت مانده ياد. 1
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  . پردازيم  ميمركزي حزب توده
، مـأمور    مرتبط با علـي اوف     دبير اول كميته مركزي حزب توده      :ـ نورالدين كيانوري  1

وي در  .  در ايـران   1334، تـا سـال      يـو . آر. ، افسر جـي    و سرهنگ دولين   اطالعاتي شوروي 
رتبـه اطالعـات       نيـز در تمـاس بـا افـسران عـالي            و آلمان شرقي   سالهاي اقامت در شوروي   

ـ   در ايـران   1358 -1361او در سـالهاي     . قرار داشـت  ...)  و   ، لئون دولين(شوروي   طـور  ه   ب
، ، لئـون  لئونيـد شبارشـين   :  بـه نامهـاي    قيم با مأمورين اطالعاتي شـوروي     تمستقيم و غيرمس  

، ، ايوانـف سـرگي شـيري      ، علي اوف  ف، آوجان فليكس  او   قلي ، حسين والديمير كوزيچكين 
  .  تماس داشتگنادي بيچكوف

 و مـسئول    دبير دوم كميته مركـزي حـزب تـوده         ،)جوانشير. م. ف (يميزاناهللا    ـ فرج 2
و اين تمـاس  تماس داشت  ب. گ.  با كا در اتحاد شوروي1336او از سال   . تشكيالت كل   

 و حـسين    لئـون وي همچنـين بـا      . طور فعال پيش و پس از انقالب اسالمي ادامه داشت         ه  ب
  . مرتبط بود1358 -1361 در سالهاي ف مأمور اطالعاتي شوروياو قلي

 و عـضو شـعبه بازرسـي و         عـضو كميتـه مركـزي حـزب تـوده          :ناهللا فروغيا   ـ حبيب 3
هاي دهـه   وي در سال  .  در ايران  ب. گ. زمان جاسوسي كا   از عوامل درجه اول سا     ؛رسيدگي

، افـسر   پس از انقالب اسالمي با آوجان فليكس      .  شد مرتبط ب. گ. كابا    در شوروي  1330
، رابـط شـماره      ارتباط با محمد ابراهيم سـروري      با فعال داشت و     ، تماس اطالعاتي شوروي 

  . رفت  به شمار مييك با سفارت افغانستان
 بـه دسـتور لئونيـد    1361 به علت اهميت اطالعاتي، در نيمه اول يـا دوم سـال     فروغيان

  .  خارج شد ايران، ازب. گ. ، كارمند ارشد كاشبارشين
 و مـسئول شـعبه مركـزي        عضو كميتـه مركـزي حـزب تـوده         : هرآوانسيان گاگيكـ  4

.  بـود   به مـسئوليت خـسرو     ه عضو شعبه اطالعات حزب تود     1330او در سالهاي    . تداركات
وي در سالهاي پس از انقالب اسالمي رابط شماره يك حزب توده بـا مـأمورين اطالعـاتي                  

، ، مائـسترانكو   بود و با افسران و مـأمورين اطالعـاتي بـه نامهـاي آوجـان فلـيكس                 شوروي
  .  مرتبط بود و قاسم افكوزيچكين

 و  سياسي كميته مركزي حزب تـوده هيأتعضو  :)مسعود اخگر (ـ رفعت محمدزاده  5
 ـ ارگـان سياسـي و    نامـه دنيـا   تحريريه ماههيأتو ) تعليمات(مسئول شعب پژوهش، آموزش 

را آغاز   ب. گ.  تماس با كا    در شوروي  1330 از سالهاي    او. تئوريك كميته مركزي حزب توده    

مـأمورين اطالعـاتي     پس از انقالب اسـالمي در ارتبـاط فعـال بـا               و تا زمان ورود به ايران      كرد

پس از انقـالب، وي اطالعـات مهـم سياسـي ـ اقتـصادي دريـافتي از        .  قرار داشتشوروي
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  . داد  قرار مي در اختيار نورالدين كيانوريب. گ. عوامل نفوذي حزب را براي تحويل به كا
 تحريريـه   هيـأت عضو كميته مركزي و مسئول شعبه انتشارات و          :ـ محمدپور هرمزان  6

ـ را آغاز كرد   ب. گ . تماس با كا    در شوروي  1330او از سالهاي    . يالملل  مجله مسايل بين   ه ، ب
مـرتبط بـا    وي  . معروف بود » جاسوس«عنوان   به   نحوي كه در محيط ايرانيان مقيم شوروي      

 پـس از   ـ و مائو سترانكوـ پيش از انقالب  ـ  رشيدوف به نامهاي افسران اطالعاتي شوروي
   . ـ بودانقالب اسالمي ايران

 تحريريـه روزنامـه     هيـأت عضو مشاور كميته مركـزي، عـضو         :هپنا  ـ غالمحسين قائم  7
او از سـالهاي    .  و عضو شعبه مركزي بازرسـي و رسـيدگي         ، ارگان مركزي حزب توده    مردم

و بـه جاسوسـي در ميـان        رد  را آغـاز كـ     ب. گ.  تماس بـا مـأمورين كـا        در شوروي  1330
 تمـاس مـنظم      در آلمـان شـرقي     1978وي تا سال    .  پرداخت مهاجرين ايراني مقيم شوروي   

  . اطالعاتي داشت
 عضو كميته مركزي و مسئول شعبه بازرسي و رسيدگي          : اعتماد ـ احمدعلي رصدي   8 

شـد و پـس از انقـالب از طريـق شـركت      مرتبط  ب. گ. با كا. م1950او از سالهاي   . تهران
  .  ادامه دادب.گ. كا به فعاليت جاسوسي و ارتباط با و مسافرت به شوروي»تاپ «يپوشش
 در  يـه  تحرير هيـأت  و مسئول     دبير سوم كميته مركزي حزب توده      :ـ منوچهر بهزادي  9

او از عناصـر    .  بـود  اي   مسئول شعبه كـل سـازمانهاي تـوده         و  ارگان مركزي حزب   نامه مردم 
سـرويس   (تي آلمـان شـرقي     با سازمان اطالعـا    1973 بود و از سال      ب. گ. مورد اعتماد كا  
  . در تماس بود) M.F.Sامنيت دولتي ـ 

 و مسئول سازمان ايـالتي       عضو كميته مركزي حزب توده     :اكبر باغبان فردوس    ـ علي 10
او .  پيش و پس از انقالب اسالمي مـرتبط بـود          ب. گ. وي با سازمان اطالعاتي كا    . خراسان

  .  رابطه داشت در مشهددر كنسولگري افغانستان» خادي«همچنين با عوامل اطالعاتي 
او  .  و مسئول سازمان ايالتي كردستان      عضو كميته مركزي حزب توده     :ـ علي گالويژ  11
  .  قرار گرفتب. گ.  در ارتباط با كا1346از سال 
 و مـسئول    كـزي حـزب تـوده      سياسي كميتـه مر    هيأتعضو  : ـ محمدمهدي پرتوي  12

 در  ، افـسران اطالعـاتي شـوروي       و حسين قلـي اوف     او با لئون  . سازمانهاي مخفي و نظامي   
  . تماس بود

.  سياسي كميته مركـزي حـزب تـوده        أتهي عضو   :)حيدر مهرگان (ـ رحمان هاتفي    13
 بود كه با حسين    و دبير دوم كميته ايالتي تهران      1960وي از مسئولين سازمان مخفي تا سال        

  .  رابطه داشتف، افسر اطالعاتي شوروياو قلي
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 و از مسئولين سازمان مخفي       عضو مشاور كميته مركزي حزب توده      :آذرنگـ سعيد   14
  .  در تماس بودف ـ افسر اطالعاتي شوروياو بود كه با حسين قلي

ي ي و مسئول شاخه هوا    ر كميته مركزي حزب توده     عضو مشاو  :ـ شاهرخ جهانگيري  15
قرار ذخيره حزب .  رابطه داشتي سازمان نظامي بود و با دو افسر اطالعاتي شوروييـ دريا 

  .  با وي بودب. گ. با كا
  

   در ايرانمأمورين اطالعاتي شوروي
 در ايران كه مستقيماً در ارتباط  اينجا به معرفي تعدادي از مأمورين اطالعاتي شوروي    در

  . پردازيم  قرار داشتند، ميبا رهبري حزب توده
 سـفارت   رايـزن « در پوشـش      مأمور عالي رتبه اطالعاتي شـوروي      :ارشينبـ لئونيد ش  1

 وارد ايران شد و در تماس مـستقيم بـا نورالـدين             27/2/58 او در تاريخ     .در ايران » شوروي
  .  به غرب از ايران خارج شدوي در پي پناهندگي والديميركوزيچكين.  قرار گرفتكيانوري

  با پوشش دبير سوم سفارت شوروي       مأمور اطالعاتي شوروي   :يچكينـ والديميركوز 2
.  بـود  اطالعاتي شوروي  در سازمان )MT-6(وي عامل انتليجنس سرويس انگلستان      . در ايران 

  . كرد  نقش راننده را ايفا مي با شبارشين در مالقاتهاي كيانورينسياناو با گاگيك آوا
 در   با پوشش دبير سوم سفارت شـوروي        مأمور اطالعاتي شوروي   :فاو  ـ حسين قلي  3
، رحمـان   ، محمدمهـدي پرتـوي    ، نورالدين كيانوري  يميزاناهللا    او در ارتباط با فرج    .  بود ايران

 جمهوري   توسط وزارت خارجه   15/2/1362 قرار داشت و در تاريخ        و سعيد آذرنگ   هاتفي
  .  اخراج شداسالمي ايران

 بـا پوشـش     22/11/58 كـه در تـاريخ       مأمور اطالعاتي شـوروي   : كبيچكوف   ـ گنادي 4
در ارتبـاط بـا   » الهام« نام مستعمار وي با.  شد وارد ايرانكارمند نمايندگي بازرگاني شوروي  

  . بودشاهرخ جهانگيري
 بـا پوشـش     17/12/1358 كـه در تـاريخ        مأمور اطالعـاتي شـوروي     :ـ سرگي شيرين  5

 درحـزب   ب. گ. و با يكي از عوامل كا     .  شد ايران وارد   كارمند نمايندگي بازرگاني شوروي   
  . رابطه داشتتوده به نام فريدون فم تفرشي

 با پوشـش كارمنـد      16/6/56 كه در تاريخ      مأمور اطالعاتي شوروي   :ـ آوجان فليكس  6
ن قـرار  اهللا فروغيا  و حبيب شد و در ارتباط با گاگيك آوانسيان      وارد ايران  وينمايندگي شور 

  .  قطعي شد14/9/1360 در تاريخ خروج وي از ايران. داشت
 و سـازمان اطالعـاتي رژيـم        ب. گ.  مـأمور اطالعـاتي كـا      :ـ محمدابراهيم سـروري   7
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 با پوشش دبيـر اول و متـصدي امـور كنـسولگري             17/10/1359، در تاريخ    )خاد(افغانستان  
ن و يكـي ديگـر از       اهللا فروغيـا    بـا حبيـب   » سرور«و با نام مستعمار      شد    وارد ايران  افغانستان

  . در تماس بودعناصر حزب توده
  

  سازماندهي ارتباطات جاسوسي
، ارتباطات پيچيـده و  تي شوروي به منظور تبادل اطالعات با مأمورين اطالعا       حزب توده 

 آيـد،   دو نمـوداري كـه در پـي مـي       نحوه ايـن ارتباطـات در     . وجود آورده بود  ه  وسيعي را ب  
  : مشخص شده است
. اسـت   بيانگر كانالهاي پوششي شـبكه جاسوسـي حـزب و شـوروي            :1نمودار شماره   

 است  همه تحت پوشش مؤسسات شورويجاسوسان حزب از طريق يكي از اين كانالها كه 
  . كردند  تماس برقرار ميب.گ. كابا عوامل

 در ارتباط با مـأمورين       بيانگر سازماندهي شبكه جاسوسي حزب توده      :2 نمودار شماره 
هـاي     بود كه از طريـق رابـط       ريكننده اين شبكه، كيانو     مغز رهبري .  است اطالعاتي شوروي 

ايـن  . كـرد   هـدايت مـي   ارتباطات منظم و منسجم را با مأمورين اطالعـاتي شـوروي       ،متعدد
 نمـودار . كنـد   ، مأمورين اطالعاتي مرتبط با جاسوسـان حـزب را نيـز مـشخص مـي               نمودار

 ارتبـاط خـود را بعـد از         روغيـان براساس ترتيب زماني ترسيم شده، بدين معنـا كـه مـثالً ف            
  .  گرفته استميزاني ارتباط خود را بعد از ، و پرتوييكگگا

نخست، ارتبـاطي كـه توسـط       :  دوسري ارتباط نشان داده شده است      2نمودار شماره   در  
 وصل   به فم تفرشي    انتقال يافت و بعد از فروغيان       به فروغيان   برقرار شده و سپس    آوانسيان

كردنـد،     برقـرار مـي    در اين سري ارتباطات كه همه به عنوان رابـط مـستقيم كيـانوري             . شد
 در  هـا   گزارشها و     خود را همراه با تحليل     اجتماعي و اقتصادي     ، اطالعات سياسي  كيانوري

 و رهنمودهاي تشكيالتي و هدايتهاي كلـي و         شتگذا   مي اختيار مأمورين اطالعاتي شوروي   
  . رسيد  ميهاي مختلف توسط مأمورين شوروي از اين كانال به كيانوري جزئي در زمينه

 برقرار   همه از طريق سه نفر رابط فوق با مأمورين شوروي          مالقاتهاي حضوري كيانوري  
 بـه كيـانوري   ب.گ.كـا رتبـه   ، افسر ارشـد و عـالي   در آخرين ديدار، لئونيدشبارشين   . شد  مي

 اين پيـشنهاد را بـه    شبارشين. ودپيشنهاد كرد كه بهتر است هر چه سريعتر از ايران خارج ش           
 بـه    و دبير سـوم سـفارت شـوروي        ب.گ. كا ، افسر دليل پناهنده شدن والديمير كوزيچكين    

  .  مطرح كرد،انگليس
  .  بوده استب. گ. تي كااين سري ارتباطات با مأمورين سازمان اطالعا
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. در رابطه با اطالعات نظامي است     . يو. آر.  با مأمورين جي   سري دوم ارتباطات كيانوري   
 و نهايتـاً بـه   د و سپس بـه هـاتفي  باي  انتقال ميگردد، به پرتوي  آغاز ميميزانياين ارتباط از  

 توسـط جاسوسـان     ،در اين ارتباط كليه اطالعات نظامي درخواسـتي       . شود   وصل مي  آذرنگ
جالـب اسـت كـه مـأمور اطالعـاتي          . يابـد    انتقـال مـي    حزبي به مأمورين اطالعاتي شوروي    

الـدين    كرد و بـه ادعـاي نـور         ارتباط برقرار مي  » نآرا«و  » لئون« كه با اسامي مستعار      شوروي
و در واقـع افـسر    (ي كارمند بخش ارتش در كميته مركزي حزب كمونيست شوروي         كيانور

بـه  را  F- 14 درخواسـت پـرواز يـك فرونـد     ميزانـي بود، در مالقـاتي بـا   ) G.R.Uاطالعاتي 
خواهد كه فقط خلبانش را حـزب معرفـي كنـد و              كند و از او مي       مي  و يا افغانستان   شوروي

  . د دادنانجام خواه» آنها«بقيه كارها را خود 
وز ر«به پيـشنهاد روسـها بـراي آن كـه در            .  ارتباط ذخيره بود   ارتباط شاهرخ جهانگيري  

 بتواننـد  گـردد، مـأمورين شـوروي    قطـع مـي   ) هر دو سـري   (كه احياناً همه ارتباطات     » مبادا
 ابتـدا، بـا     شـاهرخ جهـانگيري   . شـود   كماكان با حزب مرتبط باشند، اين ارتباط طراحي مـي         

 )كارمند نمايندگي بازرگاني شـوروي    ( ب.گ.كامأمور  » الهام« با نام مستعار     گنادي بيچكوف 
نكتـه جالـب توجـه در       .  اسـت   مـرتبط شـده    در تماس بود و سپس با مأمور ديگر شوروي        

راني ايـن مـأمور از گـم شـدن يـك       اظهار نگ، با مأمور اطالعاتي شوروي   تماس جهانگيري 
 بود، تلفـن زد و       در خانه جهانگيري    همراه پرتوي  او يك شب كه كيانوري    . ديپلماتشان بود 

  : به جهانگيري گفت
هر چه زودتر خارج    .  است و براي برادر بزرگ خطر دارد       گمشده ما در انگليس   

 اهميـت    از كيانوري  پرتوي).  است منظور از برادر بزرگ نورالدين كيانوري     . (شود
 در تماس بعـدي     جهانگيري» .مسئله بسيار جدي است   «: مسئله را پرسيد و او گفت     

والديميـر  (او  «:  پرسيد و او گفـت     با آن مأمور درباره ديپلمات پناهنده به انگلستان       
  .  بوده استفقط راننده مأموري بوده كه در تماس مستقيم با كيانوري) كوزيچكين

 يكي از كادرهاي حزب طي سفر بـه افغانـستان         .  است تماس ديگر با سفارت افغانستان    
گيـرد و قرارهـايي بـراي         ، مـي  اهللا  تماسهايي با مقامات عالي رتبه افغاني، مانند ژنرال نجيـب         

 خواهد تا فروغيـان      از او مي   شود و كيانوري    اين ارتباط برقرار مي   . گذارد   مي ارتباط در ايران  
  .را وصل كند
دبيـر اول و متـصدي امـور        » سـرور « بـا نـام مـستعار         با محمدابراهيم سروري   فروغيان

 سـازمان ايـالتي حـزب در        باغبان، مـسئول  . گيرد  ، تماس مي   در مشهد  كنسولگري افغانستان 
  .  در ارتباط بوده است با مأمورين شوروي در مشهد نيز از كانال فروغيانخراسان
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، صرفاً بيانگر مراكز علنـي ارتباطـات اسـت و           1الزم به توضيح است كه نمودار شماره        
شركت تجاري كه توسط حزب بـه منظـور جاسوسـي         (»اپت«مراكز پوششي، مانند شركت     

  . دهد ، را نشان نمي)بعد از انقالب اسالمي تأسيس شد
همچنين ارتباطات بيان شده فقط ارتباطات پيچيده، منظم و منسجم جاسوسي حزب بـا              

اتي اسـت و تماسـهاي مـداوم حـزب بـا عوامـل اطالعـ               G.R.Uو   K.G.Bافسران اطالعاتي   
  و بلغارسـتان   ، يمن جنـوبي   ، فلسطين ، كوبا ، الجزاير ، ليبي هاي سوريه    در سفارتخانه  شوروي
  . گيرد نميرا دربر 
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  وشهاي تماس ر
 بـه جاسوسـان     روشهاي مختلف تماس همواره از جانب مـأمورين اطالعـاتي شـوروي           

در تماسها، رعايت حفاظتهاي امنيتي از اهميت خاصـي برخـوردار           . شد   مي ارائه حزب توده 
. گرفـت    از فرد تماس گيرنده صـورت مـي        بود و مراقبت توسط مأموران اطالعاتي شوروي      

تـر و اسـتفاده از ناقـل و            پيچيـده  ،تـر   اين تماسها از قرارهاي ساده خياباني تا تماسهاي فني        
كار گرفته شـده در ارتباطـات       ه  طور كلي، روشهاي ب   ه  ب. گرفت  ي را در بر مي    يوسايل راديو 

  : استجاسوسي حزب توده با مأمورين شوروي به شرح زير 
  
  ـ قرار مالقات1

دو طرف تماس در زمان و مكان از پيش تعيين شده همراه با مبادله رمز، تماس برقـرار                  
 شـيوه در تمـاس بـا افـسران اطالعـاتي        اين  به پنج طريق از     جاسوسان حزب توده   .كنند  مي

  .كردند استفاده مي
شـنبه    جمثالً هر پـن . يش تعيين شده بود  زمان و مكان تماس ثابت و از پ        :قرار ثابت  - الف
 از اين شيوه در     به عنوان مثال، گاگيك آوانسيان    . از ظهر در بازرگاني شوروي      بعد 2ساعت  

  . كرد  استفاده ميK.G.B مأمور اطالعاتي تماس با آوجان فليكس
. كننـد   العاده مي   يك از دو طرف تماس، درخواست تماس فوق        هر   : قرار درخواستي  -ب
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تعيين شده و زمان و مكان معلـوم صـورت            اين روش معموالً توسط تلفن و با رمز از پيش         
س سـاعت   أ، تماس تلفنـي در ر      با آوجان فليكس   به عنوان مثال، در تماس گاگيك     . گيرد  مي

، به معنـاي مالقـات      »شناسم  را نمي  من كارو «و جواب   »  منزل است؟  كارو «معين و بيان رمز   
  .  بوددر روز بعد، در ساعت معيني، در بازرگاني شوروي

ايـن نـوع قـرار      . شـود    در هر تماس، محل و زمان قرار بعدي تعيين مـي           : قرار متغير  - ج
ـ اهللا    براي مثال، فرج  . گيرد  معين صورت مي  » سالمتي«اً با عالمت    عموم  در تمـاس بـا      يميزان

 در تماس حضوري    همچنين نورالدين كيانوري  . كرد  ف از اين روش استفاده مي     ا  حسين قلي 
  . نمود  از اين شيوه استفاده ميخود با لئونيد شبارشين

گـذاري و      در صورت قطع قرارها و عدم امكـان اسـتفاده از عالمـت             : قرار اضطراري  -د
اين قرار در روزهايي از هـر مـاه كـه           .  يك قرار هميشگي موجود بود     ،ليتلفن و ديگر وسا   

در ) داسـفن  12،000 ارديبهـشت،    2 فـروردين،    1(عدد آن روز برابر با عـدد آن مـاه باشـد             
  . گرفت ساعت و مكان معين صورت مي

 هـا      اين قرار در صورت عدم دسترسي به طرف تماس به يكي از شـيوه              : قرار ذخيره  -    ه
،  فرد تماس ذخيره بود كه با افسر اطالعاتي شـوروي          شاهرخ جهانگيري . گرفت  صورت مي 

  . كرد ، تماس برقرار مي»الهام« با نام مستعار گنادي بيچكوف
  
  ـ استفاده از ناقل و صندوق پستي مرده2

بـه  (» ناقـل «گيري يك     براي اين ارتباط  . اين روش، تماس بدون مواجهه حضوري است      
ر اختيـار گاگيـك      د توسط مأمور اطالعـاتي شـوروي     ) شكل گوي توخالي و جاسازي شده     

  ): صندوق پستي مرده( قرار گرفت و چهار محل براي قرار دادن پيام مشخص شد آوانسيان
  .  در زرگندهـ سوراخي در ديوار ساختمان تابستاني سفارت شوروي

  .  فرشتهعصرـ ن وليـ پشت يك تيرچراغ برق، روي زمين، در تقاطع خيابا
  .  با استفاده از گوي ناقلـ ديواري در يكي از خيابانهاي فرعي فرشته

 دقيقه بعـد    4روز معين،   ، در   عصر     و خيابان ولي   ـ درِ منزلي واقع در بين خيابان فلسطين       
  . شد شد و پيام به داخل آن انداخته مي  دقيقه باز مي10از مغرب، به مدت 

  
  امكانات جاسوسي 

 امكانات زيـر     آلمان شرقي  .M.F.S  با كمك و مساعدت سازمانهاي اطالعاتي      حزب توده 
  : ته بودرا فراهم ساخ
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  ـ جعليات1
در دوران قبل از انقالب، انواع شناسنامه، گذرنامه، گواهينامه رانندگي و مدارك متفاوت             

 در اختيـار جاسوسـان حـزب قـرار      و آلمان شرقيجعلي توسط مأموران اطالعاتي شوروي 
اهللا   از آن جمله فرج   . ده قرار گرفت  اين مدارك پس از انقالب اسالمي مورد استفا       . گرفت  مي

  .  آمد گذرنامه گرفت و به ايران با شناسنامه جعلي خود از سفارت ايران در فرانسهيميزان
از در دوران بعد از انقالب، حزب در سازمان مخفي خود امكانات وسيع جعل مـدارك،       

 به پيشنهاد   1361همچنين در سال    . را فراهم ساخت  ... قبيل گواهينامه رانندگي، شناسنامه و      
 تعدادي شناسـنامه     در تهران   و توسط همين مأمورين در سفارت شوروي       مأمورين شوروي 

ـ         لـي  ع تهيـه شـد كـه از آن جملـه شناسـنامه ج             ودهو گذرنامه جعلي براي رهبران حـزب ت
  .  تحويل داده شدنورالدين كيانوري

  
  ـ مالي2

  توسط مأمورين اطالعاتي شوروي     و شوروي  امكانات وسيع مالي از طرف آلمان شرقي      
 ريختـه  بهاي بانكي حزب در آلمان   اگرفت و گاه به حس       قرار مي   در اختيار كيانوري   در ايران 

 مبلـغ  ، در اختيار گاگيـك وزيچكينك تومان توسط والديمير 000/800از جمله، مبلغ    . شد  مي
 ، در اختيار نورالدين كيانوري، افسر اطالعاتي شورويچند هزار مارك و فرانك توسط لئون      

 و   از شـوروي   جالب توجه است كه پس از انقالب، مقرري ساليانه حزب توده          . قرار گرفت 
 هزار دالر در سال بـود، بـه حـساب ايـن             120 هزار دالر و     250ب  ، كه به ترتي   آلمان شرقي 

  . شد ي واريز مييحزب در كشورهاي اروپا
  
  ـ خروج از مرز3

 و  براي خروج از مرز متعدد بود، از جمله امكانـاتي در مـرز ايـران              امكانات حزب توده  
الزم به تذكر است كـه  .  فراهم شده بودگز   در دره   و شوروي   و مرز ايران    در تايباد  افغانستان

 درخواست كرده بودند كه حزب امكانات خود را در ايـن زمينـه              K.G.Bمأمورين اطالعاتي   
  . گسترش دهد و فعاليتهاي خود را در اختيار آنها قرار دهد

  
  ـ تعقيب و مراقبت4

هـاي تعقيـب و مراقبـت          داراي تيم   و هم مأمورين شوروي    در اين زمينه هم حزب توده     
 ضـمن    مـأموران شـوروي    ،ي هـاتف   در مورد رحمـان   . براي انجام فعاليتهاي اطالعاتي بودند    
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 توسـط مـأموران اطالعـاتي جمهـوري          هـاتفي    متوجه تعقيـب   عمليات تعقيب و مراقبت او    
  . اسالمي شده و حزب را مطلع ساختند

  
  ـ شنود و شنوديابي5

اند و در اين زمينـه         داراي امكانات شنود و كشف شنود بوده       مأمورين اطالعاتي شوروي  
شد تا معلوم      به آنان داده مي    نوريگاه چند شماره تلفن توسط كيا     . كردند  به حزب كمك مي   

  . شود كه در معرض شنود قرار داد يا خير
  
  ـ فني6

ل پيچيـده فنـي بـراي برقـراري تمـاس و تهيـه سـند در اختيـار                   ي وسا مأموران شوروي 
 ايـن   ،ع ضـربه   از وقـو    اطـالع رهبـري حـزب تـوده        ه دليـل  ب. گذاردند  جاسوسان حزبي مي  

  . مورد آن كشف گرديد4امكانات پيچيده در بسياري موارد نابود شد و تنها 
 ف، مأمور اطالعـاتي شـوروي     ا   دستگاه عكسبرداري از سند كه توسط حسين قلي        - الف

سـاخت   HIRAKAWA.35از نـوع    ايـن دسـتگاه     .  گذاشته شد  در اختيار محمدمهدي پرتوي   
  .  استژاپن

 پرتـوي .  قرار داداف يك راديو همراه با دستور كار آن در اختيار پرتوي     قلي  حسين - ب
ز بايد در شب معيني از هر هفته در ساعت معين، راديو را روي موج معين بگذارد و پيام رم                

عاليم در رابطه با قرار اضطراري،      . شود، بگيرد   كه از سفارت پخش مي    ) صورت بوق ه  ب(را  
  . لغو كردن تماسها و عادي بودن اوضاع بود

.  گـذارد  ف در اختيار سعيد آذرنـگ     ا   يك دوربين عكسبرداري از سند را حسين قلي        -ج
اف دسـتگاه را    قلـي  ياب كرد و حـسين   درخواست يك دستگاه شنود    همچنين سعيد آذرنگ  

  . آورد ولي ظاهراً در دستگاه اشكالي بود
در اين رابطه، مقادير زيادي شناسنامه، پاسپورت، گواهينامه رانندگي و مهرهـاي جعلـي              

،  پاسـداران انقـالب اسـالمي   ، سـپاه  انقـالب اسـالمي   ، كميتهت كار، وزار ثبت اسناد (دولتي  
  . و مقاديري مركب نامرئي از آرشيوهاي حزب به دست آمد... ) ارتش و 

  
   اهداف سياسي ـ اطالعاتي شوروي

 اجتماعي و اقتـصادي توسـط       ، سياسي ،آوري اطالعات نظامي     در رابطه با جمع    شوروي
   :كرد  هدفهاي زير را دنبال مي،حزب توده
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  . اعمال سياست در رقابتهاي سياسي و تسليحاتي جهاني با ابرقدرت امريكا: الف
 و بافـت سياسـي      از جمهـوري اسـالمي ايـران      شناخت دقيق و كامل و همه جانبـه         : ب

اجتماعي و اقتصادي كشور، به منظور اتخاذ سياست مناسـب در قبـال جمهـوري اسـالمي،                 
و برانـدازي نظـام و      ) هـدف حـداقل   ( جلوگيري از گسترش اسالم و انقالب اسالمي         براي

  ).  حداكثر هدف(استقرار يك رژيم چپگرا 
هاي هر چـه بيـشتر         در جهت ايجاد زمينه     به گسترش كمي وكيفي حزب توده      كمك: ج

 و استفاده از اين تشكيالت عريض و طويل براي ي شئون جامعه ايران  م در تما  نفوذ شوروي 
  . كسب اطالعات

و » K.G.B«هـاي جاسوسـي       ر گسترش شـبكه    به منظو  استفاده از موقعيت حزب توده    : د
»G.R.U«در ايران و خاورميانه  .  

  . ي سلطه در جهت مسخ انقالب اسالمي و نابودي آنها چيني و ايجاد زمينه مهره :  ه
 و تـشكيالت پيچيـده و   استفاده از كادرهاي تعليم يافته و آموزش ديده حـزب تـوده       : و
هـاي ملـي و مـذهبي، گروههـاي چـپ، اغتـشاشات               هاي مختلف، اقليت    ده در عرصه  گستر
  . هاي كوتاه مدت و بلند مدت شوروي ، در راستاي سياست...اي و  منطقه
گرا، دريافـت سياسـي       ي نيروهاي متنفذ غرب   ي به منظور شناسا   استفاده از حزب توده   : ز

  . ايستگاههاي جاسوسي غرب عليه شورويجامعه ايران و كشف 
  

    در ايراناطالعات موردنظر شوروي
  در تماسهاي گسترده خود با جاسوسان حزب تـوده         G.R.U و   K.G.Bمأمورين اطالعاتي   

  : ندكرد هاي مختلف به شرح زير درخواست مي اطالعاتي را در زمينه
  )در چهار زمينه(ـ اطالعات با ارزش نظامي 1

  . اطالعات و اخبار مربوط به مسايل فني پيچيده نظامي: الف
  : هاي اطالعات و اخبار مربوط به ارتش جمهوري اسالمي در زمينه: ب
  . ـ تعداد نيروها، سالحها و سازماندهي نيروها1
  . رحهاي تدافعيگانه و ط هاي آينده نيروهاي سه ـ دورنما و برنامه2
  . ـ قراردادهاي تسليحاتي3
 و بسيج، موقعيت آنها و كـم و  اطالعات همه جانبه از سپاه پاسداران انقالب اسالمي : ج

  . كيف نيرو و اسلحه و مسايل سياسي مربوط به آن
  .  عليه ايراناطالعات و اخبار مربوط به جنگ تحميلي عراق: د
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  )هاي زير  در زمينه(ـ اطالعات گسترده اقتصادي و اجتماعي 2
  . هاي آينده ها، كارگران، سطح توليد، برنامه وضعيت كارخانه: الف
  .  دامپروري و روستاها،وضعيت كشاورزي: ب
  .  واردات و صادرات دولت،قراردادهاي اقتصادي: ج
  . ارزيوضعيت و بودجه و عملكرد اقتصادي دولت : د

 دهقاني و   ،هاي شعب پژوهش    الزم به تذكر است كه در تأمين اين نوع اطالعات، تحليل          
  . گرفت كارگري حزب نيز مورد استفاده قرار مي

  )هاي در زمينه(ـ اطالعات ريزسياسي3
  . احزاب، گروهها و نيروهاي سياسي: الف
  اسـالمي ايـران    ثر در جامعه كه مورد تأييد و يا رد نظـام جمهـوري            ؤشخصيتهاي م : ب

   .است
 نيروهاي درون و بـرون حاكميـت جمهـوري          وضعيتعملكردهاي سياسي دولت و     : ج

  . اسالمي ايران
  . ـ اطالعات در رابطه با وسايل غير نظامي و پيچيده تكنولوژي غرب در ايران4
، در زمينـه نيروهـا، گروههـاي        هاي پناهنده به ايران     اخبار در رابطه با افغاني    ـ اطالعات و    5

 آنهـا، امكانـات و پايگاههـا و         متشكل سياسي و خط مشي آنها و فعاليتهـاي ضـد شـوروي            
  . تعليمات نظامي

  
   كشف شبكه نفوذ حزب توده

  نفوذ عام و خاص
، بخش يا ارگان خاصي بـراي ايـن         هاي نفوذي براي حزب توده      ميت فعاليت عليرغم اه 

نحوي بود كه مجموعـه     ه  منظور درنظر گرفته نشده بود، بلكه سيستم حاكم بر حزب توده ب           
تر گفتيم    در اين باره پيش   . كرد  تبديل مي داران را به عوامل نفوذي      اعوامل حزبي، اعضا و هو    

شـعبه  «هـاي مختلـف بـه ويـژه        دهي و كـسب خبـر از طريـق ارگـان            گزارشو با مكانيسم    
ايجاد چنين سيستم عام نفوذي براي حـزب        . آشنا شديم » شعبه اطالعات «و  » تشكيالت كل 

يافت، قـبح     با همگاني كردن نفوذ، كميت آن افزايش چشمگيري مي        . هايي داشت   توده فايده 
 كه تمركز عوامل نفوذي در يك شبكه       شد و به عالوه اين خطر       سياسي اين حركت لوث مي    

  . گرديد پذيري حزب شود، منتفي مي مشخص سبب كشف آن و ضربه
.  نفوذي بدانيم   توانيم به معناي عام شبكه       را مي  بنابراين، مجموعه سازمانهاي حزب توده    



847  انحالل حزب توده و دستاوردهاي آن

  : نويسد  در اعترافات خود مينورالدين كيانوري
عادي احزاب كمونيست و شايد ساير احزاب سياسي كـه در دولـت             اين شيوه   

كنند در همه ارگانها و سازمانها افرادي را بـه            باشد كه سعي مي     شركت ندارند، مي  
افراد خود را در اين سازمانها نگهدارند و در صورت امكان           . سوي خود جلب كنند   

فاده از آنها براي بدست     افرادي را به اين ارگانها بفرستند با دو هدف عام، يكي است           
آوردن اطالعات و ديگر در صورت امكان مطرح كردن نظريات حزب بوسيله آنهـا            

اين شيوه عـام اسـت و در هـر          . كردن اين نظريات    در اين ارگانها و سعي در پياده      
1.كند  خاص خود را پيدا مي مورد ويژگي

   
 دادن عمليات نفوذ حزب تـوده       دي جلوه  عا شود هدف كيانوري    همانطور كه مالحظه مي   

در تكميل سخن وي بايد افزود كه وقتي اين نفوذ عام تبـديل بـه يـك شـبكه مـنظم           . است
بندي شده دولتي و نظامي شود و در رأس آن شـبكه منـسجم    و حتي اخبار طبقه   كسب خبر 

اي عـادي جلـوه        قرار گيرد، طبعـاً پديـده      يو. آر.  و جي  ب. گ. هاي كا   ارتباطات با سازمان  
تبـديل   هاي اطالعاتي جاسوسي شوروي     كند و مجموعه سازمانهاي حزبي را به شاخك         نمي
در چنين شرايطي كامالً طبيعي و موجه است        .  كه در تاروپود جامعه تنيده شده است       كند  مي

ال عوامل وابسته به چنين حزبي را در اين يا آن نهاد دولتـي بـه                 اشتغ ،كه مسئولين يك نظام   
  . ها برآيند چيني يك منبع خبري بيگانه تلقي كنند و در صدد پاكسازي آن ه مثابه مهر

 درآمدند و پس از مدتي      اكثر اين افراد در حالي كه شاغل بودند به عضويت حزب توده           
هاي محل كار منتقل     هاي محل زندگي به حوزه      تند، از حوزه  كه در مشاغل حساس قرار گرف     

در ميان اين افراد، عناصـري كـه        . هاي حزب را در محيط كار هماهنگ نمايند       شدند تا فعاليت  
اي ناشناخته بودند، براساس رهنمودهـاي تـشكيالت سـعي در اسـتتار خـود                 به عنوان توده  

  . كردند تهيه پوشش مذهبي خودداري نميداشتند و در اين راه حتي از تظاهر به مسلماني و 
 را  داران حـزب تـوده    ااي از اعضا و هو      هر روي، عالوه بر نفوذ عام كه طيف گسترده        ه  ب

 عناصري كه نفوذ آنها در ارگان       .گرفت، حزب توده داراي شبكه نفوذي خاص بود         دربر مي 
ف از پيش تعيين شـده عمليـات        ريزي و هد    شد، با برنامه    خاصي ضروري تشخيص داده مي    

اي كـه طيـف متنـوعي از سـازماندهي            اين عناصر در ارتباطات ويژه    . كردند  نفوذ را آغاز مي   
  . شدند گرفت، متشكل مي را در بر مي)  سري ـ نظاميي، كامالً پنهان،نيمه پنهاني(

 يافته و استتار شده      اين عناصر سازمان    در اين بخش،   منظور از شبكه نفوذي حزب توده     

                                                            
 . 1362زجويي، ، باكيانوري. 1
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عامـل  «و عوامل خاص نفوذ را بـه عنـوان        » منابع«عوامل نفوذ عام حزب را به عنوان        . است
  . خوانيم مي» نفوذي

  
  اهداف نفوذ

ها و ابعاد، بـديهي اسـت          در كليه زمينه   با توجه به عام و شامل بودن اهداف حزب توده         
از رأس تـا  )  مقننـه و قـضائيه  ،مجريه( شامل قواي سه گانه     كننده كشور،   كليه ارگانهاي اداره  

  . گرفت ، مشمول اهداف نفوذي حزب قرار ميذيل
خـاص    مشهود است، طبيعتاً نفوذ در هر مورد ويژگـي همانطور كه در نقل قول كيانوري 

عوامـل  مراكزي كه بيشتر مورد توجه حزب قرار داشـت و توانـسته بـود               . يافت  خود را مي  
  : منابعي را در آنها رخنه دهد، به شرح زير است

گذاري كشور، همواره مورد توجه ويـژه         مجلس، مركز قانون  : ـ مجلس شوراي اسالمي   1
يابي بـه چنـد        نيز سعي فراوان در دست     احزاب و گروههاي سياسي قرار دارد و حزب توده        

 داشت؛ ولي به دليل شناخت ماهيت اين حزب به وسـيله             شوراي اسالمي  كرسي در مجلس  
 حزب تـوده از     با اين وجود  . محروم شدند مجلس  يابي به      از راه   نامزدهاي حزب توده   ،مردم

ا را بـا خـود   راههاي ديگر وارد شد و در تماس با تني چند از نمايندگان اقليتها توانست آنه  
 نظرات خـود  يآوري اطالعات و اخبار سعي در القا  همراه سازد و از اين طريق ضمن جمع       

  . در مجلس نمايد
در اين بخش عمدتاً اعضاي حزب كـه شـاغل در   : ها و ادارات دولتي  ـ كليه وزارتخانه  2

 اشـاره   همانطور كه قـبالً   .  وظيفه پيشبرد اهداف حزب را به عهده داشتند        ،اين ادارات بودند  
هـاي محـل      هاي محل زندگي به حـوزه       شد اعضاي شاغل حزب در ادارات دولتي از حوزه        

  .اي به طور هماهنگ عمل كند شدند تا بتوانند در مقاصد خويش در هر اداره كار منتقل مي
 بيشترين نيروهـاي نفـوذي و حفاظـت         حزب توده : ـ نيروهاي نظامي و انتظامي كشور     3
ين عوامل خود را در نيروهاي سه گانه ارتش ايجاد كرده بود و اين افراد را تمامًا بـه                   تر  شده

دهنـده    اين مسئله نشان  . سازمان نظامي منتقل نموده بود تا از حفاظت عالي برخوردار باشند          
ميزان اهميت نيروهاي مسلح براي اهـداف حـزب تـوده و جايگـاه آن در پيـشبرد مقاصـد                    

 توده همچنين عوامل نفوذي خود را در شهرباني و ژانـدارمري            حزب. درازمدت حزب بود  
دليل ضوابط جدي مكتبي در گـزينش، ميـزان         ه  در رابطه با سپاه و كميته، ب      . رسوخ داده بود  

  . نفوذ حزب توده ناچيز بود
ها در جامعه و افكار عمومي و مشي          با توجه به نقش عظيم رسانه     : هاي جمعي   ـ رسانه 4
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ام، اين مراكز همواره مورد توجه احزاب و گروههاي ضدانقالب قـرار            سياسي انقالب و نظ   
، طبـق اعتـراف     حـزب تـوده   .  نيز به اين هدف توجه خاص داشت       حزب توده . داشته است 

رهبران و عوامل نفوذي آن در اين مراكز، از طريق رسوخ در برخي نقاط حـساس راديـو و                   
 بر آن بود تا مشي سياسي خود را در پوشـش مقـاالت و گزارشـات                 ،بوعاتتلويزيون و مط  

ي يها ها و برنامه   سياسي و اقتصادي و اجتماعي مندرج در مطبوعات و نيز تهيه و پخش فيلم             
  .، به جامعه القا كنداز طريق صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

 ايـن   ،با توجه به نقش حزب جمهوري اسالمي در جامعـه         : ي اسالمي ـ حزب جمهور  5
  .  بودحزب نيز از اهداف خاص نفوذي حزب توده

ساير مراكز فعال سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيز در معـرض نفـوذ             : ـ مراكز نفوذ عام   6
اين مراكز در واقع اهداف نفوذ عام حزب توده را          .  قرار داشتند  اعضا و هواداران حزب توده    

  : مهمترين اين مراكز به شرح زير است. دادند تشكيل مي
  . ـ كارخانجات دولتي و خصوصي

  ... هاي تعاوني دولتي، محلي و  ـ شركت
  . ـ شوراهاي اسالمي محالت

  . هاي اسالمي ـ انجمن
  . ـ مراكز بسيج اقتصادي

  .  نفره واگذاري زمين ي هفتها هيأتـ 
  .  مدارسـ انجمنهاي اوليا و مربيان

  ... ـ دانشگاهها و 
  

  سازماندهي منابع و عوامل نفوذي
همانگونه كه در مقدمه اشاره شد، مسئله نفوذ براي حزب يك مسئله عام و شامل بود و                 

ريـزي نفـوذ      طبيعي است كه برنامه   . گرفت  ا در بر مي    مراكز دولتي و مملكتي ر     ،كليه ارگانها 
براي همه مراكز اشاره شده از عهده هر تشكيالتي هـر چنـد قـوي و                ) به مفهوم خاص آن   (

 مسئله نفوذ را به طور عام در دستور كـار خـود قـرار               منسجم خارج است، پس حزب توده     
جهـت  . كـرد    در ايـن زمينـه اسـتفاده مـي         داد و از هر موقعيتي، جهت پيشبرد اهداف خـود         

 دبير اول حزب توده، درباره اهـداف         تعمقي بيشتر در سخنان كيانوري     وضوع،شدن م   روشن
  . نفوذ ضروري است

 مسئله نفوذ را شيوه عادي احزاب كمونيست و شايد ساير احزاب سياسـي كـه                كيانوري
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  : كرد دانست و نحوه عمل را در سه محور خالصه مي در دولت شركت ندارند، مي
شدن به    ـ در كليه مراكز مورد نظر، افرادي را به طرف خود جلب كنند، يعني با نزديك               1

تدريج به خط فكري خود نزديك سازند و در نهايت فرد مـورد             ه   آنان را ب   ،افراد نشان شده  
  . كنندل يبدت حزب نظر را دانسته يا ندانسته به عاملي براي اجراي اهداف

اين عمل با آموزشهاي الزم اين افراد در مـورد       . ـ افراد خود را در اين مراكز نگهدارند       2
چگونگي تطبيقشان با محيط، نحوه رفتار و كردار و گفتـار جهـت حفاظـت از خـود و لـو                     

  . گرفت نرفتن صورت مي
از پـيش تعيـين شـده       ريـزي     ـ افرادي را به اين مراكز بفرستند، يعني با هدف و برنامه           3

. مفهوم خاص نفـوذ، در روش سـوم اسـت     . افراد مورد نظر خود را به اين مراكز نفوذ دهند         
ي هـر   يهمانطور كه در باال اشاره شد به علت وسعت مراكز مورد نظر حـزب و عـدم توانـا                  

  . كار رفته استه تشكيالتي بر كار نفوذ در همه اين مراكز، اين روش فقط در موارد معيني ب
 پس از پيروزي انقالب اسالمي با اتخاذ مواضع منافقانه در قبـال انقـالب و                زب توده ح

. گيـري كنـد    توانست افرادي را در اوان پيروزي انقـالب عـضو         ،با استفاده از تبليغات وسيع    
بسياري از اين افراد يا داراي مشاغل دولتي بودند و يا در مراكز ديگري كـه هـدف حـزب                    

ي محلي و تعاوني و غيره اشتغال داشتند و ايـن           ها شورا ، دانشگاهها ،، مانند كارخانجات  بود
در ابتدا كليه اين افراد در كنار ساير اعـضاي          . كرد  خود زمينه جلب افراد جديد را فراهم مي       

شـد،    ي محـل سـكونت اداره مـي       يهاي حزبي كه براساس تقـسيم جغرافيـا         حزب در حوزه  
 از مدتي عوامل شاغل در برخي از اين مراكز كـه از حـساسيت   سازماندهي شدند، ولي پس   

اي كه براسـاس محـل كـار          هاي ويژه   بيشتري برخوردار بودند، از بقيه جدا شده و در حوزه         
  .سازماندهي شده بود قرار گرفتند

 برخي افراد نيز به علت حساسيت شغلي، به صورت انفرادي ارتباط داشتند و در حوزه               
العـاده آن سـازماندهي شـد،          اولين مركزي كه به علت حـساسيت فـوق         .سازماندهي نشدند 
پس از پيروزي انقالب و انسجام اوليه سازمان مخفـي، عوامـل نفـوذي     . نيروهاي مسلح بود  

هـاي ويـژه سـازماندهي شـده و مـستقيماً              شهرباني و ژاندارمري در شاخه     ،حزب در ارتش  
 تحـت نظـر دبيـر اول حـزب قـرار            كه او نيز مـستقيماً    (نظر مسئول تشكيالت مخفي      تحت
  . قرار گرفتند) داشت

 و   سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي        ،در مراكز مهم ديگر، مانند مجلس شوراي اسالمي       
وامل نفوذي خود را يا از طريق ارتباط مستقيم افراد          ع توده، حزب   حزب جمهوري اسالمي  

  . كرد خاصي از كميته مركزي و يا از طريق سازمان مخفي اداره مي
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هاي ويـژه      در حوزه  ،منابع نفوذي در برخي از مراكز دولتي نيز به علت اهميت زياد آنها            
 قـرار  تي تهـران  نظر ناحيه دبيرخانه سـازمان ايـال       محل كار سازماندهي شده و مستقيماً تحت      

 سـازمان برنامـه و      صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي        : اين مراكز عبارت بودند از    . گرفتند
توضيحات به طور كلـي     اين  با توجه به    ).  و اطالعات  كيهان(، مخابرات و مطبوعات     بودجه

توان گفت منابع و عوامل نفوذي حزب در ارگانهـاي مختلـف كـشوري در پـنج بخـش                    مي
  . سازماندهي شده بودند

در اين زمينـه    . ـ ارتباطات انفرادي برخي عناصر رهبري حزب با عوامل نفوذي خاص          1
ا  اوشـان   با بيت ) مسئول شعبه روابط عمومي حزب     (عموييتوان به ارتباطات محمدعلي       مي

مـسئول شـعبه     (و رفعـت محمـدزاده    ) نماينده اقليت دوره اول مجلـس شـوراي اسـالمي         (
دبير تـشكيالت كـل كـشور در سـازمان اداري و             (ينبا مسعود اصحاب يم   ) پژوهش حزب 

استخدامي و از دوستان و همكـاران نزديـك يكـي از اعـضاي عاليرتبـه حـزب جمهـوري                    
  .اشاره كرد) اسالمي

ـ                    2 ر ـ سازمان نظامي، كه عوامل نفـوذي مـستقر در نيروهـاي نظـامي و انتظـامي را در ب
  . گرفت مي

عوامـل نفـوذي حـزب در مراكـز حـساس نيـز در ايـن تـشكيالت                  : ـ سازمان مخفي  3
  . سازماندهي شده بودند

 در صـدا و     منابع و عوامل نفوذي حـزب تـوده       : ـ ناحيه دبيرخانه سازمان ايالتي تهران     4
 و  اطالعـات (، مخـابرات و مطبوعـات       ، سازمان برنامـه و بودجـه      سيماي جمهوري اسالمي  

نظر ناحيـه دبيرخانـه سـازمان        هاي مجزا، سازماندهي شده و مستقيماً تحت        در شاخه ) كيهان
 قرار داشـت و    دبيران سازمان ايالتي تهران    هيأتاين ناحيه زيرنظر    .  قرار داشتند  ايالتي تهران 

  . شد خوانده مي» ناحيه صفر«
هاي محل كار سـازماندهي       ساير افراد شاغل عضو حزب در حوزه      : هاي حزبي   ـ حوزه 5

بخشي از اين افـراد نيـز در        . گرفت  ميهاي باالتر صورت      شده و ارتباط آنها از طريق حوزه      
سازماندهي شده بودنـد كـه در جنـب سـازمانهاي           » حوزه ويژه «تري با نام      هاي پنهان   حوزه

ماننـد فـالن نويـسنده يـا شـاعر          (» ويـژه «اين يا آن عـضو      » حوزه ويژه «. محلي قرار داشت  
  . به دليل حساسيت شغلي بود» ويژگي«گرفت و گاه اين  را در بر مي) معروف

  
  ناحيه صفر 

ناحيـه  «ايـم و در اينجـا بـه     تر گفته هاي مخفي و نظامي پيش     درباره سازماندهي، سازمان  
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 در مخـابرات، مطبوعـات،    منابع و عوامل حزب تـوده      كه در واقع شبكه سازمان يافته     » صفر
الزم . پـردازيم    بود مـي  و صدا و سيما و بودجه ، سازمان برنامه  خبرگزاري جمهوري اسالمي  

به توضيح است كه بيشتر افراد بـه دليـل جـو سياسـي سـالهاي اوليـه پـس از انقـالب، در                        
» عامل نفوذي «عنوان  به همين دليل    شناخته شده بودند و     » اي  توده«هاي كار به عنوان       محيط
،  ايـن  با وجود . شد  خص آن استتار و ناشناخته بودن است، در اين افراد كمتر ديده مي            كه شا 

 كوشيد تا با ايجاد تغييراتي در محل كار و زندگي اين افراد،             1360-1361حزب در سالهاي    
 مسئول  يميزاناهللا    فرج. هاي باالتر تالش كند     االمكان در جهت حفظ و نفوذ آنان در رده            حتي

  : نويسد كل تشكيالت، درباره كاركرد سازماندهي ويژه براي اين عناصر چنين مي
تـر    ها را از شبكه جمع كرديم و يك جا متمركز كرديم تـا هـم محفـوظ                  ما اين 

  1. هاي خودشان به حزب كمك كنند باشند و هم بتوانند در رشته
شد كه در      محسوب مي  يالتي تهران يكي از نواحي سازمان ا    ) ناحيه صفر (ناحيه دبيرخانه   

 ي نواحي تهـران   يآن عناصر ويژه سازماندهي شده بودند و در چهارچوب تقسيمات جغرافيا          
  . گنجيد نمي

شد كـه در   ناحيه دبيرخانه، به عنوان يك سازمان ناحيه، توسط يك كميته ناحيه اداره مي         
 كميته فوق بـه نوبـه       ياعضا. دار و مورد اعتماد قرار داشت       ادرهاي سابقه رأس آن يكي از ك    

  . خود كادرهاي برجسته دستگاه مركزي حزب بودند
 كاركنـان    در شـاخه نخـست    . شـد   به دو سازمان بخش تقسيم مـي      » ناحيه صفر «سازمان  

ند كه بـه دليـل       سازماندهي شده بود   دستگاه مركزي حزب و شاغلين در شعب حزبي تهران        
  .  صالح نبودنوع كار خود، از نظر امنيتي، سازماندهي آنان در ساير نواحي تهران

بخش دوم، عوامل نفوذي حزب در صـدا و سـيما، مطبوعـات، خبرگـزاري جمهـوري                 
 5گرفت كه برحسب محيط كـار بـه         را در بر مي    ، مخابرات، سازمان برنامه و بودجه     اسالمي

  . شد شاخه تقسيم مي
 در منطقه شمال سـازماندهي      به عنوان يكي از نواحي تهران     » ناحيه صفر  «1361در سال   

ناحيـه  «جايگـاه   . شد  ميسرپرستي  ) مسئول كميته ايالتي تهران    (شد و توسط عباس حجري    
نمـوداري كـه در پـي       توان بـا       و سازماندهي دروني آن مي     در سازمان ايالتي تهران   را  » صفر
  . نشان دادآيد  مي

                                                            
 . 1362، بازجويي، ميزاني. 1
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  ها و رهنمودها  دستورالعمل
  ها  ـ دستورالعمل1

توان به سـه دسـته        ي شده به منابع و عوامل نفوذي را به طوركلي م          ارائهدستورالعملهاي  
  : تقسيم كرد

   .هاي حساس در محيط كار  به پستءحفظ خود و سعي در ارتقا: الف
  .گردآوري اخبار و اطالعات: ب
  .  نظرات حزب در قالب مفاهيم اسالمييطرح و القا: ج

ها از اعترافات خـود       براي تشريح سه محور فوق و جهت نشان دادن دقيق دستورالعمل          
  . كنيم وذي دستگير شده و نيز مسئولين حزب استفاده ميمنابع و عوامل نف

  هاي حساس حفظ خود و سعي در ارتقا به پست: محور الف
 مهمي قرار بگيريد تا خبرهاي دسته اولي كسب          شد كه سعي كنيد در پست       به ما گفته مي   «ـ  

  » .كنيد
فعاليـت  ) سـپاه (هاي فرهنگـي يـا گـزينش            شد كه سعي كنيد در قسمت       رهنمود داده مي  «ـ  

  » .كنيد
شـد    تأكيد مـي  . بايستي ظاهر اسالمي را حفظ كرد       همواره مسئول من تأكيد داشت كه مي      «ـ  

كنجكاوي نكنيم كه عامل حساسيت اسـت، حفـظ خـود كـرده و      . كه حتماً نماز بخوانم   
  » .كاري بنمائيم رعايت مخفي

ريم و بتـوانيم بـراي      بايد ناشناخته بمانيم تا اگر بعدها حزب ضربه خورد ما ضـربه نخـو             «ـ  
  » .حزب كار كنيم

  . »كردم  آنها هماهنگي مي در برخوردهاي روزانه و عادي نيز مانند فرائض ديني با«ـ 
هاي كار هم اين      در محل . ـ در تمام مقاطع تأكيد مسئولم اين بود كه بايد خود را حفظ كني             

  » .شد مسئله رعايت مي
تطبيق كردن خودم   . دقيقاً مثل يك سپاهي عمل كنم     به من گفته شده بود كه در كارم بايد          «ـ  

گرفت چون گفته شده بود كه كـار          با شرايط سپاه مدتي طول كشيد و تمام وقت مرا مي          
  . »ما يك كار دراز مدت و سياسي است

حفظ موقعيت خود، سعي در بهتر شدن موقعيت تظاهر به اسالم و            : دستورالعمل اين بود  «ـ  
  » .اي ن خود به عنوان يك فرد ضد تودهنشان داد. الهي بودن حزب

در عمل و گفتار در تمام      . بايد ظاهري اسالمي داشته باشد    ) نفوذي( فرد   به گفته كيانوري  «ـ  
  » .محيط زندگي ضوابط اسالمي را رعايت كند و هيچ رد غير اسالمي از خود نگذارد
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  » .ودن بوداي ب بودن از نظر توده اصل كار همان ناشناخته«ـ 
اللهي داشته باشيد ريش  شد كه سعي كنيد ظاهري كامالً شبيه به يك حزب         به ما گفته مي   « ـ  

را نتراشيد، نسبت به محيط كارتان سعي كنيد كه بشكل عـادي برخـورد داشـته باشـيد،                  
هـاي ايـدئولوژيك كـه        در بحث ) اما ساكت هم نباشيد   ( هاي سياسي نشويد      وارد بحث 

يد وارد جمع نشويد چون ممكن است يك موقع نتوانيـد درسـت بيـان               آ  احياناً پيش مي  
  » .كنيد و جاي شك و شبهه بگذاريد

شد اطراف خودتان را پاكسازي كنيد، حتـي اگـر الزم شـد بـه حـزب                   هميشه توصيه مي  «ـ  
  » .فحش بدهيد و موضع بگيريد

كـه  شـويد چـرا كـه اطالعـات جـايي اسـت       ) سـپاه (سعي كنيد وارد قسمت اطالعـات    «ـ  
  » .ترين خبرها را دارد موثق

در محيط كارخانه يكنفر كه از همه بيشتر شناخته شده اسـت كارهـاي تبليغـي را انجـام                   «ـ  
  » .بدهد و بقيه فعاليت تبليغي نداشته باشند

  » .در محيط كار محيط را از نظر رواني بشناسيد و موقعيت خود را تثبيت كنيد« ـ
اي بـودن را     ه من گفته شد كه به تدريج تظاهر بـه تـوده           پس از پيروزي انقالب اسالمي ب     « ـ

  » ايها شركت نكنم  كنم و در مجامع و تظاهرات توده كم
  گردآوري اخبار و اطالعات: محور ب

زير پاكشي به عنوان يكي از      : شد عبارت بود از     رهنمودهائي كه در اين زمينه داده مي      «ـ  
يـابي بـه مـشاغل        لين محيط كـار، دسـت     هاي كسب خبر، داشتن روابط حسنه با مسئو         شيوه

  » .حساس، شناسايي منابع خبري
و جهـت تغييـرات را   ) هـا  افـراد و پـست  (درجه وثوق اخبار را تعيين كنيد، تغييرات        «ـ  

تـك آنهـا    مشخص كنيد، تعيين وجود نيروها و خطوط مختلف و ميزان تأثير آنها و نظر تك     
  » .نسبت به حزب

داننـد و   دانيد بگوئيد فكر نكنيد كـه ديگـران مـي    ر چه ميشد ه هميشه به ما گفته مي «ـ  
  » .احتياجي نيست كه شما بگوئيد

  » .سعي كنيد با افرادي كه به نحوي مسئول هستند كسب خبر كنيد«ـ 
  » ...آوري و دادن خبر هر چه بيشتر  وظيفه مستقيم ما عبارت بود از جمع«ـ 

  م اسالمي طرح و القاي نظرات حزب در قالب مفاهي: جمحور 
توانيد تمام سياستها و مشي حزب را مطـرح كنيـد بـدون اينكـه نـامي از حـزب                      مي«ـ  
  » .ببريد
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قصد ما از ورود افرادي به وزارت كشاورزي اين بود كه بتوانيم طرحهـاي حـزب را                 «ـ  
در زمينه اصالحات ارضي تـا هـر قـدر كـه ممكـن اسـت مطـرح سـازيم و از ايـن راه در              

  » .ه در حل مسايل ارضي اثر بگذاريمتصميمات آن وزارتخان
نفوذ فكر و نظرات حزب از طريق تهيه طرح و كوشش براي رساندن اين طرحها بـه                 «ـ  

  » .گرفت مقامات از هر راه ممكن انجام مي
  
  ـ رهنمودهاي امنيتي2

  : توان در دو بخش خالصه كرد اين رهنمود را مي
  . ها و مسايل جانبي آنرهنمودهاي امنيتي در مورد نحوه اجراي قرار: الف
 اسناد اخبـار و اطالعـات و اسـتفاده از            جعل رهنمودهاي امنيتي در زمينه چگونگي    : ب

  . جاسازيها
ي از  ي شـده بـه بخـشها      ارائـه تـر رهنمودهـاي       در اين مورد نيز جهت روشن شدن دقيق       

   .كنيم اعترافات متهمين اشاره مي
  

  نحوه اجراي قرارها و مسايل جانبي آن: الف
گرفـت، قطـع شـده و         جراي قرار كه قبالً در پاركها و بصورت قدم زدن انجـام مـي             ا«ـ  

رويم و حـرف      گفت كه در اتوبوس واحد سوار شده و از سر خط به ته خط مي                مسئول مي 
 كـه    وقتي. كرديم  كرد و صحبت مي     زنيم و يا او بيشتر مواقع با اتومبيل خود مرا سوار مي             مي
قبالً يك عالمت سالمتي ياد داده بود كـه بـصورت چـسباندن             خواست به منزل ما بيايد،        مي

  » .يك تكه نوار چسب زير دستگاه تلفن عمومي نزديك منزلمان بود
ها و نقـاط شـلوغ كـه بيـشتر تحـت كنتـرل هـست                  از اجراي قرارها در سر چهارراه     «ـ  

اجراي قرار به صورت سـيار باشـد و در حـال حركـت و يـا در محلهـاي                    . خودداري شود 
هــا، رســتورانها، ســاندويچ فروشــيها، درمانگاههــا، مطــب دكتــر،  يده مثــل چلوكبــابيپوشــ

  » .هاي بزرگ سوپرماركتها، داروخانه
توجيه الزم را در برخـورد بـا گـشت و پـست بازرسـي داشـته                قرار  در حين اجراي    «ـ  
  » .باشند
ه ي حزبي كـ   ها  ي جهت شناسائي داده نشود حوزه     هاي حزب هيچگونه رد     در ارتباط «ـ  

گفتند در خيابانهاي اصـلي قـدم نزنيـد           مي. رفتيم  شد بايد چشم بسته مي      در خانه تشكيل مي   
گونه كتـاب غيـر مـذهبي نگهـداري           رديد، در خانه هيچ   گ  قرارها با عالمت سالمتي اجرا مي     
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  » .نشود
 هميشه مسئول من آدرس و مشخـصاتم را داشـت و            .ارتباطات بصورت يكطرفه بود   «ـ  

  » .مشخصات مسئول نداشتممن هيچ اطالعي از 
شد چك كردن قبل از قرار بود و          چيزي كه هميشگي بود و معموالً روي آن تكيه مي         «ـ  

كند و براي     ظن پيدا نكرده و يا احياناً تعقيب نمي         اينكه مطمئن شويم كسي نسبت به ما سوء       
د و از   شد چند خيابان خلوت و يا كوچه خلوت را پشت سر بگذارن             اينكار معموالً گفته مي   

  » .اتوبوس براي طي مسير استفاده نكنيد
قرار سالمتي كه اين اواخر داشتيم اين بود كه مسئول ما در خيابـان مقـداري نـايلون                  «ـ  

رفتيم و اگر عالمت بود عـصر همـان روز در      بايد مي   ريخت و يكي از ما مي       سبز و قرمز مي   
هـاي    اي قـرار متقابـل كبريـت      ديديم و يا بر     ساندويچ فروشي سرپيچ خيابان همديگر را مي      

   .»ريختيم سوخته سركوچه مي
 ،كـردن راحـت بـود    برايش چككه  هر فردي يك محلي را    :گذاري  هاي عالمت   شيوه«ـ  

داد كه اگر مسئولين در خالل بين دو قرار عادي            كرد و به مسئولين مي      عالمتي را انتخاب مي   
 ديگري موضوع قرارهاي ثابت     .دنكن با عالمت زدن او را سر قرار حاضر          ندبا او كاري داشت   

ي بود كه بين افـراد و مسئولـشان         يقرارهاي ثابت قرارها  . و قرارهاي اضطراري يا اتصال بود     
شـد بايـد سـرقرار        شد كه زمان و محلش ثابت بود و اگر قرار عادي اجـرا نمـي                گذاشته مي 

كامـل بـا عالمـت       قرار اتصال يا اضـطراري، قـراري بـود           .رفتند تا يكديگر را پيدا كنند       مي
 كه هر روز براي مـسئول بـاالتر         ،گيري   و جواب الزم براي تماس     سؤالشناسائي و جمالت    

 تا در صورتي كه براي مسئولش اتفاقي افتـاد ارتبـاطش قطـع              ،فرستاد  از مسئول عاديش مي   
  » .نشود و سر قرار اتصال حاضر نشود تا مسئول ديگري با او تماس بگيرد

ده بود كـه در مـورد همـه قرارهـاي كتبـي عـددي را از روز و       اين اواخر معمول ش   « ـ  
گفتيم كه اگر قرار گم شد و         كرديم و عدد را جداگانه نوشته يا شفاهاً مي          ساعت قرار كم مي   

  » .بدست كسي افتاد نتواند با آن فرد مربوطه تماس بگيرد
  

  رهنمودهاي امنيتي در حمل اخبار و اطالعات : ب
  » .ته باشيدسعي كنيد جاسازي داش«ـ 
رهنمود اين بود كه اوراق ارسـالي را در جاسـازي مطمـئن قـرار دهـيم و همچنـين                    «ـ  

  » .كرديم جاسازي جديد معرفي مي
 مسايل كتبي را توي يك قطعـه  .دو صورت كتبي يا شفاهي بود ه  نحوه انتقال اخبار ب   « ـ  
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بـاري را كـه     دادم و اخ    گذاشـتم و بـه رابـط مـي          نوشتم و در يك پاكت پستي مـي         كاغذ مي 
موارد كتبي يا در ميان جعبه دستمال كاغذي بـود          . كردم  شنيدم در ديدار شفاهاً مطرح مي       مي

 از خودكارهـائي كـه داراي       .هاي مقوائي نقاشي كودكـان و يـا قـاب عكـس             يا در ميان اليه   
 از حمل هرگونه كتاب و جزوه و نوشته مربوط به حزب            .شد   مي روپوش هستند نيز استفاده   

   ».شد ت و اخبار بدون جاسازي مطمئن خودداري ميو تشكيال
  1».مسئولم هميشه تأكيد داشت كه اخبارم را جاسازي كرده و به او بدهم«ـ 

                                                            
 .  استخراج شده استهاي عوامل نفوذي حزب توده ها از بازجويي قول نقل. 1
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  آغاز سخن
به نظر من انشعاب و تفرق در نزد اين گروهكها، كـه فاقـد ريـشه در جامعـه                   

اند    بر گرد شعار ضدانقالبي و منفي دشمني با جمهوري اسالمي جمع شده            ايرانند و 
. اند، امري است به كلي عادي       و خواستار آرزوي محال سرنگوني جمهوري اسالمي      

بحران جهاني ماركسيسم، بحران در نظام سوسياليسم، بحران معنوي و اخالقـي در             
ي انقـالب اسـالمي در      كشورهاي پناهگاه، ركود فكري و عدم درك لجبازانه معنـا         

ايران، رقابتها و حسادتهاي كودكانه، دست زدن بـه ماجراجوييهـاي خائنانـه، افـق           
بسيار تنگ و منطق سياسي و غيره و غيره، از جمله عوامل عيني و ذهني اين تفـرق         

اين گروهكها تجزيه پيكر جـدا از منـشأ         . است كه در آينده نيز ادامه خواهد يافت       
، احـسان طبـري   «. د كه جز تعفـن فعاليـت ديگـري نـدارد          كنن  حيات را مجسم مي   

13/12/1367«.1  
حزب توده، مانند هر جريان سياسي و ايدئولوژيك ديگر، داراي يـك پايگـاه اجتمـاعي                

 شناسي، پايگاه اجتماعي جريانات سياسي چـپ، ميانـه و راسـت ايـران            از نظر جامعه  . است
هـاي پـس از انقـالب مـشروطه در ايـران              قشار اجتماعي غربگرا، كه طي دهه     عبارتست از ا  

شكل گرفتند و به تدريج طي چند نسل با فرهنگ غربي و ايستارها و ارزشهاي آن پرورش                 
   2.يافتند

در يك قرن اخير، اقشار غربگرا در جوامع اسـالمي پايگـاه فرهنگـي و سياسـي تمـدن                   

                                                            
 .مصاحبه احسان طبري. 1368 فروردين 22،  كيهان.1
پـيش از انقـالب، دكتـر علـي         . مورد مطالعه جدي پژوهشگران مسلمان بوده اسـت       گرايي در ايران       پديده غرب  .2

 .شناسي، توجه نمودند  در آثار خود به اين پديده، از ديدگاه جامعهاحمد  و جالل آلشريعتي
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ريزيهـاي     ايـن اقـشار بـه تـدريج و در پـي برنامـه              .انـد   نواستعماري غـرب را تـشكيل داده      
شاه به اوج خود رسيد، از نظر كميت گـسترش          » انقالب سفيد « با   نواستعماري، كه در ايران   

گيري از امكانات آموزش دانشگاهي در داخل و خارج كشور، از نظر كيفـي                يافتند و با بهره   
تخصصهاي عمده كنترل جامعه در همه ابعاد، بويژه در بعد روشـنفكري،            نيز به دستيازي بر     

سان با كسب دانش و كارشناسي به عنوان اهرمهاي سلطه تمدن معاصـر         موفق شدند و بدين   
  .مغرب زمين به وزن اجتماعي كمي و كيفي قابل اعتنايي دست يافتند

اي در سـاختار      ، بـا دگرگونيهـاي ريـشه       شمـسي در ايـران     1340دهـه   » انقالب سـفيد  «
ريزي جامعه سنتي روستايي      به هم . اجتماعي و اقتصادي جامعه معطوف به همين هدف بود        

 و ايجاد يك طبقه اجتمـاعي جديـد، كـه در دامـان فرهنـگ معاصـر غربـي                    و شهري ايران  
ذهبي ايـران كـامالً     پرورش يافته و با فرهنگ و روانشناسي و خلق و خوي جامعه سنتي مـ              

، بـويژه   »انقالب سفيد «، هدف اصلي    غرب در ايران   بيگانه است، به عنوان پايگاه نو استعمار      
ايجاد يـك طبقـه متـورم غربگـرا، يعنـي           : داد  آن را تشكيل مي   » اصالحات ارضي «در برنامه   

 مـشروطه در    متجدد و الئيك برخاسـته از رفورمهـاي نواسـتعماري پـس از            » طبقه متوسط «
تأسيس ديوانساالري عريض و طويل نوع غربي و متمركـز در شـهرهاي اصـلي، بـه                 . ايران

ـ اقتصادي مثبت داشـته باشـد، در جهـت           ، بدون آنكه هيچ كاركرد اجتماعي     ويژه در تهران  
 1350ه در دهـه     اين پديده چنان توسعه يافـت كـ       . ايجاد اشتغال كاذب براي اين اقشار بود      

آن در تهـران    % 25 با قريب به يك ميليون شاغل، كـه حـدود            شمسي جامعه كارمندي ايران   
شـان رقـم      داد، كه بـا احتـساب خـانواده         متمركز بود، بخش وسيعي از جامعه را تشكيل مي        

  . بزرگي جمعيت است
ي انقـالب سـفيد  » سططبقه متو«بايد افزود كه پوشش فرهنگي ـ تبليغي غربگرايي فقط  

و ... گرفت و از طريق وسائل ارتباط جمعي ـ بويژه تلويزيون، راديو، سـينما و    را دربر نمي
 پيش دانشگاهي و دانشگاهي و ساير كانالهـا مجموعـه جامعـه ايـران را                آموزش و پرورش  

  . آماج گرفته بود
 و  شـناس ايرانـي     ، جامعـه  جا رسيد كـه بـه گفتـه احـسان نراقـي           ه اين فرآيند بدان   عتوس

  :در رژيم گذشته» مؤسسه تحقيقات اجتماعي«سرپرست 
كشاند و مملكت مـا تفكيـك و          بست مي   گفتم تقليد از غرب ما را به بن         من مي 
يكي مـستفرنگ و ديگـري سـنتي و اينهـا همـديگر را      شود به دو گروه،       تقسيم مي 

معتقـدات جامعـه، پنـدارها و اعتقـادات         ... شوند دو ملت، دو قوم      فهمند و مي    نمي
جامعه يك اهميت اساسي دارد كه رژيم شاه و از رژيم باالتر روشنفكران مـا از آن               
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  1.غافل بودند
سـط غربگـراي كـشور      خاستگاه ماركسيسم، به عنوان يك ايدئولوژي غربـي، طبقـه متو          

گاه با مباني فرهنگي      رغم دعوي آن در ستيز با كاپيتاليسم هيچ         است و اصوالً ماركسيسم علي    
  :نويسد احسان طبري مي. تمدن استكباري غرب نزاع نداشته است

ترين حربه نفوذ و سيطره است،        تسلط فرهنگي، يعني پخش تمدن غربي كه مهم       
 به عنوان تحليلگر ماركسيست در جامعـه در پـي           لنين. آمد  نمي مهم   نيز به نظر لنين   

اثبات اولويت عامل اقتصادي و ساختار مادي جهان بر مسائل معنوي است، لذا در              
  .كند تحليل امپرياليسم نيز همين اولويت را مطرح مي

هـاي مـستعمره و       ها در پي نشاندن زقـوم سودپرسـتي در سـرزمين            امپرياليست
 و ديگـر     و فرانـسه    و آمريكـا   براي اين منظـور امپرياليـستهاي انگلـيس       . اند  بستهوا

امپرياليستها ابتدا نهال فرهنگ ويژه خود را در مغزها نشاندند تا فـضاي مـساعدي               
ت مهم مبارزه با فرهنگ مصرفي فاسد غربي، اولوي  . براي غارت و تسلط فراهم شود     

  .براي استقالل و خودكفايي است» جهان سوم«در عرصه مبارزه مردم 
 در كتـاب آمـوزش و       چارلز تـرولين  : برخي واقعيات را در اين باره ذكر كنيم       

 پـرورش   جوانـان هنـدي   «: نويسد  مي.) م1838،  چاپ لندن  (پرورش در هندوستان  
بريتانيايي (يافته تحت سرپرستي غرب كامالً آشنا با فرهنگ و تمدن ما، ديگر ما را               

بنابراين سلطه استعماري ما را تـشخيص       . دانند    بيگانه نمي ) و به طور كلي غربي را     
زوي شناسـند، آر    دهند، ما را حاميان خود مي       ما را الگوي خود قرار مي     ... دهند  نمي

 و  ، طـراح فرهنـگ در هندوسـتان       لرد ماكـائولي  . »آنان اين است كه مانند ما شوند      
نويسد كه هدف اين فرهنگ       مي.) م1835(، در خاطرات خود     دوست چارلز ترولين  

 رابـط بـين مـا و        يك طبقه از هنديها تربيت شوند كه بتواننـد نقـش          «آن است كه    
يـك  .) ميليونها هندي تحت سلطه ما را ايفاء نمايند و وسيله تفاهم بـين مـا باشـند     

طبقه كه از نژاد هندي و خون هندي، ولي داراي سليقه، فرهنگ، اخالق و فرهنـگ                
  .»انگليسي باشد

اين خودباختگان غربزده، كه امپرياليسم در كشورهاي مـستعمره و وابـسته و از    
 لنين.  سودورزي و شيوه زندگي مصرفي است       تربيت كرده، ريشه زقوم    جمله ايران 

گويد و بعدها حكومتهاي سوسياليستي با همـين          درباره اين ريشه اصلي سخني نمي     

                                                            
 ).سي. بي.  با بيگفتگوي احسان نراقي (21/2/67،  كيهان.1
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لنين در نطق معروف خـود خطـاب بـه جوانـان            . شيوه ملتهاي خود را بار آوردند     
 و رم   كـه از جامعـه بردگـي و كفرآلـود يونـان           (روي فراگرفتن اين فرهنگ را      شو

سرچشمه گرفته و در دوران هومانيسم و نوزائي احياء شده و در كشتزار سودجويي 
كنـد و نظريـه         اكيداً توصـيه مـي    ) داري به ميوه نشسته است      مداري سرمايه   و دولت 

 لنـين . نمايـد   بود، به شدت طرد مي    (!) »فرهنگ پرولتاريا «واستار   را كه خ   بوگدانف
را به جوانـان    » ثروت بشري «برداري از اين      و بهره » سنن فرهنگي «فقط اين بهترين    

1.»نمايد سفارش مي
  

ماركسيسم، از جمله ماركسيسم ايراني، در دامان چنـين فرهنگـي پـرورش يافتـه و بـه                  
هـاي فرهنگـي و       اي تمدن معاصر مغرب زمين، تـا زمـاني كـه ريـشه            ه  عنوان يكي از شاخه   

اجتماعي و اقتصادي فرهنگ استكباري غرب در جامعه مـا خـشك نـشود، بـر ايـن ريـشه                    
روشـن  . خواهد روئيد، هر چند وزن اجتماعي آن در مقايسه با آثار اصيل جامعه ناچيز باشد   

نفـسه    ور جامعه اسالمي مـا فـي      است كه اين ريشه از آن علف هرزي است كه در بستر بار            
داراي فضاي رشد و بالش نيست و در واقع اگر دست بيگانه و يورش فرهنگـي او در كـار                    

ريـشگي    بنـابراين آنگـاه كـه از بـي        . نباشد، با رشد فرهنگ اصيل اسالمي خواهـد خـشكيد         
  . گوييم ناظر به همين معناست جريانات سياسي غربگرا در جامعه ايران سخن مي

 حزب توده، تنها اضمحالل ساختارگسترده و بغرنج سازماني اين جريان بيگانه            فروپاشي
هـاي سياسـي و    و وابسته نبود، و در عين حال ـ چنان كه ديديم ـ پژواك عميق در عرصـه   

ايـن  . جانبه فرو برد      ايدئولوژيك داشت و باورمندان به اين جريان را در بحران ژرف و همه            
ديم، يك حركت مكانيكي در جهت حذف نبـود، بلكـه ثمـره             فروپاشي، چنانكه گفتيم و دي    

خورد و بـا سياسـتهاي          اي بود كه طي هفت دهه ايدئولوژي ماركسيسم را مي           محتوم بيماري 
. ، آن را به نقطه عطف زوال و پوسـيدگي رسـانيده بـود          آلوده خود در منطقه، از جمله ايران      

اي بود كـه راه رشـد ماركسيـسم ايرانـي، از جملـه        دهثمره اين تطور، نفرت عميق و بازدارن      
سـاخت و آن را در تعـارض فرهنگـي بـا ملتـي        مسدود مـي حزب توده، را در جامعه ايران 

  .داد  اند، قرار مي مسلمان كه با هجوم الحاد معاصر غربي به مقابله برخاسته
ا معرفـي خـود بـه مراكـز     در پي عمليات فروپاشي حزب توده، بخش عمده اعضاء آن ب     

قضايي و انتظامي كشور، عليرغم اينكه برخي از آنها داراي مسئوليتهاي باال بودند، راه رشـد             
 نيـز در حـد تـوان خـود     سالمي را در جامعه پيش گرفتند و نظام جمهوري اسـالمي ايـران           

                                                            
 .406 ـ 408، صص ، شناخت و سنجش ماركسيسم احسان طبري.1
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معهذا، در جريان عمليات، و بـويژه در  . كوشيد تا راه بازگشت و زيست آنان را فراهم سازد    
از كـشور   » )اكثريـت  (و اعضاء حزب توده و سازمان فدائيان      «، بخشي از كادرها     1362سال  

 و بـه طـور عمـده در كـشورهاي اروپـاي غربـي      » پناهنده سياسي «خارج شدند و به عنوان      
در عين حال، بخش اندكي     . قرار گرفتند » صليب سرخ «ت گزيدند و تحت تكفل       اقام آمريكا

 اسـكان داده   و كشورهاي بلوك شرق رفتند، كه به طور عمده در بـاكو     نيز به اتحاد شوروي   
ه واقعي نداشـت و عمـدتاً ناشـي از          وجه پاي    به هيچ  در واقع، گريز اين افراد از ايران      . شدند

، و راديوهـاي    جو وحشتي بود كه توسط بقاياي رهبري حزب توده، مستقر در آلمان شرقي            
تحليل بقاياي رهبري حزب توده ايـن بـود كـه بـا      . شد  امپرياليستي غرب بدان دامن زده مي     

ند در خارج از كـشور بـراي خـود پايگـاه سياسـي              ، بتوان خروج هر چه بيشتر نيرو از ايران      
در . تأمين كنند و بر اساس اين پايگاه به موجوديت خود مـشروعيت و دوام و بقـاء بخـشد             

ماندنـد، ماننـد بيـشتر اعـضاء و هـواداران حـزب تـوده،                  مـي  حاليكه اگر اين افراد در ايران     
بـه هـر روي، ايـن    . ـ خود را ادامه دهنـد توانستند روال زندگي عادي ـ و حتي اشتغال     مي

  .اي را به كام خود كشيد اي بود كه رخ داد و متأسفانه عده حادثه
 ـ  حزب توده و سـازمان فـدائيان  (گراي ايراني   به بعد، عناصر شوروي1362در سالهاي 

ر را تشكيل دادند و     يكي از جريانهاي ضدانقالب مستقر در خارج از كشو        ) »اكثريت«جناح  
بست رواني و سياسـي و فكـري          اي را از سر گذرانيدند، كه سرشار از بحران و بن            تاريخچه

ناشي » شوك« و   تحوالت جاري كشور و بويژه افشاگريهاي سياسي و نظري در ايران          . است
اسـي و   بـست سي    از فروپاشي حزب توده، عامل اساسي در تعميق اين بحران تا سـرحد بـن              

بحـران جـاري جهـان ماركسيـسم و اوجگيـري پديـده گورباچفيـسم در                . ايدئولوژيك بود 
كشورهاي اردوگاه سوسياليستي احزاب كمونيست غربي نيز عامل اساسي ديگري بـود، كـه            

  .گرا در خارج از كشور تأثير اساسي گذارد بست چپ شوروي در ژرفش بحران و بن
تـرين جريـان چـپ ايرانـي          دراز مـا در مهـم     بخـش سـير دور و         بخش حاضر، كه پايان   

  .باشد، به اين تاريخچه اختصاص دارد مي
  

  سير فعاليت بقاياي حزب توده، پس از انحالل

  نيروهاي برون مرزي
 ب.گ.، كارمند ارشد كـا    ، كه رهبري حزب توده از طريق لئونيد شبارشين        1361در سال   

الوقوع قرار گرفت، به تمهيدات مختلف سياسي و سازماني           ، در جريان ضربه قريب    در ايران 
از جمله، تأمين يك مركـز در خـارج از كـشور بـه منظـور پـشتيباني تبليغـاتي ـ         . دست زد
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در نتيجه، هيأت دبيران حزب تـوده بـه تأسـيس           . سياسي از حزب در داخل ضرورت يافت      
اي بـه نـام       مبادرت ورزيد و اين كميته به انتشار نشريه       » ه ايران مرزي حزب تود    كميته برون «

در آن مقطع كاركردي كه براي اين ارگان متصور بود، بسيج يك حركـت      .  پرداخت راه توده 
جاد جنگ رواني عليه    تبليغي قوي در حمايت از رهبري حزب، در صورت وقوع ضربه و اي            

كرد كه ابعـاد      رهبري حزب توده تصور نمي    . مسئولين نظام به منظور رفع اتهام از حزب بود        
هاي جاسوسي و نفوذ و       اين ضربه عمق يابد و به كشف سازمانهاي مخفي و نظامي و شبكه            

، كـه از    »كميتـه بـرون مـرزي     «در اين   . طرحهاي براندازي خزنده و كودتايي حزب بينجامد      
با رهبري حزب ارتباط داشت، تعدادي از اعـضاي         » دايره تشكيالت خارج از كشور    «طريق  

آنان عناصري بودند كه به دليل اقامـت طـوالني در           .  حزب مجتمع بودند   مقيم اروپاي غربي  
ر نيافتنـد و در محـل زنـدگي خـود كـم و بـيش بـه                   حـضو  غرب، پس از انقالب در ايران     

نيـز بـه عنـوان      ) عباس(مهندس كاظم نديم    . رسانيدند  مرزي حزب ياري مي     فعاليتهاي برون 
، 1361در نيمه سـال  .  با اين كميته در ارتباط قرار داشت     مسئول دفتر حزب در آلمان شرقي     

، عضو هيأت دبيران و نمايند حزب در مجله مـسايل صـلح و سوسياليـسم، از                 علي خاوري 
برقـرار سـاخت و عمـالً       » كميتـه بـرون مـرزي     «سوي هيأت دبيران حزب ارتباط فعالي بـا         

 را نيـز افـزود،      اميرخسروي) خسرو(به افراد فوق بايد بابك      . هدايت آن را به دست گرفت     
مجموعه فوق، عمالً تيمي از عناصـر كميتـه مركـزي           .  رفته بود   به فرانسه  1360كه در سال    

داد، كه كم و بيش مورد تأييد رهبري حزب در داخل كشور قـرار                حزب توده را تشكيل مي    
  .داشت

اين . زيستند   معدود بقاياي رهبري حزب توده مي      عالوه بر عناصر فوق، در آلمان شرقي      
عناصري بودند كـه در     ) رهبران پيشين حزب   ( و رضا رادمنش   افراد يا مانند ايرج اسكندري    

جنگ قدرت در رهبري حزب توده سقوط كرده و با عنوان تشريفاتي عضو كميته مركزي و                
 و رهبري حزب در داخل كشور، با نگاهي عنودانه و سرشار از غبطه و حسادت به كيانوري          

) دبير دوم پيـشين حـزب      (گذرانيدند و يا مانند حميد صفري       دوران بازنشستگي خود را مي    
 بـا حفـظ عنـوان       عناصر مطرود و اخراجي كميته مركزي بودند و يا ماننـد داوود نـوروزي             

 زنـدگي آرام خـود را       تشريفاتي عضويت در كميته مركزي، به بهاي مجيزگويي از كيانوري         
به گروه فوق اردشـير     .  انقالبي ترجيح داده بودند     بر دغدغه حضور در ايران     در آلمان شرقي  

ارمنستان  (ها سال در ايروان     ، عضو كهنسال رهبري حزب توده، را بايد افزود كه ده          آوانسيان
  .كشيد مستقر بود و عنوان تشريفاتي عضويت در كميته مركزي را يدك مي) شوروي

 نفره سـكونت داشـتند كـه سـالها در     50 ـ  40 نيز گروهي )آذربايجان شوروي (در باكو
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جمعيـت  «، اهرمهاي كليـدي پرمنفعـت را در         »فرقه دمكرات آذربايجان ايران   «مسند رهبري   
قبضه كرده و بر جمعيـت كثيـري از ايرانيـان           » پناهندگان سياسي ايراني مقيم اتحاد شوروي     

 كه با مـرگ او      ؛ قرار داشت   اين نيرو، غالم يحيي دانشيان     سدر رأ . ه حكومت داشتند  پناهند
كميته مركزي فرقه، موفق شد در  .  انتقال يافت  ، اقتدار او به اميرعلي الهرودي     1364در سال   

 يوآذربايجـان شـور   . ب.گ.ا، با حمايت و اعمال فشار حـزب كمونيـست و كـ            1339سال  
عضويت .  نفر از اعضاي خود را به درون كميته مركزي حزب توده رسوخ دهد      20قريب به   

» اداري«عناصر فوق در رهبري حزب توده عمالً تا آستانه انقالب يـك عنـوان افتخـاري و                  
همانگونـه  . حيات اين مجموعه نحيف نداشـتند     شد و آنان مشاركت جدي در         محسوب مي 

كه گفتيم با تجديد حيات حزب تـوده در داخـل كـشور، كميتـه مركـزي حـزب در پلنـوم                      
، دبيـر   ، صدر فرقـه و الهـرودي      كليه افراد فوق، از جمله دانشيان     ) 1360فروردين  (هفدهم  

 دبيـر اول   اخـراج نمـود و انوشـيروان ابراهيمـي    اناول فرقه، را به علت عدم حضور در اير     
به جمع فـوق،    . گرديد) سازمان ايالتي حزب توده در آذربايجان     (» فرقه دمكرات آذربايجان  «

 زندگي كرده و پيوند خود را با حـزب          كه در ساير جمهوريهاي شوروي     عناصري را    معدود
، در رأس اين عناصر گروه سه نفـره سـهراب زمـاني           . توده محفوظ داشته بودند، بايد افزود     

  به ايـران  مراجعت احمدعلي رصدي قرار داشتند كه پس از انقالب و و ناصرانيچعلي ابلو 
كشيدند و اشتغال آنان گردانندگي      را يدك مي   عنوان تشريفاتي سازمان حزب توده در مسكو      

افراد فوق در كميتـه مركـزي       . ود ب  از پخش اجتماعي راديو مسكو     صداي ملي ايران  راديوي  
 از عناصـر فعـال      ب.گ.حزب توده جايگاهي نداشتند، ولي به دليل پيوندهاي خـود بـا كـا             

، عمالً او در رأس اين      1361 در سال     از ايران  با خروج فروغيان  . شدند  اي محسوب مي    توده
  .عناصر قرار گرفت

تـوان بـه     مـرزي آن را مـي   صه، در آستانه انحالل حزب توده، نيروهاي برونبه طور خال  
  :شرح زير بيان داشت

و معدود عناصر كميته مركـزي مـرتبط و مـورد تأييـد رهبـري               » كميته برون مرزي   «-1
 در پيرامون اين كميته تعـدادي از عناصـر          . قرار داشت  حزب، كه در رأس آنها علي خاوري      

  1.هوادار حزب در خارج از كشور مجتمع بودند
 اهللا فروغيان    حبيب 1369 كه در سال      در مسكو  چ، ابلو  گروه سه نفره زماني، ناصراني     -2

  .نيز به آنها پيوست

                                                            
 .مراجعه شود» سازمانهاي حزب توده در خارج از كشور« به همين كتاب، مبحث .1
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  و آلمــان شــرقيغــضوب يــا منفعــل كميتــه مركــزي مــستقر در شــوروي عناصــر م-3
و نيز حميد صفري، عـضو اخراجـي        ) ، داود نوروزي  ، اردشير آوانسيان  ، رادمنش اسكندري(

  .حزب تودهكميته مركزي 
، كه از تركيب كميته مركزي       الهرودي -، به رهبري دانشيان   »كميته مركزي فرقه  « باند   -4

  .حزب توده اخراج شده بودند
دكتر : مانند(در پي انحالل حزب توده، تعدادي از اعضاي اصلي و مشاور كميته مركزي              

 و   مسئول كميته ايالتي گـيالن     -المللي، اكبر شاندرمني     مسئول شعبه روابط بين    -اسيژيال سي 
 از مسئولين سازمان  -اني، حسين راسخ قاضي    مسئول كميته ايالتي اصفهان    - آزاد دفرهاد فرجا 

 مسئول كميتـه ايـالتي      -محمد اسمني : مانند(، تعدادي از مسئولين و كادرهاي حزبي        )مخفي
، تعدادي از اعضاي سـازمان      ...) و  از مسئولين كميته ايالتي آذربايجان     -، محمد آزادگر  فارس

ناخـدا حميـد    : ماننـد (، تعدادي از اعـضاي سـازمان نظـامي          )عليرضا خدائي : مانند(مخفي  
از بـه عـالوه، تعـدادي       . موفـق بـه فـرار از كـشور شـدند          )  و ناخدا محمد حقيقت    احمدي

 و كاركنان شعب مركزي و ايالتي و اعضاي ساده حزب نيز بـه خـارج از                 2كادرهاي درجه   
، فريـدون   )شـاعر  (كشور عزيمت نمودند، كه در جمع آنان افرادي مانند سـياوش كـسرائي            

 انحالل حزب توده،    بعد از . شهرتي داشتند ) نويسنده (، محمدتقي برومند  )نويسنده (تنكابني
 تنها ارگان به جاي مانده از سازمان حزب توده         به رهبري علي خاوري   » «كميته برون مرزي  «

 بـه آن  بود كه عمالً رهبري بقاياي آن را به دست گرفت و با پوشش عناصري چون فرجـاد              
كوشيد تا حيات حزب توده را تداوم بخشد و بدينسان به مركز ثقل و ارگان رهبري كننـده                  

در سـاختار  » كميتـه بـرون مـرزي   «در واقـع،  . هاي متواري در خارج از كشور بدل شد         توده
هـاي محلـي حـزب محـسوب           تنها يكـي از كميتـه      رهبري حزب توده جايگاهي نداشت و     

  هاي افـشاگرانه  اكثريت مطلق كميته مركزي حزب توده بازداشت شده و در مصاحبه      . شد  مي
اي حـزب     در چنين شرايطي، طبق اصول اساسنامه     . تلويزيوني انحالل حزب را اعالم داشتند     

ده گردد، مگـر اينكـه     توانست مدعي جانشيني كميته مركزي منحل ش         هيچ ارگاني نمي    توده،
داشـت و نماينـدگان سـازمانهاي         با تجمع مجدد و تجديد سازمان، كنگره حزبي را به پا مي           

جانبـه   ولـي تالشـي عميـق و همـه    . كـرد  حزبي اعضاي جديد كميته مركزي را انتخاب مـي      
 سياسي ناشي از افشاگريهاي رهبـري حـزب امكـان چنـين             -سازمان حزبي و بحران رواني    

داد و لذا معدود بقاياي رهبري حزب توده عجوالنـه كوشـيدند تـا در                 را نمي تجديد حياتي   
اي را، كه به جز انهدام راهي نداشت، به دست            اين جو متالطم سكان هدايت كشتي پوسيده      

  .گيرند
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ريـق  در ماههـاي نخـست پـس از انحـالل حـزب، از ط          » مرزي حزب توده    كميته برون «
 كوشيد تا به دفاع از رهبري بازداشت شده بپـردازد و از طريـق سـازمانهاي                 نشريه راه توده  

 المللي وابسته به بلوك شرق جنگ رواني وسيعي را عليه جمهوري اسالمي ايران              ملي و بين  
ولـي بـه تـدريج و بـويژه در پـي پخـش              . هدسازمان د » اي در بند    توده«و در جهت آزادي     

، كه عمالً نابودي كامل حزب احـساس        )1362 آبان   -مهر(ميزگرد تلويزيوني رهبران حزب     
عامـل  . نمـود   شد، موجوديت ارگان فوق براي نشان دادن تداوم حيات حـزب ناكـافي مـي              

را با دشواري مواجه ساخت، بازتاب افشاگريهاي سران        »  برون مرزي  هكميت«ديگري كه بقاء    
 در درون ايـن      و فرهـاد فرجـاد آزاد      حزب توده از طريق عناصري چون بابك اميرخسروي       

در چنـين شـرايطي، توسـط علـي         . كميته و انتقادات صريح آنان از علل شكست حزب بود         
 هجـدهمين پلنـوم كميتـه مركـزي         1362 كميته برون مرزي منحل شد و در آذرماه          خاوري

  .حزب توده فراخوانده شد
  

  تأسيس و انحالل آن» كميته داخلي«
ه ، هيأت دبيران كميته مركـزي حـزب تـود    ، در پي رهنمود شبارشين    1361در نيمه سال    
. اي را در جهت تداوم فعاليت حزب در صورت وقوع ضربه تـدارك ديـد     تمهيدات گسترده 

بـويژه سـازمانهاي   (، كليـه سـازمانهاي محلـي    »شعبه تشكيالت كـل   «بر اساس رهنمودهاي    
 و پنهـان سـاختن      كوشيدند تا به تهيه اماكن    )  در تهران  نواحي حزب و سازمان جوانان توده     

بپردازند، تا در   ...) كپي، فتو استنسيل و     شامل دستگاههاي تايپ، پلي   (امكانات چاپ و تكثير     
صورت قطع ارتباطات هر واحد حزبي بتواند به طور مستقل به مثابـه يـك هـسته فعـال و                    

 سـازمان  در پي انحالل حزب، تعدادي از اعضاي كميتـه ايـالتي تهـران      .خودكفا عمل نمايد  
 به همراه تنها عضو دسـتگير نـشده رهبـري         مسئولين سازمانهاي نواحي تهران    (جوانان توده 

از و تعـدادي  )  ـ عضو مشاور هيأت دبيران سـازمان جوانـان   نصرت درويش(سازمان فوق 
كميته داخلي حـزب  « حزب به تشكيل ارگاني به نام     مسئولين درجه دو سازمان ايالتي تهران     

اي موجوديـت خـود و بقـاء           با انتشار اطالعيـه    1362دست زند و در خردادماه      » توده ايران 
 مـردم، بـه صـورت       اي بنام نويـد      چندي به انتشار نشريه    آنها پس از  . حزب را اعالم داشتند   

  .كپي و در تيراژ پائين، مبادرت ورزيدند پلي
در رهنمودهاي خود اعضاي حزب را به عـدم معرفـي خـود بـه مراكـز                 » كميته داخلي «

» كميته داخلي «رهنمودهاي سازماني   . اندخو  قضائي كشور و تشكيل واحدهاي حزبي فرا مي       
گرفـت و ايـن بـا رهنمودهـاي      تجديد سازمان حزب پيرامون يك ساختار متمركز را پي مي    
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 در خارج و    زمان دو ارگان    در واقع، هم  . مغايرت آشكار داشت  » مرزي  كميته برون «سازماني  
انگاشـتند، كـه      حزب مـي  » متوالي«كميته مركزي منحل شده و      » وارث«داخل كشور خود را     

. عملكرد آنان در راستاي اعالم بقاي حزب بود ولي مشي سازماني آنها در تقابل قرار داشت       
خواند و در شـرايط كنـوني         مي» مسلطه فاشيس «شرايط جديد كشور را     » كميته برون مرزي  «
هاي مستقل و نامرتبط به هـم            را به عنوان كار پايه فعاليت هسته       »اصل عدم تمركز سازماني   «

انتـشار  » مـرزي   كميتـه بـرون   «، كه بـه عنـوان ارگـان         نشريه راه توده  . داشت  حزبي اعالم مي  
ابراز نداشت، بلكـه بـا      » كميته داخلي «يافت، نه تنها هيچ تأييدي از موجوديت و فعاليت            مي

 به طور غيرمستقيم ولي صريح، عدم توافق خود را با شـكل             هشدارهاي مندرج در راه توده    
 انحالل و خروج گردانندگان آن      ، ارسال رهنمود  متمركز فعاليت اين ارگان اعالم داشت و با       

از كشور خارج شـده     » كميته داخلي «در نتيجه، تعدادي از فعالين      . را از كشور خواستار شد    
  .و تعدادي نيز توسط نهادهاي اطالعاتي دستگير شدند

 سـازمان    و مسئول ناحيـه جنـوب تهـران         ايالتي تهران  ، از اعضاء كميته   محسن حيدريان 
عليه بقاياي رهبـري حـزب تـوده شـد،     » جنبش اعتراضي«، كه بعدها از فعالين      جوانان توده 

  :نويسد چنين مي» كميته داخلي«درباره تاريخچه 
 در شرايطي كه با يورش سراسري دوم رژيـم بـه            1362در ارديبهشت ماه سال     

عاقـب آن بـا شـوهاي       ت دسـتگير شـدند و م      حزب تقريباً تمامي رهبران مقيم ايران     
تلويزيوني ضربات سنگين ايدئولوژيك، سياسي و تشكيالتي بر حـزب وارد آمـده             

 متشكل از كادرهـاي     حزب توده ايران  » كميته داخلي «بود، پس از يك ماه تدارك،       
، كه به جز سه چهار تن از اعضاي رهبري بقيه دست نخـورده              سازمان جوانان توده  

 و نيز با برقـراري ارتبـاط        باقي مانده بود و سازمانهاي حزبي نواحي مختلف تهران        
» كميتـه داخلـي  «هدف اساسـي  . ا برخي از شهرستانها آغاز به كار كرد       تشكيالتي ب 

عبارت بود از دفع فوري ضربات و تبليغات زهرآگين دشمن عليه حـزب، احيـاي               
  .روحيات تخريب شده

... ايهـا   توده... اي ادامه مبارزه       بيانيه  با صدور  62در خردادماه   » كميته داخلي «... 
براي برقراري ارتباط منظم با رفقـاي       » كميته داخلي «پس از آن    ... اعالم داشت ... را

مبادرت بـه انتـشار     ... اي پراكنده در سراسر كشور، حفظ وحدت ايدئولوژيك         توده
  ... مردم كرداي به نام نويد نشريه

به رهبري علي   » كميته برون مرزي  «را با   » يكميته داخل « سپس تعارض    محسن حيدريان 
  .دهد   چنين شرح ميخاوري
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اعالم موجوديت سازمانهاي حزبي داخل كشور      ... بيهاي حز   در حاليكه توده  ... 
كردند، رهبـري در مهـاجرت بـه          اي ارزيابي مي    را نشان رزم شجاعانه رفقاي توده     

كنند، بـا     پخش مي » نان و حلوا  «عادت مألوف به تصور اينكه در ميان خون و آتش           
حـزب و   » رهبري«برچسب زدن به مبارزان داخل كشور كه گويا قصد قبضه كردن            

ايهـاي    آميـز تـوده     كرسي آنها را دارند، شروع به تخطئه مبارزات مخـاطره         » اشغال«
اشاره بـه حميـد     (اين برخورد بويژه از خاطره تلخ شخص دبير دوم          . رزمنده نمود 

  .گرفت  در پيش از انقالب سرچشمه مياز فعاليت سازمان نويد)  استصفري
كميتـه  «طلبانـه و خودمحوربينانـه، رفقـاي          ن تصور نادرسـت جـاه     رغم اي   علي
از همان آغاز فعاليت خود از طرق گوناگون تالش بـه عمـل آوردنـد بـا                 » داخلي

ـ   » كميته برون مـرزي   «رهبري حزب در خارج از كشور كه به          ه بـود،   شـهرت يافت
ولـي  . بدين منظور شماري از رفقا به كشورهاي مختلف اعزام شدند         . تماس بگيرند 

زيرا تنها چيزي كه براي رهبـري      . يك از فرستادگان پاسخ داده نشد       متأسفانه به هيچ  
بـا رژيـم    » بـاال «خواستند مسئله را از       آنها مي . مطرح نبود كار در داخل كشور بود      

نامـه فـدايت    ) علي خاوري ( دبير اول كنوني حزب      حل كنند، از اين رو به امضاي      
االجـل    به همين علت آنها در برابر ضـرب       ... نوشته شد ... منتظري) اهللا  آيت(شوم به   

 مبني بر معرفـي افـراد بـه مقامـات امنيتـي هـيچ               62 خرداد   25دادستاني رژيم تا    
هاي حزبي را در بالتكليفي و شبهه نگاه داشتند و              و توده العملي نشان ندادند      عكس

 و جاخوش كرده در پيوند با مسائل ايران    ترين گناه نابخشودني رهبران بي      اين بزرگ 
اعتنايي نـسبت بـه       در قبال اين بي   . مهاجرت است كه روزي بايد به آن پاسخ دهند        

به محض انتشار اطالعيه    » اخليكميته د «هاي حزبي     سرنوشت حساس حزب و توده    
خود را موظف دانست چه بـه       » كميته برون مرزي  «دادستاني بدون كسب اجازه از      

از معرفـي خـود بـه       ...طور شفاهي و چه با پخش اعالميه، از كليه رفقا دعوت كند           
در » مـرزي   كميته بـرون  «برانگيز    اما باسكوت سئوال  . خودداري كنند مقامات امنيتي   

خصوص معرفي افراد و ندادن رهنمود در مورد كيفيت كار سازماني قريب به پـنج               
هـاي   ماه چنان جوي در داخل كشور به وجود آورده بود كه از همـان آغـاز تـوده      

طلبي جاخوش كردگان در مهاجرت       يرانقالبي و روحيه رخوت   حزبي را از ماهيت غ    
  .مأيوس نمود

» مرزي  كميته برون «با وجود اين، برخالف تبليغات زهرآگين گردانندگان ذينفوذ         
 متمركز در داخل كـشور، ايـن        در مورد كار  » كميته داخلي «مبني بر اصرار و ابرام      
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كميته كه اساس كارش را تماس با رهبري و طرح پيشنهاد در مورد كار سـازماني                
غيرمتمركز قرار داده بود، ابتدا با تالش در جهت حفظ نيروها و خنثي كردن توطئه               

بـا  ... نمـود   دشمن از نظر رواني خود را به تدريج براي كار غيرمتمركز آمـاده مـي              
اي از زندانيان تـواب را درون         كرد عده   ه رژيم در آن شرايط تالش مي      توجه به اينك  

ها و سازمانهاي حزبي نفوذ دهد و آنها را تبديل به توري براي پليس سياسـي                  هسته
رژيم كند، تنها راه خنثي كردن اين توطئه دشمن اين بود كـه ابتـدا از سـالمت و                   

هاي    سپس به سرعت زمينه    روحيه مقاومت و ايستادگي رفقا اطمينان حاصل شود و        
پس از سه چهار ماه كـار       . الزم عيني براي ايجاد سازمانهاي جدا جدا به وجود آيد         

متمركز در اين راستا به سرعت عده زيادي از رفقا در بخشهاي مختلف از يكديگر               
جدا و غيرمتمركز شدند و امكانات مالي و فني نظير تايپ، زيـراكس و در حـدود                 

و » كميتـه داخلـي   « در اختيارشان گذاشته شد كه مـستقل از          امكان كاغذ و مركب   
  .ديگر واحدهاي حزبي فعاليت كنند

جـز يـك   » كميته داخلـي «پس از سه چهار ماه از اجراي اين سياست تقريباً از            
.  نفر بود، باقي نمانـد     20كه بالغ بر حدود     اي    هسته متشكل از كادرهاي فعال حرفه     

. تصميم بر اين بود كه تكليف اين هسته اساسي از جانب رهبـري مـشخص گـردد            
رفقا ابتدا در ... درنگ به خارج از كشور منتقل شوند پيام رهبري اين بود كه رفقا بي

بي  نظر داشتند هر يك مستقل از يكديگر در يكي از استانهاي كشور به فعاليت انقال              
ولي به لحاظ شناختي كه از وضع رهبري بـه دسـت آمـده بـود،                . خود ادامه دهند  

مسجل شد كه از اين كار نتيجه مثبتي عايد نخواهد شد، زيـرا در همـان زمـان راه                   
از آن چنـين مـستفاد      » كميته داخلـي  «توده مطلبي چاپ كرد كه بدون نام بردن از          

 كه اين كميته چنانچه به فعاليت خود ادامه دهد، مشكوك و پليس زده اعالم               شد  مي
  . گردد مي

ي خارج  »رهبر«خود را از سوي رژيم سركوبگر و        » كميته داخلي «وقتي رفقاي   
 پس از سـر و سـامان دادن كامـل كـار             داز كشور زير ضربه ديدند، تصميم گرفتن      

كـه بـه    ] را[هاي متعددي     1هر يك از رفقا پارول    . كز از كشور خارج شوند    غيرمتمر
قيمت تن دادن به مخاطرات سنگين فراهم آمده بود، پـس از مهـاجرت در اختيـار                 
. دبير اول گذاشتند تا ارتباط تشكيالتي آنها براي اخذ رهنمود با مركز برقرار گـردد              

                                                            
 .قرار و رمز تماس:  پارول.1
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ينـه كمتـرين تالشـي از جانـب         اما متأسفانه پس از مدتي روشن شد كه در اين زم          
رهبري به عمل نيامد و پارولها به بايگاني دستگاه فرتوت فراكسيون حـاكم سـپرده               

  1...شد
  

  تالش براي احياء حزب
همانطور كه ديديم، عمالً با انحالل حزب توده در داخل كشور، بقاياي متواري رهبـري               

 تـوده بودنـد، بـا تجمـع         آن، كه معدود عناصر درجه دو و يا منفعل كميتـه مركـزي حـزب              
در مهرمـاه   . خود را در مقام رهبري جديـد حـزب قـرار دادنـد            » مرزي  كميته برون «پيرامون  

 و  ، با پخش ميزگرد افشاگرانه سران حزب توده از سيماي جمهـوري اسـالمي ايـران               1362
 موارد تخلف، جاسوسي و مـشاركت در توطئـه برانـدازي مـرگ قطعـي حـزب                  اعتراف به 

  .شد اي انديشيده مي احساس شد و بايد براي آينده چاره
  :گرفت در اين زمان در واقع سير حركت موازي در جهت تداوم بقاء حزب صورت مي

حركت نخست، حركتي بود كه توسط بقاياي معدود كميته مركزي و كادرهاي متـواري              
 در  -»كميتـه داخلـي   « پـس از انحـالل       - صورت گرفت و مركز ثقل فعاليت خـود را         حزب

  .قرار داد» كميته برون مرزي«
و ) بخش ايـران   (المللي حزب كمونيست شوروي     حركت دوم، تالش مشترك شعبه بين     

بـراي احيـاء مجـدد حـزب تـوده و جلـوگيري از              ) ب.گ.كـا (ي شوروي   كميته امنيت دولت  
در صفحات پيش ديديم كه عمليات فروپاشي حزب توده، عمـدتاً           . اضمحالل قطعي آن بود   

 بود، كه منجـر      در ايران   براندازي شوروي  -يك ضربه اطالعاتي بر پايگاه و شبكه جاسوسي       
طبعاً اين ضـربه واكـنش      .  شد  در ايران  يو. آر.  و جي  ب.گ.مرزي كا   به كشف عمليات برون   

ايـن واكـنش، بـا حربـه        .  را به دنبال داشت     اطالعاتي مربوطه در شوروي    -نهادهاي سياسي 
 را انكار كنـد و      كوشيد تا ارتباطات جاسوسي حزب توده با شوروي          مي گري  تبليغي و آوازه  

. فشاگريهاي سران حزب توده در داخل كشور را يك حركت صرفاً سياسي وانمـود سـازد               ا
اش آمـاج توطئـه       بدان معنا كه گويا حزب توده بـه دليـل تعلقـات ايـدئولوژيك و سياسـي                

 قرار گرفته، كه از ايـن طريـق         روهاي راستگراي ايران  سرويسهاي جاسوسي امپرياليسم و ني    
و » هيـستري كمونيـسم سـتيزي   « را بگشايند و به      كوشيدند يك جبهه جديد ضدشوروي      مي

طبيعي بود كه براي كنترل دامنه ضربه و اثبـات ايـن            . در منطقه دامن زنند   »  ستيزي شوروي«

                                                            
 .12 ـ 9، دستنويس، صص »جنبش اعتراضي«، منتشره توسط فراكسيون حاكم بر حزب» هجونامه« پاسخ به .1
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م حزب توده جرايم سياسي صرف بوده است، تجديد سـازمان و تـداوم بقـاء                ادعا كه جراي  
 واجـد    اطالعـاتي شـوروي    -آن، حتي به صورت صوري و تبليغاتي، براي ارگانهاي حزبـي          

در عين حال، به همراه انحالل حزب توده، حركـت سـومي نيـز پديـدار                .اهميت جدي بود  
ل و مغضوب و اخراجي رهبري پيشين حزب بود كه          اين حركت متعلق به عناصر منفع     . شد

ديدنـد    مي) او  و باند  كيانوري(اكنون شكست حزب توده را شكست رقيب قدرتمند ديرين          
گيريهـاي    و شرايط را براي يورش به سوي مسند رهبري حزب و اشغال آن، به منظور بهـره                

تـرين    عمـده . فاوتي مشاركت داشـتند   در اين حركت نيروهاي مت    . شمردند  مادي، مساعد مي  
مانند ( و عناصر مرتبط با آن       مستقر در آذربايجان شوروي    «اين نيروها رهبري فرقه دمكرات    

 عمـالً از     نيـز، ) رهبران پيـشين حـزب     ( و رضا رادمنش   ايرج اسكندري . بود) حميد صفري 
شـدند، بـا انحـالل حـزب و افـشاي             محسوب مـي  » مرده«هاي     مهره سوي مقامات شوروي  

، كـه مـورد     »فرقـوي «در اين ميان، نيـروي       . به چنين سودائي به شدت چنگ زدند       كيانوري
. ب.گ. و كـا   - عضو متنفذ پوليت بوروي حزب كمونيست شوروي       -اف  حمايت حيدر علي  
 به سرعت    و رادمنش   قرار داشت به هدف خود نائل شد، ولي اسكندري         آذربايجان شوروي 

  .ندسرخورده و مأيوس شد
  رفت و مقامات اطالعـاتي شـوروي   از كشور، وي به مسكواهللا فروغيان  با خروج حبيب  

 از  با انحالل حزب و اطالع مقامات شـوروي       . را در جريان آخرين وضعيت حزب قرار داد       
، كه از عوامل قـديمي       و حميد صفري   روغيان، نظامي، ف  جاسوسي -مخفيهاي    كشف شبكه 

شدند، مورد مشاوره قرار گرفتنـد و دوبـاره امكانـات موجـود بـراي                  محسوب مي  ب.گ.كا
آذربايجـان   و  اتحـاد شـوروي  ب.گ.مقامات كا. انديشي شد جلوگيري از تعميق ضربه چاره 

سـازمان  «و از ايـن كانـال       ( به اين نتيجه رسيدند كه بقاياي نيروهاي حـزب تـوده             شوروي
  .را مجدداً زير پوشش خود تجديد سازمان كنند) »اكثريت

 بـه رهبـري غـالم يحيـي         در اين تجديد سازمان، نيروهاي فرقوي موجود در آذربايجان        
توانست كميت قابـل مالحظـه و مـورد اعتمـادي را بـراي                 مي  و اميرعلي الهرودي   شياندان
در عـين حـال، بـه       . تـشكيل دهـد   ) هر چند تشريفاتي  (اندازي يك كميته مركزي جديد        راه

 و كادرهـاي آن     منظور حفظ نيروي اصلي حـزب و بقايـاي متـواري كميتـه مركـزي ايـران                
ضرورت داشت كه از برخي عناصر مورد پذيرش بدنه حزب در داخل كشور، كـه در عـين            

، به عنوان تنهـا  گيري شود و بدينسان علي خاوري حال مشروعيت سازماني داشتند، نيز بهره   
 جديد حزب محـسوب     عضو باقيمانده هيأت دبيران و هيأت سياسي حزب، كه رهبر طبيعي          

  . قرار گرفتشد، مورد پذيرش مقامات شوروي مي
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 28 از اعضاي قديمي حزب بود كه در سالهاي پـس از كودتـاي               علي خاوري خراساني  
 تـدريس   اي در شـوروي     رسـه  اقامت داشت و به عنـوان معلـم در مد           در شوروي  32 مرداد

در .  به تحصيل اشتغال داشتند    وي داراي همسر روسي بود و فرزندانش در شوروي        . كرد  مي
 بـه همـراه پرويـز    ، دبير اول وقـت حـزب، خـاوري   ، به دستور دكتر رادمنش    1340سالهاي  
 آمد و در اختيـار      اندازي جنگ چريكي در شمال به ايران         براي بررسي امكان راه    جو  حكمت

 خاوري. قرار گرفت )  حزب توده و عامل ساواك     مسئول تشكيالت تهران   (عباس شهرياري 
 دسـتگير شـدند و در دادگـاه نظـامي بـه حـبس ابـد محكـوم                   وسط ساواك  ت جو    و حكمت 
 تـا آسـتانه     به قتل رسـيد، ولـي خـاوري        جو توسط ساواك    پس از چندي حكمت   . گرديدند

ب  در زنـدانهاي سياسـي رژيـم گذشـته سـب           حضور خاوري . انقالب اسالمي در زندان ماند    
  . و معروفيتي كسب كرد آشنايي او با بسياري از فعالين سياسي كشور شد

غيابـاً بـه عنـوان عـضو كميتـه      ) 1357اسـفند  (به همين دليل در پلنوم شانزدهم حـزب   
پس از پيـروزي    )  و ديگران  عمويي(» اي  افسران توده « به همراه    خاوري. مركزي انتخاب شد  

 دست زد و در چند مـاه نخـست سرپرسـتي    اندازي دفتر حزب توده در تهران   راه انقالب به 
 در پلنوم هفدهم كميتـه مركـزي حـزب تـوده بـه              خاوري.  را به عهده داشت    روزنامه مردم 

پـس از مـدتي     عنوان عضو هيأت سياسي و دبير كميته مركزي انتخاب گرديد، ولـي عمـالً               
 به  كوتاه به بهانه بيماري چشم، به عنوان نماينده حزب در مجله مسايل صلح و سوسياليسم              

 سـاله زنـدان خـود و بـه علـت            15، به دليل سـابقه      خاوري. اعزام شد ) چكسلواكي (پراگ
دي كه توسط حزب توده در سالهاي پيش و پس از انقـالب روي او صـورت                 تبليغات شدي 

شـد و عمـالً تنهـا          معتبر و بانفوذي محسوب مـي       اي چهره   گرفت، در ميان نسل جوان توده     
كسي بود كه هم بـه اعتبـار وجهـه سياسـي و هـم بـه اعتبـار مقـام حزبـي خـود توانـايي                           

رهبـران پيـشين حـزب       .ب را داشـت   بخشي به وضع فروپاشيده و متشنج بقاياي حز         سامان
اي براي آنان     عمالً از چنين مزايايي محروم بودند و نسل جوان توده         )  و اسكندري  رادمنش(

، بـا نظـارت      اطالعاتي شوروي  -بدينسان، مقامات حزبي   .منزلت و اعتبار چنداني قائل نبود     
 - در پوليت بوروي حزب كمونيست شوروي       مسئول پيگيري مسايل ايران    -اوف  حيدر علي 

 را به عنوان رهبر جديد حزب مـورد تأييـد قـرار دادنـد و مقـرر شـد كـه رهبـري                        خاوري
اهللا    و حبيـب   حميد صفري . (ب.گ.هره اصلي كا   م 3 و مشاركت    جديدي با دبيراولي خاوري   

 )داود نـوروزي  ( و يك عضو قديمي كميتـه مركـزي حـزب            1 و اميرعلي الهرودي   فروغيان

                                                            
محـسوب  » فرقـه « در اين زمان به علت بيماري و كهولت بازنشسته بود و عمـالً تنهـا صـدر افتخـاري          دانشيان .1
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 عنـصر اصـلي   كيـب فـوق حميـد صـفري    در تر . زمام امور حزب توده را به دسـت گيرنـد         
 پشتوانه نيروهاي فرقـوي مـستقر در        الهرودي. شد   در هدايت حزب محسوب مي     ب.گ.كا

 بـود   عتماد شوروي  نيز از عناصر مورد ا     داود نوروزي . كشيد   را يدك مي   آذربايجان شوروي 
اندازي مجدد فعاليتهاي       و صاحب قلم به منظور راه     » تئوريك«كه در شرايط موجود تنها فرد       

 از نويـسندگان قـديمي      1داود نـوروزي  . شـد    ژورناليستي حزب محسوب مي    -ايدئولوژيك
رار داشـت و در سـالهاي    در رأس برخي نشريات حزبي ق  1320حزب است كه در سالهاي      

در » جامعه سوسياليستهاي ايراني در اروپا    « مقاالت تئوريك متعددي عليه مائوئيسم و        1340
  .نگاشت  مجله دنيا مي

، »انحزب دمكراتيك خلـق افغانـست     «، رهبر وقت    به عالوه، در هماهنگي با ببرك كارمل      
 توانستند امكاناتي را نيز براي استقرار بخشي از فعالين متـواري حـزب در               مقامات شوروي 

تدارك ببيننـد و عناصـر فـوق پـس از چنـدي، در همكـاري بـا سـازمان                    ) افغانستان (كابل
براي فعـالين متـواري     .  پرداختند  از راديو كابل   صداي زحمتكشان ايران  ، به پخش    »اكثريت«

.  مشاغلي نيـز تهيـه ديـده شـد         در ارگانهاي حزبي و دولتي افغانستان     ) »اكثريتي«و  (اي    توده
ش داراي  1350در دهه   ) آن به رهبري كارمل   » پرچم«بويژه جناح    (ماركسيستهاي افغانستان 

 بودند و به طور عمده از نـشريات فارسـي           اي با حزب توده در آلمان شرقي        روابط گسترده 
تعلـق حـزب    . دانـستند     حـزب مـي   » شـاگردان «كردنـد و خـود را         حزب تغذيه تئوريك مي   

  در افغانـستان    به حزب توده در حدي بـود كـه آثـار احـسان طبـري               غانستانماركسيستي اف 
عالوه بر امكان فوق، ساير امكانات حزب توده در بلوك شـرق،   .شهرتي بيش از اين داشت 

، مـستمري ماهيانـه اعـضاي        بـرلين شـرقي     و مانند دفتر و امكانات و آرشيو آن در اليپزيك        
شـد،   پرداخـت مـي  » حزب سوسياليست متحده آلمـان دمكراتيـك    «كميته مركزي كه توسط     

 واريز  روپا به حساب بانكي حزب در ا      كمكهاي ساليانه كه توسط حزب كمونيست شوروي      
،  در شـوروي داد، راديـوي صـداي ملـي        شد و عمالً مقادير معتنابهي ارز را تـشكيل مـي            مي

، فدراسـيون سـنديكائي جهـاني     (گـرا     المللي شـرق    كرسيهاي حزب توده در سازمانهاي بين     
، فدراسـيون دمكراتيـك     المللـي دانـشجويان     ، اتحاديه بين  جهاني جوانان دمكرات  فدراسيون  

همـه و همـه     )  در پـراگ   ، مركز تحريريه مجله مسايل صـلح و سوسياليـسم         المللي زنان   بين
اي بـه اضـافه حمايـت تبليغـي ـ سياسـي احـزاب         چنـين امكانـات گـسترده   . موجود بـود 

                                                                                                                                        
 . درگذشت1364او چندي بعد در سال . شد مي

 . باجناق احسان طبري.1
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گرا در سراسر جهان و بقاياي نيروهاي داخـل كـشور و خـارج كـشور                  ماركسيستي و شرق  
اي جان تازه      مرده كافي بود تا در صورت وجود شرايط سياسي مساعد به هر جريان سياسي            

ولي، حزب تـوده ماننـد هـر        . بخشد و مجدداً آن را به عنوان يك حزب پرهياهو احياء كند           
جرياني كه در تعارض با انقالب اسالمي قدعلم كرده، نه تنها موفق به احيـاء مجـدد خـود                   

وانمنـدي و    و شدت ضـربات وارده بـر آن، كـه از ت            نشد، بلكه به دليل عمق تحوالت ايران      
خاسـت، بيـشتر و بيـشتر در بـاتالق اضـمحالل و                اسالمي، برمي  حقانيت امت مظلوم ايران   

انحالل فرو رفت، تا جايي كه امروزه بسياري از رهبران و فعالين درجه اول آن در خارج از                  
  .حاكم بر آن اذعان دارند» بحران عميق و گسترده«كشور بر 

  
  بري جديدو ره» پلنوم هجدهم«

، همزمان با افشاگريهاي تلويزيوني رهبري حـزب تـوده در ايـران    در پي تداركات فوق،     
در آخرين پيام خود به اعضاء و هـواداران بـه سـلب كليـه اختيـارات و      » مرزي  كميته برون «

عملي كه آشكارا مغاير    . ري حزب دست زد   مسئوليتهاي حزبي از اعضاي بازداشت شده رهب      
، هم زمـان بـا آغـاز محاكمـه          1362و سپس در آذرماه     . با اختيارات حزبي ارگان فوق است     

پلنـوم هجـدهم    «علني گروه اول اعضاي سازمان نظامي حزب، به تشكيل مجمعـي بـه نـام                
  .در خارج از كشور پرداخت» كميته مركزي حزب توده ايران

 17 نفر اعضاي فرقوي كميته مركزي سابق حزب، كه در پلنـوم             20ين پلنوم، حدود    در ا 
اخراج شده و در واقع سمتي در حزب نداشتند، و بقاياي اعضاي كميته مركزي حزب مقيم                

 شركت داده شدند، كه اين افـراد در         خارج از كشور و تعدادي از كادرهاي متواري از ايران         
  .ن اعضاي جديد اصلي و مشاور كميته مركزي منصوب گرديدندپلنوم به عنوا

 ، اميرعلـي الهـرودي    )دبيـر دوم   (، حميد صـفري   )دبير اول  (در اين پلنوم، علي خاوري    
 به عنوان اعـضاي هيـأت سياسـي          و داود نوروزي   اهللا فروغيان  ، حبيب )رهبر فرقه دمكرات  (

در اين تركيب بسياري مـسئوليتهاي كليـدي در دسـت حميـد        . جديد حزب منصوب شدند   
.  متمركز شد، كه اين امر منشأ تنازعات جدي آتي و اعتراضات گسترده بعدي گرديد             صفري
 انتـشار   1363 نيز مسئوليت مطبوعات را به دسـت گرفـت و از نيمـه خـرداد                 نوروزيداود  

  . ـ ارگان مركزي حزب ـ را آغاز كردمجدد نامه مردم
تأثير شرايط سياسي درون كشور، افشاگريهاي تلويزيوني رهبـري           تحت» پلنوم هجدهم «

هاي مختلف شـد       شكست حزب عرصه تشنج و درگيريهاي جناح       واقعي در داخل كشور و    
اي گرديد كه تا اكنون نيـز ممتـاز اسـت و بقايـاي                و سرآغاز انشعابات و انفصاالت گسترده     



876 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

در اين پلنوم، برنده اصلي عناصـر    .بست و تالشي كامل قرار داده است        حزب توده را در بن    
ميتـه مركـزي حـزب تـوده را، بـه همـراه             ك» اداري«فرقوي بودند كه توانستند مجدداً اهرم       

غلبه جناح فرقوي بـر حـزب تـوده، بـا           . امكانات گسترده آن در بلوك شرق، تصاحب كنند       
در » حـزب «و  » فرقـه «تنـازع   . واكنش عناصر ضدفرقه مواجه شد و خشم آنها را برانگيخت         

 طبري توضـيح    تاريخ حزب توده داراي پيشينه مبسوطي است كه در كتاب حاضر و كژراهه            
، ، بابك اميرخسروي  ، ايرج اسكندري  در پلنوم فوق، عناصري مانند رادمنش      .داده شده است  
 درازي براي كسب مقامات عالي حزبي     سوداهاي دور و    و فرهاد فرجاد آزاد    فريدون آذرنور 

 عقيم ماند و خشم     داشتند، كه اين سوداها به دليل طرح از پيش تعيين شده مقامات شوروي            
 سال بعـد در      چندي بعد درگذشت و ايرج اسكندري      رادمنش. و اعتراض آنها را برانگيخت    

  .اي دست زد، كه شرح آن در بخش پيشين آمده است هاي گستردهفرانسه به افشاگري
عناصر فوق و تعدادي از كادرهاي داخـل كـشور بـه طـرح مـسايل              » پلنوم هجدهم «در  

شكست حزب و ضعف رهبري در افشاگريهاي تلويزيـوني پرداختنـد و بـسياري از مبـاني                 
.  گذشته حزب شدند   اي به   مشي سياسي حزب را زير سؤال بردند و خواستار برخورد ريشه          

  .نتيجه ماند اين خواست عمالً با مخالفت هيأت رئيسه پلنوم و جناح فرقوي بي
  :پردازيم و جريان آن به ذكر سه سند مي» پلنوم هجدهم«براي آشنايي بيشتر با ماهيت 

، عـضو قـديمي كميتـه مركـزي حـزب و            سند نخست، بخشي از نوشته اكبر شاندرمني      
، است كه به عنـوان داليـل اسـتعفاي خـود از             )1358 -1361 (سئول سازمان ايالتي گيالن   م

در اسـتعفانامه فـوق     .  آن ارائـه داده    1365 مـرداد    31تركيب هيأت سياسي وقت به جلـسه        
  :خوانيم چنين مي» پلنوم هجدهم«درباره 

روزهاي آغاز ورودم به مهـاجرت      اي كه در      خواهم بحث و مشاجره     باز من نمي  
دوم، در محل سكونت موقت، كه با رفيق خاوري درگرفت در اينجا شـرح دهـم،                

شوم، كه در همان برخورد اول، دريافتم كه امر را سـخت بـر                ليكن فقط متذكر مي   
اين مطلب را در همانجـا بـه وي گوشـزد           . اند  وي مشتبه ساخته به ميدانش انداخته     

 چنان از خود راضي     اي در كار است، ولي رفيق خاوري        قشهكردم و برشمردم كه ن    
گرديـده، كـه جـز پتـك حـوادث      » رهبري«و به خود مغرور و چنان فريفته عنوان   

اين امر در همان زمـان آشـكار بـود و           . اش بهوش آورد    تواند از خواب مستي     نمي
  !بيند و نه گوشش شنوا است آشكار است كه ديگر نه چشمش مي

 براي ايـن كـار برگزيـده        حال ممكن است پرسيده شود، كه چرا رفيق خاوري        
  :زيرا كه. شده، نه ديگري
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ـ از رهبران بنام و شايسته فرقه، كه در محافل حزبي ما و در مجـامع انقالبـي     1
بايد   اب مي اند، بنابراين حس     قدر و اعتباري داشته باشد، كسي را باقي نگذاشته         ايران

 كسي را به پيش اندازند تا بتوانند با نام و اعتبار و ابـزار               از درون حزب توده ايران    
خبر از توطئـه اسـتفاده         و كادرهاي وارد به كار، ولي بي       و وسايل حزب توده ايران    

  .كنند
مهـاجرت بـود، كـه       تنهـا فـردي در سراسـر حـزب مـا در              ـ رفيق خاوري  2

تجربه در سياست و در       هايشان را پياده كند، زيرا كه اوالً خام و بي           توانست نقشه   مي
ثانيـاً اعـضاء و     . تر از وي كسي را در حزبمان سراغ نكردند          عين حال مقام دوست   

هواداران حزب ما رفيق خاوري را آنچنان در تـصور داشـتند، كـه حـزب مـا بـه                    
حساب، به خـاطر اسـتفاده تـشجيعي و تبليغـي، در               بي نادرست و به غلط و واقعاً     

ولـي هنگـامي متوجـه      (ارگانهاي تبليغاتي معرفي كرده به عرش اعاليش برده بود،          
اش غلو زيانباري شـده اسـت بـه چنـين      خطاي خويش گشت و دانست كه درباره   

 انديشيدند كه به عنوان نماينده حزب در مجله صلح و سوسياليزم سرگرمش              »چاره«
زند، جايي كه متأسفانه براي دستگاه رهبري گذشته حزبمان محل استفاده چنـين             سا

  :آوريم پايه تصور نشود، چند مثال مي براي اينكه اين گفته بي. موارد نامشروعي بود
 مـونس    مزاحم برخـي و    را، كه در مسكو   ) مازيار(ـ ابتدا محمد زمان پهلوان      1

بعضي از افراد كميته مركزي بود، به اين حساب كه از طرفي رفع مزاحمت شود و                
، با پادرمياني رفيق طبـري بـه عنـوان نماينـده     »آب و ناني برسد  «از طرف ديگر به     

ايـن شـخص همـان      . كميته مركزي به مجله مسائل صلح و سوسياليزم فرستادندش        
توانست جلبش كند و بـه      » ساواك«است كه پس از مدتي ولگردي در آن سازمان،          

هاي مطبوعاتي     به مصاحبه   و اتحاد شوروي   ايرانش بكشاند و عليه حزب توده ايران      
 دچـار  در همين زمان و به همين سبب رفيق طبري    . اش وادارد   و راديو و تلويزيوني   

  . او را به آنجا معرفي كردندرار رفيق طبريسكته قلبي شد، زيرا كه به اص
 را از دسـتگاه رهبـري دور        ـ براي اينكه رفيق ارجمندمان اردشـير آوانـسيان        2

  .نگاهدارند، به آنجا گسيلش داشتند
 رهـا   يران در راديو پيك ا    ـ به خاطر اينكه از خودسريهاي رفيق حميد صفري        3
 تن در دادند كه 1 به چنين كمپروميسي- كه فرقه به راديو تحميلش كرده بود-شوند

                                                            
 .، نان قرض دادن دوجانبه)بيشتر در حالت منفي( مصالحه، كنار آمدن .1
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 را به آن مجلـه      مسئوليت راديوي مذكور را به رفيق ديگري بسپارند و رفيق صفري          
  .بفرستند

م به آنجايش در بـاال گفتـه         بود كه علت اعزا    ـ آخرين كس هم رفيق خاوري     4
  .شد

اشـان انتخـاب       را بـراي پيـاده كـردن نقـشه         بنابراين، كساني كه رفيق خاوري    
آنها حتي توانستند پيش از پلنوم هجدهم    . اند، از نظر آنها حساب درستي است        كرده

  :شوم نيز او را به خالف اصولهايي وادارند، كه مواردي از آنها را متذكر مي
 را مبنـي    آنكه ارگاني صالحيتدار حزبي رسماً صالحيت رفيق خاوري          بي -لفا

بر به اصطالح سرپرستي سراسر حزب، تأييد يا تصويب كند، وادارش ساختند خود  
حزب اعالم بدارد و دستور عدم تمركز آنچنـاني         » االختيار  همه كاره و يگانه تام    «را  

 را بدهد و در نتيجـه سـازمانهاي     و انحالل كميته داخلي    سازمانهاي حزب در ايران   
يك پارچه و منضبط حزبي درون كشور را كه پس از پراكندگي در نتيجه يورشها،               
مجدداً به وجود آمده بود، متالشي سازد، همان كاري كه آخونـدها، بـه خـصوص                

 رئيس مجلس كوشيدند به دست عموئي انجـام         جمهور و رفسنجاني     رئيس اي  خامنه
  . انجام دادنددهند، ولي ناموفق ماندند، اينان به دست خاوري

ـ     به عمل خالف حزبي ديگري كه رفيق خاوري        -ب ن بـود كـه      را واداشتند اي
كميسيون مخالف يكي از مصوبات پلنوم هفدهم به راه اندازد، يعني كميـسيون بـه               

  .اصطالح رسيدگي به امر اخراج رفيق حميد صفري
 با همه مـشكالت     رفقا دقت كنيد، پلنوم معتبري چون پلنوم هفدهم كه در ايران          

 كـساني   -يمي از كادرها و مسئوليت كشوري     و تعقيبات پليسي با شركت گروه عظ      
كه در انقالب بهمن شركت فعال داشتند و پـيش از انقـالب نيـز بـه كـار مخفـي                     

 مشغول بودند تشكيل شده بود، پلنومي كه واقعه مهمي در تاريخ            سازماني در ايران  
ميـد  حزب ما به شمار است، تصميماتي اتخاذ كرده، كه از جمله اخـراج رفيـق ح               

 بدون كوچكترين احساس مسئوليت وجـداني، طبـق         رفيق خاوري . باشد   مي صفري
، )كه خود هم رأي داده بود     (رهنمود آن گروه معين، عليه اين تصميم پلنوم هفدهم          

آيا اين يـك اقـدام      . اش را باصطالح باطل كند      دهد تا مصوبه    كميسيون تشكيل مي  
باشـد؟   و توطئه عليه حزب نيست؟ آيا كاري جز كار فراكسيوني مـي         خالف حزبي   

  اگر نه، پس چه نام دارد؟
يك از موازين حزبي احزاب طبقـه كـارگر     تشكيل پلنوم هجدهم نيز با هيچ      -ج
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آيد، زيرا پلنوم معنـي و        حتي با معناي لغوي كلمه هم راست نمي       . باشد  منطبق نمي 
رجـوع كنيـد بـه فرهنـگ        . كارگري دارد شكل و محتواي معين در سراسر احزاب        

تمـام و   «لغات و انسيكلوپديها، خواهيد ديد اين كلمه التيني كه در معنـي لغـوي               
اي بـا     يعني جلسه «اش    پلنوم به معني سياسي   : است چنين تعريف شده است    » كمال

  .»حضور تركيب كامل همه اعضاي منتخب ارگانهاي رهبري سازمان يا تشكيالتي
طـي  ) پس از كنگـره دوم    (كه هيأت اجرائيه منتخب پلنوم سوم       شوم    يادآور مي 

 تشكيل دهـد كـه      سالهاي دراز فقط به اين علت نتوانست پلنوم چهارم را در ايران           
  .اي از اعضاء اصلي و مشاور كميته مركزي در مهاجرت بودند عده

اق اعضاء  پلنوم چهارم هنگامي در مهاجرت تشكيل شد كه اكثريت قريب به اتف           
  .اصلي و مشاور كميته مركزي در مهاجرت بودند

 كه خواست همه اعضاء اصلي و مشاور كميته         1983آيي اواخر سال      اما گردهم 
اي مـشورتي و      مركزي در مهاجرت بود، پلنوم را در نظـر نداشـتند، بلكـه جلـسه              

جويي وضع آن روز حـزب را خواسـتار بودنـد، ولـي رفيـق                 نظر براي چاره    تبادل
اجازه و مشورت با آن عده از اعضاء اصـلي و مـشاور كميتـه مركـزي                    بي ريخاو

پلنـوم  «، پشت تريبون قرار گرفت و خودسرانه به جلسه عنوان           خارج شده از ايران   
با هـو و جنجـال      . داد و به اعتراضات شديد نوآمدگان از ايران اعتنا نشد         » هجدهم

  .دنددا» رسميت«پلنوم را 
 روشن شود و به اصـطالح اعـاده         باز، پيش از آنكه تكليف رفيق حميد صفري       

 نه تنها با سـالم و صـلوات او را وارد جلـسه              حيثيت به دست آورد، رفيق خاوري     
  .كرد، بلكه اداره امور جلسه را عمالً به دست وي سپرد

ترين مراسم جلسات نظير نيز رعايت نشد و          ترين و ابتدايي    عادي» پلنوم«در آن   
اي را كه در       نوشته باالخره معلوم نشد كه چرا و از جانب چه ارگاني، رفيق خاوري           

 آن را سر هم بندي كرده است، بـه نـام            دست داشت و آشكار بود كه رفيق صفري       
اعتراضات، كه از جانب كدام در اين مورد هم به سئواالت و . قرائت كرد» گزارش«

  1.دهد، اعتنا نشد  مي» گزارش«ارگان و به چه مناسبت 
نگـاران    ، عضو كهنسال كميته مركزي حزب توده و از روزنامه         سند دوم نامه رحيم نامور    

، كـه در  در اين نامه، نـامور  . است) 1365 مهرماه   19مورخ  (قديمي حزب، به هيأت سياسي      

                                                            
 .5 ـ 7، صص ...اي از بيان داليل استعفايم ، نوشته اكبر شاندرمني.1
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  :پردازد  ميو مسئله حميد صفري» پلنوم هجدهم« درگذشت، به شرح ماجراي 1366سال 
  .رفقاي هيأت سياسي كميته مركزي حزب توده ايران

يابـد بـا      اميدوارم مراتب زير را كه با سرنوشت حزب توده ايـران ارتبـاط مـي              
رود مورد توجه     ترين مقام حزبي انتظار مي    برخورد مسئوالنه و در آن حد كه از باال        

  .قرار دهيد
 دبير اول حزب توده ايـران يـك         در شهريور ماه گذشته از طرف رفيق خاوري       
 به منظـور آشـنا سـاختن آن بـا           جلسه عمومي مركب از اعضاي حزب مقيم كابل       

در اين جلـسه از     . دمشي حزب تشكيل گردي     جريان كنفرانس ملي و سياست و خط      
 از كميته مركزي حزب توده طرف يكي از اعضاي حزب مسئله اخراج رفيق صفري 

ايران مطرح گرديد و توضيح خواسته شد كه پس از يورش دوم به حزب و كشانده    
چال زندان توسط دولت جمهوري اسالمي، چنين كـسي           شدن افراد رهبري به سياه    
 كـاري كـه بـا روح        -در مقام دبيردومي حزب قرار گرفت     چگونه و با كدام مجوز      

  .اساسنامه حزبي مغاير است
در اين جلسه و در پاسخ به اين پرسش بود كه رفيق خاوري دبيـر اول حـزب                  
توده ايران براي نخستين بار پس از سكوت چند ساله بعد از يورش، رسـماً تأييـد                 

 كـه مـورد خواسـت        بازگشت به ايـران     به علت استنكاف از    كرد كه رفيق صفري   
 رفيـق خـاوري   . رهبري بود، در پلنوم هفدهم از تركيب كميته مركزي بركنار شـد           

عضو هيأت سياسـي و دبيـر كميتـه         (همچنين با تكيه به موقعيت خود در آن زمان          
 رأي موافـق داده     تأكيد كرد كه خود ايشان هم به اخـراج رفيـق صـفري            ) مركزي

  .است
 به منظور توجيه اين دعوت از يك اخراجـي از كميتـه مركـزي،               رفيق خاوري 

ا كردند كه گويا پيش از تشكيل پلنوم هجدهم تحقيقاتي دربـاره اخـراج رفيـق            عاد
ـ                صفري ا  شده و معلوم گرديده كه اخراج ايشان از كميته مركزي درست نبـوده و ب

 رأي موافق خود به اين تـصميم را تخطئـه      اين بيان هم تصميم پلنوم هفدهم، و هم       
  .كردند

 و سـپس بازگردانـدن      اين جلسه پايان يافت ولي موضوع اخراج رفيق صـفري         
اي در    ايشان و قرار دادن ايشان در مقام دبير دومـي حـزب، بـه صـورت گـسترده                 

 توأم با نارضايي شديد اكثريت قريب به اتفـاق         اي را   محافل حزبي بحث همه جانبه    
 اول حـزب كـه       دبير و اعتراض به عمل رفيق خاوري     رفقاي مقيم كابل برانگيخت     
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خودسرانه و برخالف اساسنامه حزب، از يك فرد اخراج شـده از كميتـه مركـزي                
  . يافتاند دامنه گرفت و تا به حد حادترين بحث گسترش  دعوت به همكاري كرده

پس از  . من به هنگام تشكيل پلنوم هفدهم به علت بيماري نتوانستم شركت كنم           
 از طرف رفقا، رهبري به عيادت من آمد و انتخاب مـرا از              پايان پلنوم رفيق بهزادي   

 به طرف پلنوم به عنوان عضو كميته مركزي اطالع داد و اعالم كرد كه رفيق صفري             
، و سر باز زدن از شركت در پلنوم هفـدهم، از            استنكاف از بازگشت به ايران    علت  

  .تركيب كميته مركزي بركنار شده است
ولي جريان بازگرداندن ايشان به رهبري پس از يورش دوم و به زنـدان افتـادن                

 بين  رفقاي رهبري و قرار دادن ايشان در مقام دبير دومي، شديدترين واكنشها را در             
در اين رابطه به خصوص به اين جانب كـه از تمـام             . اعضاي حزب برانگيخته بود   

جريانها به كلي دور و بركنار نگه داشته شده بودم به عنـوان يـك عـضو قـديمي                   
توانـستند بـه مـن          حزب و تنها عضو كميته مركزي در محل كه رفقا آزادانـه مـي             

 خواسته شـد و هنـوز هـم    ضيحشند، مكرر در مكرر مراجعه و تو      دسترسي داشته با  
كننـدگان مـرا بـه علـت          اين مراجعات با همان حدت ادامه دارد و تمـام مراجعـه           

عضويتم در كميته مركزي در اين مسئوليت كه در حقيقت بازي با سرنوشت حزب              
باشند،  زيرا هيأت سياسي اول كه جوابگوي اصلي مي     . شمارند  بوده است شريك مي   

آمـد،   اند و هرگاه يكي از اين رفقا به كابل مي       د و نداشته  در دسترس آنها قرار ندارن    
 به استثناء يكي    -گرفت  در خفا انجام مي   ) ظاهراً به داليل امنيتي   (آمد و بازگشت او     

ايـن موضـوع بـه توضـيحات        (و من هم كه در هيچ جرياني وارد نبودم          . دو مورد 
حتي .  كه به آنها بدهم    ام و ندارم    و نيستم، هيچ توضيحي نداشته    .) مفصلي نياز دارد  

در يك مورد به حدي در فشار قرار گرفتم كه برخالف تمام اصول ادب و نزاكـت                 
  .عذر طرف را از خانه خود خواستم

ساكت كردن رفقا به آنهـا  به اين جهت، براي اينكه بتوانم توضيحي ولو در حد  
 تحقيقات بعدي برائت     دبير اول حزب كه مدعي شد گويا در        بدهم از رفيق خاوري   

  . به اثبات رسيده است تقاضا دارم لطفاً به پرسشهاي زير پاسخ بدهندرفيق صفري
 كـه كميتـه     62 كه پلنوم هفدهم تشكيل شد تا خـرداد          1359ـ از اول اسفند     1

ـ          برون مرزي  ريح خودشـان در جلـسه    اعالن موجوديت كرد، ايشان طبـق بيـان ص
عمومي شهريور گذشته در جريان اخراج رفيق صفري از تركيـب كميتـه مركـزي               

اند و بعـداً در خـرداد            رأي موافق داده   بودند و خودشان هم به اخراج رفيق صفري       



882 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

 يعني بعد از يورش دوم به حزب و به دام افتـادن رفقـاي رهبـري كـه كميتـه                     62
  . اعالم موجوديت كرد به فكر رسيدگي به وضع رفيق صفري افتادندمرزي برون
ـ اين رسيدگي به چه صـورت، چـه وقـت، و در كـدام كميـسيون تحقيـق                   2

انـد؟ كـدام سـند        دار انجام شد؟ اعضاي اين كميسيون چه كساني بـوده           صالحيت
اعضاي كميته مركـزي قـبالً در       رسمي از طرف چنين كميسيوني منتشر شده؟ چرا         

  اند؟ جريان قرار نگرفته
ـ اسناد مورد رسيدگي اين كميسيون آيا پيش از يورش به حـزب بـه دسـت                 3

  آمده است؟
اگر اين اسناد پيش از يورش به دست آمد چرا آنها را تسليم مركز رهبري               : الف
   تأييد شود؟اند تا برائت رفيق صفري  نكردهدر ايران

كننـدگان مـورد      اگر اسناد بعد از يورش به دست آمده به چه علت تـسليم            : ب
  اند؟ اند كه چرا تا آن موقع اسناد را افشا نكرده مؤاخذه قرار نگرفته

، مبتني بوده است ـ در اين رابطه سراپاي استداللها مبني بر برائت رفيق صفري4
، و ادعا شده اسـت       و رفيق عاصمي    عباس ق رفقا، رفي  به شهادت شفاهي دو نفر از     

رهبري آمادگي خود را براي حضور در پلنوم ) به(اي   طي نامهكه گويا رفيق صفري
قـرار دارد، و     اند و گفته شده اين نامه در اختيار رفيـق عبـاس             هفدهم اعالم داشته  

 به عنوان رفقاي رهبـري در ايـران،         گاه روشن نشده است كه نامه رفيق صفري         هيچ
  . نبوده استگاه در ايران  افتاده كه هيچچگونه به دست رفيق عباس

جعـي بـراي    گاه بـه هـيچ مر       اي هيچ   نكته ديگر در اين رابطه اين كه چنين نامه        
 هـيچ دليـل    و عاصـمي رسيدگي تسليم نشده و جز اظهارات شفاهي رفقـا عبـاس     

  .ديگري براي اين موضوع وجود نداشته است
 در حد    دبير اول حزب استدالل كنند كه رفيق صفري        ممكن است رفيق خاوري   

در اين صورت چرا ايـن      . يت و توانايي فعاليت داشته است     يك عضو حزب صالح   
انـد تـا در كميتـه      نظريه را پيش از يورش بـا رهبـري در مركـز، در ميـان ننهـاده               

  . در زيرنظر رهبري از ايشان استفاده بشودمرزي برون
ز و بر اساس كدام رأي كميسيون       جوم دبير اول حزب با كدام       ـ رفيق خاوري  5

 عضو اخراجي از كميتـه مركـزي        دار از رفيق صفري     تحقيق و كدام مقام صالحيت    
خواستار همكاري شده است؟ آيا اين كار خودسرانه و برخالف اصول و اساسنامه             

  حزب نبوده است؟
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ام مجوز يك فرد اخراج      با كد  ـ به هنگام تشكيل پلنوم هجدهم، رفيق خاوري       6
شده از كميته مركزي را در كنار ديگران جاي داد، پـيش از اينكـه كـار او مـورد                    

  رسيدگي قرار گرفته و استحقاق او براي شركت در پلنوم محرز شده باشد؟
به دنبال تمام اين جريانهاي پيچيده و مـشكوك، هنگـامي كـه پلنـوم هجـدهم         

 بدون رعايت كوچكترين اصل دموكراسـي حزبـي و بـا            تشكيل شد، رفيق خاوري   
يك وضع دلبخواه و خودسرانه، نام پنج تن از رفقا را به حاضرين در پلنوم عرضـه                 

» انتخـاب «داشت تا از بين آن پنج نفر، پنج نفر را به عنوان اعضاي هيأت سياسـي                 
  !كنند

 جزء اين پنج نفر قـرار       تر و ناگوارتر بود، اين كه نام رفيق صفري          و آنچه زننده  
اين وضع از طرفي مورد اعتراض شديد چند تن از رفقا قرار گرفت كه سه               . داشت

اما از طرف ديگر به علت جو خـاص حـاكم           . تن از آنها بعداً از رهبري جدا شدند       
بر پلنوم، حساسيت موقع، و احساس اين ضرورت كه به هر حال بايـد موجوديـت           

 در روشـهاي نادرسـت خـود        اين اميد كه رفيـق صـفري      حزب تسجيل شود، و با      
  .تجديدنظر كند، اكثريت به فهرست پنج نفري رأي موافق داد

آنچه بالفاصله پرده از بند و بستهاي پشت پرده و قبلي برداشت آن بود كه بـه                 
 كه بسياري از حاضرين تـا       -محض به دست آوردن اكثريت آراء سرهم بندي شده        

 كه تا پيش از آن جلـسه         رفيق صفري  -خبر بودند   از جريان پشت پرده بي    آن لحظه   
 بـراي قرائـت گـزارش، پـشت         ،هنوز از او ولو به شكل ظاهر رفع اتهام نشده بود          

تريبون قرار گرفت و معلوم شد اين رفقا به حدي به موفقيت خود اطمينان داشـتند                
، دادن گزارش به پلنوم را به  فيق صفري كه به منظور تحكيم هر چه بيشتر موقعيت ر        

 به رفيـق    در اين جا بود كه مفهوم واقعي مراجعه رفيق خاوري         ! اند      او واگذار كرده  
  :روشن گرديد» همكاري« براي صفري

و اين موضوع هنگامي صورت     . رأي و همراه    ناپذير يار هم    ياري جدايي   يعني هم 
، و  د به خود گرفت كه رفيق صفري به عنوان دبير دوم در كنـار رفيـق خـاوري                 حا

 يكسان اسـت در كنـار        كه در تمام موارد مواضع او با رفيق صفري         رفيق الهرودي 
  .آنها در هيأت سياسي قرار گرفتند

در مقام دبير دومي حزب، طي مدت سه       در رهبري، آن هم      حضور رفيق صفري  
 نـام دارد وارد آورده      ناپذيري به سازماني كه حزب توده ايـران         سال لطمات جبران  

 موفق شده است شيوه بوروكراتيك و ضدحزبي تمركز قـدرت           رفيق صفري . است
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يم از بـاال و     در يك سو و تفرقه بين واحدهاي حزبي را در سوي ديگر، اتخاذ تصم             
. اطالعات و اجراء از پائين را جانشين تمام اصول و موازين دموكراسي حزبي كند             

ام تا با ارائه دادن واقعيتها تمام آنچه را كه بـه              هر زمان و هر جا كه الزم شود آماده        
، ايجـاد تفرقـه بـين       »نـامطلوب « براي به انزوا كشاندن اعـضاء        دست رفيق صفري  

 حزبي از آغاز فعاليـت ايـشان بـه عنـوان دبيـر دوم، ولـي در حقيقـت                    واحدهاي
 تاكنون بر حزب گذشته است بـا توضـيحات كـافي    ،العنان حزب  فرمانفرماي مطلق 

  .روشن كنم
 را چه از لحاظ سازماني و  كنم كه حزب توده ايران       را متهم مي   من رفيق صفري  

در اين زمينه زمزمه وجود دارد      . شكست سوق داده است   چه از لحاظ معنوي به ور     
كه ايشان به علت آن كه در پلنوم هفدهم از عضويت كميته مركزي بركنار شده، در 

  .جويي زده است كشي و انتقام حقيقت دست به كينه
كنم كه با وجدان بيـدار حزبـي و             من خطاب به رفقا به عنوان وصيت تأكيد مي        

به خاطر نجات حـزب از      : ئل را مورد توجه جدي قرار دهند      انقالبي، تمام اين مسا   
دار   گير آن است با تشكيل يك كميسيون تفتيش صـالحيت           وضع بحراني كه گريبان   

سر و صورتي به اين اوضاع آشفته بدهند و در وهله نخست وضع رفيق صـفري را                 
ـ                  زب و رسيدگي به آن را در دستور كار اين كميسيون قرار دهند پيش از اين كه ح

  .بيشتر از اين به طرف تالشي برود
توانيد و حق نداريد از       رفقا، شما بايد به اين واقعيت توجه داشته باشيد كه نمي          

وجدان بيدار و . يابد بگريزيد زير بار اين مسئوليت كه به سرنوشت حزب ارتباط مي
   .خواند هاي حزبي و خلقهاي ميهن ما وجدان شما را به محاكمه مي انقالبي توده

كنم كه يك نسخه از اين نامه براي اطـالع            در خاتمه براي اطالع رفقا اضافه مي      
 رفيق دوبـرينين    و داوري حزب بزرگ برادر حزب كمونيست اتحاد شوروي توسط         

   .شود فرستاده مي
  861 اكتبر 11  65 مهرماه 19 نامور. ر

، عـضو سرشـناس و قـديمي رهبـري      نامه اردشـير آوانـسيان     سند سوم، بخشي است از    
  :نويسد چنين مي» پلنوم هجدهم« درباره حزب توده، در اين نامه آوانسيان

زل  آمدند من   و سياوش كسرائي   رفقا خاوري ) 1367آذر   (1968دهم ماه دسامبر    

                                                            
 . 6 ـ 7، صص 1366، دي 17ايهاي مبارز انفصالي، شماره  ، نشريه سياسي ـ خبري جنبش توده پژواك.1
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» .ما آمديم نزد شما تا مخصوصاً بـا شـما مالقـات كنـيم             «و گفتند   ) در ايروان (من  
گفتـيم حـاال كـه      .  را ديدم او شاعر معروف ماست      اتفاقاً اولين بار بود كه سياوش     

 را تا بخواهيـد     علي خاوري . ايد براي مالقات من، بفرماييد حاضرم گوش كنم         آمده
به قول عوام معلوم بود آشي را كـه او و           . اي نگران، ناراحت و ترسان ديدم       با قيافه 

. انـد   پخته بودند، كار را به بحران حـزب كـشانده         )  و الهرودي  صفري(همكارانش  
من ايرادهاي زيادي به او     .  و من مجادله شد    طي يك روز و نيم سخت بين خاوري       

من سخت به او حمله     . جمعاً شش ساعت و نيم گفت و شنود ما طول كشيد          . گرفتم
او شايد دهها بار تكـرار كـرد        . شدم  كردم، تمام كارهاي غيرحزبي را يادآور مي        مي

گفت كه اشتباهات او چـه بـوده           نمي 1كه او اشتباه كرده است، اما به طور كنكرت        
به نظرم رسيد او مقـامي بـه دسـت          . اي  ه كلي خودت را باخته    من گفتم تو ب   . است

تـوانم جزئيـات      من در اين نوشته نمي    . آورده كه اين رياست او را گيج كرده است        
كوشش خواهم كرد مسائل اصلي و مهـم را      . گفت و شنودمان را روي كاغذ بياورم      

  . ور شومآياد
  :اينك حرفهاي اصلي من

دسـامبر  . (الف اصول سـازماني بـوده اسـت       پلنوم هجدهم حزب از سرتا پا خ      
تو خودت آمدي در جلسه، ماننـد رئـيس         . ما آن روز ارگان حزبي نداشتيم     ) 1983

تو گفته بودي كه با يك عده از رفقا مـشورت كـرديم و              . كردي  جلسه را اداره مي   
شما چنـين   . اي اين عده چه اشخاصي بودند       هنوز هم نگفته  . پلنوم را دعوت كرديم   

شد از تمام اعـضاء و مـشاورين كميتـه            اي دعوت مي    بايستي جلسه . يدحقي نداشت 
  .توانست مقدرات حزب را تعيين كند مركزي و اين جلسه بود كه مي

اينكار را نكرديد و بدون اطالع و رأي تمام اعضاي كميتـه مركـزي چنـد نفـر            
 آمد و گفت    18  در پلنوم  صفري. مانند فراكسيون مقدرات حزب را به دست گرفتيد       

گفـتم  .  كميته مركزي حزب توده مرا از كميته مركزي اخراج كرده اسـت            در تهران 
 از كميتـه مركـزي       رأي داده بودي كه صفري     هم در تهران  » يعني خاوري «خود تو   

 اخراج شده را وارد جلسه پلنوم       اخراج شود، حاال بگو ما هم بدانيم چگونه صفري        
تو رأي و تصميم    . اي  انجام داده » خاوري«هاييست كه تو      اي؟ اين يكي از حقه      كرده

 اين را هم بگوييم كه كميته مركزي تهران       . (اي  كميته مركزي حزب را لگدمال كرده     

                                                            
 . مشخص و مشت پركن و عيني.1
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چـون  .  اخـراج شـده بـود      صـفري ) د از مهاجرت  اي بوده است بع     ترين كميته   قوي
 نگفتـي   18 پرسيدم كه تـو در پلنـوم         از خاوري . شناخته شده بود  ) هدزرتي(فراري  

 ايـن جـواب را    اخراج شده دوباره وارد كميته مركزي شد؟ خاوري      چگونه صفري 
» . كمك بخـواهم   لنوم دعوت كنم خواستم از صفري     وقتي من تصميم گرفتم پ    «: داد

 كه خود عـضو هيـأت       تعجب آن است، خاوري   !  كمك خواست  البته او از صفري   
  اين ؟ البته صفري  !چه كمكي .  كمك بطلبد   بود، خواست از صفري    اجرائيه در ايران  

 از بدو عضويت در حزب مسئوليت       ، در ايران  ولي خاوري . نوع تجربيات را داشت   
ايـن  . داد   معلمي زبان فارسي انجام مـي       هم در ايوانوا   حزبي نداشت و در شوروي    

ايـن احتيـاج چـه بـود؟     .  داشت  احتياج به صفري   شود كه خاوري    نقشه روشن مي  
 شوي دبير اول حزب، مـن هـم كـه صـفري              به او قول داده كه تو مي       شايد صفري 

  .شوم عضو كميته مركزي حزب توده ام، دوباره مي اخراج شده از كميته مركزي
ميته توي حزب قاعده كلي است كه اگر در حزبي كميته مركزي حزب، عضو ك      

اخراج كرد، چون كميته مركزي ارگـان       ) يعني كميته مركزي  (مركزي را از رهبري     
توانـد    رهبري حزب است، هيچ ارگان ديگري او را دوباره به كميته مركـزي نمـي              

. مگر ارگان باالتر از كميته مركزي و آن ارگان بااليي، كنگره حزب است            . وارد كند 
 را دوباره وارد كميتـه مركـزي        ي صفري پس چه ارگان  . ما كه كنگره حزب نداشتيم    

 يك ورق درآورد    گفت صفري .  پاسخ كودكانه داد   حزب توده كرده است؟ خاوري    
درسـت فكـر كنيـد     . آيم   مي  كه دارم به تهران    و گفت من نامه نوشته بودم به تهران       

دهد كه مـا چنـد نفـر جمـع شـديم،               ادامه مي  سپس خاوري . تچقدر كودكانه اس  
كميسيوني درست كرديم و اين كميسيون او را دوباره به عضويت كميتـه مركـزي               

 قول عمالً اين طور شده كه البد صفري. در واقع اين كار معامله است . انتخاب كرد 
آنها به تو رأي خواهند داد كه تو دبيـر          ! نومآورم به پل    داده كه من لشكر خود را مي      

 تصميم گرفته و    اتفاقاً در پلنوم كسي نگفت كه كميته مركزي در تهران         . اول بشوي 
 تـا در    اند و نيامدند به ايران      كه فراري (تمام اعضاي فرقوي كميته مركزي حزب را        

مشاورين كميته مركـزي اخـراج      ] گروه[از عضويت و    ) انقالب بهمن اشتراك كنند   
  همين عده.  نشنيديم چون كسي نگفته بود18ما اين داستان را در پلنوم . كرده است 

 را   را دبيـر اول و هـم صـفري          شدند هم خاوري   18اخراج شده وارد جلسه پلنوم      
اين اطالعات درباره   .  گفته است  هايي كه فروغيان    اين است آن حقه   . انتخاب كردند 

بعد از پلنوم اتفاقاً بـا يـك        .)  شنيديم من و سياوش  . ( گفته است   را خاوري  صفري
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كوچه و    در در باكو «: رفيق قديمي مالقات كردم، او براي اولين بار اين طور گفت          
اي از افـراد و اعـضاي         كردند كه عـده     دانستند و صحبت مي     ار همه مي  بازار و بولو  

 آذربايجاننـد از طـرف كميتـه        كميته مركزي حزب كه اصالً عضو فرقـه دمكـرات         
گوينده رفيق شميده   «. اند   از كميته مركزي اخراج شده     مركزي حزب توده در تهران    

ايـن حقيقـت را     . م.  نفر از اعضا و مـشاورين ك       7 - 8پلنوم هجدهم   بعد از   . بود
تعجـب در   . اين موضوع روزي در پلنوم قانوني مطرح خواهد شـد         . اند  تكرار كرده 

 اخراج شده از كميته مركزي را نه فقـط وارد كميتـه مركـزي               اينجاست كه صفري  
باالتر از اينهـا    . ام دبير دومي هم تعيين كرده است       او را به مق    اند، بلكه خاوري    كرده

 بوده، حاال مسئول كـل سـازمانهاي         كه اصالً عضو فرقه دمكرات آذربايجان      صفري
 از آن   افراد حزب ما در كشورهاي اروپـا      . باشد  حزب توده در كشورهاي اروپا مي     

  و انگلستان  ، ايتاليا ، فرانسه ، در برلن غربي    حزب توده در آلمان غربي     جمله اعضاي 
، و اصالً مناسـب نيـست       اند نه فرقه دمكرات آذربايجان      همگي اعضاي حزب توده   

  . مسئول سازمانهايي باشد كه ابداً به او مربوط نيستصفري
يـك عـده از اعـضا و مـشاورين     ) 1960(وقتي وحدت دو حزب عملي شـد،      

ايـن عـده در پلنـوم       . كميته مركزي حزب توده از دمكراتهاي فرقه انتخاب شـدند         
ها را از كميته مركزي  آنهجدهم اصالً نگفتند كه كميته مركزي حزب توده در تهران

معروف اسـت كـه   . اين موضوع پس از پلنوم هجدهم علني شد   . اخراج كرده است  
، يكـصد و هفتـاد و چهـار نفـر از رفقـاي دمكـرات                1979هنگام انقـالب بهمـن      

 و به انقالب بهمـن  آذربايجاني كه در مهاجرت بودند داوطلب شدند بروند به ايران         
؟ مـا   ، چـرا نرفتنـد بـه ايـران         داوطلب اصالً نرفتند به ايـران      اين عده . كمك كنند 

 رپليكـي   رفيـق فروغيـان   ) به اصطالح پلنـوم هجـدهم     (روزي در پلنوم    . دانيم  نمي
 نفر داوطلب نروند 174اين حزب بود كه تصميم گفت اين «: او گفت. داد) جوابي(

من . گويم حزب يعني كميته مركزي حزب توده ايران         من نوشتم وقتي مي   » .به ايران 
 ابداً دخالـت در ايـن كـار         توانم جدا بگويم كه كميته مركزي حزب توده ايران          مي

نكرده، من و رفقاي ديگر اعضاي كميته مركزي ابداً در اين كار دخالت نكردنـد و                
را ] تـصميم [اگـر چنـين تـصميمي بـوده، آن        . اردروحشان از اين تصميم خبر نـد      

  . گرفته باشدتواند كميته مركزي فرقه دمكرات آذربايجان مي
او . اي گفت كه معني خاصي داشـت         در صحبت خود با من يك جمله       خاوري

 و جور كردن حزب به من كمك       پيشنهاد كردم كه او در جمع      من به صفري  «: گفت
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 در عمل يعني صفري.  تقاضاي كمك كرده است از صفرييك كالم، خاوري» .كند
 هم  به او كمك كرده و او را براي دبير اولي حزب قول داده، در مقابل خود صفري                

هم به او قول داده كه تو را دوباره وارد كميته مركـزي              رشوه گرفته، يعني خاوري   
  .اند هر دو به همديگر رشوه داده. خواهم كرد

 در  مـرزي    يك كميته بـرون    اين را هم بايستي گفت كه كميته مركزي در تهران         
علـي  . كـرد   اداره مـي  غرب به وجود آورده بود كه سازمانهاي حزب را در غـرب             

خود را صـاحب حـزب پنداشـت، ايـن     .  سر خود اين كميته را منحل كرد  خاوري
  1.كميته را منحل كرد كه خود قوانين حزبي را لگدمال كرده است

و رهبـري برآمـده از آن،       » پلنـوم هجـدهم   « قضاوت نهايي خـود را از        اردشير آوانسيان 
  :دهد چنين ارائه مي

پـس از گرفتـاري     . ـ پلنوم هجدهم، غيرقانوني و خالف اصول سازماني بـوده اسـت           1
ما آن روزهـا كميتـه   . اي دعوت كند كميته مركزي حزب، ما ارگان حزبي نداشتيم تا جلسه   

 خاوري. توانست داشته باشد مرزي داشتيم كه آن كميته هم اختيار دعوت پلنوم را نمي    برون
مـا آن روزهـا   .  را منحل كرد كه خود خالف اصول حزبي است       مرزي  سر خود كميته برون   

ايـن جلـسه   . كردند تنها يك راه اصولي و حزبي داشتيم و مسايل حزبي را حل و فصل مي     
نحـل كـردن    در اين صورت اين پلنـوم حـق م        . توانست، پلنوم معمولي نام داشته باشد       مي

بايستي زمينه دعوت پلنوم وسيع را فـراهم          سپس اين پلنوم مي   .  را داشت  مرزي  كميته برون 
بايستي نـه فقـط تكيـه بـه           ما مي . چرا؟ چون شكست بزرگي دامنگيرمان شده بود      . كرد  مي

ا كمك تمام افراد فعال     كرديم، بلكه ما موظف بوديم ب       اعضاء و مشاورين كميته مركزي مي     
  .حزب كارها را به جريان بياندازيم

ـ گناه بزرگ ديگر هيأت اجرائيه آن بود كه عمالً سه سال تمـام، كميتـه مركـزي را                   2
اين هيأت اجرائيه بسيار ضعيف، يك بار هم نشد بـا اعـضاء و مـشاورين        . منحل كرده بود  

كرد يـا الاقـل    كزي را دعوت ميبايستي جلسات كميته مر مي. كميته مركزي مشورتي بكند   
اين كار را حتي يك بار هم انجـام         . پرسيد  كتباً نظر اعضاء و مشاورين كميته مركزي را مي        

2»!چقدر اصول غيرحزبي و ديكتاتوري رواج يافته بود. نداد
  

  

                                                            
 .3 ـ 5، صص  به بابك اميرخسروي نامه اردشير آوانسيان.1
 .13 همان مأخذ، ص .2
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  فعاليت سازماني بقاياي حزب توده
هيـأت  «در دسـت اعـضاي      » پلنـوم هجـدهم   «رهبري جديد حزب توده، عمالً پـس از         

، بـا عنـوان جديـد دبيـر دوم، نقـش            فوق متمركز بود و در اين ميان حميد صفري        » سياسي
  .اساسي داشت

  :فعاليت سازماني بقاياي حزب توده در سه عرصه قابل بررسي است
  

  ـ بلوك غرب1
عرصه نخست، سازماندهي آن بخش از نيروهاي حزبي اسـت كـه يـا پـيش از انحـالل                   

ساكن بودند و يـا ـ بـه طـور     ) به ويژه اروپاي غربي( كشورهاي غيرسوسياليستي حزب در
  . عزيمت كردندعمده ـ پس از انحالل حزب به اروپاي غربي

 در كنـار سـاير پناهنـدگان        اين افـراد بـا دريافـت پناهنـدگي از صـليب سـرخ جهـاني               
محيط زندگي آنان در غرب و در جوار ساير پناهندگان عمـالً بـه              . دانقالبي جاي گرفتند  ض

تدريج تأثيرات رواني ـ فرهنگي خود را باقي گذارد و به رشد فشار مادي و رواني و فـساد   
هاي جـذب نيـرو       به عالوه، پناهندگان مقيم غرب آماج برنامه      . اخالقي در ميان آنها دامن زد     

  .ي جاسوسي غرب قرار گرفتنداز سوي سرويسها
كنـد كـه مـأمورين امنيتـي كـشورهاي غربـي، در         فـاش مـي  1368 در سـال     نامه مـردم  

طبق نوشته نـشريه    . كوشند  پوششهاي مختلف، در جهت جلب ايرانيان متواري در غرب مي         
 مـارك   1800ا پليس امنيتي اين كشور ماهانه        به پناهنده ايراني مرتبط ب     فوق، در آلمان غربي   

  1.شود پرداخت مي
اي مقيم غرب در چارچوب سازمانهاي كشوري سـازمان يافتنـد، كـه در            پناهندگان توده 

 عناصـر  1362 -1363در سـالهاي  . قـرار داشـت  » كميته كـشوري «رأس هر واحد سازماني   
، عناصـري چـون بابـك       فعال رهبـري كننـده سـازمانهاي حـزب تـوده در اروپـاي غربـي               

افـراد فـوق،    .  بودنـد  ، سـياوش قـائيني    ، دكتر فرهاد عاصمي   ، فرهاد فرجاد آزاد   اميرخسروي
 -1363ولـي عمـالً در سـالهاي        . كردنـد   ي فعاليت مـ   تحت مسئوليت مستقيم حميد صفري    

آميز بود و سرانجام منجر به جدايي امير           بسيار تشنج   روابط افراد فوق با حميد صفري      1362
هـاي حزبـي در غـرب و           و تعدادي ديگـر از مـسئولين درجـه اول كميتـه            ، فرجاد خسروي

اي از    جريان فوق عمالً توانست نيـروي قابـل مالحظـه         . گرديد» انفصاليون«ايش جريان   پيد

                                                            
 .1368 خرداد 9، 261، شماره  نامه مردم.1
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حـزب دمكراتيـك    «1366ماه سال  اي مقيم غرب را به خود جلب كند و در دي      عناصر توده 
  .ت آينده سخن خواهيم گفتدر اين باره در صفحا. را بنيادگذارد» مردم ايران

  
  ـ بلوك شرق و افغانستان2

 و عرصــه دوم ـ ســازماندهي آن بخــش از نيروهــاي حزبــي بــود كــه اتحــاد شــوروي  
  .، پناه بردندكشورهاي وابسته آن بويژه افغانستان

ترين مركز تجمع آنها       ساكن گرديدند و مهم    بخش مهمي از افراد فوق در اتحاد شوروي       
فرقـه دمكـرات   « توسـط سـازمانهاي قـديمي    عناصر مـستقر در شـوروي  .  بوددر شهر باكو 

بـه رهبـري     (و سازمان حـزب تـوده در اتحـاد شـوروي          ) به رهبري الهرودي  (» آذربايجان
صـليب  «سازماندهي شدند و تحت پوشـش رفـاهي         )  و ناصراني  چ، علي ابلو  سهراب زماني 
  . قرار گرفتند» سرخ شوري

 از آغاز انحالل حزب تمـايلي       واقعيت اين است كه بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي        
، ، جناح امير خـسروي    1362اي نداشتند و به همين دليل در سال           به پذيرش پناهندگان توده   

  : طرح انتقال رهبري حزب به بلوك غرب را مطرح ساختندفرجاد
) آلمـان شـرقي   (داد كه كشور ميزبـان        توضيح مي ) كاظم نديم (رفيق عباس   ... 

رسماً گفته است كه ديگر تمايلي ندارد كه آنجا را به مانند زمان قبل از انقالب بـه                  
حتي مسافرت ما به آنجا به عنوان       .  درآوريم صورت مركز فعاليت حزب توده ايران     

گفـت كـه       مي عباس]  به مقامات محلي گزارش شده بود      عباس[مهمانان خصوصي   
شود جلسه كميته     داند كجا مي      كند نمي   اش مراجعت مي    براي هفته آينده كه خانواده    

ار را در اختيار ما     رفقاي آلماني حتي حداقل امكانات ك     ...  را برگزار كرد   مرزي  برون
 و  انـد و ظـاهراً از حـوادث ايـران           آنچه هم داشتيم پـس گرفتـه      . گذارند  ديگر نمي 

  1...جريانات اعترافات تلويزيوني ناراضي بودند
 نيز وضع نابسامان مادي آنان و اختناق حاكم بـر           اي در شوروي    در مورد پناهندگان توده   

 به بعـد    1366ديد نارضائي و پيدايش بحران عميقي شد كه در سالهاي           اين كشور سبب تش   
در » اكثريتـي «اي و     نمود چشمگير يافت و به پيدايش حركتهاي اعتراضـي در عناصـر تـوده             

عـالوه بـر ايـن،    .  انجاميد و منجر به عزيمت بسياري از آنها به بلوك غرب گرديـد   شوروي
هـاي    اي مستقر در بلـوك شـرق نيـز آمـاج برنامـه              دگان توده همانند كشورهاي غربي، پناهن   

                                                            
 .13، ص 1364، مرداد  و فرهاد فرجاد، منتشره توسط بابك اميرخسروي...  نامه توضيحي به رفقاي حزبي.1
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آميز   در نامه استمداد1. قرار گرفتندب.گ.استخدام سازمانهاي اطالعاتي بلوك شرق، بويژه كا     
 به كميسيون حقوق بشر سـازمان ملـل         اي و اكثريتي مقيم شوروي      جمعي از پناهندگان توده   

  :خوانيم  چنين ميالمللي  و سازمان عفو بينليب سرخ جهانيمتحد، جمعيت ص
 از ميـان مهـاجرين، بـه خـصوص از ميـان اعـضاي          دستگاه امنيتي شوروي  ... 

ـ    هاي تطميع، قدرت    تشكيالت حزب توده و سازمان اكثريت به شيوه        د و  دهي، تهدي
اي را بـراي خبرگيـري،        سوءاستفاده از ضـعف افـراد در مـسائل گونـاگون، عـده            

 و تشكيالت خـود، نفـوذ در        جاسوسي از مهاجرين و افراد خارجي ساكن شوروي       
 و نيـز سـركوب      سازمانهاي سياسي ديگر و در رابطه با ايـران و خـارج شـوروي             

  2.گيرند به كار مي... اعتراضات مردم باكو
 بـه اتفـاق همـسرش بـه شـوروي         » كميته داخلـي  «، كه پس از انحالل      محسن حيدريان 

 چنـين  اي مـستقر در شـوروي   گريخت و سپس به غرب پناه برد، درباره وضع عناصر تـوده    
  :نويسد مي

) اي از اعضا    نه عده (عزيمت شمار چشمگيري از كادرها و اعضاي فعال حزب          
 به غـرب مـستقيماً بـه         و ديگر نقاط اتحاد شوروي      و مينسك   و باكو  از تركمنستان 

 -اداريايـن سـازمان     . سياست تخته قاپو كـردن فراكـسيون حـاكم ارتبـاط دارد           
مهاجرتي كه در سركوب كادرهاي مستقل و قائم بالذات و مطيع كردن و به تسليم                

النفس يد طوالئي دارد و پرونده آن در همكاري بـا بـاقروف               واداشتن افراد ضعيف  
و » سـازمان «جنايتكار در نابودي و تبعيد و به انفعال كشاندن كادرهاي انقالبي اين             

 گريز از ميهن، مـستحيل شـدن         بنا به عقده حقارت   . ايهاي رزمنده مفتوح است     توده
باشـي و عيـاري       در كشور مقيم، سرشت غيرانقالبـي و سـيرت و طبيعـت خـوش             

كارگردانان آن در مهاجرت و رويگرداني از هر نوع تحـرك و جنبنـدگي انقالبـي،                
هاي آزموده سركوبگرانه را براي از جوش و خـروش انـداختن جوانـان                همه شيوه 

هاي سر به راه و سر در عاديات زندگي، به كار گرفت،              ديل آنان به بره   انقالبي و تب  
نظر و بوروكرات فرقه، كه در همه جا اداره امور مهاجرين به              دانش و تنگ    عمال بي 

جويي فردي و اجتماعي وارد عمل شدند، آنها كه كار   آنها سپرده شد، با حس انتقام     
تي نفس كـشيدن افـراد را در        و معيشت و مسكن و اجازه تحصيل و مسافرت و ح          

                                                            
 . مراجعه شود182 ـ 183 به سابقه تاريخي مسئله در كتاب حاضر، صفحات .1
 .15، ص 1368، شهريور 15، شماره »حزب دمكراتيك مردم ايران«، ارگان مركزي  راه اراني.2
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قبضه خود داشتند، و احـراز پـستهاي حزبـي، سـياحتهاي نـوبتي و امثـال آن بـه                    
نامه و گزارش مساعد آنها بـستگي داشـته اسـت و دارد، طـي پـنج سـال                    رضايت

  .اي كه توانستند آفريدند تركتازي هر چه خواستند كردند و هر فاجعه
م جنبه و سست عنـصر بودنـد، خيلـي          ها، آنها كه ك     گري در كشاكش اين تاالن   

زود سپر انداختند تا از موهبت نعمات و زاد و توشه و امتيازات صـاحبان قـدرت                 
بهره نمانند، و آنها كه سر به سر سپردگي نداشتند، سرنوشتي دردناك يافتند و به                 بي

كشي كشانده  اندازي و حتي چماق بينان به خبرچيني، تفرقه زودي كم مايگان و كوته   
 در بـين آنـان رو بـه         بندي در ميان مهاجرين و جنگ حيدري و نعمتي          صف. ندشد

حميـد  (و توصـيه دبيـر دوم       » ابتكـار « كه به    1سياست پرولتريزه كردن  . شدت نهاد 
نفس از مـيهن آمـده بـه          براي به زانو درآوردن كارگران و روشنفكران تازه       ) صفري

در اجراي ايـن    . اي كشنده و كاري به باورهاي صادقانه آنان بود          ا درآمد، ضربه  اجر
هـاي    سياست بود كه زنان و دختران به كارهـاي سـخت ماننـد كـار در كارخانـه                 

بـه  . آجرپزي واداشته شدند كه بر اثر آن كارشان بـه جراحيهـاي زنـانگي كـشيد               
سـازي،    هونگ  مانند دسته كارهايي  . كارگران و روشنفكران كارهاي سياه سپرده شد      

كنـي بـه پزشـكان، مهندسـان، دبيـران و             زنبه كشي، سپوري، عملگي، و فيلتر پاك      
اين كارهاي سياه روزانه رمقي براي تربيـت فكـري،          . شناسان تحميل گرديد    جامعه

توصـيه دبيـر دوم     . گذاشـت    و كادرپروري باقي نمـي     سياسي، تعقيب مسائل ايران   
اني كه خواستار آموزش زبان، ادامه تحصيل و كار حزبي در داخـل             حزب به جوان  

خواهيـد چكـار، برويـد بـا يكـي از ايـن               درس را مـي   : كشور بودند، اين بود كه    
چكـار بـه تحـصيل و سياسـت     . دخترهاي روسي ازدواج كنيد و همين جا بمانيـد    

  !داريد؟
ار مـداوم   فـش . همين روند با كم و بيش تفاوت در مناطق ديگر نيز تكرار شـد             

 سـبب شـده بـود كـه شـمار           كادرها و جوانان مشتاق كار حزبي در راستاي ايران        
. اما اين انتقال سـرابي بـيش نبـود        .  انقالبي منتقل شوند   زيادي از آنان به افغانستان    

 فراكسيون حاكم كه جز از هم پاشيدن حزب و تاراندن نيروهاي فعال از صفوف آن  
 به حال خود رها كرد و       شناسد، اين نيروها را در افغانستان       اي براي خود نمي     وظيفه

آن عده كه به كارهاي جزئـي واداشـته شـده           . هيچ كار اساسي به آنها رجوع نكرد      

                                                            
 !، اشتغال به كار يدي به منظور رشد روحيات پرولتري است»پرولتريزه كردن« منظور از .1
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اين رفقـا دو راه بيـشتر در برابـر خـود            . بودند، به زودي به صف بيكاران پيوستند      
 براي زندگي يا ادامه تحصيل يا پناهنده شدن         ت به اتحاد شوروي   يا بازگش . نداشتند

 فراكسيون حاكم از بازگشت ايـن رفقـا بـه اتحـاد شـوروي           . به سازمان ملل متحد   
ممانعت به عمل آورد و به نحوي رفتار كرد كه جز پناهندگي راهي براي آنان باقي                

با وجود اين، اين رفقا پس از مشورت با مسئولين و تأييد آنهـا بـه سـازمان                  . دنمان
  1.ملل پناهنده شدند

 تا بدانجا توسعه يافتـه،  مقيم شوروي) »اكثريتي«و (اي  نارضايتي در ميان پناهندگان توده   
 با پلـيس     نشريات ضدانقالب در خارج از كشور، خبر از درگيريهاي آنان          1368كه در سال    

هيـأت سياسـي    «هـاي خـود بـه           در شكوائيه » اكثريتي«اي و     دهند و عناصر توده        مي شوروي
  و هيــأت رئيــسه شــورايعالي اتحــاد شــورويكميتــه مركــزي حــزب كمونيــست شــوروي

 بـه خـاطر     ت اتحاد شوروي  اعتراض شديد خود به حزب كمونيست و دول       «،  »سوسياليستي
المللي حقوق بشر مندرج در اعالميه جهاني كميسيون حقوق بـشر              آشكار موازين بين   ضنق

  2!!دارند را اعالم مي» سازمان ملل متحد
ـ         يكي ديگر از كشورهايي كه بخشي از عناصر توده         ه آن پنـاه    اي پس از انحالل حـزب ب

تحـت مـسئوليت   » سازمان كشوري حزب تـوده در افغانـستان      « بود، كه در     بردند، افغانستان 
وضع اسفبار پناهندگان فوق نيز با ارجاع بـه         . ، سازماندهي شدند  »كميته كشوري افغانستان  «

نياز از هرگونه شرح و بسط شدت بحـران           د كافي گويا است و بي     برخي اسناد موجود به ح    
 و فساد مسئولين حزبي در اين كميته نيز تـا بـدانجا امتـداد               اي مقيم كابل    در پناهندگان توده  

جنبش اعتراضي، آنها را با شدت تمام برانگيخت و منجر به عزيمت بـسياري از               «يافت، كه   
  .آنان به كشورهاي غربي شد

بـه عـضويت هيـأت    ) 1365خرداد  (، كه در كنفرانس ملي حزب توده   محمدتقي برومند 
گيري كرد، در مورد فـساد كميتـه          سياسي درآمد و سپس در اعتراض به رهبري حزب كناره         

  :نويسد  و مسئول آن چنين ميحزب توده در كابل
 به هيأت سياسي، اوضـاع      21/5/1366در همان گام نخست طي نامه مورخه        ... 

 را كـه در ابعـاد       انگيز و دردناك حزب در كميته كـشوري افغانـستان           اسفناك، غم 

                                                            
 ).تأكيد از ما است (15 ـ 16، صص فراكسيون حاكم بر حزب» هجونامه« پاسخ به .1
دسـتگيري يكـي از رفقـاي    « (19، ص 1368، ارديبهـشت  11، شـماره  راه ارانـي :  براي نمونه مراجعه شود بـه     .2

 ).»!ما را ياري دهيد« (15 و 10، صص 1368، شهريور 15و شماره ) »!اكثريت در باكو
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اي آفريده بود، مطـرح كـردم و    دهنده هاي تكان سياسي، تشكيالتي و اخالقي فاجعه   
كاريهاي اين كميته شدم، قصدم اين بود كـه           ري به انبوه سياه   خواستار رسيدگي فو  

اگر اين نخستين گام به فرجام برسد، گامهاي بعدي براي رسيدگي به فجـايعي كـه                
گيـرد برداشـته       صورت گرفته بود و مي      و مسكو  ، مينسك هاي حزبي باكو    در كميته 

  .شود
با وجود اطالع دقيـق از      )  و صفري  خاوري(أت دبيران دو نفره     توضيح اينكه هي  

 و  زده افغانستان    كه خيانت واقعي به مردم جنگ      جرايم سنگين مسئولين كميته كابل    
و را از   به باد دادن امكانات آنها در جهت هوسها و منويات شخصي بود، نخـست ا              

مشاركت كميته مركزي به عضو اصلي كميته مركزي ارتقـاء دادنـد و سـپس او را                 
دار بعـد از      بدون طرح مسئله در هيأت سياسي نوبنياد كه يگانـه مرجـع صـالحيت             

مـالي    پلنوم بود، از كار خود معاف كردند تا موضوع را به يـاري يكـديگر ماسـت                
  1...كنند

  به كابـل    عنوان كارشناس از اتحاد شوروي     رسيدگي به پرونده كساني كه به     ... 
خورنـد و نـه          مي منتقل شدند كه به تحقيق عمدتاً نه از حيث كار به درد افغانستان            

  به كابلوانگهي مسئول انتقال افرادي چون كاوه . آمادگي مطلوب كار سياسي دارند    
اي    به درجه   به فساد اخالقي مشهور بود كيست؟ او فساد را در كابل           كه در مينسك  

چـرا دو جـوان     . رسانده است كه باعث آبروريزي ما نزد شهروندان افغـاني شـده           
 منتقـل    به كابل  عاطل و باطل را كه هيچ پيوندي با حزب ندارند، از اتحاد شوروي            

 كه به فرزندان زحمتكشان اين كشور تعلـق دارد، تحميـل            كرده و به دانشگاه كابل    
  .روزي اين دانشگاه به قمار و فسادكاري مشغولند اند و آنان اكنون در شبانه شده

اي داشـت و آوازه آن در همـه جـا             كه وضـع ناسـتوده    » ن«چرا زني به نام     ... 
هاي محرمانه اعتالء يافت و       نويس نامه    و ماشين  ه بود تا حد منشي كميته كابل      پيچيد
  2ناچار كنار گذاشته شد؟به سپس 

در » كميتـه كـشوري افغانـستان     « هم چنين درباره مشاركت مـسئولين        محمدتقي برومند 
  :نويسد  مخدر چنين ميقاچاق مواد

واقعيات موجود و مدارك فراوان كه تاكنون توسط شماري از رفقـا افـشاء              ... 

                                                            
 .63، ص فراكسيون حاكم بر حزب» هجونامه« پاسخ به .1
 .65 همان مأخذ، ص .2
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شده و يا در دست افشا است گواه بر آن است كـه نـه پناهنـدگي نـاگزير رفقـاي                  
انـد، بلكـه    پشت و پناه منتقد كه از بار سـنگين ميزبانـان و مسئوليتـشان كاسـته                بي

ا در كمك به قاچاق مـواد مخـدر و قاچـاق كاالهـاي              سوءاستفاده از امكانات آنه   
ناياب و گرانقيمت براي انباشتن جيب گماشتگان كه سر و صداي ميزبانان را بلنـد               

  1.شود كرده، خيانت به مردم ستمديده اين كشور محسوب مي
تـر    نقش مسئولين تشكيالتي حزب توده در قاچاق مواد مخدر در صفحات آينده روشن            

  .خواهد شد
  

  عاليت در داخل كشورـ ف3
سومين عرصه فعاليت سازماني بقاياي حزب منحله تـوده، كـار در داخـل كـشور و بـه                   

  .هاي حزبي بر اساس اصل عدم تمركز است عبارت ديگر ايجاد هسته
، از اعضاي اوليه سـازمان نويـد و يكـي از مـسئولين              ، عليرضا خدايي  1362اواخر سال   
مخفي حزب توده پـس از انقـالب كـه موفـق بـه فـرار شـده بـود، مـسئول                      شاخه سازمان   

.  رفـت   بـه كابـل     و داخل كشور شد و براي ارتباط بـا ايـران           تشكيالت حزب در افغانستان   
در بهمن  . انتصاب شده بود  به عنوان عضو كميته مركزي      » پلنوم هجدهم « در   عليرضا خدايي 

 رفـت    نيز به كابل   )»انور«با نام مستعار    ( حميد احمدي    ، ناخداي سابق نيروي دريايي    1363
ده و به عنوان مسئول همطراز در كنار خدايي مسئوليت فعاليـت در داخـل كـور را بـه عهـ                    

در سـال   (نخستين نظـامي بـود كـه پـيش از انقـالب             ) »ناخدا انور «(حميد احمدي   . گرفت
 تمـاس گرفـت و پـس از انقـالب در جلـب برخـي                با مركز حزب در آلمان شرقي     ) 1356

 2.حزب توده و توسعه سازمان نظامي آن نقش مهمي داشـت           به سوي    عناصر نيروي دريايي  
، بـه عهـده دبيـر اول    »پلنوم هجدهم«مسئوليت كل فعاليتهاي داخل كشور در هيأت سياسي     

  . بودحزب، علي خاوري
اي براي تماس با داخل كشور تأسيس شد، كه در        ، با مسئوليت افراد فوق، هسته     در كابل 

، و  »پلنـوم هجـدهم   «، عضو مشاور كميته مركـزي در        )»بهرام«با نام مستعار    (ن اردشير جم    آ
هسته فوق عمالً نه تنها موفق بـه تجديـد          .  عضويت داشتند  )»احمد«با نام مستعار    (اكبر افرا   

                                                            
 .58 همان مأخذ، ص .1
اكنون رهبري بقاياي حـزب تـوده در خـارج از       جالب اينجاست كه هم   .  مراجعه شود  198 به كتاب حاضر، ص      .2

 ).1، ص 3/3/67، 208شماره ) نامه مردم(برد  نام مي» دن كيشوت«با عنوان » ناخدا انور« با تحقير از كشور،
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اياي فعال حزب در كشور نشد، بلكه به شدت درگير فساد مـالي و همكـاري بـا                  سازمان بق 
فساد حاكم بر مسئولين فعاليـت در داخـل كـشور منجـر بـه               . قاچاقچيان مواد مخدر گرديد   

از عـضويت   ) 1366ديمـاه   (» پلنـوم بيـستم   «با سايرين شـد و وي در        » ناخدا انور «تعارض  
 اردشـير جـم   .  بركنار شـد   20/7/65 نيز در تاريخ     عليرضا خدايي .  مركزي منفصل شد   كميته

 نيـز در همـين       و اكبر افرا   1. گريخت  به آمريكا  1366پس از سوءاستفاده مالي كالن در پاييز        
   !2. پناه بردي به كاناداسال پس از سوءاستفاده كالن مال

در افشاگريهاي مفصل خود به طـرح مبـسوط فـساد مـسئولين تـشكيالتي               » ناخدا انور «
 و رهبران بقايـاي حـزب تـوده در          حزب توده در رابطه با داخل كشور و كميته حزبي كابل          

 پرداخته، كه بـه علـت اهميـت آن در فـصل آينـده مـستقالً بـدان خـواهيم            خارج از كشور  
  :گردد  در اين رابطه بسنده ميدر اينجا به درج افشاگري محمدتقي برومند. پرداخت

 در افشاي   25/4/67نمود، در نامه مورخ       رفيق حامد كه خود در مرز فعاليت مي       
كاريهايي كه رفقاي مسئول در اينجا        اين كثافت «: ويسدن  سوءاستفاده از امكانات مي   

 گويند مـا در ايـران       رفقا مي . اند  اند، هيچ نيرويي براي حزب در اينجا نگذاشته         كرده
هرچـه بچـه    . كننـد   كنيم اما آنها از اين امكانات به سود خود اسـتفاده مـي              كار مي 
كدامـشان نـه حزبـي        آورند كه هـيچ      مي دار و دوست و آشنايان را از ايران         سرمايه

هـاي حزبـي    اند و با كمال تعجب در اينجا فوراً به حـوزه  هستند و نه در خطر بوده  
. كننـد   آنان حزب را به يك حزب فاميالن و آشنايان تبـديل مـي            ... شوند  معرفي مي 

اند و جـايي بـراي         كشيده آيند كه زنداني     به مرز مي   ولي در عوض رفقايي از ايران     
  ...زنند و صدها نمونه ديگر مسئولين اينها را پس مي.  ندارندماندن در ايران

اين قبيل افراد و افرادي     ) منظور رهبري كنوني بقاياي حزب است     (اپورتونيستها  
د، زير حمايت خـود قـرار       ان   معرفي كرده   نفر را به سپاه پاسداران     300 تا   30را كه   

در . انـد    اعزام كرده  شان آنها را به اتحاد شوروي       داده و براي تأمين زندگي و امنيت      
 عوض مانع از عزيمت كادرهاي رهبري و كادرهـاي باسـابقه بـه اتحـاد شـوروي                

  3...ست و پا له شوند زيرداند، تا مانند رفيق عربعلي جواهري شده
آذر (» پلنوم هجـدهم  «همانطور كه مالحظه شد، تالش بقاياي رهبري حزب توده، كه با            

                                                            
، خـرداد  ، انتشارات حزب دمكراتيك مردم ايرانحط، سيري از مبارزات درون حزبي با اپورتونيسم من       ناخدا انور  .1

 .33، ص 1367
 .59 همان مأخذ، ص .2
 .58 ـ 59، صص فراكسيون حاكم بر حزب» هجونامه« پاسخ به .3
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 حـزب كوشـيد، عمـالً بـا شكـست مطلـق       ي در جهت تجديد حيات و تداوم بقا       -) 1362
در واقع، عمليات فروپاشي حزب توده تا بدان حد عميق و كارا بود كه بقايـاي                . مواجه شد 

ل اين جريان را در خارج از كشور به انفعـال سياسـي و گسـست گـسترده و                   متواري و فعا  
اي از حزب تا بدانجا وسـعت يافـت           دامنه گسست عناصر توده   . جانبه از حزب كشانيد       همه

كه رهبري كنوني آن هرگونه اميد خود را به حفظ نيروي گـسترده از دسـت داد و بـه بقـاء               
  :ل خوش كرده است نفره د15 ـ 10خود در چارچوب يك گروهك 

اگر ... پاسخ داده است كه   ... هاي كشوري    در جواب رفقاي مسئول كميته     صفري
  1!. نفر هم بماند براي ما كافيست15

مـا  : گفتـه اسـت   ... به عنوان سخنگوي هرم كنوني رهبـري      ) خاوري(دبير اول   
 نفر داريم، اين يـك اصـل لنينـي          احتياج به دهها هزار نفر نداريم، احتياج به دهها        

  2!است؟
  

  راهي براي برون رفت از بحران» كنفرانس ملي«
  تشكيل شد؟» كنفرانس ملي«چرا 

، بقاياي رهبري حزب توده در خارج از كشور، به تشكيل اجالسي با             1365در خردادماه   
  .دست زد» كنفرانس ملي حزب توده ايران«نام 

خـرداد  (» كنفـرانس ملـي   «تـا   ) 1362آذر  (» پلنوم هجـدهم  «در واقع، مقطع زماني ميان      
  .ـ دوراني طوفاني و سرشار از نزاع و تشتت براي بقاياي رهبري حزب توده بود) 1365

ي و ايدئولوژيك حـزب تـوده بـه         در داخل كشور، تحوالت زير به شدت مواضع سياس        
همزمـان بـا     (1362از آذرمـاه    : طور اخص و ماركسيم ايراني به طور اعم را آماج گرفته بود           

محاكمه علني اعضاء سازمان نظامي حزب توده       ) در خارج از كشور   » پلنوم هجدهم «تشكيل  
دگاههـا  آغاز شد و افشاگريهاي رهبري حزب و مسئولين و اعضاء سازمان نظامي در اين دا              

در . تر مواضـع سياسـي و فكـري بقايـاي حـزب تـوده دامـن زد                  به فروپاشي هر چه عميق    
، تئوريـسين برجـسته     ، براي نخستين بار مصاحبه تحليلـي احـسان طبـري          1363ارديبهشت  

 سلسله مقاالت تئوريك طبـري بـا        -1363ماركسيسم، از تلويزيون پخش شد و در شهريور         
 1363 بهمـن    17. در مطبوعـات كـشور انتـشار يافـت        »  انتقادي بر ماركسيـسم    سير«عنوان  

                                                            
 .54 نامه توضيحي به رفقاي حزبي، ص .1
 .39، ص ...» هجونامه« پاسخ به .2
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، تئوريـسين پيـشين حـزب       اي بـه رژه گـارودي        بـا نگـارش نامـه سرگـشاده        احسان طبري 
لوژي ماركسيـسم تأكيـد      كه به اسالم گرويده، بـر بحـران سـاختي ايـدئو            كمونيست فرانسه 

بيني الهي به عنوان راه برون رفت بشريت از انحطاط كنـوني     ورزيد و پيوند خود را با جهان      
 از  در همين زمـان، خـاطرات احـسان طبـري         . برخاسته از تمدن معاصر غربي اعالم داشت      

و نـسل جـوان   اي بـود   دهنـده  تاريخ حزب تـوده، كـه متـضمن افـشاگريهاي بكـر و تكـان             
كـرد، بـا عنـوان       هاي مستوري از تاريخ خود آشنا مي        بار با پرده    ماركسيست را براي نخستين   

انتـشار ايـن خـاطرات، بـدون ترديـد، سـهم            .  در مطبوعات كشور به چـاپ رسـيد        كژراهه
  .بست نهايي آن ايفا نمود توجهي در تشديد بحران ماركسيسم ايراني و بن قابل

 با تشويق و حمايت برخي اعضاي معترض رهبري حزب توده           زمان، ايرج اسكندري    هم
 مـستقر شـد و بـا         در پـاريس   1363در نيمه دوم سـال      )  و فرهاد فرجاد   بابك اميرخسروي (

) 1362مهـر   (سران حزب توده در ميزگرد تلويزيوني       افشاگريهاي خود بر صحت اعترافات      
هـاي جديـدي از        مهر تأييد زد و به نوبه خود پـرده          در كژراهه  و افشاگريهاي احسان طبري   

 1364 تـا فـروردين    در پاريسهاي اسكندري  افشاگري 1تاريخ حزب توده را مطرح ساخت     
 رفت، ، به آلمان شرقيادامه يافت و پس از آن وي براي تدارك انتقال قطعي خود به پاريس    

  . به طرز مشكوكي درگذشت11/2/1364ولي در 
بابــك ( عــضو كميتــه مركــزي حــزب تــوده  نفــره3در همــين زمــان، درگيــري گــروه 

با رهبري جديد حزب، و بويژه بـا حميـد          ) ، فرهاد فرجاد آزاد   ر، فريدون آذرنو  اميرخسروي
بـا پخـش جـزوه      »  نفره 2گروه  «،  1363در مهرماه   . ، با شدت و حدت جريان داشت      صفري

در ميان اعضاء حزب توده در غرب تعارض خود را با رهبـري             ) امضاءبدون  (اي     صفحه 63
هـاي انتقـادي       به نگـارش نامـه     حزب آشكار ساختند و پس از آن به همراه ايرج اسكندري          

 پرداختند و در جهت جلب نيرو و تشكيل يك اپوزيسيون متعرض            متعددي به علي خاوري   
در افـشاگريهاي خـود،   »  نفره 3گروه  «. بقاياي حزب در خارج از كشور فعال شدند       در ميان   

. گـذارد   ، و بويژه مسئله جاسوسـي، صـحه مـي         بويژه، بر صحت جرايم حزب توده در ايران       
 منجر به تعليق آنان از عضويت كميته مركزي توسط هيـأت         1364تعارض فوق در مردادماه     

سـبب تـشديد بحـران در    ) انفصاليون(»  نفره3گروه «و افشاگريهاي  اعتراضات  . سياسي شد 
بقاياي حزب توده شد و جمع كثيري از فعالين و اعضاي حزب را به آنـان جلـب نمـود و                     

 بابـك اميرخـسروي   .  را دچار تشتت جدي ساخت     سازمانهاي حزب توده در اروپاي غربي     

                                                            
 .1368، ، انتشارات علميخاطرات سياسي ايرج اسكندري:  مراجعه شود به.1
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  :  نوشت1365در ارديبهشت 
 45ترين تركيب است كه تاريخ        ترين و ضعيف    رهبري كنوني حزب، عقب مانده    

بدون طرد اين هيأت سياسي و يك گروه      .  به خود ديده است    ساله حزب توده ايران   
پرست اطراف وي كه هنوز هم بخشي از اعـضاء سـاده و صـادق                 چاپلوس و مقام  

كشند، و بدون اصالح معايب اساسـي گذشـته كـه بـر               ا به دنبال خود مي    حزبي ر 
 وجـود  اند، امكان احياء و نجات حـزب تـوده ايـران           رهبري و حزب مستولي بوده    

  1.ندارد
رهبري و حـزب و تنهـا نخـستين         » بت«، شكسته شدن    » نفره 3گروه  «در واقع، انشعاب    

جانبه بود كه مانند حوزه بقاياي حزب توده را دچـار        ك بحران عميق و همه    گامهاي تجلي ي  
تـأثير عمليـات      بريدن از سياست و حمله به رهبري، كه تحت        . ساخت  فرسايش تدريجي مي  

 دورنمـا در كـشورهاي       بـار و بـي      فروپاشي حزب و افشاگريها و نيز به علت زندگي رقـت          
آمـد، فـضاي غيرقابـل تنفـسي          اي پديد مي     توده طلبيهاي عناصر   بيگانه و خودخواهيها و جاه    

مسكني بود كه براي بهبود نـسبي ايـن         » كنفرانس ملي «: براي بقاياي حزب پديد ساخته بود     
بـه  » كنفرانس ملي «در گزارش هيأت سياسي كميته مركزي به        . بيماري العالج انديشيده شد   

  :ين مجمع بيان شده استصراحت علت تشكيل ا
كند كـه حـزب تـوده ايـران            ما در شرايطي كار خود را آغاز مي        كنفرانس ملي 

آمدهاي يورش وحـشيانه رژيـم ضـدخلقي         پي. گذراند  دوران بسيار دشواري را مي    
 ساله حـزب سـابقه   45جمهوري اسالمي به حزب ما چنان شديد بود كه در تاريخ        

نظرهـا در ارزيـابي دوران پـس از انقـالب و              ها، اختالف   سردرگمي. ..نداشته است 
مشي سياسي در درون حزب كه در نتيجه خيانت گروه سه نفـري بـه مجـراي                   خط

اي از ديگـر      ناصحيحي سوق داده شد و به بيرون از حزب نيز انتقال يافـت، جلـوه              
  2:رود آمدهاي يورش به حزب به شمار مي پي

  
  چيست؟» كنفرانس ملي«

 61 تـا سـال      54به معناي نفي گذشته حزب توده از سـال          » كنفرانس ملي «نفس تشكيل   

                                                            
يابي اشتباهات حزب توده ايـران در چهـار سـال اول انقـالب ـ ارديبهـشت        ، بررسي و ريشهي بابك اميرخسرو.1

 .60، ص 1365
 .107، دوره هشتم، شماره به نامه مردم: ك. ر.2
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زيرا، طبـق آخـرين اساسـنامه حـزب         . است)  بر حزب توده   دوران حاكميت خط كيانوري   (
كنفـرانس  «)  اعتبار داشته باشد   و» قانونيت«اكنون    ، كه قاعدتاً بايد هم    15مصوب پلنوم   (توده  
» كنگره«در اساسنامه فوق تنها ارگان كشوري       . معناست و چنين چيزي وجود ندارد       بي» ملي
لذا تـشكيل  . دار وظايف رهبري است   ها، كميته مركزي عهده     باشد و در فاصله بين كنگره       مي

و اعتبـار اسـناد   » مـشروعيت «نفسه به معناي عدم پذيرش   في»كنفرانس ملي«مجمعي به نام   
  .باشد مي» معنادار« است، و به تنهايي 1354 - 1361حزبي در سالهاي 

 بـه اساسـنامه مـصوبه كنگـره دوم          ظاهراً سران حزب توده براي تشكيل كنفرانس ملـي        
كه البته تـاكنون    (بيني شده     پيش» كنفرانس كشوري «اند، كه در      تمسك جسته ) 1327(حزب  

  :چنين آمده) 1327مصوب كنگره دوم (در اساسنامه قديمي حزب توده ).  بودشدهنتشكيل 
 كنفرانس كشوري از اعضاء ثابت و مشاور كميته مركزي و نمايندگان            -80ماده  

  .گردد هاي ايالتي و واليتي حزب تشكيل مي كميته
اسـت و بـراي بحـث در اطـراف           كنفرانس كشوري جلسه مشورتي      -81ماده  

  .مسائل مهم تشكيل گردد
جلـسه  «بينيم طبق همين اساسنامه نيـز كنفـرانس كـشوري صـرفاً يـك                 همانطور كه مي  

تواند وظايفي چـون انتـصاب كميتـه مركـزي و عـزل و                وجه نمي   است و به هيچ   » مشورتي
. هــدمــشي جديــد و غيــره را انجــام د نــصب در آن، تــصويب برنامــه و اساســنامه و خــط
» كنفـرانس ملـي   «بينيم كه     ولي مي . باشد  كاركردهاي فوق تنها در صالحيت كنگره حزب مي       

حزب توده نيـز    ) منسوخ(به چنين وظايفي مبادرت ورزيد كه حتي از نظر اساسنامه قديمي            
  .است» مشروعيت«فاقد اعتبار و 

كه آخرين تير تركش بـراي ايجـاد        در واقع، رهبري حزب توده به اين نتيجه رسيده بود           
وسيع حزب از عناصـر مـزاحم و ناراضـي و در نتيجـه كوچـك      » تصفيه«خود و   » قانونيت«

كردن حزب و تبديل آن به يك تشكيالت قابل كنترل از طريق حذف كليه عناصر ناراضـي،                 
  :در برابر آنها دو راه وجود داشت. تشكيل يك جلسه پرهياهو و دهان پركن خواهد بود

  .ـ تشكيل پلنوم وسيع1
  .ـ تشكيل كنگره سوم2

توانست عالج بحـران      كميته مركزي جاذبه چنداني نداشت و نمي      » پلنوم وسيع «تشكيل  
  .دروني باشد و به برگ برنده پرهياهوتري نياز بود

تشكيل كنگره سوم نيز بـه مـصلحت نبـود، زيـرا در شـرايط موجـود، رهبـري حـزب                     
بايست همه سـازمانهاي      براي تشكيل كنگره مي   . اهم آورد توانست مقدمات كنگره را فر      نمي



901  )1362  ـ1368(بقاياي حزب توده پس از انحالل 

. حزبي نمايندگان خود را انتخاب كنند و از داخل و خارج كـشور بـه كنگـره اعـزام دارنـد                    
يافتند كه مخالف رهبـري       چنين كاري نه تنها دشوار بود، بلكه عمالً افرادي به كنگره راه مي            

  .فعلي حزب بودند
و مخالف اساسنامه و غيرقانوني بـه       » من درآوردي «ه  لذا هيأت سياسي مجبور شد جلس     

  .را سرهم بندي كند» كنفرانس ملي«نام 
، مشابه ايـن    32  مرداد 28بينيم كه پس از كودتاي        با مراجعه به تاريخچه حزب توده، مي      

در ) كميته مركـزي ) وسيع(پلنوم چهارم « به نام  ـ به كارگرداني شورويها ـ  جلسه در مسكو
هدف پلنوم چهارم احيـاء مجـدد       .  نفر شركت داشتند   74 تشكيل شد، كه در آن       1336سال  

  .و پاسخگويي به بحران دروني بقاياي فراري حزب بود» حزب توده«
ه در پلنوم چهارم كليه يادآور پلنوم چهارم است، با اين تفاوت اساسي ك      » كنفرانس ملي «

شـتي  آنيروهاي مخالف شركت داشتند و لذا پلنـوم چهـارم جلـسه تنـازع و تـالش بـراي                    
خطهاي مختلف و حفظ نيروها بر اساس وجوه مشترك بود، كه در اسـناد آن نيـز انعكـاس                   

نقطه عزيمت خود را بـر حـذف تعـداد زيـادي از عناصـر          » كنفرانس ملي «يافته است، ولي    
خـوان   ا رهبري مخالفند، گذارد و به جاي تالش براي جذب كليه نيروهاي ناهم اي كه ب    توده

در چارچوب حزب و بر اساس محورهاي مورد توافق همگان، حركت خود را         » و معارض «
  :اين مسئله صراحتاً در گزارش كميته مركزي منعكس بود. با حذف و طرد آنها آغاز نمود

و » گـروه سـه نفـري     «مـال حزبـي     با كمال تأسف بايد گفت كه در نتيجـه اع         
اي از واحدها لطمه محسوسي به انـضباط درون حزبـي وارد              همراهان آنها در پاره   

. آمده و مĤالً موجب عدم مراعات اصول پنهانكاري و حفظ اسرار حزبي شده است             
سازمانهاي خارج از كشور براي مقابله با اين پديده ناسالم خواستار اجـراي دقيـق               

زب هستند و در مواردي برخي از افرادي را كه تابع موازين حزبي       مواد اساسنامه ح  
  ...اند اند، از حزب اخراج كرده نبوده

. اهميت اين مسئله به حدي است كه بايد تدابير جدي دربـاره آن اتخـاذ كـرد                
شود كه طبق رسم جاري در همه احزاب كمونيستي و كارگري اعـم از                پيشنهاد مي 

اي در مورد اعضا و هواداران حزب به عمـل             جانبه حاكم و غيرحاكم، بررسي همه    
براي اين كار بايد كميسيونهاي متعددي را تشكيل داد تا با تـك تـك اعـضاء       . آيد

اين كميـسيونها موظـف خواهنـد بـود تـا پـس از              . حزب جداگانه مصاحبه كنند   
تحقيقات دقيق و كافي فهرست افرادي را كه لياقت عضويت در حزب را ندارد، با               

كننده، در اختيار رهبري حزب قرار دهند، بايد هيأت سياسي آينـده              ه داليل قانع  ارائ
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هـاي كـشوري      را موظف ساخت تا پس از رسيدگي دقيق و نظرخـواهي از كميتـه             
مدت كار اين كميسيونها نبايد بيش از يـك         . اينگونه افراد را از حزب كنار بگذارد      

ه تشديد فعاليـت اعـضاء حـزب        چنين كاري در عين اينكه ب     .  بينجامد لسال به طو  
ياري خواهد رساند، حزب را از افرادي كه سد راه انسجام و وحـدت درونـي آن                 

  1.هستند، پاكسازي خواهد كرد
با پرچم تصفيه وسيع حزب از عناصر ناراضـي و معتـرض و     » هيأت سياسي «سان،    بدين

د ميـدان شـد و      ايجاد وحدت و انسجام دروني سازمانهاي آن بـر پايـه تحميـل از بـاال وار                
 و  گفتيم كه شعار خاوري   . را به دست گرفت   » كنفرانس ملي «آخرين برگ برنده خود به نام       

 اين اصل لنيني تحزب بود كه يك حزب كوچك ولي متحد و منسجم بر يك حزب                 صفري
حـزب  «نه تنها نتوانـست ايـن       » نس ملي كنفرا«معهذا،  . متورم ولي فاقد انسجام ترجيح دارد     

جنـبش  «اي شـد كـه        را تأمين كند، بلكه خود سرآغاز حركت گسترده       » كوچك ولي منسجم  
  .نام گرفت» اعتراضي

  
  و نتايج آن» كنفرانس ملي«ماجراي 

حـزب  » سياسـي هيـأت   «، توسط   1365 ارديبهشت   24بدين ترتيب و با اهداف فوق در        
كميته مركزي دعوت شد، ولي در نخستين اجالس آن، بدون اطـالع قبلـي،              » پلنوم نوزدهم «
 بـا شـركت تعـدادي از كادرهـاي          1365بدل گرديد و در خرداد      » كنفرانس ملي «به  » پلنوم«

 نفر شـركت داشـتند، كـه از    118» كنفرانس ملي«در . چين شده جلسه فوق منعقد شد  دست
» كـادر « نفر اعضاي فرقوي كميته مركزي حزب توده، تعـداد           20اين تعداد عالوه بر حدود      

كننـدگان   تـوجهي را در تركيـب شـركت     گسيل شده و نيروي قابل  نيز از آذربايجان شوروي   
  . بوددر كابل» كنفرانس ملي«محل تشكيل . دادند تشكيل مي

 نفر را به عنوان اعضاي اصلي و مشاور كميته مركزي تعيـين          60بيش از   » كنفرانس ملي «
» انتخـاب «نمود و افراد زير به عنوان اعضاي اصلي هيـأت سياسـي كميتـه مركـزي حـزب                   

رهبـر   (، اميـر علـي الهـرودي      )دبيـر دوم   (ي، حميـد صـفر    )دبير اول  (علي خاوري : شدند
، ، محمدتقي برومنـد ، اكبر شاندرمني، غني بلوريان  اهللا فروغيان   ، حبيب ، داود نوروزي  )»فرقه«

  .سياوش كسرايي
، ، اميد داشت كه با ورود عناصري چون بلوريـان  ـ الهرودي  ـ صفري در جناح خاوري

                                                            
 .107، دوره هشتم، شماره نامه مردم: ك. ر.1
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 داشـت و  اي نفـوذي  كه به علت سوابق طوالني زندان خود به ويژه در ميان كردهـاي تـوده            
 كه عليرغم فقدان سوابق مـسئوليت حزبـي بـه عنـوان              و سياوش كسرائي   محمدتقي برومند 

شهرتي داشتند، بتواند تركيب رهبري جذابي براي جلب نيروهـاي حزبـي ارائـه              » اهل قلم «
  .دهد

، كـه مـدتي بعـد از    و نتايج آن، افشاگري اكبر شاندرمني   » كنفرانس ملي «درباره ماجراي   
 هيأت سياسي به تعليـق او دسـت زد،         1365عضويت هيأت سياسي استعفاء داد و در ديماه         

  :نويسد  در بيان داليل استعفايش چنين ميشاندرمني. جالب توجه است
  يم،اي از بيان داليل استعفا نوشته

   هيأت سياسي1986 اوت 22در جلسه مورخ 
 در تـاريخ دهـم خـرداد        -رفقا، در تعقيب استعفايم از عضويت هيأت سياسـي        

 همانگونه كه وعده كرده بودم، اينك به اختصار به شـرح            -1986 ماه مه    21،  1365
  .پردازم برخي از علل آن مي

نوزدهم نيز استعفا كـرده     دانم رفقا اطالع دارند يا نه، كه در آغاز كار پلنوم              نمي
بودم، زيرا در همان اولين جلسه پلنوم مذكور آشكار شد، كه در پي نقشه سه سال                

وجه نبايد    پيش، يعني نقشه پلنوم هجدهم، طرح تازه ديگري ريخته شده، كه به هيچ            
  .تحمل كرد لذا بالفاصله شرح زير را كتباً به پلنوم داده جلسه را ترك كردم

رفقا، !  به پلنوم نوزدهم كميته مركزي حزب توده ايران        -1986 ماه مه سال     14«
 كه پلنـوم هجـدهم تـدارك آن را بـه            - هيأت سياسي به جاي تشكيل پلنوم وسيع      

 غافلگيرانـه در اولـين جلـسه عـادي، پيـشنهاد تـشكيل        -اش گذاشـته بـود        عهده
 اساسنامه حزبي حـق     را مطرح ساخته در اين پيشنهاد مخالف موازين و        » كنفرانس«

  .كنگره را هم برايش قائل است
توان ناميد، زيرا تأييد اين پيشنهاد رأي   اين عمل را جز يك اقدام ضدحزبي نمي       

 و در نتيجه، -پذيريد  كه متأسفانه اكثر شما آن را مي    -به انحالل كميته مركزي است    
ود آنهـا   شود كه هيأت سياسي خ      انتخاب كميته مركزي جديد به گروهي محول مي       

هرگونـه اسـتدالل    . را تعيين و برگزيده و نه واحدهاي حزبي و نه كميتـه مركـزي             
اي و تقاضاي رعايت موازين حزبي فايده نبخـشيد و هيـأت سياسـي بـه                  اساسنامه

خصوص در پافشاري و اصرار خود باقي مانده، از اين رو براي اينكه در يك عمل                
ت عضويت كميته مركـزي اسـتعفا       ضدحزبي شركت نداشته باشم، باالجبار از سم      

  اكبر شاندرمني                                                                       .دهم  مي
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 از همان آغاز آشكار       سياسي ابتدا به ساكن نبود،     هيأتبنابراين، استعفاي من از     
اعالم داشتم، كه در    » كنفرانس«ا  شدن توطئه جديد ضدحزبي، مخالفت خويش را ب       

  .پرونده پلنوم نوزدهم ضبط است
ممكن است اين سئوال پيش آيد كه چرا پس از استعفا در پلنـوم نـوزدهم، در                 

حضور يافتم؟پاسخ چنين اسـت كـه اوالً پلنـوم نـوزدهم اسـتعفايم را               » كنفرانس«
جلـسه  نپذيرفت و به شركت در جلسه دعوتم كرد، علي ايحـال در بازگـشت بـه                 

مجدداً رسماً اعالم داشتم كه فقط به احترام اعضاء پلنوم دوباره در جلسه شـركت               
را بـه رسـميت     » كنفـرانس «كنم، ولي اين بدان معنـا نيـست كـه قـانع گـشته                 مي
اي عليـه حـزب    شناسم، من تشكيل آن را مخالف همه موازين حزبـي و توطئـه        مي
يش را اعـالم كـنم و اسـتعفايم را بـه            نظر خو » كنفرانس«ثانياً ماندم تا در     . دانم  مي

برسانم و سپس آن را ترك كنم، ليكن در اثر مراجعات بعضي از             » كنفرانس«اطالع  
ام مبني بر خودداري موقت از آن كار، به خـاطر اينكـه             رفقاي مورد احترام و عالقه    

تشنج ايجاد شود، پذيرفتم و به همان مختـصر صـحبت           » كنفرانس«ممكن است در    
» كنفرانس«بايست تا خاتمه جلسات       ثالثاً من به اجبار مي    . اكتفا كردم » نسكنفرا«در  

 كـه    -را» كنفـرانس «محل جلسه را ترك نكنم تا مبادا افشاي محل تشكيل پلنوم و             
  . به من نسبت ندهند-يقين داشتم در كمتر مدتي فاش خواهد گشت

بـه نقـاط   براي مزيد اطالع رفقا بيجا نيست بگـويم كـه پـيش از بازگـشتمان          (
، بلكـه اسـامي نزديـك بـه نـود نفـر از              »كنفرانس«مسكوني، نه تنها محل تشكيل      

  ). سر زبانها بود، در باكو»كنفرانس«كنندگان در  شركت
را نبايد دال بـر رسـميت شـناختن آن          » كنفرانس«بنابراين حضورم در جلسات     

ادامـه داشـت بـا      » نفرانسك«اين را هم بگويم، كه واقعاً در چند روزي كه           . گرفت
كردم خويش را قانع سازم، به خاطر حزب از           خود در كشمكش بودم و كوشش مي      

همه اين تخلفها موقتاً چشم بپوشم و باعـث تـشنج جلـسات نـشوم و دوبـاره بـه                    
 تكرار همان كار غلطي كه در پلنوم هجدهم از من سر زد             -اي از كار بچسبم     گوشه

هاي ديگر، نتوانـستم وجـدانم را    ا مشاهده دغلي ـ ليكن تا لحظه آخر به خصوص ب       
  .راضي سازم

 رسـاند،   نتيجـه پردازم به داليلي كه مرا به اين          وار مي   به هر حال، اينك فهرست    
قائل بود، بلكه بر عكـس،      » كنفرانس«گونه صالحيتي براي      توان هيچ   كه نه تنها نمي   

 ضدحزبي، اقـدامي    اقدامي بود مخالف همه اصول لنيني تشكيالت و       » كنفرانس«آن  
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  :ضد حزب توده ايران، زيرا
اي نـشده و از       ترين اشـاره    ـ در اساسنامه حزب ما به چنين كنفرانسي كوچك        1

كنفرانس ملي و غيرملي و كشوري و سراسري بحثي بـه ميـان نيامـده اسـت، لـذا                   
اي با آن اختياراتي كه به آن داده شده بود، مخـالف اساسـنامه                تشكيل چنان جلسه  

  .توانست داشته باشد  خودي خود باطل بود و رسميتي نميبود، به
اطالع بوده، تنها در اولين جلسه        ـ كميته مركزي تا آخرين لحظه از اين امر بي         2

طبق (پلنوم نوزدهم، در گزارش سياسي به طور گذرا بدان اشاره شده بود، كه بعداً               
 آن هم هنگـامي در      دنبالش را گرفتند و به آن چسبيدند،      ) شيوه معمول چندين ساله   

از پيش انتصاب كرده » كنفرانس«پلنوم مطرح كردند، كه افرادي را براي شركت در        
وسايل و مدارك سفرشان را از كشورهاي مختلـف مهيـا سـاخته راهيـشان كـرده                 

شـدگان    بودند، لذا بايد گفت در واقع پلنوم نوزدهم پس از راهـي شـدن انتـصاب               
م نيز نه تنها در رد يـا قبـول آنهـا دخـالتي              پس، حتي پلنوم نوزده   . تشكيل گرديد 

 كننـدگان در   اطـالع بـود و شـركت        نداشت، بلكه تا آخرين لحظه از اين جريان بي        
  .گاه معرفي نشدند هم هيچ» كنفرانس«

ـ پلنوم نوزدهم خود اكثريت نداشت، يعني نزديك به بيـست نفـر از اعـضاء                3
 - در آن لحظـه     - پلنـوم  اصلي و مشاور كميته مركـزي مقـيم در مهـاجرت، در آن            

  :...حضور نداشتند، كه عبارتند از رفقا
را نه واحدهاي حزبي، نه كميته مركـزي،        » كنفرانس«ـ افراد شركت كننده در      4

نفري در نهان از كميته مركزي، به دلخواه خود انتصاب             سياسي پنج  هيأتبلكه تنها   
ز آنهـا اطـالع      سياسـي نيـز ا     هيـأت كرده است و شايد هم همه اعضاء پنج نفري          

اند و فقط سه يا چهار نفر آنها را انتصاب كرده باشند، ولي به هر صورت در           نداشته
  .كند  ماهيت امر فرقي نمي

هـاي كـشوري      همه كميته » كنفرانس«ـ پيش از انتصاب افراد براي شركت در         5
نيات خويش  و  » موافق طبع « را زير و رو كرده و دگرگون ساختند و اشخاص            اروپا

  .كردند» كنفرانس«را به كار گماشته و از بين اينان كساني را برگزيده راهي 
كس جز همـين پـنج        ـ حتي اسامي و سمتها و سوابق حزبي اكثر آنان را هيچ           6

  .شناسدشان داند و نمي نفر نمي
اند،   دست به نادرستيهايي زده   » كنفرانس«ـ به اين هم اكتفا نشده در روند كار          7

. از كمونيست، بلكه از مردم عادي غيرحزبي، ولي با وجدان نيز به دور است             كه نه   
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بدين ترتيب كه در سياهه تنظيمي كانديداهاي كميتـه مركـزي بـراي پيـشنهاد بـه                 
اسامي بيش از هشتاد نفر قيد شده بود، كه عده كثيري از آنان را نـه بـا                  » كنفرانس«

با اسم كوچـك مـستعار، مـثالً        نام و نشان و مشخصات و سوابق حزبي، بلكه فقط           
  .آورده بودند... حسن و حسين و تقي

پرسم، چند نفـر از آن عـده را، در آن             مي) 1... (در اينجا من از شما شش رفيق      
 -»كنفـرانس «لحظه اخذ آراء البته غير از كـساني كـه از كميتـه مركـزي پـيش از                

  .ع بوديدشان مطل شناختند و از نام نشان و سابق و مسئوليتهاي حزبي مي
بـه  . شود  با اين همه، در چنان كالف سردرگمي باز نادرستي آشكاري ديده مي           

مـن بـه اصـرار      . نامي نيز قيد شـده بـود      » كاظم«اين ترتيب كه در آن سياهه اسم        
كساني كـه بـه    .  است هاموني... را معرفي كنند، كه گفتند رفيق     » كاظم«خواستم آن   

 را در نظـر     در سياهه آورده شده، رأي داده بودند همان رفيـق هـاموني           » كاظم«آن  
ديگري در ميان نبود و به اصطالح صـاحب چنـان       » كاظم«داشتند، زيرا نام مستعار     

حضور نداشت، اما هنگامي ديدند رفيق » كنفرانس« در - غير از هاموني-نام ديگري
قيد شده در سياهه كسي » كاظم« اكثريت آورده است، مدعي شدند كه گويا هاموني

جالـب  .  اسـت ديگر چه كسي» كاظم«ولي باالخره نگفتند آن !  است غير از هاموني  
، كه از آن پشيمان     اينجاست، كه يكي از كسان رأي مخالف دهنده به من و هاموني           

شده بود، اعتراف كرد كه به وي البد به كساني ديگـر هـم سـپرده بودنـد بـه تـو                      
  .يمانمام پش  رأي مخالف بدهم، كه حاال از كردهو هاموني) شاندرمني(

جز يك توطئه آشـكار ضـدحزب تـوده         » ملي«به اصطالح   » كنفرانس«بنابراين  
 نبوده است، كه گروهي از همان فرداي يورش وحشيانه آخوندها بر حزبمان،              ايران

 را همچون سپر يا ماسكي به پـيش انداختنـد و            درصددش برآمدند و رفيق خاوري    
  ...تند و هنوز هم در حال پيشروي هستندگام به گام پيش رف

رفقا، با همه اين احوال فقط و فقط به خاطر اينكه در آن هنگام نداي حزب، به                 
 برسد، همـه ايـن      هر شكل و وسيله و حتي به هر قيمتي به گوش مبارزان در ايران             
ـ   . خالفكاريها از طرف همه معترضين گذشت و ناديده گرفتـه شـد            ر در  بـاري ديگ

شـكنان را     هـا، اصـول     شـكني   تجربه اثبات گرديد، كه عدم مقاومت در برابر اصول        
ناپذيري به حـزب و طبقـه    سازد كه در نتيجه زيانهاي جبران  تر مي   تر و گستاخ    جري

  .آورد كارگر وارد مي
كنيد كه به همين اكتفا كردند؟ ابداً و اصالً، تاخت و تاز بر               رفقا، شما تصور مي   
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در دو سال و نيم پس از پلنوم هجدهم به چه كارهايي دست             . ه دادند حزب را ادام  
  :نزدند

: اي از اعضاء اصلي و مشاور كميته مركزي از جملـه رفقـا            ـ طي آن مدت عده    
، ر، فريدون آذرنـو   وي، بابك اميرخسر  ، اكبر شاندرمني  ، رحيم نامور  اردشير آوانسيان 

 و ديگران را به كلي      ، حسين انورحقيقي  ، محمد آزادگر  ، سعيد مهراقدم  فرهاد فرجاد 
، نه تنها اطالعي    »اند  كنسروشان كرده «ه بود   از كارها بركنار داشتند، كه معروف شد      

آوردنـد، بلكـه اغلـب        دادند و حتي مشورتي با آنان به عمـل نمـي            از كارشان نمي  
  .گذاشتند نشريات خود را نيز در اختيارشان نمي

اند كه آن عده از اعضاء اصلي و مشاور كميته مركزي، كه              تاكنون معلوم نكرده  
اند و مهـاجرت را بـه مبـارزه در             ايران بازنگشته  برخالف تصميم پلنوم شانزدهم به    

اند، آيا عذرشان موجه بود يا بدون عذر موجه و فقـط بـه خـاطر      ترجيح داده  ايران
شـان عـضو كميتـه        آسودگي زندگي از مهاجرت دل نكندند؟ و واقعاً كـدام يكـي           

  اند؟ مركزي بركنار بوده
رفته قول و قرارهايي گذاشته، اعالميه      با احزاب و سازمانهاي گوناگون تماس گ      

هـاي احـزاب بـرادر بنـام          انـد، در كنگـره      به نام كميته مركزي امضا و منتشر كرده       
انـد و گفـت و        نمايندگان كميته مركزي حزب ما سخنرانيهاي دراز و كوتـاه كـرده           

  .نده استخبر ما  از آنها بي.م. اند، كه روح ك شنودها داشته
  .ـ استراتژي حزب را عوض كردند، بي آنكه با كميته مركزي در ميان بگذارند

برده پناهنده شده بودند، چنـان رفتـار          در  ـ بهترين فرزندان حزب را، كه جان به       
هاي حزبي مجبـور      اي با آنان در پيش گرفتند، كه عده كثيري از اين ذخيره             خصمانه

 غرب رهسپار گردند و اين مهـاجرت ثـانوي          شدند كشور شوراها را ترك گفته به      
  .همچنان ادامه دارد

» تـز «اين گروه ضدحزب از همان آغاز ورود اولين دسته پناهندگان از ايران                ـ
 مـشكوكند   همه نوآمدگان از ايران   «ده به كار انداختند كه      راي را از چنته درآو      كهنه

 كه حال ديگر در حكم تئوري عمل         -»تز«اين به اصطالح    . »اال عكسش ثابت شود   
شود، امـا پـشت سـر         داغ زده مي  » نابابان« همچنان حاكم است و بر گرده        -كند  مي

اندازند، همانطور كـه در       كساني كه اين برچسب چسبندگي ندارد، شايعاتي راه مي        
  .غياب من

هرگـاه از مـن بـراي دعـوت رفقـايي كـه در              . رفقا، مرا به درستي درك كنيد     
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گفتگو به عده زيـاد از همانهـا رأي           خواستند، بي   حضور داشتند رأي مي   » كنفرانس«
شكنيهاي آشكار به منظـور از        دهم، ولي درد بر سر اصول         دادم و باز هم رأي مي       مي

ناپـذير    هم پاشيدن حزب است، كه از طرف اين عده در پيش گرفته شده و تحمـل               
  .باشد مي

را بـراي شـركت در پلنـوم وسـيع          ـ اينان كسي از مسئولين امور حزبي ايران         
» باب ذوقشان «دعوت كردند، ليكن پس از ورود وي به مهاجرت، متوجه شدند كه             

در پلنـوم   . محـروم كردنـد   » كنفرانس«نيست، به عناويني آن رفيق را از شركت در          
شش نفر از اعضاء اصـلي    ) كه اقالً بيست نفر از اعضايش حضور نداشتند       (نوزدهم  

در . و دستجمعي اخراجشان كردند   » محكوم«ي را در غيابشان     و مشاور كميته مركز   
  تواند احساس مصونيتي داشته باشد؟ چنين فضا و با چنين شيوه رفتار آيا كسي مي

توانـستند   ـ در فاصله بين دو پلنوم چند تن از رفقاي ارزشمند مـا را، كـه مـي            
هـاي    غمـه  حزب را در اكناف جهان با قلـم و ن          يهمچون شيپور انقالب نداي رسا    

 و مبارزان در ميدان نبـرد را تـشجيع كننـد و قـوت قلـب                 آتشين خود مردم ايران   
بخشند، به عناوين گوناگون در قفس كردند تا خاموش بمانند و آوايشان به گـوش               

  . و جهان نرسدمردم ايران
  .بينم اج نميرفقا، در اينجا همه شما شاهد بوديد و به شرح و بسط آن احتي

با همه آن احوال، همانطور كه قبالً اشاره شد، بنـا بـر خواسـت و صـالحديد                  
اي از رفقا، كه برايم محترم و عزيزند، بر خود فشار وارد آوردم تا موقتـاً همـه                    عده

اينها را ناديده انگارم و در راه احياء حزب گامهايي به قدر توانم بردارم و به سـهم                  
باقي مانـدم و آن را تـرك        » كنفرانس«لذا در   . ياري رسانم خود به نحوي به حزب      

  .تري برخوردم زنيهاي تازه نكردم، ليكن هر بار با شيوه
سفيدان حضور داشتيد و قـرار بـود          شما رفقايي كه در جلسه به اصطالح ريش       

» كنفـرانس «تعيين گردد و بـه      . م. كانديداهايي براي عضويت اصلي و مشاورت ك      
منظره را به خاطر بياوريد، كه دالالن بازارهاي ايـران را تـداعي             پيشنهاد بشود، آن    

 چهار ماه پيش يا بيشتر آمـاده كـرده          -آنها ليست اسامي افرادي را از سه        . كرد  مي
كرد و اكثر آنها اسمهاي كوچك ماننـد          بودند كه تعدادشان از هشتاد نام تجاوز مي       

آنكه الاقل سـوابق و       د، بي آن هم مستعار بود، عرضه كردن     ... حسن و حسين و تقي    
» كنفرانس«هاي حزبيشان را برشمارند و قرار شده بود كه اقالً در              مسئوليت و درجه  

 كـه ايـن كـار را        ئوليت درجات حزبيشان را شـرح دهنـد،       نشان دادن محل مس     بي



909  )1362  ـ1368(بقاياي حزب توده پس از انحالل 

 نفر را به اصـطالح     60نكردند آن ليست معروف را بر همه تحميل كردند و بيش از             
  .از رأي گذراندند

اين رفقا در   . اي به عنوان حاشيه بگويم تا شما تصورش را بكنيد           در اينجا جمله  
 با همان عده معدود اعضا اصلي و مشاور كميته مركـزي            19 و   18فاصله دو پلنوم    

گرفتند، در حاليكه اكثر آنها در يك يـا دو            به بهانه عدم امكان و وسيله، تماس نمي       
 و تعدادشان به مراتب كمتر از اين عـده          كشور همجوار سوسياليستي اقامت داشتند    

بود، حاال با اين عده پراكنده در شرق و غرب چگونه تماس خواهند گرفـت و بـه                  
  )خواهند نشاند؟» به كرسي«اصطالح خودشان از اين پس دموكراسي حزبي را 

باري، اين رفقا توانستند با جار و جنجال و قهر و آشتي و حتي غش و ضـعف                  
 جنگ زرگريها اسـامي افـراد موردنظرشـان را در آن ليـست              طبيعي و ساختگي و   

  نيز انتخاب شـد، كـه در ايـران         .م.بگنجانند، كه در ميان آنها كسي به عضويت ك        
به كادرها و افـراد دسـتور داده بـود خـود را بـه سـپاه                 ... طبق خواست دادستاني  

 معرفي كنند و باز كسي ديگر را در آن ليـست گنجاندنـد كـه بـا آنكـه                    پاسداران
مسئوليت سازمانهاي ايالتي را به عهده داشـت، در همـان يـورش اول بـه سراسـر            

  .سازمانها اطالع داد كه حزب منحل شده ديگر وجود ندارد و پراكنده شوند
 اين قبيل بـاز هـم در        چه بسا كه از   . شناسمشان  اينها دو نفري هستند كه من مي      

  .آن ميان باشند
اند و حتـي وي را كانديـداي            شركت داده » كنفرانس«را در    ... 1باز كسي مانند  

چه خوب به حساب خون شـهيدان حـزب         (كميته مركزي كردند    » عضو افتخاري «
 و   عـضو كميتـه ايـالتي تهـران        1334اين شخص تا سال     .) كنند  بذل و بخشش مي   

 زنـداني شـد و بـه ماننـد          1334در همان سال    . بود) حومه( تهران   5مسئول بخش   
 مـنش    و كي  بسياري ديگر ضعف نشان داد و بنا به گفته رفقاي معتبر مانند جوانشير            

و شك كردند كه با پليس همكاري        از همان زندان بد     در ايران  و جعفر صداي وطن   
دارد و پس از انقالب بهمن، حزب تقاضاي عضويت مجـددش را نپـذيرفت و بـه                 

اي اطالعـات در مـسائل        عقب انداخت و فقط در اواخر شعبه دهقاني بـراي پـاره           
 بودم بـه مـن      تا آخرين لحظه كه در ايران     . كرد  ارضي و دهقاني از وي استفاده مي      

  ...ده بود از روبرو شدن و مالقات با وي بپرهيزمسپرده ش

                                                            
 .، عضو قديمي حزب توده استمهندس صادق انصاري منظور .1
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دهند يـك عـضو مـشاور        اند، كه به خود اجازه مي       اين رفقا چنان جري شده    ... 
 .م. اطالع و پنهان از كميته مركزي، اخراج كنند و نه تنها به ك              كميته مركزي را، بي   

 هيـأت  و حـي در  19سـش مكـرر در پلنـوم     گزارش دهند بلكه در برابر ايـن پر      .
هـم حاضـر   » كنفرانس« در پلنومها شركت ندارد و در سياسي، كه چرا غفار كندلي    

نشده، به دروغ متوسل شوند و بگويند كه به علت بيماري نتوانسته اسـت شـركت                
 سياسـي مطـرح كـردم ناشـنيده         هيأت 1986 اوت   22وقتي حتي در جلسه     ! كند؟

  .رفته جواب ندادندگ
نهم، كه بـر اسـاس        به گناه خود گردن مي    ... رفقا، من در اينجا در پيشگاه حزبم      

اين تصور غلط، تصور اينكه وجدان انقالبي اين گروه بيدار خواهد شـد و از ايـن                 
آيـي    پس نيروي خويش را در راه احياء حزب به كار خواهنـد بـست، در گـردهم                

اختيار كردم و پس از آن صادقانه به مـدت دو           سكوت  » پلنوم هجدهم «معروف به   
با آنكه به عنوان اعتراض به تشكيل » پلنوم نوزدهم«سال و نيم در انتظار نشستم، در 

آنچنـان  » كنفرانس«م استعفا كردم ولي در جلسات      . از عضويت ك  » كنفرانس ملي «
فشاگري كه بايد وظيفه يك عضو پرسابقه بمانند من بود، قاطعيت به خرج ندادم و ا              

را، به مناسبت همان تصور غلط، تا به آخر نرساندم، خود را در برابر حزبم گناهكار 
  .دانم مي

سـنگران    مـسلكان و هـم      رفقا، كساني كه با معتقدات و مقدسات حزبي، با هـم          
هـا خواهنـد      چنين رفتار دارند، در فرداي انقالب با خلقهاي ستمديده وطنمان چـه           

  ...كرد؟
  1986 اوت سال 22 -1365 مرداد سال 31

  اكبر شاندرمني

چنـين بيـان    » كنفـرانس ملـي   «و  » پلنوم نوزدهم « نيز ارزيابي خود را از       اردشير آوانسيان 
  :دارد مي

. اطالع زيـر را داد     پس از برگشت از پلنوم و كنفرانس با تلفن به من             فروغيان«
هاييـست     گفتم اين چه حقـه     قبل از كنفرانس داد زدم و به خاوري       «:  گفت فروغيان

ها و  ايد؟ با صداي بلند به او گفتم من در جلسه حزبي تمام حقه           كه شما راه انداخته   
فـتم او حـالش     وقتي اين جمالت را به او بلند گ       . تقلبات شما را فاش خواهم كرد     

 شروع كرد از من التماس و خواهش كـردن          سپس خاوري . خراب شد و غش كرد    
مـن ديگـر در مقابـل التمـاس او     «: او ادامـه داد » .تا اين اسرار را در جلسه نگويم   
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از او پرسيدم شما در اثر التماس او از فاش كردن موضـوع گذشـت           » .ساكت شدم 
  »م چه كنمدان نمي« : كردي؟ جواب داد

رساند    را به او گفتم او منكر نشد، كه مي          عين حرفهاي فروغيان   وقتي به خاوري  
اما نظر مـن دربـاره رفتـار    .  عين اين جمالت را به او گفته بود     در حقيقت فروغيان  

 ناراحت شده و نتوانسته در اين موضوع تقلبـات           چيست؟ وجدان فروغيان   فروغيان
 از او خواهش و التماس كـرد، اينجـا      وقتي خاوري .  و ديگران را قبول كند     خاوري

بايـستي در يـك موضـوع جـدي و             نمي فروغيان. دهد   را نشان مي   ضعف فروغيان 
 و  هنوز بـه ماهـا دربـاره تقلبـات خـاوري         فروغيان.  گذشت كند  يحزبي به خاور  

ام  ام و خواهش كـرده    در صورتي كه من به او نامه نوشته       . شركاء چيزي نگفته است   
مـن  . ام  هنوز جوابي از او دريافت نكرده     . تمام اين حقايق را به حزب بايستي گفت       

 چقدر اهميت به اين موضـوع        حزب لنين  27گويم شما ببينيد كنگره        مي به فروغيان 
كنندگان جلـسه     اتفاقاً يكي از اشتراك   . دهد كه حقايق بايستي آشكارا گفته شود        مي

گفـت تمـام     توپيـد و      به خـاوري   فروغيان«: او گفت . همين داستان را به من گفت     
البد يك عده ديگـر هـم ايـن داد و           » .هاي شما را در جلسه فاش خواهم كرد         حقه

  .اند بيداد را شنيده
گويد ما سه و نيم نفر، به اخراج رفقاي سـه گانـه اولـي رأي               مي اينكه فروغيان 

، داديم، منظورش را من اين طور درك كردم كه در اصل سه نفـر، يعنـي خـاوري                 
امـا  .  است نفري كه نداريم، اما هدف از نيم نفر خود فروغيان           ، نيم ، الهرودي صفري

كند؟ آنچه من فهميدم آن است كه رأي خود را نيم             چرا خود را نيم نفر حساب مي      
 نمـوده   كند و خطـاب بـه خـاوري           وجدانش اعتراض مي   فروغيان. كند  حساب مي 

من شديداً به شما اعتراض نموده چرا كه، تمام عمليـات شـما در امـور                «: گويد  مي
هـاي   بازي و شارالتاني است، كه من در جلسات تمـام حقـه            پلنوم و كنفرانس حقه   

شما را خواهم گفت تا مـردم بداننـد كـه تمـام فعاليـت شـما در ايـن جلـسات                      
. اي هـم شـنيدند      من اين جمالت را بلند داد زدم و عده        «: گويد  او مي . تبازيس  حقه

.  را چند رفيـق ديگـر نيـز بـه مـن گفتنـد              اتفاقاً موضوع غش كردن علي خاوري     «
 زياد التماس و خواهش كرد كـه موضـوع را بـه كـسي               گفت خاوري    مي فروغيان

خوب «: گفت، از او پرسيدم      اين داستانها را به من مي      با تلفن فروغيان  وقتي  . نگويم
تو چگونه خواهش او را قبول كردي و نرفتي به جلـسه حزبـي تـا مطـرح نمـوده                    

بـاز  . »دانـم   خود نمـي  «: او در جواب با صداي يواش گفت      » حقايق را فاش كني؟   
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معلـوم شـد كـه      » دانـم   نمي«: ادبه من جواب د   » شود كرد؟   خوب چه مي  «: پرسيدم
 سه نفر     با چند نفر ديگر از اعضاي كميته مركزي از آن جمله نامور به عده              فروغيان
ولي، به سه نفر بعدي رأي اخراج       . رأي اخراج دادند  ) ، فرجاد ر، آذرنو بابك(اولي،  
او ضـمناً   .  پس از برگشت از پلنوم به من اطالع داد         اين صحبتها را فروغيان   . ندادند

اخيـراً يعنـي در روز      . گفت من طرفدار بودم كه اين سه نفر دعوت به جلسه شوند           
 به من تلفن كرد و گفت وضع تا بخواهيـد بغرنجتـر              باز فروغيان  1986 دسامبر   15

سربـسته بـه او   .)  اسـت منظورش خـاوري . (ني اين افراد ادامه دارد شده و شارالتا  
 به خانه من آمده بود و دهها بـار گفـت مـن    گفتم، روزهاي دهم و يازدهم خاوري   

ام، من بعداً، هميشه در تمام امور حزبي با شـما مـشورت خـواهم                 اشتباهاتي كرده 
بعداً در مسايل حزبي با شـما       :  خيلي شمرده گفت   كرد، و هنگام خداحافظي دو بار     

به عقيده من مشورت با من اصل نيست، اصل آن است كه با » .مشورت خواهم كرد 
 با صداي بلنـد     همينكه جمله من تمام شد، فروغيان     . تمام رفقا بايستي مشورت كرد    

  »!گويد دروغ مي! گويد او دروغ مي«: دوبار جمله زير را گفت
 سه بار با تلفن با من حرف زد، قبل از پلنوم نوزدهم به من گفته                اتفاقاً فروغيان 

او اولين كسي بود كه به من دعوت جلسه را .  جلسه خواهد شدزوديبود به همين 
حق . پرسيدم در كجا؟ گفت نه چندان دور از اينجا، ولي نگفت در كجا            . اطالع داد 

واست آشكارا با تلفن بگويد، كه مبادا ديگـري از آن اسـتفاده             او نخ . هم همين بود  
 تمام كارهاي حزب را     اين اعضاي فرقه دمكرات   «: او اين جمله را به كار برد      . كند

  ».اند در دست گرفته و براي حزب توده كوچكترين سهم را گذارده
آهـن     گفتم اگر امكان آمـدن بـا راه        »شما به جلسه خواهيد آمد؟    «: از من پرسيد  

اتفاقاً هر سه بار گوشي تلفن را ناصراني گرفته كمي صـحبت            . توانم بيايم   باشد مي 
فتم رمن نتيجه گ  .  و عقيده هر دو نفر يكنواخت بود       داد به فروغيان    كرد سپس مي    مي

در مـسايل   كننـد و هـر دو نفـر           كه هر سه بار از تلفن حـزب تـوده اسـتفاده مـي             
  .اند عقيده هم

يكي از گناهان هيأت اجرائيه آن است كه، شش نفر اعضاء و مـشاورين كميتـه           
اند، در صورتي كه اين حق كميته مركزي است كه شش نفر              مركزي را اخراج كرده   

را در جلسه حاضر نموده و در حـضور همـه اعـضا و مـشاورين كميتـه مركـزي              
  .رسيدگي نموده و رأي صادر كند

 گفتم كه شما سه جلسه راه انداختيد كه هر سه غلـط و خـالف                ه خاوري من ب 
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طبـق بـرآورد   . الح پلنوم نوزدهم راه انداختيدطشما به اص. اصول حزبي بوده است  
 در اين جلسه پلنوم نوزدهم، نصف اعضا و مشاورين كميته مركزي            رفيق شاندرمني 

تواند حزبي و اصولي باشـد؟ ايـن هـم     يا اين نوع پلنوم ميآ. اصالً حضور نداشتند  
 اسامي تمام افرادي كه در پلنوم نوزدهم غايب بودند    رفيق شاندرمني . يك گناه شما  
من . او تمام ايرادهاي جلسه نوزدهم و جلسه بعدي را هم آورده است           . آورده است 

 شما چـه حـق داريـد كـه در پلنـوم             شود  سئوال مي . كنم  اين مسايل را تكرار نمي    
نوزدهم نصف اعضاء و مشاورين كميته مركزي را دعوت نكنيد؟ اتفاقاً شـما طـي               

ايد كه از سر تا پا غلط و غيراصـولي            مدت يك ماه و اندي سه جلسه دعوت كرده        
شما بالفاصله بعد از پلنوم نوزدهم، جلسه ديگري راه انداختيد بنام كنفرانس            . است
كلمـه ملـي مربـوط      . تواند عنوان كنفرانسهاي ما باشد       نمي نفرانس ملي اوالً ك . ملي
اي،   توانيم كنفرانسهاي خود را حزبي، تـوده        ما مي . شود به سازمانهاي بورژوايي     مي

اختيـاراتي بـه    . ايـد   شما گناه بزرگـي انجـام داده      . نه ملي . خلقي و مردمي نام نهيم    
شما به اين كنفرانس حق كنگـره را  . ف اصول حزب استايد كه خال    كنفرانس داده 

يعني كميته مركزي در اين جلسه استعفا داده است و كنفرانس كار كنگـره              . ايد  داده
اي انتخاب كرده است، كه اصـالً چنـين حقـي را              را انجام داده، كميته مركزي تازه     

 كنفرانـسهاي ايـالتي      يعني از تأسيس حزب كمونيست ايـران       1920از سال   . ندارد
داده و كميته ايـالتي مربوطـه را نيـز انتخـاب       ايم كه امور اياالت را انجام مي        داشته

ما كنفرانس ايـالتي    . ايم  وقت كنفرانس كشوري نداشته     ما اصوالً هيچ  . كرده است   مي
ايم كه نگارنده اين سند در اين كنفرانـسهاي            داشته  و تهران  ، آذربايجان در خراسان 

من از اين اشخاصي كه جلسه كنفرانس ملي را دعـوت           . ايالتي اشتراك كرده است   
ايد كه در كشوري كنفرانس ملي دعـوت كننـد و             پرسم، آيا هيچ شنيده     اند مي   كرده

چنين چيزي  .) منظورم احزاب برادر است   (اين كنفرانس مقام كنگره را انجام دهد؟        
  .سوادي و رسوائي است اين ديگر خيلي بي. شما پيدا نخواهيد كرد

 118 در حـدود      در كنفرانس به اصطالح ملـي      طبق نوشته رفيق اكبر شاندرمني    
فـر بـرايم     ن 118خود همين   .  بودند نفر شركت داشتند كه بيست و چند نفر از باكو         

شود بيست و چند نفـر را آورده، امـا در حـدود                مي خوب از باكو  . مشكوك است 
اند؟ البته اين عده بايستي از مهاجرين بعـد از يـورش         نفر نماينده از كجا آمده     118

انـد يـا مـستخدم        يا محصل . كنند، باشند   اي كه در غرب زندگي مي       آخوندها و عده  
اند براي كنفرانس، الاقل   نفري كه انتخاب شده118خوب . يميبيكار و يا مهاجر قد 
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آيا مـا  .  نفر نماينده انتخاب كنند 118هزار يا دو هزار نفر عضو حزب بايد باشند تا           
اي نماينـده     بنـابراين روي چـه قاعـده      . كـنم     اين همه مهـاجر داريـم؟ بـاور نمـي         

ـ     اينكه فروغيان مي  . اند؟ من سخت مشكوكم       فرستاده ه شـارالتاني بـوده،     گويـد حق
چيزي كه زننده و خيلي حقه است اينكـه آقايـان   . تواند يكي از آنها همين باشد      مي

اي، حدود شصت و چنـد نفـر را بـراي عـضويت اصـلي و              عده«در اين كنفرانس    
از نامـه اكبـر     (» ند كه به اصطالح انتخاب شـدند      دمشاور كميته مركزي كانديد كر    

اما حقه يا ناپاكي در آن است كه اين عـده را كـه بايـستي عـضو يـا                    ). شاندرمني
به عالوه اسـامي ايـن      . شناخت  مشاور كميته مركزي بشوند، اصالً كسي آنها را نمي        

. انـد   عده را به كلي عوض كردند، مثالً نام حسين را عـوض نمـوده علـي نوشـته                 
. شناسيم   اصالً نمي  گويند، ما اين اشخاص را    مضحك اينجاست كه رأي دهندگان مي     

. آينـد   شود و افراد موردنظر از ماشين انتخابات درمـي          در آخر جلسه، آراء جمع مي     
دانند به چه اشخاص رأي داده        شود؟ اعضاي كنفرانس نمي     مسخره باالتر از اين مي    

آيا اين جنايت نيست؟ افراد كنفرانس، اعـضايي را كـه بـه             . و يا بايستي رأي دهند    
. شوند بايد بشناسند و به آنها اعتماد داشته باشند           انتخاب مي  عضويت كميته مركزي  

ايـن كـاري   . انتخاب شوندگان بايستي سابقه مبارزاتي و فعاليت حزبي داشته باشند     
اكبـر  . باشـد   سـوادي هـم مـي      اين كار عالمت بـي    . كه شده توهين به حزب است     

ت كه بيش از    شاندرمني كه در كنفرانس اشتراك كرده و از كمونيستهاي قديمي اس          
من نه اينكه اكثر آن عـده را        «: نويسد  پنجاه سال سابقه حزبي دارد، در نامه خود مي        

اين ديگر مسخره و شارالتاني اسـت       » .دانم    شناسم، بلكه اسامي آنها را هم نمي        نمي
كه از ميان شصت و چند نفر بايستي افراد كميته مركزي و مشاورين انتخاب شوند               

در تمام احزاب كمونيستي جهان و در حـزب         . كند» اداره «تا نهضت كمونيستي را   
كنند و    سال است فعاليت مي66 و سپس در حزب توده كه بيش از      كمونيست ايران 

دادند كه شـناخته شـده،        اند، هميشه به افرادي رأي مي       صدها و صدها قهرمان داده    
اص خـود را بـا نـام و نـام فـاميلي معرفـي        و اين اشخ  . دار و برجسته باشند     سابقه

معلـوم  . تواند هـم انتخـاب كنـد        شناسد نمي   جلسه اشخاصي را كه نمي    . كردند  مي
سه نفره ليست اسامي دروغين را خـود نوشـته و بـه دسـت               » رهبران«شود كه     مي

. انـد   آوري آرا خود بدانند چه كساني انتخاب شده         كه پس از جمع   . اند    ديگران داده 
كنندگان  كنند ولي انتخاب    ود ليست تهيه كرده و اسامي افراد را عوض مي         رهبران خ 

يك منظره ديگـر از كنفـرانس طبـق         . اند    ساني را انتخاب كرده   كنبايستي بدانند چه    
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چند نفري هم با ماسك به كنفرانس آورده بودنـد          «:  چنين است  نامه اكبر شاندرمني  
شود؟ اوالً معلوم نيست اين چند        مسخره باالتر از اين مي    » .اند   آمده كه گويا از ايران   

اند يا نه؟ از اين   آمدهاند، راستي راستي از ايران نفر كه با ماسك وارد كنفرانس شده   
كه كنفرانس ملي را    » رهبران« خوب شما به اين آقايان      . مهمتر موضوع ديگري است   

. ايد بگوييد كه كنگره قاعدتاً مهمترين ارگان حزبي است          ه كار برده  به جاي كنگره ب   
ايـن كنگـره حـق      . كنيـد   شما آقايان اعتماد به كنگره نمي     . كنگره رهبر حزب است   

انـد      شود چند نفر با ماسك رهبر كنگره شده         معلوم مي . شناختن افراد حزب را دارد    
، بلكه رفقاي ديگري نيز    اندرمنياين اطالعات را نه فقط ش     . نه كنگره رهبر اين افراد    

  .از كار مخفي به كمدي بيشتر شباهت دارد» رهبران«اين درك . اند  تأييد كرده
شود كه معلوم نيست چه اشخاصـي در كنفـرانس ملـي     وقتي صحبت از آن مي   

جهت نيست كه برخي از كمونيـستهاي دنيـا ديـده مـشكوك               اند، بي   اشتراك كرده 
اند در آن شركت كنند؟ يا        كنندگان اين كنفرانس حق داشته         كه آيا شركت   .شوند  مي

اشخاصي بودند كه به كنفرانس آورده شدند، تا با رأي خود، يعني با رأي سـياهي                
اي را به دروغ وارد كميته مركزي كنند؟ كنفرانس قانوني يا پلنوم وسـيع                لشكر عده 

س را تهيه نموده، به پلنوم وسـيع        بايستي ليست كامل اعضاي اشتراك كننده كنفران      
. انـد  تحويل دهد تا روشن شود چه اشخاصي در اين كنفرانس ملي اشـتراك كـرده    

آنها نيز معلـوم    ) دروغين(البته اسامي واقعي اين اشتراك كنندگان و اسامي مستعار          
و آنگاه بايستي روشن شود، چه اشخاصي در هيـأت رئيـسه جلـسه، آراء را                . شود

بات با دست چه اشخاصي عملي و به نفـع چـه            قلتا روشن شود، اين ت    اند؟      خوانده
كنندگان به اصطالح كنفرانس ملي به من         يكي از اشتراك  . اشخاصي اجرا شده است   

اما، در جلسه رسمي    . تا به او صدمه نرسد    . برم  من حاال نام او را نمي     . (چنين گفت 
 كه مسئوليت حزبـي هـم       اينك گفته اين رفيق مؤمن    .) حزبي نام او را خواهم آورد     

به مـا  . شناختم كنندگان كنفرانس را نديده و نه مي       من اكثريت اشتراك  «: داشته است 
مـن  . شناسيد رأي ندهيد    شناسيد به او رأي بدهيد و اگر نمي         گفتند، اگر كسي را مي    

كوشيدم امتحان كنم   . از اين وضع مشكوك شدم و اوضاع را غيرطبيعي درك كردم          
به دو نفـر نزديـك   .) زدند اتفاقاً اكثريت به زبان تركي گپ مي      (.شايد چيزي بفهمم  

ايد؟ چه شغلي داريد؟ ديـدم ايـن دو نفـر مثـل اينكـه                 شده پرسيدم شما چه كاره    
خواهند سر خود را      معلوم بود نمي  . خوششان نيامد و خواستند به من چيزي بگويند       

خواهيـد از     ايم چرا مي   من گفتم، ما با هم در كنفرانس اشتراك كرده        . به من بگويند  
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من پنهان كنيد؟ آنها مجبور شدند حقيقت را بگويند كه هر دوي آنها دهاتي يـا بـه                  
دهاتي عضو كلخـوز    . كنند   در كلخوز كار مي    قول خودشان در آذربايجان شوروي    

  .(!!)بودند
در اسـناد   ايـم كـه       در حزب طي سالهاي متمادي گفتگوها و بحثهايي كـرده         ... 

به خصوص كه نوارهاي طوالني از جلسات پلنومها در دسـت         . حزبي موجود است  
 حزب لنين يكي از شعارها اين است كه حقيقت را بايستي بـه              27در كنگره   . داريم

در . ها بايستي آشكار و روشـن حـرف زد          با توده . مردم گفت تا كارها درست شود     
از آن جملـه،    . اد رواج داشته است   دوران مهاجرت متدهاي خشن و ديكتاتوري، زي      

شـناختم؛ وي      را كمونيـست مـي     با اينكه غالم دانـشيان    .  است روش غالم دانشيان  
 آن بود كـه سـه       رحم بود، كافيست بگويم روش دانشيان       كمونيستي كم سواد و بي    

خواهيد گفـت   . ابي نموده، از حزب اخراج كرد     گروه بزرگ حزبي را نادرست ارزي     
فرامـوش  .  سـئوالي بجاسـت     كنم؟ اين،   اين در گذشته بوده، حاال چرا يادآوري مي       

. انـد    بوده  در سالهاي دراز معاون و كمك دانشيان        و صفري  نكنيم كه رفقا الهرودي   
اين بار، اين   .  انجام دادند  -19قبل از پلنوم به اصطالح      عين اين رفتار و برخورد را       

 بـا آشـنايان   انـد از خـاوري   اينان عبـارت . اند مسئوليت را سه نفري به عهده گرفته    
آنها شش نفر اعضاء و مشاورين كميته مركزي را         .  و الهرودي  قديمي خود، صفري  
اين كجاش بـوي كمونيـستي      . باً از كميته مركزي اخراج كردند     بدون رسيدگي، غيا  

آن هم در چه دوراني اين كار را        . دهد؟ كجاش حزبي، اصولي و وجداني است        مي
در دوراني كه حزب لنين صحبت از صلح، انسانيت، حقيقت و دمكراسي را             ! كردند

 دمكرات  هنگامي كه فرقه  . حزب توده » رهبري«اين است   . كند  شب و روز تبليغ مي    
جهت اخراج كرد، رهبري حزب تـوده شـديداً           ، سه گروه را از حزب بي      آذربايجان

اي از مـسئولين   گروه چپ حزب توده بـا عـده   .  بود مخالف سياست خشن دانشيان   
دار حـزب،     اتفاقاً رفيـق سـابقه    . كردند  سخت همكاري مي   فرقه دمكرات آذربايجان  

رفيـق  .  كه لياقت رهبري فرقه را داشت از امور حزبي دور شـده بـود              رفيق شميده 
 شناختم، رفيقي بود انقالبي و با ارزش به نام كنـدلي            ديگر كه من او را از پيش مي       

رفقاي با ارزش فرقه    . ذاشتند حزب كنار گ   .م. كه حتي او را هم از كانديداتوري ك       
كردند عبارت بودند از كنـدلي، آذراوغلـي و يـك رفيـق               كه با حزب همكاري مي    

بـا  . ام و اكنون فوت كـرده اسـت         خيلي خوب كه متأسفانه نامش را فراموش كرده       
اما طي بيست سال وحدت دو حزب تنها        . رفيق رحماني هم مناسبات ما حسنه بود      
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شـدند و ايـن عـده طـي       م مي . بودند كه كانديداي ك    شش نفري از فرقويها      -پنج
اسناد و نوارهاي موجـود     . اند  بيست سال حتي چند دقيقه هم در پلنومها حرف نزده         

من اصرار خواهم كرد تا رجوع شود به اسـناد تـاريخ حـزب              . شاهد اين مدعاست  
خواهم تكرار كنم كه هنگام وحدت دو حزب، يعني حزب توده  اين را هم مي  . توده

 داراي اختيـارات    ، قرار بود كه فرقه دمكرات آذربايجان       فرقه دمكرات آذربايجان   و
  ... باشدكميته ايالتي بوده و مطيع كميته مركزي حزب توده ايران

 بايد گفت، الاقل يـك يـا         نفر اعضاي كنفرانس به اصالح ملي      118در مورد   ... 
 نفـر نماينـده در كنفـرانس داشـته          118دو هزار مهاجر حزبي بايد باشد تا بتوانيم         

تواننـد اعـضاي     نفر نمي118از اين رو ما حق داريم مشكوك باشيم كه اين    . باشيم
من اصـرار دارم در     .  باشند اينها بايستي اكثراً افراد فرقه دمكرات     . حزب توده باشند  

كنندگان كنفرانس كـه      پلنوم آينده كه بايستي پلنومي قانوني باشد، به ليست اشتراك         
شان در حدود صد و هجده نفر بوده و به ليست كانديداهايي كـه وارد كميتـه                   عده

اينكـه اسـامي    . اند و عده زيادي هـم هـستند رسـيدگي دقيـق بـشود               مركزي شده 
بايـستي  . اند، سر تا پا تقلب است         كنندگان كنفرانس را به كلي عوض كرده        اشتراك

دار، با ايمان و مورد اعتماد اين ليستها را معاينـه             كميسيوني از خود حزبيهاي سابقه    
اسـامي افـراد    . نموده تا بدانند اين تقلب از طرف چه اشخاصي تنظيم شـده اسـت             

دار، اكثـر اعـضاي       بدتر افـراد سـابقه    اند و از همه       كنفرانس را به كلي عوض كرده     
اين تقلب بزرگي است و هيچ حزب در جهان چنـين           . اند  كنفرانس را اصالً نشناخته   

ايـن تقلـب،    .) منظورم احزاب كمونيست جهان است    . (متدي را به كار نبرده است     
چـرا  . كنندگان اين شيوه را معرفي كـرد   بايستي اختراع . نظير و ننگ بزرگي است      بي

تواند اختراع همان سه      غلط و خطرناك به كار برده شده است؟ اين متد مي          اين متد   
اند نشان بدهند كه اين عمل براي رعايت اصول پنهانكاري            ظاهراً خواسته . نفر باشد 

 ما خود، از حزب كمونيست ايـران      . اينها متدهاي پنهانكاري نيست   . در حزب است  
در مدت شصت و شش سال فعاليت انواع تجربيـات را بـه             و سپس از حزب توده      

دانيم   مي. ايم  ايم و از احزاب برادر نيز اطالعات و تجربياتي كسب كرده            دست آورده 
هـايي    اينها همه حقـه   . اند غلط، خطرناك و غيرحزبي است       متدهايي كه به كار برده    

 تا عناصري را وارد برد  به كار مي- بهتر بگويم غير رهبر-»رهبر«است كه اين يا آن 
بـازي   اين نوع انتخابات به جز تقلـب و حقـه         . شنو باشند   كار كند كه نوكر و حرف     

  ...اين شيوه را به كلي بايستي محكوم كرد تا دوباره تكرار نشود. چيز ديگري نيست
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حزب مـا طـي چنـد سـال اخيـر در مهـاجرت انـواع عمليـات ضـدحزبي و                     
 سه سـال اخيـر كميتـه مركـزي وجـود            در اين . ضددمكراسي را رواج داده است    

در حـزب هـر چـه    . انـد  خارجي نداشته و چند نفر حزب را در عمل تعطيل نموده 
البتـه در نيرويـي كـه در        (اتفاقاً در حزب مـا      . بيشتر بايستي دمكراسي عملي شود    

يك عده رهبري را به دست خود گرفته، تـو گـويي آنهـا از دنيـا                 ) مهاجرت داريم 
دار حزبي را كه بيش از چهل سال خـدمت            كتاتوري افراد سابقه  خبر شده و با دي      بي

اند بدون محاكمه و رسيدگي غالباً تصميم گرفته از حزب اخـراج              به كمونيسم كرده  
 سال تجربه و سابقه دارد، ايـن اولـين بـار اسـت كـه      67در حزب ما كه   . كنند  مي

هر چه زودتـر    !  ان كرده ش  اند، مقام آنها را ديوانه      اشخاصي كه اين كار را انجام داده      
اگر به اين عده سه نفري كه حزب را بـه دسـت             . بايستي اين بيماريها برچيده شود    

دار   دو نفر از اين سه نفر، شـاگرد سـابقه         . اند ديكتاتور بگويم حق است      خود گرفته 
ان را بـه نـام       سـه گـروه از حزبيهـاي جـو         در سـابق دانـشيان    . باشند   مي دانشيان

  .، از حزب به نادرستي اخراج كرد»گارد جوان«، »آنتي پارتي«، »ليكويداتور«
 ورقه كوچكي را آورد و اصرار كرد        در آخرين دقايق صحبت ما، علي خاوري      

. محتواي نوشته اين بود، كه از قول من نوشته شده بود. كه اين نوشته را امضاء كنم
كنم عليه همديگر برآمد نكنند و اين دعوا را بـين خـود                قا توصيه مي  گويا من به رف   

. اين موضوع در چند جمله نوشته شده بود       . حل كنيم نه اينكه به بيرون حزب ببريم       
 خيلي اصرار و خواهش داشتند كه من اين چند سطر را امضاء             هم او و هم سياوش    

 37 اين نوشته از آن حرفهاست كه مـن در نامـه   حقيقت در آن است كه ديدم . كنم
فكر كردم لزومي ندارد كه من چنين جمالتي نوشـته و           . اي اولي نوشته بودم     صفحه

اما چون هر دو نفر اصرار زيادي داشتند، فكر كردم حـاال            .  بفرستم به روزنامه مردم  
 و ام و مـن كـه گناهـان خـاوري     اشـتباه كـرده   دهها بار تكرار كرد كه       كه خاوري 

ام و خود او نرم شده به اشـتباهاتش اعتـراف كـرده               دارودسته او را به رويش گفته     
همينكه ديد من موافقم    .  چاپ شود  مانعي ندارد كه اين چند جمله در روزنامه مردم        

» . دبيـر اول حـزب    به رفيق علي خاوري   «. يواشكي با مداد اين جمله را اضافه كرد       
اين ديگر يك نوع مرد رندي هم . البد در آن بحثهاي گرم او خياالت ديگري داشت

اي   شده يـك سـرمايه    او با اين امضاي من كه خطاب به خاوري        . ممكن است باشد  
اي از امضاي من بگيـرد،        يجهمن فكر كردم اگر بخواهد چنين نت      . داند  براي خود مي  

 را بـه رويـش   چرا كه من به طور واضح تمام گناهان خاوري   . خيلي كودكانه است  
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دانه   همچنان كه در پلنوم هجدهم تمام گناهان خاوري و هيأت اجرائيه را دانه            . گفتم
فاتشان كنم تا اختال      به رويشان گفتم و حاال اين گفته من كه همه رفقا را دعوت مي             

 نخواهـد   را منتشر نكنند بلكه ميان خود حل و فصل كنند، چندان به نفـع خـاوري               
كنم، وقتي يكي يكي انتقادات خـودم را عليـه خـاوري و               اين را باز تكرار مي    . بود

 حزب توده و سپس كنفرانس ملي 19 و 18هيأت اجرائيه در امر چهار جلسه، پلنوم 
مردم و همه اين جلـسات غيرقـانوني را خـالف اصـول             و پلنوم بيست حزب برش    

حزبي دانسته و گفتم تمام اين جلسات را بايستي لغو شده پنداشت و پلنوم وسـيع                
گفـتم، او     هنگامي كه اين گناهان را تك تك شـمرده و مـي           . قانوني را دعوت كرد   

: او مأيوسانه اين جمله را گفـت      . هاي من حرف بزند     نتوانست يك جمله عليه گفته    
ايم، بايستي منحـل      شود اين دستگاههاي حزبي را كه به وجود آورده          پس معلوم مي  

تنها بايـستي ايـن ارگانهـاي       . طلبد  بلي حقيقت اين را مي    : كرد؟ من در پاسخ گفتم    
حزبي فعاليت كنند تا پلنوم قانوني وسيع دعوت شـود و كارهـا از روي اصـوليت                 

  ... .حزبي عملي شود
  

  »كنفرانس ملي«پس از 
با حذف بخـشي از     » كنفرانس ملي «ديديم كه رهبري بقاياي حزب توده، اميد داشت كه          

لـذا،  . تر ولي منسجم بدل شود اي بتواند به ايجاد يك سازمان كوچك       نيروهاي معترض توده  
يه نامه مردم اعالم شـد و مـصوبات آن بـه            با هياهوي بسيار در نشر    » كنفرانس ملي «تشكيل  

» كنفـرانس ملـي   «تر از اين بـود و در واقـع            هاي بحران بس عميق     معهذا، ريشه . چاپ رسيد 
  .بست بقاياي حزب توده بدل شد خود به نقطه عطفي در تالش و بن

 شـد كـه مـدت كوتـاهي بعـد بـا نـام         اي منعقد   نطفه جريان گسترده  » كنفرانس ملي «در  
عليه رهبري حزب قيام كرد و دامنـه عـصيان آن بـسياري از سـازمانهاي                » جنبش اعتراضي «

منتخـب  » هيأت سياسـي  «از اعضاي   .  را دربر گرفت    و افغانستان  حزب، به ويژه در شوروي    
 استعفا دادند و بـا انتـشار        نخست اكبر شاندرمني و سپس محمدتقي برومند      » كنفرانس ملي «

 پرده از   )حميد احمدي (» ناخدا انور «هاي    افشاگري. هاي سرگشاده به افشاگري نشستند      نامه
ي حزب توده برداشت و تأثيرات عميق به جـاي          بسياري موارد فساد و انحطاط دروني بقايا      

 و حـسين انـور      ، سـعيد مهراقـدم    محمـد آزادگـر   (سه نفر از كادرهاي با سابقه حزبي        . نهاد
ه را«عضو مشاور كميته مركزي شده بود به سـود گروهـك            » پلنوم هجدهم «، كه در    )حقيقي
اي   ، عضو كهنسال كميته مركزي، با انتشار نامـه        رحيم نامور . از حزب انشعاب كردند   » كارگر
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، افـشاء مـسئله عزيمـت مخفيانـه محمـدعلي           1365در بهمن   . اعتراض خود را بيان داشت    
 ـ كـه بـه علـت مـشاركت فرزنـدش در        به شـوروي ، عضو قديمي حزب، از ايرانجعفري
شـد ـ در نـشريه    » دق مـرگ « بازگرداند و وي در نتيجـه  او را به ايران» انفصاليون«حركت 
  .اي عليه رهبري برانگيخت  جنجال گستردهپژواك

حركتهاي تبليغي خود را )  ـ فرجاد جناح اميرخسروي(ش انفصالي جنب«، 1366در سال 
همه سازمانهاي  ...)  و ، حيدريان »انور«،  برومند(» جنبش اعتراضي «وسعت بيشتري بخشيد و     

  .هيأت سياسي شد»  سبب تعطيل جلسات1366يبهشت حزبي را دربر گرفت و عمالً از ارد
را چنـين   » كنفـرانس ملـي   «، وضع رهبري بقاياي حزب توده پـس از          محمدتقي برومند 

  :دهد شرح مي
) »كنفرانس ملي «منتخب  (هيأت سياسي   ) 1366ارديبهشت  (در چهارمين جلسه    

امون مسائل متعدد بحثهاي تند و شديدي درگرفت كه بـر اثـر مقاومـت هيـأت                 پير
در حل و   ) الهرودي(و رهبر سازمان مستقل فرقه      )  و صفري  خاوري(دبيران دونفره   

ترين ايـن مـسائل       رئوس عمده . فصل آنها منجر به تشنج جلسه و تعطيل آن گرديد         
  :د ازعبارتن

كه باعث مرگ ) افغانستان... ( از مرز ـ مسئله پس زدن رفيق محمدعلي جعفري      
  .اين هنرمند نامدار گرديد

ـ متوقف ماندن تقسيم كار ميان اعضاي هيأت سياسي پـس از كنفـرانس طـي                
  .چهار جلسه آن

دن مـسائل حـزب بـه هيـأت     ـ تشكيل نشدن عمدي دبيرخانه براي جاري نـش   
هاي كادرها و اعـضاي حـزب بـه رؤيـت             سياسي و نرسيدن پيشنهادات و شكوائيه     

  .بار درون حزب خبر ماندن آنان از جريانات فاجعه اعضاي هيأت سياسي و بي
ـ موقوف ماندن تصميم سومين جلسه هيأت سياسي در خصوص تسليم مدارك       

توسـط هيـأت   ) غنـي بلوريـان  (ي و اسناد دخل و خرج حزب به مسئول امور مـال      
  .دبيران دو نفره

در جلسات هيأت   » كنفرانس ملي « از پس از     ـ عدم حضور رفيق داود نوروزي     
سياسي و پيشنهاد در خصوص عيادت يكي از اعضاي هيأت سياسي از مشاراليه كه 

  .وقوف ماندبا مقاومت دبير دوم م
  .بار آن  و مسائل فاجعهـ دليل موقوف ماندن رسيدگي به وضع كميته كابل

ارزيابي » تدقيق«ـ مخالفت هيأت دبيران دو نفره و رهبر سازمان مستقل فرقه با             
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  .مشي سياسي گذشته حزب در قبال حاكميت جمهوري اسالمي خط
ـ            ضو هيـأت سياسـي بـه سـفارت         ـ بحث پيرامون مسئله رفت و آمـد يـك ع

  1... درجمهوري اسالمي
ـ پيشنهاد درباره تشكيل پلنوم وسيع براي رسيدگي به وضع نابسامان و بحراني             

  .حزب
ـ گفتگو درباره ناموجه بودن تمركز قدرت در دست دبير دوم و تقـسيم انبـوه                

  .اسي و كميته مركزيوظايف تحت كنترل ايشان ميان اعضاي هيأت سي
ـ پيشنهاد درباره ضرورت تعويض دبير دوم به عنوان عامل تشنج درون و برون              

  2.حزب
ـ بحث درباره ضرورت سركشي يكي از اعضاي هيأت سياسي از نامه مـردم و               
گزينش اعضاي تحريريه زير نظارت هيأت سياسي كه بـر اثـر مخالفـت دبيـر دوم                 

  .موقوف ماند
ت اعضاي تحريريه نامه مـردم و ديگـر ارگانهـاي تبليغـي             ـ اعتراض به انتخابا   

 اساسنامه در صـالحيت هيـأت سياسـي         29حزب از جانب دبير دوم كه طبق ماده         
  .است

ـ بحث درباره محدود بودن زمان نشستهاي هيأت سياسي، بـدون دسـتور كـار         
كاريها و طفره رفتن از بحثهاي جمعي تئوريـك و سياسـي              قبلي، پرداختن به خرده   

  . سياسي كشور-يرامون اوضاع اجتماعيپ
 جلـسه  -)1367(ـ با اين كه در همين جلسه مقرر شده بود، در مهرمـاه آينـده    

هيأت سياسي براي بحث و بررسي پيرامون گزارش هيأت سياسي به پلنوم و دستور              
جلسات آن تشكيل گردد، هيأت دبيران دو نفره و رهبر سازمان مـستقل فرقـه كـه                 

ر برابـر انتقـادات روشـن و پرصـالبت و انبـوه خالفكاريهـاي               موقعيت خود را د   
ديدند، ترجيح دادند كه مانند ديگر موارد به ميل و اراده             اي متزلزل مي    ضداساسنامه

بايست هر دو مـاه يـك         خود از تشكيل جلسات نوبتي هيأت سياسي كه قاعدتاً مي         

                                                            
 رفت و آمدهاي     با سفارت جمهوري اسالمي ايران در آلمان دمكراتيك        اند كه داود نوروزي     مدعي» اعتراضيون «.1

 را  گيـري نـوروزي     حزب توده اين ادعا را اتهام دانـسته اسـت و علـت كنـاره              » رهبري«. كي داشته است  مشكو
 از عضويت هيـأت سياسـي بركنـار و          ، نوروزي 1366ماه    به هر حال، عمالً در پلنوم دي      . كند  بيماري او ذكر مي   

 .تنها عضو افتخاري كميته مركزي گرديد
 ).9، ص گيران ، پاسخ به توبهناخدا انور( ارائه شد  پيشنهاد توسط غني بلوريان اين.2
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 اجـراي توطئـه     ريـزي در    بار تشكيل شود، طفره روند تا فرصت كافي براي برنامه         
  1.سركوبگرانه خود در پلنوم آينده داشته باشند

هيـأت  «در ماههاي پس از جلسه فـوق، دامنـه بحـران فراگيرتـر شـد و سـاير اعـضاي                   
 1367در آبـان ـ آذر   . را نيـر دربرگرفـت  )  و سـياوش كـسرائي  ، فروغيانبلوريان(» سياسي

مجموعـه  . هايي به اعتراض برخاستند      با صدور قطعنامه    و كابل  ايهاي مقيم باكو    اكثريت توده 
انديشي وادار    را به چاره  ) ، الهرودي ، صفري خاوري(اين اعتراضات، رهبري سه نفره حزب       

 پرداختنـد و بـا      2»پلنـوم بيـستم   «به تـدارك    ! »ر چه كمتر بهتر   ه«ساخت و آنان بر اساس تز       
پلنوم فوق به اخـراج     .  اين پلنوم را ترتيب دادند     1366فرقوي خود در ديماه     » لشكر«گسيل  

 روغيـان اهللا ف    و حبيب   و اكبر شاندرمني   تعداد زيادي از معترضين از جمله محمدتقي برومند       
اعضاي كميته مركـزي و      (و محسن حيدريان  ) انور(، حميد احمدي    )اعضاي هيأت سياسي  (

لذاست كـه   . دست زد و تصفيه گسترده در صفوف حزب را در دستور كار خود قرار داد              ... 
تبليغـات، نامـه    ( متمركـز گرديـد      شتري در دست حميد صفري    در اين پلنوم مسئوليتهاي بي    

پلنـوم همچنـين    . 3...)، تـشكيالت حـزب در     ، مالي، تشكيالت اروپاي غربي    ، مجله دنيا  مردم
، را بركنار ساخت و او را به مقام عضو افتخـاري            » سياسي هيأت« عضو ديگر     ،داود نوروزي 

  .علت بركناري او ظاهراً بيماري عنوان شد. كميته مركزي تنزل داد
  :دهد را چنين شرح مي» پلنوم بيستم« ماجراي محمدتقي برومند

. ماند ماه موقوف    8 به مدت    66جلسات هيأت سياسي از ارديبهشت تا ديماه        ... 
هيأت دبيران دو نفره و رهبر سازمان مستقل فرقه طي اين مدت بـا تجهيـز ماشـين                  

دور از  ... بندي كـردن گزارشـي مجعـول و          رأي خود را در كميته مركزي و سرهم       
ديد و نظارت هيأت سياسي و مكتوم نگاه داشـتن تـشكيل پلنـوم فرمايـشي همـه                  

  .راهم نمودشرايط الزم را براي اجراي سناريوي اين پلنوم ف
آيا اين اقدامات بغايت پنهانكارانه و خالف روح دمكراسي حزبي و مغـاير بـا               

                                                            
 .10 ـ 19، صص ....»هجونامه« پاسخ به .1
، زيـرا نخـستين پلنـوم پـس از          »پلنـوم بيـستم   «خواننـد و نـه        مي» 66ماه  پلنوم دي «را  » پلنوم بيستم « گروه فوق،    .2

را نقطه عطفي در حيات حزب توده در رديف كنگره          » كنفرانس ملي «كوشند تا     است و آنان مي   » كنفرانس ملي «
 .دوم ـ جلوه دهند

؛ حميد احمدي   68، ص   1367 ارديبهشت   2با اپورتونيسم منحط،    ، سيري از مبارزات درون حزبي       »ناخدا انور  «.3
وي از جمله نظامياني است كه در خـارج از كـشور و   .  از اعضاي كادر نظامي حزب توده     معروف به ناخدا انور   

روپاشي حزب بـه خـارج      در حين دورة آموزش و با درجه ناوسرواني توسط حزب توده جذب شد و پس از ف                
 .گريخت
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 را آشـكار    66ديمـاه   » پلنـوم «گران اصـلي      موازين اساسنامه موجود، هويت توطئه    
كند؟ پلنومي كه غير از سه عضو هرم فرماندهي هـيچ يـك از اعـضاء هيـأت                   نمي

اشتند و در جريان بحثها، مـسائل و        سياسي، كميته مركزي در تدارك آن دخالت ند       
توان گفت حتي از پلنومهاي استاليني كـه در           ريزي آن قرار نگرفته بودند، مي       برنامه

اراده پـايين و بـاال    سازي عوامل ديكتاتوري بي آن دستها از رعب و وحشت پرونده    
جالب است كـه سـه      . تر بوده است    ترو صدالبته كميك    به مراتب ميكانيكي    رفت،  مي

ــضو ــوم و  ع ــري، پلن ــرم رهب ــصاحبه ...  ه ــخنرانيها و م ــود را در س ــشان  خ هاي
دهد كـه       اند اما واقعيت نشان مي      توصيف كرده !! »ترين پلنومها در جهان     دمكراتيك«

نظرات فراكسيون حـاكم ترتيـب        اين پلنوم صرفاً براي سركوب و قالب كردن نقطه        
رأي، و برخوردهـاي    هـاي ماشـين       نگاههـاي ميرغـضبانه پـيچ و مهـره        . يافته بود 

توانستند به خاطر حفظ جا و موقعيتـشان و نفـسانيات             سبكسرانه به رفقايي كه نمي    
مـداران    عنوان پرستانه، خود را با معيارهاي اخالقي و سياسي و ايدئولوژيك حزب           

اي   را دو دستي تسليم عافيت حرفـه      ... كار تطبيق داده و بدينسان منافع حزب          كهنه
آلود پلنوم فرمايـشي را بـه نحـو بـارزي بـه نمـايش                 و خفقان نمايند، جو سنگين    

  .گذاشت مي
كارگردانان پلنوم از همان آغاز كار با حمله به دو عضو شـاخص و بـا سـابقه                  

آنـان از   » جراحـي « و سپس    و فروغيان ) شاندرمني... (رفقا: حزب در هيأت سياسي   
اي    كه به تصميم ضداساسنامه    چيني براي اخراج انور     مهتركيب كميته مركزي و مقد    

سه عضو خودمختار هرم رهبري، نه رأي اعضاي هيأت سياسي، به پلنـوم دعـوت               
نظـر آزاد و      اي بـراي جلـوگيري از تبـادل         كننده  گير و تهديد    نشده بود، فضاي نفس   
الً صـورت گرفتـه بـود،       بنا به تقسيم كاري كه قب     . ورده بودند   دمكراتيك به وجود آ   

عوامل وابسته به سه عضو هرم رهبري با نثار دشنامها و كلمـات ناهنجـار، رفقـاي                 
. منتقد كميته مركزي و هيأت سياسي را زيـر آتـشبار حمـالت خـود قـرار دادنـد                  

شدگان هنوز مارهاي زهـرآگين در هيـأت سياسـي           عالوه بر تصفيه  «جمالتي چون   
اند كه صالحيت عضويت در آن را         سياسي بوده افرادي عضو هيأت    «،  »وجود دارند 

 و   پلنوم فرمايشي در چنين جـو تـشنج       . از هر سو در فضا پراكنده بود      ... و  » ندارند
جمـاعتي كـه در     . ارعاب، گزارش خود نوشته سركوبگران حاكم را استماع نمـود         

 نـواز   ور بودند، زير رگبار طنطنه گوش       گيريها غوطه   نماييها و زهرچشم    خلسه قدرت 
كلمات، مقوالت اجتماعي، سياسي و ايدئولوژيك گزارش را در ذهن خود جابه جا 
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كردند تا شايد چيزي از آن دستگيرشان شود، زيرا آنها فقط چند ساعت قبـل از                  مي
  1...پلنوم آن را سردستي مرور كرده بودند

ذيري كه  ناپ   نيز در رفع بحران مزمن و عالج       1366ديماه  «بدينسان، عمالً پلنوم كودتايي     
پـس از آن بـا      . پوسانيد، كارساز نشد    كالبد قدرت و فارغ از حيات بقاياي حزب توده را مي          

به تعليق دو عضو ديگر     ) ، الهرودي ، صفري خاوري(اوجگيري اعتراضات، رهبري سه نفره      
» جنبش اعتراضي «دست زد و    )  و كسرائي  بلوريان(» كنفرانس ملي «منتخب  » هيأت سياسي «

  .گسترده بيشتر و بيشتري گرفت
، در شرايطي كه بقاياي ساختار سنتي و فرتوت حزب توده آخرين            1367در آستانه سال    

 و  جنـاح اميرخـسروي   (» انفصاليون«گذرانيد، توسط       مراحل پوسيدگي و تالشي خود را مي      
تأسيس شد و خود را به عنـوان        » حزب دمكراتيك مردم ايران   «گروه جديدي با نام     ) فرجاد

ين جريان نو   درباره ا . اي فرا راه بقاياي منفعل و سرخورده حزب توده قرار داد            آلترناتيو تازه 
  .و مواضع فكري و سياسي آن در آينده توضيح بيشتري خواهيم داد

  
  )1362 -1368(مواضع بقاياي حزب توده 

در بخش سوم كتاب حاضر، با مواضع حزب توده در قبال انقالب و جمهوري اسـالمي                
موفقيـت اسـتراتژي و تاكتيكهـاي        آشنا شديم و ديديم كه حزب توده تا زماني كه بـه              ايران

انقـالب  «خود اميد داشت، در مواضـع رسـمي خـود انقـالب اسـالمي را بـه عنـوان يـك                      
. نمـود   نظام معرفي مي  » مدافع«داد و خود را       مورد تجليل قرار مي   » ضدامپرياليستي و مردمي  

آميـز او تنـگ شـد، حـزب تـوده              كه به تدريج عرصه بر عملكردهاي توطئـه        1361در سال   
در حاكميت نظام را مطرح ساخت، ولي تا لحظه انحالل خـود            » گرايش راست «زمه رشد   زم
بـا انحـالل    .  وانمـود كـرد    نظام و مقيد به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران         » مدافع«را  

 ها و عمليات پنهاني و ضدانقالبي آن، بقاياي حزب ديگـر هـيچ              حزب توده و كشف توطئه    
آميـز نداشـت و لـذا ماهيـت و مواضـع              دليلي براي ادامه اين سياست ظاهرسازانه و خدعـه        

  .ضدانقالبي خود را علني كرد و رسماً در مقابل انقالب و نظام موضع گرفت
در واقع اين چرخش مواضع به حزب توده اختـصاص نـدارد و ويـژه همـه جريانـات                   

ز انقالب بـه انهـدام نظـام اميـد بـسته            ضدانقالبي است كه با ماسك نفاق در سالهاي پس ا         
نيز تا زماني كه به براندازي نظام از درون اميد داشت، خـود        » مجاهدين خلق «جريان  . بودند

                                                            
 .20 ـ 22، صص ...»هجونامه« پاسخ به .1
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خود را بـراي مـشاركت      » ميليشياي«ساخت و سالوسانه      را مقيد به قانون اساسي وانمود مي      
ها  داد و در اعالميه  قرار مي انقالب اسالمي در جنگ تحميلي تحت فرماندهي سپاه پاسداران      

آميـز    با عنـاوين سـتايش    ) قدس سره (گري از امام امت       هاي خود با رياكاري و خدعه       و نامه 
يـن جريـان را     ولي آنگاه كه سير انقالب پرده ريا و نفـاق ا          . كرد  ياد مي » پدر بزرگوار «چون  

  .انگيز آن عليه انقالب و نظام آشكار شد دريد هتاكي بيمارگونه و نفرت
در صفحات پيشين با پلنومهاي هجدهم تا بيستم بقاياي رهبري حزب توده در خارج از               

ناپـذير ايـن      كشور آشنا شديم و ديديم كه مجامع فوق صرفاً براي حل بحران مزمن و عالج              
 در واقع مواضع و تحليلهاي سياسي آن در قبال نظام از اهميت             بندي شد و لذا    جريان سرهم 

كوشيم به اجمال سير مواضع بقاياي  معهذا، در اين فصل مي    . و وزن چندان برخوردار نيست    
  .حزب توده پس از انحالل را مورد بررسي قرار دهيم

  
  ماهيت نظام جمهوري اسالمي ايران

 يـك   نحله توده معتقد است كه با انحالل حزب، جمهوري اسالمي ايران          بقاياي حزب م  
در سياسـت   (چرخش به راست كامل، به سمت وابـستگي بـه امپرياليـسم و بلـوك غـرب                  

در سياسـت   (داران و زمينداران و فئودالهـا         و به سمت دفاع از منافع بزرگ سرمايه       ) خارجي
تـرين نيروهـاي قـشري        ارتجـاعي « حاكميت جمهوري اسالمي به دست       .انجام داد ) داخلي

افتاد و در يـك كـالم نظـام جمهـوري اسـالمي بـه يـك نظـام                   » داري وابسته   مدافع سرمايه 
انحـالل  » چـرخش بـه راسـت     «شاخص اين   . داري وابسته به امپرياليسم بدل گرديد       سرمايه

  .حزب توده است
  :باشد ي و عيني زيرين ميناشي از عوامل ذهن» چرخش به راست«اين 

و » انحصارطلبي ايدئولوژيك و مكتبـي    «را  » چرخش به راست  «حزب توده، عامل ذهني     
  :نمايد شان، ذكر مي ئيستي و ماركسيستي عدم تحمل دگرانديشان به دليل عقايد آته

از بدو انقالب در قبال مسئله آزاديها دو جريان در رهبري روحاني وجود داشته              
 بهمن غـروب نكـرده سـركوب نيروهـاي          22ودند كه هنوز آفتاب     افرادي ب . است

  ...طلبيدند انقالبي و چپ را مي
در همان حال كسان ديگري هم بودند كه در عـين مخالفـت ايـدئولوژيك بـا                 

شمردند و خواهـان جـدال آزاد افكـار و           نيروهاي چپ، توسل به زور را جائز نمي       
متأسـفانه در  ...  بـود،    مرتضي مطهـري   ترين نماينده اين گروه     برجسته. عقايد بودند 

. كردند فـراوان نبودنـد       فكر مي  ميان رهبري روحاني، آنها كه مانند مرتضي مطهري       
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ترسـيد، از     اكثريت عقده حقارت داشت، از مقابله ايدئولوژيك با چپ انقالبي مـي           
تـرين راه را در پـيش         داد كه نزديـك     ميبرخورد عقايد و آراء بيم داشت و ترجيح         

امان دگرانديشان بود و همينها بودنـد كـه در            اين اكثريت هوادار سركوب بي    . گيرد
 را بـه    جريان حوادث به تدريج اهرمهاي قدرت را به دست گرفتند و انقالب ايران            

  1.انگيز آن هستيم راهي كشاندند كه اكنون شاهد آثار غم
يـك  » چرخش به راست«توان  دگاه ماركسيستي، صرفاً با اين عامل ذهني، نمي    ولي از دي  

زيرا عامل ذهني بازتاب عوامـل عينـي، يعنـي تـابع مناسـبات              . نظام اجتماعي را توجيه كرد    
عوامل عيني چرخش بـه     «لذا، حزب توده    . باشد  اقتصادي و تنازعات طبقاتي ناشي از آن مي       

حاكميــت جمهــوري اســالمي و   » ي مكتبــيانحــصارطلب« كــه زيربنــاي  -را» راســت
  : دهد ستيزي آنهاست ـ چنين توضيح مي كمونيسم

، از آغاز يك حاكميت ناهمگون بـود و در آن    حاكميت جمهوري اسالمي ايران   
هاي اقشار ميانين و      ترين اليه   نمايندگان طبقات و اقشار اجتماعي گوناگون، از پائين       

از بـدو   . ژوايي تا نمايندگان بورژوازي بـزرگ، نقـش و شـركت داشـتند            بور  خرده
ميان نمايندگان اين طبقات درگرفت، كه      » كه بر كه  «، نبرد    بهمن 22پيروزي انقالب   

  . را از حاكميت در پي داشتصدر تصفيه ليبرالها و بني
 رسيد، كه به دليل ضعف نيروهاي جناح مترقـي          ، حزب توده بدين نتيجه    1361در سال   

كـه سـعي در حفـظ وحـدت         ( امت   به دليل موقعيت ويژه روحاني امام     ) دمكراسي انقالبي (
، به دليل تزلزل و نوسان جناح ميانه، به دليل فـشار            )اسالمي در وراء تنازعات طبقاتي دارند     

 زيـادي بـه نفـع        كـه ماهيتـاً كارمايـه     (ي  شديد جناح راست با استفاده از اهـرم فقـه اسـالم           
كـه آن را در   (، به دليل مكتبي بـودن حاكميـت         )داري در آن وجود دارد      فئوداليسم و سرمايه  

سـازد و عمـال       ئيـست و ملحـد بـه دور مـي           عرصه داخلي و خارجي از ماركسيستهاي آتـه       
ه دليـل عامـل مهـم    و نيز ب) كنند هاي مردمي را تحريك مي امپرياليسم بدان دامن زده و توده  

شـود و     جنگ خارجي، مانع رشد تضادهاي داخلي مـي       «: كه به گفته انگلس   (جنگ تحميلي   
  .زمينه به نفع جناح راست فراهم آمده است) ».دهد الشعاع قرار مي نبرد طبقاتي را تحت

 كـه بـا     -، بر مبناي چنين كارپايه تئوريك، حزب تـوده در تحليـل خـود             1361در سال   
كـرد و آن را       مـي » غيبگـويي «را  » چرخش بـه راسـت    « در افق،    -واقعيت فاصله زياد داشت   

  .نمود تئوريزه مي

                                                            
 .28/4/1363، 7، شماره  نامه مردم.1



927  )1362  ـ1368(بقاياي حزب توده پس از انحالل 

ولي در واقع، رهبران حزب توده، از يك سو، با اطالع از جرائم و دسايس پنهان خود و                  
كردند   نمايي مي   سازي تئوريك و مظلوم     كشف آنها از سوي مقامات جمهوري اسالمي، زمينه       

» نظـري   قربـاني تنـگ   «و  » گنـاه   بي«شيدند تا ضربت قضايي آتي را توجيه و خود را           كو  و مي 
  .جلوه دهند

از سوي ديگر، حزب توده، بدين نتيجه رسيده بود كه، به دليل شرايط ناشي از جنـگ و               
عوامل اقتصادي نارضايي در ميان مردم وسيعاً در حال گسترش است و زمان آن رسيده كـه                 

. ناراضي را جلب خـود كنـد      » هاي  توده«مطرح سازد و    » بديل«و  » ترناتيوآل«خود را به مثابه     
آميز و جوسازي بـراي       پر هياهو و تحريك   » انتقاد«لذا در عرصه سياسي و تبليغاتي علني به         

و در نهان سازمان مخفي و نظامي و تـداركات ديگـر را، بـراي       . پرداخت» ها  ناراضي«جلب  
  .توسعه بخشيدتصرف قدرت سياسي در شرايط مساعد، 

به هر روي، پس از انحـالل حـزب تـوده، بقايـاي آن، ايـن پديـده را نقطـه عطـف در                        
داري    را نظـام سـرمايه     چرخش به راست حاكميت عنوان كردند و جمهوري اسالمي ايـران          

  :چنين آمده است» پلنوم هجدهم«در قطعنامه . وابسته به امپرياليسم خواندند
رخش هيأت حاكمه به راست در زمينه سياست داخلي و خارجي كه به شكل          چ

داري وابسته، تقويت بنيه مالي بورژوازي تجـاري، احيـاء            احياء نظام منحط سرمايه   
مواضع اقتصادي و مĤالً سياسي امپرياليسم و همساني و همسوئي هر چه بيـشتر بـا                

 اقتـصادي و سياسـي      -اجتماعيكند، جامعه را با بحران        دول امپرياليستي تظاهر مي   
  ...روبرو ساخته است

اند، چيزي جـز تـداوم    راهي كه سران جمهوري اسالمي عمالً در پيش گرفته  ... 
بي سبب نيست كه ارتجاع حاكم با تمام قوا سـعي           . نظام اقتصادي رژيم شاه نيست    

ن راه  اي... داران غارتگر فراري را هر چه زودتر به خود جلب كند            كند تا سرمايه      مي
  1»...داري وابسته منجر گردد تواند به احياء نظام سرمايه  فقط مي

  :و بدينسان، بقاياي حزب توده اعالم داشتند
  داران و بـزرگ       سران جمهوري اسالمي كه خود را در آغـوش كـالن سـرمايه            

كنند، كـه از      اند، زير پوشش موازين شرعي همان راهي را طي مي           مالكان جاي داده  
  2.هي به ارث برده بودندنظام ستمشا
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ولي حزب توده، عليرغم اينكه از سوئي مدعيست، نظـام جمهـوري اسـالمي بـه نظـام                  
پايان يافته، از سوي ديگر هنوز به وجـود         » كه بر كه  «داري وابسته تبديل شده و نبرد         سرمايه

در حاكميـت اشـاره دارد و در تحليـل خـود بـه تناقـضات و سـردرگميهايي                   » دو گرايش «
علـل و عوامـل زاينـده اخـتالف پيرامـون           «نامه مردم طي سلسله مقاالتي با عنوان        . رسد  مي

  :گويد در حاكميت چنين مي» دو طرز تفكر«، پس از اشاره به وجود »حاكميت
طرز تفكر نخست طرفـدار تقويـت بخـش دولتـي و تجديـد عملكـرد بخـش                  

بـراي  » تبعيضهاي اقتصادي و رفاهي   «خصوصي است و معتقد است اين باعث رفع         
 اين راه بر خالف سفسطه هاشـمي رفـسنجاني        . اكثريت استثمار شونده خواهد شد    

داري وابسته    توان گفت كه راه رشد سرمايه       نيست، ولي مي  » راه رشد سوسياليستي  «
  .هم نيست

يكي بيشتر پيدا كند، يكي كمتر، يكي فقيرتـر         «طرز تفكر دوم، كه به موجب آن        
داري وابـسته، يعنـي ادامـه نظـام حـاكم در             يعني نظام سرمايه  » ي پولدارتر و ديگر 

  1. مغايرت دارد قانون اساسي44با اصل » طرز تفكر«دوران ستمشاهي اين 
از ديدگاه بقاياي حزب توده، اين دو گرايش پايگاه طبقاتي دارد و بازتاب تنازع و تضاد                

  : استاجتماعي در حاكميت
وجود اختالفات و مواضع گوناگون پيرامون هيـأت حاكمـه زائيـده تـضادهاي             

كوشـند تـا      سران جمهوري اسالمي مي   . موجود در جامعه است و پايه طبقاتي دارد       
نـشينيهاي حـساب شـده و         اين اختالفات را از طريق سازشهاي غيراصولي، عقـب        
قاتي بـر تـضاد طبقـاتي        طب  توافقهاي شخصي حل و فصل كنند و با تبليغ تز آشتي          

  .جامعه سرپوش نهند
در اسناد پلنوم هجدهم، پس از اشاره به وجود جناحهاي مختلـف، خاطرنـشان              

شواهد و قراين گوناگون و . مبارزه بر سر قدرت هنوز پايان نيافته است«شود كه  مي
از جمله اظهارات سخنگويان جناحهاي مختلف مؤيد آن است كه محافل ارتجاعي            

ادامـه رانـدن    . ار گذاردن كامل رقباي خويش از صحنه سياسي هـستند         درصدد كن 
انقالبيون مذهبي و غيرمذهبي از ارگانهـاي دولتـي و نهادهـاي انقالبـي و تجديـد                 
فعاليت تبليغي و ترويجي هواداران مسلمانان مبارز در سطوح پائين، اقداماتي است            
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  1.كه به تدريج شامل مقامات باالتر نيز خواهد شد
در » دو خط متضاد «هنوز  » در مقامات باال  « حزب توده مدعي است كه مانند سابق         يعني،

مسايل اقتصادي وجود دارد، خطي كه طرفدار تجديد مالكيت خصوصي است و خطي كـه               
  .طرفدار گسترش مالكيت خصوصي است

 بـا تحليـل زمـاني كـه حـزب تـوده بـه اصـطالح از                واقعيت اين است كه اين تحليـل،      
ولي چـرا   . كرد، تفاوت محسوسي ندارد و ماهيتاً يكي است         مي» حمايت«ي  جمهوري اسالم 

اكنون بر پايه چنين تحليلي در موضع ضـديت بـا نظـام قـرار گرفتـه و دمكراسـي انقالبـي                 
جويد و    مي» راه كارگر «و  » اقليت« و قاسملو و     خود را در سيماي مسعود رجوي     » محبوب«

كند؟ چرا حزب تـوده بـا همـين           دست اتحاد دراز مي   » داران ملي   سرمايه«به سوي ليبرالها و     
اش، دمكراسـي انقالبـي ادعـايي         تحليل، قبل از كشف توطئه براندازي و عمليات جاسوسي        

 در سيماي مسئولين جمهوري اسـالمي ايـران       ها را     ها و بروتنتس   ها و اوليانفسكي    پاناماريف
زد؟ پاسـخ     دم مي !! »تقويت خط امام  «و  » دفاع از جمهوري اسالمي   «ديد و از به اصطالح        مي

زيرا، در واقع پايه مواضع و سياست حزب توده را ايـن تحليلهـاي              . است اين چراها آشكار  
حزب توده قبل از انحـالل بـا عـوامفريبي و ظاهرسـازي در پـي                . هدد  تئوريك تشكيل نمي  

آميز خود در جهت كسب قدرت سياسي بـود و لـذا سياسـت                گسترش تارهاي ترفند توطئه   
را براي حفظ علنيـت و قانونيـت خـود ضـروري            » حمايت از جمهوري اسالمي   «سالوسانه  

پنهان داشتن ضـديت خـود بـا        هايش ديگر دليلي براي       اكنون با رشته شدن بافته    . دانست  مي
 درجـه   180موضـع سياسـي     » تحليل تئوريـك  «انقالب اسالمي ندارد و لذا بر اساس همان         

نمايد، تا شايد بتوانـد در ميـان اپوزيـسيون فـراري و ضـدانقالب آواره و           متفاوتي اتخاذ مي  
  . پايگاه و ستون پنجمي بيابدزده براي شوروي ناراضيان غرب
سابق خـود را بـر پايـه        » رسمي«ه اين تناقض ميان سياست كنوني با سياست         حزب تود 

، كـه   »كاست روحانيت «كند و لذا براي حل آن، به شكلي، به نظريه             تحليل يكسان، درك مي   
حزب توده، خـود، در زمـان       . زند  مطرح شده بود، چنگ مي    » راه كارگر « توسط   59در سال   

» دفاع از جمهوري اسالمي«گرانه و ترفندآميز  توطئه» ديپلماسي«طرح اين نظريه ـ بر اساس  
» كاست روحانيـت «اي در رد   مقالهاحسان طبري. قرار داده بود » عالمانه«ـ آن را مورد انتقاد      

رار همـان   ولي اكنون خود به نوعي به تكـ       . نوشت و اين مقاله چندين بار تجديد چاپ شد        
  :زند نظريه چنگ مي
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 وجـود دو جنـاح عمـده در         پلنوم هجدهم كميته مركزي حـزب تـوده ايـران         
حاكميت و بويژه پيرامون آن را كه يكي طرفدار مالكيت نامحدود و ديگري حـامي            

ناگفته پيداست كه اين جناحها فقـط       ... تحديد مالكيت خصوصي است، متذكر شد     
ما روحانيت را در كل   ... گيرد  ست و غيرروحانيون را نيز دربر مي      شامل روحانيون ني  

بديهي اسـت   . دانيم  به عنوان يك قشر اجتماعي مستقل داراي منافع ويژه جمعي مي          
هـدف، تحليـل مقـام      . كه اين امر به معني نفي پايگاه طبقاتي گوناگون آنان نيست          
اكميـت و مـسئله مهـم       روحانيت به مثابه اهرم سياسي مؤثر در رهبري انقالب و ح          

به بيان ديگر روحانيون درمرحلـه مبـارزه بـراي          . وحدت و مبارزه دروني آن است     
مـوازين  «قبضه كردن انحصاري حاكميت سياسي و يا در موارد بـه خطـر افتـادن                

بدون توجـه بـه     . به مثابه يك قشر واحد    ) كه حلقه اصلي پيوند آنها است     (» مذهبي
  .كنند  عمل مي»دشمن واحد«مواضع طبقاتي عليه 

اختالف درون حاكميت در مرحله نخست پس از پيروزي انقالب عـالوه بـر    ... 
بورژوازي ليبـرال كـه     .  اقتصادي داراي خصلت سياسي نيز بود      -خصلت اجتماعي 

» واليت فقيه «توانست با اصل      هدفش تحكيم حاكميت سياسي خود بود، منطقاً نمي       
هر يك بنا به عللي و در درجه اول منـافع           برخي از مراجع تقليد نيز،      . سازگار باشد 

در جدال بودند و در اين زمينه با بورژوازي ليبـرال           » واليت فقيه «شخصي، با اصل    
... »واليـت فقيـه   «ولي مجموعه روحانيت، اعم از مخالفين و موافقين         . همگام شدند 

 جامعه، به معناي ايجاد يك ساختار سياسي اسالمي با هم         » اسالمي كردن «در اصل   
  1...توافق داشتند

با چنين تحليلي عمالً حـزب تـوده اصـل ماركسيـستي تحليـل طبقـاتي را، كـه زيربنـا                     
كند و    بيني و مكتب است، نقض مي       هاي روبنايي، از جمله جهان      كننده نهادها و انديشه    تعيين

اعتراف دارد كه روحانيت در عملكرد خويش تابع منافع اقتـصادي نيـست، بلكـه پيرامـون                 
  .در راه ايجاد يك نظام اسالمي وحدت و انسجام داردمكتب و 

، آماج حملـه جنـاح معتـرض    1362 -1363تناقضات موجود در تحليل فوق در سالهاي      
...)  و، محمـد آزادگـر  ، فرهاد فرجـاد ، بابك اميرخسرويايرج اسكندري(بقاياي حزب توده  

تأثير ساير جريانات ضـدانقالبي مقـيم غـرب، در دو مـسئله اساسـي              آنها تحت . قرار گرفت 
  :اعالم داشتند» راست روانه«را » پلنوم هجدهم«تحليل 
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معترضـين  .  بـود  1358 -1361ـ مسئله نخست، ارزيابي سياسـت حـزب در سـالهاي            1
چـرخش  «ت بودند و شكست حزب را ناشـي از          اي اين سياس    خواستار ارزيابي و نقد ريشه    

به عكس، آنها معتقد بودنـد      . دانستند   نمي 1361حاكميت در مقطع نيمه دوم سال       » به راست 
و غيرقابل دفاع بـوده     » ضدخلقي«و  » قرون وسطايي «كه حاكميت اسالمي از آغاز حاكميتي       

آزاديهـاي  «له دفاع از    گرايانه بر شعارهاي اقتصادي عمالً مسئ       و رهبري حزب با تأكيد مطلق     
به فراموشي سپرد و در نتيجه به جاي آن كـه       » خط امام «از  » حمايت«را به سود    » دمكراتيك

 همراه شود، خود را در مقابـل        1358 -1361با ساير نيروهاي دمكرات و ليبرال در سالهاي         
اين نگـرش،   . پرداخت» مخط اما » «استبداد مذهبي «آنها قرار داد و به توجيه سركوبگريها و         

  . بود1358 -1361در واقع به معناي نفي عملكرد حزب در سالهاي 
رهبري حزب توده در مقابل اين يورش به گذشته حـزب، تمكـين نكـرد و حاضـر بـه                    

تـأثير حمـالت تبليغـي ـ سياسـي سـاير        معهذا، تحـت . ارزيابي انتقادي سياست پيشين نشد
تـأثير قـرار      اي در اين زمينـه تحـت        ش وسيعي از پناهندگان توده    گروهكهاي ضدانقالب بخ  

به ايـن امـر چنـين       » كنفرانس ملي «گرفتند، تا جايي كه در گزارش سياسي كميته مركزي به           
  :اشاره شد

مشي سياسي    نظرها در ارزيابي دوران پس از انقالب و خط          سردرگميها، اختالف 
) ، فرجـاد  ر، آذرنو اميرخسروي(ي  در درون حزب كه در نتيجه خيانت گروه سه نفر         

اي   به مجراي ناصحيحي سوق داده شد و به بيرون از حزب نيز انتقال يافت، جلـوه               
  1.رود از ديگر پيامدهاي يورش به حزب به شمار مي

 بـا جريانـاتي     1358 -1361طبق اين ديدگاه معترض، گويا اگر حزب توده در سـالهاي            
شـد،    صدا مي   هم» مجاهدين خلق « و   صدر  و بني » جبهه دمكراتيك ملي  «و  » جبهه ملي «چون  

اين مشي در واقع سياسـتي بـود كـه در    ! شد سياست انقالبي در پيش گرفته بود و پيروز مي        
 منادي آن شـد و بـا مخالفـت ديـد             در مصاحبه با تهران مصور     ، ايرج اسكندري  1358سال  

جالـب توجـه اينجاسـت كـه       .  از هيـأت سياسـي گرديـد        منجر به طرد اسـكندري     كيانوري
چـاك مـشي     ، خـود از مـدافعين سـينه       1358 -1361 معترضين به مشي حـزب در سـالهاي       

آنان پس از انشعاب از حـزب تـوده، بخـشي بـه             . رفتند   در مقطع فوق به شمار مي      كيانوري
صـفحات  » حزب دمكراتيك مردم ايـران    «پيوستند و بخشي با تأسيس      » راه كارگر «گروهك  

  . قرار دادندصدر  و بني و نزيهنشريه خود را در اختيار عناصري چون قاسملو
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از ماهيت نظام و حاكميت جمهـوري  » پلنوم هجدهم«ـ مسئله دوم، اعتراض به تحليل    4
تأثير جريانات ضدانقالبي مقيم خـارج از كـشور، تأكيـد             معترضين، تحت .  بود اسالمي ايران 

نـسبت بـه نـام      » توهم«رهبري كنوني را بر وجود دو جناح در حاكميت، نوعي مماشات و             
ارتجـاع  «و  » داري وابسته بـه غـرب       سرمايه«ارزيابي كردند و حاكميت نظام را در كليت آن          

  .دانستند» مذهبي
نشيني بقاياي رهبـري      ، عمالً موجب عقب   »جدهمپلنوم ه «اين تأكيد بر تناقضات تحليل      

 در اعالميـه مـشتركي كـه بـه همـراه سـازمان              1364حزب توده شد و آنان در ارديبهـشت         
سرنگوني نظام جمهوري اسـالمي  «صادر كردند، شعار » فدائيان خلق اكثريت«گراي    شوروي

  : ن را اعالم داشتنددر كليت آ» ايران
هاي مختلـف     درون هيأت حاكمه جناحهاي گوناگوني وجود دارند كه در زمينه         

توجه به اين تضادها و اسـتفاده از        . سياست داخلي و خارجي با هم اختالف دارند       
آنها امري است ضروري ولي نبايد توجه به اين تضادها و لـزوم اسـتفاده از آنهـا،                  

تجاعي و استبدادي رژيم در كليت خود شود وظيفه         موجب عدم توجه به ماهيت ار     
به منظور برانداختن آن    » واليت فقيه «اساسي در اين مرحله، مبارزه با مجموع رژيم         

تواند و بايد در اجراي اين وظيفه         استفاده از تضادهاي داخلي رژيم، فقط مي      . است
  1.اساسي مورد توجه قرار گيرد

ـ          اين خط  ه منظـور حفـظ و هـواداران مقـيم غـرب و      مشي، كه در واقـع چـپ نمـايي ب
نيز ) 65خرداد  (» كنفرانس ملي «نظر مساعد ساير گروهكهاي ضدانقالبي چپ بود، در           جلب

  : چنين ارزيابي گرديدپي گرفته شد و حاكميت جمهوري اسالمي ايران
بي به شكل تمركز    استبداد مذه : ويژگيهاي عمده رژيم حكم بر ايران عبارتند از       

گانه مقننه، مجريه و قضائيه در دست يـك نفـر بـر پايـه اصـل                   اختيارات قواي سه  
، كنترل پليسي جامعه، سركوب آزاديها و حقـوق دمكراتيـك مـردم،             »واليت فقيه «

پيگرد و بازداشت و شكنجه و قتل و اعدام مخالفان، اعمال ستم ملـي و تـضييقات                 
مالكـان بـه مثابـه پايگـاه      داران و بـزرگ     ايهمذهبي، حمايت از منـافع كـالن سـرم        

رحمـت  «آميز و معرفي جنگ به عنوان         امپرياليسم در ايران، نفي همزيستي مسالمت     
، »صـدور انقـالب اسـالمي     «، دخالت در امور داخلي ديگر كـشورها بـراي           »الهي
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زنـان  ستيزي، زير پا گذاردن حقوق سياسي و اجتماعي           كمونيسم ستيزي و شوروي   
يعني نيمي از مردم كشور، گام برداشتن در راه انهدام فرهنگ ملي و كوشش مستمر               

ها و اشاعه خرافـات و موهومـات و سـنن قـرون وسـطايي،                 به خاطر تحميق توده   
توزانه بـا تـاريخ، زبـان ادبيـات و هنـر              ستيزي، فرهنگ ستيزي و دشمني كين       علم

1...خلقهاي ايران
  

را، پـيش از انحـالل   «فـدار تحديـد مالكيـت خـصوصي     حزب توده كه قـبالً جنـاح طر    
را بازتـاب   » مبـارزه جناحهـا   «كـرد، و      ارزيابي مي » مترقي«صراحتاً و پس از انحالل تلويحاً،       

در حاكميت تلقي   ) از طبقات استثمارگر تا طبقات متوسط و محروم       (منافع طبقات اجتماعي    
يم غـرب و هـواداراني كـه در     تحت فشار ضدانقالب مق1364 -1365نمود، در سالهاي      مي

  :بندي در نظام را چنين تحليل كرد جو فكري آن مستحيل شده بودند، ريشه اجتماعي جناح
 اجتماعي، باعث شـده كـه حاكميـت بـراي يـافتن             - بست بحران اقتصادي    بن

راههاي برون رفت از آن و حفظ رژيم، به جناحها تقسيم شود و به سر و كلـه هـم    
» كنتـرل بيـشتر دولـت     «طرفدار  ) داري   چارچوب نظام سرمايه   در(يك جناح   . بزنند

رسـاند و جنـاح ديگـر         است ولي در عمل به چپاولگران و غـارتگران يـاري مـي            
قـرار داده و مـسئوليت      » مخـالف «خود را مزورانه در موضـع       ) »رسالت«روزنامه  (

گاه خود    گويي هيچ . اندازد  يم» دولت«معضالت اجتماعي را تمام و كمال به گردن         
خواهد   اين جناح بدين ترتيب مي    . جزء حاكميت و مسئول كردار آن نبوده و نيست        

  2.نقش اپوزيسيون را ايفا كند
را » جناح طرفدار تحديـد مالكيـت خـصوصي       «در اين ديدگاه جديد، حزب توده ديگر        

  :كند ارزيابي ميداند، بلكه آن را چنين  نماينده طبقات متوسط و پائين جامعه نمي
: كنـد كـه نوشـت        استناد مي  مطهري) استاد(اين جناح به طور عمده بر نظرات        

امثـال زمـين و     (هاي طبيعي و صـناعي         شخصي در سرمايه   -اسالم مالكيت فردي  «
ايـن  » ...دانـد   پذيرد و مالكيت را در اين امور عمومي مي          را نمي ) ماشينهاي توليدي 

وز تصور مشخص از نظام اقتـصادي مـوردنظر خـود نـدارد و برنامـه             جناح كه هن  
اي درباره نظرات خود ارائـه نكـرده اسـت، در اصـل خواهـان نظـام                   تدوين شده 

جلوي تكاثر ثـروت و مفاسـد آن را         « داري است، منتها با اين طرز تفكر كه           سرمايه
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گاه اهميـت   جناح مذكور براي بخش دولتي هم از اين ديد        . بايد گرفت » تا حدودي 
  1.قائل است

خواند، يعني تركيبي از      مي» اقتصاد مختلط «، اقتصاد پيشنهادي اين جناح را       »حزب توده «
تكـاثر  «اعتقـاد بـه     . دو بخش دولتي و خصوصي، كه رژيم شاه نيز مجري و معتقد بدان بود             

ي داري است و لذا ايـن جنـاح نيـز چيـز             همان اعتقاد به نظام سرمايه    » داري  مشروع سرمايه 
داري وابسته به امپرياليـسم، كـه در همـه كـشورهاي              نيست مگر بخشي از حاكميت سرمايه     

  2.هاي آن هست نمونه» جهان سوم«وابسته 
بر اساس همين تحليل از ماهيت طبقاتي حاكميت بود كه بقاياي حزب توده در اعالميه               

را » ي ايـران  سرنگوني نظام جمهوري اسـالم    «شعار  ) 1364ارديبهشت  (» اكثريت«مشترك با   
در واقع شـعار فـوق   : در اينجا ضروري است به يك بعد اين شعار توجه كنيم. اعالم داشت 

در كليت خود بايد حذف شود و به آن هيچ اميدي نيست و هـيچ  » نظام«بدان معنا است كه    
  .تلقي شود» بل قبولقا«يا » مترقي«تواند   نيرو و جناحي در درون يا پيرامون آن نمي

دهد كه رهبري بقاياي حزب توده به سرعت از طرح ايـن شـعار                اسناد موجود نشان مي   
عـاملي كـه    ! گيـري آن شـد      خواستار بـازپس  » اكثريت«پشيمان شد و در مراجعاتي به سران        

سبب گرديد تا رهبري بقاياي حزب توده به ديدگاه سنتي خود بـازگردد، انعكـاس مواضـع                 
گـرايش  .  شدت گرفـت   1366 -1367ريات داخل كشور بود، كه در سالهاي        جناحها در نش  

حزب تـوده شـعار   ) 1366ديماه (» پلنوم بيستم«فوق به مواضع پيشين عمالً سبب شد تا در  
سـرنگوني  «را جـايگزين شـعار      » سـرنگوني رژيـم واليـت فقيـه       «و  » جبهه صلح و آزادي   «

ـ         » جمهوري اسالمي ايـران    ه، بـه نحـوي كـه سـبب انتقـاد و            كنـد و بـه تـدريج و محتاطان
 بـه بعـد شـعار دوم را مـسكوت           1367گرا نشود، از نيمه سـال         سرخوردگي هواداران چپ  

  .گذارد
اين است كه حزب توده به وجود جريانـاتي         » سرنگوني رژيم واليت فقيه   «معناي شعار   

، بـه عنـوان يـك سـاختار         »واليـت فقيـه   «در درون و پيرامون نظام بـاور دارد كـه مخـالف             
توانـد ايـن      نيست مي » سرنگوني نظام «حكومتي، هستند و لذا شعار فوق، كه الزاماً به معناي           

، كـه بـراي     »جمهوري اسالمي بـدون واليـت فقيـه       «نيروها را دربرگيرد و به استقرار نوعي        
  .حزب توده آزادي عمل قائل است، بينجامد
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پلنـوم  «وقـت، دربـاره بـروز ايـن ديـدگاه در            » هيأت سياسي «، عضو   محمدتقي برومند 
  :نويسد بقاياي حزب توده چنين مي» بيستم

محابا اعالم كرد ضـرورت       تا آنجا پيش رفت كه بي     » جبهه«يكي در دفاع از     ... 
به خط اولـش در زمـان       ) ره(خميني) امام(تشكيل اين جبهه به لحاظ اين است كه         

ديگري استحاله  !! ودي دست به اقدامات راديكال خواهد زد      انقالب بازگشت و به ز    
الوقوع رژيم را بشارت داد و در تكميـل آن رهبـر سـازمان                اندازي قريب   و پوست 

جمهوري اسـالمي   . (ا.ا.ج» قانون اساسي «خواستار دفاع از    ) الهرودي(مستقل فرقه   
  1»! شعار سرنگوني شدو پس گرفتن) ايران

گيـرد، كـه       در شرايطي انجام مي    1364 -1365در سالهاي   » سرنگوني نظام «اعالم شعار   
رهبري بقاياي حزب توده تالش در حفظ اعضاء و كادرهاي معترض خود و جلـوگيري از                

كوشد تا روانشناسي و نظريات رهبري و       دارد و در عين حال مي     » جنبش اعتراض «گسترش  
» كنفـرانس ملـي   «اين تالش در    . را نيز به سمت خود جلب كند      » اكثريت«اعضاي گروهك   

تكميـل  » هيأت سياسـي «با جذب عناصري چون محمدتقي برومند به درون     ) 1365خرداد  (
ولي پس از آن كه حفـظ عناصـر معتـرض بـا چنـين تمهيـدات تـشكيالتي ـ سياسـي          . شد

سياست تصفيه وسـيع عناصـر   » پلنوم بيستم«كند، رهبري حزب توده در     لوه مي غيرممكن ج 
گيـرد و ديگـر ضـرورتي بـراي           معترض كميته مركزي و كادرهـا و اعـضا را در پـيش مـي              

  .كند دهي سياسي به آنها احساس نمي رشوه
در واقع، تناقضات و نوسـانات تحليلهـا و شـعارهاي رهبـري بقايـاي حـزب تـوده در                    

از سـويي حـزب تـوده تـالش         : ، بازتاب اين دو گرايش متضاد اسـت       1362-1368سالهاي  
كند تا بقاياي نيروي خود را كه به شدت آغشته فرهنگ چپ افراطي و راست حاكم بـر                    مي

و نهيليـسم   » پـوچگرايي «تـأثير     محيط ضدانقالب مستقر در خارج از كشور هستند و تحـت          
. هوري اسالمي ايران قرار دارند، حفظ كند      هاي غربي عليه نظام جم      سياسي و تبليغات رسانه   

ولي از سوي ديگر، رهبري حزب توده داراي خط فكري و بنياد تئوري خاص خود اسـت،                 
ايـن بافـت تئوريـك، او را بـه          . گرا قـرار دارد     كه در چارچوب ماركسيسم سنتي و شوروي      

ر عين حال، ايـن  د. خواند و ملحوظ داشتن همه تاكتيكها و ترفندها فرا مي     » بيني  واقع«سوي  
 1368 متأثر است، كه در سالهاي       بينش سياسي به شدت از تحليلهاي تئوريسينهاي شوروي       

 در تبيين انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايـران         » بينانه  واقع« نوعي گرايش    1365-

                                                            
 .32، ص ...»هجونامه« پاسخ به .1
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  .دهند نشان مي
  

  زب تودهاستراتژي و تاكتيك بقاياي ح
در بخش سوم كتاب حاضـر، بـا مبـاني تئوريـك اسـتراتژي و تاكتيـك حـزب تـوده و                  

مشي را با شرايط پـس از         كوشيم تا انطباق اين خط      ماركسيسم سنتي آشنا شديم و اكنون مي      
  . انحالل حزب توده توضيح دهيم

  
  مرحله انقالب ايران

 را مرحله انقالب ملي ـ  رانحزب توده، از زمان رژيم طاغوت تاكنون، مرحله انقالب اي
انقـالب ملـي    « نيز، از ديدگاه حزب تـوده يـك          1357انقالب اسالمي   . خواند  دمكراتيك مي 

» ملـي دمكراتيـك   « را   حزب توده در نشريات خود، انقالب اسالمي ايـران        . بود» دمكراتيك
» دمكراتيــك«و » ملــي«هــاي  مــاعي، كــاربرد واژهبعــدها كــه بــه دليــل جــو اجت. ناميــد مــي

تغيير داد، كه   «انقالب ضدامپرياليستي و مردمي ايران      «برانگيز شد، اين عنوان را به         حساسيت
  .داشت همان محتوي را بيان مي
تضاد خلق « قرار دارند و آن در تضاد با امپرياليسم و عمال داخلي       از آنجا كه مردم ايران    

لـذا ايـن انقـالب، خــصلت    .  اســتتـضاد عمــده و محـرك جامعـه ايـران    » مپرياليـسم بـا ا 
از آنجا كه سلطه امپرياليسم و نظام وابـسته          .است» ملي«ضدامپرياليستي دارد و يك انقالب      

سبب شده تا كليه شئون حيات اجتماعي       ) داري وابسته يا كمپرادور     سرمايه(به آن در كشور     
سياسي كشور، سرشت ضدمردمي و ضددمكراتيك يابد، لذا اين انقالب داراي         ـ اقتصادي و    

  .دارد» دمكراتيك«آماجهاي مردمي بوده و خصلت 
  :انقالب ملي ـ دمكراتيك داراي دو مرحله است

مرحله اول، كسب استقالل سياسي و رهايي از سلطه سياسي امپرياليـسم كـه از طريـق                 
  .گيرد م و استقرار نظام سياسي نوين ناوابسته صورت ميبراندازي نظام وابسته به امپرياليس

در اين مرحله، انقالب بايد از بعـد سياسـي          . مرحله دوم، كسب استقالل اقتصادي است     
فرا رود و مسايل مبرم اجتماعي را در جهت نيل به استقالل اقتـصادي و قطـع وابـستگي و                    

  . حل نمايدهاي مردم دمكراتيزه كردن حيات جامعه در جهت منافع توده
گرا، انجام اين اصالحات تنهـا از طريـق اتخـاذ راه رشـد                از ديدگاه ماركسيسم شوروي   

و در واقـع  (پيونـدي    راهي كـه در جهـت هـم    نپذير است، يعني چنا     داري امكان   غيرسرمايه
  . و بلوك شرق باشدبا شوروي) وابستگي
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  :ازنيروهاي محركه انقالب ملي ـ دمكراتيك عبارتند 
  ـ طبقه كارگر1
  ـ دهقانان2
  هاي خرده بورژوائي و بينابيني ـ خرده بورژوازي و اقشار و اليه3
ـ بورژوازي كوچك و متوسط و گاه بزرگ كه به دليل ضديت بـا سـرمايه خـارجي و                   4

  .بورژوازي كمپرادور خلصت ملي دارند
لي بـودن اقتـصاد كـشورهاي در        ، چند ساختاري و انتقا    از ديدگاه تئوريسينهاي شوروي   

بورژوائي و بينابيني در اين جوامـع و تمـايالت            حال رشد و وجود طيف وسيع اقشار خرده       
اي در اين جوامع به وجود آمده به نـام            داري آنها، پديده    شديد ضدامپرياليستي و ضدسرمايه   

 بينابيني جامعـه    اينان روشنفكران نمايندگان اقشار   ). »دمكراسي ملي «يا  (» دمكراسي انقالبي «
هستند كه توان انقالبي زيادي دارند ولي به دليل اينكه پايگاه اجتماعيشان خـرده بـورژوايي             

  .ايم در اين باره قبالً توضيح داده. است، داراي نوساناتي هستند
 ملـي ـ   انقـالب « را يـك  گفتيم كه حزب توده، قبل از انحالل، انقـالب اسـالمي ايـران   

كوشـيد تـا      كرد و مـي     ارزيابي مي » دمكراسي انقالبي «را  » مسلمانان خط امام  «و  » دمكراتيك
، يا در واقع خط وابستگي به شرق، را به شكل خزنده پـيش  »داري  راه رشد غيرسرمايه«خط  

در عين حال براي چنان شرايطي كه ايـن سياسـت خزنـده بـا شكـست روبـرو شـود،              . برد
بـا انحـالل حـزب تـوده و كـشف            .ديد  فراهم مي » براندازي ضربتي «هاي الزم را براي     اهرم

هاي آن، اين مشي شكست خورد و لذا بقاياي آن اعالم نمودند كه اين انقالب اسـت                   توطئه
به !! يك شعبه» دمكراسي انقالب«در حاكميت، » چرخش به راست «كه شكست خورده و با      

از ديـدگاه فعلـي حـزب منحلـه تـوده،           . بدل گرديده اسـت   !! »ارتجاع وابسته به امپرياليسم   «
ـ » انقالب ايران«مرحله  :  دمكراتيك است و همان آماجها باقي است هنوز همان مرحله ملي 

انقـالب  (اسـتحاله يافتـه    » داري وابسته   نظام سرمايه «براندازي نظام جمهوري اسالمي، كه به       
هاي سياسي شركت كننـده در برانـدازي        و سپس حركت گام به گام به همراه نيرو        ) سياسي

مـسلمانان  «ولي اين بـار، بـه جـاي         . داري  به سمت راه رشد غيرسرمايه    ) دمكراسي انقالبي (
»  انقالبـي  دمكراسي«اين  ... و  » راه كارگر » «اقليت«،  ، منافقين، حزب منحله دمكرات    »انقالبي

  !!دهند را تشكيل مي
  

  و شعار سرنگوني» اعتالي انقالب«
 بـه يـك نظـام       ، نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران        »پلنوم هجـدهم  «آيا چون طبق تحليل     
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داري وابسته به امپرياليسم تبديل شده، شـعار سـرنگوني نظـام در دسـتور روز قـرار         سرمايه
  دارد؟

دهد و با زيركي از مطـرح          حزب توده بدين پرسش پاسخ منفي مي       63 و   62در سالهاي   
رود، زيرا شرايط عيني و ذهني را براي طرح چنين شـعاري       ساختن شعار براندازي طفره مي    

بـه پايگـاه مردمـي و      » يـا تلويحـاً   «به عبارت ديگر، حزب توده صـريحاً        . شمرد  نامساعد مي 
 سـرنگوني نظـام را خـالف عقـل سـليم و             استواري نظام معترف است و لـذا طـرح شـعار          

  .داند غيرواقعي و پندارگرايانه مي
، عدم طرح صريح شعار سرنگوني نظام، آماج انتقاد معتـرفين،           1362 -1363در سالهاي   

مانهاي اي را در درون سـاز  ، قرار گرفت و بحـث پردامنـه   ـ فرجاد بويژه جناح اميرخسروي
تـأثير ايـن جـو، و عوامـل      تحـت . در خارج از كشور دامن زد) »اكثريت«و نيز  (حزب توده   

 تـوده و     كميتـه مركـزي حـزب      1364ديگري كه بررسي خواهيم كرد، در ارديبهشت سـال          
پيروز باد مبارزه خلـق     «بيانيه مشتركي با عنوان     ) جناح فرخ نگهدار  (» اكثريت«كميته مركزي   

صـادر كردنـد و در آن رسـماً و بـراي            » !در راه سرنگوني رژيـم جمهـوري اسـالمي ايـران          
  .نخستين بار شعار براندازي نظام را مطرح نمودند

اركسيسم سنتي و تفـاوت آن      آشنايي بيشتر با اهميت اين شعار در استراتژي و تاكتيك م          
اند، توضـيح     با عملكردهاي براندازي ماركسيستها در شرايطي كه اين شعار را مطرح نساخته           

  . بيشتر ضروري است
گرا، شعار استراتژيك انقالب، يعني       از ديدگاه تئوريك حزب توده و ماركسيسم شوروي       

فـراهم  »  و ذهني انقـالب عوامل عيني«شعار سرنگوني، تنها بايد در شرايطي مطرح شود كه        
  .است» سكتاريسم«و » چپ روي«شده باشد، و در غير اين صورت طرح آن 

  :شود از ديدگاه ماركسيسم، مبارزه اجتماعي به دو مرحله تقسيم مي
كه در آن بايد بـر اسـاس خواسـتهاي مـشخص اقتـصادي و               : »آميز  مرحله مسالمت «ـ  1

 كـارگر    همزمان با آن گسترش سازمان طبقهصنفي و طبقاتي پرولتاريا و ديگر زحمتكشان و      
» دمكراتيـك «و نيز اقدامات و حركات گام به گام سياسي درجهت نيل به آزاديها و حقـوق                 

  .حركت كرد
حزب بايد تنها به طرح شعارهاي تاكتيكي سياسي و اجتماعي          » آميز شرايط مسالمت «در  

، فـرا   »وضع انقالبي «، يعني   »نهايي«و  » قاطع«روز بسنده كند و گام به گام پيش رود تا زمان            
اين شرايط، عينـي  . گيرد در آن شرايط است كه شعار براندازي در دستور روز قرار مي      . رسد

تواننـد و     كمونيستها تنهـا مـي    . است و به اراده و تمايل و خواست كمونيستها بستگي ندارد          
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 سياسـي و اجتمـاعي      بايد خود را براي فرا رسيدن آن بسيج نمايند و با شركت در مبارزات             
  .روزانه و مقطعي در جهت تسهيل آن بكوشند

هـاي مبـارزه از گروهكهـايي كـه عمليـات             اين طرز برخورد، حزب تـوده را در شـيوه         
سـازد، زيـرا انجـام        دهند نيز جـدا مـي       تروريستي را در هر شرايطي در دستور روز قرار مي         

به قـاطع و كارسـاز موجـه و         عمليات نظامي تنها در شرايط بسيار خاصي و به عنـوان ضـر            
در غير اين شرايط، اقدام به عمليات مسلحانه ترور فردي است، كه از ديدگاه              . صحيح است 

  .شود  مردود عنوان ميتئوريك ماركسيسم نوع شوروي
فراهم آمده و شرايط عيني و ذهني بـراي         » وضع انقالبي «كه در آن    : »مرحله انقالبي «ـ  2

  :گويد لنين مي. حاكم و استقرار نظام جديد مهياستسرنگوني نظام 
كش به عدم امكان      هاي استثمار شونده و ستم      براي انقالب كافي نيست كه توده     

زندگي به شيوه سابق پي ببرند و تغيير آن را طلب نمايند، براي انقـالب ضـروري                 
گـاه  فقـط آن    . است كه استثمارگران نتوانند به شيوه سابق زندگي و حكومت كنند          

نتوانند به شيوه سـابق ادامـه دهنـد،         » باالئيها«نظام كهنه را نخواهند و      » پائينيها«كه  
تـوان    اين حقيقت را به عبارت ديگر مي      . تواند پيروز شود    فقط آن هنگام انقالب مي    

كه هم استثمار شوندگان و هـم       (انقالب بدون يك بحران عمومي      : چنين بيان نمود  
لذا براي انقالب اوالً بايـد كوشـيد تـا          .  غيرممكن است  )استثمارگران را دربر گيرد   

يا به هر حال اكثريت كارگران آگاه، متفكر و از لحـاظ سياسـي              (اكثريت كارگران   
كامالً به ضرورت انقالب پي برند و آماده باشند در راه آن جان خود را فـدا                 ) فعال
اشند كه حتي عقب    ثانياً طبقات حاكمه به آن چنان بحران دولتي دچار شده ب          . كنند
عالمت هر انقالب واقعي آن است      (ها را نيز به سياست جلب نمايد          ترين توده   مانده

هاي زحمـتكش و سـتمكش،        كه عده نمايندگان قادر به مبارزه سياسي در بين توده         
بردند، به سرعت ده برابر يا حتـي صـد برابـر              حالي به سر مي     كه تا آن زمان در بي     

  1.ازد و سرنگوني آن را براي انقالبيون ممكن نمايدو دولت را ضعيف س) شود
  :دارد   اين بحران در حاكميت را چنين بيان ميلنين

تمام آن نيروهاي طبقاتي كه با ما دشمنند به حد كافي سردرگم باشند، به حد كافي بـا                   «
رت آنـان خـارج     اي كه از حيطه قد      يكديگر درافتاده باشند و به حد كافي خود را در مبارزه          

                                                            
 .495 ـ 496، صص 2، قسمت 2، جلد ، ترجمه محمدپور هرمزان، آثار منتخبه لنين.1
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  1.است ناتوان نموده باشند
  :ورزد  تأكيد ميلنين

براي ماركسيستها جاي ترديد نيست كه بدون وضـع انقالبـي، انقـالب ممكـن               
  2.انجامد  نيست و تازه هر وضع انقالبي هم به انقالب نمي

ي، شرايط  براي پيروزي انقالب كافي نيست، عالوه بر شرايط عين        » وضع انقالبي «وجود  
وجـود چنـان پيـشاهنگ طبقـه كـارگر          : ذهني نيز بايد وجود داشته باشد، كه عبارتـست از         

توجهي از كارگران را حـول خـود سـازمان            كه توانسته باشد بخش قابل    ) حزب كمونيست (
  .داده و بتواند نقش هر چه فعالتر در انقالب ايفاء كند

 كـافي را بـراي تـأمين    حزب كمونيـست، در وهلـه نخـست، بايـد بكوشـد تـا نيـروي               
خـود بـه دسـت آورد، در چنـين صـورتي رهبـري انقـالب ملـي ـ          ) هژمـوني (سركردگي 

دمكراتيك را به دست خواهد گرفت و انقالب به انقـالب سوسياليـستي فراخواهـد روئيـد                 
  ).»فراروي انقالب دمكراتيك به انقالب سوسياليستي«(

ي ندارد، بلكـه تـابع شـرايط عينـي،          ولي تأمين هژموني پرولتاريا به دلخواه حزب بستگ       
بنابراين در شرايطي كه تحقق هژموني      . يعني تركيب و تناسب نيروهاي طبقاتي جامعه است       

پرولتاريا بعيد و يا غيرممكن باشد، حزب كمونيست بايد در جهت ايجاد يك جبهـه واحـد                 
تـشكيل  . يابداالمكان در آن جاي مناسبي ب     از نيروهاي اپوزيسيون بكوشد و سعي نمايد حتي       

اين جبهه و رهبري انقـالب توسـط آن، شـرط ذهنـي تحقـق پيروزمندانـه انقـالب ملـي ـ          
  .دمكراتيك است

پس از پيروزي انقالب، حزب كمونيست بايـد بكوشـد تـا از درون جبهـه و اهرمهـاي                   
سوق دهـد و    » داري    راه رشد غيرسرمايه  «دولتي كه به دست آورده، جامعه را گام به گام در            

نمونـه  . ايط عيني و ذهني اجازه داد، در جهـت تحقـق هژمـوني خـود گـام بـردارد                  اگر شر 
در جبهـه   «بينـيم كـه ماركسيـستها بـا شـركت             پيروزمند اين سياست را در يمن جنوبي مـي        

و  را حـذف كننـد       گام به گام توانستند عناصر كمتـر متمايـل بـه شـوروي            » آزاديبخش ملي 
  . قبضه نمايندعناصر صد در صد وفادار به مسكو باالخره حاكميت را، 

در شـرايطي كـه   . طلبـد  هر مرحله، متناسب با شرايط عيني، اشكال خاص مبارزه را مـي          
هـاي   ، شـيوه »آميز مسالمت«هنوز عوامل عيني و ذهني انقالب فراهم نيامده، يعني در شرايط    

                                                            
 .508 همان مأخذ، ص .1
 . همان مأخذ.2
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تنها در شـرايط انقالبـي، آن       . و در راستاي تدارك آينده باشد     » آميز  تمسالم«مبارزه نيز بايد    
  .گيرد هم به هنگامي كه كامالً ضرورت يابد، اقدام قهرآميز در دستور كار قرار مي

، كـه نخـستين بـار بـه شـكل جـدي در زمـان                »آميـز   گـذار مـسالمت   «بر اساس تئوري    
 هاي تئوريك آن را در آثار مـاركس          دستمايه  مطرح شد و تئوريسينهاي شوروي     خروشچف

توان بر پايه يك سلسله عوامل،        نيز مي » شرايط انقالبي «جويند، حتي در       مي  و لنين  و انگلس 
لحه، و توازن نيروهاي داخلي و خارجي، بدون توسل به اس         » ديپلماتيك«با تكيه بر اقدامات     

اين امكـان بيـشتر در رابطـه بـا كـشورهاي پيـشرفته          . آميز، به قدرت رسيد     به طور مسالمت  
  .شود داري مطرح مي سرمايه

بر پايه چنين استراتژي مبارزاتي است كه، حزب توده در زمان رژيم شاه از طرح شـعار                 
بهـه واحـد    ج«ورزيد و تنهـا، شـعار         امتناع مي » براندازي نظام سلطنتي و استقرار جمهوري     «

كرد و در پيچ و خم بازيهاي ديپلماتيك به دنبـال يـك آلترنـاتيو                 را مطرح مي  » ضدديكتاتور
، كه انقالب   1357تنها در نيمه سال     . گشت  و ليبرالي، حتي با حفظ سلطنت مي      » دمكراتيك«

گيري خود سرنگوني نظام سلطنتي و استقرار جمهـوري را قطعـي سـاخت،              اسالمي در اوج  
  !!را مطرح كرد» سرنگوني رژيم سلطنتي و استقرار جمهوري«ر حزب توده شعا

بر پايه همين استراتژي است كه حزب توده مشي چريكي فدائيان و منافقين را در زمان                
 بهمن براي عقب نماندن     22خواند و تنها در آستانه قيام         كرد و تروريسم مي     شاه محكوم مي  
: توجه شود (» تدارك مبارزه مسلحانه  «Ĥبانه شعار   گيريهاي تبليغاتي ديپلمات م     از قافله و بهره   

  .را مطرح ساخت) »اقدام«و نه » تدارك«فقط 
 به اين نتيجه رسيد كه، شرايط براي        1364به هر روي، ظاهراً حزب توده در ارديبهشت         

  !مطرح ساختن شعار سرنگوني فراهم است
يم به شكل زير خالصه     توان  ، از ديدگاه ماركسيسم، را مي     »انقالب اجتماعي «شرايط عيني   

  :كنيم
  .ـ بحران در جامعه، به نحوي كه توده مردم نخواهند زير سلطه رژيم باقي بمانند1
  .ـ بحران در حاكميت، به نحوي كه توانند مانند گذشته جامعه را كنترل كنند2
  .ها براي دست زدن به اقدامات براندازي ـ رشد جنبش اعتراضي مردم و آمادگي توده3

ـ   بحـران در   (ل بيانيـه مـشترك حـزب تـوده و اكثريـت، از نظـر عامـل دوم                   طبق تحمي
، دستگاه حاكمه جمهوري اسالمي سرپا تضاد و در آسـتانه انفجـار اسـت و تنهـا                  )حاكميت

وحدت و دوام آن را سبب شـده و مـانع گسـست يكبـاره آن             ) قدس سره (وجود امام امت    
  .است
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.  در حقيقت حلقه واسطه ميان اين نهادهاي متضاد و مانع انفجار آنهاستخميني
ترديدي نيست در خأل حضور و اعمال قدرت او به هر شكل، اين تضادها بـيش از        

  1.پيش تشديد خواهد شد و رژيم را با سرعت بيشتر به پرتگاه سوق خواهد داد
كه وضـع عمـومي كـشور بـه        از نظر عوامل اول و سوم، حزب توده و اكثريت معتقدند            

  :رود سرعت به سوي بحران عمومي پيش مي
كند و كشور      را تشديد مي   سياست رژيم تضادهاي سياسي و اجتماعي در ايران       

  2.برد را هرچه بيشتر در يك بحران عمومي فرو مي

                                                            
 .12/2/1364، 48، شماره  نامه مردم.1
شـروع جنـگ اول     ( مـيالدي    1914 تـا    1910 در سالهاي     وضع روسيه  به چه معنا است؟ لنين    » اعتالي انقالبي  «.2

 دوران سـركوب و   در روسـيه 1905 ـ  7پس از شكست انقـالب  . ناميد مي» اعتالي انقالبي«را سالهاي ) جهاني
اي    اعتـصابات و تظـاهرات تـوده       1910از سال   . اختناق آغاز شد و رژيم تزاري از هر نظر بر اوضاع مسلط بود            

از ايـن   .  بـود   توسط پليس تزاري   »لنا«ربر گرفت كه اوج آن، كشتار كارگران اعتصابي معدن           را د  سراسر روسيه 
اي و ناآرامي كشور را فراگرفته و زمينه وسـيعي            جنبش توده ) پديد آمد » وضع انقالبي «كه   (1914مقطع تا سال    

اي   گيري روزافزون حركتهاي توده       را اوج » اعتالي انقالبي « ويژگي   نلني. براي فعاليت گروههاي چپ فراهم شد     
ــ نفـوذ بيـشتر در       1: كند و كمونيستها را به حركت هرچه فعالتر در جهت             ذكر مي ...) اعتصابات، تظاهرات و  (

  .نمايد ـ گسترش سازمان و تشكيالت دعوت مي2ها،  توده
 انقالبي، معتقد است كه حزب كمونيـست بايـد قيـام مـسلحانه را هـم بـه عنـوان يـك                        در مرحله اعتالي   لنين

  :گويد مي) 1912سال (» اعتالي انقالبي«انداز در نظر داشته باشد، او در مقاله  چشم
  ».اي ارتباط الينفكي با قيام مسلحانه دارد در كشور ما اعتصابات مصرانه توده«

منجر شود و لذا حـزب كمونيـست بايـد          » وضع انقالبي «مكن است كه به     يعني شرايط اعتالي انقالبي هر آن م      
  .براي آمادگي اقدام به مبارزه مسلحانه در شرايط آينده تدارك الزم را ببيند

به آن معنا نيست كه شرايط قيام مـسلحانه فـراهم آمـده و       » اعتالي انقالبي «كند كه      تأكيد مي  ولي بالفاصله لنين  
چنـين دعـوتي در     . وجه بر سر دعوت به قيام نيـست         صحبت به هيچ  . اين گفته ما را سوءتعبير نكنيد     «: گويد  مي

صحبت بر سر تعريف آن ارتباطي است كه در روسيه بين اعتـصاب و قيـام                . نهايت احمقانه است    زمان حال بي  
 برپا كردن قيام نهايـت      تالشهاي پيش از موقع براي    «: سازد  و سپس شرايط قيام را چنين مطرح مي       » .وجود دارد 

) يعنـي قيـام پيروزمندانـه     (كارگر پيشاهنگ بايد بفهمد كه شرايط اساسي قيام مسلحانه به موقـع             . حماقت است 
اعتالي « در مرحله    لنين» .عبارت است از پشتيباني دهقانان دمكرات از طبقه كارگر و شركت فعال ارتش در آن              

بـراي پـشتيباني و بـسط و    «: گويـد  گذارد و مـي  بر ايجاد و گسترش تشكيالت مي    تأكيد اصلي خود را     » انقالبي
يعنـي جـذب   (بدون يك حزب غيرعلني انجام اين كار  . ها تشكيالت و تشكالت الزم است       توسعه جنبش توده  

  » .غيرممكن و صحبت درباره آن بيهوده است) نيرو و يافتن پايگاه در ميان مردم
 پيدايش چنان وضعي در جامعه است كه به سـمت پيـدايش شـرايط عينـي انقـالب                   به معناي » اعتالي انقالبي «
اي را نـشان      به خودي خـود لحظـه     ... «: »اعتالي انقالبي «گويد كه      مي لنين. رود  پيش مي ) »وضع انقالبي «يعني  (

ه و فداكارانه انقالب بر     خواهد داد كه در آن بايد تمام نيروها براي حمله متحدانه و قطعي و تعرضي و جسوران                
  ».ضد سلطنت تزاري با يكديگر متحد گردند

  : توانيم چنين بيان داريم مي» اعتالي انقالبي« را درباره به طور خالصه نظريه لنين
گذراند، كه در آن بر اوضاع مسلط است و مردم تـسليم وضـع موجـود     را مي» تسلط«ـ هر رژيمي يك دوران  1
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 تضاد«،  »نيروهاي محركه انقالب  «حزب توده و اكثريت از تحليل وضع كشور، موقعيت          
و غيره و غيره، چنين     » گسترش روزافزون نارضائي از رژيم    «،  »در حال انفجار هيأت حاكمه    

  : نتيجه گرفتند كه
شـود كـه      ، طبقات و مواضع آنها، اين نتيجه حاصل مـي         از تحليل اوضاع ايران   

، از صورت انفعالي    »واليت فقيه «نارضائي مردم از سياست داخلي و خارجي رژيم         
هـاي مختلـف صـنعتي،        اعتصابات كارگري در رشـته    . يابد  ل فعال تحول مي   به شك 

ايستادگي روستائيان در مقابل ستم بزرگ مالكي، اعتراضها و تصادمات با ارگانهاي            
كاري و عدم حـضور مـنظم         سركوبگر، تظاهرات خياباني، مبارزه منفي به شكل كم       

 جنگ كه چهـره خـود را در         هاي مردم از ادامه     بر سر كار، ناخشنودي فزاينده توده     
ها و سـرباز زدن جوانـان از خـدمت            تظاهرات ضدجنگ، در فرار سربازان از جبهه      
دهد، خبر از مقاومت گـسترش يابنـده          نظام وظيفه و نيز دهها پديده ديگر نشان مي        

دهد، كه در شرايط شديدترين ترور و اختناق، در بطن جامعـه مـا نـضج                  خلق مي 

                                                                                                                                        
  .نام دارد» دوران ارتجاعي« مرحله، اين. هستند

اي به صورت اعتصابها، تظاهرات و بحران اجتمـاعي ـ اقتـصادي ـ سياسـي آغـاز        ـ از يك مقطع، جنش توده2
در اين مرحله زمينه براي كار كمونيستها بسيار فراهم اسـت و آنهـا              . رود  گيري پيش مي    شود و به سمت اوج      مي

ها را جلـب كننـد و از هـر            و تشكيالت خود را گسترش دهند و حمايت توده        وظيفه دارند كه فعاالنه كار كنند       
  .نام دارد» اعتالي انقالبي«اين مرحله . آماده شوند» وضع انقالبي«جهت براي 

چنـان وضـعي اسـت كـه     » وضـع انقالبـي  «. شود منجر مي» وضع انقالبي«در يك مقطع به  » اعتالي انقالبي «ـ  3
  :اين شرايط عيني عبارتند از. اهم شده و لحظه انقالب فرا رسيدهسرنگوني رژيم فر» شرايط عيني«

چه با سركوب و چه بـا  (اي  تواند رژيم را به هيچ وسيله   حاكميت را چنان بحراني فرا گرفته كه ديگر نمي        ) الف
  .حفظ كند) وعده و وعيد

  .ژيم بروندخواهند زير بار حكومت ر اند كه ديگر نمي هاي مردم به چنان وضعي رسيده توده) ب
  .اي پديد آمده كه عليه رژيم حاضرند به حركتهاي انقالبي دست بزنند هاي مردم چنان روحيه در توده) ج

سلطه  دوران    در ايران  56 تا سال    42  خرداد 15 شاه معدوم، يعني از سركوب قيام        از انقالب سفيد  : به طور مثال  
 حركتهاي وسيع انقالبي شروع شد و به تدريج قيـام اوج            57 تا   56از سال   . بود» دوران ارتجاع «رژيم شاه يعني    

وضـع  «،  1357در نيمـه سـال      . بـود » اعـتالي انقالبـي   «اين دوران   . تر گرديد   گرفت و هر روز دامنه آن گسترده      
تشار داد و شعار تدارك مبارزه مسلحانه را مطـرح          اي ان   پديد آمد كه حزب توده به اين مناسبت اعالميه        » انقالبي
  .است» اعتالي انقالبي«قله و نقطه اوج )  بهمن22انقالب (» وضع انقالبي«. ساخت

  ) بهمن22انقالب (ــــــ » وضع انقالبي«
  )سلطه رژيم شاه و ركود قيام(» دوران ارتجاع«

 شـرايط   1364 چنين تحليلي است كه بقاياي رهبري حزب توده و گروهك اكثريت در آستانه سـال                 با توجه به  
را مطـرح  ) سرنگوني جمهوري اسالمي( را حركت به سوي بحران عمومي ارزيابي كرده و شعار براندازي       ايران

 .ساختند
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  1.يابد گيرد و بسط مي مي
ايجـاد نـشده، ولـي جامعـه بـا        » وضع انقالبي «به عبارت ديگر، هر چند هنوز در كشور         

به سرعت در حال فراهم شدن      » شرايط عيني انقالب  «رود، يعني     شتاب به سوي آن پيش مي     
در چنين . گويند مي» اعتالي انقالبي«از ديدگاه تئوريك ماركسيستي به چنين شرايطي        . است

هـا    تشكيالت خود را گسترش دهند، فعاالنه به كار در ميان تـوده          ها بايد   شرايطي كمونيست 
و ازنظر نظامي آمادگي و تدارك كافي داشته باشند تـا در صـورت              ) »اي  كار توده «(بپردازند  
وضع انقالبي غافلگير نشوند و بتوانند در براندازي شركت جويند، و حاكميـت را              «پيدايش  

  .به دست گيرند
، بقايـاي حـزب تـوده و        1364سـت كـه در ارديبهـشت سـال          بر اساس چنين تحليلي ا    

  :مناسب انگاشتند» سرنگوني«شرايط را براي طرح شعار » اكثريت«گروهك 
سياست داخلي و خارجي رژيم در تضاد آشكار با پيشرفت اجتماعي اقتصادي            
و مصالح ملي قرار دارد و كشور را با سرعت به مرحله يك بحران عمومي نزديـك       

اي كه در برابر      ترين وظيفه   ترين و اساسي    ترين، عاجل   ر حال حاضر، مهم   د... كند  مي
پرستان قرار دارد، مبارزه براي سرنگون كـردن ايـن رژيـم              زحمتكشان و همه ميهن   

  2.استبدادي قرون وسطائي است
 1364تـأثير چـه عـواملي در آسـتانه سـال          شود كه تحت    در اينجا اين پرسش مطرح مي     

 را، در  شـعار سـرنگوني نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران        »ثريـت اك«حزب توده و گروهك     
در اين رابطـه  ! كند، مطرح ساختند؟ چارچوب مفاهيم تئوريكي كه اين شعار، خود حمل مي    

  :توان ذكر كرد عوامل متعددي را مي
ر ساير نيروهاي ضدانقالبي راست و ميانه و        توان ذكر كرد، تأثي      نخستين عاملي كه مي    ـ 1

دانـست و بـراي       حزب توده اين نيروها را متحـد خـود مـي          . چپ مقيم خارج از كشور بود     
كـرد و آنـان را همگامـان و همراهـان خـود در              تالش مـي  » جبهه متحد خلق  «جلب آنها به    

فعاليـت در محـيط     . انگاشـت    مـي  مبارزه عليـه انقـالب و نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران             
بقايـاي حـزب تـوده زمـاني بـه      . ضدانقالب در غرب براي حزب توده مأيوس كننـده بـود          
 ساله پناهنـدگي بـه      6طلب سابقه     كشورهاي غربي پناه بردند، كه نيروهاي راست و سلطنت        

حـزب دمكـرات    «ائي و   هايي چون منافقين و جريانـات چـپ فـد           غرب داشتند و گروهك   

                                                            
 . همان مأخذ.1
 . همان مأخذ.2
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هاي تلمبار، تنـدترين      و غيره و غيره سالها بود در خارج از كشور، با كينه و عقده             » كردستان
بـه عـالوه،    ! دادنـد   شعارها را براي براندازي انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران سـرمي           

 و  يـه رسـتاخيز انقـالب اسـالمي در ايـران          توزانه خود عل    امپرياليسم خبري نيز در عناد كينه     
جهان محيط سرشـار از شـايعه و تهمـت و افتـرا پديـد سـاخته و سرويـسهاي جاسوسـي                      

اي و اكثريتـي در سـال         پناهنـدگان تـوده   . پرداخـت   رنگارنگ غرب به تغذيه ضدانقالب مي     
اي بـراي     توانه به چنين فضايي گام نهادند، در حاليكه در پـشت سـر خـود هـيچ پـش                  1362

! از انقـالب  » حمايـت «همگامي با اين نيروها نداشتند به جز سـابقه چهارسـاله بـه اصـالح                
بقاياي حزب توده و اكثريت، به دليل تعارض سنتي نيروهاي غربگراي راست با چپ سنتي               

خيانـت بـه منـافع    «گرا، مورد نفرت پناهندگان راست و ميانه بودند، كه آنها را به     و شوروي 
اي   از سوي ديگر، گروهكهاي چپ افراطي و منافقين نيز كينه ديرينه          . ساختند   متهم مي  »ملي

 حزب توده به دل داشتند و حزب توده را بـه خيانـت بـه           1358 -1361از سياست سالهاي    
ايـن جـو روانـي ـ     ! ساختند با نظام متهم مي! تا سر حد همكاري اطالعات» جنبش انقالبي«

يز براي بقاياي حزب توده قابل تنفس نبود و به سـرعت آنـان را               آم  سياسي سنگين و اختناق   
ساخت و به صورت فشار اعضاء و كادرها بر رهبري براي دادن              در درون خود مستحيل مي    

به راستي در محيطي كه هر روشنفكر راست و چپ          . يافت  شعارهاي تند و تندتر بازتاب مي     
شعارها را براي سرنگوني نظـام جمهـوري   و ليبرال و هر بچه مدرسه از راه رسيده تندترين     

داد، حـزب تـوده بـه دليـل پايبنـدي بـه برخـي اصـول تئوريـك آيـا                        سر مي  اسالمي ايران 
حداقل امتيـازي   » سرنگوني«بنابراين، طرح شعار    ! توانست از طرح اين شعار طفره رود؟        مي

شرايط الزم را براي زيست در چنين فـضايي         پرداخت تا حداقل      بود كه حزب توده بايد مي     
  !داشته باشد

ـ چنين فضايي به سرعت بر بقاياي متواري حزب توده تأثيرگـذارد و فـشار آنـان بـر                   2
در كليـت   » براندازي نظام «و طرح شعار    » طرد رژيم استبدادي  «رهبري حزب براي رد شعار      

رداختيم و گفتـيم كـه شـعار        در صفحات پيشين به طور اجمال به اين مسئله پ         . آن آغاز شد  
 مانند بود كه رهبري بقاياي حزب توده براي حفظ           سرنگوني نظام در كليت آن، گامي رشوه      

 اميرخـسروي (تأثير فعاليتهاي گـروه سـه نفـره           عناصر ناراضي پيرامون خود، كه بويژه تحت      
  .و جو ضدانقالب مقيم غرب قرار داشتند، برداشت...) و

بـود، كـه    » اكثريـت «توان ذكر كرد، تأثير رهبري و بدنه سازمان           ومين عاملي كه مي   ـ س 3
تأثير جو ضدانقالب مقيم غرب قرار گرفت و         تر تحت   به دليل روانشناسي خاص خود سريع     

اگر رهبري حزب تـوده     . به نوبه خود به فشار و تأثيرگذاري بر رهبري حزب توده پرداخت           
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 ساله به ماركسيسم سنتي، در پيروي از مباني تئوريـك          40ـ   30به دليل كهولت سن و تعلق       
چنـين  » اكثريت«ناپذيري داشت، رهبري جوان       استراتژيك و تاكتيك خود تصلب و انعطاف      

آنان دوران طوالني وابستگي به ماركسيسم چريكي را گذرانيده و تنهـا چنـد صـباحي                . نبود
 آشـنايي يافتـه و بـه آن گرويـده           بود كه از طريق رهبري حزب توده با ماركسيسم ارتدكس         

به هر روي، سابقه ماركسيسم چريكي مهر و نشان خود را بر ايـن جريـان داشـت و                   . بودند
تر به سمت شعارهاي تند، هر چند فاقد زمينه عينـي باشـد و يـا بـا چـارچوب                      آنان راحت 

بات رهبري بقاياي حزب    بررسي مناس . دادند  خوان باشد، گرايش نشان مي      تئوريك آنان ناهم  
فرآينـد دوري بـا     » اكثريـت «،  1364 -1368دهد، كه در سـالهاي        نشان مي » اكثريت«توده با   

در آسـتانه   » اكثريـت  «1361حزب توده را طي كرده است و اين در حالي است كه در سال               
  !انحالل و ادغام كامل در حزب توده قرار داشت

تأثير داشت، تحليل حـزب تـوده و        » گونيسرن«ـ عامل مهم ديگري كه در طرح شعار         4
 1364اوائل سـال    ! الوقوع نظام بود    از شرايط جاري كشور و احتمال سقوط قريب       » اكثريت«

زماني بود كه جنگ تحميلي با شدت جريان داشت و برخي شهرهاي كشور آماج حمـالت                
ي در ايـران و     المللي عليه انقالب اسـالم      هوايي رژيم متجاوز صدام قرار گرفته و توطئه بين        

هـاي امپرياليـستي هـر روز از بحـران نظـام و       در اين شرايط رسانه   . منطقه در اوج خود بود    
 را كوشيدند تا وضع جمهـوري اسـالمي ايـران    گفتند و مي    الوقوع آن سخن مي     سقوط قريب 

آور بـا سـاير       م  سرسـا نيـز در رقابـت      » اكثريـت «بقاياي حزب تـوده و      . ثبات جلوه دهند    بي
هاي ضدانقالبي، چنان در مرداب اخبار جعلـي و شـايعات سـاختگي خـود غـرق                   گروهك

هاي خود را واقعيت پنداشته و به راستي تصور كردند شرايط كنوني كشور به           شدند كه بافته  
عنقريـب بـه سـقوط نظـام        » هـا   جنبش رو به تزايـد تـوده      « است و    1357سان شرايط سال    
  ! منتهي خواهد شد ايرانجمهوري اسالمي

گـراي ضـدانقالب بـه شـدت نگـران فعـال شـدن                در چنين شـرايطي جنـاح شـوروي       
ضدانقالب راست در درون كشور بود و بيم آن داشت كه با سقوط نظام، كشور بـه دسـت                   

بـه شـعار    » يرژيم اسـتبداد  «دو گروهك فوق با تبديل شعار طرد          لذا،! نيروهاي رقيب بيفتد  
الوقوع نظام سهمي براي خـود دسـت و پـا           كوشيدند تا در براندازي قريب    » سرنگوني نظام «

از جملـه، در پـي يـك حادثـه          . زد  برخي اخبارو شايعات نيز به اين تصور دامـن مـي          ! كنند
 به نحوي شعارگونه اعالم     ، يكي از مسئولين انتظامي     تهران  آبان 13كوي   اغتشاش جزئي در  

! انـد   اي و اكثريتي و منافق در اين رابطه دسـتگير شـده             داشت كه رقم كثيري از عناصر توده      
اين خبر، به شدت رهبري حزب توده و اكثريت را نسبت به نفوذ و پايگاه موهوم خـود در                   
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  !داخل كشور دچار توهم نمود
  

  نگوني و شعار سرديپلماسي دوگانه شوروي
را بـا توجـه بـه حـضور عوامـل سـازمان             » اكثريـت «اگر عملكرد بقاياي حزب توده و       

 بـدانيم، طـرح شـعار       اي مـسكو     در رأس آن، وابسته به تحركـات منطقـه         اطالعاتي شوروي 
 حاوي چه پيامي است و رابطـه آن بـا اسـتراتژي    1364سرنگوني توسط آنان در اوائل سال      

 در جهـت گـسترش مناسـبات         چيست؟ چرا در شرايطي كه مسكو      اي اتحاد شوروي    طقهمن
كرد و در مقطعي كه مناسبات دو         تالش مي  ديپلماتيك و بازرگاني با جمهوري اسالمي ايران      

انـدازي را، بـا توجـه بـه بـار           كشور بهبود نسبي يافته بود، حزب توده و اكثريـت شـعار بر            
  تئوريك آن، اعالم داشتند؟

قبالً بايـد گفـت     .  نهفته است  پاسخ به اين پرسشها در ويژگي ديپلماسي دوگانه شوروي        
 از آغـاز انقـالب      المللـي اتحـاد شـوروي       كه اين ديپلماسي دوگانه شاخص اسـتراتژي بـين        

 بوده اسـت، هـر چنـد امـروزه شـواهد و             تا دوران گورباچف  ) 1917 (بلشويكي در روسيه  
اي در استراتژي جهـاني و        قرائن متعددي زوال اين ديپلماسي دوگانه و آغاز تحوالت ريشه         

  .دهد  را نشان مياي شوروي منطقه
خود . كند  لماسي دوگانه را دنبال مي     در سياست خارجي خود، همواره، يك ديپ       شوروي

روسها مدعي هستند كه، سياست خارجي دولـت از سياسـت خـارجي حـزب كمونيـست                 
دولـت از طريـق وزارت امـور خارجـه          . جداست و هريك ديپلماسي مستقل خود را دارند       

طبيعـي اسـت كـه ايـن ادعـايي          . المللي  كند و حزب كمونيست از طريق شعبه بين         عمل مي 
هـايي از يـك سياسـت واحـد      مشي هـر دو نهـاد در واقـع چهـره            است و خط   »ديپلماتيك«

  .باشد مي
 در سياست خارجي خود در قبال كشورهاي غير سوسياليستي، بـه ويـژه              اتحاد شوروي 

  :كشورهاي جهان سوم، دو حالت را در نظر دارد
ـ                 : ـ ثبات وضع موجود   1 دازه ببيننـد،   روسها بـسته بـه اينكـه درجـه ثبـات را تـا چـه ان
كوشند تا منـافع سياسـي ـ اقتـصادي خـود را بـر اسـاس تئـوري          كنند و مي  ريزي مي برنامه

  .تأمين نمايند» آميز كشورهاي داراي نظامهاي اجتماعي مختلف همزيستي مسالمت«
روسها، طبق ايدئولوژي ماركسيستي خود، به ناپايـداري و         : ـ احتمال دگرگوني و تغيير    2

معتقدند و آينده همه كشورها را ) به ويژه در جهان سوم    (ي غيركمونيستي   عدم ثبات رژيمها  
لذا در ديپلماسي خود احتمال تغيير رژيم را همواره در نظـر            . دانند  متعلق به سوسياليسم مي   
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كوشند تا بسته به وضـع داخلـي كـشور و ميـزان بحـران سياسـي در آن، در                      آنها مي . دارند
ر شرايط مناسب بود نيروهاي وابسته يـا متمايـل شـوروي            تحوالت نقش داشته باشند، تا اگ     

قدرت را به دست گيرند، و اگر عوامل عيني اجازه نداد حداقل بتوانند در تغييرات سياسـي                 
  .شان تأمين شود چنان تأثيري داشته باشند كه منافع آتي

گـانگي ظـاهري     بر دو احتمال ثبات و تغيير استوار اسـت و دو           پس، ديپلماسي شوروي  
  .شود ميان ديپلماسي حزبي و دولتي از اين ناشي مي

تأثير يكي از اين دو عامل        ولي، تجربه نشان داده كه در برخي موارد، روسها چنان تحت          
گيرند، كه از ديدن عامل ديگر بـه كلـي غافـل شـده، در نتيجـه در برابـر حـوادث                        قرار مي 

  : در قبال رژيم شاه معدوم استع شوروينمونه بارز اين امر، موض. گردند غافلگير مي
 پس از سالها تجربه ناموفق، باالخره به اين نتيجـه رسـيد كـه بـه علـت وضـع                     شوروي

حداقل بـراي آينـده     (، رژيم شاه يك رژيم باثبات است و احتمال تغيير آن            ژئوپليتيكي ايران 
رژيم شاه را به عنوان يك واقعيت تثبيت شده پذيرفتند و بر ايـن              آنها  . وجود ندارد ) نزديك

را » عامـل تغييـر   «مبتنـي سـاخته،     » عامـل ثبـات   «اساس ديپلماسي خود را به طور عمده بر         
ريزي كرد و بـه        مناسبات درازمدت اقتصادي با رژيم شاه را برنامه        شوروي. فراموش كردند 

در نتيجـه،   . قائل شد » منافع استراتژيك «ت رژيم شاه براي خود      آينده آن اميد است و در ثبا      
طوفان انقالب اسالمي برايشان غيرمنتظره بود، معـادالت آنهـا را بـه هـم ريخـت و دچـار                    

  .شان ساخت سرگيجه
، حزب توده به سرنگوني رژيم شاه اعتقاد و اميدي نداشت           بر پايه اين سياست شوروي    

بنـد   كـرد و تأكيـد را بـر تأييـد اقـدامات نـيم           و مشي خود ماليم عمـل مـي       و لذا در برنامه     
بيـاد بيـاوريم   . كـرد  را برجسته مي» آميز گذار مسالمت«گذاشت و در تئوري،        رفورميستي مي 

 ـ يعني در آستانه پيروزي انقالب اسـالمي ـ اعـالم داشـت      57كه حزب توده تنها در ديماه 
پديد آمده و شعار سرنگوني رژيـم سـلطنتي و تـدارك مبـارزه              » انقالبيوضع   «كه در ايران  

  .مسلحانه را مطرح ساخت
ــران   ــوري اســالمي اي ــا جمه ــه ب ــي در رابط ــالهاي  ،ول ، برداشــت 1358  -1364 در س

ـ           .  برعكس بود  استراتژيستهاي مسكو  راي نظـام   آنان بر اسـاس بيـنش ماركسيـستي خـود، ب
از . ديدنـد   اي نمي   آينده) داري  به عنوان يك راه سوم در ميان سوسياليسم و سرمايه         (اسالمي  

كرد  اسالمي قطعي جلوه مي» نه شرقي ـ نه غربي «نظر تئوريك براي شورويها شكست نظام 
بود و در قـرن بيـستم   » اتوپي«و » پندار« به دنبال يك   و به زعم آنان جمهوري اسالمي ايران      

  .پياده كند» قرون وسطايي«خواست يك نظام مذهبي  مي
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 در قبال جمهـوري اسـالمي ايـران تكيـه بـر             سازان شوروي   بنابراين، در تحليل سياست   
الزاماً به معناي سقوط جمهوري اسـالمي نيـست،         » تغيير«اين  . شد  احتمال تغيير برجسته مي   

  .تواند باشد نيز مي» شرق«يا » غرب«ن به سمت بلكه استحاله آ
 و حمايـت   از واقعيت جامعه ايـران شوروي. از سوي ديگر، عامل ثبات نيز مطرح است     

خبر و غافل باشد و بنابراين مجبور بـود           توانست بي   دار مردم از حاكميت اسالمي نمي       ريشه
 درنظر داشته و سياست آينده سال 10-15سالمي را براي  جمهوري ا احتمال ثبات و دوام ـ 

خارجي دولتي خود را بر اين پايه سامان دهد و در پي كسب منافع اقتصادي و ديپلماتيـك                  
 در حاليكه در سياست خارجي دولتي راه گسترش مناسـبات را بـا              در نتيجه، شوروي   .باشد

گرفــت، در سياســت خــارجي حزبــي بــراي آينــده    پــيش مــيجمهــوري اســالمي ايــران
نصيب نمانـده و   نمود، تا در شرايط آتي از سرنگوني جمهوري اسالمي بي گذاري مي  سرمايه

  .سهمي در آن داشته باشد
  در عـراق نمونه بارز اين سياست دوگانه ـ و به ظاهر متضاد ـ را در مورد رژيم صـدام   

  :ايم ديده
 بـه    حركتهاي وسيع اسالمي و مردمي اوج گرفت، شـوروي         ، كه در عراق   1359در سال   

پس، در حاليكه در سياست خارجي      .  وجود دارد  اين فكر افتاد كه امكان سقوط رژيم صدام       
اشت، در ديپلماسي مخفي خود كوشيد تا سـتون          د دولتي خود نزديكترين روابط را با صدام      

) ســقوط صــدام( تقويــت كنــد و بــراي شــرايط احتمــالي آينــده پــنجم خــود را در عــراق
 شعار مبـارزه مـسلحانه را مطـرح         حزب كمونيست عراق  . چيني نمايد   گذاري و مهره    سرمايه

 جبهـه واحـدي بـه نـام          و گروه جالل طالبـاني     ت كردستان عراق  ساخت و با حزب دمكرا    
 داراي پايگـاه    تشكيل داد و يك آلترناتيو روسي ايجاد شد، كـه در كردسـتان            » جبهه ميهني «

وشالي از كار درآمد و پس از مدت كوتاهي، در سـال            ولي اين آلترناتيو روسي پ    . نظامي بود 
  !عام كرد  پايگاههاي حزب كمونيست را نابود و آنها را قتل، جالل طالباني1362

به نهادهاي اطالعـاتي و  » اكثريت«، با توجه به پيوند بقاياي حزب توده و       1364در سال   
اي   ان بر اين فرضيه انگشت گـذارد كـه استراتژيـستهاي منطقـه            تو  ، مي حزبي اتحاد شوروي  

 فعال است و تورم و بحران        با اين تصور كه يك اپوزيسيون نيرومند سياسي در ايران          مسكو
، سقوط جمهـوري اسـالمي را       )ره(اقتصادي و جنگ تحميلي و امكان ارتحال حضرت امام        

» اكثريـت «چيني آينده افتادند و از جمله بقاياي حزب توده و             سازد، به فكر مهره     ميمتحمل  
، ترغيب گرا، يا حداقل داراي تمايالت حسنه به شوروي   را براي ايجاد يك آلترناتيو شوروي     

توانست نخستين گام ضروري براي تـشكيل         مي» سرنگوني«طرح شعار   . و يا حمايت كردند   
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بـه  » شـوراي ملـي مقاومـت     «بايست در مقابل آلترناتيو آمريكايي        اتيو باشد، كه مي   يك آلترن 
پـايگي    به هر روي، گذشت زمان به سرعت پـوچي و بـي            .شد   فعال مي  سود اتحاد شوروي  

 را نسبت   وروياين توهم را نشان داد و عمالً در سالهاي بعد نه تنها ديدگاه تئوريسينهاي ش              
 دگرگون ساخت، بلكه درونمايه و ثبات اردوگـاه         به پتانسيل و كارمايه انقالب اسالمي ايران      

  !سوسياليسم تزلزل و فروپاشي خود را آشكار نمود
  

  ، نيروها و اهداف آن»جبهه متحد خلق«
ي محركـه انقـالب، طيـف وسـيعي از طبقـه            از ديدگاه بقاياي حزب توده، چون نيروها      

. گيـرد   را دربـر مـي    ) ملـي (بورژوازي تا بورژوازي كوچك و متوسط         كارگر، دهقانان، خرده  
  .ايجاد يك جبهه واحد از نمايندگان سياسي اين نيروهاست» انقالب«شرط ذهني 

  :اين جبهه در دو بعد، مطرح است
» معتبرتـرين «به عنوان بزرگتـرين و      (ن  ـ جبهه واحد نيروهاي انقالبي، كه شامل منافقي       1

وزنه سياسي اپوزيسيون، كه طبعاً بيشترين توجه حزب توده را به خود جلب كـرده و مايـل     
، حزب منحله دمكرات، طيفهاي مختلف چريكهاي فـدايي         )نمايد  گذاري كالن مي    به سرمايه 

  .باشد مي» راه كارگر«و ) اقليت، فدائي، هويت(
گراهـا و     جبهه وسيع دمكراتيك كه شامل اتحادهاي نسبي و مشروط با ليبرالها و ملي            ـ  2

ترين نيروهاي ممكن     گردد و هدف آن بسيج وسيع       به اصطالح نمايندگان بورژوازي ملي مي     
 اين مشي بر اساس اين رهنمـود لنـين        . هر چه بيشتر جمهوري اسالمي است     » انزواي«براي  
  :است

نيرومندتر از خود فقط در صورتي ممكن است كه به منتهـي            ر دشمن   پيروزي ب 
در بين دشـمنان هـر قـدر هـم كـه            » شكافي«درجه نيرو به كار برده شود و از هر          

كوچك باشد و از هرگونه تضاد منافع بين بـورژوازي كـشورهاي مختلـف و بـين              
هر امكاني، گروهها و انواع مختلف بورژوازي در داخل هر يك از كشورها و نيز از        

اي، حتي متحد موقت،  هر قدر هم كه كوچك باشد براي به دست آوردن متحد توده
مردد، ناپايدار، غيرقابل اعتماد و مشروط حتمـاً و بـا نهايـت دقـت و مواظبـت و                   

كسي كه اين مطلب را نفهميـده باشـد هـيچ چيـز از              . احتياط ماهرانه استفاده شود   
  1.نفهميده استماركسيسم و به طور كلي علمي معاصر 

                                                            
 .753 ـ 754، صص )ترجمه فارسي، يك جلدي(، خبه، آثار منت لنين.1
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  :گويد چنين مي» جبهه واحد«حزب منحله توده درباره » پلنوم هجدهم«
در ) 57بهمـن   (نيازي به تذكر نيست كه يكي از علل عمده ناكامي انقـالب             ... 

زمينه تحقق آماجهاي مردمي آن، تفرقه و پراكندگي ميان نيروهاي راستين انقـالب،             
اگر در مرحلـه    . و هم به ويژه پس از پيروزي انقالب بود         جنبشهم در مرحله اوج     

نخست، حداقل نوعي وحدت عمل اعالم نشده ميان نيروهاي محركه انقالب وجود            
داشت، با كمال تأسف بايد اذعان كرد، كه اين حـداقل، مـدتي پـس از پيـروزي                  

  ...انقالب به صفر رسيد
توانند بـه     مپرياليستي مي ما عقيده راسخ داريم كه نيروهاي ملي و مترقي و ضدا          

  .وضع موجود پايان دهند و هرگونه مانع سد راه اتحاد نيروها را از ميان بردارند
سازمان مجاهـدين  : نيروهاي خلقي مورد بحث ما در وهله نخست عبارتند از        ... 

، ، حزب دمكرات كردستان   )اقليت(، سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران       خلق ايران 
، )راه كـارگر  (، سازمان كارگران انقالبي ايـران       )فدائي(سازمان فدائيان خلق ايران     

 و ديگر نيروهاي سياسي و      )هويت(زمان چريكهاي فدائي خلق ايران پيرو برنامه        سا
  . مذهبي كه نقش اساسي در به ثمر رساندن انقالب داشتند-سياسي

د اخـتالف بـين      بـر آن اسـت كـه وجـو         پلنوم هجدهم كميته مركزي حزب توده ايـران       
نيروهــاي انقالبــي، دمكراتيــك و ضدامپرياليــستي در عرصــه ايــدئولوژيك و نيــز پيرامــون 

آنچـه حـائز اهميـت      . چگونگي تداوم انقالب و هدفهاي دورتر جامعه امري اسـت طبيعـي           
است وجود نكات مشترك پيرامون هدف عمده مبارزه در مرحله كنوني ميـان حـزب مـا و                  

قالبي، دمكراتيك و ضدامپرياليستي است كه شـرايط عينـي بـراي            ديگر جريانهاي سياسي ان   
  .آورد مذاكره و يافتن زبان مشترك درباره برنامه و مشي سياسي را به وجود مي

 از همه هواداران انقالب با هر گـرايش فكـري و مـسلكي دعـوت بـه               حزب توده ايران  
 گرد آينـد و بـا وحـدت عمـل و مبـارزات پيگيـر و                 آورد كه در جبهه متحد خلق       عمل مي 

هـاي   مشترك خود ـ كه يگانه ضـامن نجـات انقـالب و تنهـا وثيقـه خنثـي نمـودن توطئـه         
داران و روحـانيون مرتجـع ضـدملي و           رنگارنگ امپرياليسم، بزرگ مالكان و كـالن سـرمايه        

  1.لق به جا آورندضدانقالبي است ـ دين تاريخي خود را نسبت به خلق و شهيدان خ
  :دارد براي نيل به اين آماج، حزب منحله توده، شيوه عمل خود را چنين بيان مي

  و راست» چپ«افكن  ـ منفرد ساختن عناصر تفرقه1

                                                            
 .1363 خرداد 17، 1، شماره  نامه مردم.1



952 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

  ـ وحدت عمل پيرامون شعارهاي مشخص و مشترك2
تر به سوي تشكيل جبهه مشترك بر اساس پالتفورم مـشترك و             ـ حركت هر چه سريع    3

  1 واحد مبارزهتشكل ارگان
حزب توده بر اساس دو معيار اساسي، اقدام بـه انتخـاب گروهكهـاي فـوق بـه عنـوان                    

  :متحدين خود كرده است
نشين و شـانس   خارجه» اپوزيسيون«ها، ضدانقالب و   ـ ميزان نفوذ آنها در ميان ناراضي      1

ده منافقين  بر اين اساس است كه حزب تو      : آنها به عنوان آلترناتيو و بديل جمهوري اسالمي       
داشته و  » ها  توده«زيرا گويا بيشترين نفوذ را در ميان        . كند  ترين متحد خود ارزيابي مي      را مهم 

بيشترين شانس را در جانشيني و براندازي، لذا همكاري و تالش براي نزديكي به آن را بـه                  
  .شمرد هر بهايي ضروري مي

هاي الزم براي گـرايش بـه         ل داشتن زمينه   و يا حداق   ـ گرايش مثبت نسبت به شوروي     2
هـاي     گرايش دارند و يا زمينه     همه گروهكهاي فوق به درجات مختلف به شوروي       : شوروي

  .گرايي بالقوه در آنها موجود است الزم شوروي
شـود، كـه بايـد        حـسوب مـي   گرايـي م    در واقع آلترناتيو شوروي   » جبهه متحد خلق  «اين  

را تحقـق   » جمهـوري دمكراتيـك ملـي     «اي موردنظر حزب توده، يعني        استقرار نظام مرحله  
  :بخشد

 در راه جمهـوري ملـي و دمكراتيـك مبـارزه            پرستان ايران   زحمتكشان و ميهن  
در يك انتخابـات آزاد، مـستقيم و   ارگانهاي اين جمهوري از باال تا پايين،     . كنند  مي

  .شوند و در برابر مردم پاسخگو خواهند بود مخفي از طرف مردم انتخاب مي
در اين جمهوري قدرت حاكمه بايد از هيأت حاكمه كنوني به دست طبقات و              

 شـهري،    بـورژوازي   اقشار ملـي و دمكراتيـك، يعنـي كـارگران، دهقانـان، خـرده             
هايي از بورژوازي متوسط و كوچك انتقـال          و اليه پرست و مترقي      روشنفكران ميهن 

  2.يابد
كه گروهكهاي چپ از نـوع      (» جمهوري دمكراتيك خلق  «با  » جمهوري دمكراتيك ملي  «

از ديدگاه ساير گروهكهاي ماركسيستي در      . متفاوت است ) سازند  و غيره مطرح مي   » اقليت«
رژيم آينده حتماً بايد رهبري در دست كمونيستها باشد و يك رژيم ماركسيـستي بـه جـاي                  
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آنها احتمال شركت نمايندگان بورژوازي متوسط و كوچك را در          . جمهوري اسالمي بنشيند  
ولـي حـزب   . كنند و به انحصار قدرت سياسي توسط ماركسيستها معتقدنـد            حاكميت رد مي  

سكوت كرده، آن را به تناسب قـوا در         ) هژموني(» ري انقالب رهب«توده و اكثريت در مسئله      
از نظر آنها، در جمهوري ملي، دمكراتيك امكان آن وجـود           . سازد  لحظه براندازي موكول مي   

دارد كه نيروهاي غيرماركسيست رهبري را به دست داشته باشـند و نماينـدگان بـورژوازي                
  .متوسط و كوچك نيز در حاكميت شركت جويند

 حداقلي كـه بـه عنـوان         له بدين شكل از سوي حزب توده و اكثريت و برنامه          طرح مسئ 
مطرح ساخته، براي آن اسـت كـه نيروهـاي          » برنامه جبهه متحد نيروهاي ملي و دمكراتيك      «

لـذا، چنـان برنامـه و چنـان         . غيرماركسيستي را نيز بتواند بـه جبهـه برانـدازي جلـب كنـد             
  ».همه قابل قبول باشدبراي «سازد كه  آلترناتيوي را مطرح مي

ساير گروهكهاي چپ منافات دارد     ) ماكزيماليستي(» حداكثرگرايانه«اين مشي را مواضع     
و لذا آنها شديداً حزب توده و اكثريت را به سازشكاري و تالش براي جايگزيني جمهوري                

  .سازند متهم مي) الئيك(اسالمي با يك جمهوري بورژوايي غيرمذهبي 
عـدم    منـافقين، » جمهـوري دمكراتيـك اسـالمي     «در برابـر شـعار      حزب توده و اكثريت     

  :دارند موافقت خود را با هر نوع رژيم مذهبي اعالم مي
مـا بـه لـزوم      . ما با يك رژيم تئوكراتيك، به هر دليل و عنوان كه باشد مخالفيم            

تـوانيم    قوانين اجتماعي متغير با تكامل عيني جامعه معتقديم و به هيچ عنـوان نمـي              
  1. قوانيني را بپذيريم كه خارج از حيطه تأثير زمان و مكان تدوين شودحاكميت
اي خود را طرد       كه بقاياي حزب توده شعار استراتژيك مرحله       1362 -1363در سالهاي   

همـه نيروهـاي    » جبهـه متحـد خلـق     «قرار داده بود، طبعـاً چهـارچوب        » ...رژيم استبدادي «
» اسـتبداد « معتقدين فرضي به نظام جمهـوري اسـالمي ايـران كـه بـا                ، حتي »ضداستبدادي«

حـزب تـوده    » جمهـوري دمكراتيـك ملـي     «گرفـت ولـذا آلترنـاتيو         مخالفند، را نيز دربر مي    
، نيز تحقـق    »استبداد«توانست در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با طرد             مي
  !يابد

را مطـرح  » سرنگوني نظـام «شعار » اكثريت«، كه حزب توده و     1364 -1366در سالهاي   
جبهـه متحـد    « را در كليت آن پيش كـشيدند، طبعـاً           ساختند و نفي جمهوري اسالمي ايران     

اتيو حـزب تـوده   توانست نيروهاي اپوزيسيون در درون نظام را دربر گيرد و آلترن         نمي» خلق

                                                            
 .ان مأخذ هم.1



954 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

  !پذير بود نيز تنها با سرنگوني نظام در كليت آن تحقق
نشيني دست زد و      ، حزب توده به عقب    1366معهذا، همانطور كه ديديم، در پلنوم ديماه        

درباره اين شعار و محتـواي آن در صـفحات          . را مطرح ساخت  » جبهه آزادي و صلح   «شعار  
  .آينده سخن خواهيم گفت
مجاهـدين  « مناسبات ميان بقاياي حزب توده با گروهك محـارب           اكنون جالب است به   

دهـد، نظـري      حزب تـوده را تـشكيل مـي       » جبهه متحد «ترين آماج     ، كه مهم  )منافقين(» خلق
  !بيفكنيم، تا عيار موفقيت حزب توده در تحقق اين شعار به دست آيد

هـاي     را، چـه از نظـر كميـت و چـه از نظـر گـرايش                ايها همواره منافقين    گفتيم كه توده  
كردنـد و تـالش وسـيعي را در جهـت             بالقوه خود ارزيابي مـي      و متحد » چپ«ايدئولوژيك  

و از سـوي    » حـزب «ولي اين تالش از يك سو به خاطر بـدنامي           . نزديكي به آن بكار بردند    
بـه نتيجـه نرسـيد و       گاه     راست در منافقين هيچ    هاي  شديگر به خاطر روند رو به رشد گراي       

  .روز به روز بر وسعت اختالفات آنها افزوده شد
رسيد كه با طرح شعار براندازي توسط يك گروهك و طـرح              ، به نظر مي   1364در سال   

ولـي  . ميان اين دو گروهك نزديكي پديد آيـد       ... و  » اي  مبارزه مسلحانه توده  «مسايلي چون   
را تـشديد كردنـد و      » حـزب تـوده   «بـا   ، منافقين سـتيز خـود       »حزب«عليرغم تمايل شديد    

  .تر شد مناسبات آنها تيره
» حـزب تـوده   «. تر شدن روابط دو گروهك فوق ادامه يافت         ، فرآينده تيره  1365در سال   

اي   به منافقين بهره جست، از جمله طي اعالميـه        » چراغ سبز «از هر فرصتي براي نشان دادن       
 ولي منافقين توجهي به اين 1.محكوم كردرا » عمل دولت فرانسه عليه مجاهدين خلق ايران  «

از جمله مجاهد بـه درج      . ادامه دادند » حزب«كرنشها نكردند و در هر فرصتي به تبليغ عليه          
عليـه فـساد    ) دبير اول پيشين حزب منحله تـوده       (بخشهايي از افشاگريهاي ايرج اسكندري    
  .سران دستگير شده حزب توده دست زد

كه به جاي مجاهد    ) هوادار منافقين (يه اتحاد دانشجويان مسلمان خارج از كشور        در نشر 
نيـز  » حزب تـوده « درج شد و در آن به     اي درباره ماجراي مك فارلين       مقاله   ، 2يابد  انتشار مي 

ين حزب در پاسخ، از جملـه از منـافق        . آن از جمهوري اسالمي حمله شد     » حمايت«به دليل   
كرديد؟    از جمهوري اسالمي حمايت نمي     1360پرسد كه مگر خود شما تا قبل از خرداد            مي

                                                            
 .29/3/65، 107، شماره  نامه مردم.1
 .1365، سال 71، شماره )هوادار منافقين( نشريه اتحاد دانشجويان مسلمان خارج كشور .2
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. منافقين از جمهـوري اسـالمي را ذكـر نمـود    » حمايت«هايي از  و براي دفاع از خود، نمونه     
  :جمالت پاياني مقاله فوق جالب توجه است

 هـم در زمينـه برخـورد بـه          نيازي نيست كه بگوييم موضـع مجاهـدين خلـق         
 درجـه تغييـر كـرده       180  و عربستان سعودي    و هم ارتجاع اردن    امپرياليسم آمريكا 

ترين جنـاح امپرياليـستي بـه         چه عواملي موجب گرديد كه ناگهان ارتجاعي      . است
  .تبديل شوند... مدافعان مجاهدين خلق

 را  كنيم، صـفحات مجاهـد       توصيه مي  ما به گردانندگان نشريات مجاهدين خلق     
در » بـرادران و خـواهران    « ورق بزنند تا مالحظه كنند چگونـه         1360بعد از خرداد    

، كـا خـواه آمري     حزب جمهـوري   -ترين محافل امپرياليستي    ايجاد تماس با ارتجاعي   
، حـزب   ، حـزب دمكـرات مـسيحي آلمـان غربـي          حزب دمكرات مسيحي ايتاليـا    

ـ   هـم . انـد   با يكديگر مسابقه گذاشـته    ...  و   كار انگلستان   محافظه  236ون شـماره    اكن
 سناتور و نماينده كنگـره      10در اين شماره پيامهاي بيش از       . مجاهد در برابر ماست   

 انتـشار    به سازمان مجاهدين خلـق     - حزب ريگان  -خواه   از حزب جمهوري   آمريكا
 به  جنبش صلح « به    امپرياليسم آمريكا  همه اين سناتورهاي دست نشانده    . يافته است 

 طرفـدار  آيا واقعـاً حاميـان ريگـان    . گويند  تبريك مي » رهبري شوراي ملي مقاومت   
آور صـلح    پيـام  گلـدواتر از كي تا به حال سناتور !  بودند؟  و عراق  صلح ميان ايران  

  1اند؟ بوده
  

  !يك گام به پيش، دو گام به پس
ترين عنـوان بـراي بيـان          است، شايد مناسب   تيتر فوق، كه مأخوذ از نام اثر معروف لنين        

  ! باشد1366 -1368نشيني مواضع حزب منحله توده در سالهاي  موجز عقب
قاياي حزب توده، مـدت كوتـاهي پـس از صـدور اعالميـه مـشترك                گفتيم كه رهبري ب   

 در محافـل مـورد      علـي خـاوري   . از عمل خود پـشيمان شـد      » اكثريت«براندازي با سازمان    
تـأثير جـو    اعتماد حزبي بارها اعالم داشت كه ما در اعالم شعار فوق اشـتباه كـرده و تحـت      

» پلنـوم بيـستم   «چندي پـس از     ) »ناخدا انور «(د احمدي   حمي! گرا قرار گرفتيم    نيروهاي چپ 
  :نويسد بقاياي حزب توده چنين مي

گيرد كه دبير اول حـزب         در مقطعي صورت مي    1366ديماه  » پلنوم«بندي   سرهم
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) امـام (در محافـل دربـسته حزبـي، از آغـاز مبـارزه             » پلنـوم «در آستانه تـشكيل     
  !!زند داران دم مي با كالن سرمايه) ره(خميني

كنند كه ما   اعالم مي66بيستم ديماه » پلنوم«نشاندگان آنها از پشت تريبون  دست
حالت اوليه خـود را     ) ره(خميني) امام(به دوران آغاز جمهوري اسالمي بازگشته و        

م در خفا از امكان اسـتحاله رژيـم جمهـوري           دار و دسته اپورتونيس   . بازيافته است 
  !!رانند اسالمي در شرايط حاضر سخن مي

مرگ بر رژيـم واليـت       «به مردم ايران  » كنفرانس ملي «اگر در شعار پاياني پيام      
 تنهـا شـعار      به مردم ايران   66خورد، در شعار پاياني پلنوم ديماه         به چشم مي  » فقيه

تر باد مبارزه خلق در راه استقرار آزادي، استقالل، عدالت اجتماعي             هر چه گسترده  «
با توجه به مجموعه سخنان رهبـران طـراز اول حـزب و          . نقش بسته است  » و صلح 

» مرگ بر رژيم واليت فقيـه     «اخير، محو شدن شعار     » پلنوم«بيرون پرتاب كردنها در     
  1!!تواند تصادفي باشد ، نمييرانبه مردم ا» پلنوم«در پيام 

و برومند به بدنه بقاياي حزب و بـه خـارج           » انور«درز مطالب فوق توسط كساني چون       
از آن دستاويز حمالت جديد به رهبري حزب شد و سـاير گروهكهـاي راسـت و ميانـه و                    

چنـدي بعـد نيـز     . ه يافتنـد  اي براي جنگ تبليغاتي خود عليه حزب تود         چپ مستمسك تازه  
 فعاليت  1367خبراعدام تعدادي از سران و كادرهاي حزب توده پخش شد و عمالً در سال               

رسد كه اين دو عامل سبب شد         به نظر مي  . ضدانقالب خارج از كشور را به خود جلب كرد        
كه رهبري بقاياي حزب توده از طرح علني نظرات جديد خود، كه سـبب حـذف تعـدادي                  

شــد و تــشديد تخاصــم ســاير  اي و اكثريتــي از پيرامــون آن مــي پناهنــدگان تــودهديگــر از 
انگيخت، بترسد و تا مدتي پس از پلنوم بيستم هم چنان بـه               گروهكهاي ضدانقالبي را برمي   

، پس از فروكش نسبي جو فوق، به تدريج         1368معهذا، در سال    . طرح شعار پيشين بپردازد   
پرداخـت و دو    » سرنگوني جمهوري اسالمي ايـران    «ر  و محتاطانه حزب توده به حذف شعا      

  .را جايگزين آن ساخت» رژيم واليت فقيه«و نفي » زنده باد جبهه آزادي و صلح«شعار 
سـرنگوني جمهـوري اسـالمي      «مضمون دو شعار فوق چيست و چه تفاوتي بـا شـعار             

  دارد؟» ايران
اي   به معناي نفي نظام در كليت آن بود، يعني برنامه مرحله          » ...سرنگوني«گفتيم كه شعار    

حزب توده تنها در چارچوب براندازي نظام موجود و اسـتقرار رژيمـي بـه جـز جمهـوري         

                                                            
 .13، ص 1366 اسفند 7، پيام به كادرها و اعضاي حزب توده ايران، »ناخدا انور «.1
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ير پـذ    قابل تحقق است و تحقق آن در چارچوب نظام موجـود نيـز امكـان               اسالمي در ايران  
داند، كه با تحقق      اي خود مي    را استراتژي مرحله  » واليت فقيه «حزب منحله توده نفي     !! است
در جامعه تأمين خواهد شد و به عبارت ديگر حزب توده خواهد            » آزاديهاي دمكراتيك «آن  

در . توانست مجدداً فعاليت علني خود را آغاز كند و به سوي استراتژي نهـايي گـام بـردارد            
 حزب توده طبعاً، بر مبنـاي ايـدئولوژي سـنتي خـود، همـان مـشي را پـيش                 چنين شرايطي 

1. شاهد آن بوديم1358 -1361خواهد گرفت كه در سالهاي 
  

  چه عواملي سبب اتخاذ اين مشي توسط بقاياي حزب منحله توده شد؟
در اين رابطه شالوده ايدئولوژيك ماركسيسم سـنتي، كـه سـاختار اسـتراتژي و تاكتيـك                

بيهوده . كند، مسلماً داراي نقش تعيين كننده است         كراراً تعيين مي   يست شوروي احزاب كمون 
، نامه مردم ارگان مركزي بقايـاي كميتـه مركـزي حـزب             1367-1368نيست كه در سالهاي     

 -سيـسم  اتحادهـاي اجتمـاعي از ديـدگاه مارك   « ـ بـه درج مقـاالت تئـوريكي ماننـد      تـوده 
كوشد تا مجدداً مباني تئوريك خود را احياء كند و            پردازد و مي    مي...  و 3»انقالب«،  2»لنينيسم

در واقع،  . وارد ميدان اغتشاش فكري ضدانقالب چپ در خارج از كشور شود          » دست پر «با  
تأثير شوك ناشي از انحالل حـزب    تحت1362 -1366توان با دقت گفت كه در سالهاي         مي

 فكري ضدانقالب مقـيم غـرب مبـاني تئوريـك           -ثير روانشناسي و فضاي سياسي    تأ  و تحت 
ماركسيسم سنتي، كه استراتژي و تاكتيك حزب توده بر آن مبتني بود، آمـاج حملـه شـديد                  

كاوي علـل شكـست حـزب بـه نفـي             قرار گرفت و گروههاي معترض به رهبري، و در پي         
ه كمينترن و احزاب كمونيست تدوين      مباني تئوريك مشي آن، كه دهها سال در كوران تجرب         

بنابراين در انشعابيون حزب توده شاهد نوعي گرايش بـه ايـدئولوژيها و             . شده بود، نشستند  
اسلوبهاي احزاب چپ ميانه و افراطي غربي هستيم و لذا حركت آينده آنها داراي انعطاف و      

ـ   تحرك وسيعي در چارچوب انواع تئوريهاي ميانه و چپ اسـت، كـه مـي               د در گـستره    توان
و » نـاب «تا ماركسيسم   ) »حزب دمكراتيك مردم ايران   «(متنوعي از سوسيال دمكراسي چپ      

و حتـي   ) پيوسـت » راه كـارگر  «كـه بـه     ...  و مانند گروه انشعابي محمد آزادگر    (» گرا  اصالت«
 -1363رهبري حزب منحله توده در سـالهاي        . افراطي نوسان داشته باشد   آنارشيسم و چپ    

 در برابر اين يورش به سردرگمي و خودبـاختگي نظـري مبـتال شـد، ولـي بعـداً در                     1362
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 توانست مجدداً پرچم ايدئولوژيك سنتي خود را برافرازد و به گفتـه راه              1367 -68سالهاي  
  !كند» توبه «اراني

، وابستگي رهبري حزب تـوده بـه حـزب كمونيـست و سـازمان اطالعـاتي                 بدون شك 
 در  اي شـوروي    و تغذيه آن از آخـرين نظـرات استراتژيـستهاي منطقـه            )ب.گ.كا(شوروي  

. سـت تجديد اعتماد به نفس رهبري حزب توده در مسئله استراتژي و تاكتيك نقش داشته ا              
 ارزيـابي كنـيم،     اي شـوروي    اگر حزب توده را به عنوان نهادي در ساختار استراتژي منطقـه           

  .تواند خارج از چارچوب آن ساختار باشد عملكرد اين نهاد نمي
 را  1367-68توانيم استراتژي و تاكتيـك بقايـاي حـزب تـوده در سـالهاي                 بنابراين، مي 
نيم، با يك تفاوت در سالهاي اوليه پس از انقالب اسـالمي،           بدا 1358 -1361مشابه سالهاي   

حزب توده به موفقيت مشي خود در چارچوب نظام اميد فـراوان داشـت و در عـين حـال                    
در حاليكـه   . بست  پرواي مسايل مي    مالحظات فعاليت قانوني دست و پاي او را در طرح بي          

خـارج از كـشور داشـته    » يوناپوزيـس «امروزه بقاياي حزب توده مجبور است چشم اميد به          
باشد، زيرا اميد ناچيزي به درون كشور دارد، و از سوي ديگر مالحظات فعاليت قانوني نيـز        

  .دامنگير او نيست
اي   اساس اين مشي سنتي، كه قبالً با آن آشنايي يافتيم، حزب توده اسـتراتژي مرحلـه                بر

نيروهـاي  «ايـن چـارچوب بـا    دهـد و اميـد دارد كـه در        قرار مي » واليت فقيه «خود را نفي    
» مخالف واليت فقيه  « ولي به زعم حزب توده       د، كه بعضاً به چارچوب نظام معتقدن      »وسيعي

  !هستند، همگام شود» طرفدار آزادي«و 
» نيروهـا «اين  . نظر دارد » طيف نيروهاي پيرامون حاكميت   «حزب منحله توده نخست به      

  چه مشخصاتي دارند؟
سالمي نيستند و نه تنها مخـالف نيـستند بلكـه از آن در              اين نيروها مخالف جمهوري ا    «

اما، عليرغم اين بـه طـور روزافزونـي بـا           . كنند  برابر ديگر جريانهاي سياسي حمايت هم مي      
داران و بـزرگ      مشي فعلي رژيم كه متوجه تأمين منافع بخش ناچيزي از كـالن سـرمايه               خط

هـايي هـستند كـه        ا، عمل به وعده   ورزند و خواستار تعديل ثروته      مالكان است، مخالفت مي   
  ...اند سران رژيم به هنگام انقالب و پس از آن در اين باره طرح كرده

تـر اينكـه      دهند و مهم    اي را تشكيل مي     طيف بسيار گسترده  ... نيروهاي پيرامون حاكميت  
. انـد   اي بسيار وسيعي برخوردارند و در نتيجه نيرويي مهم و قابل مالحظـه              از ارتباطات توده  

عالوه بر اين نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه اين نيروهـا بـه طـور                      
اند و از سياست فعلي رژيـم متـضرر           ذينفع) به مفهوم عام آن   (عيني در تحوالت دمكراتيك     
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جذب آنها به جبهه گسترده آزادي و صلح نه تنها ممكن است بلكه فوق العـاده                ... شوند  مي
  1...ضروري است

، حزب منحله توده تنها به اين نيروها نگـاه دارد و درگيـري جناحهـا در                 1367 سال   در
ولـي در سـال     . شـمرد   نظام را تنها تنازع دو جناح براي حفظ نظام مي         ) و نه پيرامون  (درون  
درون نظام را   » جناح تندرو « خود،   1360-1361، با بازگشت كامل به مواضع سالهاي        1368

طيـف نيروهـاي پيرامـون      «اينك سـخن بـر سـر        . دهد  ود قرار مي  نيز در كادر مورد قبول خ     
  :است» نيروهاي درون حاكميت«نيست، بلكه سخن بر سر » حاكميت

، داراي  »تنـدرو «يـا   » راديكال«معروف به جناح    » مجموعه و جريان طيف   «اين  
اين جناح كـه    . هاي گوناگون زندگي جامعه است      ديدگاههاي خاص خود در زمينه    

هـا و طبقـات    نگي از نيروهاي اجتمـاعي برخاسـته از ميـان اليـه      خود طيف رنگار  
داري   گيرد، در مجموع مخـالف تحكـيم پايگـاه كـالن سـرمايه              مختلف را دربر مي   

 وابسته در اقتصاد كشور، احياء و تحكيم مواضع امپرياليسم، بويژه امپرياليسم آمريكا
 و بخـشي از يـارانش، در      اين جناح، هماننـد منتظـري     ستند و بخشي از     ه در ايران 

محدوده معيني از آزادي بيان و تشكل براي اين يـا آن نيـرو و گـرايش سياسـي و             
  2.كنند اجتماعي دفاع مي

 از دو عامـل متـأثر       1368دلبستگي حزب منحله توده به مـسايل درون كـشور در سـال              
  :است

ن آن از همگـامي ضـدانقالب خـارج از كـشور، و حتـي دوري      نخست، يأس روزافـزو   
  :»اكثريت«تدريجي آن از 

بررسي گفتار و كردار برخي از نيروها و شخـصيتهاي سياسـي مـأيوس كننـده                
كوشند تـا نظـر       آنان در عين پذيرش ضرورت ايجاد جبهه واحد نيروها، مي         . است

  3...خود را به ديگران تحميل كنند
اسـت و   » بازوي مـسلح انقـالب    « هزار تن به اصطالح      300اين رژيم متكي به     

تواند در شرايط خأل به وجود آمـده بـر اثـر تفرقـه ميـان نيروهـاي مترقـي و                       مي
  4...دمكراتيك، به حاكميت خود ادامه دهد

                                                            
 ).تأكيد از ما است (9/12/1367، 248، شماره  نامه مردم.1
 ).تأكيد از ما است (9/12/1367، 248، شماره  نامه مردم.2
 . همان مأخذ.3
 . همان.4
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خـارج از   » اپوزيـسيون «بدينسان، حزب منحله توده كه براي خـود جايگـاهي در ميـان              
بيند، مأيوسـانه    به كار برد ـ نمي 1362-1366ر سالهاي كشور ـ عليرغم همه تمهيداتي كه د 

دوزد و با لحني تلخ و نيـشدار بـه گروهكهـاي ضـدانقالبي            نگاه خود را به درون كشور مي      
  :گويد خارج از كشور چنين مي

تواند جريان يابد،  كنند، جنبش انقالبي بدون شركت آنها نمي آناني كه تصور مي   
 در بطن جامعه رقـم خواهـد         حال و آينده ايران    سرنوشت. سخت در اشتباه هستند   

  1.ما در اين باره كوچكترين ترديدي نداريم. خورد
گـرا در برخـي       آيا درج چشمگير اخبار آزادي فعاليت برخي احزاب كمونيست شوروي         

در » گ سوسياليـستي  حـزب پيـشاهن   «،  2»حـزب كمونيـست متحـد تركيـه       «ماننـد   (كشورها  
 در صـفحات نامـه مـردم تـصادفي          1368در سـال    ...) و» حزب كمونيست تايلند  «،  3الجزاير

تواند مؤيد همين ديدگاه مأيوسانه بقاياي رهبري حزب توده به حضور قـانوني               است و نمي  
تـأثير عوامـل جديـد داخلـي و خـارجي، مواضـع           ر باشد؟ آيا در آينده تحت     در داخل كشو  

حزب منحله توده مجدداً چرخش به چپ نخواهد كرد و به سمت اپوزيـسيون ضـدانقالبي                
گرويد؟ پاسخ به پرسشهايي از اين قبيل به تحوالت آينـده موكـول              وابسته به غرب نخواهد   

  .است
را بـه   » جبهـه آزادي و صـلح     «توده، شـعار    بر اساس اين ديدگاه است كه حزب منحله         

بـه زعـم حـزب تـوده ايـن شـعار            . سـازد    خـود مطـرح مـي      4»شعار تاكتيكي عمده  «عنوان  
آزاديهـاي  «ترين نيروهايي است كـه بـر حـول دو محـور اساسـي تـأمين                   دربرگيرنده وسيع 

كـه بـه    دارانـي     اين جبهه حتي سرمايه   . نظر دارند   اشتراك»پايان دادن به جنگ   «و  » دمكراتيك
 با پايان نسبي جنگ تحميلي نيز بـه زعـم حـزب             5.گيرد  اين مواضع معتقدند را نيز دربر مي      

، مطرح است و به آماجهايي چون تـأمين صـلح پايـدار بـا عـراق               » صلح«منحله توده مسئله    
، پايـان بخـشيدن بـه        و افغانـستان   پايان بخشيدن به حمايت از انقالبيون مـسلمان در لبنـان          

  .معطوف است... تسليح نيروهاي مسلح و 
                                                            

 .26/7/1367، 229 شماره ، نامه مردم.1
كه تقريبـاً مـشابه     » حزب كار تركيه  «و  » حزب كمونيست تركيه  « حزب فوق، اخيراً در پي وحدت گروه قديمي          .2

 .بودند، تأسيس شد و اجازه فعاليت قانوني يافت» اكثريت«حزب توده و 
 غيرقانوني شده بود و اخيراً با نـام فـوق اجـازه تجديـد فعاليـت                 1362 از سال    يه فعاليت حزب كمونيست ترك    .3

 .يافت
 .13/2/1367، 205، شماره  نامه مردم.4
 .5، ص 24/8/1367، 233، شماره نامه مردم:  همان مأخذ، و نيز.5
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، واكـنش تنـد انـشعابيون از        )1366ديمـاه   (» پلنوم بيستم «بيهوده نيست كه انتشار اسناد      
حزب توده را، كه در واقع در فرهنگ و فضاي سياسي ضدانقالب راسـت و ميانـه و چـپ                    

انـد،    اكتيـك ماركسيـسم سـنتي پـشت كـرده         مقيم غرب مستحيل شده و بـه اسـتراتژي و ت          
جنـاح اميـر   (» حـزب دمكراتيـك مـردم ايـران     «، ارگان مركـزي     نشريه راه اراني  . برانگيخت
جبهه صـلح و صـفا   «اي با عنوان  قالهدر نخستين شماره انتشار خود در م)  ـ فرجاد خسروي
  :چنين نوشت» !و آزادي

چه شده است كه حاال رهبران حزب، نه طرفداران سرنگوني رژيم، نه مخالفـان        
كننـد؟ حـزب      را به اتحاد دعوت مـي     » سياست رژيم «رژيم، بلكه نيروهاي مخالف     

ـ      «توده ايران كه تا همين چند وقت پيش، از      » امـيهن زجـر ديـده و بـال كـشيده م
مانع ختم جنـگ خانمانـسوز و       «كنوني را   » رژيم قرون وسطايي  «كرد و     صحبت مي 

تا اين رژيم از اريكه قدرت بـه زيـر          «دانست و معتقد بود كه        مي» منبع شر و فساد   
تـوان    نمـي » بـست كنـوني      از بن  ترين اميدي به خروج ايران      كشيده نشود، كوچك  

هـايي پيـدا   »اميد«حاال چگونه ) 8، ص 48، شماره م نامه مرد   بيانيه مشترك، (داشت  
صـلح و   « بلكه بـراي     - نه براي سرنگوني آن    -را» سياست رژيم «كرده كه مخالفان    

  ...خواهد متشكل كند؟ مي» آزادي
 باشـد،  تواند مورد توجه طراحان تز جبهه صـلح و آزادي         در واقع، آنچه كه مي    

مسلماً نه عناصر پراكنده و معدود طرفدار استحاله رژيم در اين يا آن سـوي دنيـا،                 
صلح » بينانه واقع«هايي از درون و پيرامون حاكميت است كه اگر شعار » جناح«بلكه 

و آزادي را برايشان مطرح كنيم، چه بسا بتوان به كشف استعدادهايي در اين زمينه               
  !نائل آمد
روانـه،    »چـپ «گاه از سياستهاي       ما، گرچه رهبران حزب توده، هيچ      به اعتقاد ... 

اي كـه آنهـا را نـسبت بـه نيروهـاي درون و بيـرون                  و ماجراجويانه » سكتاريستي«
آمده، و هر از چند گاهي هم كـه تـسليم ايـن               حاكميت ايزوله كند، خوششان نمي    

ـ » بينـي   روشـن «و  » درايـت «شوند، بالفاصله بـا       ها مي   »ماجراجوئي« ه اصـالح آن    ب
توبه اخير رهبران حزب را، اين بار بيشتر بايد به حساب           «با اين وجود،    . پردازند  مي

از طريق اميد بـستن بـه       » اصوليت«گذاشت، تا بازگشت به     » المللي   نمالحظات بي «
1...»تحوالت داخلي«

  

                                                            
 .1367، ارديبهشت 1، شماره »حزب دمكراتيك مردم ايران«، ارگان مركزي اني راه ار.1
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، بـا   بدينسان، در شرايطي كه حزب توده، به عنوان چپ سنتي وابسته به اتحاد شـوروي              
 دوزد و به نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران            به درون كشور چشم مي    » واقع بيني «گرايش به   

نخـستين  » حزب دمكراتيك مردم ايران   «دهد، جريان انشعابي آن با نام         نشان مي » چراغ سبز «
از » دمكراتيـك «و » نـو «سازد و با ارائـه يـك چهـره     نتشر ميشماره ارگان مركزي خود را م 

خود » باغ سبز« در گرا و شعارهاي تند عليه نظام جمهوري اسالمي ايران   ماركسيسم شوروي 
! گـشايد  گراي مقيم خارج از كشور مـي  را بر روي جريانات راست و چپ ضدانقالب غرب  

  .است؟ در اين باره در صفحات آينده سخن خواهيم گفتآيا اين تقارن تصادفي 
  

  مشي سازمان حزب توده در شرايط فعاليت مخفي
حزب منحله توده، به دليل اقدامات قاطع و مؤثر اطالعاتي ـ سياسي و فرهنگـي وزارت   

 و ارديبهشت   1361تأثير پيامدهاي ضربات بهمن       ، و تحت  اطالعات جمهوري اسالمي ايران   
اي سـران آن، همانگونـه كـه در خـارج از كـشور بـه         و افشاگريهاي رسواگر و ريشه     1362

اي رسيده، در داخل كشور نيز دچار اضمحالل كامـل تـشكيالتي              سابقه  بست بي   تشتت و بن  
دهد كه تنها درصد بسيار اندكي زنـدانيان آزاد شـده          بررسيهاي به عمل آمده نشان مي     . است
هاي سياسي پيشين را يافته و به نحوي فعال شده و يا بـه خـارج    كم و بيش گرايش اي    توده

اين تعداد نيز به دليل انفعال بقاياي رهبري حزب و بحـران گـسترده سياسـي ـ     . ندا  گريخته
اي در خارج از كشور، عمالً در سردرگمي بـه سـر               تشكيالتي پناهندگان توده    -ايدئولوژيك

در واقع، زيـان قابـل اعتنـاي        .  مجدداً به انفعال كشيده خواهند شد      برند و به طور طبيعي      مي
گيري سرويسهاي اطالعاتي شـرق       اي در داخل كشور، خطر بهره       معدودي عناصر فعال توده   

گـذاري   دربـاره سـرمايه  . و غرب از آنان و نفوذ در برخي مجـامع عمـومي و دولتـي اسـت        
 روي بقاياي متواري حزب توده در صفحات پيش با       غرب  و سرويسهاي اطالعاتي   ب.گ.كا

  . سخن گفتيم و نامه مردماستناد به نشريات راه اراني
 در خارج   1362در آذرماه   » پلنوم هجدهم «كميته مركزي جديد حزب منحله توده، كه با         

در » تجديد سـازمان حـزب    «ف اصلي خود را     از كشور اعالم موجوديت كرد، يكي از وظاي       
و داراي وزن » معتبـر «داخل كشور اعالم داشت، تا شايد بتواند به عنوان يك نيروي سياسي         

را بـه نمـايش     » صف مستقل پرولتاريا  «در اپوزيسيون ضدانقالب فراري عرض اندام كند و         
 از يك سو و     شورويزيرا تنها با داشتن نيروي تشكيالتي در داخل كشور است كه            . بگذارد

حزب توده  . اپوزيسيون ضدانقالب از سوي ديگر براي حزب توده حساب باز خواهند كرد           
نيز، به هر جهت، بايد به نوبه خود در طيف ناراضـيان طـاغوتي و غربـزده كـشور سـهمي                     
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  .داشته باشد تا بتواند كاركردهاي سرسپردگي خود را انجام دهد
، »احياء سازمانهاي حزب، شرط عمده پيروزي در مبارزه       «اي با عنوان      هنامه مردم در مقال   

  :پس از ذكر به اصطالح تشديد تضادهاي اجتماعي در كشور، نوشت
در چنين شرايطي وظيفه عملي مبارزان انقالبي اعضاي حزب توده ايـران ايـن              

رزه جانبه رويدادها و بـا پنـدگيري از گذشـته، مبـا             است كه با تحليل عملي و همه      
سازمان يافته حزبي را هرچه زودتـر سـازمان دهنـد، در قطعنامـه پلنـوم هجـدهم                  

اي كـه در حـال        ترين وظيفـه    ترين و مركزي    ترين، عاجل   مهم«: گردد  خاطرنشان مي 
  .حاضر در برابر حزب ما قرار دارد احياي سازمانهاي خود در كشور است

ـ     تجديد سازمان حزب در لحظه كنوني عمده      ...  ه مبـارزان انقالبـي     تـرين وظيف
. هاي مستقل حزبي وظيفه همه اعـضاء و هـواداران آن اسـت    امر احياء هسته . است

: شـود   درست به همين سبب در قطعنامه پلنوم هجدهم كميته مركزي خاطرنشان مي           
تـرين مـسئله مـا در حـال           ترين، حادترين و مركزي     تجديد سازمان در كشور مهم    «

  .م و حياتي، حل ديگر مسائل ممكن نيستبدون حل اين مسئله مه. حاضر است
 بر آن است كه، در شرايط مـشخص كنـوني           كميته مركزي حزب توده ايران    ... 

  :گردد برنامه عمل اعضاء و هواداران حزب به صورت زيرين مشخص مي
  .تجديد سازمان حزبي* 
  .انهاي وسيع زحمتكش رفتن به ميان مردم و برقراري ارتباط با توده* 
  .هاي مردم به هر وسيله ممكن پخش نظرات حزب ميان توده* 
  1.كمك به فعاليت مركزي حزب* 

در صفحات پيش پيرامون فعاليت بخش داخل كشور كميته مركـزي حـزب تـوده، كـه                 
 -1366جام مـسئولين آن در سـالهاي         قرار داده بود، فساد و سران      مركز كار خود را در كابل     

توضـيح بيـشتر    » ناخـدا انـور   «هـاي     فتيم و در فصل آينده از طريق افشاگري        سخن گ  1362
ايـم و     در سرآغاز اين بخش، پيرامون پايگاه اجتماعي حزب توده توضـيح داده            .خواهيم داد 

  .اكنون بجاست درباره پايگاه سياسي و تشكيالتي آن در داخل كشور توضيح دهيم
  

  اي محافل توده
  .دهد  تشكيل مي» اي محافل توده« سياسي بقاياي حزب توده را در داخل كشور پايگاه

                                                            
 .3، دوره جديد، شماره  نامه مردم.1
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شـود كـه در عـين         بـه جمعـي اطـالق مـي       ) كروژوك(» محفل«در فرهنگ ماركسيستي    
همفكري و تعلق سياسي مـشترك فاقـد روابـط سـازماني ميـان خـود هـستند و از طريـق                      

  .دهند ا تشكيل ميجمع واحدي ر...) خويشاوندي، دوستي و (ارتباطات عادي 
عموماً دربرگيرنده نيروهايي است كـه توانـايي و يـا آمـادگي فعاليـت               » محافل سياسي «

مخفي تشكيالتي را ندارند، ولي از طريق پيوندها و ارتباطات با ساير اعضاي محفل، كه بـا                 
گيرد، از نظـر سياسـي و ايـدئولوژيك و روانـي      پوشش و محمل عادي و موجه صورت مي    

دروني است، ولي طبعاً هاله و طيفـي        » محافل«معموالًَ فعاليتهاي اين    . كنند  يه مي خود را تغذ  
گاه نيز اين محافل، در شرايطي كه اعـضاي آن داراي           . دهد    تأثير قرار مي    را در پيرامون تحت   

زنند و عملكرد آنـان بازتـاب اجتمـاعي     امكانات باشند، به فعاليتهاي برون محفلي دست مي 
محفل، همچنين نوعي سيستم معاضدت و هم ياري را در ميان خـود بـراي   اعضاي  . يابد  مي

هاي شغلي و مالي و       سازند و در زمينه     حمايت از خود و يا جلب نيروي پيراموني برقرار مي         
اي است    اين عامل جاذبه  . كوشند تا با امكانات خود يكديگر را مساعدت كنند          خانوادگي مي 

كند و سبب كـشش طيـف پيرامـون بـه سـوي محفـل         يكه بقاء اعضاء را در محفل تأمين م    
  .گردد مي

، معموالً فعالين سياسي ـ با هر بينش و  در يك جامعه سياسي، مانند شرايط كنوني ايران
تفكر ـ در پيرامون خود كم و بيش به چنين محـافلي وابـستگي دارنـد و آنگـاه كـه تعلـق        

» محفـل بـازي   «اي كه     ا شغلي بدل شود، خطر پديده     محفلي به عاملي فراتر از تعلق مكتبي ي       
شود كه اينگونه مجـامع سياسـي    سبب مي» محفل گرايي «. شود  نام گرفته در جامعه پديد مي     

 را ايفا كنند و گاه بمثابه اهرمهاي فشار سازمان يافتـه بـه              )Loose(نقش نوعي تشكيالت باز     
عيارهـاي تـشكيالتي در آنهـا       اين محافـل، بـه سـبب فقـدان ضـوابط و م            . كار گرفته شوند  

پراكنـي و كـسب       تـرين منـابع شـايعه       توانند، در صورت وجود عناصر ناصالح، بـه مهـم           مي
  .اطالعات نيز بدل گردند

گـراي ايرانـي ابقـاء خـود را در            پس از انقالب اسـالمي، بخـشي از روشـنفكران چـپ           
 1361الهاي  فروپاشي گروهكهاي ماركسيستي در سـ     . چارچوب اين محافل تداوم بخشيدند    

 نيز سبب شد تا بخشي از وابـستگان سـابق سـازمانهاي مختلـف، در عـين انفعـال                    1360-
هاي دوستي و خويـشاوندي جلـب محافـل سياسـي و          تشكيالتي، به تدريج بر اساس زمينه     

  .نيمه سياسي همفكران خود گردند
آن انحالل حزب توده، طبعاً سبب گسست روابط تـشكيالتي ميـان اعـضاء و هـواداران            

ولي عمالً در ميان بخشي از آنها روابط محفلي تداوم يافـت، كـه بـر دو پايـه سـوابق                     . شد
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 سـال   4اي    با توجه به اينكه اكثر فعالين توده      . دوستي و پيوندهاي خويشاوندي استوار است     
درگير يك زندگي مكـانيكي و تمـام وقـت حزبـي بودنـد، برخـي از آنهـا فاقـد مناسـبات                       

ارج از روابـط حـزب بـوده و مناسـبات دوسـتانه آنهـا عمـدتاً در                  خانوادگي و دوستانه خـ    
با انحالل حزب، اين روابط دوسـتانه و خويـشاوندي          . چارچوب حزبي محصور بوده است    

ايـن روابـط دوسـتانه مجرايـي اسـت بـراي            . توجهي باقي ماند و ادامه يافـت           به مقدار قابل  
ت سياسـي كـشور و امـواج كوبنـده          نظرها و بحثهاي سياسي، بويژه اينكه عمق تحوال         تبادل

به » اي  محافل توده «بر اين اساس است كه      . ساخت  ناپذير مي   ضربه حزب اين بحثها را گريز     
اي اسـت بـراي تغذيـه فكـري و سياسـي عناصـر                اين محافل زمينه  . گيرند  تدريج شكل مي  

ا توانـد فعاليـت خـود ر        هاي مخفـي حـزب مـي        اي و برپايه اين محافل است كه هسته         توده
  .تجديد نمايد

اين محافل، در روند رشد خود، آنگاه كه افراد محفـل در مـسايل مـشخص سياسـي و                   
تواننـد فعـال شـوند و از محافـل دوسـتانه بـه                نظر برسند، مـي     اي و عملي به وحدت      برنامه

. ، به فعاليتهاي عملي مشخص دست زنند      تبديل شوند و بعضاً   ) ها  كروژوك(» محافل حزبي «
كوشد تا با اين محافل رابطه برقرار كند و اگر محفل به سطح               ب توده مي  بقاياي رهبري حز  

دهـد و اگـر فاقـد       » سـازماني «الزم رسيده باشد و كيفيت مناسب را دارا باشد بـدان شـكل              
و محفـل را بـا ارسـال        . خصوصيات الزم باشد با آن نوعي رابطه غيرمستقيم برقـرار سـازد           

كـافي اسـت كـه يـك فـرد داراي           . ودها تغذيه كند  ها و رهنم    غيرمستقيم نشريات و اعالميه   
رابطه تشكيالتي از وجود يك يا چند محفل مطلع شود و يـا حتـي خـود در آنهـا شـركت                      
داشته باشد، و بدون اينكه رابطه سازماني ضـرورتي بيابـد بـه طـور غيرمـستقيم بـا ارسـال                     

  .ب نمايدنشريات، مثالً قرار دادن پنهاني در درب منزل، آنها را به فعاليت جل
اي بسيار كم بودند و عمدتاً در محيطهـاي دانـشجويي       در زمان طاغوت، كه محافل توده     

نمـود و بـا ارسـال     از اين شيوه استفاده مـي ) نويد(وجود داشتند سازمان مخفي حزب توده       
 حزب  هاي پخش نشريات    غيرمستقيم نشريات بدون ايجاد شناسايي، اين محافل را به شبكه         

اين محافل، طيف هواداراني است كه سـازمان مخفـي حـزب از آن تغذيـه                . ساخت  بدل مي 
ها و گروههـاي      كوشد تا محافل فعال و مطمئن و داراي كيفيت باال را به هسته              كند و مي    مي

  .حزبي بدل سازد
ع تغذيه و سـربازگيري بقايـاي رهبـري حـزب تـوده را              بترين من   عمده» اي  محافل توده «

اي   هاي زندانيان و معدومين تـوده       فعالترين اين محافل، وابستگان و خانواده     . دهد  يتشكيل م 
است، كه هم از محمل موجه ارتباطي و زمينه عاطفي مشترك برخوردارند و هـم بـه دليـل                   
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  . باشند پروا مي عناد با نظام جسور و تا حدودي بي
 پايگـاه داخلـي حـزب    در واقع آن فضاي سياسي ـ اطالعاتي است كه » اي محافل توده«

ترين منبع تغذيـه اطالعـاتي رهبـري حـزب در             دهد و در عين حال مهم       توده را تشكيل مي   
وجـود  . باشـند   خارج از كشور و آشنايي آنان با جو سياسي و شـايعات داخـل كـشور مـي                 

اي داخل كـشور بـا خويـشاوندان نزديكـشان در             محملهاي موجه ارتباطي ميان محافل توده     
گيـرد، ايـن    اين ارتباطات، كه از طريق تلفن و نامه و مـسافرت انجـام مـي             خارج و سرعت    

سازد و مسايل و مواضع حزب را در          محافل را به كانالهاي فعال انتقال خبر و شايعه بدل مي          
  .دهد  درون كشور نيز نشر مي

  
  هاي حزبي ـ اصل عدم تمركز هسته

تـشكيل دهنـد،    » هاي حزبي   ههست«پايگاه تشكيالتي حزب توده در داخل كشور را بايد          
  .سازمان يافته و در شرايط پنهاني فعاليت كنند» اصل عدم تمركز تشكيالتي«كه بر اساس 

 مشي عدم تمركز تشكيالتي ـ كه گويا بر اسـاس تجربـه احـزاب كمونيـست در آلمـان      
در خارج از بندي شده ـ بدان معناست كه مركزيت حزب   هيتلري و ايتالياي موسوليني جمع

. هـاي كوچـك در داخـل كـشور در تمـاس اسـت               گيرد و مستقيماً با هـسته       كشور قرار مي  
در (هاي داخل كشور هيچ ارتباط و اطالعي از هم ندارند و مستقيماً با رهبري حـزب                   هسته
شـود تـا تمـام        اي سبب نمـي     بنابراين با كشف يك هسته، تسلسل زنجيره      . مربوطند) خارج

  .ي كشف و متالشي گرددشبكه و سازمان حزب
هاي غيرمتمركز و از هـم جـدا، از طريـق مركـز               وحدت و هماهنگي عملكرد اين هسته     

در شرايط مناسب كه حزب تشخيص دهد، ايجاد سازمان متمركـز در            . حزب تأمين ميگردد  
هـاي    درون كشور خطري دربر ندارد و از نظر سياسي وجود آن ضروري است، ايـن هـسته                

، يعني بر اسـاس     »اساسنامه«يوند خواهد يافت و سازمان حزبي بر اساس         غيرمتمركز به هم پ   
  .ساختار متمركز، تجديد سازمان خواهد يافت

گردد كه به دليل ثبـات و تمركـز و       مشي عدم تمركز تشكيالتي در شرايطي ضروري مي       
غيـرممكن  ) هر چند منسجم و داراي كيفيـت بـاال        (قدرت رژيم، ايجاد يك سازمان متمركز       

وگرنه، از نظر كارايي و ثمربخشي، يك سازمان متمركز، هـر قـدر هـم كوچـك، بـر                   . باشد
پـذيرش مـشي عـدم تمركـز        . هاي پراكنده و غيرمتمركز رجحان دارد       تعداد زيادي از هسته   
اعتقادي رهبران حزب منحله توده به تحليلهاي خود و اعتراف صريح             تشكيالتي، نشانگر بي  

  . است و قدرت مردمي جمهوري اسالمي ايرانآنان به ثبات و پايداري و نفوذ
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هـا    در اطالعيه هيأت سياسي بقاياي حزب منحله توده، اصول كار سـازماني ايـن هـسته            
  :چنين بيان شده

اي كه در حال حاضـر در برابـر حـزب قـرار               ترين وظيفه   ترين و عاجل    ـ مهم 1
نند در موقع مقتضي به سرعت به هم بپيوندند و         هايي است كه بتوا     دارد، ايجاد هسته  

  .سازمان واحد را به وجود آورند
ها بايد اصول چهارگانه عدم تمركز، ترجيح كيفيـت بـر             ـ در ايجاد اين هسته    2

عـدم  . كميت، تلفيق كار علني و مخفي و حفظ اسرار حزبي اكيـداً مراعـات شـود        
اسـت، كـه    )  نفر 5 تا   3از  مركب  (هاي كوچك حزبي      تمركز به معناي ايجاد هسته    

. بايد جدا از هم به وجود آيند و هر يك مستقالً با دستور رهبري حزب عمل كننـد                 
 ايدئولوژيك  -مشي سياسي   ها بايد در عين جدايي سازماني از هم، از خط             اين هسته 

حزب تبعيت كنند و از اين حيث، يك واحد منضبط و به هم پيوسته را بـه وجـود                   
به معناي جلوگيري از ايجاد سازمانهاي حزبي نيست، بلكـه بـه            عدم تمركز   . آورند

منظور هموار كردن راهيست كه در مرحله نهايي بايد به ايجاد سازمان واحد منجـر               
  .شود

هاي حزبي، ضمن عدم ارتبـاط بـا هـم بايـد رعايـت دقيـق و اكيـد                     ـ هسته 3
د بـشمارند  رهنمودهاي سازماني، سياسي و ايدئولوژيك كميته مركزي را وظيفه خو  

و بدانند كه اصل عدم تمركز فقط در حالي سودمند است، كه با تبعيت از رهبـري                 
 ايـدئولوژيك   -كند كه به وحـدت سياسـي        اجراي اين اصل ايجاب مي    . توأم باشد 

بيش از پيش توجه شود و عدم تمركز كه به طور نـاگزير در عرصـه سـازماني بـه      
  .بران گردد ايدئولوژيك ج-آيد، با وحدت سياسي وجود مي

ـ در شرايط ترور و اختناق كنوني به اصل مهم ترجيح كيفيت بر كميت توجه               4
گيـر بـود و       ها بايد بسيار سخت       در پذيرش افراد به عضويت در هسته      . خاصي شود 

تجربـه كـار تـشكيالتي در شـرايط         . ترين و وفادارترين آنها را انتخاب كرد        صديق
. و بهتر بر اصل بيشتر و بدتر ترجيح دارد        دهد كه هميشه اصل كمتر        مخفي نشان مي  

  .اين اصل آزموده را بايد در كار سازماني اكيداً مراعات كرد
االصول دو نفري خواهد بود، فقط در مـوارد           ها، علي   ـ تماس ميان افراد هسته    5

  .توان تماس سه جانبه را پذيرفت ضروري مي
 علنـي، در حيطـه      ـ رعايت اصل عدم تمركز به مفهوم صرفنظر كردن از كار          6

زيست و كار زحمتكشان نيست هر جا كه چنين امكاني وجود داشته باشد بايـد از                
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در عين حال اين استفاده نبايد به نحوي باشد كه امنيت           . آن حداكثر استفاده را كرد    
تلفيق كار مخفي و علني كاريست بسيار       . ها و اعضاي آن را به مخاطره اندازد         هسته

  .و بايد مكمل يكديگر باشند نه نافي يكديگرظريف و دقيق و اين د
اي پـذيرفت و از هـر         ـ اصل عدم تمركز را بايد به عنـوان يـك اصـل پايـه              7

اي براي ايجاد واحدهاي بزرگ و بهم پيوسته، هر قـدر هـم كـه در ظـاهر                    وسوسه
حـزب  . م. اين اصلي است كه پلنوم هجـدهم ك       . جذابيت داشته باشد، پرهيز كرد    

 پذيرفته و اكنون هيأت سياسي نيز بعد از بررسي مجدد و همه جانبـه آن   توده ايران 
بديهي است، هر كس در جهت معكوس عمل كرده و يا افراد را             . كند  را تصريح مي  
هاي ديگر ترغيب كند، دانسته و يا ندانسته بـرخالف مـصالح حـزب      به اتخاذ شيوه  

  .د كردبايد اينگونه افراد را طر. گام برداشته است
هر عضو  . اي دارد    حفظ اسرار حزبي در موقعيت دشوار كنوني اهميت ويژه         -8

هاي كار حزب و نحوه اجراي آنها فقط آن  حزب بايد در شرايط مخفي درباره شيوه      
رعايت اين اصـل ضـامن امنيـت        . قدر بداند كه براي اجراي وظايف او الزم است        

ـ   دين ترتيب مـي   ب. حزب و حفظ آن از دستبردهاي بزرگ دشمن است         ان دائـره   وت
حركت در جهت معكـوس در حكـم همـوار          . تر كرد   خطر احتمالي را هر چه تنگ     

بايـد دانـست كـه كنجكـاوي بيجـا          . كردن راه مخاطره و گسترش ابعاد آن اسـت        
تواند براي حزب نتايج بسيار ناگوار بـه بـار آورد و بايـد زمينـه رشـد چنـين                      مي

تأكيد بر اين اصل به مفهوم عدم اعتمـاد بـه افـراد             . اي را قاطعانه از بين برد       پديده
بلكه به معني رعايـت يـك اصـل آزمـوده           . حزب، صداقت و پايمردي آنها نيست     

  .اي دارد مبارزه مخفي است، كه در شرايط كنوني كشور ما اهميت ويژه
هاي سازماني فوق عمـل خواهـد كـرد و            ـ رهبري حزب فقط بر اساس شيوه      9

هاي سازماني ديگـر بـه وجـود          سازماني را كه بر اساس شيوه     بالطبع هيچ كميته يا     
  .آمده باشند يا به وجود آيند به رسميت نخواهد شناخت

  1.گردد  ايران نيز ميـ رهنمودهاي سازماني فوق شامل سازمان جوانان توده10
را » ط كنـوني  هـاي حزبـي در شـراي        رئوس مهمترين وظايف هـسته    «حزب منحله توده،    

  :دارد چنين بيان مي
خواهند شيوه عـدم      همه كساني كه مي   ... «: مختصات اصل عدم تمركز سازماني    

                                                            
 .3، دوره جديد، شماره  نامه مردم.1
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هاي حزبي بكار برند، بايد برايشان چون روز روشن           تمركز را در سازماندهي هسته    
باشد كه فعاليت آنها به معناي ناديده گرفتن و نقض اصول عام حزب طبقه كـارگر                

اصل مركزيت دمكراتيك، اصـل وحـدت       : ل عام حزبي عبارتند از    اين اصو . نيست
از نظر  ... كاري  اراده و عمل، اصل چيرگي بر هرگونه پراكندگي، گروهبندي و خرده          

البتـه  . هـا وجـود ندارنـد       اي بين هـسته     سازماني هيچ ريسمان و حلقه پيوند دهنده      
ركـز حـزب از     هاي ضروري وحدت سازماني از طريق تمركز ارتباطها در م           شالوده

اي بـه رهبـري حـزب پيونـد           ها كه با رشـته      همه اين هسته  . اكنون وجود ندارد    هم
يابند، در موقع ضروري با جوش خوردن به يكديگر، سـازمان واحـد حـزب را              مي
  . سازند مي

هـاي كوچـك      به معناي ايجـاد هـسته     » عدم تمركز «: ...  نفري 5 تا   3هاي    هسته
آن كـساني، بـويژه از      . شوند   عضو تشكيل مي   5  تا 3هايي كه از      هسته. حزبي است 

هاي مخفي حزبـي باشـند كـه در           توانند عضو هسته    بين كارگران مبارز و آگاه، مي     
بيني حزب پايبنـدي نـشان داده و در برابـر             گذشته صادقانه از خود نسبت به جهان      

سيم دشمنان و دشواريها با پايمردي استوار بايستند و به قول معروف با وزيدن هر ن              
هسته مخفي حزبـي    . ناماليم نهال ايمانشان خم نگردد و از اين رو به آن رو نشوند            

هـاي مخفـي      در هـسته  . شـود    ساده تشكيل نمـي    واز گردهمايي چند هوادار و عض     
يابند كه هر يك كادرهـاي پـرورش          اي سازمان مي    حزبي، انقالبيون ورزيده و زبده    
حزبي بايد به خاطر باال رفـتن امنيـت و          هاي    هسته. يافته آينده حزب از كار درآيند     

هاي ديگـر،     ي، بدون هرگونه كنجكاوي درباره حضور وجود هسته       بسالمت كار حز  
هـا پـس از       ايـن هـسته   . در محيط كار و زندگي برپا شوند و به فعاليـت پردازنـد            

تـرين راههـا، در اولـين         گيـري از مطمـئن      گيري و استوار شدن، بايد با بهـره         شكل
ز حزب ارتباط برقرار سازند تا فعاليت آنها با فعاليت سازمان يافتـه             فرصت، با مرك  

  ...عمومي و كشوري حزب هماهنگ گردد
شكل سازمان درون هسته مخفي بـه خـاطر بـاال           : ها  شكل سازماني درون هسته   

بردن درجه اطمينان و امنيت فعاليت هسته به طور عمده تماسهاي زنجيري دو نفـره        
. توان تماس مثلثي سه جانبـه را پـذيرفت          ين و ضروري مي   تنها در موارد مع   . است

جانبه بايد با در نظر گـرفتن همـه جوانـب امـر، خـواه از نظـر امنيـت                      تماس سه 
گردهمايي و تماسها و آشناييها و خواه از نظـر كيفيـت و ضـرورت عملـي ادامـه                   

نبايـد  در درون هسته سه تا پنج نفري        . بينانه سنجيده شود    فعاليت به درستي و واقع    
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تواند اسباب لو     مورد مي   شناسايي بي . مورد به وجود بيايد     هاي جديد و بي     شناسايي
تماس بين اعضا هسته بايد تـا       . رفتن سازمان يا هسته مخفي انقالبي را فراهم سازد        

اطالعات هـر كـس در درون     . ترين شكل ممكن را داشته باشد       سرحد امكان طبيعي  
  . او براي ادامه فعاليت بگنجدگروه دقيقاً در چارچوب نياز مبرم

فعاليتهـاي درون حزبـي يــا   ) الــف: ... هـا  تـرين وظــايف هـسته   رئـوس مهـم  
با باال بردن كيفيت عمومي و كارآيي هسته حزبي، فراآمـوزي همـه             : اي  هسته  درون

جانبه ماركسيسم لنينيسم، آشنايي هر چه دقيقتر با زواياي سياست حزب از طريـق              
هاي مردم، بويژه كارگران بـه    ، تبليغ و تشويق توده    »امه مردم ن«مطالعه پيگير و منظم     

هـاي    آوري كمك مالي و رساندن آن به خـانواده          جمع» صداي زحمتكشان «شنيدن  
... »نامـه مـردم   «سرپرست زندانيان سياسي، چاپ و انتشار و پخـش مقـاالتي از               بي

خواستهاي مـردم و رسـاندن آنهـا بـه          تالش براي به دست آوردن اخبار و بررسي         
در اين چارچوب بويژه رساندن اخبـار موثـق و واقعيتهـاي جـاري              ... مركز حزب 

گـزارش  (هاي گوناگون اجتمـاعي       كشور، يعني گزارش هر خبر و رويداد از محيط        
كشي   مشكالت و مبارزات مردم، گزارش اعتصابات و اعتراضات، گزارش از آزادي          

. به مركز حزب از اهميت بسزايي برخوردار اسـت        ...) يان و و وضع زندانها و زندان    
توانيد از طريق دوستان و خويشاوندان مطمـئن خـود            اطالعات و اخبار خود را مي     

  .ارسال داريد» نامه مردم«كه راهي خارج از كشور هستند به آدرس 
م و پراكندن بذر نظريات     هاي مرد   رفتن به ميان توده   : فعاليتهاي برون حزبي  ) ب

دستانه كار علني با كـار مخفـي، شـركت در             حزب در بين آنها، با درآميختن چيره      
هاي زحمتكش پيرامون خواستهاي مشخص صنفي، سياسـي و           مبارزات روزانه توده  

طبقاتي، آشنا ساختن كارگران با مضمون حقوق و آزاديهايشان، تـشويق كـارگران             
هـاي رهبـري مخفـي بـراي پيـشبرد امـور         ها و كميته    هآگاه و مبارز به تشكيل هست     

سنديكايي خود، افشاي سياستهاي ضد دهقاني رژيم در روستاها و بـه طـور كلـي                
  ...روشنگري و تشكل

  
  سند اصلي سازماني حزب توده در شرايط مخفي

براي آشنايي بيشتر با رهنمودها و اصول سازماني حزب توده در شرايط مخفي بـه درج                
 انتشار يافت و كـار پايـه فعاليـت          1351سازماني حزب، كه نخسين بار در سال        سند اصلي   

سند فوق، پـس از انحـالل       . پردازيم  داد، مي   اي را تشكيل مي     هاي مخفي توده    عناصر و هسته  
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  .حزب توده نيز تجديد نشر يافت
ترين وظيفه در پيكار انقالبي مبارزين پرولتـري در لحظـه كنـوني كـشور                 مبرم

  ... احياء وسيع سازمانهاي حزب توده ايرانعبارتست از
  :كنيم در زير برخي از جواب اين موضوع مهم را در سه بخش بررسي مي

  ـ سازماندهي كار مخفي1
  ـ حفظ سازمان مخفي از گزند دشمن2
  ـ طرز به كار گرفتن سازمان مخفي در مبارزات انقالبي3

  سازماندهي كار مخفي

راي سازماندهي كار مخفي دو اصـل اساسـي را در شـرايط              ب حزب توده ايران  
  : كار قرار داده است امروز پايه

اين هر دو اصـل     . يكي برتري كيفيت بر كميت و ديگري عدم تمركز تشكيالتي         
رسد كه گاه در محـل بـه درسـتي            اند، با اين حال به نظر مي        كامالً روشن و صريح   

  .شوند درك و اجرا نمي
  يت بر كميت اصل برتري كيف-الف

ترين بخش ايجاد سـازمان حزبـي، يعنـي           مهمترين و پرمسئوليت  «اين اصل، كه    
گيرد، اصل عامي است، يعني اصلي است  برگزيدن و دعوت افراد جديد را دربر مي   

كه هر حزب طبقه كارگر ولو در شرايط علني و حتي زماني كه در حكومت اسـت                 
ر بايد همـواره از سـياهي لـشكر         حزب طبقه كارگ  . بايد به طور جدي مراعات كند     

پرهيز كند و همواره بايد بهترينها را از ميان مبارزيني كه در صـحنه نبـرد امتحـان                  
  .اند، برگزيند داده

آيـد بـه      به عبارت ديگر سازمان انقالبيوني كه در شرايط امروز به وجود مي           ... 
بنـدي و     انندارد، بلكه سازمان كادرهـاي انقالبـي و اسـتخو         » عضو ساده «يك معنا   

تجربه گذشته نشان داده اسـت كـه        . ستون فقرات سازمان حزبي وسيع آينده است      
يكي از دالئل عمده لو رفتن سازمان مخفي، وجود افـراد ناصـالح در گـروه بـوده                  

شـوند، توجـه    لذا بايد به مسئله خصوصيت افرادي كه به گـروه جلـب مـي             . است
ان انقالبيون اين است كـه ايـن        تصور ما درباره فعاليت سازم    . خاص مبذول داشت  

پذير و بيشتر متحرك باشد، اما به         سازمان به حد كافي كوچك است تا كمتر آسيب        
اي از هواداران و سازمانهاي ديگر كـارگري و دمكراتيـك             دليل داشتن هاله گسترده   

در زير رهبري خويش، به حد كافي بزرگ است كه قادر به انجام وظايف خـويش                
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  ...ؤثري در زندگي سياسي كشور بدل شودباشد و به عامل م
اصل توجه به كيفيت، طبعاً توجه به تركيب طبقاتي سازمان انقالبـي را مطـرح               

ترديدي نيست كه سازمان حزبي ما، بـه مثابـه سـازمان پيـشاهنگ طبقـه                . سازد  مي
ترين اعضاي خود را در صفوف ايـن طبقـه و در صـفوف                كارگر، بهترين و صديق   

ترين اعـضاي خـود را در صـفوف ايـن طبقـه و در                 ين و صديق  طبقه كارگر، بهتر  
سازمان حزبي ما تنها وقتي    . تواند پيدا كند    صفوف قشرهاي زحمتكش شهر و ده مي      

موفق خواهد بود كه تركيب طبقاتي آن در مجموع خويش متناسب بـا ماهيـت آن                
ي اين نكته را هم بايد متذكر شويم كه توجه به خصوصيات فـردي و زنـدگ               . باشد

كـسانيكه  . كند  اي كسب مي    خصوصي افراد مبارز نيز در شرايط كنوني اهميت ويژه        
تواننـد    نقائص اخالقي جدي، پيوندهايي ناسالم و اعتيادهاي مـضري دارنـد، نمـي            

  .اعضاي مطمئن براي سازمان انقالبي باشند
   اصل عدم تمركز تشكيالتي-ب

قالب اصلي است عام،    اگر اصل برتري دادن كيفيت بر كميت در سازماندهي ان         
كه در شرايط كنوني كشور ما برجستگي پيدا كرده و تا حـدودي معنـاي خاصـي                 
يافته است، ولي به هر صورت اصلي است كه در جهت اصـول سـازماني حـزب                 

ولي اصل عدم تمركز تشكيالتي، اصـلي اسـت كـه           . كند  طراز نوين لنيني عمل مي    
شـده و همانقـدر كـه مراعـات آن          كامالً خاص كه در شرايط كنوني به ما تحميل          

الزامي و با زندگي حزبي مربوط است، عدم دقت در درك درست و اجراي صحيح            
به اين دليل بايد دقيقاً فهميـد كـه عـدم تمركـز چـه               . بخش باشد   تواند زيان   آن مي 

گيـرد و نبايـد       گيرد و چه جوانبي را دربر نمي        جوانبي از زندگي حزبي را دربر مي      
  .دربرگيرد

ساسي سازماني حزب لنيني عبارتـست از اصـل مركزيـت دموكراتيـك،     اصل ا 
اصل وحـدت اراده و عمـل، اصـل غلبـه بـر هرگونـه پراكنـدگي، گروهبنـدي و             

كاري، حزب لنيني حزبي است يكپارچـه، هماهنـگ، واحـد، داراي قـدرت                خرده
  .تحرك كامل و انضباط آگاهانه آهنين

باشيم  ع سازمانهاي چنين حزبي ميما چنين حزبي الزم داريم و براي احياي وسي
دهيم تنها وقتي درسـت       پذيريم و مبناي عمل خويش قرار مي        و همه اصولي كه مي    

  .قابل قبول است كه به اين هدف كمك كند، در جهت آن باشد
اصل عدم تمركز تشكيالتي، شكل الزامي فعاليت سـازماني در شـرايط كنـوني        
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سيع در مرحله و پله كنـوني مبـارزه، از   احياء سازمانهاي حزبي در مقياسي و . است
شود كه از نظر ايدئولوژيك و سياسي هم          ايجاد گروههاي كوچك جداگانه آغاز مي     

كنند، كار    ها و اصول واحد مبارزه مي       اين وحدت دارند، براي هدف واحد، با شيوه       
 به هم مربـوط     - و فقط از سازماني    -آنها مكمل يكديگر است، ولي از نظر سازماني       

هاي الزم را دارند كه در موقع الزم به هم بپيوندند             شوند، اما همه عناصر و پايه       نمي
  .و سازمان حزب واحد لنيني را به وجود آورند
اي كه در سراسر كشور گسترده بوده  در حال حاضر سازمان واحد به هم پيوسته  

كنند،    را پيدا مي   بتواند انقالبيوني را كه آمادگي مبارزه در صفوف حزب توده ايران          
براي . كند كه وجود نداشته باشد جذب كند، وجود ندارد و امنيت حزب ايجاب مي  

حفظ امنيت حزب، گروهها و واحدهاي مختلف حزبي در نقاط مختلف و حتي در              
  .برند داخل يك شهر، از نظر سازماني، جدا از هم به سر مي

ـ : آيد كه   در اينجا اين سئوال پيش مي      وني كـه از راههـاي گونـاگون بـا          انقالبي
اند كـه در راه حـزب مبـارزه كننـد، چگونـه               شوند و آماده    نظريات حزب آشنا مي   

كنـيم و     پذيريم، تـشويق مـي      تشكيل شوند، بنابر اصل عدم تمركز تشكيالتي ما مي        
اي كه هستند، به ابتكـار خـويش          جداً خواستار آنيم كه اينگونه عناصر، در هر نقطه        

هواداران . هاي حزبي را به وجود آورند       چك متشكل شوند و هسته    در گروههاي كو  
 تا وقتي تنها باشند، ظرفيت بسيار بـسيار محـدودي بـراي            مبارز حزب توسط ايران   

يك . كند، سازمان يافتگي است آنچه ظرفيت مبارزه ايجاد مي. مبارزه خواهند داشت
 مخفي به طـور جمعـي عمـل         گروه كوچك متشكل، كه درعين رعايت اصول كار       

كند، نه تنها قدرت عملش از نظر كيفي و ماهري با عمل افراد جداگانه و پراكنـده                 
گزينند، در شـرايط كنـوني         را برمي  مبارزيني كه راه حزب توده ايران     . تفاوت دارد 

 با  نبايد به انتظار بنشينند تا از جانب گروه موجودي جلب و جذب شوند، بلكه بايد              
ترين همرزمان خويش گروه مبارز خود را بـه وجـود             اري نزديكترين و مطمئن   كهم

  .آورند
اي در درك درست و اجراي صحيح اصل عدم تمركز تشكيالتي آن اسـت               نكته

كه پذيرش و عملكرد اين اصل در نقطه مقابل اصول سازماني لنيني قرار نگيـرد، و                
  .بندي تلقي نشود اكسيونيسم و گروهعدم تمركز تشكيالتي به معناي پراكندگي، فر

اول اينكه عدم تمركز سازماني، تنها به همـان         : اين مسئله دو جانب عمده دارد     
عدم تمركز سازماني، محدود شوند و به عرصه سياست و ايدئولوژي سرايت نكند،             
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دوم اينكه عدم تمركز سازماني، تاحد مقدور به درون كـشور محـدود گـردد و از                 
هـاي وحـدت سـازماني گروههـاي          اكنون پايـه    ا مركز حزب، از هم    طريق ارتباط ب  

گوناگون گذاشته شود و در فعاليت آنها، حتي از نظر سازماني نيز، تا حد مقـدور و     
  ...ضروري هماهنگي به وجود آيد

طبيعي است كه رسيدن به چنين وحدتي، براي حزبي كـه الزامـاً عـدم تمركـز             
نزديك ميان مركز و واحدها و ميـان اعـضاي          تشكيالتي را پذيرفته و در آن تماس        

حزب برقرار نيست، به مراتب دشوارتر و به اين دليل نيازمنـد تـالش و هـشياري                 
با توجه به اينكه گروهها و سازمانهايي كـه در شـرايط دشـوارتر و               . بيشتري است 

ـ             مبارزه مي  پليسي در ايران    -ستيكنند دسترسي كمي بـه مطبوعـات سـالم ماركسي
اند، مركز حـزب      لنينيستي دارند و در معرض هجوم ايدئولوژيك دشمن قرار گرفته         

عـالوه بروحـدت    . دانـد   وظيفه اصـلي خـود را در كمـك بـه ايـن گروههـا مـي                
ايدئولوژيك، وحدت سياسي ميان گروههاي جدا از هم، يكي از ضروريات مبـارزه           

امر وحدت اراده و عمـل      وحدت در مسائل سياسي، مستقيماً با       . آميز است   موفقيت
آينـد،    اگر ميان گروههاي گوناگوني كه در كـشور بـه وجـود مـي             . شود  مربوط مي 

وحدت سياسي نباشد و هر يك از آنها بر مبناي تحليل ويژه خـويش از حـوادث،                 
هاي گوناگون به مورد اجـرا گـذارد در واقـع             سياست معيني اتخاذ و آن را با شيوه       

  ...نقض غرض خواهد بود
تواند سياستي، در مقياس كشوري و در         سازمان مركزي حزب است كه مي     تنها  

المللي تنظيم كند و به موقع اجرا بگذارد و همه نيروها را در               چارچوب سياست بين  
حمايت از اين سياسـت و پيگيـري در اجـراي آن            . جهت پيشرفت آن تجهيز نمايد    

نده، در سراسر كـشور،     است كه امكان خواهد داد گروهها و سازمانهاي كامالً پراك         
به صورت يك سازمان واحد عمل كنند و نتايج عمل آنها روي هم جمـع شـود و                  

كننـد، در     خبر از هم فعاليـت مـي        كساني كه از نظر سازماني جدا از هم و حتي بي          
  .نهايت امر به هم بپيوندند

فعاليت گروههاي جدا از هم، به همان نسبت مؤثرتر خواهد بود كه رابطه آنـان               
  ... مركز حزب محكمتر باشدبا

ايم، ما ايجاد و تحكـيم رابطـه       چنانكه در پيامهاي مكرر به گروههاي مبارز گفته       
دانيم كه عملي شدن     كنيم، ما مي    با مركز حزب را به همه هواداران حزب توصيه مي         

  .اين توصيه زمان الزم دارد
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   شكل سازماني درون گروهها-ج
، در شرايط عادي فعاليت در سطح كشور، به صورت سازمان حزب طبقه كارگر

 - يـا سـرزمين ملـي   -گيرد كه سپس به سازمانهاي ايالتي   سازمان كشوري شكل مي   
شود و افراد حزبـي برحـسب    سازمانهاي شهر، ده، محل، كارخانه و غيره تقسيم مي     

ـ     . آيند  محل كار و محل زندگي در سازمانهاي حزبي گرد مي          ازماني ايـن شـكل س
بهترين، و يا دقيقتر بگوييم، تنها شكل كاملي است كه فعاليت حزبـي را ثمـربخش                

توان چنين شكل سازماني را بـه         اما در شرايط كنوني كه عادي نيست، نمي       . كند  مي
در شرايط ترور و اختناق، معيار اصـلي، كارآمـد          . طور الزامي اساس كار قرار داد     

بخشي آن است و به اين دليـل، اصـل كـار          انبودن هر شكل سازماني، درجه اطمين     
بنابراين اصـل،   . عبارتست از احتراز از آشنايي جديد و تأمين حداكثر امنيت ممكن          

شكل سازمان مخفي در شرايط كنوني به طور عمـده بايـد زنجيـري و تماسـها دو             
و تنها در موارد معين كه آشنايي جديدي ايجاد نكنـد و ضـرورت يـا                . نفري باشد 

  .توان تماس مثلثي سه جانبه را پذيرفت عيني در نظر باشد، ميفايده م
به عالوه امنيت تماس ميان دو عضو گروه، قبل از همه مربوط به اين است كـه                 

قاعدتاً ضابطه محل كار و محل زنـدگي يكـي از ضـوابط             . اين تماس طبيعي باشد   
 شـكل   با اين حال گروهي كه در جريان زندگي بـه         . مهم طبيعي بودن تماس است    

ديگري به وجود آمده، و افراد آن با داليل و ضوابط ديگري با هم آشنا و بـه هـم                    
اند، جز در موارد ضروري و پس از محاسبات جدي نبايد در تماسهاي               مربوط شده 

جربه گذشـته نـشان   تباز هم . موجود تغييري دهد و آشنايي جديدي به وجود آورد      
زمان مخفي، و بويژه وسـعت و دامنـه         داده است كه يكي از علل عمده لو رفتن سا         

امنيـت  . آن، ناشي از شناسايي بيش از حد لزوم افرادگروه، نسبت به هم بوده است             
سازماني، مافوق همه مالحظات ديگر اين است تنها معيار صـحيح انتخـاب شـكل               

  ...دروني سازماني
  ـ حفظ سازمان مخفي از گزند دشمن2

ن ماكنـد؟ هـر سـاز       طرهايي تهديد مـي   اينك ببينيم سازمان مخفي را چه نوع خ       
  :كند مخفي را پنج نوع خطر تهديد مي

  ـ رخنه مستقيم دشمن به صفوف سازمان1
  اند  ـ ضعف برخي از اعضاي گروه كه به چنگ پليس افتاده2
  ـ عدم مراعات اصول پنهانكاري3
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  ـ تصادف4
 ـ رسيدن اطالعات غيرمستقيم مكرر و منظم و سيستماتيك بـه پلـيس، كـه از               5

  .جمع آنها منظره معيني از سازمان مخفي ترسيم شود
بيني و پيـشگيري اسـت تـا هـيچ          مؤثرترين مقابله با همه اين نوع خطرها، پيش       

اي از سازمان كشف نشود و پس از اتخاذ تـدابيري كـه در صـورت وقـوع                    گوشه
  .خطر، از شدت ضربه بكاهد و جلوي پيشروي دشمن را سد كند

  : الف
طر بايد دانست كه سازماندهي كار مخفي و مقابله با پلـيس            درباره پيشگيري خ  

در يك سو سازمان مجهز پليس سنگر گرفته، كـه بـا            . قبل ازهرچيز نبرد مغزهاست   
تمام قوا در كار متالشي كردن سازمانهاي انقالبي است، و در سوي ديگر نيروهـاي       

 اين است كه    مسئله اساسي . انقالبي، كه در كار ساختمان حزب و گسترش فعاليتند        
گيـري از وقـايع بـر     بست و نتيجـه  كدام يك از دو طرف در دقت، تيزهوشي، جمع    

بدون شك امكانات فني و مالي پليس به مراتب بيشتر و تجهيزات . ديگري غلبه كند
اما اين برتري پليس به وسيله حمايت مـردم از سـازمان            . آن به مراتب كاملتر است    

البي مبارزين و بيش از آن برتري روحي انقالبيون         انقالبي، شور و شوق و ايمان انق      
  .شود و بايد جبران شود جبران مي

يـابي دشـمن      ترين نوع دسـت     رخنه مستقيم در داخل سازمان انقالبي خطرناك      
است و تنها راه پيشگيري آن احساس مسئوليت كامل در دعوت افـراد جديـد بـه                 

ر كميت مراعات شود و اگر      سازمان انقالبي است، اگر اصل اساسي برتري كيفيت ب        
اي سازمان حزب پذيرفته شود كه اشخاص جديد را بايـد             اين توصيه مهم سند پايه    

تنها بر اساس شناسايي شخصي طوالني، تجربه و اعتماد شخصي به صالحيت فـرد        
خطـري كـه از     . جديد، به همكاري دعوت كرد، اين خطر به حداقل خواهد رسيد          

ت، تغيير ماهيت برخي از اعضاي گروه اسـت كـه           تر اس   رخنه مستقيم دشمن وسيع   
. اند  اي به خدمت دشمن درآمده      اند، ولي در شرايط ويژه        روزگاري مورد اعتماد بوده   

كوشد كه ضـعف آنـان        وقتي پليس به چنين افرادي دست يافت، در درجه اول مي          
براي پيشگيري از ايـن خطـر نيـز         . آشكار نشود و همچنان در درون سازمان بمانند       

گروه مخفي هرگـز نبايـد      . اي جز هوشياري و باز هم هوشياري وجود ندارد          توصيه
هر رفيق مبارزي بايد از هر حيث مراقب كـساني          . اعضاي خود را از نظر دور دارد      

مل است كه همكاري بـا      تحبسيار كم م  . كند   آنان همكاري مي   باشد كه در مبارزه با    
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وحي و گاه مادي فرد ضعيف تغييـر        پليس تظاهر معيني نداشته باشد و در زندگي ر        
كسي كه  . ضعف در برابر پليس معموالً آني و فوري نيست        . حالتي به وجود نياورد   

بايـد  . گذرانـد   شود، منطقاً مرحله معيني از مبارزه دروني را مـي           به پليس تسليم مي   
دانست آنهايي كه در اولين برخورد، خود را در اختيار پليس قـرارداده حاضـر بـه                 

شوند، اين مرحله مبارزه دروني را، قبالً، يعني وقتي كه هنوز با پلـيس                 مي همكاري
ولي قبل از اينكه تصميم به كنار كشيدن از مبـارزه           . اند  روبرو نشده بودند، گذرانده   

بـه عـالوه كـساني ديـده        . انـد   بگيرند و يا آن را عملي كنند، به چنگ پليس افتاده          
اند، بدين معنا    فشار منظم پليس قرار داشته     مدتي تحت » زمان آزادي «اند كه در      شده

كه پليس به آنان دسترسي داشـته، ولـي از دسـتگيري سـريع خـودداري كـرده و                   
اگر تغيير حالت، و مبارزه     . كوشيده است كه با فشار مداوم آنان را به تسليم وادارد          

 توان از   دروني عضو گروه به موقع مورد توجه قرار گيرد و كشف شود، چه بسا مي              
 و رفيقي را كه دچار بحران روحي است، اعتقادش سست            وقوع حادثه جلو گرفت،   

شده، به وحشت افتاده، خسته شده و به هر صورت طعمه مناسبي براي پليس است، 
موفقيت در اين امر . نجات داد و يا الاقل از گروه جدا كرد و راههاي خطر را بست         

تـرين مناسـبات       و صـميمانه   ضمن حفظ بهتـرين   . موكول به دقت و هشياري است     
انساني، با تك تك مبارزين، هرگز حتي يـك لحظـه هـم نبايـد خطـر محتمـل را                    

  .فراموش كرد و از مراقبت و هشياري مداوم كاست
عدم مراعات اصول پنهانكاري از زمره خطرهايي است كه منشأ آن خود گـروه              

علت كمي تجربـه،    مبارزان جواني هستند كه به      . مخفي، خود مبارزان انقالبي است    
در نتيجـه آنهـا در      . هنوز با اين اصول آشنا نيستند و يا به اندازه كافي آشنا نيستند            

جهـت نخـستين     بـدين . اندازند  كمال حسن نيت هم خود و هم گروه را به خطر مي           
بديهي است كه   . وارد گروه داد، اصول پنهانكاري است       درسي كه بايد به افراد تازه     

فراگرفتن آن، به فرض كه به طور كامل و دقيق هم كـه انجـام               با بيان اين اصول و      
شود، بلكه بويژه در جريان مبارزه و با كسب تجربه اسـت كـه                گيرد، كار تمام نمي   

بدين منظور مبـارزان، بـويژه      . گردد  اين اصول به تدريج تبديل به عادت ثانوي مي        
 كنترل كننـد و هرگونـه       بايد دائماً مراعات اصول پنهانكاري را       مبارزان با تجربه مي   

فقط با اين و تذكر دائمـي، بـا         . تخطي از آن را در عمل فوراً و اكيداً متذكر شوند          
توان خطاها را به موقع دريافـت و بـه موقـع              اين كنترل متقابل دائمي است كه مي      

هـا    عالوه بر اين برخي پديده    . برطرف گردد به پرورش مبارزان انقالبي كمك نمود       
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شناسند و ناشي از خـصوصيات هـر    تجربه نمي ان، با تجربه و بي هست كه پيرو جو   
نظر از اينكه از نظر اخالقـي نقـاط ضـعف             فردي است، و اين خصوصيات، صرف     

نـشناسي، ولنگـاري،    وقـت . شود، منشأ خطر براي سازمان مخفي است     محسوب مي 
نشأ لقي، بدقولي، و نظاير آن، در كمال حسن نيت گاه م            خودنمايي، كنجكاوي، دهن  

بروز خطراتي براي سازمان مخفي است كه دست كمي از خبرچيني آگاهانه بـراي              
  .با اين نقاط ضعف به طور جدي و پيگير بايد مبارزه كرد. پليس ندارد

رو به رو شدن تـصادفي بـا پلـيس كـه سـابقه              . منبع ديگر خطر تصادف است    
ريخـتن مـدارك،   آشنايي با فرد مبارز دارد، باز شدن تصادفي در چمدان و بيـرون              

روبرو شدن تصادفي يك فرد با پلـيس بـه خـاطر موضـوع غيرسياسـي و كـامالً                   
اهميت مثالً تخلف رانندگي و در جريان آن لو رفتن، ورود تـصادفي پلـيس يـا                   بي

شخص پليس مĤب به منزل مخفي و دستيابي تصادفي او به قرائن و داليـل وجـود                 
ارها و بارها موجـب گرفتـاري افـراد     سازمان و انواع تصادفهاي ديگر، در گذشته ب       

در مورد تصادف، بايد گفـت      . ناپذير شده است    مبارز و وارد كردن خسارات جبران     
االصـول تـصادف نيـست،        كه در قانون و عرف مبارزه، اين نـوع تـصادفها علـي            

كم گرفتن خطر است، كه به طور عمده بـه            خيالي و دست    احتياطي است، خوش    بي
اگر مبـارزه انقالبـي و سـازماندهي كـار مخفـي در            . ندك  صورت تصادف بروز مي   

شرايط كنوني چنانكه بايد با دقت كامل رياضي انجام شود و در هر كار بـزرگ و                 
 كوچك، همه جوانب امر سنجيده شود، خطر تصادف بـه           -كنيم  كوچك، تأكيد مي  

جـا دارد بـا صـراحت بگـوئيم كـه در شـرايط امـروز                . صفر نزديك خواهد شـد    
آورند، عمالً به اندازه خيانت دانسته و بـه           هايي كه تصادف به دنبال مي       احتياطي  بي

احتيـاطي، عـدم      زنند و هر انقالبي مبارز بايد بداند كه بي          سازمان انقالبي ضربه مي   
  .مرز خيانت است دقت، حواس پرتي او در حال حاضر هم

از طرق ترين نوع خطر، عبارتست از اينكه پليس  آخرين نوع، ولي نه كم اهميت     
گوناگون غيرمستقيم اطالعاتي به دست آورد كه از جمع بست آنها به نتيجه معينـي               

مثالً اينكه چندين بار متوجه شـود كـه         . برسد و به اصطالح سرنخي به دست آورد       
نامه از فالن مؤسسه، مقارن است با رفت و آمد فالن شـخص               انتشار تراكت و شب   

شكوك معموالً از شهر معين و از مركز پـستي          هاي م   به مؤسسه مزبور، يا اينكه نامه     
شود، يا اينكه كاغذهايي كه تراكت روي آن چاپ شده و يا              معين به پست داده مي    

شود  نمي ماشيني كه آنها را چاپ كرده است از نوع معيني است كه در همه جا پيدا 
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  .و نظاير اينها
كنند كه     عادت مي  گاه مبارزين و يا گروههاي مخفي آنچنان به شيوه كار معيني          

تواند به هويت آنـان پـي بـرد، بـه             اند پليس مي    حتي از روي كاري كه انجام داده      
آنها را بشناسد و بفهمد كه اين همان گروهي است كه سه ماه پيش              » خط«اصطالح  

گاه مبـارزين انقالبـي حتـي شـيوه و محـل            ... هم در فالن منطقه عمل كرده بود و       
كنند كه پليس بـه تـدريج در           خود را آن قدر تكرار مي      مالقاتها و قرارهاي خياباني   

نبايـد ترديـد    . روند  يابد كه آنان در كدام منطقه و در چه ساختماني سر قرار مي              مي
نخستين شرط موفقيـت    . انجامد    داشت كه اينگونه تحجر در شيوه كار به فاجعه مي         

فتن انـواع   كـار، يـا     از كار مخفي داشتن تحرك و جهش فكري، تغيير مداوم شـيوه           
راههاي جديد و اشكال گوناگون كار و فعاليت است تا تكرار قـرائن ايجـاد دليـل                 

  .نكند و سرنخ به دست دشمن ندهد
  : كاهش شدت ضربه ب ـ

گونـه   در مبارزه مخفي به هر صورت احتمال ضربه پلـيس وجـود دارد و هـيچ           
ازماندهي مخفـي   لذا در كار س   . تواند مصونيت كامل ايجاد كند      اقدام پيشگيرانه نمي  

بايد اين احتمال را به حساب آورد و ترتيبي داد كه ضربه دشـمن حـداقل ممكـن                  
سازمان مخفي بايد طوري سـاخته شـود كـه دسـتگاه            . آسيب را به مبارزان برساند    

خودكاري براي سد كردن پيشروي دشمن داشته باشـد، بـه طـوري كـه حتـي در                  
قدرت تفكر خونسردانه را از دست بدترين شرايط و آنگاه كه ممكن است مسئولين     

به عالوه بايد تـصميمات معينـي از قبـل و در            . داده باشند، خود به خود عمل كند      
آمدهاي احتمالي گرفته شود و وسايل اجراي آنها از           محيط آرام براي مقابله با پيش     

روشن اسـت   . هر نظر فراهم آيد تا به محض وقوع خطر به موقع اجرا گذاشته شود             
دام از اينها سرانجام جاي ابتكار، تحرك فكري و خونـسردي و قاطعيـت              ك  كه هيچ 

  . گيرد و نبايد بگيرد مسئولين امر را نمي
همواره بايد آماده اتخاذ تصميمات جديد بود و براي مقابله بـا پلـيس و حفـظ       

ترين دستگاه خودكاري كه تـأثير ضـربه     مهم. سازمان هر تصميم الزم را اتخاذ كرد      
گذارد اين است كه      كند و تالش وي را براي پيشروي عقيم مي          د مي دشمن را محدو  

سازمان دروني گروه، شكل مناسبي داشته باشد، پذيرش اصل عدم تمركز سازماني            
در مقياس وسيع و پذيرش شكل به هم پيوستن زنجيري افراد، در درون گـروه، بـه            

از سرايت آن بـه  شكند و مانع   طور خودكار ضربه پليس را در سنگر اول و دوم مي          
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اما شرط اصلي عملكرد اين دستگاه خودكار ايـن اسـت كـه    . شود همه سازمان مي  
عدم تمركز و شكل زنجيري پيوند به معناي واقعي كلمه وجود داشته باشد، بـدين               
معنا كه نه تنها رابطه سازماني افراد يك گروه زنجيري بوده و هر فردجز با يك فرد                 

 چـه اطالعـات   -د، بلكه اطالعاتي كه هـر فـردي دارد     از نظر سازماني مربوط نباش    
 از چـارچوب ضـرورت و الـزام سـازماني           -رسمي سازمان و چه اطالعات جنبي     

گذشـته  . شود  متأسفانه اين جانب مسئله به حد كافي جدي گرفته نمي         . خارج نشود 
اي به ارث گذاشـته اسـت و آن            روحيه ويژه  ،اي جامعه ما    نزديك فئودالي و عشيره   

 كـه از نظـر       -مخفي كـردن ايـن يـا آن كـار         » برادري«و  » عالم دوستي « در   اينكه
» رنجـش «شود و حتـي گـاه موجـب            نادرست تلقي مي   -سازماني واقعاً الزم است   

خواهد در شرايط امروز ايران در كـار مخفـي شـركت          اگر كسي مي  ! دوستان است 
ـ        نمايد، بايد در كار سازماني با ايـن مناسـبات عـشيره            راي هميـشه   اي يـك بـار ب

خداحافظي نمايد، واقعيت زندگي را چنانكه هست ببيند و درست به خاطر دوستان             
و برادران خويش و به خاطر مبارزه مرگ و زندگي كه دارد، اصول كـار مخفـي را       

  .اكيداً مراعات كند
اصل عدم تمركز تشكيالتي بدين معناسـت كـه هرگـروه از نظـر سـازماني از                 

 خبـري نـدارد و        يعني حتـي از وجـود آنهـا واقعـاً          گروههاي ديگر مستقل است،   
خواهد داشته باشد، رابطه زنجيري درون يك گروه در عين حال بدين معناست               نمي

داند كه بـراي رابطـه سـازماني الزم             كه هر فرد عضو گروه تنها آن چيزهايي را مي         
  . استبه عبارت ديگر نه تنها رابطه سازماني، بلكه اطالعات او هم زنجيري. است

. اگر اين اصول مراعات شود، ضربه دشمن در سنگر اول و دوم خواهد شكست        
دومين دستگاه پيشگيري خودكار عبارتست از نگهداري درست اسـناد حزبـي، تـا              

بهترين ضمانت براي نگاهـداري     . پليس نتواند بسادگي اطالعات وسيعي كسب كند      
ـ  . اسناد حزبي وجود امكان از ميان بردن آنهاست        ع نيـز هـر سـندي را كـه          در واق

توان آن را از ميـان        خواهيم نگاه داريم قبالً بايد در اين باره بينديشيم كه آيا مي               مي
و اين كار را بايد فوري انجام داد، به طوري كه اسناد حزبـي كـه فقـط                  . برد يا نه  
اسناد الزم موجود را هم بايد با رمـز نوشـت و در             . شود، به حداقل برسد     حفظ مي 
ي گذاشت و كليد رمـز را هـم جـدا از اسـناد و دور از دسـترس فـوري                     جاي امن 

الزم است كه اسناد حزبي، وسائل نگهداري خوب انجام شود، اوالً           . نگاهداري كرد 
دهد و ثانياً در مواقع حمله آگاهانه پليس نيـز           را بسيار كاهش مي   » تصادف«احتمال  
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دت ضـربه عبارتـست از      چه بسا گير نيفتد، سومين دستگاه خودكار براي كاهش ش         
ايجاد سيستمي براي خبردار كـردن فـوري رفقـاي مربوطـه از گرفتـاري يكـي از                  
مبارزين بايد ترتيبي داد كه افرادي كه به هم مربوطند به طور غيرمستقيم از سالمت               

ايجـاد چنـين    . يكديگر باخبر باشند، و اگر يكي گرفتار شد، ديگران خبردار شـوند           
افـرادي  . توان سيستم واحدي را توصيه كـرد         واقع نمي  سيستمي آسان نيست، و در    

كننـد،    كه در يك گروه باهم مربوطند بسته به شرايطي كه در آن كار و زندگي مـي                
ولي شـرايط اصـلي     . توانند اشكال معين خبردهي را به ابتكار خويش پيدا كنند           مي

  .آنست كه اين خبردهي منجر به شناسايي افراد گروه از يكديگر نشود
شوند و اعضاي آنهـا از محـل كـار يـا زنـدگي                تي گروهها تازه تشكيل مي    وق

اما نبايد فراموش كرد كـه حتـي        . يكديگر اطالع دارند، خبردهي ظاهراً آسانتراست     
كند و درست در مواقـع        در اينگونه موارد خبردهي و تماس مستقيم ايجاد خطر مي         

ه است، نبايد مراجعه    حساس است كه به آدرس يا محل كار رفيقي كه شناخته نشد           
در مورد گروههايي كه اعضاي آن از محل كار و زندگي يكديگر خبر ندارند              . كرد

بيننـد، رسـاندن فـوري خبـر          و جز در قرارهاي حزبي و سازماني همديگر را نمـي          
دستگيري يا تحت پيگرد بودن هر يك از اعضا و يا مسئولين گروه به طـور عمـده                  

از اينگونـه   . تقيم ميان اعضاي گروه منظم باشـد      وقتي ممكن است كه تماس غيرمس     
  :هاي زير را ياد كرد توان نمونه تماسهاي غيرمستقيم و منظم مي

اي باشد    بهترين شيوه خبردهي، تعيين نقطه معين يا عالمت معين است كه نشانه           
مثالً گذاشتن عالمت معـين روي تيـر چـراغ بـرق، روي       . براي سالمت يا گرفتاري   

كساني كه پيك دارند و يا برخي از اعضاي خانواده با آنها همكـاري      . ديوار و غيره  
توانند با دست بازتري براي كسب خبر سالمتي طـرف مقابـل                كنند، چه بسا مي     مي

اقدام كنند و هر چند گاه كه الزم است، پيكهاي خود را بـه عالمـت سـالمت بـه                    
ـ      همديگر نشان دهند، بدين معنا كه از پيك        ه آنـان در سـاعت      هاي خود بخواهند ك

گاهي ممكن اسـت    . معين، حتي بدون مالقات و اظهار آشنايي، از كنار هم بگذرند          
در فواصـل  . از تلفن شخص ثالثي كه با گروه مبارز همكـاري دارد اسـتفاده شـود           

كنند و بـا عالمـت        زماني معين و از قبل تعيين شده، طرفين به اين شماره تلفن مي            
طبيعـي اسـت    . رسانند   احتمال خطر را به اطالع مي      رمزي، سالمت خود و يا احياناً     

كه نبايد با چنين تلفنهايي از محل كار يا محل زندگي تماس گرفت، تا پليس، اگـر             
گيرند،   هايي را كه با آن تماس مي        به فرض به تلفن مزبور دست يافته، نتواند شماره        
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  .بشناسد
اول : د در نظر گرفـت  درباره ايجاد سيستم خبردهي و خبرگيري چند نكته را باي         

روي و معمول داشتن اقدامات غيرطبيعي، كه بر شدت خطـر             اينكه از هرگونه زياده   
دوم اينكه سيستم خبردهي را بايـد بـه عنـوان يكـي از              . افزايد، خودداري كرد    مي
ترين اسرار حفظ نمود و آن را بايد تنها در اختيار كساني قرار داد كـه اطـالع                    مهم

اي بـراي شـناختن و دسـتگيري          گرنه سيستم خبردهي به وسيله    آنها الزامي است، و   
  .مسئولين بدل خواهد شد

تواننـد سيـستم واحـد خبردهـي          روشن است كه گروههاي گسترش يافته نمي      
هايي كه در سازمان زنجيري به هم مربوطنـد و يـا              داشته باشند و هر كدام از جفت      

يـب معينـي بنـا بـه ابتكـار و           هر چند تن از مسئوليني كه با هم ارتباط دارنـد، ترت           
نكته سوم اينكه تمام سيستمهاي خبردهـي       . امكانات خويش در نظر خواهند گرفت     

شود، بايد قبالً چندين بار در حالـت عـادي تمـرين و               وسيع و آژير كه پذيرفته مي     
دهـد كـه پلـيس تعـداد            تجربه نشان مي  . امكان اثربخشي آن در عمل آزموده شود      

در سر قرار و يا هنگام ورود به منازلي كه لو رفته اسـت، بـه                كثيري از مبارزين را     
اگـر سيـستم خبردهـي و       . بايد در تعيين قرارها بسيار دقـت كـرد        . آورد  چنگ مي 

باش درست عمل كند، معموالً بايد خبر دستگيري يكي از اعضاي گروه و يـا                 آماده
ـ               ه بـا خطـر، همـه       لو رفتن اين يا آن خانه به موقع بمراجع الزم برسد و براي مقابل

اما با وجود سيستم خبردهي بايد در       . اقدامات ممكن به عمل آيد و قرارها لغو شود        
سر قرارها محتاط بود و هر بار قبل از رفتن سر قرار اطمينان كافي از سالمت طرف                

  .مقابل به دست آورد
آخرين مرحله كسب اطمينان، خودداري از مالقات فوري و مـستقيم در اولـين              

شناسد و عضو دسـتگير   چه بسا پليس مبارزين را نمي     . با طرف مقابل است   برخورد  
اگر از مالقات   . شده گروه را بر سر قرار آورده است كه او رفيق خود را نشان دهد              

فوري خودداري شود، طرفي كه در چنگ پليس است آخـرين تـالش را بـه كـار                  
 احتـراز كنـد و بـه        خواهد برد كه به نداي وجدان پاسخ گفته و از لو دادن رفيـق             

نحوي از انحاء وضع دشوار خود را به رفيق بفهماند و امكان دهد كه وي از محـل                
در مورد مسئولين درجه اول گروهها، كه حفـظ آنهـا بـراي گـروه               . خطر دور شود  

خطر بودن آن تا  اي دارد، بايد هر قرار مالقات از قبل تدارك شود و بي         اهميت ويژه 
تواند امنيـت و      احتياطي مي   گونه موارد هرگونه بي     ر اين د. حد مقدور تضمين گردد   
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بسياري از مبارزين در موقع ورود بـه منـازل و           . موجوديت گروه را به خطر اندازد     
بايد عالئمي براي   . شوند  محلهاي مالقات، كه توسط پليس اشغال شده، دستگير مي        

ته شود تـا رفقـا      نشان دادن آزاد و يا اشغال بودن منزل و محل مالقات در نظر گرف             
در صورت  . قبل از ورود به خانه و رسيدن به محل مالقات از وضع آن باخبر شوند              

امكان بايد كوشيد كه چنين عالمتي قبل از ورود به كوچه و خيابان و منطقه خطـر                 
كاهش ضربه پليس تـا     . به نظر رفقا برسد، تا آنها اصوالً به آن منطقه نزديك نشوند           

تصميماتي است كه از قبل براي مقابله با خطر اتخاذ شـده،   حدود زيادي مربوط به     
كاهش ضربه پليس در عين حال به ميزان        . شود  وسائل و حتي هزينه الزم فراهم مي      

زيادي مربوط به تصميماتي است كه از طرف مسئولين امر در لحظه به خطر گرفته               
و قاطع بـدان    اين تصميمات بايد خونسردانه و روشن اتخاذ گردد         . شود  و اجرا مي  
وقتي شاخه معيني زير ضربه قرار گرفت بايد دقيقاً حساب كرد كـه در              . عمل شود 

. بدترين حالت اين ضربه تا كجا پيش خواهد رفت و متناسب با آن تصميم گرفـت               
بارها ديده شده كه مسئولين امر پس از اطالع از گرفتاري يكي از رفقاي خـود بـه                  

ا پاي جان مقاومت خواهد كرد و يا الاقل اين يـا  رسند كه وي حتماً ت اين نتيجه مي  
آن مسئله را كه دور از نظر پليس است و شايد موضوع بازجويي نيـست، نخواهـد                 

 نظر مسئولين را نشان داده و از اين راه زيانهـاي غيرقابـل               اما زندگي عكس  . گفت
ون در كار مخفي در شرايط تـرور پليـسي بـد    . جبراني به سازمانها وارد آمده است     

هرگونـه  . ترديد و بدون چون و چرا بايد اصل را بر بدترين حالت ممكن گذاشـت              
بخـش و چـه بـسا         بيني و اتخاذ تصميم بر پايه بهترين حالت به شدت زيـان             خوش
هاي   اي باالتر از حلقه     حتي براي اطمينان بيشتر تا خارج كردن حلقه       . آور است   مرگ

ي كه بايد در لحظه خطـر دربـاره آن          اولين چيز . تواند بررسي شود    مورد تهديد مي  
تنها پس از اتخاذ تصميم براي نجات جـان         . انديشيد سرنوشت اعضاي گروه است    

توان و بايد درباره نجات وسايل كار فكر كرد و آنها را به جـاي                 انسانهاست كه مي  
اما نجات وسايل كار تنها و تنها وقتي مجاز است كه بـه قيمـت               . امني منتقل نمود  

حالت بسيار رايج در كـار پلـيس عبـارت          . جان اعضاي گروه تمام نشود    آزادي و   
است از اجتناب از دستگيري فوري افرادي كه شـناخته اسـت، و تعقيـب بالنـسبه                 

چاره مقابله بـا  . طوالني آنها به اميد اينكه از اين طريق اطالعات وسيعي كسب كند       
ـ            اي، ولـو     ز هـيچ حادثـه    اين حالت رايج تنها و تنها هشياري انقالبي است، تا هرگ

در . اي خوشـدالنه تعبيـر و توجيـه نـشود           كوچك، از نظر دور نماند و هيچ واقعه       
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 هر گروه انقالبي و طبعاً هر يك از اعضاي آن بايد همواره شب              شرايط امروز ايران  
  .باشي بسر برند و صداي آژير خطر را همواره بشنوند و روز در حالت آماده

تـر    تـر و دقيـق      هاي تعقيب افراد روز بـه روز كامـل           داشت كه شيوه   بايد توجه 
افتادن يك پليس شناخته شده به دنبال يك فرد و تعقيب مستقيم او، كه به               . شود  مي

توان به وجودش پي برد، تقريباً از ميان رفته و سازمانهاي پليسي افـراد                سادگي مي 
پير : د و چندين تن از افراد پليسكنن  هاي مجهزي تعقيب مي  مبارز را به وسيله شبكه    

و جوان و زن و مرد كه شباهتي به هم ندارند فرد مـورد تعقيـب را بـه نوبـت بـه                       
اسـتفاده از   . دهند، تا وي متوجه نشود كه كسي بـه دنبـال دارد               يكديگر تحويل مي  

برداري و غيره روز بـه روز گـسترش           دوربين، اتومبيلهاي مجهز به دستگاههاي فيلم     
بـه آنچـه دربـاره      . و لذا بايد متناسب با آن بـر هوشـياري انقالبـي افـزود             يابد    مي

سازماندهي كار مخفي و مقابله با پليس گفتيم بايد يك نكته اساسي را اضافه كـرد                
و آن اينكه بهترين طريق سازماندهي كار مخفي ايجاد محيط طبيعي در اطراف گروه 

بخـش    زيـان » بـازي   آرتيـست «ف  روي و به قول معرو      هر گونه زياده  . انقالبي است 
باش را نبايد تا بيماري روحي سوءظن همه جانبه نسبت به             هوشياري و آماده  . است

هر كس و هر حادثه گسترش داد، و اتخاذ تدابير و اقـدامات الزم را بـراي حفـظ                   
گير اضـافي فهميـد   ها و موانع دست و پا  اد چنان پله  امنيت گروه نبايد به معناي ايج     

كساني در اين مبارزه موفق     . عامل جديدي براي لو رفتن سازمان باشد      كه خود آنها    
هاي گسترده خويش اندازه را در هر كاري نگـاه            خواهند بود كه با شم قوي و آنتن       

  .دارند
  ـ به كار گرفتن سازمان مخفي3

در سالهاي اخير، درباره گسترش فعاليت انقالبي و رابطه آن با امنيت و بالنتيجه              
زمان انقالبي دو نظريه افراطي از جانب مبارزيني كه بـه سـازماندهي             موجوديت سا 

يكي اينكه موجوديت و يا بقاء سازمان       . اند،ابراز شده است    كار مخفي اشتغال داشته   
 - اگر چه به صراحت اولي بيـان نـشده         -هيچ است و فعاليت همه چيزها و ديگري       

ر بگوييم و به اين گفتـه       اينكه موجوديت و امنيت همه چيز است و فعاليت هيچ، اگ          
  .ايم اكتفا كه اين هر دو نظر نادرست است، در واقع چيزي نگفته

شود و تنها در جريان فعاليت اسـت          هر سازمان انقالبي از بطن انقالبي زاده مي       
در عين حال هر سـازمان      . كند    پذيرد و موجوديت خود را حفظ مي        كه استحكام مي  

. بينـد   افتد و آسيب مي     اليت است كه به خطر مي     انقالبي به طور عمده در جريان فع      
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به عالوه مقصد نهايي از ايجاد سازمان انقالبي چيزي نيست جز گـسترش فعاليـت               
به عبارت ديگر سازمان انقالبي و فعاليت در ارتباط با هم وجـود دارنـد و               . انقالبي

 نفي يكي   حل مشكل،   راه. توانند زيان ببينند    در عين حال از اين ارتباط است كه مي        
از اين دو نيست، بلكه تعيين تناسب درست ميان آنها و درك درست معناي انقالبي               

  .است
توان گفت؟ قبل از هر چيـز         درباره تناسب بقاء و فعاليت سازمان مخفي چه مي        

 شرايط مشخص لحظـه     -2 قدرت و استحكام سازمان      -1اينكه اين تناسب بسته به      
  :اين سه عامل را با دقت بيشتري بررسي كنيم. كند   نوع فعاليت انقالبي تغيير مي-3

 هر گروه انقالبي مجـزا، ماننـد كـودكي بـه دنيـا              -قدرت و استحكام سازمان     
شود و لذا بايد در فعاليـت         كند، كسب تجربه كرده وارد ميدان مي        آيد، رشد مي    مي

 و درجه رشد خود را در نظر گيـرد و در آنچنـان فعاليتهـاي              » سن و سال  «انقالبي  
تر شود    اش برآيد و ثانياً بر اثر اين شركت قوي          انقالبي شركت كند كه اوالً از عهده      

ايم اگر بگوييم كه در آغاز پيدايش يـك گـروه، از دو               اشتباه نكرده . تر  و نه ضعيف  
. تـر اسـت     افراطي كه اسم برديم افراط عدم توجه به موجوديت سازمان خطرنـاك           

هـر  . نقالبي داراي اهميت درجه اول اسـت      فراموش نكنيم كه نفس وجود سازمان ا      
پـذير اسـت زيـرا        كار انقالبي جدي تنها بر پايه موجوديت سازمان انقالبي امكـان          

 هم بزند،    صرف وجود سازمان انقالبي، به فرض كه نخواهد دست به فعاليت وسيع           
وجود سـازمان انقالبـي بـه معنـاي         . دهد    به خودي خود محيط سياسي را تغيير مي       

هرگونـه  . تواند به انرژي بالفعل بدل شود       رژي بالقوه است كه هر لحظه مي      وجود ان 
عدم توجه به موجوديت سازمانها و انداختن گروههايي كه در كار پيدايش و جـان               

مـا بـه ايـن    . ناپذيري زيانبخش است   اند همه زير ضربه دشمن، تا حد جبران         گرفتن
 است كه متناسـب بـا درجـه         معنا به اصالت موجود بودن سازمان معتقديم، طبيعي       

تواند و بايد وظايف بزرگتري به دوش گرفته فعاليـت            رشد، هر سازمان انقالبي مي    
اگر يك سـازمان انقالبـي بـه حـد          .  باالتري را به ثمر رساند      تري و با كيفيت     وسيع

معيني از رشد برسد و قادر به انجام وظيفه باشد، ولي از انجام اين وظيفـه، بـدون                  
 سر باز زند هرگز گسترش نخواهد يافت كه سهل است، نيروي خود را              دالئل مقنع، 

ايم اگر بگوييم كه پس از جـان گـرفتن سـازمان              اشتباه نكرده . از دست خواهد داد   
  .افراط نوع، يعني اكتفا كردن به موجوديت و فرار از فعاليت خطرناكتر است

ـ -شرايط مشخص  ك سـازمان،   تناسب درست ميان گسترش و فعالي تأمين امنيت ي
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. گيـرد   به طور مستقيم بسته به شرايط مشخص است كه فعاليـت در آن انجـام مـي                
كاري كه در اوضاع و احوال معين كامالً نادرست و يا الاقـل غيـرالزم اسـت، در                  

شـود، شـرايط      اوضاع و احوال ديگر سودمند و حتي غيرقابل اجتناب و ناگزير مي           
بررسـي و   . هـد د  بـه توضـيح نمـي     مشخص، از آنجا كه كامالً مشخص است، تن         

  .ارزيابي آن تنها در حيطه اختيار و صالحيت رهبري گروه و مبارزين انقالبي است
 امنيت سازمان انقالبي بسته به نوع فعاليت اين سازمان، به           -نوع فعاليت انقالبي  

توان گفت كه انـواع فعاليـت آنچنـان           مي. افتد  ميزان بيشتر و يا كمتري به خطر مي       
و دامنه آنها آنچنان وسيع است كه هر مبارز انقالبي و به طريـق اولـي هـر                  فراوان  

گروه انقالبي از همان اولين روز پيدايش خويش مشغول فعاليت باشـد و در عـين                
  .حال در امان بماند

يكي : فعاليت انقالبي را شايد به طور مشروط بتوان به دو نوع عمده تقسيم كرد             
. يت برون حزبي، يعنـي فعاليـت در ميـان مـردم           فعاليت درون حزبي، ديگري فعال    

منظور از فعاليت درون حزبي احياء و تحكيم سازمانهاي حزبي، جلب افراد جديد،             
تـر بـا سياسـت         لنينيسم، آشنايي هر چـه دقيـق       -كوشش براي آموختن ماركسيسم   

حزب، كوشش براي كسب اخبار و بررسي خواستهاي مردم و رساندن آنها به مركز              
هاي راديويي و مطالب نشريات مركزي حزب،         تر كردن برنامه    به غني حزب، كمك   

هاي راديـوئي و تكثيـر        فراهم كردن وسايل كار از قبيل وسايل ضبط و تكثير برنامه          
نشريات حزب، چاپ و انتشار تراكت و نظاير اينها است كـه دامنـه بـسيار بـسيار                  

مـك بـه گـسترش      در فعاليت درون حزبي تماس با مركز حزب و ك         . وسيعي دارد 
چنين تماسي است كه هر گروه كوچـك  . فعاليت آن داراي اهميت درجه اول است  

كند و به فعاليت كوچك محلـي آن            مجزا را به جزئي از يك سازمان بزرگ بدل مي         
كند كه اين گروه در انقالب شركت كند،  اي فراهم مي دهد و زمينه جنبه كشوري مي  

توانـد   سازمان مركزي و در مقياس كشوري مـي   اي را تنها يك       چرا كه چنين وظيفه   
اين نوع فعاليت انقالبي در عين حـال        . در برابر خود بگذارد و نه هر گروه جداگانه        

كه بسيار پرثمر است حداقل خطر را به همراه دارد و اگر با دقـت كـافي سـازمان                   
ر در اين نوع فعاليت هر گروهي، هر قـد . خطر است توان گفت كه بي داده شود، مي  

تواند ترتيباتي فراهم آورد      از جمله و بويژه مي    . تواند شركت كند    كوچك باشد، مي  
آوري كرده، به مركز حزب برساند كه هر آنچه قابل پخش             كه خبرهاي زيادي جمع   

هر آنچـه پخـش   . و افشا كننده است با وسائل مركزي در مقياس كشور منتشر شود      
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از طريق تماس با مركز حـزب هـر         . شودشود در تحليلها و ارزيابيها در نظر گرفته         
تواند در تعيين سياست حزب و گسترش فعاليت آن           گروه كوچكي در عين حال مي     

 -در فعاليت دروني حـزب آمـوزش جـدي ماركسيـسم          . سهم مناسبي داشته باشد   
لنينيسم و باال بردن سطح معلومات تئوريك و سياسي اعضاي گروه نيـز از مـسائل                

 از همان نخستين گام فعاليت انقالبـي بـه طـور جـدي و               كه بايد . درجه اول است  
  .پيگير تعقيب شود

منظور از فعاليت برون حزبي، فعاليتي است كه هر سازمان و گـروه انقالبـي از                
. دهد  طريق شركت در مبارزات مردم و پخش نظريات حزب در ميان آنها انجام مي             

اين فعاليت  . يت متنوع است  نها    نهايت وسيع و گسترده و بي       اين جانب از فعاليت بي    
از كمك غيرمستقيم يك عضو گروه به باال بردن آگاهي سياسـي و روشـن كـردن                 

ع معين تا شـركت مـستقيم   اشود و باالخره در شرايط اوض      افراد زحمتكش آغاز مي   
در . يابـد   در قيام مسلح خلق عليه رژيم حاكم و سپس ساختمان جامعه نو ادامه مي             

: تـوان و بايـد انجـام داد         ميان مردم را به شيوه اصلي مي      شرايط كنوني فعاليت در     
طبيعي . يكي با استفاده از وسايل كامالً مخفي، و ديگري با استفاده از وسايل علني             

است كه اين دو شيوه دو تركيب مناسـب و تلقـين صـحيح كـار مخفـي و علنـي                   
  .تواند نتيجه بخش باشد مي

ايـن اقـدام    : ويانـه بـا وسـائل مخفـي       ج  اي درباره اقدام مبارزه     ابتدا چند كلمه  
كارهايي نظير انتشار تراكت، رساندن نشريات مركزي حزب به مردم، نوشتن شعار             
بر ديوارها، تكثير و پخش نـشريات مركـزي، و انـواع اقـدامات ديگـري را دربـر                

گيرد كه گروه انقالبي بدون برقراري ارتباط علني با توده مـردم، بـراي افـشاي                  مي
جوئي مردم به منظور شركت در مبارزات آنهـا           اال بردن آگاهي و پيكار    رژيم، براي ب  

كوشد از اين راه پيوند ميان مردم و حـزب              دهد و مي    و متشكل كردن آنها انجام مي     
ترين شرط موفقيت در   اولين و مهم  . را تحكيم كند و مبارزات مردم را گسترش دهد        
 مخفـي را بايـد در جـايي و          اقـدام . اين گونه اقدامها غافلگير كردن پلـيس اسـت        

اي انجام داد كه پليس كمتر از همه منتظر آن است و بالفاصله پـس از اقـدام           لحظه
دور فكـر و  . فوراً بايد دست و پاي سازمان را جمع كرد و باز هم در كمين نشست      

بدون شك در اينجـا نيـز قـدرت و اسـتحكام            . تدارك اقدام غافلگيرانه بعدي بود    
كند و همچنين شرايط مشخصي كه اقدام در آن انجام            اقدام مي سازماني گروهي كه    

سازمان مستحكمي كـه    . گيرد، داراي اهميت درجه اول و گاه تعيين كننده است           مي
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تواند دست به اقدامات پشت سر هم و گـاه            جان گرفته است در شرايط مساعد مي      
ت كه قـادر    منظمي بزند و سازمان كوچك و جواني كه هنوز جا نيفتاده، طبيعي اس            

به اين كار نيست و بايد براي تدارك اقدامات خود دقت بيشتري صرف كنـد و بـا                 
ولي به هـر    . حوصله بيشتري در انتظار لحظه مساعد و غافلگير كردن دشمن بنشيند          

صورت، هر قدر هم كه سازمان حزبي جان گرفته باشـد، تـا وقتـي مخفـي اسـت                   
ضعي كه ترور و اختناق فاشيستي بر       مجبور است مخفي بماند و به طريق اولي در و         

كشور حكم ميراند، بايد اصل را بر غافلگير كردن كامل دشـمن و جنـگ و گريـز                  
  .بگذارد و از درگيريهاي مداوم و رويارويي حتماً برحذر باشد

كار كردن و به دست     » تميز« جويانه مخفي     دومين شرط موفقيت در اقدام مبارزه     
 مخفي را آنچنان به دقت تدارك ديد و جوانب امر را بايد اقدام. است» برگه«ندادن  

سنجيد كه پليس نتواند از روي آثـاري كـه بـه جـاي مانـده بـه سـوي سـازمان                      
كـاري الزم اسـت كـه در          در اينجا هم مالحظـات دقيـق مخفـي        . گيري كند   جهت

صفحات پيش جوانبي از آن را گفتيم، و هم مقابله روحي و كوشش براي سردر گم       
جويانـه مخفـي از موجوديـت يـك            روشن است كه هر اقدام مبـارزه       .كردن پليس 

دهد و اگر پليس از خـود اقـدام بـاخبر               سازمان مخفي و هويت سياسي آن خبر مي       
 كه بسيار محتمل است اين دو نكته را به خـودي خـود درخواهـد يافـت و                   -شود

آن، هـر  اما عـالوه بـر   . توان كاري كرد در اين باره نمي. گوش به زنگ خواهد شد    
اقدام مخفي در عين حال از درجه رشد سياسي و سـازماني يـك گـروه مخفـي و                   

توان و بايد ترتيبي داد كه          دهد، اينجاست كه مي     قدرت و جسارت عمل آن خبر مي      
پليس اطالع دقيقي كسب نكند و در صورت لزوم بايد كوشيد نيـروي سـازمان را                

 در اين مـورد بـا رهبـري گـروه           تصميم. كمتر و يا بيشتر از آنچه هست جلوه داد        
اند، الزامي نيست كه در تمـام         در مورد گروههايي كه تا حدودي جان گرفته       . است

توان تنها شاخه معيني را مـأمور انجـام           اقدامات همه گروه تجهيز شود، چه بسا مي       
بايد براي هر اقدامي متناسب با خود آن        . كاري كرد و شاخه ديگري را ذخيره نمود       

آورد،   آنچه پرده استتار مناسبي براي همه گروهها به وجود مي         . اد نه بيشتر  نيرو فرست 
دهد گروههـاي       وجود سازمان مركزي و نشريات مركزي حزب است كه امكان مي          

در اين صورت ايجاد تـصور  . كامالً مجزا از هم كار واحد و مشابهي را انجام دهند         
نهـا بـراي پلـيس تـا حـد      درستي از قدرت گروههاي جداگانه و هويت سازماني آ 

و يا پيام معين    ) راه توده (مثالً بخش وسيع روزنامه     . غيرمقدور و دشوار خواهد شد    
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وقتي اين كار در مقيـاس كـشوري انجـام شـود و هـر               ). مرزي حزب   كميته برون (
كت كند، هـم اقـدام وسـيع و مـؤثر           هوادار حزب در حد امكان خويش در آن شر        

خواهد بود، هم به تحكيم و گسترش سازمان حزب كمك خواهد كرد و هم پلـيس             
را ) »راه توده «از  (اي     مقاله در تبريز ) يك فعال حزبي  (اگر  . را سردرگم خواهد نمود   

 بفرستد و بالعكس، شبكه وسيعي به        و اصفهان  تكثير كند و با پست دولتي به شيراز       
در چنين كاري هـر     . سود حزب كار خواهد كرد كه خارج از دسترس پليس است          

ها، از پالك  توان از روي روزنامه آدرسها را مي. تواند شركت كند  گروه دو نفري مي
ورد و يا اصوالً بـا دانـستن        ها و غيره، البته به طور كامالً غيرمستقيم به دست آ            خانه

هاي شهر، پاكتهاي موردنظر را بدون نام گيرنده و           نام خيابان و كوچه از روي نقشه      
. يا نامهاي فرضي و گاه اسامي كوچك، كه بسيار فراوان و مشابه است، پست كـرد               

بايد توجه داشت كه هيچ روزنامه و تراكت و غيره را نبايد به دست اشخاص داده،                
زل و در صورت امكان محلهاي كار و استفاده حساب شده و دقيق از              پخش در منا  

بايد توجه داشت كه آمد و شـد در محلهـاي           . پست دولتي راه مناسب پخش است     
كار و مؤسسات توليدي و ادارات حساب و كتاب دارد و احتمال لو رفـتن پخـش                 

 و  كننده تراكت در چنين محلهايي به مراتب بـيش از پخـش در كوچـه و خيابـان                 
پست دولتي بويژه در ميان شهرهاي بزرگ و در داخـل ايـن             . منازل اشخاص است  

شهرها وسيله مناسبي است، كه بايد با مراعات دقيق همه جوانب كار مخفـي از آن                
يافتن و به كار گرفتن وسايل فنـي بـراي پخـش تراكـت و               . به خوبي استفاده كرد   

  .ورد توجه گروهها باشدتواند و بايد م استفاده از بالون و نظاير آن مي
پس از هر اقدام مخفي بايد بالفاصله وضع گروه را وارسي كرد و خبر گرفـت                

و سـپس بايـد بـه       . انـد يـا نـه       كه آيا همه مبارزين سالم به مواضع خود بازگـشته         
اي تكثير و بـا پـست         اگر نوشته . بندي نتايج كار و درجه اثربخشي آن نشست         جمع

اي معين قابل كنترلي را هم در نظر گرفـت و سـپس             ارسال شده شايد بتوان آدرسه    
رسد يا نه، اما اين نـوع كنتـرل تنهـا             ها مي   به طور غيرمستقيم مطلع شد كه آيا نامه       

وقتي سودمند است كه حتي احتمال خطر دوري نيز بر آن متصور نباشد، فرامـوش               
  .استنكنيم كه حفظ موجوديت سازمان و تحكيم آن، چنانكه گفتيم، داراي اصالت 

اين نوع اقـدامات، چنانكـه    : اقدامات مبارزه جويانه با استفاده از امكانات علني       
دانـيم، رسـوخ در سـنديكاهاي كـارگري، سـازمانها و تعاونيهـاي دهقـاني و                   مي

سازمانهاي كارمندان، زنان، جوانان و انواع سـازمانها و مؤسـسات علنـي را دربـر                
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 هر سازمان علني كه به هر صورت بتواند     ها در آن جمع باشند و يا        گيرد كه توده    مي
تفاوت لحن اقدامات مخفي و اقـدامات       . پوششي براي فعاليت گروه به وجود آورد      

فقـط يكـي از تفاوتهاسـت ايـن نـوع اقـدام             .  كه به سود كار مخفي است      -علني
از جمله اينكه اقدامات علني اوالً بـه طـور عمـده بـا              . تفاوتهاي ديگري هم دارند   

گيـرد و ثالثـاً تـوده را          هاست، ثانياً قشرهاي وسيعي را دربر مـي         دهشركت خود تو  
  .و اين تفاوتها به سود كار علني است. كند متشكل مي

اي اضـافه دسـتمزد طلـب و          وقتي ما در يك تراكت مخفي مبالغ قابل مالحظه        
ضرورت و امكان كسب آن را نيز اثبات نماييم، هنوز اين توده كارگر نيـست كـه                 

اما وقتي كارگران يك كارخانه اضـافه مـزد         .  دستمزد اقدام كرده است    براي اضافه 
دهنـد، يـا      خواهند و براي دريافت آن، در جلسه سـنديكا رأي مـي             يك توماني مي  

كنند و يا به شكلي از اشكال پـشتيباني عملـي خـود را از                   اي امضا مي    نامه  شكايت
حلـه آرزو تمايـل گـام در        دهند، اين خود آنها هستند كه از مر         مطالبه آن نشان مي   
اقدامات مخفي، هر قدر هم كه خـوب سـازمان داده شـود،             . اند  جاده عمل گذاشته  

زيرا تراكـت بـه دسـت همـه كـارگران           . هاي ميليوني را دربر گيرد      تواند توده   نمي
گـذارد، امـا اقـدام     تواند برسد و در همه آنها به يك نسبت اثر نمي       رسد و نمي    نمي

  .باشد، بسيار وسيع استگير ن علني، اگر همه
در شرايط ترور و اختناق كار مخفي روح و جان مبارزه انقالبي و ركن اصـلي                

اما كار مخفي خواه ناخواه با كشـشي بـه سـوي سكتاريـسم و دوري از                 . آن است 
ها همراه است و تنها با تلفيق و درست كار مخفي با كار علنـي و اسـتفاده از                     توده

شود   د سازمان مخفي با قشرهاي وسيع مردم تحكيم مي        امكانات علني است كه پيون    
  .آيد  ها فراهم مي و شرايط براي متشكل كردن و راه بردن توده

يكي عضويت بالواسـطه    : رسوخ در سازمانهاي علني از دو طريق مقدور است        
اعضاي گروه در اين سازمانها و ديگري پيش بردن شـعارها و سياسـت مـوردنظر                

از راههاي غيرمستقيم و باواسطه طبيعي است كـه اعـضاي           حزب در اين سازمانها     
يك گروه انقالبي در محل كار و زندگي خويش بايد فعال باشند و جز در مواردي                
كه رهبري گروه بنا به مصالح عاليه براي افراد معين روش ديگري را تعيـين كـرده                 

.  كننـد  هاي پيرامون خويش شـركت      باشد، اعضاي گروه بايد در همه مبارزات توده       
شركت در اينگونه فعاليتها، خود روپوش مناسبي براي كـسي اسـت كـه فعاليـت                

  .مخفي دارد
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گروههاي انقالبي بايد با دقت و مطالعه كافي براي جلب مستقيم و غيرمـستقيم،       
يكـي از   . كامل و يا نسبي كساني كه در سازمانهاي علني فعاليتي دارنـد، بكوشـند             

به كميت در اينجاست، اگر بتوان يكي از اعضاي         موارد كاربرد اصل ترجيح كيفيت      
مؤثر سازمان علني معيني را به گروه جلب كرد، در واقع كار مـؤثري انجـام شـده                  

بدون ترديد رهبري گروه در استفاده از امكانات چنين افرادي هرگز نبايد راه             . است
 آنهـا در    افراط بپيمايد و باز و باز هم به اين نكته توجه كند كه نفس وجود حضور               

جهت به كار انداخت و هـدر   اي است كه نبايد آن را بي سازمان معين، انرژي بالقوه 
  .داد

توانند به انواع وسايل ممكن نظريات معيني را به سـازمان             گروههاي انقالبي مي  
برقراري نوعي تماس غيرمستقيم با فعالين اين       . معيني به طور غيرمستقيم تلقين كنند     

آنها با اخبار، اطالعات و آمارهـاي الزم، كوشـش بـراي پـيش               و تغذيه    -سازمانها
تـر از همـه ايجـاد افكـار           تر در درون سازمانهاي علني و مهـم         راندن عناصر مثبت  

عمومي و اعمال فشار از پايين به رهبري سازمانها و غيره و غيره طـرق گونـاگوني                 
  ...است

 فكـر اصـلي را دوبـاره        دانيم اين   رسد، الزم مي    اينك كه يادداشتها به پايان مي     
اي جاي ابتكار و خالقيـت فكـري مبـارزان انقالبـي را               تأكيد كنيم كه هيچ توصيه    

  .گيرد نمي
مقابله با پليس به طور كلي و مبارزه در شرايط پليسي، مبارزه مغزهاست و تنها               

شوند كه پويايي و تحـرك داشـته باشـند و متناسـب بـا شـرايط                   كساني موفق مي  
  .دمشخص تصميم بگيرن

  
  بحران و انشعاب، علل و آينده آن

  بحران در ماركسيسم ايراني و مختصات آن
 و انحـالل آن، دوران طوفـاني و   1361-1362حزب تـوده در سـالهاي پـيش از ضـربه        

اين بحران تنهـا يـك      . نظير است    ساله آن بي   48سرشار از بحران را طي كرده، كه در تاريخ          
كست يك جريان سياسي پديد آيد، نيست و برتر و           تشكيالتي، كه در اثر ش     -بحران سياسي 

تر از آن يك بحران مضموني و ايدئولوژيك است، كه ناقوس زوال نهايي ماركسيـسم                 عميق
  .نوازد ايراني را مي

: پيش از اين حزب توده با دو بحران سياسي ـ ايدئولوژيك در تاريخ خود مواجـه بـود   
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مضمون ايـدئولوژيك   . ليل ملكي رخ داد    با انشعاب جريان خ    1326بحران نخست، در سال     
گرايانه حزب    اين بحران، تقابل گرايشهاي ناسيوناليسم غربگرايانه با انترناسيوناليسم شوروي        

توده بود، جريان انشعابي فوق عمالً طي سالهاي بعد به يكـي از بخـشهاي نحيـف جريـان                   
 به حـضور محـدود خـود        گرايي ايران بدل شد و در جامعه روشنفكران غربگراي ايران           ملي

تأثير انشعاب جهـاني مائوئيـسم پديـد شـد و             تحت. ش1340بحران دوم، دردهه    . ادامه داد 
به حذف پايگاه حزب توده در ميان جوانـان         » چپ نو «و  » چريكيسم«سپس با پيدايش موج     

نترناسيوناليـسم  گرايانه با ا    در اين بحران نيز، تقابل گرايش ملي      . و دانشجويان چپگرا انجاميد   
  .گراي حزب توده جايگاه مهمي داشت شوروي

تري، در قياس با بحرانهاي پيـشين،        تر و ابعاد گسترده     بحران كنوني داراي محتواي عميق    
  :است
ـ بحران كنوني يك بحران عام و مضموني است، كه نه تنها ساختار و اصـول سـازمان                 1

ستگي آن به انترناسيوناليسم پرولتري، بلكه      حزب توده، نه تنها مشي سياسي آن و نه تنها واب          
نمودهاي ايـن بـازنگري و   . بنيادهاي ايدئولوژيك ماركسيسم ـ لنينيسم را آماج گرفته است 

  .شود، توضيح خواهيم داد تجديدنظر در اصول را، كه به تدريج آشكارتر مي
كسيـستي،  مار» گرايانه  اصالت« ماركسيسم ايراني، نوعي گرايش      1340ـ در بحران دهه     2

، از سـوئي و از سـوي    و لنـين  و انگلـس مـاركس » اصيل«و » ناب«هاي   بازگشت به انديشه  
ديگــر گريــز از فرهنــگ ليبرالــي و سوســيال دمكراتيــك غــرب و تمايــل بــه انقالبيگــري  

 و جنبـشهاي چريكـي آمريكـاي     و كوبـا مريكايي، كه انقالبهاي چينآضدامپرياليستي ـ ضد 
 و انقالبهاي ضدامپرياليستي جهان سوم الهام بخش آن بـود، مـشاهده              و انقالب ويتنام   التين

و اردوگـاه    تـأثير تحـوالت اتحـاد شـوروي         در حاليكـه در بحـران كنـوني، تحـت         . شـد   مي
از اين  . ، گرايش به سوسيال دمكراسي چپ اروپايي غربي مشهود است         سوسياليستي و چين  

  .  شباهت داردزاويه، گرايش فوق تا حدودي به جريان خليل ملكي
هر چنـد ايـن بحـران از درون بقايـاي      . ـ بحران كنوني تنها مختص حزب توده نيست       3

را » گـرا   اصالت«و  » ناب«و  » افراطي«رريز كرد، ولي به سرعت جريانات چپ        حزب توده س  
 برخـي آن را     1363، كـه در سـال       »راه كـارگر  «بحـران در جريـان      . تأثير قـرار داد     نيز تحت 

فـدائيان  «كردنـد و انـشعاب آن، بحـران در سـازمان      ارزيابي مي » گرا  اصالت«چپ  » آلترنتيو«
همه و همـه، سـمت و سـوي واحـدي را نـشانه              ... و» فدائي« و ساير طيف     )اكثريت(خلق  

» ماركسيسم با گـوهر دمكراتيـك  «گرفته است و آن پيدايش جرياني است كه خود را مدافع     
ــد مــي ــشان داد كــه مائوئيــسم و تروتسكيــسم و چــپ افراطــي و   . خوان ــوني ن بحــران كن
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آلترناتيو ماركسيـسم   ) »راه كارگر «ع  از نو (» ماركسيسم ناب «و  ) ارتدكسيسم(» گرايي اصالت«
هاي   ايراني نيست و شكست ماركسيسم سنتي، شكست عام ماركسيسم ايراني در همه چهره            

  .آن است
ـ بحران كنوني ماركسيسم ايراني، جزئي از بحران عامل ماركسيسم است و سرنوشـت              4

 يونينيسم و تحوالت اتحاد شـور آن به شدت با سرنوشت جهاني ايدئولوژي ماركسيسم ـ ل 
  .گيرد و ساير كشورهاي سوسياليستي گره خورده و از آن تأثير مي

ـ بحران كنوني ماركسيسم ايراني، در تقابل با انقالب اسالمي ايراني شكل گرفت و در               5
شرايطي رخ داد كه ماركسيسم به فرجام محتوم خود رسيده بود و بـه عنـوان يـك جنـبش                    

المللــي ضدامپرياليــستي هرگونــه جاذبــه انقالبيگــري و خطــر خــود را بــراي دنيــاي   بــين
تـرين پديـده      اگر در آغاز قرن بيستم، ماركسيسم مهـم       . داري غرب از دست داده بود       سرمايه

شد كه چهره سياسـي دنيـا را دسـتخوش تحـوالت گـسترده                ايدئولوژيك قرن محسوب مي   
و قطبي انجاميد، در سه دهـه پايـاني قـرن بيـستم             المللي د   ساخت و به پيدايش ساختار بين     

درونمايه اين جنبش به پايان رسيد، و با طلوع امواج انقالب جهاني اسالم، پديده جديـدي                
. نـام گرفـت   » گرايـي اسـالمي     اصـول «در جهان رخ نمود كـه از سـوي تحليلگـران غربـي              

انقالب جهاني اسالم بـه     » يالقرا  ام«ماركسيسم ايراني در مقابله خود با كانون و مركز ثقل و            
بدينسان، در پايان قـرن بيـستم، از سـوئي        . سرعت فروپاشيد و شديدترين ضربات را خورد      

شاهد فروپاشي ماركسيسم و از سوي ديگر شـاهد اعـتالي امـواج انقـالب جهـاني اسـالم                   
ترين نيروي انقالبي عـصر نـه تنهـا امپرياليـسم جهـاني، بلكـه                 باشيم، كه به عنوان عمده      مي

بيهـوده نيـست كـه      . بنيادهاي تمدن معاصر مادي و الحـادي غـرب را آمـاج گرفتـه اسـت               
هـاي پيـشين قـرن بيـستم      المللي دنياي غرب، كـه در دهـه       ايدئولوگها و استراتژيستهاي بين   

دانستند، امروزه در حالي كه مرگ ماركسيسم         ترين دشمن خود مي     را عمده » خطر كمونيسم «
ترين دشمن تمدن غـرب در تمـام طـول       را مهيب » ايي اسالمي گر  اصول«اند،    را جشن گرفته  

  .دارند  تاريخ آن، اعالم مي
مختصات اصلي بحران كنوني در ماركسيسم ايراني چيست و چـه آماجهـايي را هـدف                

تـوان چنـين      نفي و تخريب و بازنگري قرار داده است؟ به طور اجمال اين مختصات را مي              
  :بيان داشت

بحـران در حـزب     : ابه يك ساختار فرتوت و غيرقابـل اصـالح        ـ نفي حزب توده به مث     1
. با نفي سياستهاي حزب تـوده در چهـار سـاله اول انقـالب آغـاز شـد                 ) »اكثريت«و  (توده  

اي علل شكست حـزب بودنـد    معترضين در قبال سكوت رهبري جديد، خواستار نقد ريشه        
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بـه  . ديدنـد    مـي  1358 -1361و اين علل را در مباني استراتژي و تاكتيك حزب در سالهاي             
تدريج اين نفي عمق گرفت و گستره آن نه تنها سياستهاي حزب و نه تنها ساختار سازماني                 

بويژه جناح فرقوي به رهبـري حميـد        (حاكم بر حزب    » بوروكرات«حزب و نه تنها رهبران      
دامنه نفـي بـه     . زب در كليت آن را فراگرفت     ، بلكه مجموعه ح   ) و اميرعلي الهرودي   صفري

 -1357عملكردهـاي حـزب در سـالهاي        «تاريخ حزب امتداد يافت و ريشه بحران كنـوني          
  .به نفي كامل حزب توده رسيد» جنبش اعتراضي«كاوي شد و بدينسان   پي1320

دهند در يك     حزب توده، يك طيف را تشكيل مي      » معترضين«در اين زمينه انشعابيون و      
حـزب  « قـرار دارد، كـه بـا تأسـيس      ـ فرجـاد   ـ آذرنور ي اين طيف جناح اميرخسرويسو

 عمالً پرچم يك جريـان جديـد را برافراشـت و خـط              1366در ديماه    «دمكرات مردم ايران  
قـرار دارد، كـه   » جنـبش اعتراضـي  «: ي ديگر اين طيف بخشي از     در سو . نويي را پي گرفت   

كند، و خواستار يك انقـالب در درون آن           هرگونه اصالح در ساختار حزب توده را نفي مي        
است و ايجاد يك جنبش همگاني در ميان اعضاء و هواداران حزب بـه منظـور نفـي كامـل                    

  .تساختار گذشته و ايجاد يك ساختار كامالً نو را مدعي اس
ماننـد  (» نـاب «كوشد تا ميان خود با ساير گروههاي چـپ            در عين حال، طيف فوق مي     

مرزبندي كند  » اي  جنبش توده «و چپ افراطي و مائوئيست در نفي كامل تاريخ          ) »راه كارگر «
و به مثابه برآيند و ثمره ديالكتيكي آن        » جنبش«و به عبارت ديگر خود را در چارچوب اين          

  .مطرح سازد
جنبش چپ مستقل   «و دعوي ايجاد    » انترناسيوناليسم پرولتري «ـ نفي برداشت سنتي از      2
انشعابيون و معترضين به حزب توده برداشت سـنتي حـزب تـوده و سـاير احـزاب                  : »ايران

 كـه   ؛داننـد   را ثمـره سـنت اسـتاليني كمينترنـي مـي          » انترناسيوناليسم پرولتري «كمونيست از   
آنهـا ايـن وابـستگي    . سـاخت  حزاب كمونيست را به زائده سياست خارجي مسكو بدل مي      ا

المللـي بـا      دردي و همبـستگي بـين       خوانند؛ كه مضمون آن هم      مي» انترناسيوناليسم«سنتي را   
همانطور كه مالحظه   . ساير ماركسيستها در كشورهاي سوسياليستي و غيرسوسياليستي است       

 را براي بيان تجديدنظرهاي ايدئولوژيك فوق     » سيوناليسم واقعي انترنا«آنان اصطالح   شود    مي
در واقع بازگشت به اصول ايدئولوژيك احـزاب سوسـيال دمكـرات اروپـاي غربـي در                 كه  

 ، لنـين  با پيروزي انقالب روسيه   . برند   به كار مي   اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است       
متشكل بودنـد، بـه انـشعاب و تأسـيس     » انترناسيونال دوم«ين احزاب را كه در   جناح چپ ا  

» هژمونيـسم «فراخواند و اين احزاب بر مبناي اصول لنيني         » كمونيست«احزاب جديد با نام     
. مجتمـع شـدند   ) كمينتـرن (» انترناسيونال سوم «در  » ديكتاتوري پرولتاريا «و  » سانتراليسم«و  
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بـا نفـي اصـول لنينـي فـوق بـه مواضـع              »  كمونيـست  -ارو «، احزاب 1970بعدها، در دهه    
رجعت كردند و اكنون اين گرايش، كه در واقـع بـه معنـاي نفـي كامـل                  » انترناسيونال دوم «

، يعنـي حـزب كمونيـست اتحـاد         حزب لنـين  حتي  لنينيسم است، همگاني شده و دامنه آن        
احزاب «و  » احزاب كمونيست « ميان   بدينسان، مرزي كه لنين   . فراگرفته است ، را نيز    شوروي

  .ترسيم كرد، عمالً در حال فروريزي است» سوسيال دمكرات
شـاخص بحـران كنـوني جهـان ماركسيـسم و           دقيقـاً   توانيم نفي لنينيـسم را        بنابراين مي 

  .ماركسيسم ايراني بدانيم
در كتاب حاضر دقيقـاً بـا       . يابد  ر مسايل سازماني نمود مي    ـ جلوه ديگر نفي لنينيسم، د     5

در مقابـل ديـدگاه     . ترسيم نمـود آشـنا شـديم      » احزاب طراز نوين  « براي   مختصاتي كه لنين  
» بـاز «ديـدگاه  » انترناسـيونال دوم « بود كه منـشويكها و سوسـيال دمكراتهـاي      سازماني لنين 

)Loose (   جنبش نفـي اصـول لنينـي تحـزب در          . داشتند  ب كارگري عرضه مي   خود را از حز
  كمونيستها آغاز شد و اكنون دامنه آن حزب كمونيست شـوروي  احزاب كمونيست، با ارو ـ 

  .را نيز فراگرفته است
 »بروكراتيسم«در ماركسيسم ايراني، به شدت اصول لنيني تحزب را با عنوان         » جريان نو «

زير ضربه گرفته است و در عصيان عليه ساختار متمركز و اداري حزب تـوده               » فرماليسم«و  
اين اصول جديد، در واقع     . دارد    و ساير گروههاي چپ، اصول دمكراتيك تحزب را بيان مي         

را مدل قرار داده، كه به زعم » ارو ـ كمونيست « ساختار احزاب سوسيال دمكراتيك غربي و 
نمونه بارز ايـن پديـده      . ي استبداد و توتاليتاريانيسم در تشكل سياسي است       آنان به معناي نف   

روشـن اسـت كـه چنـين        . شـود   مـشاهده مـي   » حزب دمكراتيك مردم ايـران    «در اساسنامه   
توانند به عنوان يـك جريـان نهـادي در              تنها در شرايط دمكراسي غربي مي     » باز«سازمانهاي  

 سياسي حيات محدود داشته باشند و در عمليـات برانـدازي، بـه سـبك                -ر اجتماعي ساختا
  .گري لنيني، كارآيي ندارند توطئه

مختصات فوق را   » جنبش اعتراضي «در صفحات آينده در متن برخي اسناد انشعابيون و          
  .خواهيم ديد

  
  »جنبش اعتراضي«تا » جنبش انفصالي«از : سير انشعاب

ل حزب توده، تنـازع قـدرت و درگيـري در ميـان بقايـاي آن در                 گفتيم كه پس از انحال    
  .برند خارج از كشور اين برداشت را به كار مي

 توسط احزاب 1970در دهه » انترناسيوناليسم پرولتري «بايد توجه داشت كه حذف واژه       



996 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

  .را به كار گرفتند» المللي همبستگي بين«آغاز شد، كه به جاي آن واژه »  كمونيست-ارو«
جنـبش چـپ مـستقل      «اساس اين ديدگاه، جريان نو در ماركسيسم ايرانـي، خـود را             بر  

  . خواند  مي» ايران
اصالح رسـمي اسـت كـه       » سوسياليسم واقعاً موجود  «: ـ نفي سوسياليسم واقعاً موجود    3

انـشعابيون و   . توسط تئوريسينهاي ماركسيسم براي تبيين پديده سوسياليسم داللـت داشـت          
سوسياليـسم واقعـاً    «را در رابطـه بـا       » سوسياليسم بوروكراتيك «واژه  معترضين حزب توده،    

 و بلـوك شـرق      برند و همپاي توسعه جنبش دگرگونـسازي در شـوروي           به كار مي  » موجود
آل   ، نظام ايده  »سوسياليسم بوروكراتيك «آنان در مقابل    . شود  تر مي   اي  انتقادهاي آنان نيز ريشه   

  .خوانند مي» سوسياليسم با گوهر انساني«و » هر دمكراتيكسوسيال با گو«خود را 
در بيـنش انـشعابيون و معترضـين ماركسيـسم ايرانـي،            : ـ گرايش به دمكراسي غربـي     4
، گرايش بـه     و شوروي   و بحران اروپاي شرقي     و آمريكا  تأثير زندگي در اروپاي غربي      تحت

آنان در بازبيني شكست جريانـات چـپ و ميانـه           . سمت دمكراسي غربي بسيار عميق است     
هـاي ايـن پديـده را در فقـدان سـنت              غربگرايي ايران در مصاف با انقالب اسالمي، ريـشه        

 در فرهنـگ ايـران    » استبداد فكري و سياسـي    «دار     و وجود پديده ريشه    در ايران » دمكراسي«
رسند و بدينسان نسبت       مي  و تيفوگل  ماركس» استبداد شرقي «دانند و به نوعي به تئوري         مي

آنـان سياسـت گذشـته      . دهنـد   به سنتهاي ليبراليسم بورژوايي غرب شيفتگي شديد نشان مي        
كـاربرد  . كننـد   ديـد، محكـوم مـي       بقـاتي مـي   حزب توده، كه دمكراسي را تابعي از مبارزه ط        

و » سوسياليـسم بوروكراتيـك   «، در مقابـل     »سوسياليسم بـا گـوهر دمكراتيـك      «اصطالحات  
  .، بيانگر همين گرايش ايدئولوژيك است»توتاليتاريانيسم«

، بـه  »ماركسيسم سـنتي  «در همين چارچوب نظري است كه آنها بينش خود را در مقابل             
خوانند و به بازبيني مباني ايدئولوژيك ماركسيسم ـ لنينيسم   مي» يشماركسيسم نواند«عنوان 

اين تجديدنظرطلبي در اصول، در واقـع معنـاي نفـي ايـدئولوژي ماركسيـستي ـ       . نشينند مي
حاكميـت  » سانتراليـسم «اصول بنيـادي ماركسيـسم، ماننـد        » نوانديشان«. لنينيستي آنان است  

به معناي حضور همه جريانـات      » پلوراليسم سياسي «كنند و در مقابل آن        حزبي را رد مي     تك
آنـان اصـول اساسـي چـون        . دارنـد   سياسي در چارچوب دمكراسي پارلماني را اعـالم مـي         

به عنوان اصل اساسي، انقالب سوسياليستي      » هژموني پرولتاريا «كه باني پوشش    » هژمونيسم«
ديكتاتوري «بود، و   شد و به معناي سركردگي حزب كمونيست در انقالب اجتماعي             بيان مي 
  .كنند را رد مي» پرولتاريا

» پلنـوم هجـدهم  «نخستين حركت اعتراضي به حاكميت جناح فرقوي بر كميته مركـزي   
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 اعـضاي   و فرهـاد فرجـادآزاد  ، فريـدون آذرنـور  ، ايرج اسـكندري توسط بابك اميرخسروي 
 اين درگيري در خارج از مرزهـاي حزبـي          1363در نيمه دوم سال     . كميته مركزي، آغاز شد   

اي كـه      صفحه 63 و نامه سرگشاده      در پاريس  بازتاب يافت و با افشاگريهاي ايرج اسكندري      
علني شدن اختالفات دروني كميته     . ، علني شد  با عنوان نامه به رفقا توسط آنان انتشار يافت        

.  همزمـان بـود    مركزي جديد با تالش بقاياي رهبري حزب توده در انتشار مجدد نامه مردم            
 25 (تشنج و بحران با انتشار اسنادي چون نامه به اعضاي كميته مركزي حزب تـوده ايـران                

ح فوق تشديد شد و توانست بخـش مهمـي از كادرهـا و اعـضاي       توسط جنا ) 1363اسفند  
تـوانيم     را مـي   1363نيمه دوم سـال     . تأثير قرار دهد     را تحت   و فرانسه  حزب در آلمان غربي   

  . بناميم در فرانسهدوران افشاگريهاي اسكندري
بـه تعلـق دو عـضو اصـلي         » پلنوم هجـدهم  «، هيأت سياسي    1364 مردادماه   سرانجام در 

فرهـاد فرجـاد    (و چهار عضو مشاور كميته مركـزي        )  و فريدون آذرنور   بابك اميرخسروي (
سه نفـر اخيـر سـمت و        . دست زد ) ، سعيد مهراقدم  قيقي، حسين انور ح   ، محمد آزادگر  آزاد

راه « با انتشار بيانيه انشعاب خود به گروه         1365سوي ديگري را پيش گرفتند و در شهريور         
 بـه واكـنش پرداخـت و بـا          عليه اقدام هيأت سياسي، جنـاح اميرخـسروي       . پيوستند» كارگر

) 1364مـرداد  (» هيـأت سياسـي  «انتشار نامه توضيحي به رفقاي حزبي در رابطه با اطالعيـه     
 اي به نام پـژواك      ، به انتشار نشريه   1365جناح فوق در آذرماه     . مبارزه خود را شدت بخشيد    

سـالهاي  . ناميـد » ايهاي مبـارز انفـصالي      ودهجنبش ت « خود را    1366پرداخت و از نيمه سال      
 قدرت تحـرك    ، كه به دليل اقامت طوالني خود در اروپاي غربي         »انفصاليون«،  1366-1365

توجهي از كادرها و اعضاي حزب تـوده          اي داشتند، توانستند بخش قابل      و مناسبات گسترده  
، بـا تـشكيل كنگـره       1366 را بـه خـود جلـب كننـد و بـاالخره در ديمـاه                 در اروپاي غربي  

گروه فوق از ارديبهشت    . را اعالم دارند  » حزب دمكراتيك مردم ايران   «مؤسسات موجوديت   
  .اخت پرد به انتشار ارگان مركزي خود با نام راه اراني1367

، رهبري حزب منحله توده براي مقابله با بحران درونـي           1365ديديم كه در خرداد سال      
در .  دسـت زد   ، در كابـل   »كنفرانس ملي حزب تـوده ايـران      «خود به تشكيل اجالسي به نام       

جنـبش  «وم انشعاب در درون حزب توده شـد، كـه بـه        سرآغاز موج د  » كنفرانس ملي «واقع  
  .موسوم گرديد» اعتراضي

محدود بودن آن به سازمانهاي حزبي در غرب        » جنبش انفصالي «ويژگي موج اول، يعني     
» متعـصب «بخـش مهمـي از كادرهـاي        » جنبش اعتراضـي  «بود، در حاليكه موج دوم، يعني       

 را دربـر گرفـت و بـه صـورت پديـده فـرار از          نـستان  و افغا  حزب بويژه در اتحاد شوروي    



998 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

 به خطر جدي براي رهبري حـزب        1366 -1368 و پناهندگي به غرب در سالهاي        شوروي
 بسياري از معترضـين موجـه     .  بدل شد  افغانستانو   منحله توده و سازمانهاي امنيتي شوروي     

آرماني » سوسياليسم« با گوشت و پوست ماهيت        و افغانستان   ساله در شوروي   5طي اقامت   
خود و بوروكراتيسم حزب توده را لمس كرده و به سرخوردگي و انفعال سياسـي ـ فكـري    

  .رسيده بودند
هيـأت  « از عـضويت  با حوادث مهمي چون استعفاي اكبر شـاندرمني   » جنبش اعتراضي «

 بـا امـضاي محمـدتقي برومنـد       ) 1365خرداد  (و انتشار بيانة ما     ) 1365 خرداد   10(» سياسي
. آغـاز شـد   ) اعضاء كميتـه مركـزي     (و محسن حيدريان  » ناخدا انور «،  )عضو هيأت سياسي  (

 و مـصاحبه همـسر محمـدعلي جعفـري        ) 1365مهر   ( اسنادي چون نامه رحيم نامور     انتشار
جنـبش  «بـه   ...  و    و اكبـر شـاندرمني     هاي سرگـشاده اردشـير آوانـسيان        ، نامه )1365بهمن  (

در ) جنـاح اميرخـسروي   (» انفصاليون«شاگريها و جنگ قلمي     عمق بخشيد، كه اف   » اعتراضي
  .توسعه آن سهم اساسي داشت

 با نام پيام به كادرها و اعضاء حزب تـوده ايـران           » ناخدا انور «، افشاگري   1366 اسفند   7
 افشاگريهاي پر سر و صدا و مؤثر وي نقش مهمي           1367 -1368انتشار يافت و در سالهاي      

  .در افشاء حوادث دروني حزب ايفا كرد و بازتاب وسيع يافت
 و كابـل وسـعت      در سازمانهاي حزبـي در بـاكو      » جنبش اعتراضي  «1367در آبان و آذر     

رهبـري حـزب بـا كمـك        . هايي عليـه رهبـري حـزب انجاميـد          گرفت و به صدور قطعنامه    
.  دسـت زد    و افغانـستان   گانهاي امنيتي و پليسي به سركوب خشن معترضين در شـوروي          ار

هـايي بـه نـشر        مه  ها و قطعنا       با صدور نامه    و افغانستان  هاي مقيم شوروي    ايها و اكثريتي    توده
و » الملـل   سازمان عفو بين  «المللي چون      نهادهاي بين  مواضع خود و افشاگري پرداختند و از      

  .استمداد جستند... 
، سبب شد تا برخي  و افغانستان، بويژه توسعه آن به شوروي     »جنبش اعتراضي «گسترش  

 نيـز   و غني بلوريـان  و سياوش كسرايي اهللا فروغيان   اعضاي رهبري حزب توده، مانند حبيب     
  ...به آن پيوندند و بكوشند تا خود را با موج رو به رشد و خردكننده آن همگام سازند

 -1368نگارانه و سريع بر حوادث بقاياي حزب توده در سـالهاي              آنچه آمد سيري واقعه   
  :در تحليل و تبيين حوادث فوق توجه به دو پديده مهم ضرور است.  بود1362
  

  و ماهيت آن» حزب دمكراتيك مردم ايران«ـ 1
حـزب دمكراتيـك    «پيشتر، در پايان بررسي مواضع بقاياي حزب توده، به تقارن تأسيس            
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با مواضع جديد حزب توده در پلنوم بيستم آن اشاره كرديم و به             ) 1366ه  ديما(» مردم ايران 
به عبارت ديگر، در    » آيا اين تقارن تصادفي است؟    «درستي اين پرسش را مطرح ساختيم كه        

اي   تـوده » نوانـديش «و  » سـنتي «سو در جريان      يك مقطع زماني شاهد بروز دو گرايش ناهم       
  :هستيم

دوزد و بـه      گاه خـود را مأيوسـانه بـه درون كـشور مـي            ن  نيم) حزب توده (جريان سنتي   
زنـد و بدينـسان خـود را بـا             دسـت مـي    نشيني در مقابل نظام جمهوري اسالمي ايران        عقب

 كه بر عامل پـذيرش و ثبـات جمهـوري اسـالمي ايـران              (اي اتحاد شوروي    استراتژي منطقه 
از سوي ديگر، جناح انشعابي حزب توده همزمان به تأسـيس           . سازد  همگام مي ) مبتني است 

و بـا دعـوي همگـامي و الهـام از           » نوانديـشي «زند و با پـرچم        يك حزب جديد دست مي    
خزد و دست اتحـاد خـود را بـه             به سوي غرب مي    سياستهاي گورباچف در اتحاد شوروي    

  .كند اي ضدانقالب غربگرا دراز ميه سوي جريان
 به ما آموخته كه به جريانات سياسي غربگراي كشور هماره با ديـده              تاريخ معاصر ايران  
را در تأسيس و فعاليـت آنهـا ملحـوظ          » دست سرويسهاي اطالعاتي  «ترديد بنگريم و عامل     

هـاي اجتمـاعي ـ     از پديـده » تياطالعا«اين نگرش ناشي از بدبيني و اعتياد به تحليل . داريم
بينانـه، بررسـي سـير فعاليـت احـزاب و             سياسي نيست، بلكه بينشي است محتاطانه و واقـع        

دسـت  «، از مشروطه تا اكنون، در هـر گـام و بـا تأسـف                گروههاي سياسي غربگرا در ايران    
، دستمايه غني بـراي     سازد و امروزه، به يمن انقالب شكوهمند اسالمي         را آشكار مي  » بيگانه

 پـس از شـهريور      مگر دو جريان اصـلي سياسـي غربگـرا در ايـران           . اين ادعاي خود داريم   
جبهـه  «گري داشت و ديگري بـا نـام        داعيه انقالبي » حزب توده ايران  «، كه يكي با نام      1320

قالل، سر در آبشخور قدرتهاي رقيب جهاني نداشـتند و          گرايي و است    دعوي ملت » ملي ايران 
  ! تأسيس نشدند؟ و آمريكاهاي شوروي طبق اسناد منتشر شده توسط سفارتخانه

ـ       » حزب دمكراتيـك مـردم ايـران      «در تبيين پديده     ه سرويـسهاي   نيـز عامـل وابـستگي ب
طبيعي است كه اين سخن بدان معنا نيست كـه          . اطالعاتي قدرتهاي جهاني بايد مدنظر باشد     

. ريـزي سرويـسهاي جاسوسـي بـدانيم       بحران پديـد شـده در ماركسيـسم ايرانـي را برنامـه            
هاي اجتماعي و فكري و سياسي اين بحران روشن است و درباره آن مشروحاً سـخن                  زمينه
سـر آن اسـت كـه استراتژيـستهاي اطالعـاتي بيگانـه، كـه در دو بعـد                   سـخن بـر     . ايم  گفته

ريزي و عمليات در ميان ضدانقالب ايراني مقيم خارج از كشور حضور فعـال دارنـد،             برنامه
دهي   بكوشند تا بر امواج اين پديده جديد سوار شوند و آن را در كانال مطلوب خود سمت                

نا نيست كه همه فعالين اين يـا آن جريـان عامـل      اين عمل در عين حال الزاماً بدان مع       . كنند
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هستند، هر چند حضور چنـين عـواملي كـامالً محتمـل            » شرق«يا  » غرب«مستقيم اطالعاتي   
تواند غيرمستقيم نيز باشـد، كـه سرويـسهاي اطالعـاتي قدرتمنـد               دهي مي   اين سمت . است

روهي از جوانان عضو    گ 1960براي مثال، در دهه     . جهاني در اين زمينه تجربه طوالني دارند      
به نفع مائوئيسم دست بـه انـشعاب زدنـد و    ) وابسته به شوروي  (» حزب كمونيست آمريكا  «

حـزب  «، كـه بـا دقـت تحركـات درونـي            »سـيا «سـازمان   . يك گروه جديد تأسيس كردنـد     
را زيرنظر دارد، بالفاصله به حمايت و تـشويق غيرمـستقيم گـروه فـوق               » كمونيست آمريكا 

كمـك غيرمـستقيم    . پرداخت و از جمله با تخصيص بودجه به خريد نشريات آن پرداخـت            
عمالً سبب شد تا تيراژ نشريات گروه فوق روز به روز افزايش يابد و به منبع تغذيـه                  » سيا«

ر رهبران گروه را نسبت به رشد چشمگير نفـوذ خـود در             مالي آن بدل شود و از سوي ديگ       
  !بين سازد جامعه و طبعاً تشديد فعاليت خود خوش

دو احتمـال را مطـرح      » حزب دمكراتيك مردم ايـران    «بر اساس اين ديدگاه، در رابطه با        
  : سازيم مي

 و بـه  با نظر شـوروي   » مردم ايران حزب دمكراتيك   «نخستين احتمال اين است كه      : الف
گونـه    توان اين   در اين رابطه مي   . منظور ايجاد آلترناتيو موازي با حزب توده ايجاد شده است         

تحليل كرد كه بقاياي ورشكسته و متالشي حزب تـوده، فاقـد ارزش سياسـي و اطالعـاتي                  
 بـه حـزب تـوده در      دهد كه شوروي    شواهد نشان مي  .  شوروي است و باري است بر دوش     

سياسـت گذشـته    . شرايط كنوني اميدي ندارد، و حتي از افتضاح آن شديداً عـصباني اسـت             
 ناراضي شـود، و در عـين حـال، بـه            حزب توده سبب شده كه ضدانقالب چپ از شوروي        

اي بـراي ائـتالف آنهـا و          كارانه حزب توده از جمهوري اسالمي، زمينه      ريا» حمايتهاي«دليل  
ضدانقالب چـپ شـديداً از      . موجود نباشد ) »جبهه متحد خلق  «(گرا    ايجاد آلترناتيو شوروي  

 عنـوان بـه همكـاري        حزب توده متنفر است و آن را به عنوان يك گـروه خـائن، بـه هـيچ                 
نيز صادق اسـت    » در مورد اكثريت  «) انزوا در ميان ضد انقالب چپ     (ه  اين مسئل . پذيرد  نمي

بنابراين، كاركرد حزب توده و اكثريت در جذب ضدانقالب چـپ بـه             ). البته كمتر ازحزب  (
 ضعيف است و اين وظيفه بايد از طريق يك گروه ديگر، به اضـافه اقـدامات       سوي شوروي 

 باشـد، ولـي در عـين حـال          گروهـي كـه وابـسته بـه شـوروي         : جرا شود  ا ب.گ.مستقل كا 
ميانـه و چـپ جـذاب       » اپوزيسيون«هاي حزب توده و اكثريت را نداشته باشد و براي             دافعه
  .باشد

هـا از حـزب       ايها و اكثريتي    عامل ديگر، سرخوردگي و گريز شديد تعداد كثيري از توده         
  .توده است
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هاي منفي حزب توده،      از جنبه » انتقاد«يو جديد، با مشي پر زرق و برق         ايجاد يك آلترنات  
تواند بخشي از اين نيرو را به         گرايانه حزب توده، مي     ولي در چارچوب همان مشي شوروي     

 پايگـاه محـدود فعلـي را        خود جذب نمايـد و مـانع انفعـال آنهـا شـود و بـراي شـوروي                 
  .االمكان حفظ نمايد حتي

گـرا نيـز      زب توده، در زمينه پرورش و جذب و متشكل سـاختن عناصـر شـوروي              به ح 
. اميدي نيست، تشكيالت حزب توده به شدت ضربه خورده و امكان احياء آن وجود نـدارد               

به عنوان يك سازمان فعال و جوان وجود دارد كه ضربه كمتري خـورده         » اكثريت«به عالوه   
وده انجام دهد و در صـورت لـزوم حتـي عناصـر             تواند وظيفه فوق را بهتر از حزب ت         و مي 

  .اي را نيز رأساً جذب و سازماندهي كند فعال توده
توانـد كـاركرد اطالعـاتي        داند كه حزب توده در وضع كنوني نمي          به خوبي مي   ب.گ.كا

 به عالوه، فعال بودن حزب توده نيز براي       . است» مرده«داشته باشد و از اين جهت يك نهاد         
 مناسب نيست، زيرا حزب توده يك سازمان رسماً وابسته اسـت و فعـال بـودن آن                  شوروي

 و چه بهتر كه در 1. تأثير منفي گذارد   با جمهوري اسالمي ايران    تواند بر مناسبات شوروي     مي
  .ي اسالمي ايران تعديل كندسياست خود مواضع خصمانه خويش را عليه جمهور

دهد كه حزب توده محـدود و منفعـل            ترجيح مي  با توجه به عوامل پيش گفته، شوروي      

                                                            
 در حزب توده كـه نقـش مهمـي در بحـران             ب.گ.، به عنوان عامل رسمي كا     ريبي حميد صفري   آيا عملكرد تخ   .1

 اطالعي نداشـتند؟    ها از درجه نفرت كادرهاي حزبي از صفري         دروني آن داشت، غيرعامدانه است؟ آيا شوروي      
 انحالل نسبت به وي پديد شد امكان بركناري او وجود نداشت؟ آيا با توجه به حساسيتي كه در سالهاي پس از         

  كرد؟  با برنامه تنظيم شده هدف كنوني را دنبال نميو باالخره آيا صفري
در اسناد منتشره از سوي انشعابيون و معترضين حزب توده، نكات متعـددي وجـود دارد كـه بـا تحليـل فـوق                          

ها هزار نفر نـداريم، احتيـاج بـه دههـا نفـر               ما احتياج به ده   «اند كه      بارها گفته   و صفري  خاوري. همخوان است 
»  نفر هم بماند براي ما كافي اسـت        15اگر  «و  ). 39، ص   ...پاسخ به هجونامه  (» !اين يك اصل لنيني است    . داريم

برويد بـا يكـي از ايـن        ... «: گويد   چنين مي  اي مقيم شوروي     به جوانان توده   صفري). 54، ص   ...نامه توضيحي (
، ...پاسـخ بـه هجونامـه     (» دخترهاي روسي ازدواج كنيد و همين جا بمانيد، چه كار به تحصيل و سياست داريد              

  :  توجه شود نامور و باالخره به اين سخن رحيم). 16ص 
كنم كه حزب توده ايران را چـه از لحـاظ سـازماني و چـه از لحـاظ معنـوي بـه                          را متهم مي   من رفيق صفري  «  

آيـا حركـت صـفري منطبـق بـا سياسـت خـارجي              ). 7، ص   17، شماره   پژواك(» ورشكستگي شوق داده است   
اي را با رژيم شـاه پـي           مناسبات گسترده   كه شوروي  1340نبوده است؟ توجه شود كه در سالهاي دهه          شوروي

 را در رأس حزب توده كاشته بود كه تـوان فعاليـت سياسـي در                 و اسكندري  گرفت، رهبراني چون رادمنش     مي
گري چـون    شرايط انقالبي پديد شد به سرعت مهره فعال و توطئه ي كه در ايران   داخل كشور نداشتند، ولي زمان    

 به فعاليت حزب توده در دهه عالقگي شوروي  بي در كژراههاحسان طبري.  را در رأس حزب قرار داد      كيانوري
 .ا بيان داشته است ر1340
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تـر و     كـه پوشـيده   ( اطالعاتي خود را از كانالهاي ديگـري         - اهداف سياسي  ب.گ.باشد و كا  
 ود حزب توده را براي شـوروي ولي عوامل فرعي زير بقاء محد  . گيري كند   پي) كارآتر است 

  :سازد مفيد مي
بنابر مالحظـات   » رسمي«پر سابقه و قديمي     » حزب كمونيست «ـ ضرورت وجود يك     1

  .ديپلماسي كمونيستي
ـ ضرورت وجود بقاياي محـدودي از حـزب تـوده بـراي آينـده نـامعلوم و غيرقابـل                    2
  .تالطم جهان سوم و خاورميانهبيني و حوادث محتمل آتي، در جو متغير و م  پيش
پرسـتانه و     ـ ضرورت وجـود يـك گروهـك ايرانـي مبلـغ فرهنـگ رسـمي شـوروي                 3

  ).عملكرد تبليغي ـ ترويجي(گرا  ماركسيسم شوروي
ـ انحالل كامل حزب توده به دليل آنكه همواره به عنـوان نماينـده سياسـت شـوروي                  4

  .شود  تلقي مي در ايرانشناخته شده در حقيقت شكست قطعي شوروي
ضـرر را    از سوئي سياست حفظ حزب توده به صورت محـدود و بـي             بنابراين، شوروي 

حـزب  . پـردازد  مـي » حزب دمكراتيك مردم ايران«گيرد و از سوي ديگر به تأسيس     پيش مي 
 بتواند از طريق    ورت سقوط متحمل جمهوري اسالمي ايران     فوق، آلترناتيوي است كه در ص     

 را محفـوظ    جايگاهي كه در ميان ضدانقالب ميانه و چپ كسب كرده، منافع آتـي شـوروي              
  .دارد

احتمال دوم اين است كه سرويسهاي اطالعاتي غرب در عمليات تخريبي خود عليه      : ب
 و نيروهاي وابسته به آن از طريق عوامل مـستقيم خـود، كـه وجـود آنهـا در ميـان                  شوروي
متحمل است، و يا به طور غيرمستقيم جريان فـوق را   » حزب دمكراتيك مردم ايران   «رهبران  

اي غربي سـابقه    چنين حركتي از سوي سرويسه    . اند  تأسيس كرده و يا به آن زمينه رشد داده        
مفصل دارد و اسناد فراواني در افشاي عمليات انشعاب در احزاب كمونيـست و يـا ايجـاد                  

از آنجـا كـه     . گروههاي چپ وابسته به غرب وجود دارد، كه به يك نمونه آن اشاره كـرديم              
 است، طبعاً عملكرد سرويـسهاي   اروپاي غربي » حزب دمكراتيك مردم ايران   «محيط فعاليت   
  .باشد غربي آسان مي

 ) و انگلـستان    و آلمان غربي   بويژه فرانسه (قبالً توضيح داديم كه سازمانهاي امنيتي غرب        
دانـيم    اند و مـي       ف داشته اي و اكثريتي معطو     اي به فعاليت در ميان پناهندگان توده        توجه ويژه 

و » سيا« عمليات ادارات ضدكمونيستي     كه در شرايط كنوني با توجه به بحران اروپاي شرقي         
هـاي   تـرين برنامـه   بسيار گسترده است و در واقع اصلي... و» موساد«و » انتليجنس سرويس «

» تـور «به عالوه، ايرانيان پناهنـده در غـرب عمـالً در            . دهد     و بالفعل آنها را تشكيل مي      روز
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امنيتي پليس سياسي اين كشورها محصورند، كه نـسبت بـه خارجيـان وابـسته بـه احـزاب                   
. نگرنـد    مي ب.گ.گرا حساسيت جدي دارند و به آنها به عنوان عوامل كا            كمونيست شوروي 

  . بسيار شديد استيتي بويژه در سازمانهاي اطالعاتي آلمان غربيچنين حساس
 -1368 در سـالهاي     بخشد، مواضع نـشريه راه ارانـي        عاملي كه به تحليل فوق قوت مي      

گرايي سـنتي خـارج شـده بلكـه بـه              است كه به تدريج نه تنها از چارچوب شوروي         1367
 دهد كه مسلماً منطبـق بـا منـافع و مـصالح شـوروي              عي گرايش جدي نشان مي    سوي مواض 

 روشـن  زند كه زيان آن براي شوروي      به عالوه، گروه فوق به افشاگريهايي دست مي       . نيست
 اجـازه دهنـد      شوروي ب.گ. و كا  رسد كه مقامات حزب كمونيست      است و بعيد به نظر مي     

  1.يك گروه وابسته به آنان به چنين سمتي سوق يابد
 در پيامهـا و نـشريه خـود          جنـاح اميرخـسروي     ،1363-1366به هر روي، در سـالهاي       

حـزب  «بـا تأسـيس     كـرد، ولـي         گرا را مراعات مي     چهارچوب ماركسيسم شوروي  ) پژواك(
به تدريج اين چارچوب را شكست و به سمت سوسـيال دمكراسـي             » دمكراتيك مردم ايران  

اين گرايش تا بدانجا است كه حتي در نوشتار خود سبك و            . چپ اروپاي غربي متمايل شد    
غيـر  ) ترمينولـوژي (ان   دور ريخت و كوشيد تا با زبان و واژگـ          هسياق سنتي كمونيستها را ب    

  2.سنتي سخن گويد
بايد گفت كه رهبري جديد حزب منحلـه تـوده نيـز بـه همـين نظريـه معتقـد اسـت و            

نامـه مـردم در مقالـه       . كنـد   را مشكوك ارزيابي مـي    » حزب دمكراتيك مردم ايران   «عملكرد  
عليـه انـشعابيون درج     !) نه شاخ دارد، نه دم    گو  توطئه« با عنوان    1367آميزي كه در سال       هجو

                                                            
اي و اكثريتـي و نيروگيـري     عليـه ايرانيـان تـوده    از جمله افشاگريهايي در زمينه عمليات ايذايي پليس شـوروي        .1

 و سـازمان  و عمليـات رژيـم كابـل   ) 15، ص 15، شماره راه اراني ( از ميان ايرانيان پناهنده به شوروي     ب.گ.كا
 ... . در كمك به رهبري حزب توده و)خاد(امنيت آن 

كنند  آنان در كاربرد اصطالحات با دقت عمل مي.  سبك نگارش و ترمينولوژي احزاب كمونيست مشخص است.2
و » جنـبش جهـاني كمونيـستي     «برند مثالً     بندي شده را به كار مي       مولهاي خاص و اصطالحات و تعابير فر        واژه

بلـوك  «و » المللـي  كمونيـسم بـين  «بندي شده كمونيستي است و در مقابـل         اردوگاه سوسياليسم دو واژه فرمول    «
اتحـاد  «. نيـز يـك اصـطالح غيركمونيـستي اسـت         » اردوگـاه ماركسيـسم   «. دو واژه متعلق به غرب است     » شرق

دهنـد بـا ضـديت اصـطالح          ها تـرجيح مـي      نيز يك اصطالح رسمي احزاب كمونيست است و غربي        » شوروي
 لجـاج خاصـي در كـاربرد اصـطالح          در فرهنـگ سياسـي آمريكـا      . را به كار برند   » روسيه شوروي «و  » روسيه«
البته، صرفنظر از بار ايدئولوژيك مسئله، بايـد توجـه داشـت كـه              . وجود دارد : اد شوروي اتح«به جاي   » روسيه«

 تنهـا بـه يكـي از    زيـرا روسـيه  .  صـحيح نيـست  براي اطالق به كشور كنوني شوروي» روسيه«كاربرد اصطالح   
اتحـاد جمـاهير    : (اتحـاد شـوروي   :  جمهوري كـشور   15لت دارد، در حاليكه مجموعه       دال جمهوريهاي شوروي 

، روس  ، تاجيـك   ممكن است آذربايجـاني    مثالً يك شهروند شوروي   . دهند  را تشكيل مي  )  سوسياليستي شوروي
 .باشد»  جمهوري روسيه شوروي«كسي است كه متعلق به » روس«باشد، در حاليكه منظور از ...  و، اكراينيسفيد
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  :كرد، چنين نوشت
توانند از صافي هر تشكيالتي بگذرنـد و          عناصر ضعيف يا خائن مي    «نويسند    مي

كنند از    اما فراموش مي  . برند   نام مي   و شهرياري  وار از يزدي    نمونه... » به درون آيند  
» انـور « و آزادگر و اخيراً دن كيشوتي به نام  و فرجاد   و آذرنور  كعناصري چون باب  

ها، آنان كه با مأموريت خرابكاري و متالشـي سـاختن            از ميان اين چهره   ... ياد كنند 
  1...مأمورند و معذور: ماهيتشان روشن است... گذرانند مي» صافي«حزب خود را از 

در مقابل نيز، انشعابگران و معترضين به صراحت رهبري حزب توده را به وابستگي بـه                
  .سازند متهم مي) يعني سازمانهاي اطالعاتي بلوك شرق(» سرويسهاي فرامليتي كمينترني«

  
  ـ آينده ماركسيسم ايراني2

  اتحـاد شـوروي    ب.گ. و كـا   اي كه حزب كمونيست     ديديم كه عليرغم امكانات گسترده    
 فراهم آورد، بقاياي اين جريان      1362براي تجديد سازمان و بقاء حزب منحله توده در سال           

تأثير شكست مدهش خود در مصاف با انقالب اسالمي به سرعت فرو ريختند و سـير             تحت
 در  اي شـوروي    چـرخش اسـتراتژي منطقـه     . طـي كردنـد   محتوم به سوي تالشي و زوال را        

به نقطه عطف خـود رسـيد،       ) الشريف  قدس سره  (سالهاي اخير، كه با پيام تاريخي امام امت       
بر حزب منحله توده و ماركسيسم ايراني تأثير گـذارد و بـه فرسـايش آن عمـق و سـرعت                     

ده به نحوي طبيعي، و نه تصادفي، با بحـران اتحـاد            در عين حال، شكست حزب تو     . بخشيد
 و اروپاي شرقي پيوند خورد و چيزي نگذشته بود كـه طوفـان تحـوالت اردوگـاه                  شوروي

بدينـسان، در   . ديد گرفت اي ماركسيسم ايراني را زير ضربه ش      سوسياليستي ذهنيات و باوره   
گـذارد   در جهـان ماركسيـسم مـي    و با توجه به سـرعت و عمـق تحـوالتي كـه               1368سال  

  .توانيم با اطمينان از زوال نهايي ماركسيسم ايراني سخن بگوييم مي
المقـدور پاسـخ      كوشيم آن را طرح و حتـي        در اين رابطه دو پرسش مطرح است، كه مي        

  .دهيم
رسد و از طرحهـاي جديـد رهبـري حـزب             هايي به گوش مي     ، زمزمه 1368ـ در سال    1

در واقع اين نخستين بار نيست كه رهبري حزب منحلـه           . رود  ن مي توده براي احياء آن سخ    
» پلنوم هجـدهم  «آيا  . كشد  براي بقاء اين جريان در حال زوال پيش مي        » بكر«توده طرحهاي   

موفق به تداوم بقـاء حـزب منحلـه تـوده شـد؟ آيـا اعـالم پرهيـاهوي شـعار                     ) 1362آذر  (

                                                            
 .3/3/1368، 208، شماره  نامه مردم.1
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گيـري از شـيوه مبـارزه مـسلحانه در            و امكان بهره  » سرنگوني نظام جمهوري اسالمي ايران    «
 حزب تـوده ـ اكثريـت توانـست كمكـي بـه حفـظ        1364براندازي، در اعالميه ارديبهشت 

بـه عنـوان    ) 1365خـرداد   (» كنفـرانس ملـي   «نيروها در پيرامون اين دو گروهك بكند؟ آيـا          
ده كارا بود؟ و آيا سياست تـصفيه و         آخرين تير تركش براي ترميم ساختار پوسيده حزب تو        

به اوج خـود رسـيد توانـست راه بـه           ) 1366ديماه  (» پلنوم بيستم «تمركز و سركوبي كه در      
جائي برد؟ ديديم كه پس از همه اين وقايع، سـير بحـران و انـشعاب و اعتـراض گـسترده                     

برگي در  اكنون رهبري بقاياي حزب توده چه       . بيشتري يافت و كيفيت نويني به خود گرفت       
  آستين دارد؟

اي و    در ميـان پناهنـدگان تـوده      » جنـبش اعتراضـي   «، بويژه با توسـعه      1367در سالهاي   
شدن برخي اعضاي رهبري حزب توده      » معترض«، شاهد    و افغانستان  اكثريتي مقيم شوروي  

، ناهللا فروغيـا    بيـب بينـيم كـه ح       از جمله، مي  . رسد  آنها بعيد به نظر مي    » صداقت«هستيم، كه   
اعـضاي هيـأت    ( و غني بلوريان و عناصري چون سياوش كسرائي ب.گ.عامل سرشناس كا  

كوشند تـا بـراي       دازند و مي  پر  مي» جنبش اعتراضي «به همدردي با    ) »كنفرانس ملي «سياسي  
آيا اين تالشي براي سوار شدن بر موج غيرقابل كنترل نيست؟ گفته            . خود وجهه كسب كنند   

!  به درون حزب توده نيز راه يافته اسـت         گورباچف» پروستريكاي«شود كه گويا باالخره       مي
  :نويسد چنين مي» جنبش اعتراضي« يكي از رهبران 1367در اسفند 

كـه زيـر تازيانـه    ) ، الهـرودي ، صـفري  خاوري(گروه سه نفره حاكم بر حزب       
تحوالت شگرف دوران ما در تنگنا قرار گرفته است، براي پـس نمانـدن از قافلـه                 

چنانكه اخيراً دبيـر اول     . حفظ موجوديت خود با نقاب تازه به تالش برخاسته است         
 پلنوم فرمايشي آينده را چرخشي در اوضـاع و احـوال            يون سه نفره در باكو    فراكس

حزب اعالم داشت كه همه تعليق شدگان عضو كميته مركزي براي شـركت در آن               
  .دعوت خواهند شد

 متعاقب آن دبير دوم در اجتماع بخشي از كادرها و اعـضاي حـزب در بـرلين                
مـسلكان خـويش در       ردن جنايات و جرايم سنگين خـود و هـم         مالي ك   براي ماست 

ضربه زدن به حزب و جنبش كمونيستي ميهن ما در يك انتقاد از خود فرمايـشي از          
 در جنبش كمونيستي جهان و ايران     » نوانديشي«پر خير و بركت     » مواهب«و  » مزايا«

بـه  » اختيـاري   بـي «و از سر    داد سخن داد و از اينكه اين مهم در حزب، ناخودآگاه            
آينـده سرفـصل    » پلنـوم «تأخير افتاده و به انتقاد از خود پرداخت و مژده داد كـه              

  ...حلول نوانديشي در پيكر منجمد بوروكراتيسمشان است
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كـاري   هاي حاكم بر حزب، كه از تجديد حيات محافظـه         بدين ترتيب دگماتيك  
اي جـز     اند، چاره   ارگري جهاني مأيوس شده    و در سطح جنبش ك     در اتحاد شوروي  

  ...رنگ جماعت شدن برايشان باقي نمانده است اندازي و هم پوست
چيـزي جـز طـرح      » منفجر شود «كه قرار است در پلنوم فرمايشي آينده        » بمبي«

و » نوانديـشي «آميـزي     يك سلسله شعارهاي تاكتيكي و استراتژيك اداري با رنـگ         
نتقدين سرسخت بوركراتيسم حاكم و ديگـر پيـروان         شليك از اين سنگر به سوي م      

، عاملين   و عربعلي جواهري   قاتلين رفقا جعفري  ... راديكال سوسياليسم علمي نيست   
اي جان در خطر از مـرز         واپس زدن دهها توده   ... ها،   خانواده  ها و دربدري    خودكشي
 به جرم آشنايي با اين يا آن رفيق مغضوب در مهـاجرت     اتحاد شوروي   و افغانستان

تـرين    كه باعث دستگيري و به زندان افتادن آنها گرديد، تار و مار كننـدگان زبـده               
كادرها و اعضاي انقالبي حزب در پنج سال اخير، فراريان از صحنه مبارزه انقالبي              

هاي مـردم، و بـه طـور           از خواست و آمال توده     قرني بيگانه   در ميهن، مهاجرين نيم   
ترين انحطاط سياسي و اخالقي در حزب از مسببين فروپاشـي             كلي آمرين دردناك  

آن هيچ جاي آبادي براي اعتماد و سازش و مذاكره براي نجات حـزب از بحـران                 
  .اند عميق با خود باقي نگذاشته

  ه باغ بهشتدرختي كه تلخ است وي را سرشت        گرش برنشاني ب
  1ســرانجام گوهــر بـه بــار آورد         همان ميـوه تلـخ بـار آورد

تر از آن اسـت كـه بتـوان آن را بـا                فوق مشهود است، بحران عميق      همانطور كه در نقل   
درون حـزب تـوده مـورد عنايـت         » جنـبش اعتراضـي   «شايد اگـر    . چنين تشبثاتي مهار كرد   

 قـرار گيـرد، ايجـاد يـك      شـوروي  ب.گ. و كـا   ونيـست المللي حزب كم    مسئولين شعبه بين  
، نـه از  »توسط آنان و عليه رهبري كنوني وفرقه دمكـرات آذربايجـان         » انقالب درون حزبي  «

» كنگره سوم «ن و باالخره تشكيل     باال بلكه با تشكيل كنفرانسهاي حزبي خودجوش و از پائي         
  .پذير است حزب توده امكان

ديديم كه بقايـاي معـدود و متـواري         : در اين رابطه توجه به يك نكته مهم ضرور است         
رسـد و در ميـان آنهـا تنهـا       نفـر مـي  5000حزب توده در خارج از كشور، كه شمار آنها به    

ند، به شدت در فـضاي فرهنگـي   باش  نفر، عناصر كم و بيش فعال سياسي مي      حدود دويست 

                                                            
نوشـته  » تالش تـازه فراكـسيون حـاكم بـر حـزب تـوده ايـران              «مقاله   (1368، ارديبهشت   11، شماره    راه اراني  .1

 ).محمدتقي برومند
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و ميانـه و    » چـپ «تأثير شعارهاي ضدانقالبي جريانات       غرب جذب و استحاله شده و تحت      
حزب تـوده و    » كنگره سوم «در چنين فضاي سياسي فرهنگي، اگر       . راست ايراني قرار دارند   

 در ساختار حزب توده دست بزنـد،      » انقالب«يا مجمع مشابهي تشكيل شود و واقعاً به يك          
تنها با طرح شعارهاي افراطي ضدانقالب اسالمي از سوئي و انتقاد عميق از وابستگي حزب               

 و نقد شديد سياستهاي شـوروي     » سرويسهاي فرامليتي كمينترني  «توده در طول تاريخ آن به       
ه، گـرايش بـه   بـه عـالو  . تواند تمايالت ناراضيان را ارضـاء كنـد          از سوي ديگر مي    در ايران 

انفعال سياسي و تحليل در محيط و شيوه زندگي غربـي چنـان در ميـان پناهنـدگان ايرانـي                    
تواند تضمين كند كه      تر از همه چه كسي مي       مهم. گسترده است كه به اين نيرو اميدي نيست       

اي ايرانـي از طريـق        منابع و عمال سـازمانهاي اطالعـاتي غـرب در ميـان پناهنـدگان تـوده               
راه نيابند و رهبري جديد حزب توده را بـه دسـت نگيرنـد و       » كنگره«رهياهو به   شعارهاي پ 

  ! بدل نسازنداي شوروي آن را به بازار خرابكاري در سياست منطقه
.  است در درون حزب توده، نظر مساعد حزب كمونيست شوروي        » انقالبي«الزمه چنين   

 با توجه به عوامل فوق حاضر به چنين ريسكي خواهد شـد و              ت شوروي آيا حزب كمونيس  
اي جديد خود را كه به سـوي پـذيرش و توسـعه مناسـبات بـا جمهـوري                     استراتژي منطقه 

  نداخت؟اي به مخاطره خواهد ا آينده  نظر دارد، به خاطر چنين نيروي بياسالمي ايران
همراه باشد و مشي همگامي بـا       «حزب توده اگر با نگاه به درون كشور         ! »پروستريكاي«

تـر كنـد،      در ايـران را آشـكار     » قانونيت« را بپويد و اميد مأيوسانه به        سياست خارجي مسكو  
  .هاي بنيادي كند نشيني مجبور است در برنامه و استراتژي خود عقب

هاي غيرقـانوني بـودن تنهـا         پس از دهه  » حزب كمونيست تركيه  «ه  توجه داشته باشيم ك   
 مجوز فعاليت قانوني كسب كند كـه عوامـل متعـددي تـوأم         1368زماني موفق شد در سال      

دولـت   بـه     در يك ژسـت دمكراتيـك از دولـت نظـامي كنعـان اورن              اول، رژيم تركيه  : شد
ريـزي     طـرح   انتقال يافت، دمكراسي كه بدون ترديد طبق استراتژي واشـنگتن          انتخابي اوزال 

دوم، اين پديده در شرايط جهـاني رخ داد كـه           .  است شده و هدف آن ايجاد ثبات در تركيه       
كننـد و حتـي وجـود         حساس نمي بسياري دولتها كمونيسم را ديگر خطري براي براندازي ا        

سـوم،  . داننـد   يك حزب كمونيست را براي تكميـل سـناريوي دمكراسـي غربـي مفيـد مـي        
چهارم، بدون ترديد   . المللي عليه دستگيري سران حزب كمونيست تركيه        تبليغات مجامع بين  
پـنجم،  .  دسـت يافتـه اسـت     پنهاني با شـوروي     در اين زمينه به توافقهاي     رژيم جديد اوزال  

و نارضايي اقليت كرد در اين كشور رو        » اسالمگرايي« در شرايط كنوني كه موج       رژيم اوزال 
را به عنوان يك پوشش دمكراتيك      » حزب كمونيست تركيه  «اعالم قانونيت   . به تشديد است  
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. ستتار سركوب خشن نهضت اسالمي و جنبشهاي قومي مفيـد تـشخيص داده اسـت              براي ا 
 مجبور شد بـراي     عليرغم اين همه عوامل مساعد داخلي و خارجي، حزب كمونيست تركيه          

بـا  « با انحالل خـود و وحـدت          نخست،: به دگرگونيهاي مهمي دست زند    » قانونيت«كسب  
» حزب كمونيست متحد تركيه   « به تأسيس يك ساختار جديد حزبي با نام          تركيه» حزب كار 
ديكتـاتوري  «دوم، در برنامه خـود دو اصـل اساسـي، يعنـي اصـل ايـدئولوژيك                 . دست زد 
  !را حذف كرد»  از پيمان ناتوخروج تركيه« سياسي  و شعار» پرولتاريا

 بـه احـزاب     آور آن بود و اكنـون گوربـاچف         اصوالً معناي تحوالتي كه اروكمونيسم پيام     
حركت به سمت مشاركت با نظامهاي موجـود        : كند همين است    كمونيست جهان توصيه مي   

مـاعي و  و تالش براي تبديل احزاب كمونيست بـه نهادهـاي تثبيـت شـده در سـاختار اجت                 
و هژمونيـسم احـزاب     » ديكتـاتوري پرولتاريـا   «الزمه چنين حركتـي نفـي       . سياسي كشورها 

هاي قطعي و اعتماد برانگيـز در وفـاداري           و دادن تضمين  ) تالش براي براندازي  (كمونيست  
چنين اسـت سـمت و سـوي تحويـل اسـتراتژي و             . حزب كمونيست به نظام موجود است     

،  با چنين سمتگيري است كه حزب كمونيست ايتاليـا         1.دتاكتيك ماركسيستي در دوران جدي    
كه از بنيانگذاران اروــ كمونيـسم اسـت، بـه عنـوان بزرگتـرين حـزب كمونيـست جهـان                     
غيرسوسياليستي عالوه بر حذف ايدئولوژي ماركسيسم ـ لنينيسم و اصولي چون ديكتاتوري  

و آراء » پلوراليـسم سياسـي  « تضمين قطعـي پايبنـدي بـه    پرولتاريا و انقالب سوسياليستي و 
را از نام خود در كنگره آينده بـشارت         » كمونيست«مردم در برنامه خود، اخيراً حذف عنوان        

تـوان از بقـاء       هستند و آيا در چنـين شـرايطي مـي         » كمونيست«آيا چنين احزابي ديگر     . داد
  ايدئولوژي ماركسيسم سخن گفت؟

خـوان كنـد،      المللي هم   بخواهد خود را با اين تحوالت جديد بين       حزب منحله توده اگر     
 در پيش گيرد كه بـه معنـاي          و تركيه  بايد سياستي با مضمون مشابه احزاب كمونيست ايتاليا       

. ش براي كـسب قانونيـت در داخـل كـشور اسـت             و تال  تأييد نظام جمهوري اسالمي ايران    
روشن است كه چنين حركتي سبب انزواي مطلق آن در ميـان ضـدانقالب مقـيم خـارج از                   

  .كشور خواهد شد و معدود پايگاه خود را در ميان اعضاء و هواداران از دست خواهد داد
اسـت و نيروهـاي بريـده از        » اثبـاتي «حركت  يك  » حزب دمكراتيك مردم ايران   «ـ آيا   2

                                                            
 زمينه مسائل اساسي انقـالب       و احزاب كمونيست در    اي توسط تئوريسينهاي شوروي     اكنون بحثهاي گسترده     هم .1

سوسياليستي و دولت و نظام سوسياليستي جريان دارد كه حـاوي تجديـدنظرهاي بنيـادي در اصـول تئوريـك                    
 .مباحث فوق نيازمند بحث مستقلي است. ماركسيسم است
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را به خود جلب خواهد نمود و به        ... و  » راه كارگر «حزب توده و طيف گروههاي فدايي و        
عنوان آلترناتيو ماركسيسم ايراني به مركز ثقل ضدانقالب چپ بدل خواهد شـد و يـا يـك                  

ع بقاياي هـواداران گروهكهـاي فـوق را بـه           است، يعني با ايراد ضربات قاط     » منفي«حركت  
  سوي انفعال سياسي و فكري سوق خواهد داد؟

تأثير تحوالت اردوگاه ماركسيسم از سوئي و تأثيرپذيري از             اكنون تحت   بايد گفت كه هم   
فرهنگ سياسي و شيوه زندگي غربي از سوي ديگر، و بحران همه گروههـاي ماركسيـست                

ها، پيدايش يك جريان كم و بيش مشابه ماركسيستي، كه خود     ايراني و انشعابات مكرر در آن     
» حزب دمكراتيك مـردم ايـران     «رسد كه      به نظر مي   1.شود  خوانند، ديده مي    مي» نوانديش«را  
اكنون تنها گروه سياسي است كه با بافت فكري ايـن عناصـر همخـواني دارد و از نظـر                      هم

داراي پتانـسيل   » حزب دمكراتيك مـردم ايـران     «بنابراين،  .  آنها را ارضاء كند    تواند  فكري مي 
زيـرا ويژگـي اساسـي بحـران        . ولـي ايـن پتانـسيل محـدود اسـت         . معيني براي رشد است   

ماركسيسم نه در سوي تجديد حيات و تحرك و فعال شـدن آن، بلكـه بـه سـمت يـأس و                      
هـاي ماركسيـسم در       شكـست اتـوپي   . ايدئولوژيك و انفعال سياسي است    بست    زدگي و بن  

سازد كه اين همه سختي براي چه؟         به درستي اين پرسش را مطرح مي      » مدينه فاضله «ايجاد  
بنابراين با توجه به پايگاه     !  است؟  يا چين  اي كه فرجام آن اتحاد شوروي       براي ساختن آينده  

اركسيسم ايراني، يعني اقشار متوسط و مرفـه جامعـه، و تعلـق بنيـادي آنـان بـه                   اجتماعي م 
ايراني ماركسيـسم را بايـد مـرگ سياسـي و           » نوانديشان«فرهنگ مادي الحادي غرب، آينده      

  . ارزيابي كردجذب آنان به خرده فرهنگ غربي ايران
سـو   هـا هـم    و ارو ـ كمونيـست  گورباچف» نوانديشي«ماركسيسم ايراني با » نوانديشي«

 امروزه به سوي مشاركت در ساختار اقتـصادي و سياسـي جهـاني حركـت                شوروي. نيست
، در اروپـا  . كنـد   كند و در هر منطقه مبتني بر اين سياست، استراتژي خـود را تنظـيم مـي                    مي

  به سوي پلوراليسم سياسي و اقتصاد باز و باالخره وحدت اروپا           اي شوروي   استراتژي منطقه 
 به عنوان يك قدرت اروپايي و همپاي آن خشكيدن          است، كه در نهايت نقش فعال شوروي      

، در خاورميانـه .  در قاره فوق را آماج گرفته اسـت هاي حضور نظامي ـ سياسي آمريكا  ريشه
كنـد و حتـي در         را دنبـال مـي      سياست پذيرش و احترام به انقالب اسـالمي ايـران          شوروي

صـرفنظر  . اي كه از آن گريزي نيست        هستيم، پديده   شاهد ادغام دو يمن    جزيره عربستان   شبه

                                                            
نگـاهي بـه   « بـا عنـوان   رو مقالـه راه كـارگ    » فـدائي خلـق   « از رهبـران طيـف        از جمله به مصاحبه بيژن رضائي      .1

 . مراجعه شود1368، فروردين 61شماره »  در ماركسيسمطلبي آقاي رضائي تجديدنظر
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سياسـت پـذيرش    ) از جملـه در الجزايـر     ( كمونيستها بسياري از احزاب كمونيست       -ز ارو ا
ولـي  . گيرنـد   نظام موجود و تالش بـراي حـضور قـانوني و نهـادي در جامعـه را پـي مـي                    

ايراني ماركسيسم، جامعه خود را طيف ضـدانقالب غربگـراي مقـيم خـارج از               » نوانديشان«
هاي مردم مسلمان و      شناختي به سوي توده     گونه تعلق فرهنگي و روان      چدانند و هي    كشور مي 

به جـاي آنكـه روح تحـوالت جهـاني          » نوانديشي«لذا اين   . كنند   اسالمي احساس نمي   ايران
» نوانديـشان «. جوامـع غربـي اسـت   » نوانديشان«روي از    ماركسيسم را دريابد، تقليد و دنباله     

 و خـط حـزب      واهند خط سوسيال دمكراسي چـپ اروپـاي غربـي         خ  ايراني ماركسيسم مي  
تـوان    اي كه براي آن مـي       در نتيجه تنها آينده   !  اسالمي پياده كنند    را در ايران   كمونيست ايتاليا 

ـ    -متصور شد تبديل ماركسيـسم ايرانـي بـه يـك نهـاد فكـري               ف در سـاختار     سياسـي نحي
و » نيـروي سـوم   «ضدانقالب غربگـراي خـارج از كـشور اسـت، راهـي كـه پـيش از ايـن                    

شـعار  » حزب دمكراتيـك مـردم ايـران   «بيهوده نيست كه . اند ايراني پيموده » سوسياليستهاي«
خواه كه معتقد به استقالل و        جمهوريجبهه وسيعي از نيروهاي     «استراتژيك خود را تشكيل     

  . است  قرار داده1»آزادي و حاضر به پذيرش يك نظام دمكراتيك باشند
  

  پايان سخن
تـرين جريـان       ساله حزب تـوده بـه مثابـه عمـده          48بدينسان، سير طوالني ما در تاريخ       

ها بـسنده   در اين گشت و گذار ما تنها به تبيـين رويـداد           . رسد  ماركسيسم ايراني به پايان مي    
اي   نكرده و كوشيديم تا در هر زمينه به عرضه تئوري نيز نظري بيفكنيم و بدينسان مجموعه               

جانبه او از جريـان   را در اختيار خواننده ارجمند قرار دهيم كه بتواند در تعميق شناخت همه   
 كتـاب مـا بـه       در ايـن  . ، در سيماي چپ آن با گريزي به كليات مؤثر باشـد           غربگرايي ايران 

بسياري اسناد  منتشر نشده تاريخي ـ سازماني ـ استناد جستيم و كوشيديم تا در اين كاوش   
توانـد در     تصور ما بر اين است كه مجموعه حاضر مي        . تنها بر اسناد معتبر تكيه داشته باشيم      

  . مفيد باشدشناخت يكي از جريانات مهم غربگرايي در تاريخ معاصر ايران
 ارائـه شـد، تنهـا در تبيـين     تصويري كه از سير تاريخي ـ نظري حـزب تـوده در ايـران    

پاي جريان غربگرايـي      عالوه بر اين، هم   .  معاصر اهميت ندارد   تاريخي جامعه شناختي ايران   
ي از جريانـات فكـري ـ     ما با پول تحول و دگرگوني ماركسيسم، به عنوان يكچپ در ايران

در دوران . سياسي مهم جهان، آشنا شديم و سرنوشت آن را از آغاز تـاكنون ترسـيم كـرديم            

                                                            
 .17، ص 1368 مهر  ،16، شماره  راه اراني.1
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 چنان يكنواختي و سكوني جهان ماركسيسم را فراگرفته بـود، كـه             طوالني حاكميت برژنف  
كشـشي  بـود، شـوق و        پژوهشگران سياست و ايدئولوژي در توجه بدان، اگر ضرورتي نمي         

انجاميـد كـه بـه         هاي يكنواختي مي    در واقع، هر بررسي از ماركسيسم به تكرار ايده        . نداشتند
بـه عنـوان    »  شناسـي  شوروي«و  »  شناسي ماركس«در اين دوران    . جز كسالت ثمري نداشت   

و در ايـن    اي بدل شده بود       يك رشته آكادميك به اشتغال تخصصي گروهي كارشناس حرفه        
هـاي مائوئيـستي و         هـاي ماركسيـسم در گونـه        ميان آن چه بيشتر جاذبه داشت كاوش طرفه       

 بـه تـدريج   ـ كمونيسم در اروپاي غربـي     با پيدايش ارو     1970در دهه   . چريكي چپ نو بود   
 كـه  تحركي در اين رشته پديد شد، ولي اين تحرك بيشتر به پژوهشگران غربي تعلق داشت        

هاي بحران در اردوگـاه    به تدريج طليعه1980در دهه . شان بود ارو ـ كمونيسم مسئله بومي 
انقـالب  .  بـود  سوسياليستي نمايان شد و اكنون مركز ثقل اين بحـران در منطقـه خاورميانـه              

 در منطقـه و      و تحركـات جديـد شـوروي        و شكست فاحش مواضع آمريكـا      اسالمي ايران 
 براندازي حـزب تـوده        و سرانجام كشف پرهياهوي توطئه     سپس تجاوز نظامي به افغانستان    

و امروزه ماركسيسم . هاي نخستين سقوط امپراتوري ماركسيسم را پژواك داد     در ايران طليعه  
بحـران عـام و     . يا يك رشته تخصـصي آكادميـك نيـست        ديگر يك پديده سياسي صرف و       

تـرين حادثـه پايـان قـرن بيـستم بـدل شـده و توجـه نـه تنهـا                       مضموني ماركسيسم به مهم   
پژوهشگران و روشنفكران و سياستمداران، بلكه عامه مـردم را در سراسـر جهـان بـه خـود         

  .جلب كرده است
ينده جهاني در قرن بيست و      كند كه چهره آ     اين تحوالت به حق پرسشهايي را مطرح مي       

اين كنكاشي از سر تعلق ايـدئولوژيك و سياسـي نيـست،            . يكم ميالدي در گروي آن است     
غرب متفرعن و مغـرور     . بلكه كنجكاوي هر انسان و اهل انديشه درباره آينده بشريت است          

ستي وار پيروزي تمدن كاپيتالي     از رفاه و رشد تكنولوژي سخت به پايكوبي برخاسته و ديوانه          
آمريكاي كابوي با سقوط رقيب سوسياليستي،      . كشد  گرايانه آن را هوار مي      و فرهنگ مصرف  
بنـد    دهد تا سبكسرانه تجاوز بي        داند و به خود اجازه مي         تاز پهنه گيتي مي     اكنون خود را يكه   
مـرزي     برون  را سازمان دهد و براي پليس خود حقوق        پناه و كوچك پاناما     و بار به كشور بي    

آيا اين سرمستي جاودان است و بحران جهـان سوسياليـسم، در   . در سراسر جهان قائل شود 
  داري را نيز به صدا در نياورده؟ واقع ناقوس زوال غرب سرمايه

از ديـدگاه آنـان     . نگرند  انديشي مفرط به تحوالت اردوگاه ماركسيسم مي        گروهي با ساده  
 و مـسايل    ي در استراتژي جهاني ابرقدرت شـوروي      ا  حوادث اخير، حامل هيچ تحول ريشه     

آنچـه  . دروني آن نيست و در پهنه ايدئولوژي نيز سخن از مرگ ماركسيسم در ميان نيـست               
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نخـست، ترفنـد جديـد    : گذرد تنها و تنها در چارچوب دو تاكتيك قابـل بررسـي اسـت     مي
عرصـه سياسـت و ايـدئولوژي و        ها و ابزار ماركسيسم در        گورباچف براي نو كردن تكنيك    

 به عنوان يك ابرقدرت و ماركسيسم به عنـوان يـك ايـدئولوژي بـا                نوسازي اتحاد شوروي  
دوم، ساخت و پاخت سران دو ابرقدرت براي تجديـد تقـسيم جهـان ميـان                . مقتضيات روز 

 شـوروي  ميالدي، جديدترين تحوالت شگرف اتحاد       1990شايد اكنون، در آغاز سال      ! خود
  .انديشانه باقي گذارده باشد  مدافعان اندكي براي اين تحليل سادهو اروپاي شرقي

يابـد، تـالش بـراي        متأسفانه آن قدر كه تحوالت سياسي بلوك شرق پژواك جهاني مـي           
ي پيگيري تحوالت ناچيز است و بـسياري پژوهـشگران از طوفـاني كـه همـه مبـاني نظـر                   

نگاهي، هر    در كتاب حاضر كوشيديم نيم    . ايدئولوژي ماركسيسم را فراگرفته تصوري ندارند     
گـستره و عمـق     . چند ناكافي، به ايـن پديـده بنيـادي در ماركسيـسم ايرانـي داشـته باشـيم                 

توان از حيـات      تجديدنظرطلبي نوين در ماركسيسم به حدي است كه به اعتقاد ما ديگر نمي            
  .اين مكتب سخن راند

  
  
  



  

  

  پيوستها

  

  

  

  

  

   هاي سران حزب توده افشاگري. 1
ـ تلويزيـوني،   هاي متعدد راديو   در مصاحبه  هاي سران حزب توده     بدون ترديد، افشاگري  

ترين سندي  هاي اين حزب و عالي     ين دادنامه مردم ايران عليه خيانت     رت  مستندترين و مستدل  
در . دهـد  گ عمليات فروپاشي حزب توده را نشان مـي     ترنظير و س    دهاي كم است كه دستاور  

ايـن  . كنـيم  ترين آن را انتخاب كـرده و درج مـي      ها جامع   ادامه از ميان مجموع اين افشاگري     
  . ز استه چي برنامه انجام گرفت، خود گوياي هم3ها كه طي  افشاگري

  
  1ه اول ـ جلسميزگرد سران حزب توده :الف

خـود را معرفـي كـرده و        ) اداره كننـده ميزگـرد     (عموييدر آغاز اين ميزگرد محمدعلي      
  : گفت

، با درود  گذار جمهوري اسالمي ايران     ، رهبر بزرگ انقالب و بنيان     با درود به امام خميني    
 و با سالم به مردم شريف و قهرمـان           عراق برد عليه متجاوزين بعث   هاي ن   به ايثارگران جبهه  

كه با حضور يكپارچه خود در سنگرهاي كار و پيكار پيروزيهـاي افتخـارآفريني را موجـب                 
  . گشتند

،  ايـران  عضو هيأت سياسي و عضو هيـأت دبيـران حـزب تـوده       عموييمن، محمدعلي   
 هنگام تحصيل با عضويت در سازمان جوانان        1324 -1325فعاليت سياسي خود را از سال       

 به سازمان افسران حـزب      1328 از   پس از گذرانيدن دوره دانشكده افسري     .  آغاز كردم  توده
 به مدت نزديـك     1357 همراه با ساير افسران سازمان دستگير و تا          1333 و در سال     پيوستم

در آستانه انقالب همراه با ساير زندانيان سياسـي از  .  سال در زندان رژيم گذشته بودم    25به  

                                                            
 . 1362 مهر11، سيماي جمهوري اسالمي ايران. 1
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در پلنـوم شـانزدهم   . زندان آزاد شديم و با آغاز فعاليت مجدد علني حزب به حزب پيوستم           
 در خارج از كشور تشكيل شـده بـود غيابـاً بـه عـضويت كميتـه               1357حزب كه در اسفند     

مركزي انتخاب شدم، سپس به عضويت هيأت سياسي و هيـأت دبيـران درآمـدم و آخـرين                 
مسئوليتم مسئوليت شعبه روابط عمومي حزب بود و تا هنگام دستگيري اين مسئوليت را به               

  . عهده داشتم
  

  انگيزه افشاگري
 از صـدا و   ايـران توسـط رهبـران و مـسئولين حـزب تـوده          هاي چندي     تاكنون مصاحبه 

 پخش شده كه از بخشي از اقـدامات خـالف، غيرقـانوني و               ايران سيماي جمهوري اسالمي  
  . خائنانه حزب پرده برداشته است

شود افشاگر بسياري از مـسايلي اسـت          ها كه از زبان رهبران حزب بيان مي         هاين مصاحب 
اي نـشده، بلكـه بـرعكس         كه هرگز و در هيچ يك از آثار و نشريات حزب بـه آنهـا اشـاره                

اگـر  . همواره براي پنهان داشتن آنها و احتراز از مطرح شدن آن كوشش به عمل آمده است               
ام و از چنان حمايـت عظـيم مردمـي برخـوردار     چه نظام جمهوري اسالمي از چنان استحك 

سـاخت، ولـي از آنجـا كـه           است كه حزب را در دست يافتن به كليه هدفهايش ناكـام مـي             
مجموعه فعاليتهاي سياسي، تـشكيالتي، مطبوعـاتي و تبليغـاتي حـزب داراي آثـار منفـي و              

گذاشـت و     مـي انديش، اثـر      مخربي بوده كه به ويژه بر اذهان قشر محدودي از جوانان ساده           
آنها را به گمراهي كشانده بود، افشاي ماهيت واقعي اقدامات و بيـان حقـايقي كـه همـواره                   

تواند كمكي باشد به آن عده معدود از هواداراني كـه هنـوز بـه                 شد مي   وارونه جلوه داده مي   
 اند و به سـوي چـه        دانند كه در چه باتالقي گام نهاده        اند و نمي     بسته  گذشته و راه حزب دل    

ها به خود آيند و بـيش         باشد كه با توجه به اين مصاحبه      . شوند   هولناكي سوق داده مي     ورطه
از آنكه مرتكب جرايم سنگين شوند خود را از تار و پـود القائـات گذشـته رهـا سـازند و                      

ه قـانون    روي آورنـد و در پنـا       صادقانه به سوي مردم و به سوي جمهـوري اسـالمي ايـران            
با چنين نيتي و نيز با اين انگيزه كه به جبـران تبليغـات              . اي داشته باشند    زندگي شرافتمندانه 

 سـال موجـوديتش عرضـه داشـت و در           42اي كه حزب طي       دروغين و تظاهرات رياكارانه   
جهت فريب مردم گام برداشت، واقعيات اقدامات و عملكـرد حـزب را بـا مـردم در ميـان                    

  . كنيم ادا نمائيم  راه دين بزرگي را كه نسبت به آنها احساس ميبگذاريم و از اين
در اجراي اين نيت بر آن شديم كه مصاحبه جمعي، در واقع ميزگردي با شركت رهبران              
و مسئوالن حزب ترتيب دهيم و تا آنجا كه در حوصله يك برنامه تلويزيوني است، كارنامه                
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  . نمايان سازيمحزب را به بحث گذارده و چهره واقعي آن را 
  

  برخورد بازجويان
ي براي كساني پيش بيايد كه چگونه است كساني كـه سـاليان دراز در               سؤالممكن است   

اند و داراي سوابق فعاليت سياسي دراز مدتي هـستند و از تجربيـات                راه معيني قدم برداشته   
 حاضـر بـه     اي به اين كوتاهي از نظريات خود عدول كننـد و            زيادي برخوردارند، در فاصله   

  هاي اين چنيني شركت كنند؟  افشاي ماهيت واقعي اقدامات گذشته بشوند و در مصاحبه
از بـدو   . الساعه و ناگهاني نبوده     رسانم كه اين جريان، جرياني خلق       توضيحاً به اطالع مي   

 كـه    ها و مذاكراتي كه بازجويان و كـساني         ها، در جريان بحث     دستگيري در جريان بازجويي   
تـوانم اشـاره      حتي مي . با ما سر و كار دارند داشتيم، مراحل مختلفي را طي كرديم           در زندان   

كنم به اينكه در بين ما كساني بودند كه در برخوردهاي اوليه خود با بازجويان جـواني كـه                   
دانستند كه امر بازجويي از فردي  تر از آن مي     امر تحقيق را به عهده داشتند، آنها را كم تجربه         

ولـي  .  فعاليت سياسي دست كم دو يا سه برابر سن بازجو داشت انجـام بدهـد               را كه داراي  
هـا، فرصـتي كـه در       زندگي، برخوردهاي صادقانه، صميمانه، مخلـصانه و چگـونگي بحـث          

هاي زندان براي عطف به گذشته، براي تجزيه و تحليل آنچه كـه در گذشـته رخ داده             سلول
كرد كه الجرم نياز      سان را با حقايقي مواجه مي     داد و ان    بود، همه اينها دست به دست هم مي       

به پذيرش و ضرورت درك واقعيات و احـساس دينـي كـه از ايـن بابـت متوجـه شـخص         
  ]. است[شد،  مي

در برخورد با چگونگي عملكرد بازجويان و برادراني كه در زندان با ما سر و كار دارند                 
مـاهيتي كـه   . ع برخورد استبه گمان من دو عامل اصلي موجب چگونگي و ماهيت اين نو           

. ت و برادري توأم بـود     يشناسي همراه با دلسوزي و صميم       گي آن برخورد جدي، وظيفه      ويژ
اين دو عامل، به گمان من، در وجود اين بازجويان ناشي از حقانيت نظام، حقانيـت راهـي                   

جـود ايـن    اين دو در و   . باشد  كه در پيش دارند و ايمان و اعتقادي كه به راه خود دارند، مي             
ولـي  . شايد به گفته آن دوست ما كم تجربـه هـم باشـند            . واقعاً جوانند . جوانان عجين شده  

تجربه در كوران، دو سه سالي كه همه گونه باري را             جوانان كم . دوران، دوران انقالب است   
. كننـد  بر دوش كشيدند تا انقالب را به ثمر رسانند و از دستاوردهايش اين چنين دفـاع مـي                 

هاي بسياري از آن را چه در         نشيند و ما نمونه     به ثمر مي  ] شده و [ربه به زودي پربار     كمي تج 
هاي نبرد، چه در پشت و چه در سنگرهاي ديگري و از اين نوع در زندان، در جريـان           جبهه

گيـرد و اثراتـي كـه بـر           اي كه انجام مـي       و صادقانه   هاي صميمانه   بازجويي، در جريان بحث   
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دارد و به اين ترتيـب اسـت كـه بـا حقـايقي                واقعاً آنها را به فكر وا مي      گذارد و     متهمين مي 
ما اينـك در برابـر      . كند كه به واقع بايستي در مقابل حقيقت سر تسليم فرود آورد             روبرو مي 

دانـيم كـه بـه آن گـردن بنهـيم و بـا بيـان                  حقايق قرار گرفتيم و به حق خود را موظف مـي          
  .  كنيمواقعيات به وظيفه وجداني خود عمل

  
  تبليغات دشمنان انقالب

شـود كـه راديوهـا و دسـتگاههاي           در ارتباط با مسايل دستگيري و بازجويي شنيده مـي         
هـا    اند كه گويا مـصاحبه       چنين ادعا كرده   تبليغاتي دشمنان انقالب و جمهوري اسالمي ايران      

روهاي شيميايي بوده و در اين ميان كساني        تحت فشار جسمي و رواني يا در اثر تأثيرات دا         
 با اين جريـان همـصدا شـدند و          حزب و يا سازمان جوانان توده     » كميته برون مرزي  «به نام   

 حزب تـوده ايـران   اي كه كميته برون مرزي مثالً در اعالميه. اين گونه شايعات را دامن زدند  
  : خوانيم  منتشر كرده چنين مي20/2/62، در تاريخ »تفتيش عقايد پايان دهيد«تحت عنوان به 

هاي حاكميت را در جمهوري اسالمي        دستگاه تضييقي نيروهاي راست كه اهرم     
هـاي بـدني و       مال خـشن، شـكنجه     در دست خود متمركز ساخته است با اع        ايران

 »سيا«آوردهاي البراتواري سازمانهاي جاسوسي       رواني و به كارگيري آخرين دست     
آوردن اعترافات    به مردم جهان نشان داد كه از اعمال هيچ جنايتي براي بدست           ... و  

 را به مـردم ايـران و        كند تا افسانه جاسوسي رهبران حزب توده ايران         كوتاهي نمي 
  . جهان القا نمايد

  : گويد كند و چنين مي  منتشر مي12/4/64و يا اعالميه مشابهي همين كميته در تاريخ 
گرا به حزب طبقه كارگر يورش برده و پس از جمالتي از ايـن                نيروهاي راست 

رهـا و   ي از رهبـران، كاد      ا  نوع مجددا مسأله دستگيري، شكنجه و حتـي قتـل پـاره           
البته در همين رابطـه يكـي از حاضـران در ايـن             . كند  هواداران حزب را مطرح مي    

جلسه مصاحبه، كه خود به هنگام دستگيري بخشي از اعضاي رهبـري حـزب، بـه                
اي نظير آنچه كه گفته شد پرداخته بـود توضـيحاتي در ايـن زمينـه                  صدور اعالميه 

  .خواهند داد
  :گفت)  دوم كميته مركزي حزب تودهدبير (سپس، ميزاني

دشمن به تحريف   . ، رهبر كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي       درود به امام خميني   
 بـه   زد و اين ترفندها نه       دست مي  واقعيات و زشت جلوه دادن نظام جمهوري اسالمي ايران        

.  و مـردم ايـران ابـداع شـده اسـت           حمايت از رهبران حزب كه به دشمني با انقالب ايـران          
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هـا     بـا رضـايت خـاطر در ايـن برنامـه            كنندگان در مصاحبه    همانگونه كه اشاره شد، شركت    
دانند و اطمينان دارند كه كسي به ايـن           كنند و آن را يك وظيفه وجداني خود مي          شركت مي 

اينـك  .  وقعـي نخواهـد گذاشـت      شايعات دشمنان انقالب و جمهوري اسالمي ايـران       گونه  
كننـدگان در ميزگـرد تقاضـا         ت از شركت  سؤاالاما پيش از طرح     . بپردازيم به برنامه مصاحبه   

  . كنم ضمن معرفي خود سوابق فعاليت سياسي و مسئوليت خود را در حزب بيان كنند مي
  

  كنندگان در ميزگرد في شركتمعر
  :  خود را معرفي كرد و چنين گفتسپس منوچهر بهزادي

ال از س .  شدم  ايران  حزب توده   عضو سازمان جوانان   1324 در سال    من منوچهر بهزادي  
 به خارج از    1333 عضو حزب بودم و در سال        1361ماه     تا هنگام دستگيري در بهمن     1325

  .  بازگشتم به ايرانپس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي ايران. كشور رفتم
آخرين مسئوليتم عبارت بود از عضويت هيأت سياسي، هيأت دبيـران و مـسئول شـعبه                

  . تمطبوعا
  : ، خود را معرفي كرد و گفته، عضو كميته مركزي حزب تودهپنا غالمحسين قائم

 درآمدم   از طريق سازمان به عضويت حزب توده       1324ه، در سال    پنا  من غالمحسين قائم  
 در   در آلمـان شـرقي     1358 تا   1353هاي    در سال .  پناهنده شدم   به شوروي  1330و در سال    

) ب. گ. كـا  (در دوران اقامت در خارج با سـازمان امنيـت شـوروي       . كردم  دبيرخانه كار مي  
 آمدم  با اعضاي دبيرخانه به ايرانپس از پيروزي انقالب اسالمي شكوهمند     . همكاري داشتم 

 و آخرين مسئوليتم عضو كميته مركزي حزب منحله توده و عضو هيأت تحريريه نامه مـردم    
  . و عضو شعبه مركزي بازرسي و رسيدگي حزب

 ، عضو كميته مركزي حـزب تـوده       من مهدي كيان  : ، اظهار داشت  پس از آن، مهدي كيان    
 با عضويت در سـازمان افـسري در         1323ايران و سرپرست شعبه مركزي كارگري، در آبان         

از افـسران  .  به عضويت كميته مركزي انتخاب شدم1355 وارد حزب شدم و در سال      مشهد
  به شـوروي 1325در آذرماه .  هستم آذربايجان  و وقايعنكننده در قيام افسران خراسا  شركت

 در ارتباط به هنگام اقامت در شوروي   .  در خارج از كشور بودم     1358پناهنده شدم و تا مهر      
پـس از پيـروزي     . همكاري داشتم » ب. گ. كا «با شغلي كه داشتم با سازمان امنيت شوروي       

 در مدت اقامت سه سال اخير، در هيأت تحريريه روزنامه مـردم           . انقالب به كشور بازگشتم   
آخرين مسئوليتم سرپرستي شـعبه مركـزي كـارگري         . و شعبه مركزي حزب به كار پرداختم      

  . حزب بود
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  :  كميته مركزي خود را به اين شرح معرفي كردنديضاآنگاه بقيه اع
،  در ارتباط با تـشكيالت تهـران       1340ه، عضو كميته مركزي، در سال       ديد  من آصف رزم  

همـراه انقـالب شـكوهمند    .  دستگير شـدم 1345 درآمدم و در سال   به عضويت حزب توده   
  . المي از زندان آزاد شدم و در شعبه كارگري مركز مشغول فعاليت بودماس

در سـال   .  افـسران درآمـدم     به عضويت حـزب تـوده      1324، در سال    من عباس حجري  
در آستانه انقـالب از زنـدان       .  با لو رفتن سازمان نظامي حزب دستگير و زنداني شدم          1333

نوم شانزدهم حزب به عضويت كميته مركزي حزب برگزيده شدم و پس از             در پل . آزاد شدم 
و ] درآمـدم [ به عضويت هيـأت سياسـي و هيـأت دبيـران             شروع كار مجدد حزب در ايران     

  .  بودمسئوليتم مسئول سازمان ايالتي تهران
 ايـران و مـسئول سـازمان ايـالتي ايـن            يته مركزي حزب توده   ، عضو كم  من علي گالويژ  
  بـه شـوروي    1325در سال   .  وارد كار سياسي شدم    1324در سال   .  بودم حزب در كردستان  

 اقامـت داشـتم و       و در آلمان شرقي    ، بلغارستان  سال در خارج در شوروي     33رفتم و مدت    
 بـه عـضويت     1357 ايـران شـدم و در سـال           رسماً وارد سازمان حزب توده     1339در سال   

 بـه وطـن خـود    پس از انقالب شكوهمند اسالمي ايـران  . كميته مركزي حزب انتخاب شدم    
.  فرسـتاده شـدم    زب به مأموريت مسئوليت سازمان ايـالتي كردسـتان        بازگشتم و از طرف ح    

  . آخرين مسئوليت من مسئوليت سازمان ايالتي حزب در كردستان بود
 سـال   41،   دانشگاه تهران  ، استاد بازنشسته دانشكده فني    1287، متولد   من حسين جودت  
در كنگره اول به عضويت تفتـيش كـل و در كنگـره دوم              .  شدم  ايران پيش وارد حزب توده   

ماه   در بهمن .  به عضويت كميته مركزي و سپس هيأت اجرائيه انتخاب شدم          1327حزب در   
سپس به همراه اعضاي زنداني كميته مركزي از . نداني بودمهمان سال بازداشت و دو سال ز 

در ايـن مـدت     .  به فعاليت پنهاني اشتغال داشـتم       سال در تهران   5 فرار كرديم و     زندان قصر 
 به خارج رفـتم و چهـار        1334ماه     سال فعاليت در بهمن    5بعد از   . عضو هيأت اجرائيه بودم   

 هـيچ    بودم و در مـسكو     يك آلمان دمكرات سال در جمهوري     19 بودم و     مسكو سال تمام در  
 مسئول امور معيشتي و رفاهي اعضاي حـزب         مسئوليت حزبي نداشتم، ولي در آلمان شرقي      

  بـه ايـران  پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران    پس از . هاي سوسياليستي بودم   توده مقيم كشور  
اي كـه در فعاليـت سـنديكايي داشـتم بـه               به سبب سابقه   1358بازگشتم و در فروردين ماه      

در اين سمت بودم تا اينكه دو سال پـيش بـه علـت              . مسئوليت امور كارگري منصوب شدم    
 عنـوان هيـأت سياسـي در جلـسات دو هفتگـي ايـن هيـأت        بيماري استعفا كردم و فقط به  

  . كردم شركت مي
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، عضو هيأت سياسي و عضو هيأت دبيران، مسئول امور شهرستانها كه            من رضا شلتوكي  
 به عضويت سـازمان نظـامي در آمـدم، سـپس دسـتگير و           در اوايل عضويت در حزب توده     

 اول انقالب شكوهمند كه در زندانها را به روي همه زندانيان باز كرد من               و در . زنداني شدم 
  . از زندان آزاد شدم و فعاليت مجدد خود را در حزب آغاز كردم

در كنگـره اول بـه      .  شـدم   ايـران   عضو حزب توده   1321، از سال    من نورالدين كيانوري  
ضويت كميسيون تفتيش كل انتخاب شدم و در كنگره دوم به عـضويت كميتـه مركـزي و               ع

بعد از  .  زنداني شدم و دو سال در زندان بودم        27در بهمن   . بعداً هيأت اجرائيه انتخاب شدم    
 در فعاليتهاي حزبي به عنوان عـضو هيـأت           سال به صورت مخفي در تهران      5فرار از زندان    

 1358 به خارج از كشور رفتم و از آن تاريخ تا سال         1334در سال   . كردم  ركت مي اجرائيه ش 
مـدتي از   . در دوران خارج از كشور مدتي عضو هيأت اجرائيه بـودم          . در خارج كشور بودم   

 دو  1350و از سـال     . باشـد    مي 1350 تا   1340فعاليت مستقيم در رهبري بر كنار بودم كه از          
در آستانه انقالب . و بعد به عنوان دبير دوم حزب انتخاب شدم       مرتبه به عضو هيأت اجرائيه      

 در آذرماه به عنوان دبير اول كميته مركزي انتخاب شدم و با بقيه فعالين به ايـران                  كبير ايران 
  . آمدم

  ايـران  به عضويت حـزب تـوده   1325، از سال    »جوانشير«ي، مشهور به    اهللا ميزان   من فرج 
 بـه خـارج از      1336در سال   . هاي مختلفي در حزب داشتم      آمدم و از آن به بعد مسئوليت        در

 سال پيش به عضويت مـشاور       20از  . پس از پيروزي انقالب به كشور بازگشتم      . كشور رفتم 
 آستانه انقـالب بـه عنـوان دبيـر كميتـه مركـزي              در كميته مركزي حزب انتخاب شدم و در       

 انتخاب شدم و پس از پيروزي، طي چهار سال مسئول تـشكيالت كـل حـزب تـوده ايـران                   
  . يعني عضو هيأت سياسي و دبير كميته مركزي. بودم

 و مـسئول    حزب توده ، عضو هيأت سياسي و دبيركميته مركزي        من انوشيروان ابراهيمي  
از سنين نوجواني از طريق    .  هستم  و تشكيالت حزب در آذربايجان     فرقه دمكرات آذربايجان  

 سـال   19.  به عضويت فرقه در آمـدم      1325در سال   .  به جنبش پيوستم   سازمان جوانان توده  
ميهنـانم بـه     به همـراه عـده كثيـري از هـم          آذر 21آميز قيام     داشتم كه پس از شكست فاجعه     

 در كميتـه    1335پـس از اتمـام مدرسـه حزبـي در سـال             .  پناهنده شـدم   آذربايجان شوروي 
 در فرقـه انجـام وظيفـه        1353 هاي مختلفي تـا سـال       مركزي فرقه استخدام شدم و با فاصله      

.  بـود  كار ما اساساً رسيدگي به امور معيشتي ايرانيان پناهنده به آذربايجان شوروي           . كردم  مي
 به عنوان رابط و متـرجم توسـط عـضو هيـأت اجرائيـه حـزب، عبدالـصمد                   1333در سال   
 را به عهده داشت، بـه اداره گذرنامـه و قيـديات         كه در ضمن معاونت غالم يحيي      كامبخش
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 بدون ترديد، اين اداره كه شـعبه وزارت داخلـه آذربايجـان           . ويژه اتباع خارجي معرفي شدم    
» ب. گ. كـا «نـي    يع باشد، تحت نظارت و كنترل كميته امنيت دولتي آذربايجان شوروي           مي

 را، كـه صـدر       معاونت صدر فرقه دمكرات آذربايجان     53 الي   1349از سال   . كند  فعاليت مي 
 بنا به تـصميم كميتـه مركـزي         1353در سال   .  بود، به عهده داشتم    فرقه غالم يحيي دانشيان   

پـس از پيـروزي انقـالب    .  بودم در آلمان شرقي1357 رفتم و تا سال      ن شرقي حزب به آلما  
 بازگشتم و تا بهمـن مـاه    به ايران57 بنا به تصميم حزب در اسفند ماه سال      شكوهمند ايران 

  .  را به عهده داشتم مسئوليت فرقه دمكرات آذربايجان1361
، پيش از پيروزي انقالب اسـالمي از سـال          من محمدمهدي پرتوي، با نام مستعار خسرو      

 در ايـران بـودم و        وابسته به حزب تـوده     گذاران و مسئولين سازمان نويد       يكي از پايه   1352
در اسـفند مـاه سـال       . پس از پيروزي انقالب اسالمي مسئول تشكيالت مخفي حزب بـودم          

 باز هم غياباً    61 و   60 در پلنوم شانزدهم غياباً به عضويت كميته مركزي و در سالهاي             1357
  . به عضويت مشاور و اصلي هيأت سياسي منصوب شدم

ان، از سال    اير ، عضو كميته مركزي و مسئول انتشارات حزب توده        من محمد پورهرمزان  
  .  از افسراني بودم كه به حزب توده ايران پيوستم1322

  
  پاسخ به شايعات

، بـه  عمـويي كنندگان در ميزگرد، اداره كننـده جلـسه، محمـدعلي         پس از معرفي شركت   
  : سخن پرداخت و گفت

 شايعات  همانطور كه قبالً اشاره شد در رابطه با دستگيري و بازجويي سران حزب توده             
هاي تبليغاتي دشمنان انقالب و جمهوري اسـالمي        و مطالب بسياري توسط بلندگوها و بوق      

هـا و     ما اسناد متعددي به دست آورديم كه بيانيه       .  پخش و منتشر شد     و امريكا   در اروپا  ايران
مقاالت متعددي در رابطه با شكنجه، تحت فشار قرار دادن، به كار بردن داروهاي شـيميايي                

اي از دستگيرشدگان و رهبران حزب مطالبي نوشته شده از جملـه مطـالبي                و حتي قتل پاره   
 اسـت كـه از جانـب هـواداران حـزب در اروپـا منتـشر                 در دست است نشريه راه توده     كه  
 حـاكي از اينكـه آصـف        در اين نشريه بيانيه كميته برون مرزي حزب تـوده ايـران           . شود  مي
ت كه هم اكنون خود را معرفي كرد و در اين ميزگرد حضور             ه كه يكي از كساني اس     ديد  رزم

شود شركت دارد، اين نـشريه         شهريور برگزار مي   20اي كه امروز به تاريخ        دارد و در جلسه   
ـ   رزم  است ادعا كـرده كـه گويـا آصـف        62 تيرماه   17كه مورخ    هـاي   ده در زيـر شـكنجه  دي

رفيـق  «در رابطه با همين مطلب مجـدداً عنـواني اسـت            ]. است[ددمنشانه به هالكت رسيده     
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و بـاز هـم بيننـدگان       »  ايران زير شكنجه شهيد شد      عضو كميته مركزي حزب توده     آوانسيان
   .بودند] ها خواهند[ در اين ميزگرد محترم خود شاهد معرفي كردن آوانسيان

اي    به نقل از ايران نيـوز، كـه نـشريه          ز چاپ لندن   نيو  ديلي: اي بدست ما رسيده     روزنامه
 شود، مطلبي درباره اعدام كيـانوري        منتشر مي  طلبان فراري مقيم لندن     است از طرف سلطنت   

اين روزنامه هم به تـاريخ پـنجم تيرمـاه يعنـي            .  منتشر كرده است    ساله حزب توده   75رهبر  
  . حدود دو ماه و نيم قبل است

دهم كه اين برنامـه شـامل         پس از معرفي، براي اطالع بيشتر بينندگان محترم توضيح مي         
  : سه بخش است

در بخش اول، مطالبي خواهيم داشت، درباره فعاليتهاي گذشته حزب، وابـستگي آن بـه               
  . هاي تبليغاتي و عملكردش  و برخوردهاي دوگانه حزب در زمينهرويشو

در بخش دوم، پيرامون وابستگي و تبعات ناشي از آن به ويژه مسأله جاسوسـي مطـالبي                 
  . خواهيم داشت

 مـدت و     هـاي كوتـاه     در بخش سوم، مسايل مربوط به عملكرد حزب، اهداف و برنامـه           
 و همچنـين    و جرايم آن و سـرانجام ماهيـت سياسـي شـوروي           دراز مدت حزب، تخلفات     

  .  مطرح خواهد شدماهيت راديو صداي ملي ايران
  .كنيم برنامه امروز را با بحث درباره گذشته حزب آغاز مي

  
  ؛ نگاهي به تاريخ حزب تودهكيانوري

  :  آغاز به سخن كردپس نورالدين كيانوريس
، بـا درود    رهبر كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري اسـالمي ايـران          با درود به امام خميني    

 صهيونيـست و    هـاي جنـگ بـراي دفـع تجـاوز صـدام              چه در جبهـه    به مردم قهرمان ايران   
پشتيبانانش و چه در جبهه داخلي براي سازندگي و كمك به جبهه و ساختن ايرانـي نـوين                  

كنيـد كـه      همانطور كـه مالحظـه مـي      . ايراني طبق الگوي اسالمي مشغول مبارزه هستند      ] و[
جا مشغول مصاحبه  اآلن خبرش آمده است و من اين  مطابق آنچه كه ديلي نيوز    . ام  اعدام نشده 

هاي خارجي درباره  ها و راديو خواستم عالوه بر آنچه كه اين روزنامه       من در اينجا مي   . هستم
  و سيا   و موساد  هاي شيميايي، متخصصين انتليجنت سرويس      ل  مطالب مختلفي از قبيل محلو    

و در اينجا پاسخ داده شده، درباره اين مسأله ديگر هـم            نوشتند و الطائالتش مشخص است      
اي دوآتشه اين طور تـصور        بحث كنم و آن اين است كه ممكن است بعضي از جوانان توده            

كنند كه افرادي ضعف نشان دادند در مقابل ترس از مرگ، ترس از اعدام و حاضـر شـدند                   
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اينجا مطالبي را بگويند كه صد      آنچه كه الزم است از اعتقادات خودشان صرفنظر كنند و در            
خواهم توصيه كنم     من به اين جوانان و به اين افراد مي        . در صد با اعتقاداتشان متفاوت است     

 ساله در اين مجموعه خـودش بـه         40اگر رهبري يك حزب     . انديش نباشند   كه اينقدر ساده  
 متـضاد بـا   صد مخـالف و     در    گيرد كه صد    اين شكل در مدت چند ماه در مواضعي قرار مي         

دليلش مـسلماً عبارتـست     . تواند دليلش باشد      مواضعي كه قبالً داشته اين ترس از اعدام نمي        
اي كه تا قبل از زنداني شدن با آنها آشنا نبـوده و بعـد                 از برخورد با حقايق و معيارهاي تازه      

گيـري تـازه و       سنجش گذشته حزب و گذشته خـودش بـا ايـن معيارهـا و بـا ايـن انـدازه                   
. گيريهايي كه در اينجا انجام گرفته و تقريباً مشابه است و متعلق است به تمام رهبـري                  نتيجه

پردازم و آن اين است كه يك بازديدي بـه تـاريخ              بعد از اين مقدمه كوتاه به اصل مسأله مي        
اين بازديد عبارت از آن چيزي است كه ما در گذشته هرگز به افراد حزبـي و                 . حزب بكنيم 

  . داشتيم يعني آن چيزهايي كه از همه مخفي نگه مي. گفتيم  نميبه مردم ايران
  

  هاي وابستگي  ريشه
.  بـه وجـود آمـد       در دامان اتحاد شـوروي     1320واقعيت اين است كه حزب ما در سال         

 از   لي شش سال قبل    در پنج ا    نفر 53هاي قبل و گروه       همانطور كه حزب كمونيست در سال     
.  به معني آخري خودش بوجود آمد      آن در دامان كمينترن، يعني باز هم همان اتحاد شوروي         

از همان وقت هم وابستگي كامل حـزب مـا، وابـستگي اعتقـادي، سياسـي، عقيـدتي و در                    
 و بعد هم    مراحل مختلف مثل دوران اقامت طوالني افراد حزبي در كشورهاي سوسياليستي          

هاي اقتصادي همه اينها ما را به صورت يك تـابعي از      در دوران جمهوري اسالمي وابستگي    
آورد و در نتيجه در تمام مسايل مهم تاريخي           يك متبوع كه اتحاد شوروي بوده است در مي        

 كننده بـود   نفسه گمراه ملتمان، جامعه ايران، ما هميشه راهي را انتخاب كرديم كه اين راه في   
من در اينجا بـه چنـد نمونـه مهـم آن كـه در آن      .  بودنفسه خيانت به منافع ملت ايران  و في 

  . گردم مي مصاحبه مفصل خودم هم گفتم دو مرتبه بر 
  

  رابطه تابع و متبوع
ايـن تقاضـاي امتيـاز      .  بـود  نمونه اول مسأله تقاضاي امتياز نفت از طرف اتحاد شوروي         

گونـه  اينده حزب ما در مجلس با دادن هر، وقتي انجام گرفت كه يك ماه پيش از آن نم نفت
  وقت مسأله دادن امتياز نفـت شـمال     آن. امتياز به خارجيها موضع حزب را روشن كرده بود        

ولي به محض اينكـه  . از طرف دولت ساعد و ما موضع درستي گرفتيم.  مطرح بود  به امريكا 
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 مطرح شد حزب ما از اين امتيـاز پـشتيباني كـرد،             مسأله امتياز نفت از طرف اتحاد شوروي      
بدون اينكه توجه كند كه چرا واقعاً چنين حالتي براي ما پيدا شده است، چرا ما كه خودمان                  

آورد و اين صـد        دردناكي را بوجود مي      خاطره  چقدر دانيم كه امتياز در مقابل ملت ايران        مي
بايـستي مـا از يـك چنـين      م بوده، چرا مـي    أها تو    با كلمه امتياز   سال اخير اسارت ملت ايران    

اين چيزي نبوده غير از همان وابستگي كامل مـا بـه سياسـت اتحـاد              . امتيازي پشتيباني كنيم  
   . و تبعيت ما از آنشوروي

  
  عدم شناخت جامعه ايران

 را واقعـاً    ما جامعه ايـران   . علت دوم هم عبارت بوده است از عدم شناخت جامعه ايران          
 شناختيم و از تاريخ مبارزات كـشورهاي اروپـا          ما بيشتر جوامع اروپايي را مي     . شناختيم  نمي

ر همان آغاز، آنهايي كه رهبران حزب بودند و ما كه شاگردان آنها بـوديم و                د. اطالع داشتيم 
مـا از جامعـه   . اي هم كه به حزب آمدند به همين شكل تربيت شـدند   هاي تازه   بعد هم نسل  

  . اطالع ناچيزي داشتيمايران
 خواندم كه اين جمله را تكـرار        در اينجا من يك جمله جالبي از شهيد بزرگوار مطهري         

در مقدمه چاپ هشتم علل گرايش به ماديگري صفحه         . اين جمله خيلي گويا است    . كنم  مي
  : نويسد  اين طور مي، شهيد مطهري22

 براي خود جـاي     ماترياليسم در شكل جديد كه كمتر از نيم قرن است در ايران           
 است، در ابتدا نه منطق الهيون را در سطحي كه بعداً بـا آن مواجـه                 پايي پيدا كرده  

ها ايـن     كرده و نه مذهب را در ميان عموم طبقات و بالخص توده             بيني مي   شد پيش 
تواند حريف را هـم از ميـدان          پنداشت به سادگي مي     مي. دانست  دار مي   اندازه ريشه 

ا در عمل اين حساب غلط      ام. منطق و استدالل و هم از صحنه اجتماع خارج سازد         
  . از آب درآمد

 را اصـالً    شناختيم و جامعـه ايـران        را نمي  ما تاريخ ايران  . اين يك واقعيتي است براي ما     
شناختيم و با انتخاب يك ايدئولوژي بيگانه و ناسازگار بـا              را نمي  شناختيم و مردم ايران     نمي

، ما كـار را شـروع كـرديم و در نتيجـه ايـن وابـستگي و عـدم                    ي جامعه ايران  ماهيت اسالم 
شناخت، انتخاب يك ايدئولوژي ناسازگار و يك بيماري ديگر كه عبـارت بـود از بيمـاري                 

م در داخـل     كـه تـا آخـر هـ         ايـران  اختالفات وحشتناك خصمانه بين مؤسسين حزب توده      
ها ما را بـه گمراهيهـايي         حزبمان باقي ماند و صدمات زيادي به ما زد، مجموعه اين بيماري           

  . هاي مهم تاريخ كشاند ه در آن گردشگا
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   در ايرانطلبي شوروي توسعه
كرديم و يا اين طور به ما گفته شـد و             آن وقت مسأله امتياز نفت تمام شد و ما خيال مي          

 فقط بـراي ايـن بـوده اسـت كـه      كرديم براي افراد كه پيشنهاد شوروي      طور تبليغ مي  ما اين   
 كه به وجـود آمـد، نـشان داد كـه چنـين              ولي جريان آذربايجان  .  را خنثي بكند   امتياز امريكا 

ه در ابتدا خيلي از ملـي       ولي ما چه موضعي در اينجا گرفتيم؟ در عين حال ك          . چيزي نيست 
كرديم، ولي به محض اينكه مسأله ملي كـردن صـنايع             كردن صنايع نفت جنوب صحبت مي     

نفت در سراسر كشور مطرح شد ما ماهيت و وابـستگي خودمـان را نـشان داديـم و بـا آن                      
خواهنـد واگـذاري      مخالفت كرديم و گفتيم كه اين يك نقشه امريكايي است براي اينكه مي            

توانند امتيازش را بگيرند       را غيرممكن بكنند واال نفت جنوب را نمي         به شوروي  نفت شمال 
  . و اين فقط يك نقشه امريكايي است

تـرين شـكل     را بـه سـخيف  ي و مصدقاهللا كاشان  آيت31 تا  29مطبوعات ما در سالهاي     
 31تنها در سـال     . كرد   معرفي مي  داد و آنها را عمال و جاسوسان امريكا          قرار مي  مورد حمله 

گيـري     تير كه واقعاً شالق جامعه ما، مـا را مجبـور كـرد موضـع               30است كه در نزديكيهاي     
 30 دفاع و پـشتيباني بكنـيم و در جريـان      خودمان را تغيير بدهيم و از سياست دكتر مصدق        

ولي همه اينها باز هم در همان چهـارچوب وابـستگي و عـدم شـناخت                . تير شركت نماييم  
ي را ادامه داديم و در آن گروهي قرار         اهللا كاشان    بود و ما مبارزه عليه آيت      واقعي جامعه ايران  

نـد و منـزوي كننـد و در نتيجـه           كردند روحانيت را از مبارزه بـاز دار         گرفتيم كه كوشش مي   
  . مردم را از مبارزه كنار بكشند و در نتيجه مبارزه را سركوب كنند

  
   مرداد28 و كودتاي حزب توده

شـناخت و نـه        هم حزب ما آن ماهيت خودش را كه نه مردم را مي             مرداد 28در جريان   
در عـين   . آن قدرت رهبري واقعاً اجتماعي را داشت نشان داد و وضع انفعالي پيش گرفـت              

سـاخت ولـي وضـع         را مطلـع مـي     حال كه از جريان جزئيات كودتا اطالع داشت و مصدق         
بايستي با تمـام نيـروي خـودش انجـام            انفعالي پيش گرفت و اين رسالت تاريخي را كه مي         

  . كردند انجام نداد كه كودتا مي ايد عليه كسانيبدهد و به ميدان بي
كودتـا را بـا ضـد كودتـا        «گفـت     داد و مي    ماهها پيش از آن هميشه اين خبر مي       ] حزب[

شـد حتـي اگـر        وارد ميدان مي  ] اگر[اقالً  ] كرد و   اگر مي [اين كار را    » .سركوب خواهيم كرد  
لك اين افتخـار تـاريخي را       اعذداديم م   شد و ما هم عده زيادي كشته مي         كودتا هم پيروز مي   

  . ولي ما جز ننگ تاريخ چيزي براي خود نيستيم. داشتيم
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 مرداد، حزب به طرف سرازيري حركت كرد و نتوانست جـان واقعـي              28بعد از جريان    
مراكزي براي چاپ روزنامـه درسـت كـرد،         . دست و پاهايي كرد و كوششهايي نمود      . بگيرد

، كه واقعاً نگهبان حزب و بعد از لو رفتن سازمان افسريفايده بود  ولي همه اين كوششها بي
ما بود، ديگر ما نتوانستيم حزب را حفظ بكنيم و حزب دچار ضعف زيادي شد و به طـرف         

  . نيستي رفت
 ضعف نشان دادند و بـا ضـعف و زبـوني تـسليم شـدند و                 رهبران حزب در زندان شاه    

 بوجود آوردند كه ما بعدها خيلي كوشـش          ايران هم بيشتري براي حزب توده    آبرويي باز     بي
  . اي نداشت آبرويي را با اشكال ديگري ترميم بكنيم ولي فايده كرديم اين بي

ـ              ، دو نفر آقاي جودت    1334از سال    سه  و من به خارج از كـشور بـراي شـركت در جل
كميته مركزي رفتيم كه رسيدگي بكنيم به آنچه كه گذشته حـزب اسـت و تقريبـاً در اوايـل        

، 1335 از بين رفـت و در جريـان           ديگر آخرين روزهاي حزبي بود كه در ايران        1335سال  
  . حزب ديگر با نابودي توأم شد

  
  نفوذ ساواك در رهبري حزب 

كه توي سر همديگر بزنيم، با آن اختالفاتي كـه داشـتيم   در خارج از كشور، ما غير از اين      
  . واقعاً كاري انجام نداديم

 رفتيم، براي    بوديم ما به جمهوري دمكراتيك آلمان      بعد از دو سال كه در اتحاد شوروي       
هاي از بين رفتـه حـزب         يريم و در احياء سازمان     تماس بگ  اينكه از آنجا بهتر بتوانيم با ايران      

 ما  1353 و   1352 سال از اين دوران تا سال        15ولي واقعيت اين است كه طي       . كوشا باشيم 
  به نام حزب نداشتيم و اگر فعاليتهاي خود بخودي هـم در ايـران         هيچگونه فعاليتي در ايران   

 در رهبري حـزب مـا بـه دسـت آورده بـود و               مكاناتي كه ساواك  آمد، در نتيجه ا     بوجود مي 
دوبار در جنب رهبري حزب افرادي را كاشته بـود، و بهتـر بگـويم دوبـار در جنـب دكتـر                      

 و اطالعـات دقيـق از كـار مـا داشـت،      2بار هم در جنـب آقـاي اسـكندري      و يك  1رادمنش
 به همين شكل از بـين رفـت يـا در            رفتند، در اصفهان    له اين گروهها در اينجا لو مي      بالفاص

 بـه   آخرين گروهي كه بوجود آمد گروهـي بـود كـه خـود سـاواك              .  از بين رفت   آذربايجان
  .  به وجود آوردوسيله عباس شهرياري

                                                            
 .  است در دستگاه كميته مركزي حزب توده و عباس شهرياري به نفوذ پسران دكتر يزدياشاره كيانوري. 1
 .  است، مأمور ساواكبا شهناز اعالمي)  حزبدبيران اول وقت (منظور، روابط اسكندري. 2
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فرسـتاديم در دامـن    را كه افراد مبارز و عالقمند حزبي بودند و ما از خـارج مـي          كساني  
بعـضي از آنهـا سـر بـه         . افتادند  شدند و يا به زندان مي       گرفتند و يا نابود مي       قرار مي  ساواك

 بـود   هاي طوالني افتادند كه يكي از آنها علي خـاوري           ها هم به زندان       نيست شدند و بعضي   
  . كه در آستانه انقالب با نيروي مردم از زندان آزاد شد

  
  سازي از روزبه ترفند قهرمان

كرديم اين ضعفها را بـا كمـك تبليغـات            واقعيت اين است ما در اين دوران كوشش مي        
ت بكنـيم و  كرديم كه قهرمان درسـ     مثالً كوشش مي  . خودمان به اشكال مختلفه برطرف كنيم     

 را كه از حزب تنها دفاع كرده بود، او را به عنوان يك قهرمان بـدون خدشـه معرفـي                     روزبه
.  حتي با حزب و كادرهاي رهبري حزب صـادق نبـوديم      در اينجا هم ما به مردم ايران      . كنيم

  : و از دفاعيات روزبه نكات مهمي را در سه بخش مهم حذف كرديم
 كه روزبـه اعتـراف كـرده بـود او بـا گـروه               ك بخش مربوط بود به قتل محمد مسعود       ي

كردند كه  تا آن وقت هم خيال مي. تروريستي كه ايجاد كرده بود اين قتل را انجام داده است          
  . دربار اين قتل را انجام داده است
يم گرفته بود در داخل حـزب       هايي كه رهبري حزب تصم      مسأله دوم عبارت بود از قتل     

كه از همه آنها مهمتر قتـل حـسام         . هايي كه به افراد پيدا كرده بود انجام بدهد          روي سوءظن 
  .  بودلنكراني

اي از رهبـران حـزب كـرده بـود و              درباره عده  مسأله سوم اظهار نظرهايي بود كه روزبه      
ما اين سه بخش را از دفاعيات روزبه حـذف كـرديم و             .  زيادي داشت  اظهار نظرهاي منفي  

  . هاي سايه آن را حذف نموديم هاي آفتابي آن را نشان داديم و قسمت فقط قسمت
در اينجــا بايــد بگــويم ايــن ســه بخــش را كــه از دفاعيــات روزبــه حــذف كــرديم او  

ود روزبـه بـاالتر از همـه        هايي را بيان كرده بود كه بدون خدشه بود و اعترافات خـ              واقعيت
  . كرد ها تطبيق مي است و بدون فشار اين اعترافات را كرده بود و تمام آن با واقعيت

  
   در ايران و رفورم امريكاحزب توده

يكـي  .  اتفـاق افتـاد  ، البته دو حادثه بـزرگ در ايـران      ]اقامت ما در خارج   [در اين دوران    
ما متأسفانه با همان خصوصياتي كه داشتيم نتوانستيم كه اين دو حادثـه             . منفي و يكي مثبت   
  . بزرگ را درك كنيم

كه به دستور امپرياليستهاي امريكـايي      » اصالحات شاه «حادثه بزرگ منفي عبارت بود از       
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شـد و بـراي از بـين          ياده مي شد و سياست نو استعماري بود كه در اينجا پ           در اينجا پياده مي   
 از بين رفتن شـاه    ] با[ و   50 و عواقبش را در سالهاي       بردن تمام ويژگيهاي ملي جامعه ايران     

ما اين را نفهميديم و بر عكس بـه         .  را به چه فساد وحشتناكي كشاند      ديديم كه جامعه ايران   
در عـين حـال كـه در برنامـه مـا            . قي از آن پشتيباني كـرديم     عنوان يك سلسله اقدامات متر    

زديم و موافق     سرنگوني شاه و رژيم استبدادي مطرح بود، ولي ما ديگر از مشروطيت دم مي             
كـرديم كـه      بوديم كه شاه بماند و يك آزاديهاي محدودي به مردم بدهد و فكر اين را نمـي                

شود و هيچ ترديدي نيـست و هميـشه در            تبداد ختم مي   و نفوذ امپرياليسم هميشه به اس      شاه
و آن  . تاريخ بوده و در تمام جوامع هم وجود داشته است و مخـصوص جامعـه مـا نيـست                  

مشروطيت موقتي هم كه گرفته بشود و رژيم اسـتبدادي سـلطنتي بـا وابـستگي اسـتعماري                  
ز بهتـرين   اي ا   شود كه چنـد صـباحي بـود و سـپس عـده              مثل مشروطيت بزرگ مي   ] بماند[

اش    نتيجـه   مـرداد  28 آمد و مسلط شد و كودتاي        فرزندانش نابود شدند و باالخره رضاخان     
هايي وجود داشت، ولي بعداً دوباره شاه حاكم شد و استبداد              آزادي در دوران مصدق  . است

  . سخيف مسلط گشت
  

  )ره ( و نهضت امام خمينيحزب توده
، كه ما   1342 خرداد   15حادثه ديگري كه در اين دوران اتفاق افتاد، عبارت بود از واقعه             

 از آن بـه طـور مثبـت ارزيـابي كـرديم عليـرغم               به نيكي ياد كرديم و در راديوپيـك ايـران         
ولي واقعيت اين است كه مـا در ايـن زمينـه پيگيـر              .  و سياست شوروي   رويمطبوعات شو 

. اي است كه از آن آتشفشاني برخواهـد خاسـت           نبوديم و اصوالً درك نكرديم كه اين جرقه       
  .  درك ننموديم و نتوانستيم ارزيابي كنيمما دنباله اين جريان را اصالً
عدم شناختي است كه نـسبت بـه جامعـه ايـران داشـتيم و درك                اين هم به علت همان      

نكرديم كه اين اولين حمله است و اين اولين حمله به دنبال خودش ديـر يـا زود حمـالت                    
  .  را بسوزاندهاي جامعه ايران هاي بدبختي بعدي را خواهد داشت، حمالتي كه ريشه
رگيجه بـوديم و دايـم در بحـث ايـن            دچار س  57به همين علت است كه حتي در سال         

با وجودي كه برنامه حزب مـا سـرنگوني         .  خواهد شد    كدام جريان موفق   بوديم كه در ايران   
 مطـرح كـرديم و بـه نظـر          1354 تـا    1352اي كه در سال       كرد، برنامه    را مطرح مي   رژيم شاه 

ولـي در   .  فرسـتاديم  كـرديم و بـه ايـران      اعضاي حزب رسانديم و تصويب كرديم و پخش         
 شهريور، دبير اول حزب ما باز هم از مـشروطيت صـحبت             17 بعد از    57همان آستانه سال    

ز آن    هـاي زيـادي بـه مـردم داده كـه ا             كرد و اين كه مشروطيت چيز خوبي اسـت و آزادي          
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  . ميعني با بقاي سلطنت باز هم موافقت كردي. شود استفاده كرد مي
 به اين نتيجه رسيدند كـه در  اين بحث يك سال طول كشيد كه باالخره مقامات شوروي  

. كنـد   رهبـري مـي   ايران فقط يك جريان پيروز است و آن جرياني اسـت كـه امـام خمينـي                
تنهـا  نتيجتاً در رهبري حزب ما هم تغييراتي پيدا شد و ما هم همين تز را قبول كـرديم كـه                     

رو    است و جريانات ديگـر دنبالـه        پيروز خواهد شد جريان امام خميني      جرياني كه در ايران   
 آمديم،  بعد به ايران  . خواهند از انقالب يك طرفي ببندند و اين را هم پذيرفتيم            هستند و مي  

انستيم بـه طـور پيگيـر ايـن شـناختي كـه بـه         ولي به علت همان بيماري با كمال تأسف نتو        
صورت جرقه در مغزهاي بعضي از ماها اثر گذاشته بود ايـن را دنبـال كنـيم و صـادقانه در                

  . جريان انقالب شركت كنيم
  

  انقالب اسالمي و اختالف در رهبري حزب توده
  : كردسؤال عموييدر اينجا محمدعلي 

 ايجاد شد آيا به لحاظ اختالف نظرهـايي بـود كـه در              غييري كه در رهبري حزب توده     ت
گيري نسبت به جنبش انقالبي ايران در درون رهبري بـود، يـا بـه لحـاظ رهنمـود و                      موضع
ـ      گيري كـه شـوروي       و موضع  هايي كه از جانب شوروي      توصيه ات ايـران    نـسبت بـه جريان

  گرفت؟  داشت، انجام مي
  : در پاسخ اظهار داشتنورالدين كيانوري

هـاي طـوالني بـود و         هاي داخلي ما بحث     چون جريان بحث  . هر دوي اين موضوع بود    
 درست است يـا     كرديم كه راه شريعتمداري     گفتم كه ما يك سال درباره اين مسأله بحث مي         

 توصيه كردند به اينكه     وقتي كه مقامات شوروي   .  و دو نظر وجود داشت     ]ره[مام خميني راه ا 
اين نظر درست است، با توصيه آنها اين تغيير پيدا شد، يعني كليه همان كساني كه مخـالف                  

  1.اين نظر بودند به اين مسأله رأي دادند
  

  هاي درون حزبي جودت؛ قتل
  :  چنين گفتعموييمدعلي سپس، مح

در مطالبي كه هم اكنون بيان شد اشاره گرديد به اينكه در جريـان فعاليـت حـزب يـك                    

                                                            
اين بوده كه كدام نيروي سياسي بـه قـدرت خواهـد      ) ره (روشن است كه منظور وي از درستي راه امام خميني         . 1

 . هاي حزب تدوين شود رسيد تا برمبناي اين تحليل، استراتژي و تاكتيك
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شد، يا اگـر احيانـاً هـم بـازگو            سلسله مسايل بود كه در نشريات و آثار حزب منعكس نمي          
 كـه دربـاره خـسرو روزبـه       اي بود       يكي از اين مطالب مسأله    . شد  شد به درستي بيان نمي      مي

 در رهبري حزب بودند و مسلماً اطالعاتي در ايـن           چون در آن ايام آقاي جودت     . اشاره شد 
  . كنم اگر توضيحي دارند بيان كنند زمينه دارند تقاضا مي

 در تـصميمات آن شـركت        اجرائيه انتخاب شدم   هيأتمن از سالي كه به عضويت       : جودت
 در كليـه تـصميمات هيـأت         در ايـران   1335 تـا    1330 سالهاي    بخصوص در فاصله  . داشتم

بنابراين مـسئوليت  . شد اجرائيه شركت داشتم و معموالً اين تصميمات به اتفاق آرا اتخاذ مي           
 . مشترك در تمام اين تصميمات در هيأت اجرائيه دارم

 اشاره كردند آن نكات منفـي از         همانطوري كه نورالدين كيانوري    بهدر مورد خسرو روز   
مخـصوصاً  . يكي از آن نكات منفي مسأله قتلهاي درون حـزب بـود           . دفاعيات او حذف شد   

بگـويم كـه در     توانم    اين جريان را من به طور خالصه مي       .  است قتل مرحوم حسام لنكراني   
 نفـر از اعـضاي      3اي كه نزديك بود به مـسافرت          ، در آن جلسه   1331يكي از جلسات سال     

مـسأله فـساد و وضـع حـسام         .  قرار بود به خارج بروند      و فروتن  ، قاسمي اجرائيه و بقراطي  
كوتاهي در جلسه هيأت اجرائيه به اتفاق آرا تصميم گرفته          پس از بحث    .  مطرح شد  لنكراني

در آنجا قرار شد كه اين كار به وسيله         .  بايد اعدام بشود و از بين برود       شد كه حسام لنكراني   
 آشنا بود و سـابقه  ني با حسام لنكرا    انجام بگيرد، چون روزبه    سازمان افسري به كمك روزبه    

  . داشت و دوست بود
 كه مـسئول سـازمان      در آن جلسه تصميم گرفته شد كه موضوع به وسيله احمد قاسمي           

، كه  افسري در آن وقت بود، از طريق سازمان افسري و هيأت دبيران به وسيله من به روزبه                
 1 به شخصي به نـام حـاتمي  هم منزل بود، گفته بشود و ضمناً به وسيله رفيق كيانوري   با من   

 گفـتم،   وقتي كه من ايـن امـر را بـه روزبـه           . گفته شد و اين جريان به اين ترتيب عمل شد         
هيچگونه تعجبي نكرد، مثـل     آور بود كه هنگام مطرح كردن موضوع اساساً او            خيلي شگفت 

بـسيار  : گفت. اينكه خودش واقف به اين مسأله بود و هيچ پرسشي در اين باره از من نكرد               
  تماس گرفت و ترتيب قتل حـسام        هم با حسام   بعداً از طرف سازمان افسري عباسي     . خوب

سه نفري يك خانـه را      .  در اين جريان شركت كرده بود       آرسن يك نفر ديگر به نام    . را دادند 
دانم به چه عنواني و بـرايش         نمي.  را به آنجا بردند    به طور موقت اجاره كرده بودند و حسام       

.  در آنجا او را به قتل رساندند     را به آن خانه بردند و      در هر صورت حسام   . چه چيزي گفتند  

                                                            
 .  استظور خانم صفيه حاتميمن. 1
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 از من خواهش كرده بود كه بعد از جريان بـروم ببيـنم، مـن                بعد همانطوريكه خسرو روزبه   
او را . رفتم آن منزل را ديدم و آنجا جريان را به من گفتند كه چطور اين كار را انجام دادنـد     

 من هم بعـداً جريـان را بـه هيـأت اجرائيـه              .كشته بودند و در حياط منزل چال كرده بودند        
آيا اين واقعيت داشت؟ كامالً     .  كرديد سؤالاين بود جريان قتل حسام كه شما        . گزارش دادم 

البته ما جريـان ايـن قتـل را در          . وجه يك مسأله ساختگي نبود      واقعيت داشت و اين به هيچ     
ه جريانات حـزب بـراي      هيچ جا مطرح نكرديم، مگر در كميته مركزي، وقتي كه رسيدگي ب           

  . پلنوم چهارم مطرح بود
  

  ابراهيمي؛ غائله فرقه دمكرات آذربايجان
  :  اظهار داشتعموييدر اين موقع، محمدعلي 

يكـي از  . ص داردجـاي بـه خـصو   » فرقـه دمكـرات  «در رابطه با گذشته حزب، مـسئله       
كنم توضيحاتي در ايـن        است كه خواهش مي    كنندگان در اين ميزگرد آقاي ابراهيمي       شركت

  . زمينه بدهند
 -1361هـاي      سـال   در  در ايـران   ، دبير اول فرقه دمكرات آذربايجان     انوشيروان ابراهيمي 

1358:  
 و بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي        ، رهبر كبير انقالب اسـالمي ايـران       درود به امام خميني   

عليه باطل، سالم بـر       هاي جنگ حق    ، درود بر شهداي جاويدان انقالب اسالمي و جبهه        ايران
اش بـراي     وار دربـاره    مطلبي كه من خالصه   . پرور و انقالبي كشور عزيزمان ايران       مردم شهيد 

 است كه   فرقه دمكرات آذربايجان  » آميز  فاجعه«ميزگرد صحبت خواهم كرد، سرنوشت واقعاً       
ــودم  ــاهد آن ب ــك ش ــود از نزدي ــان  . خ ــاي كي ــات آن آق ــضي از نك ــه بع ــه ب  در وريگرچ

  . هايشان اشاره كردند صحبت
 و نماينـده  ي عـضو حـزب تـوده     ور  پس از آنكه صالحيت نمايندگي سيد جعفـر پيـشه         

 كه به علت اختالفات دروني حزب و اختالفات شخصي          كنگره اول حزب از شهر سلماس     
 عوت نشده بود، از تصويب مجلس دوره چهاردهم نگذشت، وي كـه در تهـران              به كنگره د  

 بـا   1324 رفت و پـس از انـدك مـدتي در شـهريور              كرد به تبريز     را منتشر مي   روزنامه آژير 
پـس از آشـنا شـدن بـا         . را اعـالم كـرد    » فرقه دمكرات آذربايجان  «اي تشكيل     انتشار اعالميه 

 به عضويت فرقه در آمدم و با احـساسات جـواني و             1325اهداف اعالم شده فرقه در سال       
غافـل از اينكـه     . برخورد صرف عاطفي، صميمانه در راه پيشبرد اهـداف آن شـركت كـردم             

 و غيــره در قــاموس كلمــات آزادي، اســتقالل، حــق خودمختــاري، تماميــت ارضــي ايــران



1031  پيوستها

دهندگان فرقه معني ديگري دارد و در پس پرده مسايلي مطرح است كه رهبري فرقه                 تشكيل
  . كنند و حزب از جزئيات يكايك آن مطلع هستند ولي دانسته از مردم پنهان مي
 كه در    ارتش سرخ  در اين هيچگونه شكي نيست كه در تشكيل فرقه دمكرات آذربايجان          

 و دبيركل حزب كمونيـست آذربايجـان         حضور داشت و همچنين نظر مساعد استالين       ايران
 نقش عمده و اساسي داشته است و اين نيـز روشـن اسـت كـه اعـضاي اصـلي و                      شوروي

االي فرقه به جز سه چهار نفر بقيه همه اعضاي برجسته سازمان حـزب در               مسئولين سطح ب  
كميتـه  .  بودند و سازمان ايالتي حزب نيز بعـد از يـك روز بـه فرقـه ملحـق شـد        آذربايجان

اي از اعضاي سازمان افسران حـزب را بـه             عده مركزي حزب به منظور كمك به آذربايجان      
  .  اعزام كردبايجانآذر

 قدرت سياسي به دسـت       در آذربايجان  1324 آذرماه   21 در   فرقه با پشتيباني ارتش سرخ    
  .  را اعالم كردگرفت و خودمختاري در آذربايجان

 قـرار گرفتـه    آلـت دسـت اسـتالين   حوادث بعدي نشان داد كه فرقه نيز مثل حزب توده     
، بـسيج    از طرف اتحـاد شـوروي      بدين معني كه همزمان با تقاضاي امتياز نفت شمال        . است

وزيـر    ه نخـست  السلطن  قوام. شد   تدارك مي  مسلح نيروهاي فرقه براي حركت به طرف تهران       
وقت طاغوت با صالحديد ارباب امريكايي خود به طور مزورانه با واگذار كردن امتياز نفت               

  موافقت كرد و با اين حيله توانست از پيشروي نيروهاي مسلح آذربايجان             به شوروي  شمال
 در حركت بودند و تا حدي هم پـيش رفتـه             به طرف تهران    و آستارا  ي زنجان كه از دو سو   

  . بودند جلوگيري كند
  حكومـت  وري  ه، پيـشه  الـسلطن   ، معـاون سياسـي قـوام      وي با عقد قرارداد، مظفر فيـروز      

 را به رسميت شناخت و سپس بـا گذرانيـدن انتخابـات دوره مجلـس      خودمختار آذربايجان 
 و فرقه را كسب كرد و بعداً با اعزام نيرو تحت فرماندهي             طاغوتي موافقت مقامات شوروي   
آميـز    ،كه سرنوشـت مـشابه سرنوشـت فاجعـه         و كردسـتان   مستشاران امريكايي، آذربايجـان   

  .  را داشت، اين مناطق را به خاك و خون كشيدآذربايجان
 به بهاي خون هزاران نفـر از فرزنـدان           آذر 21واقعيت دردناك اين است كه جريان قيام        

مـردم سـتمديده    . مان بـه شـهادت رسـيدند، تمـام شـد           كه به وسيله دژخي    بيگناه آذربايجان 
 و حزب مدافع نشدند، بلكه در برابر مقاومت خود مردم            نه تنها از طرف شوروي     آذربايجان
رهبـران  ، از طـرف     بعدها علت سكوت شـوروي    .  نيز هيچ مقاومتي ايجاد نگرديد     آذربايجان

 امكـان    بـه آذربايجـان    حزب و فرقه چنين توجيه شد كه گويا در صورت كمـك شـوروي             
  .  شروع بشودداشت، جنگ جهاني سوم
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  در شوروي» فرقه«فراريان 
رهبري فرقه بدون اينكـه مـردم را در جريـان           ،  1325  آذرماه 21پس از شكست قيام در      
اي در     ترك كرد و به دنبـال رهبـري، عـده           را به سوي شوروي    فرار خود بگذارد آذربايجان   

 در شـوروي  .  فرار كردند از جمله خـود مـن         هزار نفر به آذربايجان شوروي     6 الي   5حدود  
كار عمده و اساسي فرقه، با تأكيد اشاره كنم، هميشه عبارت بود از انجام كارهـاي معيـشتي                 

رسالت عمده و وظايف اصلي آن به عنوان يك سازمان          . پناهندگان يا ياري ادارات شوروي    
  . سياسي به جز در يك يا دو مورد جزئي در اولين سال به دست فراموشي سپرده شد

گرانه شعارها، نه اينكه از طرح آنها جلوگيري          ا علم و آگاهي از محتوا و سرشت سلطه        ب
  آذر 21 كه پـس از شكـست        كردند، بر عكس از يك سو به ظاهر براي مردم آذربايجان            نمي

ريختنـد و از     ناليدند اشك تمـساح مـي       هاي خونين دژخيمان كه هنوز واقعاً مي        در زير پنجه  
سوي ديگر رهبري فرقه با دادن اين شـعارها اطاعـت كامـل خـود را از ديكتـاتور معـدوم                     

 و اعـدام دبيـر اول حـزب         پـس از مـرگ اسـتالين      . گذاشـتند    به عرصه نمـايش مـي      باقراف
اش بـه جنايتهـا متوسـل شـده بـود و           ي بيمارگونه طلب  ، كه به علت جاه    كمونيست آذربايجان 

شود، اين شعار خائنانـه       از جنايات متعدد وي محسوب مي     ] كه[ نيز   وري  مرگ ناگهاني پيشه  
هـاي افراطـي      ولـي واقعـاً آيـا از افكـار و انديـشه ناسيوناليـست             . به ظاهر با او مدفون شد     

شكي نيست كه هواداران ايـن      . رسد   نيز زدوده شد؟ البته بعيد به نظر مي        آذربايجان شوروي 
آور  آيـا واقعـاً تعجـب   .  وجـود دارنـد  گرايانه هنوز در آذربايجان شـوروي   خيال خام صوفي  

ط  توسـ   آذر 21 سال تاكنون علل و موجبات شكست نهـضت          37نيست كه پس از گذشت      
يابي نشده است و تاكنون مشخص نگرديده كه چه عـواملي       فرقه و يا حزب بررسي و ريشه      

 بدون اينكه مقاومت نشان دهد يك شبه متالشي شد و مقصر      آذر 21موجب شد كه نهضت     
خانمان شدن هزاران نفر از فرزندان ايـن خـاك و خـون كـه صـادقانه بـه         اصلي كشته و بي   

سته بودند كيست؟ اين خود نمايانگر اين واقعيت است كه رهبري فرقه و حـزب         جنبش پيو 
  . اند از طرح و بررسي مسايل اصلي جنبش هميشه عمداً طفره رفته

گذشت، بـه اصـطالح بـه منظـور تـصحيح              سال كه از تشكيل فرقه مي      13 و   12پس از   
 را در مهـاجرت  به نـام حـزب تـوده    اشتباهات گذشته، مسأله احياي حزب سرتاسري ايران  

، كنفرانس وحدت دو سـازمان برگـزار شـد و از    مطرح كرديم كه با حكميت اتحاد شوروي     
توانـست    ولي اين نيز نتوانست و نمي     .  محسوب شدم  اين تاريخ من عضو حزب توده ايران      

  . اند نجات دهد  را از منجالبي كه به آن فرورفتهحاد شورويحزب و فرقه وابسته به ات
ناپذير و اعمـال در       يأس و نااميدي مرگبار كه نتيجه منطقي وابستگي و اشتباهات جبران          
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هاي مهاجرت تمام بدنه تـشكيالت        سطح خيانت رهبران حزب و فرقه بود از نخستين سال         
از اين رو عده بسياري از ايرانيان مقيم خـارج، تـرك            . رفتحزب را در خارج از كشور برگ      

 درآمدند و آنان كـه هنـوز مهـاجر سياسـي محـسوب              تبعيت كرده و به شهروندي شوروي     
تجربـه  . شوند، مدتها است اميد بازگشت به ميهن را توسط حزب از دسـت داده بودنـد                 مي

شناختند و ما هم كه       تر از خود رهبري مي    نشان داد كه اعضاي ساده حزب، رهبري آن را به         
  سال امكان يافتيم به وطن بازگرديم فقط و فقط در سايه انقالب اسـالمي ايـران                32پس از   

ولي ما به جـاي قـدرداني و تـشكر از رهبـر انقـالب و مـردم                  .  بزرگوار بود  به رهبري امام  
، براندازي حاكميت جمهوري اسالمي را هدف قرار داديم و چون فاقد            شريف انقالبي ايران  

چـون و    بوديم و به علت وابـستگي بـي     زمينه و امكانات رشد سالم در جامعه اسالمي ايران        
 .آميـزي را در پـيش گـرفتيم    ، براي رسيدن به اين هدف، راه خيانـت        چراي خود به شوروي   

الجرم كارمان با سرافكندگي به اينجا كـشيد كـه حـاال در زنـدان بـه تحليـل عملكردهـاي                     
غيرقانوني خود پرداختيم كه نتايج حاصل از آن درس عبرت بزرگي براي ديگـران و بـراي                 

  . باشد  ميرهبران حزب در حكم نوشدارو پس از مرگ سهراب
آميـز    ميهنان گرامي برسانم كه وقتي من اعمـال خيانـت           همدر خاتمه بايد به عرض شما       

دادن    را بيان كردم، البته هرگز نظرم پاك و منزه جلوه           آذربايجان دمكرات و فرقه    حزب توده 
بـديهي اسـت مـن بـه عنـوان          . خود و محكوم كردن تصميم گيرندگان و مجريان آن نيست         

 حـزب    و هيأت سياسي و دبير كميته مركزي حزب، بدون استثنا در برابر تمام عملكـرد              عض
گيـري و اجـراي       حاال خواه در تصميم   . توده با ديگر اعضاي رهبري مسئوليت مشترك دارم       

مـن  . باشـم   آنها مستقيماً شركت داشته باشم و يا به علت دور بودن از مركز شركت نداشته                
  . كنم نم را بزرگ و نابخشودني حساب ميخودم را گناهكار و گناها

  
  ، در حرف و در عملحزب توده

  :چنين گفت) عمويي(، مدير برنامه پس از سخنان ابراهيمي
اي بود كه با مـسايل       از ويژگيهاي سياستهاي تبليغاتي و مطبوعاتي حزب برخورد دوگانه        

در گفتار، در مقاالت، نوشتجات، تبليغـات، چيـزي را          . شد   و مسايل انقالب مي    جامعه ايران 
 گونه عملكرد آقاي شـلتوكي      در زمينه اين  . پيمود  كرد ولي در عمل راه ديگري را مي         بيان مي 

  . توضيحاتي بدهند
 و مـسئول شـعبه      ركـزي حـزب تـوده      سياسي و دبير كميته م     هيأت، عضو   رضا شلتوكي 
  : مركزي اطالعات
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پـرور و قهرمـان     رهبر كبير انقالب و با سالم به امت شـهيد سالم و درود به امام خميني     
  . هاي حق عليه باطل  و با آرزوي پيروزي براي رزمندگان همه جبههايران

  
  ندانهپيامي دردم

دانـم و مخـاطبم را دوسـتان جـواني قـرار              اي را الزم مـي      قبل از بحث اصلي ذكر نكتـه      
دهم كه عليرغم بهمني كه از واقعيات تلخ بر ما فرود آمد، هنوز نگاهي به گذشته دارنـد،     مي

هاي احساسي و ذهني را از پيرامون خود بـه            ه  تا مگر با درك واقعيت از زبان دردمندان، پرد        
ه با واقعيات تلخ و گزنده زنـدگي آن جـور كـه شايـسته اسـت روبـرو شـوند و                      كناري زد 

نگذارند محصول يك عمر زندگي آنها همچون پيشينيان آنها دستاويز منافع سياسـي بيگانـه               
  . گردد

تر از اينها است كه با طرح مـسايلي از قبيـل سـرنگ، از                 درد عميق ! ببينيد دوستان عزيز  
و يـا بـا   . يلي از اين قبيل بتوان حقايق را در پرده نگاهداشـت   قبيل داروهاي شيميايي و مسا    

واقعيـات را   »  و موساد  ، انتليجنت سرويس  مأمورين زبردست ساواك  «طرح مسايلي از قبيل     
ـ   بياييد ببينيم اين مأمورين زبردست كه از آنها ياد مـي          . به فراموشي سپرد   د چـه كـساني     كنن

ترين اقشار جامعه كه در واقع خـود را نثـار             ترين و شريف    تعدادي از فرزندان پايين   . هستند
 و عـشق    انقالب كردند كه وجه مشترك همه اينها خلوص، عشق به مكتبشان، عشق به امام             

  . به انقالب است
ـ           اي را  تـرين دوره  اهمأموران زبردستي كه سن هيچكدام از آنها اقتضاي ديـدن حتـي كوت

  . مأموريني كه نه روز كارشان ساعت و نه هفته آنها تعطيلي دارد. كند نمي
   با طرح سخناني از اين قبيل چه طرفي خواهند بست؟ دشمنان جمهوري اسالمي ايران

 عليـه   تا آنجا كه به ما مربوط است مـا ديگـر نخـواهيم گذاشـت از نـام و زنـدگي مـا                      
  .  سوءاستفاده كنندجمهوري اسالمي ايران

دوستان عزيز و دوستان جوان، ما سالهاي سال در درون كتابها و تاريخ به دنبال انقالب                
زحمتكشان غرق بوديم و هر كدام از ما به نسبت توانايي خـود در دوران طـاغوت در ايـن                    

  . باره مايه گذاشتيم
هاي جامعـه مـا و بـه زعامـت            ترين توده   همان انقالب به بركت حركت محروم     و اينك   

.  امت به عنوان يك واقعيت ملموس در كنار و پيشاپيش چشم ما قـرار دارد               ناپذير امام   خلل
رويـم و محـرك مـا در بيـان             به كجا مي   ما اين واقعيت عيني را رها كرده و به دنبال سراب          

  . يات، مسئوليتي است كه در قبال اين انقالب و سرنوشت آن داريمواقع
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  دورويي و خيانت در تاريخ معاصر
، كـه از بـدو       ايـران  و اما بحث اصلي، سيماي دوگانه و يا چهره دورويانه حـزب تـوده             

 بـه جامعـه بيگانـه و گـاه در           تأسيس همزاد و همراه او بوده است، عاملي كه آن را نـسبت            
معلـول دو علـت     . رويدادها و وقايع مهم تاريخي، اجتماعي در مقابل مردم قرار داده اسـت            

دانم كه حق فكر كردن و درك صحيح شـرايط            يكي از آنها را من وابستگي مي      : اصلي است 
ب هاي ميليوني مردم در قطـ       را از آن سلب و ديگري مكتب است كه حزب را در قبال توده             

  . دهد، كه من به اختصار درباره هر يك از آنها توضيح خواهم داد مخالف قرار مي
، در دوراني كه ايران تحت اشغال و تسلط         1320 در شرايط آشفته     با تأسيس حزب توده   

ـ  حكم ضـرورت و      نيروهاي بيگانه قرار داشت، تشكيالتي كه علت وجودي آن نه به           ه بـر   ن
ناي حوايج ضروري جامعه، بلكه به شكلي ساختگي و فرمايشي به وجود آمـد، بـا خـود                  مب

كرد كه ايـن       پيروي مي  اي را به همراه آورد كه از تبعيت صرف از شوروي            مناسبات و شيوه  
من . مناسبات با هيچ يك از مباني و اصول روابط احزاب ديگر مطابقت و هماهنگي نداشت             

 به اين طرف با آنها روبـرو بـوده و           20يلي درباره وقايعي كه حزب از دهه        صقصد بحث تف  
فقط مروري بـه اختـصار از   . در برابر هر يك از آنها چهره موردنظر من را نشان داده نيستيم        

  . آنها خواهم كرد تا به انقالب برسيم
 روي كار   قبل از اينكه حكومت قوام     24همانطور كه دوستان ديگر اشاره كردند در سال         

كـه از   (، حزب در قبال دو پيشنهاد از دو كشور بيگانـه            بيايد، يعني در زمان حكومت ساعد     
در قبـال يكـي واكـنش منطقـي و درسـت و در قبـال        )  هر دو بيگانه بودنـد     نظر ملت ايران  

   .ديگري واكنشي درست عكس آن چيزي كه بايد، نشان داد
 در  50ــ   50 وارد شده بود و چون هنـوز         ايران] به [50ـ  50 با پيشنهاد    هيأت كافتارادزه 

 به عنوان    در واقع گرفتن امتياز نفت را از طرف شوروي         جهان مطرح نشده بود، حزب توده     
  . داد  مينحصارات نفتي به خورد ملت ايرانها و ا هاـ تراست جنگي عليه كارتل

  . گذرم ، دوستان به حد كافي صحبت كردند كه من از آن ميدر مورد وقايع آذربايجان
 يكپارچه و واحد نـداي      جا كه ملت ايران      و ملي شدن صنايع نفت، آن      29در مورد سال    

خـدمتي بـه بيگانـه و        خوش   كردند، حزب با داغ     ا در سراسر ايران فرياد مي     شدن نفت ر    ملي
  .  و ايراني در واقع رسوايي جاودان براي خود خريدنشان دادن بيگانه بودن با منافع ايران

ي حزب و   ، عليرغم يكسال تبليغات و فعاليت به خطر انداختن اعضا          مرداد 28در وقايع   
سازمان نظامي در تهيه سالح، در ساختن نارنجك، درست در سر بزنگاه، آنجا كه كودتا بـه                 

صدا از سنگ بيرون آمد  .  خاك مرده ريختند    ايران پيوست، گويي كه بر حزب توده       وقوع مي 
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  . و از حزب توده نيامد
اي كـه در   ن ديگر اشاره كردند، حزب در مقابل دو واقعه    ، همانطور كه دوستا   40در دهه   

» نـه شـرقي و نـه غربـي        «دو قطب كامالً مختلف قرار داشت، يكي نماينده همين سياسـت            
جمهوري اسالمي، يعني استقالل و رد هر نوع وابستگي، و ديگري سمبل وابستگي صـرف               

  . به دنياي بيگانه بوده و هر دو مورد تأييد قرار گرفت
  

  يي در برخورد با انقالب اسالميدورو
با كمال تأسف سياست دوگانه حزب در دوران بعد از انقالب نيز ادامه پيدا كرد و بايـد                  
اضافه كنم كه اين سياست دوگانه نه فقط حزب را در مقابل جامعه و در مقابل مـردم قـرار                    

مسئولين حزب،  داد بلكه اين دو گانگي در درون خود حزب، در برابر اعضا و در مقابل                  مي
تعداد زيادي از اعضاي حزب و تعداد قابل توجهي از مسئولين از وجـود              . شد  نيز اعمال مي  

  . خبر بودند سازمانهاي نظامي و نفوذ در نهادهاي انقالب بي
را آن جــور ] جمهــوري اســالمي ايــران[دســتگاه رهبــري حــزب، سياســت خــارجي 

  . ظر خودش بودخواست كه موردن مي
 با وجود اينكه ارسال سالح از طرف اتحـاد          به عنوان مثال، در مورد جنگ ايران و عراق        

 به عراق به طور دايم در جريان بـود، ولـي از طـرف رهبـري حـزب آن جـور بـه                       شوروي
اعـضاي  شد كه گويا ارسال اسلحه از طرف شـوروي تعطيـل شـده و           اعضاي حزب القا مي   

  . كردند حزب صادقانه از اين نظر در جامعه دفاع مي
دهـد وجـود      از ديگر مسايلي كه سياست دوگانه حزب را به طور مـشخص نـشان مـي               

حزبي كه بـه طـور علنـي و قـانوني           . سازمانهاي متضاد، يعني دوگانگي در تشكيالت است      
ن مخفي و همراه بـا      كند در كنار خودش سازمان نظامي و در كنار خودش سازما            فعاليت مي 

  . آن نفوذ در نهادها را به همراه دارد
كند، قانون اساسي كه جاسوسـي را جـرم دانـسته و              حزبي كه قانون اساسي را تأييد مي      

كند كه تعداد زيادي از       جاسوسي را منع كرده، در زماني از قانون اساسي حمايت و دفاع مي            
  . ركارند آن در جريان و امر جاسوسي دست اند كادر مركزي

كند و در واقع اعالميه       اي دادستاني انقالب به گرمي استقبال مي        حزب از اعالميه ده ماده    
آورد و حال اينكه در  اي در عمليات قانوني خود به حساب مي         دادستاني را به عنوان پشتوانه    

جريان دادن اسناد جهت قانونيت خود تعداد كادر مركزي را نصف تعداد واقعي اعضايي كه       
  . دهد  صورت ميست به وزارت كشوره
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كند و در انتخابات كانديدا اعـالم         حزب در فعاليتهاي اجتماعي به طور فعال شركت مي        
بـا  . اندركار بسط و گسترش سازمانهاي مخفـي اسـت    كرده و حال آنكه همزمان با آن دست    

 از رسـوخ و نفـوذ       فته امام كند و طبق گ     وجود اينكه حزب از جمهوري اسالمي حمايت مي       
در نهادها و در ارتش بايستي بر حذر باشد، ولي حزب تا آنجا كه در توان داشت، اگر چـه                    

  . اين توانايي ناچيز بود، ولي در حد توان اقدام به نفوذ كرد
رويـه    يري از خروج بي    براي تحكيم موقعيت ارز و جلوگ      دولت جمهوري اسالمي ايران   

ارز، خروج ارز بدون اجازه دولت را منع كرد و حال اينكه حـزب چنـد بـار ايـن عمـل را                       
  . بدون اجازه و خودسرانه انجام داد

كرديم، در كنار آن در تهيه        در حالي كه ما از قانونيت و فعاليت علني صحبت و دفاع مي            
كاغـذ و   ] مثل گـرفتن  [شورهاي بيگانه   هاي مخفي، در كنار آن به گرفتن كمك از ك           چاپخانه

  . كرديم اعمالي از اين قبيل كه فراوان است، اقدام مي
هاي اصلي، كه در واقع آخرين شـعار مـا در حيـات سياسـي قبـل از                    يكي از دو گانگي   

بنـاي  با اينكه تحليـل حـزب بـر م        : شود   مي  و عراق  دستگيري ما بود، مربوط به جنگ ايران      
 بـودن    بودن جنگ از طرف ايران و غير عادالنه بودن و به تحريك امپرياليسم امريكا               عادالنه

 و   بود، و در مراحل اوليه جنگ به درسـتي مـا از جنـگ عليـه صـدام                  جنگ از طرف عراق   
شد و آنجا      اعمال مي   آنجا كه سياست شوروي    كرديم، ولي آرام آرام      حمايت مي  حزب بعث 

  براي جلوگيري از گسترش نيروهاي بيگانه و خارج كردن شهرهاي ايران           كه نيروهاي ايران  
 گذاشت، شعار ما با شعار ارتجاع، كـه در          از تيررس توپخانه دشمن پا به درون خاك عراق        

شد، هماهنگ و همـصدا       قه از طريق كشورهاي ارتجاعي عرب و امپرياليسم ندا داده مي          منط
  . شد
  

  ماركسيسم، مكتبي بيگانه
بينم   طور كه در اول بحث اشاره كرديم، عامل اين دوگانگي را من در دو مسأله مي                 همان

  . كه يكي وابستگي بود و ديگري مكتب
 با جامعه ايران در قطبي كـامالً متفـاوت          واقعيت اين است كه از نظر مكتب، ماركسيسم       

شناسـي،    شناسـي، جامعـه     اين دو مكتب از نظر ايدئولوژي، اصول، اخـالق، روان         . قرار دارد 
از . شيوه زندگي، مالك و معيارها براي ارزيابي از هر نظر در دو قطب كامالً متفاوت هستند               

 مردم ميهن ما با ماركسيـسم آشـنا شـدند بـه نـسبت                گذشته و   سالي كه از انقالب اكتبر     60
  . ها دورتر و دورتر شده است آشنايي با ماركسيسم هر سال فاصله آنها با ماركسيست
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هاي ميليوني، كـه    يك اقليت ناچيز روشنفكر در قبال تودهها در جامعه ايران     ماركسيست
اگر اين تركيب   . دهند، در قطبي متفاوت قرار دارند       يل مي  را تشك  در واقع جمعيت كل ايران    

بينيم و بر سر حـزب        را با ملغمه وابستگي مخلوط كنيم نتيجه درست آن خواهد شد كه مي            
  . بستي كه ما با آن روبرو هستيم  آمد و بن ايرانتوده

  :  گفتعموييدر اين موقع، محمدعلي 
ايـن دوگـانگي    . داد  در واقع، ماهيت حقيقي حزب را همان سياست پنهانيش تشكيل مي          

هاي حزب ناشي از اين مطلب بود كه به درستي اشاره شد كه ماركسيسم بـراي                  در سياست 
بينـي در ايـن جامعـه         جامعه ايران يك امر به كلي بيگانه بود، حزبي كه براساس اين جهـان             

 فعاليت كند به كلي مطرود و دور از مردم خواهد بود و امكان فعاليت و جذب نيرو     بخواهد
. اي اين سياست دو گانـه را در پـيش گرفـت             حزب با توجه به چنين مسأله     . نخواهد داشت 

 از جمهـوري  : يگانه راه امكان حضور حتي حضور بسيار ضعيف، اتخاذ همين سياست بـود            
اي را تأييـد كـردن و          دفاع كردن، به قانون اساسي رأي دادن و اليحه ده مـاده            اسالمي ايران   

مسايلي از اين قبيل، ولي در پنهان مجموعه آن مسايلي كه در اينجـا مطـرح شـد، عمليـات                    
بنـدي اساسـي فعاليـت        خالف قانون، عمليات به كلي مغاير با قانون اساسـي كـه اسـتخوان             

  . داد ميپنهاني حزب را تشكيل 
 صحبتي خواهد داشت كه در      در رابطه با همين مسأله و در ادامه اين بحث آقاي گالويژ           

  . شده است، بفرماييد  هم به همين طريق مسأله عمل ميكردستان
  

   در كردستان؛ سياست شورويگالويژ
  : ، عضو كميته مركزي و مسئول سازمان ايالتي كردستانالويژعلي گ

هاي   پايان بر روان پاك شهيدان جبهه       الشأن و درود بي      عزيز و عظيم   سالم بر امام خميني   
هـاي    حـاكي از حقيقـت    مطالب فراواني كه در اينجا گفتـه شـد همـه آنهـا              . حق عليه باطل  

گونه حزب منحله توده و اين مطلبـي كـه در             دردناكي بود درباره سياست دورويانه و منافق      
يعنـي اگـر   . اين لپ مطلب بود. آخر گفته شد كه اين در واقع جز اين چاره ديگري نداشت     

مجبـور بـود در ظـاهر، در روزنامـه، در           . شـد   گفت به كلي فـاش مـي        واقعيت مطلب را مي   
پسند بگويد، ولي در عمـل كارهـاي ديگـري انجـام              ه، در حرف، مطالب زيبا و مردم      اعالمي
 خواهم از كردسـتان  خواهم وقت ميزگرد را بگيرم و مي من مي. شد اين از آن ناشي مي    . دهد

 كـه ايـن     خواهند بدانند      براي همه جالب است و مي      شروع كنم، براي اينكه مسأله كردستان     
 چـه    چگونه بوده است و به طور كلـي سياسـت حـزب در كردسـتان               سياست در كردستان  
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  . شكلي داشته است و داراي چه ماهيتي بوده است
خواهم بگويم كـه حـوادث     بپردازم، ميقبل از اينكه به خود سياست حزب در كردستان   

اند و به همديگر شباهت   سال اخير تقريباً دوقلوي هم بوده     40 در اين     و كردستان  آذربايجان
 در شـرايط تـاريخي       كردسـتان  دمكرات و تأسيس حزب     دمكراتهم تأسيس فرقه    . داشتند

 خاتمه  يعني در شرايطي پيدا شدند كه جنگ دوم جهاني        . شاء واحدي پيدا شدند   واحد از من  
خواسـتند يـك پايگـاه و نيرويـي ايجـاد        بود و مـي  در ايرانپيدا كرده بود و ارتش شوروي    

خـواهم تكـرار كـنم و بعـد           د و مـن نمـي      شرح دادن  همان جوري كه آقاي ابراهيمي    . بكنند
  و آذربايجـان   هـاي كردسـتان     حكومت چطور تأسيس شد و چگونه شد كه ايـن حكومـت           

بـه علـت اميـدوار    . بالدفاع ماندند و در معرض بالدفاعي قرار گرفتند و همه داغـان شـدند        
خود نايستادند و ملعبه قرار گرفتند و از بين         بودن به ديگران و به علت اين كه بر روي پاي            

. رفتند و چه فجايع بزرگي در نتيجه تكيه بر ديگران در آن منطقه به وجود آمد و الـي آخـر                    
  .  شرح دادند در نمونه آذربايجانخواهم تكرار كنم، براي اينكه آقاي ابراهيمي اين را من مي

 سـؤال خواهم مطلبي را براي هموطنان عزيزم توضيح بدهم كـه اغلـب               ا مي من در اينج  
مطـرح  [ها    در كتابها و در روزنامه    . كنند و اين مسأله در علم سياست هميشه مطرح است           مي

سـوزد    اي در اين منطقه مي       چه چيز است كه هميشه يك شعله       كه آيا مسأله كردستان   ] است
 چيست و سياست احزاب كمونيست از جمله حـزب تـوده    در كردستان و سياست شوروي  

  .  چه بوده است در كردستانايران
خواهم به طور مختصر راجـع بـه آن، آنچـه كـه                اصل مطلب است كه من مي      سؤالاين  

  . دهد بگويم وقت اجازه مي
 در چهـار كـشور      كنند و كردستان    اي است كه در آنجا كردها زندگي مي          منطقه كردستان

  .  واحدي هرگز وجود ندارد و هر كس بگويد بيهوده استقرار گرفته و كردستان
  است و كردسـتان تركيـه       خاك عراق   عراق  است و كردستان    خاك ايران  كردستان ايران 

 است، ولي ناسيوناليسم و امپرياليسم و اشـغالگران          خاك سوريه   است و سوريه   خاك تركيه 
ند و اين را ملعبـه دسـت خودشـان          خواهند يك كردستان واحد قالبي درست كن        هميشه مي 

طلبـي    هـاي توسـعه     قرار بدهند يك آلتي براي فشار وارد آوردن بكنند براي اجراي سياست           
  . اين يك مطلبي است كه بايستي ما اين را به درستي بدانيم. خودشان

رگ جهاني اسـت   يك دولت ابرقدرت بز شوروي. رسيم به شوروي    مي  آييم    آن وقت مي  
كه براي خودش سياستي دارد كه آن عبارتست از توسعه نفوذ و سيطره خود در تمام مناطق       

اش در اين مناطق روز بـروز و          خواهد منطقه نفوذ و سيطره       كه مي  جهان از جمله خاورميانه   
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زير پـرچم و بـه      . دانيم   هم مي   است و ما   اين سياست شوروي  . سال به سال توسعه پيدا كند     
به نام دفاع از انواع مسايل ظاهرالصالح       .  رهايي بخش ملي    عنوان سوسياليسم، به نام جنبش    
آيـد و دايـره نفـوذ و          كند و جلـو مـي       ها و جريانها دفاع مي      و غيره، از اين حركات و حادثه      

تمام دنيا از جمله     اين كاري است كه ما در     . دهد  سيطره خودش را در اين مناطق توسعه مي       
  . بينيم  ميدر منطقه خاورميانه
  هر وقتي كه شوروي    درباره كردستان .  هم عين همين مسأله وجود دارد      درباره كردستان 

شود از اين جرقه به سود همان سياست اسـتفاده كـرد،               زد كه مي   اي   جرقه ببيند در كردستان  
ايـن  ] تا. [آيد  زند و به كمك او مي       پاشد و آتش را دامن مي       فوراً بر روي اين جرقه نفتي مي      

اي به دست بيايد و اگر بداند         اي بشود و خالصه از اين يك نتيجه         جرقه تبديل به يك شعله    
  . كند كند و آن را رهايش مي  ه آن پشت ميآيد، ب كه از اين چيزي به دست نمي

  
  احزاب كمونيست منطقه و كردستان

دهد و اما احزاب كمونيست منطقـه         اش اين را تشكيل مي      اين سياستي است كه خالصه    
بـراي اينكـه    . كننـد   كه در اين چهار كشور هستند، اينهـا هـم در همـين خـط حركـت مـي                  

همـان ايـدئولوژي اسـت كـه اتحـاد      .  ـ لنينيزم است ماركسيسمي ايدئولوژي اينها ايدئولوژ
و آن وقـت ايـن احـزاب        .  دارند  دارد و اين احزاب همه شان وابستگي به شوروي         شوروي

. كننـد   بر همين خطي كه قبالً توضـيح دادم تنظـيم مـي       سياست خودشان را درباره كردستان    
 باالخره روزگاري سلطه     كنند كه در مناطق كردنشين      طور تنظيم مي    آن  كنند؟    نظيم مي چطور ت 

افتد به دست نيروهـايي       و سركردگي و تسلط و قدرت سياسي، اجتماعي، نظامي و غيره مي           
حاال چقدر موافقنـد    . كنند  كه شنوايي از احزاب كمونيست دارند و در آن سمت حركت مي           

در تمـام ايـن ممالـك ايـن         . وند اين بسته به جريان منطقـه دارد       ر  روند و يا نمي     و پيش مي  
  . مشي احزاب كمونيست است خط

  
   در كردستان ايرانسياست حزب توده

رسيم به طور مـشخص        مي .كرد   رفتار مي   چگونه در كردستان   ، حزب توده  حاال در ايران  
در چهـار سـال اخيـر حـزب منحلـه تـوده در كردسـتان بـا                  . به مسأله اين چهارسال اخيـر     

، بـا ديگـران     ها، با كومله    كرد با قاسملويي    گروههاي ضدانقالب وابسته به غرب مخالفت مي      
 افـشاي آن    كـرد، بـراي     هـا پخـش مـي       از راه سياسي، ايدئولوژي و غيـره، و انـواع اعالميـه           
براي چه؟ براي . كرد شان مي   كرد و افشا    گروههاي ضدانقالب وابسته به غرب و طردشان مي       
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اينكه آنها را طرد بكند و به تدريج حزب توده خودش و آنهايي كه شنوايي از حـزب تـوده        
ازماني  از لحاظ تشكيالتي و سياسي و سـ        دارند و نزديك به حزب توده هستند در كردستان        

ايـن حركـت    . جاي آنها را بگيرند و تبديل به نيروي سياسي آن منطقه بـشوند و الـي آخـر                 
اش هـيچ نـوع       بينيم حزب در برنامـه      مي. كردن درست همان سياستي است كه عرض كردم       

الب دفـاع  كنـد، از انقـ    دفاع مـي از جمهوري اسالمي ايران. ها وجود ندارد  اين صحبت ] از[
ولـي در عمـل     . كنـد و الـي آخـر        كند و ضد انقالب وابسته به غرب را در آنجا افشا مي             مي

هاي خـود را      كوشد كه در آنجا پايه      دوربرد و دراز مدت سياسي ايدئولوژي و غيره خود مي         
اين هم عبـارت  . اش را توضيح دادم براي هدفهاي دوربرد آينده    تحكيم و محكم كند و همه     

  . شود گفت  ميچيزي كه درباره كردستاناست از آن 
 چه ارتباطي دارد و آن ايـن اسـت كـه بايـستي دانـست كـه       اين مسأله ديگر با شوروي   

دانـيم و     هاي جهـان، ايـن را مـا سـالهاي سـال مـي               باالخره آن شعار اصلي تمام كمونيست     
رود و تمام جهـان، جهـان         به طرف كمونيسم مي   كه دنيا   ] اين است [ايم،    ايم و شنيده    خوانده

يعني اتحاد جماهير سوسياليستي جهاني خواهد شد، زير يك پرچم          . كمونيستي خواهد شد  
باالخره اين كردستان واحد به اصطالح به عنوان زيرپـرچم سوسياليـسم وارد اتحـاد               . واحد

اي است و دستاويزي است بـراي         ست و يك بهانه   اين يك عنواني ا   .  بشود جماهير شوروي 
اينكه اين قبيل مسايل را به اين ترتيب حل كنند و كشورهاي رنگارنگ و مناطق مختلف را                 

  . به اين صورت منظم و ملحق بكنند
  

  پيام به عناصر ضدانقالب در كردستان
 خـواهران و بـرادران عزيـز    اي. من يك پيامي دارم براي خواهران و برادران كردسـتاني   

 ايمـان  ، به اين جمهوري اسالمي، به امام خمينـي كردستاني، شما به اين انقالب بزرگ ايران      
دسـت امـام    . داشته باشيد، باور كنيد، دست اتحاد و اتفاق به سوي اين جمهوري دراز كنيد             

ايـن  . ن داشته باشيد كه اين جمهوري درد شما را دوا خواهد كـرد            اطمينا.  را بگيريد  خميني
از كوه پائين بياييد و برادران خودتان را        . ها و وسايل قتاله را كنار بگذاريد        تفنگها و مسلسل  
ايـن كارهـا، كـار      . اين كارها را ترك كنيد    . بيائيد با پاسدارها برادر شويد    . در آغوش بگيريد  

، جمهوري  جمهوري اسالمي ايران  . اين را تمام كنيد   . الب است اين كار ضد انق   . شما نيست 
اين را يك برادر ريش سـفيدتان بـه شـما بـا          . انقالبي است و درد شما را چاره خواهد كرد        

  . كند تمام ضمانتش تضمين مي
 چهـار سـال   اي كردستان، همان جواناني كه سه ـ  يك پيام ديگر دارم براي جوانان توده
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كنم كه به طـرف جمهـوري اسـالمي برويـد و پـرچم         گويم و توصيه مي     به آنها مي  . دويدند
انقالب . جمهوري اسالمي را محكم بگيريد و اطمينان داشته باشيد كه در راه انقالب هستيم             

اي جوانـان   . شود  انقالب همين جوري مي   . كه ديگر بال ندارد و انقالب طور ديگري نيست        
  . اين همان انقالب است كه شما به آن اميدوار بوديد. وستان من، مأيوس نشويدعزيز، اي د

  :  اظهار داشتعموييدر پايان اين بخش از مناظره، محمدعلي 
 خطاب به مردم كرد داشتند، عمدتاً متوجه آن عده قليـل،  در واقع پيامي كه آقاي گالويژ    

 است كه هنوز به راه درسـت و راه راسـت هـدايت    اي در كردستان  داران توده جوانان و هوا  
 به دفـاع از      در كنار ساير مردم ايران     نشدند و گرفتار كجرويها هستند، وگرنه مردم كردستان       

در كنـار بـرادران سـپاهي خودشـان بـا ضـدانقالب             ،  دستاوردهاي جمهوري اسالمي ايـران    
مايه كمال خوشوقتي است    . پردازند  جنگند و هر جا ضروري باشد به جانبازي و ايثار مي            مي

  . كه آن هواداران عده قليلي هستند و اميد كه آنها هم به راه صحيح و درست هدايت بشوند
  

  1 ـ جلسه دومميزگرد سران حزب توده: ب
  : ، اداره كننده ميزگرد، بحث را چنين آغاز كردعموييمحمدعلي 

 و با سالم  رهبر بزرگ انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران    با سالم به امام خميني    
 و با سالم به مردم شـريف و          عراق هاي نبرد عليه متجاوزين بعث      و درود به ايثارگران جبهه    

قهرمان كه با حضور يكپارچه خود در سنگرهاي كار و پيكار، پيروزيهاي بزرگي را موجـب             
  ايـران  در ادامه بحث درباره ميزگردي كه با شركت رهبران و مسئوالن حزب توده            . اند  گشته

 چندي پيش از نظر عزيزان گذشت، اينك بخـش دوم            ترتيب داده شده بود و بخش اول آن       
  . اين ميزگرد را شاهد خواهيم بود

كنم اجماالً خودشـان      كنندگان در اين مصاحبه تقاضا مي       ت از شركت  سؤاالپيش از آغاز    
  . را معرفي نمايند

  . كزي و مسئول شعبه انتشارات توده، عضو كميته مرمحمد پورهرمزان
، عضو هيأت سياسي، عـضو هيـأت دبيـران، مـسئول امـور شهرسـتانها و                 رضا شلتوكي 
  . مسئول امور خبر

  . ه، عضو كميته مركزي، عضو شعبه مركزي كارگريديد آصف رزم
  . ، عضو كميته مركزي و سرپرست شعبه مركزي كارگريمهدي كيهان
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ي، عضو هيأت سياسي، عضو هيأت دبيران، مسئول تـشكيالت كـل حـزب              اهللا ميزان   فرج
  . توده

مـسئول فرقـه دمكـرات      ، عضو هيأت سياسي، دبير كميته مركزي و         انوشيروان ابراهيمي 
  .  سازمان حزب در آذربايجانآذربايجان

، مسئول شعبه امور    ، عضو هيأت سياسي، آخرين مسئوليتم در حزب توده        حسين جودت 
  . كارگري و دو سال و چندي است كه ديگر مسئوليت ندارم

، عضو كميته مركزي، آخرين مسئوليتم در ايران، مسئول شعبه بازرسي       احمدعلي رصدي 
  .  و عضو شعبه مركزي بازرسي و رسيدگيو رسيدگي سازمان ايالتي تهران

  .  ايرانزب توده، تا قبل از انحالل، دبير اول كميته مركزي حنورالدين كيانوري
  . ، عضوت هيأت سياسي، مسئول تشكيالت مخفيمحمدمهدي پرتوي

 در  ، عضو كميته مركزي، آخرين مسئوليتم مسئول سازمان ايالتي حزب توده          علي گالويژ 
  . كردستان

  . ، عضو هيأت سياسي، عضو هيأت دبيران و مسئول سازمان ايالتي تهرانعباس حجري
  . ، عضو هيأت سياسي، دبير كميته مركزي، مسئول شعبه مطبوعاتمنوچهر بهزادي

، عضو كميته مركزي حزب منحله توده، عضو شعبه مركزي بازرسـي            هاپن  حسن قائم   غالم
  . و رسيدگي، عضو هيأت تحريريه نامه مردم

، عضو مشاور كميته مركزي، مسئول بخشي از سازمان مخفي حـزب            شاهرخ جهانگيري 
  . توده

  . ، مسئول كميته بخش چهار ناحيه شمالفريدون فم تفرشي
  . ، مسئول تداركات و عضو كميته مركزيگاگيك آوانسيان

  
  ها و اهداف ها، انگيزه ه؛ جاسوسي، ريشهپنا قائم

ـ    . از مهمترين تبعات رسيدگي، وابستگي اسـت      : عمويي ه پنـا   ه، آقـاي قـائم    در ايـن زمين
  . توضيحاتي خواهند داد

با درود فراوان به رهبر كبير انقالب شكوهمند اسـالمي و بنيانگـذار جمهـوري             : هپنا  قائم
  .  ايران و سالم به مردم شهيد پرور و ايثارگر امام خمينياسالمي ايران

، ريشه و من سخنانم را تحت عنوان وابستگي و تبعيت حزب منحله از سياست شوروي       
  . كنم منشاء فعاليتهاي جاسوسي اين حزب آغاز مي

 رهبـران و     آميز حزب منحله توده كه امروز در مصاحبه          ساله فعاليتهاي خيانت   40تاريخ  
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هاي قبلـي     در مصاحبه . بيانگر اين واقعيت است   شود، شاهد زنده و       مسئوالن آن منعكس مي   
، چگونـه رهبـري حـزب، از سياسـت           مـرداد  28گفته شد كه در مسايل سياسي، تا كودتاي         

 هـايي كـه در ايـران     بود و به جنبش   هاي شوروي   رو سياست   كرد و دنباله     تبعيت مي  شوروي
كنم كه مؤسسين حـزب         من روي اين مسئله تكيه مي     . پديد آمده بود، از اين راه خيانت كرد       

 بودند و يـا      و رهبران اوليه حزب توده، عالوه بر اين كه عده ايشان وابسته به شوروي              توده
كردنـد و     براي شوروي جاسوسـي مـي      تحصيل كرده بودند، حتي بعضي از آنها         در شوروي 

، رهبـران و    يعني مسئله وابستگي و جاسوسي حـزب تـوده ايـران          .  بودند جاسوس شوروي 
  . اعضاي آن از همان آغاز تأسيس اين حزب وجود داشت

  
   و حزب تودهسازمان امنيت شوروي

ي آن در خـارج، پـس از          كنم، روي مسئله دوران اقامت حزب، رهبـر          تكيه مي  اينجا من 
 كه عده زيادي از رهبران حزب        مرداد 28 و پس از كودتاي      دمكراتشكست حكومت فرقه    

 فـرار كردنـد و در   ر عمده به شـوروي طو  و اعضاي آن به كشورهاي سوسياليستي و به   توده
، با رهبران و اعضاي اين دو حزب يعني         چگونه سازمان امنيت شوروي   . آنجا اقامت گزيدند  

 اي از آنها را به عنـوان جاسـوس خـودش،             و حزب توده تماس گرفته و عده       دمكراتفرقه  
 كـه در ايـن       كـساني .  آوردن اخبار و اطالعات درون حزبـي، اسـتخدام كـرد            براي به دست  

مصاحبه شركت دارند و در خارج اقامت داشتند، بخش اعظم آنها يعني اكثريتشان از همين                
اشخاص هستند كه به عنوان نمونه خود من، كه ما، در تمام دوران اقامت در خـارج، يعنـي                   

 عـالوه بـر   رهبران حزب كمونيـست شـوروي  . داديم  را انجام مي سال اين وظيفه   30حدود  
اينكه تمام زندگي حزب را زير كنترل و نظارت خودشان قرار داده بودند و در تمام مجـامع      

ام كرد و تمـ   مي  شركتحزبي و مجالس و جلسات حزبي نماينده حزب كمونيست شوروي    
 به دستور هاي حزب، در درون حزب و در داخل ايران    مشي  تغييرات، چه در سياست و خط     

يعني اگر آنهـا    . شد  و اجازه توصيه آنها بوده، تغييرات در رهبري هم به وسيله آنها انجام مي             
تـي  وجه ممكـن نبـود كـه در رهبـري تغييرا            دادند، به هيچ    كردند، اگر اجازه نمي     توصيه نمي 

در دوران  . يعني تمام تغييرات، چه در سياسـت حـزب و چـه در رهبـري آن               . حاصل بشود 
 و احيانـاً    اقامت در خارج ما ديديم، تمامش با اجازه و توصيه و دسـتور مقامـات شـوروي                

 جاسوسـي   وياينكه اين اشخاص بـراي سـازمان امنيـت شـور          .  بود سازمان امنيت شوروي  
دادنـد، آنهـا چـه        بردنـد بـه آنهـا مـي         كردند، يعني اخبار و اطالعات درون حزب را مـي           مي

خواستند يك كانال مستقيم در داخل حزب داشته باشند و از تمام              منظوري داشتند؟ آنها مي   
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ر دوران اقامـت در     بـراي اينكـه د    . گذرد بـا اطـالع باشـند        جرياناتي كه در داخل حزب مي     
خارج، اختالفات در درون رهبري حزب توده بيش از پيش نمو كرد و توسعه يافت و ايـن                  

خواسـتند    كـرد و آنهـا مـي        اختالفات هميشه به بدنه حزب، به سازمانهاي حزبي سرايت مي         
 هاي ضدشوروي   تواند رگه   ببينند ريشه اين اختالفات چيست؟ و اين اختالفات تا حدي مي          

كردنـد،    داشته باشد؟ بخصوص اينجا مسئله مهمي كه پيش آمد و آنها بسيار به آن توجه مي               
 به مسئله اختالفاتي بود كه در جنبش كمونيستي، بين نظريات مائوئيستي و نظريات شوروي        
شود   وجود آمد، كه چند نفر از رهبران حزب توده هم داراي نظريات مائوئيستي بودند و مي               

، از رهبري حزب كنار گذاشته شدند كـه     گفت با توصيه و دستور حزب كمونيست شوروي       
جريان آن پلنوم يك جريان مفصلي است كه حتماً دوستان ديگر به آن اشاره خواهند كرد و                 

ترل خـود را بـر زنـدگي حـزب برقـرار         تمام نظارت و كن    از اين راه سازمان امنيت شوروي     
دادند، بدون اطالع حزب و بـدون اطـالع از سـاير               كه اين عمل را انجام مي       كساني. كرد  مي

 داشـتند   اعضاي حزب بود، يعني اينها يك رابطه مستقيم با مأمورين سازمان امنيتي شوروي            
  . و كس ديگري از اين اطالع نداشت

  
  يايدئولوژي و جاسوس

كه در خارج اقامـت       كنيد به اينكه اعضاي حزب، كساني       شما در اينجا اشاره مي    : عمويي
با توجـه  . دادند  مي و مقامات امنيتي شورويداشتند، گزارشاتي به حزب كمونيست شوروي     

كردنـد، يـا      ارش را به حزب تـسليم مـي       اي از اين گز     به اينكه عضو حزب بودند، آيا نسخه      
  شد؟  اينكه فقط به مقامات شوروي تسليم مي

دادند و رهبري حزب      گونه اطالعاتي به حزب نمي      نخير، در اين مورد اينها هيچ     : هپنا  قائم
 اخبار مستقيماً   اين اطالعات و  .  نداشت گونه اطالعي از ارتباط اينها با مأمورين شوروي         هيچ

  . شد  شوروي داده ميب. گ. به مأمورين كا
دادنـد، از     اينجا ممكن است اين مسئله پيش بيايد كه اين افراد كه اين كار را انجـام مـي                 

كردند؟ من بايد بگـويم كـه معيارهـاي           لحاظ اخالقي خودشان چطور به اين مسئله نگاه مي        
گونـه    بيني ماركسيستي ما و ما هيچ       گرفت از جهان     ما نشأت مي   اخالقي ما و موازين اخالقي    

دانـستيم بـه      يعنـي ايـن را يـك خـدمت مـي          . قبحي براي اين عمل خودمان قايـل نبـوديم        
 چون آن موقع به آن معتقد بوديم و چـون مركـز سوسـياليزم را هـم شـوروي                  . سوسياليسم

 خدمت بشود، از هر راهي، پس ايـن بـه ايـده و              گفتيم هر چقدر به شوروي      دانستيم، مي   مي
  . هدف ما كمك شده
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  جاسوسي پس از انقالب اسالمي
 و  هاي جاسوسي پس از پيروزي انقالب شـكوهمند اسـالمي در ايـران              در مورد فعاليت  

يكي از اين پوشـشها، شـركتي بـود بـه نـام شـركت               . پوششهاي آن چند كلمه صحبت كنم     
كردنـد و ايـن شـركت يـك           زرگاني كه دو نفر از اعضاي رهبري حزب در آن فعاليت مي           با

 را از راه اين شركت به       پوششي بود كه حزب به وسيله اين شركت، اخبار و اطالعات ايران           
 كمكهاي پـولي    هاي خود   از جمله كمك  . داد   مي مأمورين سفارت يا سازمان امنيت شوروي     

 دريافـت   و جنسي و ساير كمكهاي خودش هم، احياناً از طريـق ايـن شـركت از شـوروي                 
هاي نظامي بود كه حزب، عليـرغم اعـالم           هاي مخفي و سازمان     مسئله ديگر سازمان  . كرد  مي

 طـور   علني فعاليت خودش به وجود آورده بود و در اين باره هم مسئولين اين سـازمانها بـه                 
اين دو سازمان با اينكه هدف اسـتراتژيك آنهـا، همـان هـدف             . مفصل صحبت خواهند كرد   

براندازي نظام جمهوري اسالمي بود، ولي در اين چهار سـال فعاليتـشان كـامالً در خـدمت            
 متمركـز شـده بـود، يعنـي از نيروهـاي            جاسوسي و كسب اخبار و اطالعات براي شوروي       

كردنـد، بـه رهبـري حـزب          دهاي انقالبي، اخبار و اطالعات را جمع مـي        مسلح، از ساير نها   
  . شد هاي جاسوسي داده مي دادند و از طريق رهبري، به ارگانهاي امنيتي و سازمان مي

در واقع، شما مسئله جاسوسي را بـه دو نـوع تقـسيم كرديـد، يكـي جريانـات                   : عمويي
كردند از اعضا كه گزارشـاتي دربـاره           طلب مي  جاسوسي درون حزب كه مأمورين شوروي     

نوع . كردند بدون اطالع رهبري حزب   درون حزب بدهند كه مستقيماً گزارش را دريافت مي        
دربـاره كـسب اخبـار و       .  به خود حزب محـول شـده بـود         اي بود كه از طرف        دوم، وظيفه 

رسـيد و از آن طريـق نيـز بـه دسـت               بـري مـي   اطالعات و مسايلي كه از بدنه حزب به ره        
  بندي بود؟  منظورتان همين تقسيم. رسيد  ميشوروي
براي اينكه در دوران پس از انقالب شكوهمند اسالمي در          . طور است   كامالً اين : هپنا  قائم

تـرين اشـخاص در       ان رهبري و مسئول    و مسئله جاسوسي، معلوم شد كه عاليترين ارگ        ايران
يعني . شده  زدند و اين عمليات به دستور آنها انجام مي          رهبري حزب، به اين عمل دست مي      

 قـرار   طور مستقيم يا غير مستقيم در خدمت جاسوسي بـراي شـوروي             طور كلي حزب به     به
  . گرفت مي

كردند و    ز نهادهاي انقالبي جمع مي    مسئله ديگر عوامل نفوذي بود كه اينها هم اخباري ا         
  . شد  داده مي و محافل شورويبه همين ترتيب باز هم به ارگانهاي شوروي

، مسئله ديگر، اعزام غيرقانوني و غيرمجاز دانشجو به خارج بود، بخصوص به شـوروي              
  ايـران   تربيت بشوند، يعني نسل جاسوس در حزب توده        كه اينها هم براي آينده در شوروي      
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،  هستند، به وسيله تحصيل و اقامـت آنهـا در شـوروي             كه وابسته به شوروي     و نسل كساني  
ابـستگي خـودش    انجام و عملي بشود و در آينده هم حزب به همين زندگي جاسوسي و و              

  . ادامه بدهد
مسئله ديگري كه من به عنوان عضو شـعبه مركـزي بازرسـي از بـسياري شهرسـتانها و                   

آوري اخبـار و اطالعـات در تمـام           هاي حزبي ديدن كـردم، مـسئله جمـع          استانها و سازمان  
آمدند به حـوزه      كه مي   يعني كساني . هاي حزب ما بود     هاي حزبي بود كه يكي از برنامه        حوزه

 روز از جلسه قبل تا حـاال را بـه           15بايست اخبار و اطالعات آن هفته يا          ل از هر چيز مي    قب
گونه اخبـاري بـود كـه بـاالخره در            مسئوالن بدهند كه اين اخبار و اطالعات هم شامل همه         

آمـد و از      شد، به دست رهبري مي      مركز حزب، در شعبه مركزي اخبار و اطالعات جمع مي         
  . كرد اخباري كه الزم بود به خارج سرايت ميآنجا هم خود به خود، 

  
  براندازي، هدف استراتژيك حزب توده

  : توان چنين توضيح داد درباره اهداف جاسوسي، من بايد عرض كنم اين اهداف را مي
آوري اخبار و اطالعات از طريق سازمان نظامي، سـازمان مخفـي و عناصـر                 اوالً از جمع  

كردن اين نقاط ضعف و در نتيجـه          دن به نقاط ضعف نهادهاي انقالبي، بزرگ      نفوذي، پي بر  
ي آن ضـربه      ايجاد پراكندگي و تضعيف آنها و بـراي موقـع الزم فـراهم كـردن زمينـه، بـرا                  

  . براندازي عليه جمهوري اسالمي كه هدف استراتژيك حزب بود
 كه اين اخبار و اطالعـات بـه         هدف دوم اعتماد و جلب كمكهاي هر چه بيشتر شوروي         

شد كه فقط به اين سازمان كمك بكند و در موقع الزم، اگر الزم باشـد حتـي بـا          آن داده مي  
كمك نظامي، مداخله نظامي يا به اشكال ديگري به اين سازمان، يعني حزب منحلـه تـوده،                 

م كمك بكند كه اين حزب بتوانـد قـدرت سياسـي را در كـشور بـه دسـت بيـاورد و نظـا                       
  . جمهوري اسالمي را براندازد

  
  ؛ پديده جاسوسي در حزب تودهپرتوي

اشاره شد به اينكه سازمان مخفي، تشكيالت پنهاني كـه جنـب سـازمان علنـي                : عمويي
 اش، برنامه كوتاه مـدت آن، عمـدتاً در جهـت گـردآوري              كرد، كار روزانه    حزب فعاليت مي  

مـسئول سـازمان    .  بـود  اخبار و اطالعات، در جهت در اختيار گذاشتن به مأمورين شوروي          
  .  توضيحاتي در اين زمينه خواهند دادمخفي حزب آقاي مهدي پرتوي

 و بـا    با درود فراوان به رهبر كبير انقالب و بنيانگذار جمهـوري اسـالمي ايـران              : پرتوي
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هاي جنـگ تحميلـي و بـا          سالم به مردم قهرمان و ايثارگرمان، به ويژه رزمندگان دلير جبهه          
قبل از هـر    . هاي سازندگي جامعه نوين اسالمي ايران       سالم به جهادگران و پيكارگران سنگر     

تا به افـشاي حقـايقي بپـردازم كـه          خواهم از اين فرصتي كه به من داده شده            چيز اجازه مي  
اميدوارم كه اين مختصر اذهان كساني را كه هنـوز          . ام سپاسگزاري كنم    تاكنون به آنها رسيده   

انديشي و گمراهي هستند روشن بسازد و از احتمال لغزيدن ديگران به اين بيراهـه      دچار كج 
  . بكاهد

  
  شكنجه و اقارير اجباري

پـردازي   هـاي دروغ  اي كه دسـتگاه  ارزار تبليغاتي رذيالنه دانم در مورد ك     در آغاز الزم مي   
هـا، پيرامـون    شرق و غرب، پس از دستگيري رهبري و به ويژه پس از پخش اولين مصاحبه           

هاي تلقيني و داروهاي شيميايي و غيره به راه انداختنـد             هاي وحشيانه، آمپول    افسانة شكنجه 
اي عـرض     ها پنهان بدارند چنـد جملـه      سازي  تا شايد چهره واقعي خودشان را پشت اين جو        

  . كنم
واقعيت اين است كه تجربه تاريخي و مبارزات انقالبي ملتها ثابت كرده كه هيچ شكنجه           

خواه را به زبوني و ذلت پايمال كردن اعتقادات           تواند انسانهاي شريف و آرمان      و تلقيني نمي  
. قعـي و انـساني و خالـصانه باشـد         و آرمانهايشان وادار سازد؛ اگر آن اعتقادات و آرمانها، وا         

هـاي حيـواني ايـن رژيـم و            در برابر شكنجه   مقاومتهاي حماسي اكثر مبارزان ضدرژيم شاه     
هـاي   گاههاي رژيم  خواه در تمام شكنجه     هاي مقاومت زنان و مردان رزمنده و عدالت         حماسه

هـاي جمهـوري    نـدان امـا در ز . فاشيستي و ارتجاعي در سراسر دنيا گويـاي ايـن ادعاسـت       
وقتـي انـسان خـودش را در زنـدان مـردم و             . اي ديگر اسـت     اسالمي وضع به كلي به گونه     

مانـد   بيند و به دور از حصارهاي حزبي و تشكيالتي با خويشتن خويش تنها مـي          انقالب مي 
توانـد در برابـر       انديـشد، چگونـه مـي       و مستقالنه به عملكردهاي خودش و همراهانش مـي        

اي از صـداقت و شـرف انـساني           ب و مردم، اگر در خودش كوچكترين نشانه       حقانيت انقال 
سراغ داشته باشد، مقاومت كنـد؟ مـا چـه در نظريـات و چـه در عملكردهايمـان حقانيـت                  

  . نداشتيم
. پس به ناچار در زندان انقالب و مردم، در برابر حقانيت آنها، سر تسليم فـرود آورديـم                

پردازيهـاي    سازيها و دروغ    كنم كه برخالف شايعه     الم مي جا با صراحت اع     به هر حال در اين    
ضد انقالب داخلي و خارجي برخـورد بـرادران مـسئول زنـدان بـا مـا نـه تنهـا بـه دور از                    

  . اي انساني و سازنده است گيري و اعمال فشار، بلكه به نحو غير منتظره انتقام
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  وابستگي و جاسوسي 
، ، به نفع شورويهاي جاسوسي در حزب توده   سابقه فعاليت : اما درباره مسئله جاسوسي   

با تاريخ اين حزب درآميخته، چرا كه از يك سو بنيانگذاري حزب توده و حتـي نامگـذاري      
در . ، در شرايط اشغال ايران توسـط نيروهـاي متفقـين، صـورت گرفـت              آن توسط شوروي  

چـون و چـرا بـوده          مطلـق و بـي     يس، وابستگي حزب به شوروي    نتيجه از همان ابتداي تأس    
شود بين دو مقوله جاسوسي و وابستگي حد فاصـلي قايـل              از سوي ديگر اصوالً نمي    . است

يك حزب وابسته، طبعاً اطالعات مكتـسبه خـودش را از كـشوري كـه در آن فعاليـت                   . شد
دهـد و دسـتورات و        ودش قـرار مـي    كند، در اختيار دولت يـا حـزب دولتـي متبـوع خـ               مي

كـه آن دولـت    آوري هرگونـه اطالعـاتي   هاي آن حزب يا آن دولت را در مورد جمع  رهنمود
متأسفانه من از   . كند  چون و چرا و در نهايت تالش و كوشش عملي مي            الزم داشته باشد، بي   

ع هاي قبـل از پيـروزي انقـالب اطـال           هاي جاسوسي حزب در سال      چگونگي موارد فعاليت  
كه وابستگي و جاسوسي دوروي يك سكه هـستند، در      ز آنجايي   ولي ا . كامل و دقيقي ندارم   

البتـه در   . كـنم    بيان مي  هاي وابستگي كامل حزب را به شوروي        زير فهرست ناقصي از نشانه    
 اينك من به اختـصار بـه      . اند  كنندگان در اين مصاحبه توضيح داده       اينجا مفصالً ديگر شركت   

  . پردازم اين موارد مي
  

  محورهاي وابستگي در زندگي حزب توده
 و تحـت  ، بـه دسـتور مـستقيم شـوروي      1320 در مهرمـاه     بنيانگذاري حزب تـوده   : اول

  . حمايت ارتش سرخ
 در مـورد پـذيرش عبدالـصمد        متابعت رهبري حزب از دستور سـفارت شـوروي        : دوم

الزم به تذكر است كـه قبـل از         . 1323 به عضويت و سپس رهبري حزب در سال          كامبخش
شد، به اين علت كه در سالهاي قبل      تا سه سال به عضويت حزب پذيرفته نمي        آن، كامبخش 
 از  كـامبخش .  را به پليس رضاشـاهي لـو داده بـود           به رهبري دكتر اراني     نفر 53از آن گروه    

  .  بود و عامل كمينترن در ايرانسالها قبل مأمور سرسپرده شوروي
  . ر امتياز نفت شمال مبني بپشتيباني نظري و عملي حزب از درخواست شوروي: سوم

  . ، اين عامل سرسپرده امپرياليسم، به دستور شورويشركت حزب در كابينه قوام: چهارم
الـساعه دمكـرات      متابعت و پشتيباني كوركورانـه حـزب از تأسـيس فرقـه خلـق             : پنجم

  .1324 در سال آذربايجان
نگهداري پنهاني سازمان افسري حزب عليرغم تـصميم اكثريـت كميتـه مركـزي              : ششم
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  . ، توسط تني چند از رهبري حزب و انحالل آن، به دستور شوروي1325حزب در سال 
مخالفت حزب با شعار ملـي شـدن نفـت در سراسـر كـشور، بـه منظـور امكـان                     : هفتم

  .  به شورويت شمالواگذاري امتياز نف
نفـت ضـد امپرياليـستي      ] نهـضت [ و   مخالفت حزب با دولت ملي دكتر مـصدق       : هشتم
  . 32 تا 29سالهاي 
  .  مرداد28نقش منفعل حزب در جريان كودتاي  :نهم
 حزب به كودتاچيان و خارج نكردن آنها از         فسريكت بسته تحويل دادن سازمان ا     : دهم

  . زير ضربه
جنايات و ترورهاي متعددي كه به دستور رهبري حزب يـا بخـشي از رهبـري                : يازدهم

 انجام   مرداد 28هاي قبل و بعد از كودتاي         طلبانه آنها در سال     حزب در جهت مقاصد قدرت    
هـاي خـونين و مدهـشي اسـت كـه در همـان سـالها در                   كه يادآور جنايات و تصفيه    گرفته  

  . گرفت  انجام مي و عمال او در حزب و در دولت شوروي به دستور استالينشوروي
عضويت رسمي اكثر اعـضاي كميتـه مركـزي حـزب و مـسئولين حـزب در                 : دوازدهم

.  و كشورهاي سوسياليستي در سازمان جاسوسي و اطالعاتي كـا          امت در شوروي  سالهاي اق 
 و اشتغال آنها به جاسوسي عليه يكديگر در داخل صفوف حزب و در نتيجـه ايجـاد                  ب.گ

 كـه اگـر      ترس و ارعاب در بين پناهندگان سياسي در كشورهاي سوسياليـستي، بـه طـوري              
كرد با انواع خطـرات، از         مي  مخالفتي با نظريات و القائات رسمي شوروي       كسي كوچكترين 

 از رهبران فرقه دمكـرات  وري  شد، كه نمونه آن قتل جعفر پيشه        جمله خطر مرگ، روبرو مي    
  .  بودآذربايجان

اي و     در سياسـتهاي برنامـه     زب از دسـتورات شـوروي     روي و متابعت ح     دنباله: سيزدهم
  . تعيين رهبري حزب در تمام دوران فعاليت حزب در خارج كشور

پس از پيروزي انقالب اسالمي و بازگشت رهبري حزب بـه داخـل كـشور،               : چهاردهم
كسب اطالعات  . ودش   گشوده مي  اي در فعاليتهاي جاسوسي حزب به نفع شوروي         فصل تازه 

، كند و همه جاسوسان رسمي و غيررسـمي شـوروي    گسترش عجيبي پيدا مي    براي شوروي 
. افتند در داخل صفوف حزب كه از خارج به داخل منتقل شده بودند، به تكاپو و فعاليت مي                

، در زير پوششهاي گوناگون ايجـاد       گيري با مأموران شوروي     هاي متعددي براي ارتباط     كانال
اطالعي آنها از ماهيت روابط       با سوءاستفاده از اعتماد اعضاي حزب به رهبري و بي         . شود  مي

هاي حزبي به شبكه     ، زير پرده ضخيمي از تبليغات فريبكارانه، تمام سازمان        حزب با شوروي  
آنكه گردآورندگان اين اخبار و اطالعات بداننـد          د، بي شو   تبديل مي  جاسوسي براي شوروي  
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  . اند كه در خدمت چه مقاصد پليدي قرار گرفته
ي از  ا متأسفانه سوءاستفاده رهبـري حـزب از اعتمـاد و اعتقـاد صـميمانه عـده             : پانزدهم

بـه   و ايمان و بـاور آنهـا         كادرهاي حزب در داخل كشور به رهبري حزب و اتحاد شوروي          
هاي جاسوسي در داخـل       اين شعارها و ادعاهاي فريبنده، ابعاد آلودگي به سياست و فعاليت          

از جمله و به عنوان نمونه، من عملكـرد         . كند   وسعت بيشتري پيدا مي    حزب به نفع شوروي   
  .كنم خودم را ذكر مي

  
  ارتباط با مأمورين اطالعاتي شوروي

هـاي    ماه به دستور رهبري حزب بـا يكـي از ديپلمـات   4 به مدت  59ال  من در اوايل س   
شد به دستور   ارتباط برقرار كردم و طي مالقاتهايي كه در خيابان انجام مي         در تهران  شوروي

رهبري حزب، اطالعات و اسناد نظامي خاصي را كه مـورد درخواسـت شـورويها بـود، از                  
  . دادم ز اعضاي حزب در ارتش تهيه و در اختيار او قرار ميطريق بعضي ا

 وسايلي براي تسهيل اين كار در اختيار من قرار داد، از            در اين رابطه، آن مأمور شوروي     
كنيـد كـه بـراي عكـسبرداري از اسـناد در              جمله دوربيني كه در اينجا هست و مشاهده مي        

. كـرد   فيلم آن، هزار عكس را يكجا و با سرعت تهيه مي          اختيار من گذاشته شد و يك حلقه        
  . مورد ديگر، دادن يك راديو به من بود

اي در سـفارت      گرچه اين راديو يك راديـوي معمـولي اسـت ولـي از طريـق فرسـتنده                
شد كه مـشروح آن البتـه در پرونـده          پيامهايي به رمز به صورت مورس فرستاده مي        شوروي
شود به عنوان نمونه ذكر كرد و ماهيت ايـن رابطـه را               مورد ديگري را كه مي    .  است مضبوط

 دهد، اين بود كه آن مأمور شوروي         را نشان مي   دهد و ماهيت مقاصد شوم شوروي       نشان مي 
ه پـول    بار كه در مورد تهيه آن اطالعات و اسناد تأخيري روي داده بود پيشنهاد كرد كـ                  يك

كنند، داده بـشود كـه مـن          در اختيار ما قرار بدهد كه به اين افرادي كه اين اسناد را تهيه مي              
كنند عضو حزب هستند و بـه خـاطر           مخالفت كردم و گفتم كساني كه اين اسناد را تهيه مي          

كنند و پول الزم نيست و اين مسئله را همان موقـع بـه رهبـري                  حزب اين اسناد را تهيه مي     
 اطالع دادم ولي به هر صورت دادن پول براي آنها امري كامالً عادي و در جهـت                حزب هم 

  . هاي جاسوسي آنها بود پرورانه و فعاليت مقاصد عمومي جاسوس
قبـل  . شد  آن مدتي كه من ارتباط داشتم محدود نمي       ] به[گونه اطالعات و اسناد       البته اين 

 بعـداً برخـي از مـواردش را سـاير     و بعد از آن هـم ايـن گونـه فعاليتهـا ادامـه داشـت كـه          
  . كنندگان در اين مصاحبه به اطالع خواهند رساند شركت
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  روشهاي استتار جاسوسي حزب 
دانست افشاي جاسوسي و سرسپردگي او به هر نحوي حزب             كه مي  رهبري حزب توده  

كـرد كـه از        مي رو خواهد كرد، همواره كوشش      را با خطر اضمحالل و فروپاشي سريع روبه       
  . خنثي بكند] را[دو طريق اين خطر 

كرد   رهبري حزب در تمام طول تاريخ خود كوشش مي        . كاري مطلق     از طريق پنهان  : اول
 از نظر مردم و اعـضا و هـواداران حـزب كـامالً              چگونگي و ماهيت ارتباطش را با شوروي      

دهـاي مبتنـي بـر جاسوسـي و فرمـانبري      بدين منظور در تمام روابـط و عملكر     . پنهان بكند 
فروپاشي سـريع حـزب بـه       . كرد   سياست اكيد پنهانكاري را مراعات مي      خودش از شوروي  

اي از اين روابط و عملكردها توسط برادران سپاه خـودش دليـل               دنبال كشف و افشاي پاره    
  . گوياي اين امر بود

 رهبري حزب در سراسر تاريخش همواره       .دوم، از طريق تبليغات گسترده و ظاهرفريب      
فريبانه چنـين وانمـود بكنـد     كرد با تبليغات گسترده و توجيهات تئوريك و عوام         كوشش مي 

اساس است كه ساخته دستگاههاي       اي بي   كه اتهام وابستگي و جاسوسي به حزب تنها شايعه        
روهـاي بـه    جاسوسي و تبليغاتي امپرياليـستي و ارتجـاعي بـراي جلـوگيري از پيـشروي ني               

 و  ها است و دفاع علني همه جانبه حزب از اتحاد شوروي            اصطالح انقالبي يعني كمونيست   
ناپذيري و صـحت      كليه سياستهاي داخلي و خارجي آن تنها بر اعتقاد منطقي حزب به خلل            

ان رهبري با ايـن تبليغـات دروغـين و فريبنـده، هـزار            . قانونمندانه اين سياستها مبتني است    
اطالع را طي چند نسل فريب داد و آنها را در جهت مقاصد شوم خود به                 جوان پرشور و بي   

  .   بازي گرفت
  

  دادخواست عليه شوروي
  . اي بشود  در اين مورد هم اشارهدر اينجا الزم است به نقش شوروي

 و ابعـاد فجـايع تبعـي آن پـي ببـريم نقـش               هر چه بيشتر به عمق وابستگي حزب توده       
 بـه   اتحاد شـوروي  . شود   براي ما بيشتر روشن مي      در ايران  گرانه شوروي   رياكارانه و مداخله  

اش در مورد عدم مداخلـه در امـور           خود اجازه داد عليرغم تمام دعاوي و اصول اعالم شده         
ورهاي ديگر، به رسميت شناختن حق ملل در تعيين سرنوشت خـود، برابـري و               داخلي كش 

استقالل همه احزاب به اصطالح برادر و غيره، چنين گستاخانه با سرنوشت ملت همسايه و               
 سـال از طريـق      40 بازي بكنـد و در طـول بـيش از            حزب به اصطالح برادر خود در ايران      

 مداخله كـرد، بلكـه ّآن را   خته بود نه تنها در امور داخلي ايران       كه خودش در ايران سا      حزبي
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پوشي كـرد    هاي آن را پرده     ها و خيانت    به شبكه جاسوسي خودش مبدل كرد و همه جنايت        
گرانه براي كسب قدرت سياسي تشويق و راهنمايي كرد تا شـايد              و آن را به اقدامات توطئه     

شـكي  . يگري را به اردوي وابـستگان بـه خـودش وارد بكنـد            از اين رهگذر بتواند كشور د     
نيست كه جاسوسي براي بيگانگان، نزد همه ملتها و در تمام فرهنگهاي ملي امري نكوهيده               

امـا در فرهنـگ كمونيـستي معاصـر، زيـر نـام وظيفـه               . و مذموم و مطابق با خيانـت اسـت        
، نه تنهـا    ر رأس آن شوروي   ، جاسوسي براي كشورهاي سوسياليستي و د      »انترناسيوناليستي«

 ماركسيستي   شود، چرا كه كمونيستها بنابر تحليل       امري عادي، بلكه حتي افتخارآميز تلقي مي      
داننـد و وطـن دوم         را مركز رهبريت انقـالب جهـاني مـي         شان از جهان، شوروي     ـ لنينيستي 

  .شود طن اول آنها تبديل ميشناسند؛ وطن دومي كه حتي گاهي به و خودشان مي
اي از وابستگي عميـق و همـه جانبـه احـزاب كمونيـست و                 اصوالً جاسوسي جزء تابعه   

اي است كه به تأسيس        هست و اين وابستگي داراي سوابق ديرينه       كارگري به اتحاد شوروي   
كننـده جنـبش كمونيـستي         و ايجاد مركز واحد رهبـري      )كمينترن(» انترناسيونال كمونيستي «

هـاي حـزب      پـس از انحـالل كمينتـرن نيـز مـصوبات كنگـره            . گردد   برمي جهاني در مسكو  
هاي حزب به عنـوان حـزب پـدر يـا              و نظريات رسمي تئوريسين    كمونيست اتحاد شوروي  

چون و چرا و مطلق اكثـر احـزاب كمونيـست و              تر، همواره مورد تأييد بي    حزب برادر بزرگ  
  . گيرد كارگري جهان قرار مي

كـنم ضـمن حفـظ        ما همچنان با محدوديت وقت مواجه هستيم، خـواهش مـي          : عمويي
  . محورهاي اساسي از حواشي آن بپرهيزيد

يت ايدئولوژي اين احزاب سرچشمه گرفته اسـت  در نتيجه، اين وابستگي از ماه  : پرتوي
دهد كـه در طـول         تنها يك نمونه روشن و كامل از اين وابستگيها را نشان مي            و حزب توده  

اي در خدمت اهداف و مطامع جاسوسـي و اسـتيالگرانه               تاريخش به صورت ابزار و بازيچه     
  . عمل كردشوروي

 يك سياست اسـتراتژيك در همـه        ت استيالگري و جاسوسي شوروي    به طوركلي سياس  
هاي آزاديبخش هم     نقاط جهان است كه حتي كمكهاي آن را كشورهاي نواستقالل و جنبش           

ها بـه اردوي      سازي اين كشورها و اين جنبش       گيرد و اين كمكها هدفي جز وابسته        در بر مي  
  .  نداردشوروي

، در اينجا   هاي ديگري از موارد جاسوسي در حزب به نفع شوروي           اكنون نمونه : عمويي
توسط چند تن از كساني كه در اين مصاحبه شـركت دارنـد مـستقيماً بـه اطـالع بيننـدگان                     

  . خواهد رسيد
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  ؛ ارتباطات جاسوسيميزاني
 و با سالم به مردم       رهبر كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران        درود به : ميزاني

 و آغاز فعاليت گسترده علني      پس از استقرار جمهوري اسالمي ايران     . قهرمان و ايثارگر ايران   
 در چهارچوب مناسبات دو      با مقامات شوروي   حزب، از طرف حزب مأموريت داده شد كه       

طور كـه     من تماس گرفتم، چند جلسه با هم مالقات داشتيم، ولي همان          . حزب تماس بگيرم  
 به اين تماسها در چهارچوب تعيين شـده         سخنرانان قبل از من اينجا گفتند مقامات شوروي       

 كه از ايـن مناسـبات بـراي مقاصـد جاسوسـي هـم       كردند قانع نبودند و هميشه كوشش مي     
از جمله آنها دوبار به وسيله من پيغام فرستادند كه من پيغام آوردم بـه آقـاي                 . استفاده بكنند 

اي به من داد و من بـردم بـه آنهـا دادم و يـك بـار                    يك بار كيانوري بسته   .  رساندم كيانوري
 به آنها بدهد براي خودش مشكلي پيش آمده بود، بـسته را مـن               اي كه قرار بود خسرو      بسته

  . اين بود مواردي كه من در اين زمينه داشتم. گرفتم بردم و به آنها رساندم
  

  ؛ ارتباطات جاسوسيجهانگيري
  در تهـران   وروي به دستور حزب بـا مـأمور اطالعـاتي شـ           60دراوايل سال   : جهانگيري
آن طوري كه حزب به من گفت آن رابطه براي زماني است كه حزب تحـت                . مالقات كردم 

مـدت  ] ايـن [در طـول    . شـود   گيرد و رابطه ما با خـارج از كـشور قطـع مـي               پيگرد قرار مي  
در مالقات اول يـك بـسته بـود كـه           .  در تهران  مالقاتهاي متعددي داشتيم با مأمور شوروي     

در يك مالقات، يك پيام شفاهي      .  دادم  به من داده بودند به آن مأمور شوروي        آقاي كيانوري 
در يـك  .  دادمرا از طرف حزب به آن مأمور رساندم و جوابش را گرفتم و به آقاي كيانوري 

در آخـرين   .  به من دادند و به آن مـأمور دادم         اي بود كه آقاي پرتوي      يگر يك بسته  مقاالت د 
اي بـود كـه مـأمور          ماه قبل از دستگيري صورت گرفـت يـك نامـه           4ـ  3مالقات كه حدود    

  .  دادم به من داد و به آقاي كيانوريشوروي
  

  سي از درون حزبجاسو؛ رصدي
، پـيش از انقـالب و عـضو     در شـوروي ي، مسئول سازمان حزب تـوده  علي رصد   احمد

  :شعبه مركزي بازرسي پس از انقالب
، بـا  المي ايران رهبر كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري اسپايان به امام خميني با درود بي 

هاي نبرد حق عليه باطل و با درود به مردم قهرمـان و ايثـارگر                 درود به رزمندگان دلير جبهه    
 با كادرها و مـسئوالن حـزب     ب. گ.  كا در رابطه با تماسهاي مأموران امنيتي شوروي      . ايران
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دار   هـايي كـه بـا شـخص مـن، در سـالهايي كـه عهـده                  خـواهم در مـورد تمـاس        ، مي توده
  .  بودم، برقرار شد، مطالبي بيان كنممسئوليتهايي در اتحاد شوروي

 بـودم و در      در بـاكو   1334تـا سـال     .  پناهنده شـدم    به اتحاد شوروي   1325من در سال    
  مأموران امنيتي شـوروي    1330از سال   . كردم   فعاليت مي  الت فرقه دمكرات آذربايجان   تشكي

كـه در تـشكيالت و        با من تماس گرفتنـد، از مـن خواسـتند كـه در مـورد كليـه جريانـاتي                  
ويم كه در آن موقـع      بايد بگ . دهد به آنها گزارشهايي را بدهم       واحدهاي مختلف فرقه رخ مي    

به علت دشواريهاي ناشي از سالهاي اول پناهندگي و روحيات ناشي از شكـست، بـه طـور     
اين مـسايل در جلـسات      . كلي در ميان پناهندگان مسايل مورد اختالف زيادي وجود داشت         

مـأموران  . شـد  شد و مباحثات و مناقشات زيادي را باعث مي          مطرح مي   حزبي با شدت تمام   
. خواسـتند    به طوركلي درباره كم و كيف اين مباحثات و غيره توضيحات مي            رويامنيتي شو 

 كه از طرف كميته مركزي حزب منحله تـوده مـسئوليت واحـدهاي             1350همچنين در سال    
اً با من تماس    ، به من واگذار شد، مأموران امنيتي مجدد       ، غير از آذربايجان   حزبي در شوروي  

هاي آنها كسب اطالعـات از جريانهـاي درون حزبـي، از              در اين دوران نيز خواسته    . گرفتند
ضمناً آنها نيز اطالعاتي    . ها و نظاير اينها بود      موارد اختالفات، از مباحثات، از مذاكرات پلنوم      

 ورويهاي مختلف اتحاد ش     گاه و رهنمودهايي در مورد واحدهاي حزبي ما كه در بخش            گاه
ايـن تماسـها بـا مـأموران        . دادنـد   دادند و دستوراتي درباره اين واحدها مي        مستقر بودند مي  

 بـه خـارج     كه من، بعد از پيروزي انقالب شـكوهمند اسـالمي ايـران             امنيتي در مسافرتهايي  
در اين تماسها آنها از وضع حزب       . ه داشت كردم نيز ادام     مي كشور منجمله به اتحاد شوروي    

، وضع نيروهاي مختلف كه هر يك به نحوي با روند پيشرفت انقالب             و فعاليت آن در ايران    
ر و موضـعگيريهاي او كـه بـه صـورت نطقهـاي             صـد   كردند، درباره ماهيت بني     مخالفت مي 

كردند كه من بر اساس تحليلهاي        تي مي سؤاالوز  يافت و ديگر مسايل ر      كذائيش انعكاس مي  
بايد بگويم همان طوري كه قبل از اين گفته شد، بـه طـور كلـي                . دادم  حزب توضيحاتي مي  

ايـن تماسـها و مـصاحبات در آن         . رهبري حزب از اين تماسها هيچگونه اطالعـي نداشـت         
ولـي  . شـد   لقـي مـي   احزاب برادر ت  » انترناسيوناليستي«موقع از طرف من به عنوان همكاري        

اي از مداخلـه مـستقيم در امـور داخلـي             خوب ظاهراً هر چه باشد در واقع اين عمل نمونه         
 اسـت كـه     احزاب كوچكتر، از جانب حزب كمونيست و سازمانهاي امنيتي اتحاد شـوروي           

اي حـزب خودشـان و        مقامات مسئول در احزاب را به نقض اصـول و مقـررات اساسـنامه             
 كنفـرانس    اين عمـل همچنـين نـاقض اصـول اعالميـه          . دارد  آميز وامي   اعمال خيانت اجراي  

جهاني احزاب كمونيستي كارگري در مورد عدم مداخله در امور داخلي احزاب ديگر است              
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كنندگان اصلي آن بوده و همچنين ناقض اصـول مقـررات             كه اتحاد شوروي مسلماً از طرح     
 منحله توده است كه شركت اعـضاي حـزب را در            اي كليه احزاب از جمله حزب       اساسنامه

به ديگر سخن، اين عمل بيانگر برخوردي       . كرده  هاي سياسي به كلي ممنوع مي         ديگر سازمان 
دوگانه و تناقض ميان گفتار و كردار در اجراي تصميمات مصوبه از هر دو جانب، يعني هم                 

  . شد  و هم از طرف حزب ما تلقي مياز طرف حزب كمونيست اتحاد شوروي
  

  مكتب، وابستگي و جاسوسي
 در واقع به جاست اين نكته را يادآور بـشوم كـه درسـت اسـت كـه شـوروي                   : عمويي

بنـدي بـر      گرانـه، ولـي عـدم پـاي         خواهان اخبار و اطالعاتي بود، بالطبع از سياسـت سـلطه          
كننـد،    گونه تن دادن به جاسوسي و مسايلي از اين قبيل را نهـي مـي                رارزشهاي وااليي كه ه   

هايي از نوع  اي است از نبودن آن ارزشها در مكتب داند، اين هم خود نشانه زشت و قبيح مي 
  .  انتخاب كرده بودبيني كه حزب توده هايي از نوع جهان بيني  و جهانماركسيسممكتب 

هاي حزب    به نظر من ريشه همه اين اعمال را همانند ديگر اشتباهات و خيانت            : رصدي
.  حـزب جـستجو كـرد       كه در اين مصاحبه به قدر كافي به آنها اشاره شد، بايد در وابستگي             

هـاي    وابستگي علت كليه انحرافات و اشتباهات و حتي بايد بگويم علـت اصـلي شكـست               
وابستگي بـه انـسجام متـوالي حـزب         . آن بوده است  متوالي حزب در ادوار مختلف فعاليت       

كنـد و     زند، رهبري را از بدنه حزب و مجموعه حزب را از مردم جدا مي               اي شديد مي    لطمه
يك حزب وابـسته، بـه طـوركلي        . دارد  حزب را ناگزير به اتخاذ تصميمات ضدمردمي وامي       

طـور كـه      انقـالب، همـان   عملكرد دورويانه و منافقانه حزب بعد از        . تواند مردمي باشد    نمي
مـن از اينكـه طـي       . طور عمـده ناشـي از وابـستگي اسـت           گفته شد، معلول عللي چند و به      

ها شـركت داشـتم، خـود را          عنوان عضو كميته مركزي در اينگونه فعاليت        سالهاي متمادي به  
جـا دارد   . لـبم ط   پوزش مـي   از مردم شريف، آگاه و انقالبي ايران      . دانم  مسئول و گناهكار مي   

 خـويش و از      كليه آن كساني كـه هنـوز در بنـد پنـدارهاي گذشـته، هنـوز از مـردم مـيهن                    
هاي آنان فاصله دارند، با شنيدن اين مـصاحبات و اعترافـات بـه خـود آينـد و بـه                       خواسته

عميقاً پي ببرند   » نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي     «ماهيت اصيل مردمي و واقعاً انقالبي       
 خـويش و تـأمين رفـاه و سـعادت            ه تحقق اين شعار به خاطر استقالل واقعي ميهن        و در را  

البته آنچه كه من درباره وابستگي و نقـش عمـده   . مردم آن، تمام هم خود را مصروف دارند    
وجه مانع آن نيست كه نقش مهـم كتـب را همـان               آن در اشتباهات حزب گفتم، اين به هيچ       

  .  گفته شد در اينجا ناديده بگيرمطوري كه از طرف ناطقين ديگر هم
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  ؛ روشهاي تماسآوانسيان
توانم در اينجا بيان بكـنم        موردي را كه من مي    . با سالم و درود به امام خميني      : آوانسيان

. أمورين كـا   شروع شد كه با يكـي از مـ         59عبارت از اين است كه تقريباً از خرداد ماه سال           
 تماس برقرار شد و آن يكي دوبار يك پاكت كوچكي به من داد كه من دادم به آقاي          ب. گ

 و يك پاكت كوچكي از آقاي كيانوري دادم به آن مأمور و براي اين كه بعـد از آن                    كيانوري
المدت و دوـ سه مكـاني        اي طويل زمانه. سهولتي در كار باشد، زمانها و مكانهايي تعيين شد        

يعنـي بـا    . گذاشت در آن محل مـشخص       خواست برساند اين را مي      كه آن فرد مطلبي را مي     
گذاشـتند    خمير يك چيزي مثل توپ مانند درست كرده بودند، كه مطالبشان را داخل آن مي              

گذاشتند كف زمين پـشت تيـر چـراغ بـرق و در سـاعت                 و تيرچراغ برقي بود كه آن را مي       
داشـتم و بـه       رفـتم بـر مـي       معيني كه تعيين شده بود كه بعد از اذان مغرب بود من آن را مي              

بايستي اتوميبل خودم را در محلي پارك كنم كه اينها بدانند كه من ايـن                  دقيقه مي  15فاصله  
اي، پاكتي  يا براي دادن مطلبي ـ بسته . توپ را رفتم برداشتم يا اين مطلب را رفتم و برداشتم

اي را تعيين كرده بودند كه باز هم آن هم بـا تعيـين      وراخي را در ديوار و يا يك خانه       يك س 
هاي معين بعد از اذان مغرب كه از آنجا ايـن مطالـب را از                 وقت قبلي بود، در همان ساعت     

اي بـود كـه چنـد مرتبـه تقريبـاً       اين نمونه. داشتند مي انداختم و آنها بر سوراخها به داخل مي  
خواستم اشاره بكـنم   مطلب ديگري را كه مي. د يكسال اين مسئله ادامه داشت     شايد در حدو  

و آن عبارت از اين است كه گويا شايعاتي كه سايرين هم تذكر دادند به اقاريري كـه شـده                    
است به وسيله داروهاي مخدر يا آمپول يا شكنجه وادار كردند كه از خـود ايـن اقرارهـا را                    

ت مرا مرده اعالم كرده و گفتـه در واقـع مـا ديگـر وجـود                 بكنند و حتي گويا يكي از مجال      
  . ام و در حضور آقايان هستم در حالي كه من اآلن در اينجا نشسته. نداريم

  
  ؛ جاسوسي در پوشش بازرگانيتفرشي فم

خـصاً در آن  هاي دوستان، من هم يك مورد از مواردي را كه ش         به تأييد گفته  : فم تفرشي 
ماجرا به ايـن شـكل بـود كـه حـدود دو مـاه قبـل از                  . كنم  رابطه قرار گرفته بودم بازگو مي     

 به من مراجعه كردند و اطالع دادند كه دستگاه رهبري حـزب مـن               گرفتاريم، آقاي كيانوري  
شركت به همين جهت من به عنوان يك شريك به يك           . را به جاي رابط قبلي انتخاب كرده      

البته آن رابـط قبلـي هنـوز در آن          . تجارتي كه پوششي براي اين چنين كارها بود وارد شدم         
 پس از چند روز به وسيله آن رابـط بـه اداره بازرگـاني شـوروي               . كرد  شركت بود و كار مي    

 به عنوان نماينده جديـد      رفتيم و آن رابط قبلي مرا به مسئول فروش اداره بازرگاني شوروي           
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مابين، بعـد از آن بـه وسـيله مـن بـه               شركت معرفي كرد و قرار شد كه كارهاي تجارتي في         
 بـه ديـدن     به هر حال چند روز از اين ماجرا گذشته بود، مجدداً آقاي كيانوري            . اطالع برسد 

ن گفت كه به همان شخصي كـه بـا او آشـنا شـدي               من آمدند و ضمن اطالع از ماجرا به م        
البته مـن بـه     . بخواه كه تو را با دوستمان آشنا بكند         مراجعه كن و از قول من سالم برسان و          

فردا به وسيله همان مأمور اداره بازرگاني .  رفتم و اين پيام را رساندم اداره بازرگاني شوروي  
الع داده شد كه صبح اول وقت فردا براي ديدار او به اداره بازرگـاني بـروم،              تلفني به من اط   

صـحبتهايي در روابـط بـا وضـع         .  دقيقـه بـا او داشـتم       15ـ  10مالقاتي حدود   . كه من رفتم  
، بين ما متبادل بود كه من عيناً چكيده آن را به اطـالع              عمومي مملكت، منطقه، توطئه امريكا    

 پاكت كوچكي براي مـن فرسـتادند و       رساندم و پس از چندي آقاي كيانوري       ريآقاي كيانو 
قرار شد كه من به آن شخص برسانم كه من هم آن را به اداره بازرگاني بردم و بـه توصـيه                      
همان شخص كه گفته بود در موارد معين اگر دسترسي بـه او نبـود هـر چـه داشـتم بـه آن        

 بهمن نيز به آنجا بروم ولـي بـه خـاطر            28ينده بازرگاني بدهم به او دادم و قرار بود كه           نما
  . گرفتاري ارتباط برقرار نشد

  
  ؛ سازمان مخفي، تاريخچه، وظايف و اهداف پرتوي

كننـدگان در ايـن       طور كـه توسـط شـركت        در اينجا الزم به تذكر است كه همان       : پرتوي
اي  عـده . گـردد  مي ها گفته شد، سابقه جاسوسي به سابقه تأسيس و فعاليت حزب بر         صاحبهم

كردند و مـستقيماً عـضو رسـمي سـازمان             جاسوسي مي  كه مستقيماً براي شوروي     از كساني 
 سال پـيش داشـتند و       30 تا   20 از    بودند، اين سابقه فعاليت را     ب. گ. اطالعاتي شوروي كا  

 و در دوران پناهنده شدن بـه        30 و   20هاي    يعني از سال  . تا زمان دستگيري اين ادامه داشت     
بايست در اينجا به اطالع بيننـدگان برسـانم           مورد ديگري را كه مي    . كشورهاي سوسياليستي 

  . در مورد تشكيالت مخفي است
 1352 در سـال . گـردد  مـي  پيروزي انقالب بـر هاي قبل از   سابقه تشكيالت مخفي به سال    

كه به واسطه شركت در يـك محفـل سياسـي              چند از دوستاني    گروهي بوديم مركب از تني    
راه و ] ي[هاي شـاه عبـور كـرده بـوديم و در جـستجو      چپ در سالهاي قبل از آن، از زندان     

 بـا برنامـه و      اي اثر بخش عليه رژيم منفور شاه از طريـق راديـوي پيـك ايـران                 شيوه مبارزه 
 در آن زمان آشـنا شـديم و بـدان معتقـد             هاي مبارزه پيشنهادي اعالم شده حزب توده        شيوه
هـاي    گيري با مركز حزب در خارج از كـشور، فعاليـت            و ضمن كوشش براي ارتباط    . شديم
ايـن  .  آغاز كـرديم    عليه رژيم شاه   مان را در جهت تبليغ به نفع حزب توده و افشاگري            خود
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مهمتـرين عرصـه    .  معروف شـد   هاي بعد گسترش پيدا كرد و به سازمان نويد          گروه در سال  
كـه بـه طـور       بـود،     و به ويژه نشريه نويد     فعاليت اين سازمان، انتشار نشريه به سوي حزب       

هاي قبل از پيروزي انقالب عمدتاً يعنـي          سازمان نويد در سال   . شد  پنهاني چاپ و پخش مي    
كرد و ارتبـاط      به طور كامل، به روي فعاليتها و همياري اعضاي خودش مبتني بود و كار مي              

  . محدودي با مركز حزب داشت
 دسـتور شـوروي  در نخستين روزهاي پس از پيروزي انقالب، رهبري حزب به اشاره و      

 همچنان مخفـي    ، سازمان نويد  تصميم گرفت كه عليرغم اعالم فعاليت علني حزب در ايران         
باقي بماند و پس از بازگشت رهبري حزب از خارج اين تصميم به دورغ به عنوان تـصميم               

با اين توجيه كه آينده انقالب نامعلوم اسـت و        پلنوم شانزدهم كميته مركزي به ما ابالغ شد،         
احتمال شكست و بازگشت انقالب وجود دارد و وجود يك نيـروي ذخيـره بـراي حـزب                  

  . ضروري است
هاي پس از انقالب از طرف رهبري به عهـده تـشكيالت              وظايف غيرقانوني كه در سال    

  : مخفي گذاشته شد از اين قرار است
هاي مخفي بـه منظـور تـأمين          مخفي و ايجاد چاپخانه   حفظ و نگهداري تشكيالت     : اول

  . ادامه فعاليت حزب در شرايط مخفي و غيرقانوني
اصـوالً بايـد گفـت كـه        . خبرگيري و كسب اطالعات از هر جايي كه ممكن است         : دوم

رهبري حزب تشكيالت مخفي را در نظر داشت كه به يك تـشكيالت در واقـع اطالعـاتي                  
 بـود    كه نيازهاي حزب، رهبري حزب و اربابـانش در شـوروي           تبديل بشود و اطالعاتي را    

  . برآورده كند
نفـوذ در گروههـاي سياسـي و ارگانهـاي          . نفوذ در گروههاي سياسي مورد سوم اسـت       

دولتي و نهادهاي انقالبي، در واقع به منظور كسب خبـر و القـاي نظريـات حـزب در ايـن                     
  . نهادها و ارگانها

 انبار كردن سالحهايي است كه در روزهاي انقالب بـه دسـت اعـضاي            مخفي و : چهارم
تشكيالت مخفي حزب افتاده بود، ظاهراً براي مقابله با خطر كودتا، ولي در واقع به منظـور                 

  . استفاده از آنها در جهت مقاصد دوربرد حزب در جهت براندازي
ر واقع راهي براي فرار     د. ايجاد امكانات براي خروج غيرقانوني از مرزهاي كشور       : پنجم

  . رهبري حزب در مواقع خطر
  . نگهداري بخشي از بايگاني حزب و اسناد حزبي و وسايل جعل اسناد دولتي: ششم
. هاي امن براي نگهداري از رهبري حزب در شرايط اضطراري و مخفي             تهيه خانه : هفتم
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 استفاده  61بهمن   17ها براي نگهداري مابقي رهبري حزب پس از دستگيري            از همين خانه  
در اينجا بايد اين نكته را يادآوري بكنم كه اكثر وظايف فوق تنها به عهده عده معـدود                  . شد

از اعضاي تشكيالت مخفي گذاشته شده بود و اكثر اعضاي اين تـشكيالت از وجـود آنهـا                  
كردند وجود آنها و تشكيالت مخفي تنها براي شرايط اضطراري و             خبر بودند و گمان مي      بي
 انقالب بود و به اين ترتيب در چهارساله بعد از انقالب، عمر آنها بـه هـدر                رايط شكست ش

  . هاي انقالب قرار بگيرد توانست در خدمت اهداف و آرمان رفت، در حالي كه مي
  

  استراتژي و تاكتيك براندازي 
  حال ببينيم هدف حزب از ايجاد تشكيالت مخفي چه بود؟ 

زاب كمونيست جهان، تصاحب قدرت دولتـي و ايجـاد     هدف نهايي حزب نظير همه اح     
 و در نتيجـه      و زير رهبـري هـدايت شـوروي        اي سوسياليستي مطابق الگوي شوروي      جامعه

از تـصميمات رهبـري حـزب بـه         .  اسـت   به يكي از كشورهاي اقمار شـوروي       تبديل ايران 
 و تصويب پلنوم شانزدهم كميته مركزي كه بالفاصـله در روزهـاي پـس از                دستور شوروي 

آيد كه حزب بـه منظـور فـراهم       مي  خارج از كشور تشكيل شد، چنين بر       پيروزي انقالب در  
 و  كردن زمينه براي نزديك شدن بـه قـدرت سياسـي، مـشي تـاكتيكي دفـاع از خـط امـام                     

  . پيش گرفتجمهوري اسالمي را در 
كرد اين مـشي جنبـه اسـتراتژيك و دراز مـدت دارد،            كه ادعا و تبليغ مي      حزب در حالي  

هاي مخفيانه و رودررويي با حاكميت جمهوري         عمالً از همان ابتدا خودش را براي فعاليت       
تـصميم بـه حفـظ تـشكيالت مخفـي و سـاير       . كـرد  اسالمي، در شرايط مساعد، آمـاده مـي     

  . هاي بعد از انقالب، مؤيد اين امر است  غيرقانوني حزب در سالهاي پنهاني و فعاليت
كرد كه تنهـا دو راه در برابـر انقـالب و حاكميـت                رهبري حزب از همان ابتدا اعالم مي      

  : اسالمي ايران قرار دارد
 در سـطح  راه اول، راه نزديكي و وابستگي به اردوگـاه سوسياليـست و اتحـاد شـوروي               

 در سطح داخلي، كه نتيجه آن چيزي جز نزديك شدن حـزب             اتحاد با حزب توده   جهاني و   
و تبليغ و   » داري  راه رشد غيرسرمايه  «حزب توده با پيش كشيدن شعار       . به مراكز قدرت نبود   

  . كوشيد تا اين راه را يگانه راه نجات انقالب و پيروزي نهايي آن نشان بدهد ترويج آن مي
كـرد عبـارت بـود از راه افتـادن            ي را كه حـزب در مقابـل انقـالب مطـرح مـي             راه دوم 

داري و در نتيجه وابستگي مجدد به امپرياليسم جهاني           جمهوري اسالمي به راه رشد سرمايه     
  . قبل از انقالب] به[و شكست انقالب و بازگشت اوضاع 
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ه جهـاني و    حزب در تبليغات و تئوريهاي خودش به راه سـومي مـستقل از دو اردوگـا               
 قايل نبود و اصوالً به شعار اصـلي نـه   متكي بر ارزشها و آرمانهاي ملي ـ مذهبي مردم ايران 

 باور نداشـت و آن را تخطئـه    و مردم ايرانشرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي انقالب ايران   
سياست ظـاهريش مبنـي بـر    . قدرت سياسي به هر وسيله ممكن بود كرد و در پي كسب        مي

كـرد، تنهـا       مطرح مي  ، البته با تعبيرات خاصي كه از خط امام        پشتيباني از انقالب و خط امام     
اي براي جلب انظار مردم و ايجاد شرايط مساعدي بـراي جلـب نيـرو و گـسترش و                     وسيله

زب بود تا اگر موفق نشد جمهوري اسالمي را بـه راه اول، يعنـي راه                هاي ح   تشكيل سازمان 
 منحرف بكند و از اين طريق راه خودش را بـه سـوي قـدرت همـوار                  وابستگي به شوروي  

كند، بتواند در شرايط مساعد با ادعاي اينكه جمهوري اسالمي راه دوم يعني راه وابستگي و                
طـور    همـين . ه، تبليغات خودش را هر چه بيشتر وسعت بدهد        داري را در پيش گرفت      سرمايه

گرانـه خـودش را بـراي برانـدازي           كه در ماههاي آخر وسعت داده بـود و اقـدامات توطئـه            
، در انظـار    جمهوري اسالمي و كسب قدرت سياسي، البته با پشتيباني همه جانبـه شـوروي             

تصميمات و تداركات پنهـاني حـزب از        .  دهد مردم و به ويژه اعضا و هواداران موجه جلوه        
هـاي    همان ابتداي پس از پيروزي انقالب نظير حفظ تـشكيالت مخفـي، تـدارك چاپخانـه               

مخفي، نگهداري اسلحه، ايجاد تشكيالت مخفي حزبي در ارتش و غيره و غيره همه مؤيـد                
  . اين امر است

، امري تصادفي   حزب توده گري و براندازي      در اينجا بايد متذكر بشوم كه سياست توطئه       
ـ لنينيـستي ايـن حـزب      و استثنايي نبود، بلكه اين سياست از ماهيت ايدئولوژي ماركسيستي         

چرا كه وقتي تجربه زندگي و آزمون تاريخي بطالن قانونمنديهاي مربـوط            . سرچشمه گرفته 
سياليـسم را نـشان     به تئوريهاي ماركسيستي در مورد سير جبري جوامع بشري به سـوي سو            

هاي ذهني، جز     ها و بافته    ها و فرضيه     درآوردن اين نظريه    داده و اثبات كرده، براي به فعاليت      
گرانه، به هـر وسـيله غيرقـانوني و نامـشروع راه              اعمال زور و دست زدن به اقدامات توطئه       

تكـا و اعتمـاد     ها، نشانه عدم ا     اصوالً خود اينگونه اقدامات و عملكرد     . ماند  ديگري باقي نمي  
روي آورندگان، يعني رهبران، بـه ايـن سـري از تئوريهاسـت كـه در ظـاهر از آن مدافعـه                       

رهبران حزب توده كه خود به تئوريهاي خودشـان چنـدان مطمـئن نبودنـد، بـراي                 . كنند  مي
و براي فرار از    . هاي خودشان نيز فكري كرده بودند      ها و نقشه    بيني  مال شكست اين پيش   احت

ي و واگذاري اعضاي حزب به حال خودشان تدارك الزم را ديـده بودنـد كـه                 چنين شرايط 
ها نقـش بـر       ، نقشه خوشبختانه با هوشياري مسئولين جمهوري اسالمي و برادران سپاه ايران         

  . آب شد



1062 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

  پيام به فريب خوردگان
 سـخن مـشهوري اسـت از برتولـد برشـت          . داران حـزب دارم   اسخني هم با اعضا و هو     
داند گنهكـار اسـت و آن كـس كـه             آن كس كه حقيقت را نمي     «نمايشنامه نويس آلماني كه     

درست است كه رهبري حـزب در  . »كند جنايتكار است داند و آن را پنهان مي      حقيقت را مي  
تمام طول تـاريخ ايـن حـزب همـواره كوشـيده بـود كـه چهـره واقعـي حـزب و حقـايق                         

 و جنايتهـا و خيانتهـا و        رسپردگي عميق و همه جانبه حزب به شـوروي        اي از س    هندهد  نتكا
هـاي     اسناد ساختگي و توجيه    ارائهفساد اخالقي خودش را با تحريف واقعيتهاي تاريخي و          

 و به ويژه اعضا و هواداران صديق و گمراه حزب پوشيده نگـاه دارد               تئوريك از مردم ايران   
داران ا بلكه حتي نسبت به چند نسل از اعـضا و هـو            جه نه تنها نسبت به مردم ايران      و در نتي  

كند كه،    حزب نيز خيانت كرده و آنها را به بازي گرفته، اما اين همه گناه كساني را پاك نمي                 
اگر چه با قلبي سرشار از آرزو و ايمان در راه اعتالي ميهن و بهـروزي زحمتكـشان، ولـي                    

مطالعه و تحقيق همه جانبه در انتخاب راه و راهبران، جـذب شـورها و شـعارها شـدند،                بي
گريهاي سياسي را جانشين انديشه تعقلي و استدالل كردند، پيروي   باورهاي عاطفي و توجيه   

از كيش شخصيت و اطاعت كوركورانه از رهبران را بـر برخـورد سـالم انتقـادي و منطقـي                    
 حصار ذهنيت قـالبي و جزمـي حزبـي و تـشكيالتي محـصور               ترجيح دادند و در نتيجه در     

همه اين تخـيالت و روياهـاي       . اي دردناك روبرو ديدند     ماندند و سرانجام خود را با فاجعه      
آلود و شيرينشان در برخورد با شالق حقايق به يكباره فرو پاشيد و خـود را در مقابـل                     وهم

جامعـه خـود،   . قالب خودمـان را نـشناختيم    بله دوستان، ما مردم و ان     . انقالب و مردم يافتند   
انديـشه سـر در سـوداي         تاريخ خود، فرهنگ غني ملي و اسالمي خودمان را نشناختيم و بي           

آنچه را كه خود داشتيم از بيگانه تمنـا كـرديم و از همـه               . هاي فكري بيگانه نهاديم     فرآورده
يت مدعاها و سـوابق و  مهمتر در گزينش راه و راهبران بدون شناخت دقيق و مستدل از ماه   

انديشي، دچار اشـتباهات فـاحش شـديم و           دلي و ساده    ماهيت افراد و رهبران، از روي ساده      
اجازه داديم كه اين به اصطالح رهروان و در واقع عوامل سرسپرده بيگانه، همـه اسـتعداد و      

حـالي  در  . توان و خرد ما را در خدمت مقاصد پليد خودشان و اربابان خودشان قرار بدهند              
كه نه براي خودشان اصالتي قايل بودند و نه براي ما و نـه بـراي مـيهن و نـه بـراي مـردم                         

پس بياييم، بينديشيم، بياموزيم و باز . خودشان و چنين است كه دچار فاجعه دردناكي شديم   
  . هم مستقالنه بينديشيم
بـر كبيـر    خواهم به واسطه گناهان و جرايمي كه مرتكـب شـدم از ره              در پايان اجازه مي   

انقالب و مردم قهرمان و ايثارگرمان در نهايت خضوع و شرمـساري درخواسـت پـوزش و                 
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  . متشكرم. عفو كنم، شايد كه بتوانم با جبران گذشته، دين خود را به ميهن و انقالب ادا كنم
  

  ؛ تحليلي از پديده جاسوسي كمونيستي كيانوري
كنندگان در ايـن ميزگـرد، سـخن          مسأله جاسوسي، چند تن از شركت     در زمينه   : عمويي

بجاسـت  . گفتند و از ارتباطات و موارد شخصي كه خود در آن روابط بودند پرده برداشـتند               
  .  را درباره مسأله جاسوسي جويا شويمدر اين مورد، نظر آقاي كيانوري

 و   بنيانگذار جمهوري اسالمي ايـران      كبير انقالب، امام خميني    با درود به رهبر   : كيانوري
هاي جنگ براي دفع تجاوز نيروهاي متجـاوز          با درود به مردم قهرمان ايران كه چه در جبهه         

، با  اسالمي در ايران   امپرياليستي و صهيونيستي و چه در كارزار ساختمان جامعه نوين            صدام
  . نظير مشغول از خودگذشتگي و فداكاري هستند ايثاري كم

 را نگـاه بكنـيم، در ارتبـاط بـا جاسوسـي، همـين               اگر ما تاريخ جنبش كمونيستي ايران     
مطالبي را كه در اينجا گفته شده است بـه وسـيله افـراد مختلـف، در مجمـوع ايـن تـاريخ                       

يعني در مجموع ايـن تـاريخ، مـا بـا دو نـوع برخـورد سياسـي، از طـرف حـزب                       . يمبين  مي
هـاي    كه از ابتدا با كمونيست ايران با حزب توده    و دولت اتحاد شوروي    كمونيست شوروي 

 بعـد از  ، چه گروه پنجاه و سه نفر و چه حزب توده ايـران نيست ايران، چه حزب كمو   ايران
 بودند از همه لحاظ، وابسته اعتقادي و سياسي و عملي و            آنها كه هميشه وابسته به شوروي     

 منتهـا البتـه ايـن دو نـوع          .بينيم  در موارد گوناگون اقتصادي، اين دو نوع جاسوسي را ما مي          
 آن وقتـي كـه كمونيـستها از ايـران         . كرد  جاسوسي، در شرايط مختلف وضعيتش تفاوت مي      

 تشكيالتي نداشتند، نوع اول يعني جاسوسي داخلي،        مجبور بودند كه فرار بكنند و در ايران       
. گرفـت  دمتي قرار داشتند، شدت ميكه چند نفر اينجا خودشان اظهار كردند كه در چنين خ       

 فعاليتي داشتند و سازماني داشتند، البته آن وقت خبرگيري به       ها در ايران     كه كمونيست   وقتي
 بود، چه حزب كمونيـست سـابق و          از طرف اين سازمان حزبي در ايران       نفع اتحاد شوروي  

  . شد از آن عملي ميچه حزب توده بعد 
 كه حزب در ايران فعاليت داشت، بدون         مرداد 28در دوران ما هم، چه در دوران قبل از          

هاي حزبي و رهبران      خواستند به وسيله سازمان     ها مي   ترديد اطالعات جاسوسي كه شوروي    
اط بودند در اختيار آنهـا  شد و به وسيله رهبران حزب كه با شورويها در ارتب  حزب جمع مي  

 متالشي شد و عده زيادي از افـراد، چـه از            وقتي كه سازمان حزب در ايران     . شد  گذاشته مي 
 رفتنـد،  ، بـه شـوروي   و چه از افـراد فرقـه دمكـرات آذربايجـان     ايرانكادرهاي حزب توده 

شـدند و     هايش را اينجا افرادي اظهار كردند كه چگونه اين افراد در اختيار گرفته مـي                نمونه
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مسلماً تعداد اين افراد فقط به اين چند نفري كه در اينجا ذكر شده محـدود نبـوده و حتمـاً                     
  . كردند افراد ديگري هم بودند كه در اين جريان شركت مي

العـاده دردنـاكي هـم بـه          سي داخلي، در مراحل معيني صـدمات فـوق        اين جريان جاسو  
، در دورانـي كـه حـزب        1320 وارد كرده مثالً در دوران سالهاي قبـل از           كمونيستهاي ايران 

  سابق به شـوروي     متالشي شد و مسئولين حزب كمونيست ايران       ، در ايران  كمونيست ايران 
 40 تا   30هاي خونين سالهاي      پناهنده شدند و به آنجا رفتند، اكثر اين مسئولين در آن تصفيه           

اي گـرفتيم    نامه، اكثر اينها معدوم و كشته شدند و ما بعدها، بعد از مرگ استالين       در شوروي 
خوب علتش چه بود؟ علتش از همـين انـواع          . افراد تبرئه شدند و تقصيري نداشتند     كه اين   

. جاسوسي داخلي بوده، خبرچيني بوده و ذكر مسايلي بوده است كه اينهـا عامـل آن بودنـد                 
 بـه مـا مراجعـه        شروع به فعاليت كرد، بالفاصـله مقامـات شـوروي          بعداً كه حزب در ايران    

دند و اطالعات مشخص نظامي از ما خواستار شدند و ما هم روي همان وابستگي مطلق                كر
طور كه اينجـا گفتـه        اي از افراد حزب را براي اين كار مأمور كرديم و همان             پذيرفتيم و عده  

شد بهترين استعدادهاي انساني و انقالبي يك نسلي از حزب را ما به فساد كشانديم، بـراي                 
ا در پيش گرفتيم، گمراهي و راه باطلي كه ما در پيش گرفتيم، راهي كـه                اين راه غلطي كه م    

 هيچ چسبندگي و گيرايي نداشت و با آن مغـاير و متـضاد و               وجه با منافع ملت ايران      به هيچ 
  .  بوددشمن بود و به طور خالصه خيانت صريح به منافع ملت ايران

توانم اضافه     است آنقدر مفصل و گوياست كه چيزي بر آن نمي          آنچه كه اينجا گفته شده    
بكنم، غير از آن كه مسئوليت بزرگ خودم را يا ساير دوستان را كه بـا مـن در ايـن جريـان                

، در مقابل اين مسئوليت بـزرگ،       همراه بودند، همكار بودند، بپذيريم و در مقابل مردم ايران         
 هـم بـا    قبلي خودم گفتم شـرمنده و پـوزش بخـواهم و از امـام          طور كه در گفتارهاي     همان

 را براي همه افـرادي كـه مـا گمراهـشان كـرديم تـا       شرمندگي پوزش بخواهم و رأفت امام     
  . آنجايي كه ممكن است استدعا بكنم

  
  هاي آزاديبخش  و نهضت؛ شورويپورهرمزان
كنندگان در اين ميزگرد، مربوط به وابستگي حزب بـه            بخشي از سخنان شركت   : عمويي

، صـحبتهاي    و تبعات ناشي از آن بود و بخصوص در امر جاسوسي به نفع شوروي              شوروي
، اينكه از احـزاب     بجاست سخني داشته باشيم درباره ماهيت سياستهاي شوروي       . زيادي شد 

شود كه به صورت شبكه جاسوسي به نفع او كـار كننـد،               به اصطالح برادر خواستار اين مي     
.  مدت يا دراز مدت خودش دربيـاورد    جوانان پرشوري را در خدمت مطامع و اهداف كوتاه        
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  .  در اين زمينه توضيحاتي خواهند دادآقاي پورهرمزان
، بـا سـالم    با سالم به رهبر كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايـران           : پورهرمزان

، با درود به خاطره تابناك شهيدان راه انقالب و با درود بـه رزمنـدگان                به ملت ايثارگر ايران   
كننـدگان در     ضيحات مفصلي كه از طرف شركت     با اين تو  . هاي حق عليه باطل     قهرمان جبهه 

مصاحبه در رابطه با وابستگي و تبعات ناشي از آن يعني جاسوسي داده شـد، جـاي سـخن                   
جنبشهاي آزاديـبخش   ] با[كنم در رابطه      با وجود اين من سعي مي     . ماند  زيادي براي من نمي   

  .  صحبت بكنم در اين رابطه مختصريو ماهيت و عملكرد سياست شوروي
 هميشه دعوي پشتيباني و دفاع از جنبشهاي آزاديـبخش را داشـته و              دانم كه شوروي    مي

در اين رابطـه    . غرضانه خودش به اين جنبشها سخن گفته        شائبه و بي    هميشه از كمكهاي بي   
بـسته  شود براي وا    اي به اين نشده كه از اين جنبشها به خصوص استفاده مي             هيچوقت اشاره 

كردن سراسر يك جنبش و سراسر يك ملت و تبديل كردن آنهـا بـه اقمـار خودشـان و در                     
 به هر حال ايـن دعـوي اتحـاد شـوروي          . كند  واقع به نقض غرضي كه در راه آن مبارزه مي         

 رسـيم   كنيم، غالباً به نتايج معكوس مي       اما وقتي ما اين دعوي را از نزديك بررسي مي         . است
بـراي نمونـه مراحـل گونـاگون        . كنـيم   و مغايرت بين گفتار و كردار را در عمل مشاهده مي          

گيـريم و عيـار ايـن      سال اخير در نظـر مـي    60جنبش آزاديبخش ميهن خودمان را در طول        
  . سنجيم دعوي را با محك اين جنبش مي

سـاز ايـن جنـبش        ت درست در مراحل حساس و سرنوشـ       بينيم كه شوروي    در اينجا مي  
برعكس آنچه كه ادعا كرده، نه تنها كمك و پشتيباني از اين جنبش نكرده، بلكه در مراحـل                  

 را   و پيش از آن حزب كمونيست ايـران        حساس برعكس به جنبش ضربه زده و حزب توده        
از آنها فقط به عنوان يك ابزاري براي        هم به پيروي از خود و از سياست خودش واداشته و            

 را در نظـر     دوران روي كـار آمـدن رضـاخان       . اش اسـتفاده كـرده      گرانه  پيشبرد مقاصد سلطه  
  . گيريم مي
  

   و استقرار رژيم پهلوي در ايرانشوروي
  نگذشته بود كه كودتاي سوم اسفند    جنگ جهاني اول    و هنوز چند سالي از انقالب اكتبر     

 در كار ايجـاد كمربنـدي از        دانيم كه آن وقت امپراطوري انگليس       مي.  انجام گرفت  رضاخان
 بـه   ريت ايجـاد رژيـم ديكتـاتوري در ايـران         مأمو.  بود رژيمهاي ديكتاتوري به دور شوروي    

 در آن زمان در مقياس گـسترده بـه مبـارزه عليـه ايـن                مردم ايران .  سپرده شده بود   رضاخان
در رأس جنبش، شخصيتهاي برجسته روحانيـت       .  برخاسته بودند  سرسپرده استعمار انگليس  
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ولي در همـان حـالي كـه        .  و ديگران قرار داشتند     شخصيتهايي چون مرحوم مدرس    مبارز و 
كردند، در يكـي از مراحـل حـساس جنـبش،              بسيج مي  آنها مردم را به مبارزه عليه رضاخان      

هـا يـك       را عليرغم ملـت و مـدرس       ، رضاخان 1921 به خاطر انعقاد قرارداد      اتحاد شوروي 
  . كند  معرفي ميعنصر ملي و مترقي و نماينده ملت ايران

 و تـشكيل    ، در آن زمـان كـه سـالهاي اول پـس از انقـالب اكتبـر                اين پشتيباني شوروي  
ود، در گمراه كردن بسياري از مبارزان و در تضعيف جنبش، نقش مـؤثر               ب حكومت شوروي 

 خودش را بـر همـين         هم در اين رابطه تحليلهاي فعاليت      حزب كمونيست ايران  . بازي كرد 
 داشـت،    كه آن زمان آغاز فعاليتش بود و به پشتيباني نياز جـدي            پايه قرار داد و از رضاخان     

كنـد و كمـي     و حزب كمونيست او را شخصيتي ملي و مترقي معرفي مـي     پشتيباني شوروي 
ايـن يـك   . پذيرد   سردار سپه را مي    ي سوسياليست، وزارت كابينه رضاخان    بعد سليمان ميرزا  

هـاي     در آن زمـان كـه راه را بـراي تحكـيم پايـه              اي بود به جنبش آزاديـبخش ايـران         ضربه
  .  هموار كردديكتاتوري رضاخان

شد بعضي از استداللها را كه براي توجيه          البته اگر اين يك مورد منحصر به فرد بود، مي         
تجربـه    وان و كـم    در آن زمان ج    اين عمل به كار رفته پذيرفت و گفت كه حكومت شوروي          

 فريـب خـورد و دچـار        كار انگلـيس    بود و در برابر ديپلماسي پيچيده استعمار محيل و كهنه         
 بينيم كه اين مورد منحصر به فرد نيست، بلكه يك خط است و شوروي     اما ما مي  . اشتباه شد 

 جنبش جنگـل  . ه آن زده است   ناپذير ب   هاي جبران   بعدها هم در مراحل حساس جنبش، لطمه      
  . گيريم را در نظر مي

در دوران اين جنبش تا مدتي از آن، براي مقاصد گونـاگون سياسـي و از جملـه بـراي                    
كه قرارداد امضا شد با يك چرخش سريع، هرگونه      استفاده كرد و همين    1921انعقاد قرارداد   

ن قطع كرد و به اين استناد كه قرارداد، طرفين را از مداخلـه در      خا  كوچككمكي را به ميرزا     
 و نيروهـاي دولتـي   ن را در برابر استعمار انگليسخا كند، ميرزا كوچك    امور يكديگر منع مي   

در .  ضديت و اقداماتي عليه آن پرداخت      تنها گذاشت، و نه فقط تنها گذاشت، بلكه عمالً به         
كند به عدم مداخله و در جايي ديگر كه ضـربه جنـبش هـست، مـستقيماً                   يك جا استناد مي   

 هـم از همـين سياسـت        حزب كمونيست ايران  . گيرد   انجام مي  مداخله در امور داخلي ايران    
پردازد و براي برداشتن به اصطالح اين         ن به توطئه مي   خا  وچككند و عليه ميرزا ك      پيروي مي 

 را  مجموع ايـن اقـدامات، جنـبش جنگـل        . آيد  ، درصدد كودتا برمي   مانع از سر راه رضاخان    
ايـن  .  فراهم آورد  ضعيف كرد و زمينه مساعدي براي سركوب خونين آن به دست رضاخان           

  .  كامالًٌ صاف كرديك ضربه بزرگ ديگري بود كه اين بار راه را براي ديكتاتوري رضاخان
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 در رابطه با جنـبش آزاديـبخش         هم، سياست شوروي   در دوران پس از سقوط رضاخان     
هايي از اين مـورد را در ايـن جـا             نمونه. گرانه را داشته    صلت و ماهيت سلطه    همين خ  ايران

، جنـبش ملـي     ، فرقـه دمكـرات    ، حكومت قـوام   دوستان ذكر كردند، در رابطه با نفت شمال       
  .  و غيره و غيرهر رابطه با اصالحات ارضي، دكردن صنعت نفت

رغم ادعاهـايش،      در سياست خود، علي    بينيم كه اتحاد شوروي     در همه اين موارد، ما مي     
 نـدارد و     و به منافع حياتي مردم ايران      هيچ اعتنايي به مصالح حياتي جنبش آزاديبخش ايران       

، بـه  باشد و براي اين منظور هم هميـشه از حـزب تـوده        تنها در پي تأمين منافع خودش مي      
عنوان يك ابزار، استفاده كرده و همين پيروي كوركورانه حزب تـوده از سياسـتهاي ضـد و                  

ا در جامعه و در عرصـه جنـبش    ، يكي از علل و عواملي بود كه اين حزب ر          نقيض شوروي 
هايش را در رابطه با اتحـاد نيروهـا بـه مـشتي الفـاظ توخـالي                به كلي منزوي كرد و دعوت     

  . تبديل كرد
  

   و انقالب اسالميديپلماسي شوروي
 شوروي. زدن به جنبش ادامه داد       به سياست ضربه   در دوران بعد از انقالب هم، شوروي      

  چه موضعي اتخاذ كرده اسـت؟ شـوروي        در قبال جنگ تحميلي با رژيم صهيونيستي بغداد       
، در مورد جدايي     تجاوز كرده و با بختيار      به ايران  ، در توافق با امريكا    اطالع داشت كه صدام   

اما پس از شروع تجاوز، به جـاي قطـع ارسـال اسـلحه بـه                . ، قرار و مدار گذاشته    وزستانخ
 تـري هـم در اختيـار صـدام          ، بر عكس ميـزان آن را افـزايش داد و سـالحهاي مـدرن              عراق

  . گذاشت
، بـه توصـيه متاركـه جنـگ و برقـراري صـلح              آوا بـا اربابـان ديگـر صـدام           هم شوروي

، دفـاع ايـران     هـاي وحـشيانه شـهرهاي بـي         غيرعادالنه پرداخت و حاال هم در برابر بمباران       
  . كند آن نگاه مي] به[تفاوت و خونسرد  خاموش نشسته و بي

ـ    شود باز هم ادعاي دفاع از جنبش        ها، چطور مي    با وجود اين واقعيت    بخش را  هاي آزادي
  داشت؟ 

، در برابر جمهوري اسـالمي يكـه و تنهـا،            تحت حمايت امريكا   پشتيباني از رژيم صدام   
  تواند داشته باشد؟  چه مفهومي مي

 در رابطـه بـا جنـبش        دهد كـه شـوروي      ها، به رغم آن ادعاها، نشان نمي        آيا اين واقعيت  
گـري خـود، بـه چيـز ديگـري            طلبي و سـلطه     ها، جز به منافع توسعه      لتاستقالل و آزادي م   

انديشد؟ و هر جنبش آزاديبخشي كه بخواهد مستقل بماند و مستقل عمل كند، نـاگزير،                 نمي



1068 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

   را در جبهه مخالف خودش خواهد ديد؟ شوروي
هـاي سـاختگي، نيروهـاي خـودش را وارد            به بهانه  بينيم؟ شوروي    چه مي  در افغانستان 
 كرد و آن كشور را تحت اشغال نظامي درآورد و اكنون چند سال است كـه                 خاك افغانستان 

 مشغول است و اين مسأله را، دفـاع از آزادي و            در مقياس وسيع به سركوب ملت افغانستان      
 بـه   و مدعي است كه با اين اعمال، سعادت براي ملت افغانـستان       نامد  استقالل يك ملت مي   

شود به يك ملت تحميـل كـرد، تـا            برد؟ غافل از اين كه حتي سعادت را هم نمي           ارمغان مي 
، بـه نـام دفـاع از آزادي و          آن وقت در همـان حـال كـه در افغانـستان           . چه رسد به اسارت   

، در رابطه با جنـبش      پردازد، در جايي ديگر، در خاورميانه       به اشغال نظامي آنجا مي    استقالل،  
  . كند  درست برعكس عمل مي و لبنانفلسطين

 سـاكت    در برابر تجاوزات امريكـا     شود، اما شوروي     مسلط مي   دارد بر خاورميانه   امريكا
. كند  تفاوتي تلقي مي     را بر اين منطقه با بي      نشسته و برقراري تدريجي حاكميت مطلق امريكا      

 بـه جـاي اقـدام و عمـل مـؤثر در برابـر عمليـات         اشـغال نظـامي و در لبنـان        در افغانستان 
 خارج بشوند و    سازد كه از خاك لبنان      ايها فشار وارد مي     ، حتي به سوريه   زكارانه امريكا تجاو

هـا آزادتـر    ها و نيروهاي مشترك و فاالنژيست       ميدان را براي تاخت و تاز بيشتر صهيونيست       
 بـا دعـوي دفـاع از        همه اينها، نشانه روشن مغايرت بين گفتار و كردار، در رابطـه           . بگذارند
  . هاي آزاديبخش است جنبش

اش را در  گرانه  در اين رابطه بيش از هر چيز، منافع سلطه   بينيم كه شوروي    ما همه جا مي   
طـوري كـه در جريـان ايـن مـصاحبه        هـم، همـان   با حزب توده برخورد شوروي . نظر دارد 

  . ت را داشتديديم، همين ماهي
  

  اطاعت كوركورانه
، اين حزب را به پيروي گام بـه         هاي حزب توده     همه جا، با استفاده از وابستگي      شوروي

كـرد، از     ، هر وقت با اين رژيـم مخالفـت مـي          در رژيم شاه  . گام از سياست خودش واداشته    
كـرد،    يت خودش را تشديد كند و هـر وقـت مماشـات مـي             خواست كه فعال    حزب توده مي  

 بـه   آن وقت در برابر تمام صداقتي كه حزب توده        . خواست كه در همان جهت عمل كند        مي
ين حـزب چهـل سـاله را     با اين حزب چه كرد؟ از اين حزب، ا        نشان داد، شوروي   شوروي

اي دربـاره      به فعاليت عليه منافع مردمش وا داشت، بدون اينكه لحظه          داشت،به جاسوسي وا  
بار اين عمل در سرنوشت حزب و اعضايش بينديشد و احـساس              عواقب و تأثيرات فالكت   

نگراني كند از اينكه ادامه اين عمل، دير يا زود، طومار حيات يك حزب سياسي چهل ساله                 
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انه كه، به علل تاريخي مشخص، با تار و پود          اين وابستگي كوركور  . را در هم خواهد پيچيد    
اي كه اكنـون شـاهدش        توانست به سرنوشت ديگري جز فاجعه        عجين بود، نمي   حزب توده 

كنيم، فرق ماهوي ميـان عملكـرد خودمـان و            حاال كه ما به گذشته نگاه مي      . هستيم، بينجامد 
كردند و    كردند و چطور عمل مي       فكر مي  آنها چطور . كنيم  اللهي را بهتر درك مي      ملت حزب 

ملـت  . آنها به كجا رسيدند و ما به كجا رسـيديم         . كرديم  كرديم و عمل مي     ما چطور فكر مي   
ملت گفت اتكا به خود     . نه شرقي، نه غربي، استقالل و ما گفتيم وابستگي به شوروي          : گفت

. ارزشها را پيـاده كـرديم       نو آفريدند و ما ضد     آنها ارزشهاي . و ما گفتيم، اتكا به غير و بيگانه       
آفـرين در       نمونـه و سرمـشق اسـتقالل      » نه شرقي، نه غربي   «سابقه    كردن شعار بي    آنها با پياده  
 اسالمي را در صحنه جهاني به قدرتي تبديل كردنـد           هاي ديگر قرار دادند و ايران       برابر ملت 

آنها بـه جهانيـان نـشان      . مجبورند او را به حساب بياورند     كه اكنون همه قدرتها و ابرقدرتها       
دادند كه يك ملت، هر قدر هم كوچـك، در صـورت مجهـز بـودن بـه نيـروي ايمـان، بـه                        

تواند در برابر هر ابرقدرت و قـدرتي          ، مي ارزشهاي اصيل و آمادگي براي ايثار در راه آرمان        
آفرين در نهاد     ما با وجود يك چنين نيروي عظيم اعجاز       آن وقت   . با مشت خالي پيروز شود    

آمد كه انقالب، بـدون پـشتيباني و كمـك خـارجي، بتوانـد بـه                  ملت خودمان، باورمان نمي   
  . ها و اهداف خودش دست بيابد آرمان

كرديم كه به جـاي اتكـا         آفريني، ما از ملت دعوت مي       با وجود يك چنين نيروي حماسه     
ي باشد، به جاي اينكه خودش، سرمشق بـراي ديگـران قـرار بگيـرد،               به خود، به بيگانه متك    

عملكرد ما، پـس از چهـل سـال فعاليـت، مـا را در               . ديگران را سرمشق خودش قرار بدهد     
جامعه كشورمان، منفور و مطرود كرد و ما با اين عملكرد، مردم را از خودمان متنفر كـرديم                  

شـك، درس     ر و از زندگي بيـزاريم و ايـن بـي          و حاال در پايان راه، خودمان از خودمان متنف        
  . عبرتي خواهد بود براي آيندگان

  
  1 ـ جلسه سومميزگرد سران حزب توده: ج

درود بـه   . درود به رهبر بزرگ انقـالب و بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي ايـران              : عمويي
 و سالم به مردم شريف و قهرمان كه بـا            عراق  نبرد عليه متجاوزين بعث    هاي  ايثارگران جبهه 

  . آفريني را موجب گشتند حضور يكپارچه خود در سنگرهاي كار و پيكار پيروزيهاي افتخار
هـاي    ، كه قـسمت    ايران سومين قسمت از برنامه مصاحبه رهبران و مسئولين حزب توده         

                                                            
 . 1362   آبان2، سيماي جمهوري اسالمي ايران. 1
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ولـي پـيش   . شود  هاي گذشته از نظر بينندگان گذشته است، آغاز مي          اول و دوم آن در برنامه     
  ... پردازيم كنندگان مي ت به معرفي اجمالي شركتسؤاالاز شروع 

  : ار داشت اظهعمويي، محمدعلي پس از معرفي مسئوالن حزب توده
مـدت آن،     مـدت و دراز     هـاي كوتـاه     مسايل مربوط به عملكرد حزب، اهـداف و برنامـه         

 چـه قبـل و چـه بعـد از           تخلفات و جرايم حزب و سرانجام ماهيـت سياسـتهاي شـوروي           
برنامه را بـا    . انقالب، از جمله مسايلي است كه در اين بخش از مصاحبه مطرح خواهد شد             

  . كنيم  آغاز ميم حزب توسط آقاي حجريتخلفات و جراي
  

  ؛ داليل انحالل حزب تودهحجري
 و مـسئول سـازمان       سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده       هيأت، عضو   عباس حجري 

  :)سات (ايالتي تهران
. پـرور انقـالب مـا       الشأن انقالب و مردم ايثارگر و شهيد         رهبر عظيم  سالم به امام خميني   

. سالم و درود به شهيدان انقالب كه حرمت خون پاكشان را جاودانه بايـستي پـاس داشـت                 
ليه هاي حق ع    سالم و آرزوي پيروزي نهايي هر چه زودتر براي رزمندگان وطنمان در جبهه            

  . باطل
ام كـه بـه        ماه است كه در بازداشت هستم و در اين مـدت فرصـت كـافي داشـته                 7من  

سرانجام حزب بينديشم و به اين نتيجه رسيدم كـه انحـالل حـزب توسـط دادسـتاني كـل                    
در ناپذير بوده است، چرا كه حزب در چهار ساله فعاليت اخيـر خـود                  امري اجتناب  انقالب

 دست به اعمالي زده است كه عموماً خالف قوانين جاري           حكومت جمهوري اسالمي ايران   
حاضرين در ايـن ميزگـرد از زوايـاي مختلـف و بـه              . كشور و عليه مصالح مردم بوده است      

مـن در فرصـت     .  قرار دادند و نظرات خـود را عنـوان كردنـد            حزب را مورد تحليل   يل  صتف
اد من موجب انحالل حزب گشته      كوتاهي كه هست به اعمالي اشاره خواهم كرد كه به اعتق          

  .  مرتكب شده استواقع جرايمي است كه حزب در جمهوري اسالمي ايرانو در
به خاطر داريم كه حزب پس از پيروزي انقالب، فعاليت علني خودش را مجـدداً آغـاز                 

هي سراسري به صـورت علنـي         شد و فعاليت حزب در يك سازماند        ر انجام مي  اين كا . كرد
گرفت و اعضاي حزب وظيفه داشتند همه         در چهارچوب قوانين و مقررات جاري انجام مي       

ضوابط و مقررات جمهوري اسالمي را در رابطه با فعاليـت علنـي خـود بـه كـار گيرنـد و                      
 كه سابقه فعاليت مخفي داشت، همچنان به صورت         رعايت نمايند، اما همزمان سازمان نويد     

هايي به آن دادند كه   كم وظايفي برايش درنظر گرفتند و مأموريت        شد و كم     مخفي نگه داشته  
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به عبارت ديگر   . آيد  همه، خالف قوانين و خالف مصالح بود و در واقع جرم به حساب مي             
  . خودش را آغاز كرد] كار[ مجدداً  ايرانحزب با برخوردي دوگانه با جمهوري اسالمي

  
  فعاليتهاي غيرقانوني سازمان نويد

كنم كه در اين      وار اشاره مي     داده شده، فهرست   به مأموريتهايي كه به سازمان مخفي نويد      
  : هايي شده است تزمينه قبالً توسط حاضرين در جلسه صحب

يل صـحبت   صـ انجام كار اطالعاتي، آنطوري كه در اينجا مسئول اين سـازمان بـه تفـ               1
  . كردند
دادسـتاني انقـالب   ] و [ـ داشتن چاپخانه مخفي كه بـرخالف مقـررات وزارت كـشور           2

خودشـان را در    ها موظفند كه نـشريات        دانيم كليه سازمان    ايجاد شده بود و حال آنكه ما مي       
  . چاپخانه مشخص به چاپ برسانند و تيراژ آن هم بايستي قبالً مشخص شده باشد

ـ مخفي كردن سالحهايي كه اين سازمان در دوران انقالب به دسـت آورده بـود و بـا                   3
خود داشت و نگهداري و انبار كردن آنها بدون توجـه بـه اطالعيـه دادسـتاني انقـالب كـه                     

  . ها و مساجد داده بود ه كميتهدستور تحويل آنها را ب
 ممنـوع  هايي كه به وسيله دادستاني انقالب ـ نفوذ دادن افراد خود در ارگانها و سازمان       4

  . شده بود
توسـعه و   ـ دادن ارتباط شاخه نظامي حـزب بـه ايـن سـازمان و كوشـش در جهـت                    5

  .گسترش اين سازمان
 در اين رابطه حاكي از اين بـود كـه افـراد ارتـشي                پيام امام  در اينجا بايد اضافه كنم كه     

اما حزب تـوجهي بـه ايـن مـسأله        . بايستي وارد احزاب سياسي نشوند و نظامي باقي بمانند        
  .كرديم ناشنيده گرفته شد  ما حجت تلقي مي، رانكرده و با وجود اينكه بايستي حرف امام

  .كرد  فعاليت ميسازمان بود كه بدون اطالع وزارت كشورـ وجود خود اين 6
فاق افتاد، ولـي  ت بود كه به كرات ااي دادستاني انقالب  ماده10ـ تأييد حزب از اعالميه    7

  .در عين حال حزب سازمان مخفي را در كنار خودش همچنان نگاه داشت
 كنم كه اين سازمان در دوران طاغوت فعاليـت مـستمري داشـت و               توضيحاً بايد اضافه  

كردند كه    شان بودند، چرا كه با رژيمي مبارزه مي         اعضاي آن سربلند از كار و فعاليت سياسي       
 اينهـا  ،اما با دستوري كه حزب داشت و حـزب داد . ضد ملي، فاسد، خودكامه و وابسته بود      

ه دهند، آن هم در جمهوري اسالمي و در يـك           مجبور شدند كه به فعاليت گذشته خود ادام       
  .داد حكومت مردمي كه درواقع آنها را به طرف اعمال خالف قانون سوق مي
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ت ا اقـدام ،وسيله سازمان مخفي انجام گرفـت به  ديگري كه يعالوه بر كارهاي غيرقانون   
اشـاره  خالف قانون ديگري نيز به وسيله حزب انجام گرفته است كه گرچه در اينجا به آنها              

  .اي خواهم داشت شده ولي من به صورت فشرده به آنها اشاره
  

   هايي از وابستگي حزب به شوروي نمونه
اي است كـه بايـستي بـه آن           رسانم كه در واقع مسأله وابستگي اولين مسأله         به اطالع مي  

 كردنـد كـه بـه    ارائـه ين زمينه هايي در ا     نمونه . وابستگي حزب به اتحاد شوروي     ؛توجه كرد 
  .رسانم اطالع مي

باني حـزب از دادن  كنم، مسأله پـشتي   مي ارائه شده و    ارائههاي روشني كه      از جمله نمونه  
 24 و اوايـل سـال       23دانيم در اواخر سـال        ما مي .  است  به اتحاد شوروي   امتياز نفت شمال  

 اقامت داشـت و      در تهران   به سرپرستي كافتارادزه   ايندگي اتحاد شوروي  موقعي كه هيأت نم   
مـسأله  .  شده بود، حزب فعاالنه از اين امـر پـشتيباني كـرد            رسماً خواستار امتياز نفت شمال    

شود كه بدانند تقريباً دو مـاه قبـل از ايـن مـسأله،                 مي براي بينندگان عزيز ما زماني برجسته     
  در مجلس شـوراي ملـي ايـران     به امريكا  موقعي كه دادن همين امتياز از طرف دولت ساعد        

ار مطرح شده بود يكي از نمايندگان حزب در مجلس با ايـن مـسأله مخالفـت كـرد و اظهـ                    
  .داشت كه ما با دادن هرگونه امتيازي به خارجيها مخالف هستيم

 اسـت كـه      آذربايجـان  دموكراتتوان به آن اشاره كرد تشكيل فرقه          مسأله ديگري كه مي   
، گيرد و درعين حال منظم كـردن سـازمان ايـالتي آذربايجـان         بدون اطالع حزب صورت مي    
 آن هم بـدون اطـالع حـزب اسـت و            ، اين تشكيالت فرقه   .يعني شعبه حزب در آذربايجان    

شود كه درواقع از اين مسأله پشتيباني كنـد و از تـشكيل فرقـه جانبـداري                   حزب مجبور مي  
سـت كـه در     شعار ملي شدن نفت جنوب در رابطه با وابستگي، نمونه بارز ديگري ا             .بنمايد

  .واقع بايستي به آن توجه كرد
  

  سياست حزب در رابطه با جنگ تحميلي 
بينـيم    ما مي . بينيم  هايي را به اين ترتيب مي       پس از انقالب در رابطه با جنگ نيز ما نمونه         

، حزب در واقع خط خودش را دارد و تجاوز را محكوم            كارانه عراق   كه پس از جنگ تجاوز    
رچند گاه گاه در واقع با سكوت خودش همسويي خودش را بـا سياسـت اتحـاد                 ه. كند  مي

شود و موضوع     بازپس گرفته مي   دهد، ولي به محض اينكه مسأله خرمشهر         نشان مي  شوروي
هاي دورزن دشـمن كـه شـهرهايي نظيـر        عبور از مرز به خاطر خاموش كردن آتش توپخانه        
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شود، حزب در اينجا بـا        گرفتند مطرح مي     و خرمشهر و مناطق ديگري را زير آتش مي         آبادان
هاي   كند و در يكي از شماره        منطبق مي  احتياط سياست خودش را با سياست اتحاد شوروي       

ـ      شود، كه حـضرت آيـت       پرسش و پاسخ، به اين مسأله پرداخت مي        ي در  اهللا موسـوي اردبيل
كننـد و آن را مـورد اعتـراض قـرار          هاي نماز جمعه بـه مـسأله اعتـراض مـي            يكي از خطبه  

به هر حال بايستي اشاره كنم كه در موارد سياسي، حزب همواره توجه به سياست                .دهند  مي
ر رابطه با مـسايل ايـن   گيريهاي اين كشور در زمينه مسايل سياسي د  و موضع  اتحاد شوروي 

  .منطقه و جهان داشت
  

   به حزب تودههاي شوروي كمك
 در حـدود يـك       اتحاد شـوروي   ،دانيم كه در اوايل انقالب       مي ، ما در زمينه اقتصادي هم   

 كه نيـازي    هاي ديگري هم ذكر شده      كند و در اينجا نمونه      هزار تن كاغذ به حزب كمك مي      
  .به تكرار آن نيست

موضوع ديگري كه حائز اهميت است، مسأله جاسوسي است كه از وابستگي سرچشمه             
اندركار اين مسأله     اي از حاضرين در اين ميزگرد كه خود دست          تعداد قابل مالحظه  . گيرد  مي

 به هر حال صحبت به اندازه كـافي گويـا بـود و            .  در اينجا به وضوح صحبت كردند      ،بودند
 دبيـر اول حـزب هـم در ايـن رابطـه اشـاره         آقاي كيانوري . نيازي به بازگو كردن آن نيست     
 از ارتش ما اطالعاتي خواستند كه اين خيانتي است غيرقابـل            داشتند به اينكه اتحاد شوروي    

  .توجيه و جرمي است مسلم
  

  براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران
دانيم احزابي كه     ما مي . موضوع ديگري كه بايستي به آن اشاره كرد مسأله براندازي است          

شان با حزب حاكم كشورهايـشان مخـالف     هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي       از نظر برنامه  
ـ           دسـت بگيرنـد و ايـن مـسأله در          ه  هستند همواره سعي دارند كه بتوانند روزي قدرت را ب

  :پذير است يار گرفتن قدرت از سه طريق امكاناخت
هاي بهتر و جلب اعتماد مردم و در           برنامه ارائهيكي از طريق قانوني است كه در واقع با          

  .آيد دست ميه نتيجه اعزام نمايندگان بيشتر به مجلس ب
مسأله دوم، در واقع از طريق قهرآميز به صورت انقالب اسـت كـه انقالبـات دنيـا هـم                    

 و انقالب كشور عزيز خودمان ، انقالب اكتبر مثل انقالب فرانسه ؛ي از اين نوع هستند    ا  نمونه
  .ايران
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 به اين ترتيب كـه اگـر حزبـي تـوان و             .كننده است   نوع سوم، وارد كردن ضربه غافلگير     
هم باشد ممكن است در لحظـه مناسـب         امكانات الزم را داشته باشد و شرايط عيني هم فرا         

در چنين موردي حـزب از      . اي موجب براندازي حكومت بشود      در واقع با وارد كردن ضربه     
ايـن  . كند  همه امكانات خودش چه امكانات علني و چه امكانات مخفي خودش استفاده مي            

 در واقـع سـازمان    . اي است دراز مدت كه ممكن است مدتها طـول بكـشد             نوع سوم برنامه  
 بالقوه بود مناسب اين كار كه ممكن است روزي براي اين كـار مـورد                 نيرويي مخفي حزب 

مدتي بايستي به حـساب      استفاده قرار بگيرد و در واقع آن را به عنوان تدارك براندازي دراز            
  .شود آورد كه جرم محسوب مي

  
  اعزام غيرقانوني افراد به خارج از كشور

 اشاره داشت اعـزام افـراد بـه صـورت غيرقـانوني از              شود به آن    از موارد ديگري كه مي    
مثالً اگر فردي قرار باشد به كـشوري مـسافرت كنـد از      . كشور به كشورهاي موردنظر است    

طرف حزب، كه در واقع امكان موافقت از طرف مقامات مـسئول مملكتـي نباشـد، كـشور                  
گيرند و بعد در      كشور مي گيرند و ويزا از آن        ثالثي را كه رفتن به آنجا مجاز است درنظر مي         

البتـه در مقـصد گذرنامـه مهـر         . دهند  بين راه ترتيب اعزام اين فرد را به كشور موردنظر مي          
  . خورد تا معلوم نشود كه در واقع به كشور ثالثي هم مسافرتي انجام گرفته است نمي

هاي ديگر اقدامات خالف قانون حـزب اسـت    موضوع خروج غيرمجاز ارز هم از نمونه    
  .بايستي به آن اشاره كردكه 

در واقــع اينهــا را كــه برشــمرديم و مــسايل بــسيار زيــاد ديگــري كــه در اينجــا ســاير 
اي است كه خالف مـصالح مـردم          شكنانه كنندگان به آن اشاره كردند، اقدامات قانون        شركت

 بـه اسـتناد چنـين    شود و يقيناً دادستاني كل انقـالب  است و به اعتقاد من جرم محسوب مي   
ايـن اقـدامات عليـه مـردم مستـضعفي انجـام            . مواردي دستور انحالل حزب را صادر كـرد       

گيرد كه همواره گوش به فرمان امامشان دارند و هميشه در صحنه حاضر هستند و همـه                   مي
  .كنند مسايل و مشكالت را به خاطر انقالب تحمل مي

انديشم، در خود احساس دين بزرگـي نـسبت بـه            من وقتي كه در واقع به اين مردم مي        
  .كنم اين مردم مي

 عدالتي در زندانهاي رژيم شاه       سال عمر خودم را به خاطر مبارزه با ظلم و بي           25من كه   
گنجيد كه روزي چنين دينـي بـه مـردم خـودم داشـته                وقت در تصورم نمي     ام، هيچ   گذرانده

به هـر   . دانم  دانستم و مي    ديون جامعه و مديون اين مردم مي      گرچه همواره خودم را م    . باشم
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 امت رهبري عاليقدر انقالب، اين اسطوره فضيلت و تقوا و           از امام . كنم  حال سخن كوتاه مي   
پارسايي و همچنين از مردم رشيد وطنم به خاطر مسئوليت مشتركي كه در رهبـري حـزب                 

طلبم و اين اميـد را        ام صادقانه پوزش مي     ف قانون داشته  نسبت به انجام اين قبيل اعمال خال      
  .دارم كه در حد ممكن مشمول اغماضشان واقع شوم

  
    اهداف تاكتيكي و استراتژيك حزب توده؛بهزادي

ي يمـ ااي از تخلفات و جر       گوشه  شمرده شد در حقيقت   رم و تخلفاتي كه ب    يجرا: عمويي
بود كه حزب طي مدت چهارساله پس از پيروزي انقالب مرتكـب شـده، منتهـا بـه لحـاظ                    

م در خـدمت    يولي ببينيم اين جـرا    . محدوديتي كه در وقت است به همين مختصر اكتفا شد         
مـدت و درازمـدت حـزب        هاي كوتاه  چه اهدافي بوده، اهداف تاكتيكي و استراتژيكي برنامه       

  . صحبت خواهند كردآقاي بهزاديدر اين زمينه . چگونه بوده
 و سردبير    سياسي و دبير سياسي كميته مركزي حزب توده        هيأت، عضو   منوچهر بهزادي 

  ):ارگان مركزي حزب (نامه مردم
، بـا درود    بزرگ انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران       رهبر   با سالم به امام خميني    

، با درود به رزمندگان جبهه و پـشت جبهـه در پيكـار حـق                به مردم انقالبي و قهرمان ايران     
  .عليه باطل

 و اسـتقرار    هدف اصلي و نهايي حزب پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي ايـران            
، كـسب قـدرت و اسـتقرار يـك           براندازي جمهوري اسالمي ايـران     جمهوري اسالمي ايران  

بـراي نيـل بـه ايـن هـدف، اهـداف            .  بـود   با پشتيباني شوروي   حكومت وابسته به شوروي   
هـاي ظـاهري و بـاطني     مدت و سياست  مدت و دراز هاي كوتاه تراتژيك، برنامهتاكتيكي و اس 
  .وجود داشت

اول اينكه اين واقعيت براي حـزب       : شوم   چند نكته را يادآور مي     ،قبل از ورود به مطلب    
تجربـه  .  هرگونه توطئه براندازي با شكست مواجه خواهـد شـد          مسلم بود كه با وجود امام     

دوم اينكـه در بـسياري از   .  و ساير گروهكهاي ضدانقالبي اين را به خوبي نشان داد       منافقين
مـدت   هاي دراز   مدت با اهداف استراتژيك و برنامه      هاي كوتاه  موارد اهداف تاكتيكي و برنامه    

  . تر شدن اين اهداف است تر شدن و مشخص جدا كردن آنها براي روشن. پيوند دارند
كنندگان در ايـن مـصاحبه        هاي مشخص فراواني از طرف ساير شركت        ه نمونه سوم، اينك 

كنم خطوط اساسي و كلي اين اهـداف          من كوشش مي  . گفته شد كه تكرار آنها لزومي ندارد      
  .ميهنان گرامي مجسم سازم را بيان كنم، تا يك منظره كلي در برابر هم
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  مدت هاي كوتاه اهداف تاكتيكي و برنامه
  :مدت حزب هاي كوتاه اكتيكي و برنامهو اما اهداف ت

 براي فعاليـت علنـي بـه منظـور فعاليـت و نفـوذ               ،ـ كوشش براي كسب مجوز قانوني     1
  .تشكيالتي، تبليغاتي و مطبوعاتي در بين مردم

 بـراي كـسب     ، داشت  با تعبير خاصي كه حزب از خط امام        ـ دفاع ظاهري از خط امام     2
  .نفوذ در مردمقانونيت و 

ـ كوشش براي نشان دادن اينكـه گويـا بـين اسـالم و ماركسيـسم و حـزب و دولـت                      3
 نقاط مشتركي وجود دارد و اين به منظور گمراه كردن مـردم و بـاز                جمهوري اسالمي ايران  

  .قانوني آن بود] وجهه[هم براي كسب 
در مهمترين مسايل از جملـه       انه گذشته حزب  هاي خائن   ـ كوشش براي توجيه سياست    4

، اصالحات شاه    مرداد 28 كودتاي   ، دولت مصدق  ،، مسأله آذربايجان  مسأله نفت، دولت قوام   
  . بودگذشته و غيره براي زدودن آثار منفي سياست حزب در

 ،كـرد   مدت مي  هاي كوتاه   تالشي كه حزب در زمينه اهداف تاكتيكي و برنامه        ولي با تمام    
هـاي درازمـدت و       لذا حـزب در راه اجـراي برنامـه        . طوركلي با عدم موفقيت روبرو بود     ه  ب

 ،كوشيد و خود را براي اجـراي توطئـه برانـدازي در صـورت نبـودن      اهداف استراتژيك مي 
تحليل سراپا غلط و پندار باطل اين بود كـه در صـورت             . كرد   مي  آماده  امام ،خداي نخواسته 

 امكان بروز جنگ داخلي، برخورد نيروهاي مختلف و متـضاد،           ، امام ، خداي نخواسته  ،نبودن
كوشـيد و خالصـه يـك بحـران اجتمـاعي             تضعيف روحانيت، كه خود حزب در راه آن مي        

  .براندازي و كسب قدرت استفاده كردتوان براي  وجود دارد و از اين فرصت مي
كلي ه  من بعداً توضيح مختصري خواهم داد كه چرا اين تحليل سراپا غلط و اين پندار ب               

  .باطل بود
  

  هاي درازمدت  اهداف استراتژيك و برنامه
  :هاي درازمدت و اما اهداف استراتژيك و برنامه

  .نظور جمع نيروـ كوشش براي ايجاد سازمانهاي حزبي در سراسر كشور به م1
هاي كارگري، دهقـاني، سـازمان    اي مانند اتحاديه ـ كوشش براي ايجاد سازمانهاي توده  2

اي كـه     هاي اقليت و يا نفوذ در سـازمانهاي تـوده           آموزان، دانشجويان، سازمان    ، دانش جوانان
ر نفـوذ در مـردم و ايجـاد    وجود دارند مانند شوراها، تعاونيها و نظـاير آن و ايـن بـه منظـو        

  .آوري نيرو بود پوشش براي فعاليت حزب و همچنين جمع
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مـدت سـازمان مخفـي عبـارت بـود از             كوتاه   برنامه .ـ حفظ و گسترش سازمان مخفي     3
هدف اسـتراتژيك عبـارت     . آوري اطالعات و دادن مهمترين اين اطالعات به شورويها          جمع

  .بود از شركت در توطئه براندازي
آوري   مـدت عبـارت بـود از جمـع         برنامـه كوتـاه   . اد و گسترش سـازمان نظـامي      ـ ايج 4

 هـدف اسـتراتژيك عبـارت بـود از شـركت در توطئـه               .اطالعات و دادن آن بـه شـورويها       
  .براندازي

مـدت بـاز       كوتاه   برنامه .ـ حفظ و گسترش عوامل نفوذي در مواضع حساس و كليدي          5
هـدف اسـتراتژيك    .  مهمترين آن به شورويها    آوري اطالعات و دادن     هم عبارت بود از جمع    

  .عبارت از شركت در توطئه براندازي
ـ كوشش براي تضعيف روحانيت و حكومت جمهوري اسـالمي از راه بـزرگ جلـوه                6

دادن نيروهـاي    برابـر هـم قـرار     بـراي   تـالش   . دادن اختالفات در روحانيت و در حكومت      
  .مختلف در روحانيت و در حكومت و تشديد اختالفات

ـ كوشش براي تضعيف مواضع جمهوري اسالمي در جنگ تحميلي از راه مخالفت بـا         7
  . صلحمسأله و طرح  به خاك عراقورود نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران

 كوشش براي تضعيف روحانيت و حكومت جمهوري اسالمي از راه طرح شعارهاي      -8
 اصلي جمهوري اسالمي جنگ تحميلي بـود و         مسألهانه و انحرافي در شرايطي كه       فريب عوام

هست و دولت با دشواريهاي ناشي از ارثيه شوم منحوس گذشته و جنگ تحميلـي مواجـه                 
  .بود و هست

 و   در صـحنه ايـران     ـ دفاع بدون قيد و شرط و بدون چون و چرا از سياست شوروي             9
ـ             : ، به طور عمده از دو راه      جهان وسـيله  ه  از راه جاسوسـان در داخـل حـزب و همچنـين ب

 وابـستگي   :شـود عبارتنـد از      ويژه به ميهن ما مربوط مي     ه   سه نمونه برجسته آن كه ب      .رهبري
 دفاع از تجـاوز     ،دوم. شد   مي تأمين كه از اين راه وابستگي براي آينده هم          حزب به شوروي  

 كـه بـراي اسـتقالل خـود          و سركوب ملت همسايه مسلمان افغانستان       به افغانستان  شوروي
ونيـستي كـه هدفـشان    ي به متجاوزان بعثي ـ صه  و باالخره دفاع از كمك شوروي،گدنج مي

  . استبراندازي جمهوري اسالمي ايران
 محكوم به شكـست      امام ، خداي نخواسته  ،و اما چرا توطئه براندازي حتي پس از نبودن        

دهند و اين      را سربازان تشكيل مي    حتمي است؟ نيروي اصلي ارتش جمهوري اسالمي ايران       
 هستند و مـا نمونـه       هوري اسالمي ايران   مسلمانان معتقد و وفادار به انقالب و جم        ،سربازان

 نيـز  بسياري از افسران ارتش جمهوري اسالمي ايـران . بينيم بارز آن را در جنگ تحميلي مي     
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 از جملـه در جنـگ       وفاداري خودشان را به انقـالب اسـالمي و جمهـوري اسـالمي ايـران              
اي    بـا تجربـه    ، كه از ميان مردم برخاسته     سپاه پاسداران انقالب اسالمي   . تحميلي نشان دادند  

كه در مبارزه با ضدانقالب و همچنين با شركت در جنگ تحميلي كسب كرده و بـا مجهـز                   
اسـت كـه در وفـاداري آن بـه انقـالب و              خود يك ارتش مستقلي      ،شدن به سالحهاي الزم   
بسيج مردمي كه هـم در جبهـه و         . توان داشت    كمترين ترديدي نمي   جمهوري اسالمي ايران  

كنـد    هم در پشت جبهه با تمام نيروي خود از انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي دفاع مي               
كه با دست خالي انقـالب كردنـد و رژيـم         همان مردمي    ،و سرانجام مردم هميشه در صحنه     

 را سرنگون نمودند، پس از پيروزي انقالب و در آينده هـم             امريكاسلطنتي منفور وابسته به     
اي چه از داخل و چه از خارج از انقالب اسـالمي و جمهـوري اسـالمي                   در برابر هر توطئه   

  .كرد دفاع خواهند ايران
  

  هشدار به گروههاي حزبي 
 بايد بگـويم كـه      ،نظرم به اندازه كافي روشن    ه  گيري كوتاه ولي ب     در پايان به عنوان نتيجه    

ريشه همه اينها نشناختن اصالت و ماهيت انقـالب اسـالمي و نـشناختن نقـش قـاطع امـام                
دنبـال  ه  ن حزب كه ب    است و اين هشداري است جدي به آن گروه كوچك از برادرا            خميني
  .دن باش با انقالب، با مردم و با امام،دست آوردن اين شناخته د و با بن نروسراب

  
  ؛ حزب در فاصله دو ضربه ميزاني

بخـشي  .  جريان دستگيري رهبران و كادرهاي حزب در دو مرحله انجام گرفت           :عمويي
در فاصله اين مرحله، بازمانـده      . 62ارديبهشت سال    6 و مابقي در     61 بهمن ماه سال     17در  

 تعدادي بيانيه، اعالميه، تحليل سياسي و غيره داشـت كـه            ،رهبري حزب در خارج از زندان     
تواند روشنگر ادامه همان سياستي باشد كه پيش از دسـتگيري مـسئولين               نقد اين مواضع مي   

 كـه خـود در آن       ميزانـي نقد ايـن مواضـع را آقـاي         . جام گرفته حزب در مرحله نخستين ان    
  .شركت داشته بيان خواهند كرد

  
  ، دبير دوم كميته مركزي و مسئول تشكيالت كلميزاني

، و بـا   ينـي ، امـام خم   با سالم به رهبر بزرگ انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايـران           
  .ها ها و پشت جبهه  در جبههدرود به مردم قهرمان و ايثارگر ايران

مواضعي كه ما در اين دو ماه و نيم اتخاذ كرديم، بين دستگيري گروه اول و گـروه دوم،             
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قـالب  دنباله همان مواضعي بود كه ما طي چهار سال بعد از پيـروزي ان             . اي نبود   مواضع تازه 
منتها به علـت شـرايط      . داشتيم، بخصوص مواضعي كه در ماههاي قبل از دستگيري داشتيم         

هـا و      آمـده بـود، ممكـن اسـت ايـن مواضـع در ايـن تحليـل                  خاصي كه براي حزب پيش    
  .كنم تر بيان شده باشد و من حاال آنها را بررسي مي هايي كه داديم، برجسته اعالميه

  
  لحزب بعد از دستگيري گروه او

العمل ما و اولين اعالميه ما بعد از دستگيري گروه اول در مقابـل اظهـارات                  اولين عكس 
 حزب را برشمرده بود، عبارت از اين بـود كـه ايـن        جرايم كه برخي از     دادستان كل انقالب  
م وجود  يرادانستيم كه اين ج     كه ما خودمان در همان وقت مي       در حالي . چيزها وجود ندارد  

  . اين انكار و كتمان آگاهانه بود. دارد
 بلكـه صـريحاً     ،حتـي سـكوت هـم نكـرديم       و   ما آگاهانه تكذيب كـرديم        كه علت اين 

 را هميـشه پنهـاني      جـرايم  قبل از همه اين بود كه ما طي چهـار سـال ايـن                ،تكذيب كرديم 
سـابق را   طبيعي است وقتي هم موضوع آن اعالم شـد همـان سياسـت              . مرتكب شده بوديم  

دومـين دلـيلش ايـن بـود كـه مـا فكـر        . ادامه داديم و صريحاً گفتيم كه چنين چيزي نيست     
م خودشـان را انكـار      يكرديم آنهايي كه در زندان هستند و بازداشت شـدند و آنهـا جـرا                مي

خواهند كرد و قاعدتاً ما در بيرون نبايد به آنها اعتراف بكنيم و طبعاً همانطور كه آنها انكـار                   
  .نند، ما هم بايد در بيرون انكار كنيمك مي

 خبـر نداشـتند و مـا        جرايمسومين و مهمترين دليل ما اين بود كه اعضاي حزب از اين             
براي اينكه اعضاي حزب را ساكت بكنيم و آنها را در دور و اطراف حزب نگهـداريم تنهـا                   

زديم فقط    حدس مي منتها ما همان وقت     .  را كتمان بكنيم   جرايمراهي كه داشتيم اين بود كه       
ممكن است كه اسـناد و        شود، احتماالً     چنين چيزي نيست مسأله حل نمي     ] اين كه [با گفتن   

شود گفت بـه حملـه متقابـل دسـت        در نتيجه مي  . ندنمداركي رو بشود و كساني اعتراف بك      
شـود    ي كه به ما نسبت داده مي      جرايم اين    كه ها اينطور عنوان كرديم     زديم و در اين اعالميه    

 قبـل از همـه      ،سازي حتـي نيروهـاي امپرياليـستي        سازي است و در اين پرونده       اينها پرونده 
 كارشناسـان سـاواك  .  شركت دارند   اسراييل  و سيا و حتي موساد      انگليس انتليجنت سرويس 

 آخـرين   ، همانطور كه در يكي از جلسات قبل در مصاحبه مـن گفـتم             به كار گرفته شدند و    
ايها در زندانها شروع  اعالميه ما درباره شكنجه بود و ما اينطور عنوان كرديم كه شكنجه توده   

خواهند و مجموعه اين حرفها براي اين بود كه اگر اعترافـي              شده و زير شكنجه اعتراف مي     
 ما قـبالً    ،ها مطالب را گفتند     اني آمدند و در مصاحبه    شد و اگر كس    انجام گرفت و سندي رو    
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ما . گيرد  سازي است و از طرف محافل معيني انجام مي          پيشگيري كرده باشيم كه اينها پرونده     
 خبري  ،طور انتليجنت سرويس     كاري كرده باشد و همين      و اسرائيل  آن وقت از اينكه موساد    

بايست مبناي قضاوت     گفتند كه قاعدتاً نمي     اين مطالب را راديوهاي امپرياليستي مي     . نداشتيم
  . ما باشد

ـ پنج ماه است كه در زنـدان هـستم و در ايـن مـدت مـا هـيچ                     بعد هم من خودم چهار    
 و از اين قبيـل چيزهـا         و سيا   انگليس كاري با انتليجنت سرويس    و اي در زندان و سر      رابطه

آنهـايي كـه مـا بـا آنهـا سـروكار داريـم              .  هم در اينجا نيـستند     نداريم و كارشناسان ساواك   
ها و پاسداران انقالب هستند كه در ارتباط با ما هم از انقالب و جمهـوري اسـالمي                  بسيجي

 ايـن باعـث   ، حرفهايي را كه آن وقت گفتيم و نادرست بودكنند و بنابراين اينجا آن   دفاع مي 
  .شود كه با ما سروكار دارند و باعث نهايت تأسف است شرم نزد اين افراد مي

  
  هاي ما از جرايم حزب تحليل

 جـرايم  ناشي از ، ايراناين مبنا استوار بود كه حمله به حزب توده هاي ما بر  و اما تحليل  
داديـم و    در اين مورد بحث را خيلي گسترش مي       . حزب نيست، بلكه حمله به انقالب است      

اين مبنا اسـت، كـه يـك مقـدار از آنهـا           هاي ما بر    هاي داخلي ما، حتي اعالميه      بيشتر تحليل 
 ،خوانـد   كرديم كه مردم الاقل آن كـسي كـه ايـن را مـي               غرض بود، يعني اين حساب را مي      

!  حزب چيز مهمي نيست و اصالً وجود هم نـدارد و بترسـيد             جرايمعنوان بكنيم كه    اينطور  
 ولـي يـك     ،يعني به اين ترتيب حمايت آنها را از حزب جلب كنـيم           ! انقالب در خطر است   

 ،يعني بنا به باوري كه ما داشتيم       .مقداري را در واقع بايد گفت كه روي بينش و باور ما بود            
شـد    آن طور كه اجـرا مـي      ،  ت خارجي جمهوري اسالمي را    چه سياست داخلي و چه سياس     

خـصوص  ه  كرديم و دنباله سياست و مواضعي كه حزب در چهار سال داشت و ب               درك نمي 
كرديم كـه گـرايش راسـت در جمهـوري             ما اين طور فكر مي     ،در ماههاي قبل از دستگيري    

ما باور نداشتيم كـه سياسـت       . گرفتيم  دست باال را مي   رود و     به پيروزي مي    رو اسالمي ايران 
هاي ما و باور ما در        تمام تحليل . تواند اجرا بشود    با چنين قاطعيتي مي   » ينه شرقي و نه غرب    «

 و هـم  شود هم عليـه شـوروي   چهل سال اين بود كه چنين سياستي قابل اجرا نيست و نمي        
 سـتيز   شود و هركس با امريكـا       ي با شكست مواجه مي    عليه همه قدرتها رزميد و چنين چيز      

 بـاالخره بايـد     ،حـاال زود يـا ديـر      .  جلب بشود  كند و دربيفتد قاعدتاً بايد به طرف شوروي       
روي  نزديـك بـشود و        دربيفتد بايد قاعدتاً بـه امريكـا       جلب بشود و هركسي كه با شوروي      

 جـرايم  بخـاطر    همين حساب وقتي كه سياست جمهوري اسالمي نسبت به اتحاد شـوروي           
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 رود به طرف امريكـا       ما گفتيم بنابراين جمهوري دارد مي      ، آن دولت تند شد    جرايمحزب و   
 قاعـدتاً   ،روبازد، اول رو پوشيده و بعد       نشو  و نيروهاي راستگرا دارند در حكومت پيروز مي       

بيـنم و اطالعـاتي كـه بـه مـا       اين مدتي كه من در زندان هستم مي       .دنرو   مي طرف امريكا ه  ب
همانطور كه قبل از دستگيري     » ينه شرقي و نه غرب    «دهد كه سياست      رسد كامالً نشان مي     مي

 صـورت هـيچ      بعد از دستگيري هم ادامه دارد و نيروهـاي راسـت در ايـن              ،ما وجود داشته  
  .حاكميتي پيدا نكردند و اين بينش ما يك بينش نادرست چهل ساله ما بوده است

شـوند و دارنـد    گفتيم كه نيروهاي راستگرا پيروز مـي    در مورد سياست داخلي هم ما مي      
دارها بيش از سـابق در حكومـت         آيد و سرمايه    داري مي   گفتيم كه سرمايه    مي. شوند  پيروز مي 

ـ      و  ديگر به كـارگران    جاي خواهند گرفت و    طـور اعـم بـه مـردم محـروم و           ه   دهقانـان و ب
گفتيم كه سياست اجتماعي جمهوري       مي. نشين و مردم متوسط چيزي داده نخواهد شد         كوخ

  امـام  ؛البته جمالتي داشتيم كه تا حدودي اميد بـود        . رود   به طرف شكست مي    اسالمي ايران 
  . و هنوز همه اميدها قطع نشده، ولي اينها فقط جمالت جداگانه بودامت

رود، شكست عـدالت      طرف شكست مي  ه  رسيد كه سياست ب     مجموع تحليل به اينجا مي    
 40يعنـي مـا در تمـام        . اين هم از باور ما بود     . گفتيم كه اين كار ناشدني است       مي. اجتماعي

طرف سوسياليسم گام بردارد ه اي يا بايد ب     معهمان اين بود كه هر جا       طور كلي عقيده  ه   ب ،سال
گفتـيم اگـر در       كنـد، و مـي      داري در آن كشور رشد مـي        ماند و سرمايه    داري مي   يا در سرمايه  

داري گرفته نشود همان رژيم و نظام شاهنـشاهي سـابق اسـت از نظـر                   جلوي سرمايه  ايران
و اينكـه   . شـود   تـر مـي     كند و قوي     رشد مي  رانداري در اي    ماند و سرمايه    اجتماعي و باقي مي   

و .  بتواند راه جداگانه و راه خودش را برود براي ما قابل درك نبـود جمهوري اسالمي ايران  
نـشينان    كـرديم در جهـت كـوخ        گفتيم حاال كه به اقدامات اجتماعي آنطور كه ما فكر مي            مي

. هم نشان داد كه اينطور نيست      كند و اين مدت باز      داري رشد مي    آيد، سرمايه   ضربه وارد مي  
ـ       سم مـي  ينه به طرف سوسيال   . رود  جمهوري اسالمي خط خودش را مي      طـرف  ه  رود و نـه ب

 خط خودش را دارد و بـه همـان طـرف خـط             جمهوري اسالمي ايران   .رود  داري مي   سرمايه
  . ش قالبي بوده استننش ما در اين مورد در واقع بييو برود  خودش مي

  
  مواضع حزب در قبال جنگ تحميلي 

 كـه مهمتـرين مـسأله       ، مسأله جنگ است   ،اي كه در اين مدت مطرح بود        مهمترين مسأله 
و ما در اين مورد هم مواضعي كه اتخاذ كـرديم دنبالـه مواضـع قبلـي بـود و                    . كشور ما بود  

كرديم و در     بل از من گفتند ما از مدتها پيش فكر صلح را مطرح مي            همانطور كه سخنرانان ق   
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 راهـي جـز صـلح نـدارد و          ترين را گفتيم كـه جمهـوري اسـالمي ايـران            اين مدت ما قاطع   
هـاي داخلـي      و ايـن مـسايل را در تحليـل        . فايده است   گفتيم جنگ فرسايشي شده و بي       مي

خواهد صلح كنـد      گفتيم كه حتي جمهوري خودش مي       م و بعد هم مي    كردي  خودمان بيان مي  
  . كنند آيند و صلح را برقرار مي و همين راستگراها مي

اينجا هم يك مقداري غرض است و يك مقـداري هـم واقعـاً بـاور مـا بـود كـه فكـر                        
يكي اينكه نظر مـا  : گذاشتيم منتها دو نكته را مسكوت مي . فرسايشي شده   كرديم كه جنگ   مي

وقتـي كـه    . توانـد مقاومـت كنـد        چطور مـي   درست است كه جنگ فرسايشي شده و صدام       
رسيد   داديم قاعدتاً مي    اگر اين را توضيح بيشتر مي     .  شكست خورده بود   قوايش در خرمشهر  

و توضـيح   . بايـست اينهـا را توضـيح داد         گيرد و مـي     به اينجا كه صدام از همه جا كمك مي        
كننـد و يـا مـرتجعين منطقـه كمـك             ها كمك مـي     ها و فرانسوي    ها، انگليسي   ينكه امريكايي ا

 هم به صدام    منتها آن قسمت آخر كه شوروي     . هاي ما وجود داشت     كنند و اين در تحليل      مي
كـرديم و يـا انكـار         گذاشتيم يا توجيه مي     طور كامل مسكوت مي   ه  كند، اين را ما ب      كمك مي 

گذاشتيم، اين بود كه سياست ما از         و مسأله دومي كه ما در اين مورد مسكوت مي         . يمكرد  مي
و ايـن مـورد هـم كـه         .  سياست خـودش را تغييـر داد       زماني سياست صلح شد كه شوروي     

مـا ايـن مطلـب را هـم       .  اسـت  طلبي ما در حقيقت دنبالـه سياسـت شـوروي           سياست صلح 
داديم كه خودمان به ايـن نتـايج رسـيديم و توجيـه           تيم و طوري نشان مي    گذاش  مسكوت مي 

اين بود مواضع اساسي كه ما در آن مدت كه دو ماه و نـيم بيـشتر از ايـن فرصـت                       .كنيم  مي
گيـري    گيري بشود و راجع به ايـن مـسايل مـا موضـع              نبود كه راجع به مسايل ديگر موضع      

  .كرديم و گفتيم
ها به دستشان رسيده و        اعضا و هواداران حزب كه اين اعالميه       من در اينجا به آن عده از      

 ،يش از همه در حقيقـت     ب ،گويم دروغهايي كه ما در اينجا گفتيم        كنم و مي    اند رو مي    خوانده
 حقيقـت را     بـراي اينكـه مقامـات جمهـوري اسـالمي ايـران            .روي سخن ما با آنهـا اسـت       

توده وسيع مردم كه دسترسي به اين       . اي نداشت   ن حقيقت براي آنها فايده    دانستند و كتما    مي
 اين است كه ما هر چـه در آنجـا حقيقـت را كتمـان كـرده باشـيم در                   . اسناد حزبي نداشتند  

حقيقت از اعضاي حزب كتمان كرديم و مطالبي كه ما آنجا نوشـتيم يـك مقـداري از آنهـا                    
و بعد هم بيـنش نادرسـت مـا         .  افكار است  كتمان حقيقت است و يك مقداري هم انحراف       

ها قضاوت بكنند  آزادانه و آزاد از اين قالب. اينها را پايه قضاوت خودشان قرار ندهند. است
پيوندنـد و  ب، به اين موج عظيم انقالب كه در كشور مـا هـست    و به جمهوري اسالمي ايران    

تواند به موفقيـت برسـد بـراي     اين تنها راهي است كه مي.  باشندهمراه مردم زير پرچم امام   
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  .يك انقالبي
  

  »صداي ملي«؛ پيشينه و ماهيت كيهان
روزه راديويي به نام راديـو صـداي ملـي            ميهنان گرامي اطالع ندارند كه همه        هم :عمويي

ـ       . كند  هايي به زبان فارسي پخش مي       برنامه ايران صـورت يـك    ه  اين راديو سالهاسـت كـه ب
هاي   تي در تنظيم برنامه   د كه خود م   آقاي كيهان . كند  عيني عمل مي  مدستگاه تبليغاتي در خط     

بـاره   ته توضـيحاتي در اين راديو و همچنين در گويندگي در برنامه اين راديـو شـركت داشـ      
  . خواهند دادماهيت راديو صداي ملي ايران

  : ، عضو كميته مركزي و مسئول شعبه مركزي كارگريمهدي كيهان
، بـا درود   رهبر كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري اسـالمي ايـران         با سالم به امام خميني    

به مردم مبارز و انقالبي و ايثارگر ايران و با آرزوي موفقيتهاي هرچه بيشتر و سريعتر بـراي                  
  . هاي پيكار حق عليه باطل رزمندگان در جبهه

 قصد من از شركت در اين مصاحبه همانطور كه گفته شد معرفـي راديـو صـداي ملـي                  
  . و بيان ماهيت اين راديو استايران

  
  »صداي ملي ايران«ماهيت راديو 

 در ارتباط با حوادثي كـه        ايران شود اين اواخر راديو صداي ملي       طوري كه شنيده مي   ه  ب
قهاي امپرياليستي صهيونيستي به حمالت تبليغـاتي        بو ]با [ همصدا ،براي حزب ما پيش آمده    

  . پرداخته استعليه انقالب و جمهوري اسالمي ايران
 به ويژه در حال حاضـر از جهـت توجيـه آن دسـته از                معرفي ماهيت راديو صداي ملي    

 اهميت دارد كه هنوز در گمراهي باقي         چه در داخل و چه در خارج كشور        ،هواداران حزب 
تواند در ادامه گمراهي و سـردرگمي آنهـا مـؤثر              مي ند و گفتارهاي راديو صداي ملي     ا  هماند

 تـا  1339 در سـالهاي    طور كه اشاره شد خود مـن هنگـام اقامـت در شـوروي              همان]. افتد[
  . بودمارها و گوينده راديو صداي مليكنندگان گفت  يكي از تهيه1351

  ارتبـاطي بـا ايـران        ولـي هـيچ    ،كند  پراكني مي    سخن  گرچه به نام مردم ايران     صداي ملي 
. كلي بيگانه است  ه   ب طلبانه و آزاديخواهانه مردم ايران      ندارد و با خواستهاي انقالبي، استقالل     

نظـر مـديران       ايجاد شـده و كـار آن تحـت         پخش اجتماعي راديو مسكو     اين راديو در جنب     
عملكرد صداي ملي از ابتداي تأسيس در جهت      . شود   اداره مي  دستگاههاي تبليغاتي شوروي  
 چه در مقياس جهاني و چه در مقيـاس           شوروي جويانه دولت   تبليغ نظريات و مقاصد سلطه    
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نوسـانات در   .  شـكل گرفتـه اسـت      اي و چه به ويژه در مورد خواست كشور ما ايران            منطقه
 گوياي اين حقيقت اسـت كـه        ، از مسايل گوناگون   هاي صداي ملي    تهيه گفتارها و برداشت   

ن نيـست بلكـه مبلـغ و        راطلبانه مردم اي    و مدافع پيگير خواستهاي انقالبي و استقالل      اين رادي 
هـاي مختلـف     در زمينـه گر سياستهاي موضعي و درازمدت تجاوزي اتحـاد شـوروي        توجيه

  . است و جامعه ايراناقتصادي، سياسي و اجتماعي در مورد ايران
، شـيطان   ابله با قدرتهاي امپرياليستي بلوك غرب بـه سـردمداري امپرياليـسم امريكـا             مق

 و كشورهاي همجوار از جانب      بزرگ و طرد آنها از مواضع استكباري و غارتگرانه در ايران          
دم آن، بلكـه بـه خـاطر         و آزادي واقعـي مـر      اين راديو نه به منظور كسب استقالل به ايـران         

  . است از وظايف صداي ملي،جايگزين ساختن نيروهاي تجاوزگر بلوك شرق
 ابتدا در ارتباط با مقابله بـا تحكـيم موقعيـت نظـامي و سياسـي امپرياليـسم           صداي ملي 

. كار كرد ه   آغاز ب  1337جانبه نظامي در آخر سال      دويجه انعقاد قرارداد     در نت  ، در ايران  امريكا
 را  داد و ايـران     مي    العاده استعماري و تجاوزگرانه زيادي به امريكا         امتيازات فوق  ،اين قرارداد 

ري كـه سـاخته شـده و         پايگاههـاي بـزرگ ادا     .كـرد    بدل مـي   به پايگاه نظامي عليه شوروي    
 براساس آن قرارداد داير شده      ، صرف ايجاد اين پايگاهها شده     ميلياردها دالر از بودجه ايران    

 پيگيري كننـد و     ها و موشكها را در شوروي       بايستي حركت راكت    است كه اين پايگاهها مي    
يعتاً يك چنـين قـراردادي خطـرات جـدي بـراي اتحـاد              طب.  خبر بدهند  بالفاصله به امريكا  

  .داشت  در برشوروي
 كه در دوران رژيم گذشته درست شده بود و در           ]است [البته منظور پايگاههايي  : عمويي

واقع يكي از سود   كلي تعطيل و برداشته شد و در        ه   اينها ب  57جريان انقالب پيروزمند بهمن     
  . است اتحاد شوروي، پس از مردم ايران،برندگان انقالب ايران

 در رابطـه بـا تحكـيم موقعيـت           ايجـاد راديـو صـداي ملـي        ،ليهرحال در اوا  ه  ب: كيهان
 ايجاد شد و به شـدت رژيـم كودتـا را مـورد      بود كه صداي ملي     در ايران  امپرياليسم امريكا 

درستي ضرورت طرد ايـن رژيـم را يكـي از مـسايل اساسـي               ه  حمله قرار داد و آن موقع ب      
  .كرد  قلمداد ميپيروزي جنبش آزاديبخش مردم ايران

  
  از اصالحات رژيم شاهتعريف و تمجيد 

 يك بهبود نسبي در روابـط       1340ل سالهاي   ياما مدت زمان زيادي نگذشت، يعني از اوا       
در آن زمان مسايل مربوط به انعقاد قراردادهاي كمك         .  پديد آمد   و دولت شوروي   رژيم شاه 

هـا و فـروش گـاز         سازي  آهن و ماشين    ، ساختمان ذوب   و شوروي  فني و اقتصادي بين ايران    
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 در رابطه با يك چنين تغييري يعني يك بهبود نسبي در روابـط              . مطرح شد   به شوروي  ايران
رداشـته شـد و جـاي ايـن          ب  شعار طرد رژيم كودتا از گفتارهاي صداي ملـي         ،بين دو كشور  

دانيم كه    حال آنكه همه ما مي    . شعار را تعريف و تمجيد ضمني از اصالحات شاهانه گرفت         
 . زده شـد    اولين جرقـه انقـالب اسـالمي ايـران         1342درست در همين سالها يعني در سال        

 همان موقـع نـداي مخالفـت        . بدل شد  1357اي كه بعداً به آتشفشان انقالب در بهمن           جرقه
 ضـرورت   . انعكاس جهاني پيدا كـرد      در ايران   و سلطه امپرياليسم امريكا     عليه رژيم شاه   امام

يـن   ا اما صـداي ملـي    ،  داشت شعار طرد رژيم شاه با جديت و قاطعيت بيشتري دنبال بشود           
اين يك نمونه . جاي آن برچسب ارتجاعي به آغاز انقالب اسالمي زد ه  شعار را برداشت و ب    

ـ  اسـت كـه نـه بـر اثـر پيگ           گوياي تغيير و تحول در گفتارها و برداشتهاي صداي ملـي           ري ي
  در ارتباط بـا ايـران      وروياثر منافع استيالجويانه ش     بلكه بر  هاي انقالبي مردم ايران     خواست

  .شود كامالً مشاهده مي
  

  »صداي ملي«مواضع ضدمليِ 
 و ضـد و      نسبت به خواستهاي واقعي و انقالبي مـردم ايـران          اما بيگانه بودن صداي ملي    

در مسايل روز و جاري كـشور هـم         .  به گذشته نيست   بوطو تنها مر  گوييهاي اين رادي    نقيض
هـاي داخلـي و خـارجي بـراي           كه همين امروز پس از پيروزي انقالب در رابطه با سياست          

مـثالً  .  يك چنين وضـعي كـامالً مـشهود اسـت          ، مطرح است  دولت جمهوري اسالمي ايران   
 تحـت عنـوان دفـاع از انقـالب، سـكوت در برابـر                به افغانـستان   توجيه تجاوز ارتش سرخ   

، موعظه متاركه جنگ و صلح     از سالحهاي مخرب روسي در جنگ عليه ايران        استفاده صدام 
گوييهاي راديو    هاي بارز ضد و نقيض      ـ صهيونيستي عراقي از نمونه     با متجاوزين امپرياليستي  

بينيم كـه      عمالً مي  ،كند   دفاع مي   است، در حالي كه در ظاهر از منافع مردم ايران          صداي ملي 
  .جويانه قدرت شرق است در پي تأمين مقاصد سلطه

 گذشـته را كودتـاي نظـامي     آنچـه در افغانـستان     ، و دولت جمهوري اسالمي    مردم ايران 
 دست احزاب سرسـپرده بـه روسـيه       ه   سياسي حاكميت را ب    ـ  ند كه اين كودتاي نظامي    ندا  مي

يك چنين حاكميتي طبيعتاً هر روز با مخالفت بيشتري و با مبارزه شديدتري از جانـب   . داده
  متزلزل گشت كه حزب كمونيـست اتحـاد شـوروي        شد و تا آنجا      مواجه مي  مردم افغانستان 

ناگزير شد عليرغم مخالفت افكار عمومي مردم جهان و حتـي عليـرغم مخالفـت برخـي از                  
نشانده را     اقدام كند تا حاكميت دست      به اعزام نيروهاي مسلح به افغانستان      ،احزاب كارگري 

  .حفظ كند
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 ]اين است كه  [،  نچه مربوط به كشور ماست و مربوط به دولت جمهوري اسالمي است           آ
بينـيم كـه صـداي     با اين حال مي. از همان ابتدا مردم عليه اين جريان شديداً اعتراض كردند    

 را  زند و ورود ارتش سـرخ       مي ملي هميشه در گفتارهايش دم از وقوع انقالب در افغانستان         
اي عمالً سياست     كند و با يك چنين تبرئه        تحت عنوان دفاع از انقالب تبرئه مي       به افغانستان 

  .دهد  را مورد حمايت و پشتيباني پيگير قرار ميتجاوزگرانه دولت شوروي
هـاي     از همـان ابتـداي جنـگ روي شـهر           موشـكهاي روسـي    ، و عـراق   در جنگ ايران  

هركدام از اين موشـكها صـدها كـشته و زخمـي بـه جـاي                ] با[ باريدن گرفت و     خوزستان
فرياد و شيون مردم در اثر اين بمبارانهاي وحشيانه به آسمان بلند شده بـود               . شد  گذاشته مي 

  . و اين جريان انعكاس جهاني وسيعي پيدا كرد
در هيچ  ] كند  مي[ قلمداد   خودش را صداي مردم ايران    ] كه[ ينيم صداي ملي  ب  معذلك مي 

اي نكـرد و      آورد اشـاره    گفتاري و هيچوقت به پرتاب موشكها و خساراتي كـه بـه بـار مـي               
شـد كـه مـسأله تحويـل          چرا؟ براي اينكه يك چنين افشاگري طبيعتاً موجـب مـي          . نداشت
 در جنـگ     مطرح بشود و در اينجا نقـش منافقانـه شـوروي           هاي روسي به رژيم عراق    سالح

  .عراق و ايران روشن گردد
»  تـا پيـروزي    ،جنـگ، جنـگ   «مطلب ديگري كه باز بايد به آن اشاره كرد موضوع شعار            

 به منظور سركوب انقالب اسالمي       به ايران  است، كه اين شعار از همان ابتداي تجاوز صدام        
تمـام جامعـه    .  صورت گرفت به يك فرياد عمومي بدل شد        كه با تحريك امپرياليسم امريكا    

رود بـه      يكصدا اين شعار را از همان موقع عنوان كرده و تا همين امروز كه جنگ مـي                 ايران
 ولـي صـداي     ،كـشد   را هرچه بلندتر فرياد مي    پايان پيروزمندانه خودش نزديك بشود شعار       

 در اين مورد هم اين شعار را كه با تأمين پيروزي قطعي انقالب اسـالمي در جمهـوري       ملي
حتي هنوز قـسمت وسـيعي      . اسالمي پيوند ناگسستني دارد از همان ابتدا ناديده گرفته است         

 بـود كـه راديـو    تجاوزگر صهيونيستي ـ امپرياليـستي عـراق    در اشغال رژيم از اراضي ايران
 رسماً در موضع متاركه جنگ و تبليغ صلح قرار گرفت و ضـرورت صـلح بـين           صداي ملي 

  .كرد  را تأكيد ميگر عراق جمهوري اسالمي و رژيم تجاوز
 را نـسبت     دور و بيگانه بودن صداي ملـي       ،د بيان شد  اين مثالها و آنچه كه در اين ميزگر       

  .كند  بيان ميطلبانه و آزاديخواهانه مردم ايران به خواستهاي انقالبي، استقالل
 تغييري اسـت كـه      ، است اما آنچه كه اين اواخر بيش از همه افشاگر ماهيت صداي ملي           

.  رخ داده اسـت آمده براي حزب توده ايران ارتباط با حوادث پيش] در[اديو  در موضع اين ر   
 بـه عنـوان انقـالب        از انقالب اسالمي ايـران      به هر حال صداي ملي     ،تا قبل از اين حوادث    
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 از وابستگي و رهايي آن از غارت امپرياليستي        بخش مردم ايران    كرد كه نجات      عظيمي ياد مي  
 ،به هر صورت تا آن موقع منافقانـه هـم باشـد           . و دستيابي به استقالل و آزادي واقعي است       

  . آورد  پشتيباني به عمل مي از انقالب ايرانصداي ملي
آميزي دچار شـده كـه خـود حـزب و              به سرنوشت فاجعه   ايران اما حاال كه حزب توده    

 چهـل بـه ايـن    ]سال [رهبري آن با وابسته شدن هر چه بيشتر به قدرت بيگانه براي خود از       
 صداي ملـي يكبـاره تغييـر موضـع داده و بـه مخالفـت خـواني بـا                    ،طرف تهيه ديده بودند   

  .جمهوري اسالمي پرداخته است
  

  ريف حقيقتتح
 متعـددي كـه در حـد        جـرايم دليل اشـتباهات و خطاهـا و        ه   ب  ايران رهبري حزب توده  

 نـه فقـط بـراي خـودش بلكـه بـراي سياسـتهاي               ،خيانت به علت وابستگي مرتكـب شـده       
ـ    و آينده ايران    در مورد جمهوري اسالمي ايران     جويانه و تجاوزي شوروي     سلطه ه  رسوايي ب

 به تحريف حقـايق پرداختـه   ،ها  به جاي قبول اين واقعيتبا اين حال صداي ملي . ار آورده ب
 كـه   ه پخـش گفتارهـايي را شـروع كـرد         ،و با حمله به دولت و مسئولين جمهوري اسالمي        

خصوص مربـوط بـه آن      ه  اين گفتارها ب  . عل و تحريف حقيقت است    شود گفت سراپا ج     مي
اي در زنـدان از ايـن صـدا پخـش             شود كه در مورد رفتار بـا زنـدانيان تـوده            گفتارهايي مي 

اي رفتـار      حاال مدعي است كه در زندان با زندانيان تـوده          از قرار معلوم صداي ملي    . شود  مي
ي اسـتفاده   يهـاي قـرون وسـطا        در مورد زنـدانيان از شـكنجه       گيرد و   غيرانساني صورت مي  

گويـا حتـي    . كننـد   از آمپول و داروهاي شيميايي براي گرفتن اعترافات استفاده مي         . شود  مي
هـا بـا      گويا سـروكار زنـداني    . كنند  دهند تا والدينشان اعتراف       ها را زير شكنجه قرار مي       بچه

ايهـا اقـرار       و سيا اسـت كـه اينهـا هـستند از تـوده             يجنت سرويس ، انتل ها، با موساد    ساواكي
 واقعـاً يـك حملـه       ت و تحريفات از جانب صداي ملي      جمالنظاير اين مطالب و     . گيرند  مي

اي نسبت به رفتار مقامات قانوني دولت جمهوري اسالمي نـسبت             بيشرمانه و بسيار وقيحانه   
هايي كـه قـبالً صـورت         دانيان است كه حضور همين جمع در اين مصاحبه و مصاحبه          به زن 

اي در زنـدان      دهد كه همه اين گفتارها سراپا جعـل اسـت و زنـدانيان تـوده                گرفته نشان مي  
 بـه   ،كنـد    تـصوير مـي    آميـزي كـه صـداي ملـي         سالمت هستند و با يك چنين وضع فاجعه       

ـ     هيچ  و اناي در زنـدان اوالً بـا پاسـدار      بلكـه سـروكار زنـدانيان تـوده        .دوجه سروكار ندارن
آميـز بـا مـا دارنـد و            برخاسته از بين خود مردم است كه رفتاري بسيار احتـرام           يها  بسيجي

كننـد و حـق       درستي از انقالب اسالمي دفاع مـي      ه  اينها ب . زحماتشان شايسته قدرداني است   
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مـا در مقابـل آنهـا       . ق دارند منطقشان قوي اسـت     دارند كه چنين دفاعي را بكنند و چون ح        
اي در مدتي كه در زندان هستند بـا درون خودمـان و               ثانياً زندانيان توده  . خلع سالح هستيم  

با ارزيابي مجدد فعاليت گذشته در مقايسه بـا دسـتاوردهاي انقـالب و جمهـوري اسـالمي                  
  .ي سروكار داريم در يك چنين مدت كوتاه،ايران

  . كنم در اينجا قبل از من اين مطالب اشاره شد و من روي آنها ديگر تكيه نمي
 آمده و قرار      پيش  ايران  در رابطه با وضعي كه براي حزب توده        تغيير موضع صداي ملي   

مثـل يـك    . ـ صهيونيستي البته باعث تعجب ما است       تيهاي امپرياليس   گرفتن آن در كنار بوق    
دهم بـه صـداي    خودم اجازه مي  ه   من ب  ،كنندگان در اينجا    همكار سابق و به نام جمع شركت      

 خاطرنشان كنم كه اين صدا از تغيير موضع خودش در مـورد انقـالب عظـيم اسـالمي                   ملي
را در بيگانـه بـودن و دور بـودن از           هيچ طرفي نخواهد بست، بلكـه فقـط چهـره خـودش             

گـر   تـر جلـوه    زشـت طلبانه و آزاديخواهانه مردم انقالبـي ايـران         خواستهاي انقالبي، استقالل  
ايهـا در رابطـه بـا غمخواريهـا و            كنم كه زبان حال ما تـوده        در آخر فكر مي    .خواهد ساخت 

ما را به خير تو اميد :  اين باشد كه بگوييم، باشددلسوزيهاي دايه بهتر از مادر كه صداي ملي     
  .مرسان  شر،نيست

  
  دكتر حسين جودت

اي    هستند و برنامـه    كننده در برنامه امروز ما آقاي حسين جودت         آخرين شركت : عمويي
ساعت وقت منظور شده بود، ولي با توجـه بـه             مكه براي ايشان تنظيم شده بود در حدود ني        

 شـما دربـاره سياسـتهاي       ،اينكه برنامه به درازا كشيده شده و فرصـت كـافي وجـود نـدارد              
  .اي صحبت بكنيد  دقيقه10 در حدود شوروي

 با سالم بـه مـردم   .انگذار جمهوري اسالمي ايران   ي رهبر انقالب و بن    درود به امام خميني   
 با درود به روان پاك شهداي راه استقالل و تثبيت جمهوري            .پرور و شهيدپرور ايران     قهرمان

خواستم در اينجا مطرح كنم به اطـالع دوسـتان            من فهرست مطالبي را كه مي     . اسالمي ايران 
خواستم دربـاره آنهـا صـحبت         فهرست مطالبي كه مي   . ك تقاضايي دارم  رسانم و سپس ي     مي

  :كنم از اين قرار است
 در مـورد كـشورهاي   ـ سياست استيالجويانه حزب كمونيست و دولت اتحاد شوروي       1

  . رو به رشد عموماً و كشور ما خصوصاً
ـ        بـراي    ـ وسايلي كه حزب كمونيست و دولت شوروي       2 كـار  ه  اعمـال ايـن سياسـت ب

  .برد مي
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  . به مثابه وسيله اصلي ـ حزب كمونيست و حزب توده الف
  .ب ـ جاسوسي از طريق كارداران و كارمندان سفارت خود در ايران

  . عليه ايرانج ـ همكاري با امپرياليسم در جنگ با عراق
  . با انقالب اسالمي ايرانت شورويـ دليل مخالفت و دشمني حزب كمونيس3
 و   ايـران   خصوصاً حزب توده   ،ـ اختالفات دروني حزب كمونيست وابسته به شوروي       4

  .آورد  از اين اختالفات به عمل مي دولت شوروي،هايي كه در هر زمان استفاده
لذا من از دوسـتان     .  اندكي به استدالل و گفتن شواهد احتياج دارد        ،مجموعه اين مسايل  

كنم فرصت بدهند كه در يك مصاحبه جداگانه با وقت بيـشتري ايـن مـصاحبه              خواهش مي 
ز لحاظ مطـالبي كـه      اما ضمناً در اينجا ا    . به عمل بيايد كه راجع به اين مسايل صحبت بكنم         

 كـه   خواستم از نگهبانان شريفي      گفتند من مي    راجع به ترهات راديو صداي ملي      آقاي كيهان 
در زمان بازداشت من با كمال دلسوزي از تندرستي و آسايش من در بازداشـتگاه پاسـداري                 

  .نم و به مادران اين انسانهاي پاك، با انضباط، جدي و مؤمن درود بفرستمد تشكر كنكن مي
  

  )بندي جمع (؛ كارنامه سياه حزب تودهعمويي
تر از آن     شود گويا   كنندگان در اين ميزگرد عايد مي       البته آنچه از اظهارات شركت    : ييعمو

بنـدي     بيشتري داشته باشد و به همـين جهـت مـن فقـط بـه جمـع                 است كه نياز به توضيح    
  .پردازم اجمالي اين مطالب مي

  
   سال خيانت42

گـذاران    اي كه در برابر شما ورق خورد، كارنامه حزبي است كه به اعتراف پايه               تاريخچه
 نيـروي   بـا حـضور   .  بود و رهبرانش از بدو تأسيس مورد حمايت و پشتيباني اتحاد شوروي          

چـون     رشد و گسترش يافت و در تمام دوران موجوديتش وابسته و تابع بي             نظامي شوروي 
اين كارنامه كه در واقع طومار سـياهي از         . و چراي اين سياستها و هدفهاي آن كشور گرديد        

.  همواره وارونه جلوه داده شده است      ،ها و پشت پا زدن به منافع مردم و كشور است            خيانت
 سـيلي از مقـاالت و جمـالت         ،هر وقت از تاريخچه و گذشته حزب سخني به ميـان آمـده            

  .فريبنده در تالش براي تطهير آن در نشريات و تبليغات حزب جاري شده است
فشرده عملكرد حزب چه در دوران رژيم گذشته و چـه در دوران چهـار سـاله پـس از                    

 چـه قبـل و چـه پـس از           است كه شوروي  روي از سياستي      پيروزي انقالب، پيروي و دنباله    
 آشـكارا بـه زيـان مـصالح مـردم و      ، چه بسيار از اين اقدامات  . داشته انقالب نسبت به ايران   
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  . به آن دست زده استكشور بوده و حزب به علت وابستگي به شوروي
ها، سياست رياكارانـه، دوگـانگي        شكني  ها و قانون    اين تاريخچه مملو از خطاها، خيانت     

از همان آغاز فعاليت حزب، كه آواي مبارزه با امپرياليسم از لحاظ  . در سياست و غيره است    
دهد و اين آهنـگ را        خارجي و مبارزه با ايادي امپرياليسم و سرسپردگانش در داخل سر مي           

پا به پاي چنين ادعايي      ،دهد  در تمام طول ساليان دراز موجوديت خودش همچنان ادامه مي         
هـاي   شـود كـه نمونـه     يكي پس از ديگري اعمالي به زيان مصالح مردم كشور مرتكـب مـي             

  .ددنكنندگان در اين مصاحبه بيان كر  شركت،بسياري از آن را از لحاظ تاريخي
، دمكـرات امتياز نفت، مـسأله فرقـه       دادن   مسايل مربوط به     ،از همان آغاز تأسيس حزب    

 ، مـرداد  28، كودتـاي    ، حكومـت دكتـر مـصدق      ، ملي شدن صـنعت نفـت      مسأله كابينه قوام  
صحبت اجمال درباره آن    ه  مسايلي كه در اينجا ب     از    و بسياري   فرموده شاه  اصالحات امريكا 

  .، مطرح بودشد
  

   و انقالب اسالميحزب توده
كند كه جنبش     ادعا مي . شود   به بعد حزب مدعي تغييراتي در سياستش مي        1350از سال   
فهمـد    كند و اهميتش را مي      كند، ابعادش را درك مي       را با ديد ديگري تلقي مي      مذهبي ايران 

 اين سياست به ويژه پس ،ولي در واقع از دو جهت .كند  ميو در آن جهت تالش و كوشش  
اي اسـت كـه       يكـي، بـه لحـاظ اشـاره       : گيـرد   از پيروزي انقالب مورد توجه حزب قرار مي       

ـ    در زمينه برخورد با جنبشي كه مي       شوروي كلـي رژيـم گذشـته را سـرنگون كنـد           ه  رفت ب
هـاي    فتـه مـسايل مربـوط بـه حركـت         داشت و حزب به پيروي از چنين رهنمودي رفتـه ر          

 و مسايلي كه بـه پيـروزي انقـالب منجـر شـد        انقالبي، جنبش روحانيت مبارز، رهبري امام     
ديگر اينكه، با چهره گذشته و      . مورد توجه قرار داد كه براي خود جاي پايي دست و پا كند            

نبـود و چيـزي بـراي       در كـشور    علنـي آن     و فعاليت    با شعارهاي گذشته جايي براي حزب     
يا اينكه در گذشته خيلي چيزها گفته بود و به همـين علـت              . توانست داشته باشد    گفتن نمي 

چه در زمينه شعارهايي كه در گذشته مطرح كرده بود و چه در زمينه اعمالي كه انجـام داده                   
ين بـه همـ  .  منفورتر از آن بود كه قادر باشد حضور قابل توجهي در كشور داشته باشـد   ،بود

جهت با تغييراتي در سياستها، تبليغات و نشريات و همچنين بـا تغييراتـي در تـشكيالت و                  
وجـود بيـاورد    ه  رهبري حزب كه تا حدودي وجاهت نسبي را در گفتار و در تشكيالتش ب             

از همان آغاز پيروزي انقالب و سراسر دوران چهارساله پس از           حزب   .شود  وارد صحنه مي  
تبليغات و تالش در زمينه تطهير گذشته       . گذارد  ر فعاليت قانوني مي   انقالب تكيه اساسي را ب    
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اي دادستاني كل      ماده 10موكداً بر قانونيت حزب، رأي به قانون اساسي دادن، تأييد اطالعيه            
ولي واقعيت و در عمل     .  و تعهد به اجراي همه شرايطي كه در آنجا منظور شده بود            انقالب

دهي تشكيالت علني حزب در تهـران و سـاير نقـاط كـشور، پـا بـه پـاي                       به پاي سازمان   پا
 نـشريات   ،استفاده از كليه امكانات علني كه در پرتو انقالب آزادانه ارگان مطبوعاتي داشـت             

 ، دست به تظـاهرات و ميتينـگ       ، دفاتر حزبي در نقاط مختلف كشور داشت       ،متعددي داشت 
درست همزمان با استفاده از كليـه ايـن         . بوعاتي و غيره كرد   برگزاري سخنراني، مصاحبه مط   

ند آورد و تشكيالت مخفي كه قبل از انقالب بود          وجود مي ه   سازمان مخفي ب   ،امكانات علني 
دهـد    اقدامات نفوذي انجام مي   . پردازد   بلكه به بسط و گسترش آن مي       ،كند   فقط حفظ مي   نه

 حتـي   ، تأثيرگذاري بر سياستهاي اقتصادي     كوشش و تالش براي    . ادارات دولتي   و در نهادها 
 با بلوك شرق    سياست خارجي در جهت بسط و گسترش مناسبات جمهوري اسالمي ايران          

، كار اين وابستگي، كار ايـن         دهد و باالخره كار اين سرسپردگي        انجام مي  به ويژه با شوروي   
دهـد    رسد كه به رسوايي جاسوسي تن در مي         بار به آنجا مي     يانتاقدامات خالف قانون و خ    

ـ  ش را در جهت تبليغ به نفع شوروي       ا  كه كليه توان مطبوعاتي     و در حالي    ،گيـرد   كـار مـي   ه   ب
 افراد و اعضايي از رهبران، مسئولين و كادرها در ارتباط مستقيم با مأموران امنيتي شـوروي               

و به اين ترتيب با تعقيب و اجراي سياست پنهان و آشكار، چيزي كه به نـام                 . گيرند  قرار مي 
شد، همزمان با تالش براي كـسب نفـوذ و گـسترش              دوگانگي در سياست حزب ناميده مي     

و »  نـه غربـي    ،نـه شـرقي   « هدف استراتژيك برانداختن شعار اساسي       ،سازماني و تشكيالتي  
كند و براي فـراهم آوردن        ي به بلوك شرق را تعقيب مي      نهايتاً وابسته كردن جمهوري اسالم    

 و تالش    وجود اختالف در حاكميت جمهوري اسالمي ايران       ،زمينه چنين هدف استراتژيك   
در تشديد آن از طريق مقاالتي در مطبوعات و نشريات خود، وجود مـشكالت اقتـصادي و                

 شدن خطر شكست براي انقـالب و جمهـوري اسـالمي            اجتماعي و باالخره ادعاي نزديك    
هـاي حـزب را        موضـعگيري  ،كـار سياسـي    عدم استقالل و اتكا به غير      .دهد   را سر مي   ايران

گيـري او هـم     جهـت ،كند كه با هر تغييري در سياسـت شـوروي          ثبات مي   چنان آشفته و بي   
  .كند تغيير مي

  
   رژيم عراقه بي تسليحاتي شورويكمكها

، همزمـان بـا تمـام مـردم ايـران،           كه به هنگام شروع جنگ تحميلي عليه ايـران          در حالي 
خواند،    فرا مي  كند و اعضا و هوادارانش را به دفاع از حقوق حقه ايران             تجاوز را محكوم مي   

 و جلوگيري از     در جهت حفظ و نگهداري صدام      كند سياست شوروي    س مي كه احسا   همين
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 جنگ و ادامه آن تا پيروزي قطعـي و نهـايي و      ،سقوط آن است، با آنكه رهبر بزرگ انقالب       
ي از   مشكالت ناش  ،دارند، با طرح مسايل جزيي       را مسأله اصلي اعالم مي     تحقق شرايط ايران  

رد كـه   يـ گ  دهد و عمالً در كنار نيروهاي مخالفي قـرار مـي            شرايط جنگ را در سايه قرار مي      
 سـاله و كارنامـه      42بـه ايـن ترتيـب مجموعـه فعاليـت           . دنده  آواي خاتمه جنگ را سر مي     

ناخواه انحاللش را توسـط دادسـتاني كـل            خواه ،دهد   مي ارائه گوناگون   جرايمجامعي كه از    
  .كند ناپذير مي ي و اجتنابرانقالب امري ضرو

 غيرنظاميان دزفول و انديمشك را شهيد       ،كه موشكهاي مخرب ساخت شوروي      در حالي 
ولي همچنـان   . گيرد  بندد و اين جنايات هولناك را ناديده مي         كند دم فرو مي     خانمان مي   و بي 

 از انقالب و جمهوري اسالمي ايـران       در نشريات و آثار خود از دوستي و پشتيباني شوروي         
گويد و اين همه به علت وابستگي بـه كـشوري اسـت كـه بـا حمايـت و كمـك                        سخن مي 

 عمـالً مـردم     ، و با اشغال نظـامي كـشور همـسايه افغانـستان           تسليحاتي خود به رژيم صدام    
سـرنگون  و  شـان      را از دست يافتن به نظـام مـورد عالقـه            و افغان  محروم و ستمديده عراق   

گري، ناديده گرفتن     واسطهو  طلبي    طبيعت توسعه  .دارد  كردن رژيمهاي مورد نفرتشان باز مي     
اساس اين سياست بر دستيابي به منافع حيـاتي و مراكـز اسـتراتژيك،              . حقوق ديگران است  

ها و حتي فدا ساختن ياران و همكاران،          ترين حقوق ملت     قيمت پايمال كردن اساسي    ولو به 
 و متحدانش با روشهاي سنتي استعمار كهـن و اسـتعمار         اگر امپرياليسم امريكا  . استوار است 

ـ ] را[نوسلطه سياسي، اقتصادي، نظامي، و فرهنگي خـود           ،كنـد   ر سـاير ملـل تحميـل مـي        ب
  .پوشاند هاي خاص خود جامه عمل مي جويانه با شيوه  نيز به همين سياست سلطهشوروي

  
  هايي از سرنوشت حزب توده درس

تواند براي همه آنها كه       انگيز است و مي     سرنوشت حزب در اين زمينه هم سخت عبرت       
  .اند، هشدار و پيامي باشد هاي ادعايي دل بسته به سراب

دهد كه وابستگي به بيگانه و دنبال كردن سياستي كه            بار هشدار مي    نوشت فاجعه اين سر 
انجامد هايي مي  چه رسوايي، به غيراستوار باشدبراساس اهداف.  
كند   دهد كه پيروي كوركورانه از ديگران چگونه هر نوع استقالل را سلب مي              هشدار مي 

سازد كه فقط در جهت منافع  اي مي هاراد  تنها آلت بي  ،و از شخص، حزب و يا دولت وابسته       
  .كند غيرعمل مي

اين سرنوشت در عين حال پيامي است براي آنهايي كه دل در گـرو خـدمت بـه مـردم                    
نيتـشان خيـر اسـت      . كننده گذشته به بيراهه كشيده شدند        ولي در اثر القائات گمراه     ،اند  بسته



1093  پيوستها

  .روند ولي نادانسته به راه خطا مي
دارد كه ماركسيسم با جامعه ايران و كليه معتقدات، سـنن،             م مي اين پيام با صراحت اعال    

دهـد كـه      ارزشهاي برخاسته از معتقدات و مكتب اسالمي مردم بيگانـه اسـت و نـشان مـي                
هـايي كـه چـه در         نمونه. بست رسيده است     در برابر اسالم به بن     ماركسيسم در جامعه ايران   

اي از    شود و در پـاره       مي ارائهزندان، چه خارج از زندان      جبهه و چه در پشت جبهه، چه در         
كنندگان در اين مصاحبه به آنها اشاره شد همـه بيـانگر آن ارزشـهاي وااليـي                   بيانات شركت 

است كه ما شاهد آن هستيم و آثار و نتايج آن را در جريان پيروزيهاي انقالب و جمهـوري                   
  . جبهه شاهد هستيم دراسالمي ايران

هـاي بـسياري را بـراي دولـت          يبا آنكه محدوديتها و مشكالت ناشي از جنگ دشـوار         
وجود آورده، معهذا نظـري     ه   در جهت خدمت به محرومان جامعه ب       جمهوري اسالمي ايران  

كـه از همـه     اجمالي به عملكرد همين دولت در همين شرايط جنگي و دشوار، در شرايطي              
 پيروزيهـاي افتخـارانگيزي را   ،سو تحت فشار و محدوديت از جانب دشـمنان قـرار گرفتـه     

  .شاهد است
  

  پيام به اعضا و هواداران 
اين پيام به ويژه براي آن دسته از اعضا و هواداران كه هنوز شالق واقعيات را بر چهـره                   

ـ       اند و همچنـان در رويـاي بـي          خود حس نكرده    سـخت   ،برنـد    مـي  سـر ه  اسـاس گذشـته ب
از سرنوشتي كـه    . دهد   آينده آنها را توضيح مي     ،ترين وجه   اين پيام به گويا   . انگيز است   عبرت

كند    خطراتي كه آنها را تهديد مي      ،دارد و در كمال صداقت      در انتظار آنهاست برحذرشان مي    
  :كند بازگو مي

! ن مرز و بوم هستيد    شما فرزندان اي  ! خواهران و برادران عزيز   ! جوانان و هواداران حزب   
ها و مواهبي هستيد كه حاصل زحمـت و تـالش آن قـشر زحمـتكش و                   شما پرورده نعمت  

! شما مـديون ايـن مردميـد      ! كنند  محرومي است كه ايثارگرانه در راه حفظ انقالب پيكار مي         
تا دير نشده بر كجرويها فائق آييد و به سروصـداها و            ! ديهشدار، كه در برابر آنها قرار نگير      

 جمهـوري   ،بـه اسـتقالل، آزادي    ! كنند وقعي نگذاريد    هايي كه بيراهه را توصيه مي        پاره  رقو
 افتخار اسـتقالل را تجربـه       ،اسالمي بينديشيد و با پيوستن به انبوه ميليوني حاميان اين شعار          

  !كنيد
 نظري صادقانه و نقادانه به گذشته خود و گذشته        ،كنندگان اين مصاحبه    همگام با شركت  

 بـه   شما نيز چون ما با اميد بـه رأفـت امـام           ! فكنيد تا مسير راه آينده را هموار كنيد       ايحزب ب 
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باشـد كـه در   !  چشم بدوزيـد  آينده و به وظايفتان در قبال انقالب و جمهوري اسالمي ايران          
  .صل كنيم دين بزرگي كه نسبت به مردم و كشورمان داريم توفيق حايادا
  
   در خارج از كشورهاي ايرج اسكندري  افشاگري. 2

 بـار چنـد دهـه    ، كه هـر يـك  هاي سران حزب توده همانطور كه مالحظه شد، افشاگري    
هـا،    گـري   اين افـشا  . جانبه بود   كشيدند، عميق و همه     زندان و فعاليت سياسي را به دوش مي       

 را برانگيخـت و در تعـارض بـا انقـالب            غـرب و شـرق     تبليغاتي   هاي  رسانهعناد خصمانه   
ها، اگـر بـا    حال آنكه مراجعه به اين افشاگري   . شودناسالمي تالش شد تا اهميت آن آشكار        

دقت و صداقت صورت گيرد، به خودي خـود عمـق و اهميـت شـگرف آن را بـه نحـوي                      
ها، به همراه فعاليت جدي همه جانبـه و           ريبه هر روي، اين افشاگ     .دارد  ناپذير بيان مي    انكار

 ماركسيستي در ايران وارد ساخت و بقاياي         تأثيرات عميق عمليات، تكان مدهشي بر انديشه      
اي مقيم خارج از كشور و كساني كه در جريان عمليات و پس از آن بـه خـارج    عناصر توده 

نمـود ايـن بحـران،      چـشمگيرترين    .از كشور رفتند، وارد بحـران سـاختي و بنيـادي نمـود            
 و دبير اول پيشين حزب، در خارج        ، از بنيانگذاران حزب توده    هاي ايرج اسكندري    افشاگري

 از دستاوردهاي مهم عمليات فروپاشـي حـزب         هاي ايرج اسكندري    افشاگري. از كشور بود  
 ساله درون رهبري كه بـه ويـژه توسـط احـسان             42شدن اسرار   برمال. رود  توده به شمار مي   

 كه بعدها در كتابي به همين        با عنوان كژراهه    در سلسله مقاالتي در روزنامه اطالعات      طبري
 گرفتـه بـود، و   هـدف  را نام به چاپ رسيد، صورت گرفت و بخشي از آن، فساد اسكندري   

درانـه    ، موضـعگيريهاي پـرده    »انفجـار «عوامل متعدد ديگـر، زمينـه روانـي مـساعدي بـراي             
هاي سران حـزب   ترين و انكارناپذيرترين مهر تأييد را بر افشاگري          بود، كه صائب   اسكندري

  1.توده در داخل كشور وارد ساخت
  

  اسكندري» خاطرات سياسي«ه نگاهي ب
ها و ترسـيم ابعـاد و اهميـت آن، بـه تجديـد چـاپ                  براي بررسي اجمالي اين افشاگري    

صـندوقچه اسـرار، در حاشـيه       « بـا عنـوان      پردازيم كه توسط روزنامه اطالعـات       اي مي   مقاله
  :منتشر شد) 1367 مهر ماه 9(» هاي ايرج اسكندري افشاگري

                                                            
، خـاطرات   ايـرج اسـكندري   : مراجعه شود بـه   . ر انتشار يافته است    در داخل كشو   هاي ايرج اسكندري    افشاگري. 1

 .1381ي، تهران، هاي سياس ، مؤسسه مطالعات و پژوهشسياسي
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» وزيـر  نخـست «، كمونيست قديمي و     )يور  پيشه(گويند سيدجعفر جوادزاده      مي
رد آزار و   مـسلكانش مـو      از جانب هـم     در زندان رضاخان   فرقه دمكرات آذربايجان  

: تا باالخره روزي به جان آمد و در وسط بند فريـاد بـرآورد             . گرفت  توهين قرار مي  
) ريـزم   گشايم و پنبـه را مـي        در صندوق را مي   (» آچيرم صاندوقي، توكرم پانبوقي   «

1.ها را افشا خواهم نمود  دهانم را خواهم گشود و ناگفتنياشاره به اين كه درِ
  

ي كه پس از سپري شدن يـك عمـر در راه ماركسيـسم بـه                در واقع نيز كم نيستند كسان     
هاي مختلـف،     گشودند و با انگيزه   » صندوقچه اسرار « جامه عمل پوشانيدند،     وري  گفته پيشه 

  . به افشاي ماجراهاي در پس پرده نشستند
 مهمترين جريان ماركسيـستي     ترين و   به عنوان قديمي  » حزب توده «در اين ميان، رهبران     

كـه بـه افـشاگري      » حزب تـوده  «نخستين كسي از سران برجسته      . اي دارند   ، جاي ويژه  ايران
او در پي اختالفاتي كه با ديگر رهبران حزب پيدا كرد، در رأس             .  بود پرداخت، خليل ملكي  

» اسـرار «قرار گرفت و در تقابل خـويش بـسياري          » نيروي سوم «يك جريان انشعابي به نام      
ي، در سـه مجلـد،      ا  خاطرات انور خامـه   . را علني ساخت  » حزب توده «سالهاي اوليه حيات    
  .امتداد حركت او بود

 ؛داشـاره كـر   » حـزب تـوده   «هاي سه عضو برجسته رهبـري         پس از آن بايد به افشاگري     
كشاورز پس از سالها زندگي پـر دغدغـه در          .  و دكتر فروتن   ، احمد قاسمي  فريدون كشاورز 

درون رهبري حزب توده، با تـرك كـشورهاي سوسياليـستي بـه افـشاي جريانـات درونـي                 
  و فروتن   پرداخت و قاسمي   » ايران را  ته مركزي حزب توده   م كمي كن  من متهم مي  «رهبري در   

هاي ريز    در اين ميان شخصيت   . هاي ديگر را كنار زدند      گرايانه خود پرده    نيز با انشعاب چين   
هـاي    افـشاگري  .ش1340ل دهه   يتوان گفت تا اوا     سان مي    بدين .و درشت ديگري هم بودند    

هايي از مـسايل پـشت پـرده      براي شناخت گوشه   منابعيبرخي سران درجه اول حزب توده       
» صـندوقچه اسـرار   «داد؛ هر چند هنوز بخش مهمي از حوادث و مسايل كليدي در                مي ارائه

  .محبوس بود
 شاهنشاهي سال   2500 بر    سپيده رهايي دميد و انقالب اسالمي ايران       1357 بهمن   22در  

تـر    بلكـه ژرفـايي بـس عميـق        ، نبود امريكاپيروزي انقالب اسالمي تنها شكست      . پيروز شد 
حـاكم بـر جهـان      آلـوده   انقالب اسالمي، رستاخيز فرهنگ اسالمي در قبال فرهنگ         . داشت

م شكـست   داري بود و هـ      سرمايه» غرب« هم شكست    ، پيروزي او  بر اين اساس  . معاصر بود 

                                                            
 .67، ص 1363، ، انتشارات اميركبير، خاطراتي از تاريخ حزب توده، كژراههاحسان طبري. 1
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  .كمونيستي» شرق«
 پاياني بود بر حيات ماركسيسم به عنوان يك ايـدئولوژي  از جمله، انقالب اسالمي ايران 

پيـروزي انقـالب اسـالمي سـرآغاز شكـست نهـايي            . و سياست مـدعي رهـايي محرومـان       
  .اي گرديد تازههاي  ها سرمنشاء افشاگري ماركسيسم شد و در اين بستر، ورشكستگي

هـا و      كـه بخـشي از آن در كتـاب بازمانـده           هاي، ايرج اسكندري    در اين ميان، افشاگري   
 در خارج از كشور بـه چـاپ رسـيده،           1365 در سال    هاي پراكنده ايرج اسكندري     يادداشت

  .درخور بازبيني است
  

   كيست؟ ايرج اسكندري
 برخي جريانات ضدانقالبي مقيم غـرب در تقابـل بـا            مرگ اسكندري از آنجا كه پس از      

 ارائـه اي مطلوب و بزك كرده        كوشند از او چهره     ، مي  و با اهداف سياسي معين    » حزب توده «
  .اش بشناسيم را از زبان يكي از آشنايان قديمي دهند، نخست بجاست تا اسكندري

  :نويسد  چنين مي در خاطرات خود در معرفي اسكندرياحسان طبري
، پس    نداشت طلبي، حرارت كمتري از رادمنش       كه از لحاظ جاه    ايرج اسكندري 

ه دبير اولي او را تحمل كرد؛ پس از عزل او، اعالم كرد كه حاال ديگر          سال ك  20از  
،  اسـكندري . احدي نيست كه براي اشغال اين مقام شايـستگي او را داشـته باشـد              

اكتفـا  » ارادتمنـدان «آميزش بود و فقط به حلقـه          برخالف رادمنش كه خشك و كم     
 با جلب بـه بـازي        گويي،  با طنز . وستي داشت  خلق و خوي باز و آميزش د        كرد  مي

. كـرد    به خود جلب مي     تا اليپزيك  گشايي، ايرانيان را از باكو      ، با كار   كارت و قمار  
 عالوه بر كشورهاي سوسياليستي، كشورهاي غربي نيز بود         عرصه فعاليت اسكندري  

، به علـت   و اتريش عالقمندي ديرينه داشت و به وين و پاريسسهو به ويژه به فران   
از امكانـات خـود بـراي ترتيـب         . توقف اقوامش در اين كشور، نيز دل بسته بـود         

ـ         ي مختلـف اروپـا      گذراني در شهرها    مسافرت و خوش   ي، ، اعـم از شـرقي يـا غرب
 با طبع فرانسوي ممزوج     كرد، خلق و خوي شاهزادگي قاجار       حداكثر استفاده را مي   
  .ساخت مستعد مي» معاشرت« را براي شده و ايرج اسكندري

، نـوه    فرزنـد يحيـي ميرزااسـكندري       فرزند يحيـي اسـكندري     ايرج اسكندري 
 يحيي.  است ، مترجم سه تفنگدار    و نتيجه محمد طاهر ميرزاي اسكندري      الدوله  كفيل

و پس از رهـايي از حـبس         حمدعلي ميرزا توقيف شد   م» استبداد صغير «در جريان   
. ، گويا در اثر شالق زدن، معيوب شد و يكسال بيشتر در آزادي زندگي نكرد          باغشاه
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» يلخرج تحـص   «ي تحصيل در اروپا     ي ارشد او براي ادامه       به بازمانده  مجلس شورا 
 رفـت و در شـهر        سـالگي بـه فرانـسه      16 بر اين اسـاس در       تصويب كرد و ايرج   

اين الاقل روايت زنـدگي معروفـي اسـت كـه مـن از ايـرج                .  ساكن شد  گرونوبل
  .ام  و از ديگران شنيدهاسكندري

 حقوق تحصيل كرد و وارد ارتباط بـا          به همراه دوستش علي اميني     در گرونوبل 
 فعاليت كمونيستهاي ايراني را سازمان       شد كه در آلمان     و دكتر اراني   مرتضي علوي 

 همكاري كرد، در    ي دنيا    در انتشار مجله    با اراني  پس از بازگشت به ايران    . دادند  مي
سي ساله بـود    . حالي كه به مقام قضاوت در دادگستري رضاشاهي دست يافته بود          

  . به حبس افتاد نفر53كه جزء گروه 
، ركت در تشكيل و رهبري حزب تـوده        و ش  پس از سقوط ديكتاتوري رضاخان    

  و برحسب صالحديد سفير شـوروي      اش عباس ميرزا اسكندري      به همراه دايي   ايرج
، او را واداشت كه     طلبي شديد ايرج     جاه .ه شد السلطن  ، وارد ارتباط با قوام    اسميرنف

در مـورد وكالـت او،      . وزارت برسـد  ] و[استفاده كند و به وكالـت       » ها  فرصت«از  
در . ، كـارش را تـسهيل كـرد       ي او به دوستانش در مازندران       ه با توصيه  السلطن  قوام

 و دو تـن ديگـر از        ه در را به سـوي اسـكندري       السلطن  د قوام مورد وزارت هم خو   
وكالت و وزارت سه چهـار ماهـه،        . ، باز كرد   و يزدي  رهبران حزب توده، كشاورز   

 چنـدي پـيش در ويـن      «: كنـد   قل مـي  خود ن .  شد اي براي اسكندري    بعدها سرمايه 
بخـوري؟  » چماق پلو «خواهي    تا كي مي  : به من گفت  . ا را مالقات كردم   ميرز  عباس

 پلوها،   ي چماق   با همه : من به او گفتم   . از اين كارها دست بكش و بيا به اين سمت         
در ايـن   » .ا وكيل شـديد   بنده زودتر از حضرت عالي وكيل و وزير شدم و شما تنه           

  . منعكس استپاسخ، روحيات ايرج
كـه  » پاسپورت ديپلماتيـك  «، چنانكه گفتيم با     پس از شكست جريان آذربايجان    

اي در  هبري افـراد تـوده   وارد شد و در عين ره به او داده بود، به فرانسه   السلطن  قوام
 را نوشت، ولـي      ي دكتري   ، تحصيلش را ادامه داد و دانشنامه      كشورهاي غربي اروپا  

او .  سلب كرد   را از ايرج اسكندري     پاسپورت و حق توقف در فرانسه      دولت فرانسه 
سـازمان  .  شـد   در وين  )ام. اس. اف(» اني كارگري فدراسيون جه «وارد خدمت در    

 مورد استقبال پرشـور      بود كه زماني در ايران     فدراسيون، تحت رياست لوئي سايان    
 تـصور مثبتـي    و روسـتا يرهبران توده و اتحاديه قرار گرفته بود، لـذا از اسـكندر          

 در اين   نماينده شوروي  ( در سازمان فدراسيون با راستوسكي     ولي اسكندري . داشت
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ايـن بـود كـه       گـويي محاسـبات اسـكندري     . روابط نزديك برقرار كـرد    ) سازمان
حـسابي كـه    .  فرانسوي اسـت   بهتري از لوئي سايان   » پارتي« به مراتب    راستوسكي

 مـورد حمايـت اتحاديـه بـزرگ و قـوي فرانـسوي              لوئي سـايان  . سراپا غلط بود  
 بـه   مـوريس تـورز   .  بدان تكيه داشـت    ونيست فرانسه بود، كه حزب كم   ) ت.ژ.ث(

 را، كه به كمونيـست بـودن     ت.ژ.، يكي از كاركنان فعال و جوان ث       دستور استالين 
دانم آيا    من نمي . گذاشت» نفدراسيون جهاني كارگرا  «هم شهرت نداشت، بر رأس      

 از   بود، يا نه؟ به هر جهت، سايان        هم در خيالٍِ محالٍِ گرفتنٍِ مقام سايان       راستوسكي
 شكايت كـرد و در      حزب كمونيست شوروي   به    و اسكندري  تحريكات راستوسكي 

  .  منتقل گرديدندنتيجه هر دو اين اشخاص، معزول شدند و به مسكو
 ارسال كـرده بـود و صـرفنظر از بيـان             گزارش خاصي درباره اسكندري    سايان

.  نيز مطالبي نوشـته بـود  اداري، درباره زندگي خصوصي ايرج   انتقادات اجتماعي و    
 آن را   كنم كسي از اعضا رهبري حزب توده        من اين گزارش را نديدم و تصور نمي       

الم شد و    اع  به رادمنش  بخشهايي از آن بطور شفاهي توسط باشكيروف      . ديده باشد 
 اسكندري.  خبر داد   در مسكو   به شكل سربسته به كميته مركزي حزب توده        رادمنش

و خوار شـده بـه      » كله خورده «بنا به اصطالح محبوب خودش، پس از اين حادثه          
اي دائـر بـه دفـاع          و تـصويب همـه بـا نامـه         دمنشبنا به پيشنهاد را   . رسيد  نظر مي 

پس از چندي،   .  ارسال گرديد   به كميته مركزي حزب كمونيست شوروي      اسكندري
 كـه تحـت      در مسكو   به عنوان كارشناس اقتصادي در سازمان اقتصاد جهاني        ايرج

 بود، وارد شد و در آنجا بـا وجـود ندانـستن روسـي،               رهبري پروفسور آرزومانيان  
  .مورد استفاده قرار گرفت

 مبـارزه   خالص شد و همراه رادمـنش،     » كله خوردگي « خيلي زود از     اسكندري
 و  ، قاسمي، فروتن  ، كيانوري يعني كامبخش (را عليه مخالفان مشترك     » درون حزبي «

ـ    اميـر   طرفداران نزديك آنها در ميان اعضا كميته مركزي مانند علي          زي و صـمد    خي
، بر سر رهبري هميشه رقابت شديدي        و اسكندري  بين رادمنش . آغاز كرد ) حكيمي

 نيـز منفعـت خـود را در         رادمنش. بعالوه آماج حمالت مخالفان بود    . وجود داشت 
براي نگارش اسـناد حزبـي      ديد، به ويژه       براي همكاري با خود مي     جلب اسكندري 

  .آمد، به او احتياج داشت اش برمي  از عهدهكه بهتر از رادمنش
كه حمله بدون كاميابي خود را      ( تا پلنوم يازدهم     براساس اين توافق، اسكندري   

 افراد، اعم از مـسئول      »سمپاتي«خاموش بود، ولي با جلب      )  انجام داد  عليه رادمنش 



1099  پيوستها

در پلنـوم يـازدهم، در      . آورد   گـرد مـي    يا عادي، لشكر خود را در قبـال رادمـنش         
، البتـه سـالها پـس از مـرگ          واقع در ويـالي اسـتالين     ( محل اين پلنوم      دستشوئي

خواهشمنديم «:  به من گفتند   ، نزديكترين دوستان رادمنش    و بقراطي  ، روستا )استالين
 بگوييد دست بـردارد واال بيرحمانـه تمـام اسـرار زنـدگي              از قول ما به اسكندري    
: آنهـا گفتنـد   . من گفتم رسول مناسبي انتخاب نكرديد     . »كنيم  اخالقي او را فاش مي    

. »زنـيم  شناسيم، حرف خودمان را به شـما مـي   طرف مي  ختالف بي شما را در اين ا    «
 خطـاب بـه      و روستا  آميز رادمنش از زبان محمود بقراطي       اين در واقع پيغام تهديد    

دها و صـحبت از افـشاگري و         از اين نوع تهدي    ولي اسكندري .  بود ايرج اسكندري 
 زندگي اخالقي اسـكندري   » اسرار«رسواگري هراسي نداشت و آنچه كه آنها آن را          

  . از بازگويي اين مطالب پروايي نداشتخواندند، شيوه علني او بود و اسكندري مي
، در عـين   هميشه بدين صورت بود كـه اسـكندري       و رادمنش  روابط اسكندري 

،  بـا رادمـنش    اي در مسايل مورد اختالف مخالفان رادمـنش         موافقت بنيادي و ريشه   
 بريد و وضع مسلط بـر رادمـنش         پريد و رشته كالمش را مي       آشكارا به او مي   

-
 بـه   

عنوان دبير اول  
-

 در مقابل برآشـفته شـدن رفـيقش سـكوت           رادمنش. داد   نشان مي  
  .شد وار اين دو نفر بود كه غالباً تكرار مي اين رفتار نمونه. كرد مي

و تمايـل بـه     » راسـت روانـه   « شيوه تفكر    يكي از مشخصات سياسي اسكندري    
تقريبـاً از ايـن لحـاظ روش پيگيـري          .  است  و دربارياني مانند هويدا    حكومت شاه 

 بود، كـه در     تنها مورد استثناء، در جريان تدارك يورش به رهبري رادمنش         . داشت
هـاي مـا     ي چيني مĤب  أسخنان خود در پلنوم يازدهم از مواضعي كه ر        

-
 و   قاسـمي  

 را  مشي شـوروي    البته در خطوط كلي، دفاع از خط      .  مطبوع بود، دفاع كرد    -فروتن
ايـن  .  به ضرورت راه قهرآميز انقـالب اشـاره كـرد   دنبال كرد، ولي در مسأله ايران 

ولي بعـدها   . م بود  براي جلب دو رأي عضو پلنو      استثناء موافق حسابهاي اسكندري   
 از  14رفـت و در گـزارش رسـمي خـود در پلنـوم                دائماً در خط راست پيش مي     

 داري ايـران     دفاع كرد و ثابت كرد كه راه تكامل سـرمايه          داري شاه   سياست سرمايه 
گونه غارتگري و      است و از هر     يا امريكا  بكلي مباين راه كالسيك مثالً در انگلستان      

  . اين گزارش را قبول نكرد14پلنوم . انباشت تحميلي سرمايه فارغ است
 اجراييـه   هيـأت  در آغاز كار خود به عنوان دبيراول، نطقي در جلسه            اسكندري

 در  او معتقد بـود كـه راه حـزب تـوده          . آور بود   انجام داد كه براي ما بسيار تعجب      
 است و گفت كه او از وجود ايـن          مورد جامعه ستمشاهي مخالف سياست شوروي     
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 1357بر همين منوال، هنگامي كـه انقـالب اسـالمي در سـال              . »برد  رنج مي «تباين  
 سخن   و سنجابي   آشكارا به طرفداري از شريعتمداري     يافت، اسكندري   گسترش مي 

ي را تأييد كرد و خطاب بـه        امام   و شريف  شاه» فضاي آزاد «حتي سياست   . گفت  مي
در . »ايـم  در كشور، آزادي شده و ما در اينجا نشـسته    «:  اجراييه گفت  هيأتاعضاي  

كرد، يكبار از كـوره        كه با حرفهاي او مقابله مي      مقابل دشمن ديرينه خود، كيانوري    
 به پـشتيباني    البته اسكندري » !ترسم  من از تو نمي   « :در رفت و برخاست و فرياد زد      

  . عادي بود پشت گرم نبود و اين موارد براي اسكندري، كمتر از كيانوريشوروي
 هنوز دبيراول بود، در اثر قبضه شدن تـشكيالت         در سالهاي اخير، كه اسكندري    

لذا وقت خود را . ، در واقع كاري برايش باقي نماند   و غرب به دست كيانوري     ايران
اي از    ، به عادت ايـام جـواني، و ترجمـه صـفحه           در دفتر حزب به خواندن اومانيته     

  .گذراند ، و گپ زدن با اعضاي دفتر ميسرمايه كارل ماركس
 تصميم گرفت به مناسـبت هفتـاد       وقتي رهبري حزب سوسياليست متحده آلمان     

اعطا كند،  » دوستي خلقها «يك نشان طال به عالمت خدمت به         سالگي به اسكندري  
راديـو و   . اين مراسم در نهايت اختفا و در حـضور چنـدتن از مـا انجـام گرفـت                 

ولـي  .  درباره اين مسأله سـكوت كردنـد       هاي آلمان دمكراتيك    تلويزيون و روزنامه  
اي   روي ميز بزرگ اتاق خود گسترد و با شادماني كودكانـه           اين نشان را     اسكندري

 آمـد    شرقي  به برلن  چندي بعد، منوچهر اقبال   . كرد  همه را به تماشاي آن دعوت مي      
 و عين اين نشان منتها با اعالم در تلويزيون و نشان دادن مراسم اعطاي نشان، به او                

  .نيز داده شد
 اي با مجله ضدانقالبي تهـران مـصور          مصاحبه ، اسكندري پس از آمدن به ايران    

. انجام داد و بعد تمام آنچه را كه گفته بود، در صفحات مردم تكـذيب و رد كـرد                  
  1. بازگشت بود و سپس به اروپاايران در اين پايان كار اسكندري

  
  خيزد؟ مي  به افشاگري برچرا اسكندري

 ساله آن عرصه درگيـري       دانند كه به تعبيري تاريخ چهل        مي آشنايان با تاريخ حزب توده    
 قـرار داشـته و      ب اين رهبران، ايرج اسكندري    در يك قط  . بوده است » رهبران«و تنازع ميان    

كوشـد تـا بـراي ايـن           در خاطرات خـود مـي       اسكندري .در قطب ديگر، نورالدين كيانوري    
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دانند كه چنين نيـست و        ولي باز آشنايان و مطلعان مي     . تنازعات پايه ايدئولوژيك قائل شود    
تـرين تجليـات        هـا، در مـنحط      جـويي   ها و قدرت    طلبي  ها، جاه   ها و جدال    ر مركز اين جدل   د

و سازمانهاي مشابه رشد كند، وجـود داشـته         » حزب توده «تواند بر بستر      خويش كه تنها مي   
 هاي حزبـي و جاسوسـي شـوروي         بدون ترديد كارگردان اصلي حزب يعني سرويس      . است

اند وگرنه بـا يـك اشـاره آنهـا،            شمرده  اند و آن را مفيد مي       برده  فات سود مي  نيز از اين اختال   
  .  تأمين شود،در حزب تابع توده» وحدت رهبري«كافي بود تا 

 بـه   ، كيانوري خواند خواهيم   لي كه از اسكندري   ي، به دال  با پيروزي انقالب اسالمي ايران    
و ورشكـسته،   » كله خورده  «اسكندري. كند  را اشغال مي  » دبير اولي «رسد و مقام      پيروزي مي 

  .گويد صحنه سياست را ترك مي
ولي به هر روي دسـت      . انگاشت   حيات سياسي خود را خاتمه يافته مي       شايد اسكندري 

 و تمـامي رهبـران حـزب    كيـانوري . د و روزنه اميدي بـه روي او گـشود        تقدير به ميدان آم   
گرانه و ضد انقالبي دستگير شدند و پس از مدت             به دليل عمليات توطئه    ،جاسوس در ايران  

ها بر پيكر حزب      هاي وسيع در وسايل ارتباط جمعي، بزرگترين ضربه        يكوتاهي طي افشاگر  
شكست نهايي و قطعـي     . وارد شد ) به طور اعم   (و ماركسيسم در ايران   ) طور اخص   به (توده

 كـرد، بـراي اسـكندري       اي ساده مصيبت عظيمي جلـوه مـي          اگر براي يك توده    ،حزب توده 
. توزش همراه بـود  ينهاش بود، زيرا با مرگ سياسي رقيب ديرينه و ك      بزرگترين شادي زندگي  

» خـالي «لوحانه براي تصدي پست        شعله كشيد و او ساده     طلبي اسكندري   بار ديگر نائره جاه   
تـر از هميـشه و بـا بقايـايي متـواري و                مفتـضح  ،اسـت » نامي«رهبري حزبي كه اكنون تنها      

در » كرسـي «تصدي اين   دانست كه كليد      او مي . سرخورده در خارج از كشور، خيز برداشت      
از او بـشناسد،    » تـر   شايـسته «كـسي را    » دار اعظم   كليد«برد كه     دست كيست، ولي گمان نمي    

ها در غيـاب او چيـده شـده و            يابد، مهره    بعداً درمي  لي كه اسكندري  يخبر از آن كه به دال       بي
  !براي او جايي نيست

. شود  جديد آغاز مي  » رهبران«آيد و كشاكش او با         به جوش مي   ديگ حسادت اسكندري  
پـشت پـا    » احـزاب بـرادر   » «هـاي   پرنسيب« به تمامي    شدت ضربه چنان است كه اسكندري     

  .ريزد را بيرون مي» ها پنبه«كند و  را باز مي» صندوقچه«زند و از سر غيظ در  مي
شـود و در آنجـا در برابـر معترضـين عليـه                مـي   راهي فرانسه   از آلمان شرقي   اسكندري

شـوند، از     محـسوب مـي   » رقيـب «يـا   » غريبه «ب. گ. و افرادي كه براي كا    » رهبري جديد «
ـ       شنود پر مي    و   نوار گفت  60بيش از   . گويد  ها مي   ناگفته ا مطبوعـات غربـي مـصاحبه       كند و ب

در داخل كـشور  » حزب توده«هاي سران    بر افشاگري  ،كند و در تمامي حركتهاي خويش       مي
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  .زند مهر تأييد و تسجيل مي
 دلچسب است و حلقـه هـواداران جديـدي كـه        براي اسكندري  محيط جديد در فرانسه   

  .هاي اوست طلبي گر جاه زنند، تا حدودي ارضا يبرايش كف م
كننده سوسياليسم رخت بربندد و       گيرد براي هميشه از محيط كسل و خفه         لذا تصميم مي  

در حلقـه هـواداران و      »  زيبـا  پاريس«داري در     سرمايه» جذاب«باقيمانده عمر را در هياهوي      
. ها، با خاطرات دوران جواني سپري كند        ييها و پرگو    كشان جديد و در مجالس حرافي       هورا

را بـر گلـوي     » ب. گ. كـا «هاي نو شده كه پنجـه سـرد و اسـتخواني              او چنان مست جاذبه   
» هايش  پرچانگي«كند؛ دستگاهي كه هيچ گاه حاضر نبود او را به خاطر              خويش فراموش مي  

آيد، ولي بازگشتي در كار        مي ري اسباب و اثاثيه، به اليپزيك     آو   براي جمع  اسكندري! ببخشد
 چندان صادقانه نيست و همه با روحيه خود مركـزي انجـام   هاي اسكندري  افشاگري .نيست

مقايـسه  . خود وي درز گرفتـه شـود      » ارتباطات«و  » ها  نقش«گرفته و در آن كوشيده شده تا        
ولي عليـرغم ايـن،     . دهد   اين امر را نشان مي     ، طبري  و كژراهه  ي ميان كتاب اسكندري   ا  ساده

هـاي     در مجموع خود، نه تنها مؤيد صحت و ترديدناپـذيري افـشاگري            خاطرات اسكندري 
هـا و     هـاي جديـد را نيـز، كـه بـه ديـده               در داخل كشور است، بلكه پرده      سران حزب توده  

  .زند  مربوط است، كنار ميهاي شخص اسكندري شنيده
  

  جويي روسها احزاب برادر و سلطه
 ي بـا ديگـر اعـضا      پـذيرد كـه رابطـه حـزب كمونيـست اتحـاد شـوروي                مي اسكندري

بـرادر  «. است» اصل تحميل «نام گرفته، مبتني بر     » احزاب برادر «فريبانه    اي، كه عوام    مجموعه
. اراده خـود تبـديل كنـد        كوشد برادران كوچكتر را به عمال بي        تا آنجا كه بتواند مي    » بزرگتر

براي مقاومت بـستگي    » احزاب كوچكتر « اصل به توان     ، كاركرد اين  ولي به اعتقاد اسكندري   
  .دارد 

اجتمـاعي و   » داروينيسم«بر پايه اصول    » احزاب برادر « به عبارت ديگر مناسبات دروني      
  .است» قانون جنگل«

منتها برحسب حزبي كـه مـورد       ... شود هيچ ترديدي نيست     در اينكه تحميل مي   
كنـد، مـثالً بـه        ب فرق مي  برحسب افراد، برحسب ضعف و قدرت حز      . بحث است 

به فرانسويها يك خورده بيشتر، و هر چقدر        . توانند تحميل كنند    ها كمتر مي    ايتاليايي
اند بيشتر رخنـه      ممكن است، به خصوص در احزاب كوچكي كه در مهاجرت بوده          

شـوند نگذارنـد در داخـل حـزب،           شود و عواملي وجود دارند كه موجب مـي          مي
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البته اينها هست و من هـيچ ترديـدي در ايـن قـضيه              . سياست مستقلي اعمال شود   
  1.ندارم
  

  »حزب توده«وظايف جاسوسي 
  اشاره«راستي با   ه  حزبي كه از آغاز ب    . در اين ميانه، تكليف حزب جاسوس روشن است       

 ،التيپديدار شد و چه از نظر رهبران و چه از نظر سـاخت تـشكي             » انگشت كوچك استالين  
  . داشتند يا كوبابود، كه مثالً حزب كمونيست ويتنام» هويت«و » شخصيت«فاقد حداقل 

پس از انقالب اسالمي    » حزب توده « نه تنها سازمان مخفي و نظامي        از ديدگاه اسكندري  
» علني« و حتي سازمان معمولي و       1320-1333، بلكه سازمان نظامي حزب در سالهاي        ايران

بـر ايـن   » حـزب تـوده  «عـضويت در  . آن چيزي نبود، مگر يك ارگان جاسوسي خبرگيـري  
  :پرنسيب استوار بود كه

دهم كـه در اداره مـن         من عضو حزب هستم به مناسبت اين كه به شما خبر مي           
اي امتحـان شـده و    اقل اين بار دومي است كـه چنـين شـيوه       ال .افتد  چه اتفاقي مي  

دفعه . آميزي منتهي شد    شكست خورده، بخصوص اين دفعه كه به شكست رسوايي        
خـود مـن جـزء      . قبل هم همينطور، ما اين انتقاد را در پلنوم چهارم مطرح كـرديم            

كـار    ام، بـه اصـول و شـيوه         تزهايي كه نوشتم يكي از ايرادهايي را كه وارد كرده         
، ايراد من عبارت از ايـن بـود         به خصوص در مورد سازمان افسري     . تشكيالتي بود 

كه شما به جاي اين كه افراد اين سازمان را تعليم بدهيد و ماركسيـسم لنينيـسم و                  
مسايل تئوريك حزب را به آنها بياموزيد، اين سازمان را به يك سازمان خبرچينـي               

 و   و به همين دليل هم افسرهايي كـه بـه خـارج، يعنـي بـه آلمـان                  ايد  تبديل كرده 
 و جاهاي ديگر آمدند و من با همه آنها آشنايي داشـتم، مطلقـاً اطالعـات                 شوروي

ها و همان افسرهايي بودند كـه         اينها همان آدم  . تئوريك يا سياسي يا حزبي نداشتند     
اي داشـتند و سـواد سياسـي          بودند و فقط سواد مدرسه    از مدرسه نظام بيرون آمده      

، اينها فقط روي احساس و عاطفه به طرف حزب آمده بودند و حزب توده             . نداشتند
شان بكند،    كه اينها را تربيت بكند، تعليمشان بدهد، يادشان بدهد و آماده            عوض اين 

ب بدهند، حزب هم آنهـا را بـه         به عواملي تبديل كرده بود كه چهار تا خبر به حز          

                                                            
، 1365 دي   17،  )خـارج از كـشور     (، انتـشارات مـرد امـروز       ايرج اسكندري   هاي پراكنده   ها و يادداشت    يادمانده. 1
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. حاال هم بيشتر معلوم شده كـه كجاسـت        . كجا بدهد، آن موقع معلوم بود كجاست      
  .اين دفعه هم كه همين قضيه تكرار شده است

آخر شوخي نيست كه يـك فرمانـده كـل ناوگـان، يـك              : ام  من به كرات گفته   
ـ          چـين تبـديل    رفرمانده كل نيروي دريايي، عضو حزب باشد و ما اين را به يك خب

كنيم كه برو ببين كشتي كجا غرق شده، آخر اين هم شـد حـرف؟ درسـت همـان                   
به جاي اين كه آدم را نگاه داريم و خيلي خيلي عميقاً او را براي يك     . سيستم است 

مسأله تنها به او    . اند  بازي سر او درآورده      روز مبادا مخفي نگاه داريم، باز يك چنين       
 و يـا     كل مقياس سـازمان، اعـم از سـازمان افـسري           جريان در . هم محدود نيست  

حـاال  . شـود  اين شكل كار، البته به شكست منتهي مي . سازمان معمولي حزب است   
شوم كه در همين كار هم از لحاظ پنهانكـاري مرتكـب چـه                من وارد جزئيات نمي   

واند روي چنـين    ت  ولي يك سازمان حزبي، به خودي خودش نمي       . اند  اشتباهي شده 
پرنسيبي كه عبارت از اين باشد كه بنده عضو حزب هـستم،            . پرنسيبي استوار بشود  

اين كـه   . افتد  دهم كه در اداره من چه اتفاقي مي         به مناسبت اين كه به شما خبر مي       
  1.شود حزب نمي

  
   در حزب تودهب. گ. نقش كا

.  اشاراتي پر معنا دارد     در حزب توده   هاي جاسوسي شوروي     به نقش سرويس   اسكندري
 را شخصاً شاهد    ، حداقل نقش سه نهاد جاسوسي شوروي       توده او معتقد است كه در حزب     

  .بوده است
  .جمهوري آذربايجان شوروي. ب.گ. ـ كا1
  .وزارت امورخارجه شوروي. ب. گ. ـ كا2
برد و قاعـدتاً بايـد ارگـان بـاالتر و              صريح نام نمي   كه اسكندري » يك جريان ديگر  «ـ  3

  .مهمتري باشد
 اين سه جريان توأمان و گاه در        د كه در درون حزب توده     گوي   به صراحت مي   اسكندري

  :اند كرده رقابت و تضاد با يكديگر عمل مي
گيرند، بـراي ايـن       اين سازمان براي سهولت كار خودشان با حزب ما رابطه مي          

بايد پيـدا كـرد و      ] را[اشخاص  . چيني و جاسوسي خرج دارد      كه سازمان دادن خبر   
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خوب، اينها هم ديگر بهتر از اين پيـدا نكردنـد، بهتـرين و              . ا سازمان داد  بعد آنها ر  
يك سازماني قبالً تشكيل شده، اعضاي آن هم واقعـاً          . آسانترين راه هم همين است    

كننـد و پـول هـم         يك عقيده هستند و از روي عقيـده كـار مـي            من به ؤمعتقد و م  
  ...آل است  ايدهها و براي كار گيرند، البته اين براي آن سازمان نمي

ها مربوط به ارگان معيني است كه تازه خودش يكي از ارگانهاست،              اين دخالت 
  مثالً يكي از جريانها به آذربايجان شوروي       .چون كه جريانهاي مختلفي وجود دارد     

 جريان ديگر جـاي  يك.  و اطرافيانش نماينده آن هستند    مربوط است كه غالم يحيي    
ام و ايـن سـه        بنده خودم الاقل سه جريان مختلف را شخصاً پيدا كرده         . ديگر است 

اند پيش    جريان بسته به اين كه كدامشان پيوند و عامل خودشان را بيشتر وارد كرده             
1.دهند برند و گزارش مي مي

  

  :گويد و در جاي ديگر مي
 يكـي   . است منتها از هم جدا هـستند       ب. گ. اش كا   اين سه جرياني كه گفتم همه     

كند، آن خـودش ديركتيـو معينـي           اي است كه در وزارت خارجه كار مي        ب. گ. كا
هاست كـه هركـدام، بخـصوص آنهـا كـه              در جمهوري  ب.گ.كاشعبه  يكي  . دارد

شعبه دارند و سياست داري هستند، خودشان عليحده يك  همسايه كشورهاي سرمايه
ام كـه      يك جريـان ديگـر را هـم ديـده          .معيني دارند، از جمله آذربايجان شوروي     

ـ    دانم به كجا مربوط است، ولي همين        نمي ام كـه بـه        را ديـده   يقدر بگويم اشخاص
ا دانستم از كج    يك وقت يكي كه مي       مثالً. هيچكدام از اين دو جريان مربوط نيستند      

كنند كه به فالني، يعني من بگوييد كه اين           آيد، آمد به من گفت رفقا پيشنهاد مي         مي
كنيم و يك وضـعي       ها را ترتيبي بدهد و آماده كند ما همه كارها را درست مي              افسر

  2...كنيم درست مي) در ايران (مثل افغانستان
 ، حـزب كمونيـست اتحـاد شـوروي         در آستانه انقالب اسالمي ايـران      به گفته اسكندري  

ـ        مي  جمهوري آذربايجان شوروي   ب.گ. كا  به را» حزب توده «مسئوليت   ه سپرد و در نتيجه ب
 با دستورات و    ، كيانوري  دبيركل حزب كمونيست آذربايجان شوروي     دستور حيدرعلي اوف  

  .رسد مي» حزب توده«ديركتيو ويژه، به دبيراولي 
  :دهد  شرح مياين تغيير و تحوالت با اهداف معيني است كه اسكندري
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 را بـه گـردن آذربايجـان        جريان از اين قرار بود كه چون مسئوليت كار ايـران          
 بـود،    دبيركل حزب آذربايجان   اوف  گذاشته بودند، و در آن موقع هم علي        شوروي
اند كه برويد اينكار را انجام        اند و به او گفته       را صدا كرده   يعني غالم يحيي  ،  دانشيان
اش   را كـرد و نتيجـه     ) دبير اولي كيانوري  ( آمد و آن پيشنهاد معروف        آن هم . بدهيد

  1.هم اين شد كه شد
 اجرائيه، بحـث    هيأت آمد در جلسه     طور بود كه غالم يحيي     ترتيب كار فقط اين   

 در اسفند    حزب توده  16پلنوم  (اين جلسه ما هم راجع به گزارش سياسي در پلنوم           
 پيشنهاد كرد كه فالني را، يعني بنده     وسط بحث يك مرتبه غالم يحيي     ... بود) 1357

بـه  حتي چند نفـر را هـم   .  را بگذارندكيانوريرا از دبير اولي بردارند و جاي من،   
 را، كـه حـاال دبيركـل فرقـه           و الهـرودي   از جمله صفري  .  دبير معرفي كرد   عنوان

ـ او  ...  اجراييه معرفي كـرد    هيأتاء  اعض است، به عنوان     دمكرات آذربايجان   يميزان
 را هـم     را به عنوان دبير حزب معرفي كرد و كيانوري          و ابراهيمي  و بهزادي ) جواد(

.  گفته است كه چنين هم مجهول نيستحاال كي به غالم يحيي... اول   دبيربه عنوان
گويم كـه     اين را به اين دليل مي     . حدس بزنم اما خوب اطالع قطعي ندارم      توانم    مي

ولي خوب، همين آقـاي غـالم       ...  مخالف بود  صد با كيانوري   ر د اين شخص، صد  
  2. آمد و يك كاغذ از جيبش بيرون آورد و پيشنهادش را خوانديحيي

ف در هـرم رهبـري حـزب كمونيـست          او علـي  سـقوط حيـدر   صعود و   » راز«سان    بدين
 بـه سـرعت بـه        حيـدرعلي اوف   در آغـاز انقـالب اسـالمي ايـران        . شود   كشف مي  شوروي

 رسيد و حتي سخن از احتمـال        وزير اتحاد شوروي    ليت بورو و معاونت نخست    وعضويت پ 
؛ بساط حزب جاسـوس در ايـران      » رونق«اين همزمان بود با اوج      . وزير شدن او بود     نخست

 در  اوف ولي پس از چندي، ناظران سياسي با حيرت مشاهده كردند كه خورشيد اقبال علـي              
اين مـصادف بـود بـا شكـست         .  به سرعت غروب كرد    دستگاه جديد به رهبري گورباچف    

 غيرمستقيم پيونـد پنهـان ميـان سرنوشـت          ،اسكندري. هاي كيانوري    و افشاگري  تودهحزب  
. دهـد    نـشان مـي    وفا علي»  غروب  و طلوع« را با    پس از انقالب اسالمي ايران    » حزب توده «

  . را در پي داشتاوف  و مجازات علي شدنمغضوب» حزب توده«شكست 
  

                                                            
 . 112ـ 114همان، صص . 1
 . 158همان، ص . 2



1107  پيوستها

   ايراننطرح افغانيزه كرد
، محافـل معـين در       با آغاز انقالب اسالمي ايـران      .دارد   پرده از راز مهمي برمي     اسكندري
، كابـل » اشغال سريع « نچشيده و    ، كه هنوز طعم تلخ شكست را در افغانستان        اتحاد شوروي 
رسند كه شرايط براي مداخله       مي» تحليل«كرده بود، به اين     » سرگيجه موفقيت «آنها را دچار    

پردازنـد و حتـي بـه         ريزي مي   ، فراهم است و لذا به برنامه       نوع افغانستان  ، از نظامي در ايران  
هاي شمالي ايران متمركز زفعل و انفعاالت عملي دست زده و نيروهاي مسلح خود را در مر         

ا را جامـه    هـ    روياي ديرينـه بـاقروف     سازند، با اين اميد كه بتوانند به بهانه مداخله امريكا           مي
  .منظم سازند» امپراتوري پطركبير« را به عمل پوشانده و حداقل، شمال شرق ايران

 هنـوز نيامـده      خميني ]امام[زماني كه   ... اينها آناليزشان اين بود كه غلط هم بود       
 ،در نتيجه جنگ داخلـي    . شود   جنگ داخلي مي   اينها اين بود كه در ايران      بود آناليز 

 هيچ دليلـي    امريكامن گفتم اين غلط است،      . شوند  ها مجبور به مداخله مي      ييامريكا
 شـاه و دولـت خودشـان بـراي ايـن كـه              در ايران . ندارد كه دخالت مستقيم بكند    

نيرو دارند، هيچ احتياجي به اين ندارنـد        جماعت را سركوب بكنند، به اندازه كافي        
 به اندازه   شاه. كه براي سركوب مردم، نيروي خارجي بيايد و مستقيماً دخالت بكند          

امـا آنهـا يـك      .  اين نيـست   مسألهاسلحه دارد، همه چي دارد، پس       . كافي قوا دارد  
 شـايد هـم     .چنين آناليزي كردند، قوايشان را آوردند در سر حـد متمركـز كردنـد             

  1.هاي ديگري داشتند غرض
دلگرم است  » ارباب« چنان به حمايت     ، حزب توده  پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران     

پروايـي بـه       از اين بـي    اسكندري. تازد  براندازي مي   پروا در ميدان جاسوسي و تدارك         كه بي 
  :پرسد علت را مي» حزب توده«آيد و در ديدار با يكي از سران  عجب مي

 شماها آخر چـه فكـري       ،كنند  اينها يواش يواش دارند به حزب حمله مي        :گفتم
كننـد، ولـي مـا گمـان           دارند حمله مـي    اآلنبله درست است كه     : ايد؟ گفت   كرده
تش چيست؟ گفت   پرسيدم چرا؟ عل  . كنيم كه بتوانند به حزب حمله جدي بكنند         نمي

 تجزيـه   اگر بخواهند چنين كاري بكننـد، ايـران       . نه ديگر باالخره كار حساب دارد     
گويي، يعني چـه؟      گفتم يعني چه؟ گفتم بابا تو هم كه داري مزخرفات مي          . شود  مي

 چنان پشت ماست كه اگر بخواهيد به مـا كـج نگـاه              گويي اتحاد شوروي    يعني مي 
دانـم چكـار      كنـد و نمـي      زند و تجزيه مي     خورد و مي    تان را مي    آيد و همه    د مي كني
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  1...كند مي
 در محاسبات خود بر حمايت يك ابرقدرت معظم جهان دلگرم بودند            سران حزب توده  

. شمردند  خود هرگونه احتمال شكست را منتفي مي      » سياسي«و بر اساس محاسبات مادي و       
جاسوسـي    ضـد » هاي عالي و تخصـصي      دوره« انقالب اسالمي، كه نه      حافظانكه  غافل از اين  

غرب و شرق مجهز، با سـرعت و سـهولت          » اولترا مدرن «ديده بودند و نه به ابزار و ادوات         
ايمـان و قاطعيـت سـربازان جـان         . هايشان را پنبه خواهند كـرد       انگيزي تمامي رشته    اعجاب
 ب. گ. كـا » اسـتراتژي برانـدازي   «به نهايي را بر      ضر 1361 در بهمن     انقالب اسالمي  بركف

 بـساط   در ايـران هاي جاسوسي و براندازي شـوروي   شبكه ،وارد ساخت و با كشف طرحها     
  .حزب جاسوس نيز برچيده شد

  
   ب. گ .  و بحران دروني كاشكست حزب توده

.  كمتر سخن گفته شده استدرباره اهميت سياسي و اطالعاتي كشف توطئه حزب توده        
برگـزار كردنـد و     » سكوت«، قضيه را با     ي خبري غرب در مقابله با انقالب اسالم       هاي  رسانه

ابعاد گوناگون اين اقدام و اهميت داخلي       شرح  حجم سنگين مسايل داخلي نيز مجالي براي        
در رابطه با اهميـت شكـست ايـن توطئـه در مـسايل داخلـي       . خارجي آن باقي نگذاشتو  

 تنها بـه تـأثير آن بـر تـشديد تناقـضات             گوييم و با استناد به خاطرات اسكندري        سخن نمي 
  .پردازيم  مي حاكمه شورويهيأتدروني 

هايشان به دوگونـه متفـاوت     در قبال شكست  و شوروي  هاي دو ابرقدرت امريكا     واكنش
 امريكا، به دليل سـاخت سياسـي و بافـت اجتمـاعي كـشور، عمومـاً                 در اياالت متحده  . بود

افتـضاح  . شود  هاي خبري را سبب مي      يابد، و هياهو و جنجال      ها بازتاب گسترده مي     شكست
ـ  ولي در اتحاد شوروي. اي از اين تأثير است نمونه» ايران كنترا « در جريان    ريگان ه ، مـسأله ب

شد و تنها پس  اي از سكوت رمزآميز گم مي  شكست در هاله  . يافت  صورت ديگري نمود مي   
ايـن يـا آن كـادر       » يرسـم «هاي گروهـي دال بـر بركنـاري           از مدتها، چند سطري در رسانه     

  .همين و بس. شد بلندپايه درج مي
 جنجـالي در     نيـز طبـق عـرف سياسـي شـوروي           در ايـران   ب. گ.  كـا  شكست توطئـة  

 چنـد   ،هاي خبري بلوك شرق نداشت و تنها پس از مـدتها اخبـار خـشك و رسـمي                   رسانه
» جـوان «هاي    چهره» ترين  دار  آينده« را، كه برخي او را       اوف سطري از افول ستاره حيدر علي     
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  . دانستند، خبر داد  بورو مي ليتوپ
دهد كه عليرغم حجاب سنگين سـكوت، شكـست توطئـه              نشان مي  خاطرات اسكندري 

  . داشته است حاكمه شورويهيأتتأثير بسيار عميقي در تشديد تناقضات دروني » توده«
شود كه در آنجـا       آيد، معلوم مي     هم وقتي تق يك قضيه در مي       امريكادر سياي   

ي من، آن مراجعي كه ايـن تـصميم را             هم به عقيده   اآلن... هم اختالفاتي بوده است   
ايـد ايـن را        آمده چسبند كه آقا شما     شان را مي    اچه هستند، چون يقه   پند، دست دقبوالن
ايد ايـن سياسـت را        ايد، شما آمده    ايد اين پروژه را درست كرده       ايد، شما آمده    گفته

. ايد و حاال هم جوابش را بدهيد بله گرفته) بورو ليتويعني پ(ايد و از ما     ديكته كرده 
را؟ براي اين    را نياوريد، چ   گويند اسم كيانوري     مي اآلنبه همين دليل است كه مثالً       

اند،    را آورده  كنند، يعني همان اشخاصي كه كيانوري       كه خودشان مسئوليت پيدا مي    
ايـد و     پرسند كه آقا، باالخره اين آدم را كه خودتـان آورده            چون باالخره از آنها مي    

ماند و اين كارها را خواهد كرد، خوب اين آدم چـرا              گفتيد سرش مثل سر شير مي     
  ...وري درآمد؟ خوب، اينها بايد جوابش را بدهنداينج

 را زيـر  ب. گ. به عبارت ديگر، در پي شكست حزب منحله، پوليت بورو، كـا        
 در آذربايجان شـوروي  ب. گ. فشار قرار داده و اين فشار سبب استيضاح شعبه كا        

  .شده است
اي كـه     مثالً من اطالع پيدا كردم آن عده      . نظر وجود دارد    ختالفدر آن ارگانها ا   

آمده و به اين طرفي كـه او          اند، حاال سروصدايشان در      بوده مخالف آوردن كيانوري  
 ) است ب آذربايجان شوروي  . گ. منظور كا (ها    اند، يعني جناح آذربايجاني     را آورده 
ايد، اينها هم بخصوص      كنند كه آقا، تقصير شماست كه اين كارها را كرده           حمله مي 

  1....بعد از رفتن چيز، براي اين كه جريان به ضرر آن مسئولين امر تمام نشود

  :كند  به ضبط سخنانش توسط شنوندگان اعتراض ميدر اينجا اسكندري
اينها را من دارم خصوصي به شما       . كنيد  را ضبط مي  دانم اينها را چ     حاال من نمي  

ام اينجا و دارم يك        آمده  دفعه بيخودي در بيايد كه من      خواهم يك   من نمي . گويم  مي
 را برايتـان    مـسأله مـن دارم    . اينطـوري در نيايـد    . گويم   مي چيزهايي عليه شوروي  

  2...دهم توضيح مي
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دهـد ولـي      ، پيـشنهاد اخـراج او را مـي        ر پي افشاگري تلويزيـوني كيـانوري       د اسكندري
  :كند  چنين بيان مياميرعلي الهروديبا  شرح مذاكرات خود را اسكندري. شود پذيرفته نمي

 اسـت و بـا آن       من حتي به يكي از اينها كه خيلـي در ايـن موضـوعات وارد              
مستقيماً مربوط است و حـاال هـم عـضو          ) ب آذربايجان شوروي  . گ. كا(مقامات  

رهبري حزب شده، گفتم آخر تو كه ميداني، خودت كه مخالف بودي، حـاال چـرا                
اج بشود؟ آخر    اخر گذاري كيانوري   كني، چرا نمي    آخر از پيشنهاد من طرفداري نمي     
گفتم كه ديگر بعـد از ايـن همـه خيانـت كـه              . من كه پيشنهاد كردم اخراج بشود     

  .  داشت شود اين آدم را نگه نمي
جـزو آن اشـخاص   ) الهرودي(اين شخص . شما در مقابل مردم جوابگو هستيد   

 كار آورده بودند، معاون غـالم        مخالف بودند، او را بر     كه با كيانوري   بود كه با اين   
داني چيه؟ اگـر     مي«گفت  .  است  بود، حاال هم رهبر فرقه دمكرات آذربايجان       يحيي

 ».يددما اينكار را بكنيم بعد به ما خواهند گفت پس چرا خودتان اين پيشنهاد را آور   
گويد ما، مقصودش     يعني چه؟ او وقتي مي    . ن كرد اين عين اظهاري است كه او به م       

انـد،    اند و اين راه را پيش برده        خودش نيست، مقصودش آن مقاماتي است كه آمده       
 ،شان را بچسبند و بگويند آقا چطـور شـد           ترسند يقه   اينها مسئوليت دارند، اينها مي    

ست كـه اينهـا     اين. يد كه كاري بكند و اين افتضاح را درآورد          با را آورد    شما اين با  
مـالي بكننـد و روپـوش        خواهند اشخاصي را بياورند كه آن سياست را ماسـت           مي

  1».بگذارند
د شايد براي وزياد برده ش) كيانوري(و اخواهند اسم  ها نمي   اين هم كه شوروي   «

دانند كه آنهـا      اين است كه او احتماالً اطالعات ديگري هم داشته و اينها هنوز نمي            
د، خـود او هـم      نا  ا هم گفته يا نه، چون همه چيز را كه در تلويزيون پخش نكرده             ر

گويم شايد مقاماتي     من مي . ام  گفت كه جزييات مطالب را همگي در تحقيقات گفته        
فالن موضوع  . كردند منتظرند ببينند او تا كجا پيش رفته است          كه از او پيشتيباني مي    

به اين دليل .  يا نداده و يا بعضي چيزهاي ديگر را را گفته يا نگفته، اسم آنها را داده       
كنم بـه     من پيش خودم فكر مي    . گويند حاال يك خورده مالحظه بكنيم       است كه مي  

2.اند فعالً مالحظه بكنيد كه مبادا اگر چيزهايي را نگفته، برود بگويد ها گفته حزبي
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  اعترافات سران حزب توده
 بـا واكـنش     1362 در سـال     وني و مطبوعـاتي سـران حـزب تـوده         هاي تلويزي   افشاگري

شان  هاي گروهي بلوك شرق و ابواب جمعي رسانه.  و بقايايش مواجه شد   آميز شوروي   انكار
ها ساختگي و ناشي از تأثير داروهاي پيچيده و مدرني اسـت              مدعي شدند كه اين افشاگري    

.  داده شـده اسـت     جاسوسـي غـرب بـه جمهـوري اسـالمي ايـران           هاي    كه توسط سرويس  
مضحك بودن ايـن توجيـه،      . گويد  اراده مي   داروهايي كه هركس بخورد، هر چه بخواهند بي       

هـاي    آسايي وجود داشت، چرا سرويس        معلوم نيست اگر چنين معجون معجزه     . آشكار است 
حل هزاران درد و عالج خود و سـرپوش گـذاردن بـر             جاسوسي غرب و شرق از آن براي        

  كردند؟ افتضاحات خويش استفاده نمي
 مهـر تـسجيل      به صراحت بر صحت اعترافات تلويزيوني سران حـزب تـوده           اسكندري

  .زند مي
  :گويد  ميدرباره طبري

در جلـسه بـه     . رفها كه به كلـي مزخـرف اسـت        اما خوب، قضيه دوا و اين ح      
 هـم   شان، كه ما را هم دعوت كرده بودند، بيچاره رادمـنش            اصطالح پلنوم هيجدهم  

من در آنجـا گفـتم آقـا دارو و دوا و ايـن              . بود و آخرين صحبتش را در آنجا كرد       
حـرف  اين چطور دارويي است كه بـه يكـي بدهنـد زيـاد              . فهم  حرفها را من نمي   

زند، ثالثاً ممكن است به يكـي دوا بزننـد        زند، به يكي ديگر بزنند، كم حرف مي         مي
اش تخدير بشود و راستش را بگويد و نتواند مقاومت بكند، اما ديگر دارو                كه اراده 

اينها .  و انژكسيون استدالل نديده بوديم كه به كسي بزنند كه استداللش خوب بشود
مـا چنـين چيـزي    . كننـد  تب دارند استدالل مـي براي صحت اظهارات خودشان مر    

  1. بوديم نشنيده
  

  !دكتراي فلسفه ماركسيسم براي فرح پهلوي
نيـز  پهلوي هاي خود از حمايت كشورهاي سوسياليستي از رژيم        در افشاگري  اسكندري

، از شاه » پرولتارياي جهان «ردگي  هاي مدعيان سرك    از تملق » شاهكارهايي«گويد و     سخن مي 
، زيـرا اينهـا بـراي كـسب امتيـازات           »شـاهكار «گوييم    مي. كند   بيان مي   و فرح پهلوي   اشرف

و سهيم شدن در غارت منابع اقتصادي       پهلوي  گيري از خوان گسترده رژيم        اقتصادي و بهره  
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نيـز پـروا    » فـرح پهلـوي   «به  ـ لنينيسم      دكتراي فلسفه ماركسيسم   ي، حتي از اعطا   مردم ايران 
  :نداشتند

 هـم   به فـرح  . اند  اند، دكتراي افتخاري به او داده        دعوتش كرده  ،اند   را آورده  شاه
 كمونيست چكسلواكي  هست، به حزب     اآلنهاي من     من نامه نوشتم، نامه   . همينطور

 در  نوشـتم آقـا، آخـر شـما بـه فـرح پهلـوي             . نامه نوشتم و در آن اعتراض كردم      
 و دنياست دكتراي    هاي اروپا   ترين اونيورسيته   كه يكي از قديمي   ... اونيورسيته شارل 

كه در كشورهاي سوسياليستي مبناي فلسفه ... ام من در آن نامه نوشته . ايد  فلسفه داده 
آيا ما از   . اش بر ماترياليسم تاريخي است      بر ماترياليسم ديالكتيك مبتني است و پايه      

 بايد چنين استنباط كنيم كه ايـشان گويـا متخـصص    دادن اين دكترا به فرح پهلوي    
ليسم تاريخي هـستند؟ ايـن چـه جـور دكترايـي اسـت؟ شـما             ماترياليسم و ماتريا  

دكتراي فلسفه ماركسيستي را . خواستيد دكتراي صنعتي يا كشاورزي به او بدهيد    مي
 گيرك.  به من جواب داد    حزب كمونيست لهستان  ...  داد شود به فرح پهلوي     كه نمي 

به من نوشت كه شما مطلب بغرنجـي را         ) كمونيست لهستان دبيركل پيشين حزب    (
خوبست كه بياييد بـا همـديگر صـحبت بكنـيم و            . ايد  در نامه خودتان مطرح كرده    

  1.راجع به اين موضوع توضيحات الزم را به شما بدهيم
آن » دكتراي« كه    يايدئولوژ. كنيم بريم و تنها يك پرسش مطرح مي        را به پايان مي   مطلب  

توانست خـود را   غرب اعطا شد، چگونه مي   يك عامل   به  خود  به اين راحتي و براي مصالح       
  .و مدعي مبارزه با امپرياليسم بخواند» انقالبي«يك ايدئولوژي 

  
  مرگ يك ايدئولوژي : تحول طبري

  اهميت و جايگاه طبري
ترين متفكرين ماركسيسم در جهان بود كه نه تنها نظيـر او در                  از برجسته  2احسان طبري 

كـه احـزاب كمونيـست داراي سـابقه طـوالني و             ( و انـدونزي   كشورهاي شرقي مانند هند   
كه ماركسيـسم فرهنـگ     (مشاهده نشده، بلكه در كشورهاي غربي نيز        ) فعاليت نظري هستند  

كه مـورد پـذيرش      اين ادعا . شمار بودند  امثال او نادر و انگشت    ) شد   محسوب مي  شان  بومي
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 نـشانگر جايگـاه رفيـع       باشـد،    مـي  اند،  پيروان او و بسياري كه به شهرت جهاني دست يافته         
  . در اين مكتوب استطبري

حزب «، تئوريسين  ، موريس كورنفورث    براي مثال، در زمينه آموزش مقدماتي ماركسيسم      
 در  اي بـر ماترياليـسم ديالكتيـك        ، اثري نگاشته كه بـا نـام مقدمـه         » كبير يكمونيست بريتانيا 

 و بـه فارسـي نيـز        سرمجله بارها و بارها منتشر شده و كاربرد وسيع در همه كشورها يافتـه             
 و ، تئوريسين حزب كمونيست اتحاد شـوروي  آفانسيفهمچنين، ويكتور . ترجمه شده است  
توسـط  » اصـول فلـسفه ماركسيـسم     «، نيز داراي اثري است كه با نام         پراوداسردبير روزنامه   

 صـرفنظر از مقـام عـالي حزبـشان،           اينان، . به فارسي ترجمه و منتشر شده است       حزب توده 
 نيز بـه سـال      احسان طبري . رفتند  متفكرين درجه اول جهاني احزاب كمونيست به شمار مي        

 منتـشر  »بنياد آمـوزش انقالبـي  «م با نام  كتابي در زمينه آموزش مقدماتي ماركسيس      .ش1350
 با آثار دو تئوريسين صاحب نام فوق، كـه يكـي بـه زمينـه تفكـر                  مقايسه اثر طبري  . ساخت

هنگ ماركسيستي آكادميك    تعلق دارد و ديگري به فر       در انگلستان  ماركسيستي اروپاي غربي  
 را در دهـد و عمـق بيـنش طبـري          العاده اين اثر را نشان مـي        ، برجستگي فوق  اتحاد شوروي 

  .سازد مقايسه با آثار مشابه، بدون هيچ ترديد، مدلل مي
در  1 فرانتـسف  )يـوري (آكادميـسين گئـورگي     :  نيز شايد ضروري باشـد     يديگر  مقايسه

او كـه مجـامع   . جهان ماركسيسم به عنوان يك تئوريسين درجـه اول شـناخت شـده اسـت            
ـ دانش دا «ماركسيستي وي را داراي      يتوي روابـط   تخواننـد، مـدير انـس       مـي » وار  المعـارف    ةري

 وابسته به كميته مركزي حـزب كمونيـست اتحـاد           اجتماعيي، رئيس آكادمي علوم     الملل  بين
 در كتـابي بـه نـام    شاز مقاالت بخشي  وبود World Marxist Review و سردبير مجله شوروي

  . منتشر شده است مسكو توسط انتشارات پروگرسشناسي فلسفه و جامعه
شناسـي از      نيز داراي مقاالت متعددي در زمينـه مـسايل فلـسفه و جامعـه              احسان طبري 

في و اجتماعي   هاي فلس   ديدگاه ماركسيستي است كه در كتابهاي مختلف او، از جمله نوشته          
بـدون ترديـد، هـر خواننـده        . منتـشر شـده اسـت     ... ، نقدي بر تئوري همگرايي و       ) جلد 2(

تـر و      بپردازد، بر تحليل عميـق      و مقايسه آن با اثر فرانتسف      منصفي كه به مطالعه آثار طبري     
بـه عـالوه،    . گـذارد    صحه مـي   تر و بيان استوارتر و رساتر طبري        تر، شناخت ژرف    جانبه  همه

، شناخت و سنجش ماركسيم، كه از ديدگاه نقادي فارغ از           مقايسه آخرين اثر تئوريك طبري    
 و آثـار مـشابه ماركسيـستي، جامعيـت و     با اثر فرانتسف در مقايسه   پيشداوري نگاشته شده،    
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  .دهد  را نشان مياحاطه و ژرفاي بينش طبري
سـاخت،    كه او را به عنوان يك متفكر ماركسيسم در جهـان برجـسته مـي              ويژگي طبري 

. دارا بـود  » اتيـك ماركسيـستي   «ريـزي     سهمي بود كه وي در آثار متعدد خود در زمينـه پـي            
دانـشي   ،شود، در جهان سوسياليسم     اي از فلسفه شمرده مي       كه در ماركسيسم شاخه    1»اتيك«

 فقدان و يا توجه ناچيز بـه فلـسفه          ،مراجعه به كتابهاي فلسفه ماركسيستي    . بسيار فقير است  
طبري، مسلماً از نخستين كساني بود كـه بـراي فلـسفه اخـالق در               . دهد  اخالق را نشان مي   

  .اي باز كرد و به آن عنايت جدي داشت ماركسيسم جايگاه ويژه
ي خود نيز كوشيد تا براي اصول اخالقي حساب          اجتماعي و فلسف   ،او در نوشتار سياسي   

 آثار او مضمون خـشك حـاكم بـر بـسياري متـون ماركسيـستي را از        بر اين اساس   .باز كند 
بـدون شـك، هـر      . شـود   ب مـي  ادار و بـا روح و جـذ          معني ،دهد و براي خواننده     دست مي 

ماترياليـسم  بينـي     نويسنده ماركسيست، مستقيم يا غير مستقيم، عليرغم پيوستگي بـه جهـان           
ديالكتيك، از متن و زمينه فرهنگي جامعه خود متأثر است و همين پيوند فرهنگي است كـه                 

 در آثـار دوران ماركسيـستي او،        در مورد طبـري،   . دهد  به نوشتار او حال و هواي خاص مي       
. ني نمايـان اسـت     به شكل بازتـاب مفـاهيم اخالقـي و عرفـا           تأثيرات فرهنگي جامعه ايران   

و سهم  ا با گنجينه شعر و ادب و عرفان اسالمي مسلماً در غناي انديشه              آشنايي وسيع طبري  
، كـه بـا        را از متون متعارف ماركسيستي     مهمي داشته و همين ويژگي، بسياري از آثار طبري        

ـ  . سازد  روح خشك مكانيستي و اقتصادگرايانه تحرير شده، متمايز مي         دليـل  ه بايد گفت كه ب
گرايـي ـ كـه     گرايي و آرمـان  بار نيرومند اخالق:  حاوي تناقض است آثار طبري،اين ويژگي

گردد ـ با چـارچوب متـديك و عـام ماركسيـسم همخـوان        به زمينه فرهنگ اسالمي باز مي
بيني ماركسيـستي      از جهان  نيست و اين همان تناقضي بود كه سرانجام باعث گسست طبري          

  .شد 
 از نخستين متفكرين ماركسيست است كه در نوشـتار خـود جايگـاه              هر روي، طبري  ه  ب

 ،هـاي فلـسفي و اجتمـاعي        در نوشـته  . باز كـرد  » مسايل اخالقي «اي براي     مستقل و برجسته  
هـا مقالـه در     بدان اختصاص داد و پس از آن ده       » مسايل اخالقي «عنوان    بخش خاصي تحت  
پذيرفت كه همه موازين      ، برخالف آموزه رسمي ماركسيستي، مي      طبري .زمينه اتيك نگاشت  

موازين عموم بشري اخالق كـه شـرط زنـدگي همـه جوامـع              «اخالقي، طبقاتي نيست و بر      

                                                            
1. Ethics:   فلسفه اخالق .
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گذارد و اين در حالي است كه متون رسمي ماركسيستي اخـالق را                صحه مي  1»انساني است 
  :كردند اي طبقاتي ارزيابي مي پديده

 نشان دادند كه اخالقيات توسط نظام اقتـصادي و اجتمـاعي             و انگلس  ماركس
  2.گردد، يعني يك محصول تاريخي است يك ملت تعيين مي

 در ، كـه طبـري  )شناسي برخي مسايل اخالقي و انسان    (»  يك انسان انقالبي    چهره«رساله  
.  و تدوين اتيـك ماركسيـستي بـود        ارائه در    منتشر ساخت، واپسين تالش طبري     1360سال  

رفت و لذا مجله مسايل صـلح         نو در انديشه ماركسيستي به شمار مي        اين اثر در واقع تالشي    
 آن دسـت زد و      ظبه تقـري  )  پراگ اركان احزاب كمونيست جهان، منتشره در      (و سوسياليسم 
خواند كه مطالعه آن نه تنها براي  »زباني جاذب و شيوا و محتوايي ژرف علمي    «آن را داراي    

  ).1982 ـ اوت 8شماره (ها سودمند است  خواننده ايراني بلكه براي همه ماركسيست
د، به عنوان يك روشنفكر ايرانـي        عالوه برآنكه يك متفكر برجسته ماركسيست بو       طبري

و مترجمين و محققين ايراني كه       نسل نويسندگان و شعرا   . شهرت و معروفيت بسيار داشت    
 آشـنايي    پا به عرصه حيات روشنفكري گذاردند، با طبري        1320در سالهاي پس از شهريور      

ر از تعلـق حزبـي او،       داشتند و براي وي، به عنوان يك متفكر و نويسنده برجـسته، صـرفنظ             
وي در عـين حـال      . پـرداز ماركسيـست نبـود       طبـري تنهـا يـك نظريـه       . احترام قائل بودنـد   

نويس و شاعر بود كه بخـش مهمـي از نويـسندگان و شـعراي            شناس و اديب و داستان      زبان
، بـه مناسـبت     محمـد عاصـمي   .  را پرورش داد و بر آنان مقام اسـتادي داشـت           متجدد ايران 

  :نويسد مي) چاپ لندن ( در نشريه كيهاندرگذشت طبري
 كـه نخـستين     1327 تـا    1322 سـال    زدانم، يعني در واقـع ا       تا آنجا كه من مي    

هـاي     كه مزه تلخ آوارگـي     1332هاي اين دوره شروع شد و سپس تا سال           يبدر در
 فيلسوف، نويـسنده، پژوهنـده،      به عنوان   احسان طبري  ، مرداد را چشيدم   28بعد از   

نگاري نقشي داشت كـه       متنفذ، نوساز و نوپرداز از زبان فارسي، به ويژه در روزنامه          
  .اسمنش مانند آن را در صد سال اخير دست كم من نمي

ر، صـادق   زاده ايرانـشه    ، كـاظم  ، دهخـدا  ، صوراسـرافيل  بزرگاني چون طالبوف  
 كه در سالهايي كـه      ها تن ديگر از راه مطبوعات وابسته به حزب توده            و ده  هدايت

ـ       تـرين نـشريه     ترين و مردمـي     برشمردم، از گسترده   ي بودنـد، بـه     هـاي زبـان فارس

                                                            
 .91، ص 1350، آموزش انقالبي، انتشارات توده ، بنياد احسان طبري. 1

2. M. Rosenthal � p. Yudin, A Dictionary Of Phiposophy. Moscow, 1976. p. 149. 
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خوانندگان، به ويژه جوانان آن روزي معرفي شـدند و اگـر درسـتي ايـن نكتـه را                   
بينـي و     م، ناگزير بايد به اين مطلب نيز توجه كنيم كه بدون آگـاهي، روشـن              يبپذير

مردي كه با خود بر سر اين       ) همين سه واژه نيز، خود پرداخته آن دورانند       (پيگيري  
  ...داد اي روي نمي چنين پديده... كرد آنها نظارت مي مطبوعات بود و يا از دور بر

بـه كمـك و گـاه بـه         ... شود   فقط به اين رده مختصر نمي      اما كار احسان طبري   
ي چـون   ان و سـازندگ   اصرار او بوده كه گويندگان و سرايندگاني چون نيمايوشـيج         

  از پـرده   ... ، گلـسرخي  ، جنانـه  ن، ناصحي با  ترها باغچه   و يا از جوان    پرويز محمود 
  .ها افتاد هاي كوچك دوستانه بيرون آمدند و نام و كارشان بر زبان ها و گروه انجمن

، ، منصور شـكي   ني چون ابراهيم گلستان   ساك و تنها او بود كه       باز احسان طبري  
يي امريكـا جويي بيشتر ادبيات       را كه خود در اين مسير بودند به پي         پرويز داريوش 

  . تشويق كرد
 از راه   رنخـستين بـا    ... ، همينگوي ، درايزو  ، فاسست  اشتاين بك هايي چون     نام
هاي فارسي     در نوشته   و به پشتيباني شخص طبري      و يا دوستداران حزب توده     اعضا

. داد هاي هنري اين نويـسندگان را نـشان مـي           شناخته شدند و هم او بود كه ويژگي       
، انگليـسي و عربـي و ديرتـر،          به زبانهاي فرانسه   احسان طبري انگيز    آگاهي شگفت 

نهاد كه بيشتر خود      روسي و آلماني، البته آگاهي با پشتوانه، ميداني در اختيارش مي          
  .تازي كند كهيتوانست در آن  او مي

 نگـاه كنيـد،    اثر ماياكوفـسكي  » برناي تيره پشت  «ي    به ترجمه دلپذير و استادانه    
آن هـم در سـالهاي   ... زنم آنگاه خواهيد دانست كه من درباره چه انساني حرف مي     

، هنـوز بـه دنيـا    بيست، يعني در زماني كه بيش از هفتاد درصد مردم امروزي ايران       
1.نيامده بودند

  

 تـا بـدان پايـه بـود كـه            در ميان نويـسندگان و شـعراي غربگـراي ايـران           جايگاه طبري 
 بر كتاب خود را مايه عـاليترين فخـر و    از سوي طبريظشان نگارش يك نقد و تقري   يبسيار

  .دانستند مباهات مي
ترين نوآوران زبـان      ديد از برجسته  ، صرفنظر از تعلق مسلكي و حزبي او، بدون تر         طبري

 و پيش از آن، نثر فارسي فاقـد واژگـان جـا افتـاده بـراي بيـان             1320در دهه   . فارسي است 
 دهـه   3معهذا، تـالش قريـب بـه        .  بود  است، نويني كه از فرهنگ غرب سرازير شده        مفاهيم

                                                            
 .1989، ژوئيه 39، شماره ، چاپ آلمان غربيشريه گلسرخن. 1
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سـد و قالـب     نويسندگان ايراني سبب شد تا نثر فارسي به رسايي و شيوايي بيان امروزي بر             
مراجعه به نشريات گذشته و مقايسه آن با متـون معاصـر فارسـي ايـن                . دبخاص خود را بيا   

ترين مبدعين و محركين ايـن تحـول زبـان            طبري به حق از برجسته    . دهد  تحول را نشان مي   
ذوق و . ها توسط او، و يا با نظـر او، سـاخته شـد و رواج يافـت                فارسي بود و بسياري واژه    

هـاي غريـب      سازان كه معادل      هاي او، برخالف بسياري واژه      شد تا واژه     سبب مي  طبع طبري 
  :نويسد او مي. فهم و مقبول عام شود گزيدند، همه مي فارسي سره بر

ام كـه اكنـون در        هاي بـسياري سـاخته      خود اينجانب طي چهل سال اخير واژه      
: خبـري نـدارد، ماننـد     اش    فارسي چنان متداول است كه كسي از نخستين آورنـده         

 MILITANTبـراي  (كـاري و يـا مـصدر قياسـي رزميـدن             دستاورد و پيگير و پنهان    
و » رزم رانـدن  «،  »رزم جـستن  «و  »  آزمودن -رزم«، در فارسي مصادر تركيبي    فرانسه

اي   ها و تركيباتي نيز بود كـه رخنـه          ولي واژه ). نبوده است » رزميدن«غيره بود، ولي    
به كـار  » تداوم«كاري، كه امروز بيشتر  و يا ادامه... برون رفت :  نيافت، مانند  در زبان 

  1.هاي ديگر برند و بسياري، بسياري نمونه مي
 در   كـه  هاي متعـددي نگاشـته      داستان. نويس و شاعر نيز بود       در عين حال داستان    طبري

اب فن است، ولي مسلماً  نيازمند سنجش و داوري از سوي اصح و چندين مجلد چاپ شده   
نويسي معاصر و نيز بيشتر در زمينه نقد ادبي،            نو در داستان     سبك و روش   ارائه از نظر    طبري

 از در زمينـه شـعر نـو، طبـري    .  اسـت داراي جايگاه انكارناپذيري در ادبيات معاصـر ايـران     
سرود كـه منـافيِ     »  آزاد  شعر«و  » شعر نو «واني در قالب    مروجين اين مكتب بود و اشعار فرا      

برخي از اشعار او، صرفنظر از مواردي كـه در          . تسلط وي بر قالب سنتي شعر فارسي نيست       
  .سازد  را نمايان ميچارچوب تبليغ حزبي و مسلكي است، روح آشفته و طبع لطيف طبري

، روسـي و    فارسي، تركي، عربي، انگليسي، فرانسه    (ه دنيا    بر هفت زبان زند    تسلط طبري 
، عـالوه بـر داللـت بـر حافظـه           ) و التـين   ، اوسـتايي  پهلـوي (و سه زبان آكادميـك      ) آلماني

 از  هـاي طبـري      ترجمـه  .داد   يك زبانشناس مي   العاده، به وي صالحيت الزم را به عنوان         فوق
اشعار شعراي خارجي به زبان فارسي، چه در قالب شعر منظوم و چه در قالـب شـعر نـو و         

دال بـر ايـن خبرگـي        ...)، يفتوشـنگو  ، ماياكوفسكي ، آراگون هتگو  مانند ترجمه اشعار  (آزاد،  
  . است
  

                                                            
 .125، ص 1359، 7، شماره دنيا. 1
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  1ها و علل آن ، ريشهتحول طبري
 بود و پس از انقالب اسالمي نيز كه به ايران           طور سنتي از رهبران حزب توده     ه  ، ب طبري

كـزي   دبيـران كميتـه مر  هيـأت  سياسـي و  هيـأت مراجعت كرد در مقام رسمي عضويت در        
 را در قالب رهبري حزب بـسيار مهـم          رهبري حزب توده، حفظ طبري    . حزب جاي داشت  

در .  واقـف بـود    دد ايـران  جدانست، زيرا به اهميت و جايگاه او در جامعة روشنفكران مت            مي
 غربگـرا   تـرين بـرگ تبليغـاتي در جـذب نـسل جـوان               براي حزب مهم   واقع، وجود طبري  

ولي واقعيت اين است كه رهبري حزب توده به دقـت متوجـه تناقـضات               . شد  محسوب مي 
 بود و ناهمخواني بافـت فكـري وي را بـا ماركسيـسم              دروني بينش مكتبي و سياسي طبري     

معينـي   را در چهـارچوب      لـذا، طبـري   . شـناخت   هاي جاري حزب مـي       و سياست  ارتدكس
  .محصور ساخت و كوشيد تا مانع ارتباطات اجتماعي او شود

اي   ، در خانـه   1360-1361 طي چهارساله پس از انقالب، و به ويـژه در سـالهاي              طبري
 دبيران، حق معاشرت بـا او       هيأتمخفي جاي داده شده بود و تنها عده محدود، با تصويب            

  .را داشتند
 نيـاز داشـت و لـذا درج برخـي مـضامين در       به نوشتار طبـري عليرغم اين، حزب توده   

مقاالت طبري، كه با چهارچوب رسمي ماركسيـسم و بـا بيـنش مكتبـي و سياسـي حـزب                    
اوج اين تقابل در سـالهاي      .  برانگيخت همخواني نداشت، به شدت تقابل آنان را عليه طبري        

 دبيـران و مـستقيماً      هيـأت  آثار طبري بدون نظـارت       از شد كه برخي      مشاهده 1361-1360
  .توسط انتشارات حزب منتشر شد

ظهـور و سـقوط     «ويل تـاريخ بـا تئـوري        أ، به ت  2»جستارهايي از تاريخ  « در كتاب    طبري
را مطـرح   » تعارض شرق و غرب   «، نظريه   پرداخت و متأثر از انقالب اسالمي ايران      » ها  تمدن

  .ساخت
 را بـه   طبـري  ، و منطقـه   واقعيت اين است كه تأثيرات شگرف انقالب اسالمي در ايـران          

. دنها فراخوانـده بـود     و طلوع و افول تمـ      انديشي و غور در تاريخ جهان و ايران         تعمق و باز  
 در آخرين سالهاي دوره ماركسيـستي زنـدگي خـود، بـه ويـژه               اين تعمق، سبب شد طبري    

 كه در خلوت نهانگاه مجال كافي براي خوديابي داشت، بخش اعظـم             1360-1361سالهاي  
 و ظهـور    ها صرف كنـد و بـه ويـژه جنگهـاي صـليبي              وقت خود را به مطالعه تاريخ تمدن      

                                                            
 . مراجعه شود18 تا 9، صفحات»شناخت و سنجش ماركسيسم« به هاي نظري تحول طبري درباره زمينه. 1
 .1361، تير انتشارات پيك ايران. 2
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مجموعه ايـن   .  و تأثيرات شرق اسالمي، سخت او را به خود مشغول دارد           رنسانس در اروپا  
 را به اين نظريه رساند كه تـاريخ بـشر، تـاريخ پيـدايش و رشـد و اوج و                     ها، طبري   بازبيني

هـاي بـشري مـشخص        او سـه دوره اوج را در تمـدن        . هاسـت   سپس انحطاط و افول تمدن    
  :ساخت

 و  ، عصر مـس   گردد و اعصار نوسنگي     دوره اول، از قريب به ده هزار سال پيش آغاز مي          
 بشري است كه با افول در سـه          يك مرحله در تاريخ تمدن     اين. گيرد   را در برمي   عصر مفرغ 

  .رسد  سال پيش به پايان ميهزار
هاي معظمـي چـون       شود و نظام     در سه هزار سال پيش آغاز مي       دوره دوم، با عصر آهن    

اين . گيرد  رومي و دولتهاي هلنيستي را در بر مي        ، باستان  يونان ، ساساني ، اشكاني ،هخامنشي
هاي   نشين شرقي، قيام توده     با يورش اقوام كوچ   ) كشد   سده به طول مي    5كه تنها   (اوج تمدن   

  . ستمديده، در زير پرچم مسيحيت و اسالم، خاتمه يافت و فرو پاشيد
، تمدن معاصر غربي اوج سوم در تمدن انسان بود كه منجر بـه پيـدايش                به اعتقاد طبري  

  1.اليستي شدهاي امپري غول
 در واقـع    روشن است كه اين تبيين تاريخ به نظريه ماركسيستي شباهتي ندارد و طبـري             

بـه بازانديـشي   » شناسـي فرهنگـي    سنخ«اكنون نه با بينش ماترياليسم تاريخي، بلكه با سالح          
  . تاريخ نشسته است

  :نويسد  در توجيه اين بينش نوين خود ميطبري
هاي مختلف، شناخت مـا را از آن          رسي پديده بغرنجي مانند جامعه از ديدگاه      بر

خود را مطلق نسازد و جاي محجوب خـويش را          » ايستار«كند و اگر يك       بيشتر مي 
  اشغال نمايد، چه مانعي دارد؟
مـا را از    ) يعني ماترياليسم تاريخي  ( اجتماعي جامعه    - بررسي ساختار اقتصادي  

كند، برعكس ديد     نياز نمي   شناسي فرهنگي بي    و سنخ ) لوژيكولتورو(شناسي    فرهنگ
ترين روندي است كه در جهان        تاريخ انسان پيچيده  . سازد  ميتر    افق ما را فراخ    ما و 

  2.هستي پديد شده و تشريح و كالبدشكافي آن به وسايل متنوعي نيازمند است
جه رساند كه دوران معاصـر، دوران        را به اين نتي    تأثيرات شگرف انقالب اسالمي، طبري    

                                                            
، انتـشارات  »نظري به سـير انقـالب كـشور مـا    «در كتاب   »  و دو بخش آن    فراز و نشيب تمدن باستاني ايران     «به  . 1

 .، مراجعه شود 86ـ91، صص 1361، شهريور حزب توده
ـ اقتصادي جمهوري اسالمي      سرنوشت انقالب در گرو نظام اجتماعي     «در كتاب   » ساز  سه سده سرنوشت  «: مقاله. 2

 .56، ص1361، شهريور  انتشارات حزب توده،»ايران
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افول و زوال مرحله سوم تمدن بشري است و اكنون ما در آستانه مرحله چهارم قرار داريـم                  
 در طبـري . كه شاخص آن انحطاط و زوال تمدن معاصر غرب و ظهور تمدني نـوين اسـت          

 1361او در اوايل سـال      . اي براي انقالب جهاني اسالم قائل بود        اين تحول، جايگاه برجسته   
  :نوشت

هاي دهم، يازدهم، دوازدهم ميالدي، در گرماگرم قرون  زماني بود، تقريباً در قرن
، شهر داود نبـي،      را براي نجات اورشليم    هاي مسيحي مردم اروپا     وسطي، كه شواليه  

ي را عليه خاورزمين اسالمي داير كردنـد و حتـي    هاي صليب   به راه انداختند و جنگ    
كننـد و     بـسيج   ] مـردم را  [،  االقـصي    و مـسجد   ، يا شهر قدس   توانستند در اورشليم  

توانند سازند تا ب     و حاميان امپرياليستي آن دائر       بخش را عليه اسراييل     جنگهاي رهايي 
 را نجات دهند و در واقع نوعي جهاد اسالمي در پاسخ بـه مطـامع        فلسطين اشغالي 

براي محـو   ) به دستور ريگان   (آيد، هيجان بگين    امپرياليسم و صهيونيسم به عمل مي     
1. است به عنوان خلق محصول همين وحشت بزرگفلسطين

  

ي، كـه   هاي صليب   پژواك جهان اسالم در قبال جنگ     (» پژواك تاريخ « اين پديده را     طبري
  :دهد خوانده و چنين ادامه مي) يورش غرب به شرق اسالم بود

ر  به مثابه آغاز يك انفجار انقالبي تاريخي ددرست به همين جهت انقالب ايران
 را مضطرب ساخته است، زيرا در آهنـگ نيرومنـد           امريكا سخت امپرياليسم    ،منطقه

  . شنود كشي را مي ناقوس آن پيام مرگ بهره
  معني اين سخن چيست؟

 نه تنها در درون جامعه ايـران ادامـه          معني اين سخن آن است كه انقالب ايران       
ـ  را برو   ادامه دارد و سرانجام نه تنها بايد رژيم صدام         بلكه در بيرون نيز   ... دارد، د، ب

  2. غاصب را نيز بكوبد و قدس را رهايي بخشدبلكه اسراييل
 روشن است كه اين ديدگاه نه تنها با ماركسيسم مغايرت داشت، بلكه با مشي شـوروي               

 و نـه حـزب تـوده، انقـالب          نه شـوروي  .  نيز در تضاد بود    در منطقه و سياست حزب توده     
 و   بـر سـقوط صـدام       گريستند و شعار انقـالب اسـالمي مبنـي        ن اسالمي منطقه را چنين نمي    
اين سـخنان در شـرايطي گفتـه        . دانستند  مي» افراطيون مسلمان «رهايي قدس را ماجراجويي     

 افول  1361انقالب ايران در درون اعتقادي نداشت و در سال          » تداوم«به  شد كه حزب توده     

                                                            
  .همان. 1
 ] استها از طبري تأكيد. [12، ص نظري به سير انقالب كشور ما. 2
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  .كرد آن را تحليل مي» چرخش به راست«انقالب و 
چهـره يـك    « و   »چشمان قهرمان باز است   « نظريات فوق و انتشار دو كتاب ديگر طبري       

 ايـن مـسايل در   1. بازتاب منفـي شـديد داشـت    در كميته مركزي حزب توده     »انسان انقالبي 
 زيـر فـشار روانـي شـديد          سياسي حزب مطرح شد و طبري      هيأت دبيران و    هيأتجلسات  

آوري مجموعـه    ممانعت به عمل آمد و دستور جمـع هاكتاباين از تجديد چاپ   . قرار گرفت 
تا آن زمان مكانيـسم درونـي دسـتگاه مركـزي           .  داده شد  »چشمان قهرمان باز است   «داستان  

، به عنوان دبير ايدئولوژيك حزب، حق داشت مستقيماً آثـار            چنين بود كه طبري    حزب توده 
 ولي  .شد  خود را براي چاپ به شعبه انتشارات ارسال دارد و اين كتابها بدين نحو منتشر مي               

 دبيـر    دقيقاً توسط بهزادي    به دستور دبير اول حزب مقرر شد آثار طبري         1361در نيمه سال    
شده و سپس به شعبه انتشارات داده شود و بـا آرم       » اصالح«سياسي كميته مركزي، كنترل و      

صراحتاً آثار فوق،   )  و هاتفي  ميزاني( حتي از سوي برخي رهبران حزب        2.حزب انتشار نيابد  
 صـراحتاً    و كيانوري  عموييخوانده شد و    » صوفي منشانه «غير ماركسيستي، متأثر از مذهب      

توانـست بـه       ابراز داشتند كه به اعتقاد آنـان مـي         نگراني خود را از احتمال دستگيري طبري      
لـذا بـراي اختفـاي    . ت قطعي وي از بينش ايدئولوژيك و سياسي حزب منجـر شـود      بازگش
اي انديشيده شد و در سطح اعضاي كميته مركزي و كادرهاي              تدابير گسترده  تر طبري   جدي

عجيـب و  «به معناي بيـان نظريـات      (» جنون طبري «درجه اول حزبي شايعاتي مبهم مبني بر        
كنـد كـه در آسـتانه         گفته مشخص مـي     مطالب پيش  .ه راه انداخته شد   ب) بافي  و پندار » غريب

مـساعدي بـراي       زمينـه كـامالً       و دستگيري رهبـري آن، احـسان طبـري         انحالل حزب توده  
گسست از ماركسيسم داشت و بدون اين زمينه، مسلماً بـروز تحـولي كـه بعـداً بـه وقـوع                     

، ضربه نهايي را در     ، از جمله طبري   بازداشت سران حزب توده    . تصور بود  پيوست، غيرقابل 
حزب توده از سويي و تأثيرات اسالم       » بت«شكسته شدن   .  وارد ساخت  تحول فكري طبري  

.  نـشاند   را بـه بـار     هاي فراهم شده در انديشه طبري       و انقالب اسالمي از سوي ديگر، زمينه      
 وي را به مطالعه وسـيع كتابهـاي اسـالمي و        ، در محيط بازداشتگاه   اقامت كوتاه مدت طبري   

 با صـراحت و     نظران اسالمي فراخواند و طبري      هاي جدي و طوالني با برخي صاحب        بحث
مطالعه . اسالمي اعالم داشت  آشنايي خود را با بسياري از ابعاد فرهنگ و معارف             صداقت، نا 

ـ           و استاد شهيد مطهري    ، عالمه طباطبايي  آثار مالصدرا  دور از  ه  ، با زاويـه نگـرش نـوين و ب

                                                            
  .14ـ 16، صص شناخت و سنجش ماركسيسم: مراجعه شود به. 1
  . منتشر نشد1361لسفي و اجتماعي كه به علت ضربه بهمن هاي ف جلد سوم نوشته: از جمله. 2
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ـ                پيشداوري كه طبري   سـزايي  ه   برگزيده بود، مسلماً در ايجـاد تحـول فكـري در او سـهم ب
 گسست خود را از ماركسيسم و بازگشت خـويش را بـه اسـالم و                 طبري نهايتدر  . داشت

  به سان ساير رهبران حـزب تـوده        گاه به طبري    بايد گفت هيچ   .انقالب اسالمي اعالم داشت   
ير رهبـران حـزب      سـا  . بـود  نگريسته نشد و اين در ويژگيهاي شخصيتي و فرهنگي طبـري          

توده، بدون استثنا در واقع كارمندان يك دستگاه حزبي بودند كه در طـول فعاليـت سياسـي                  
هـيچ يـك از آنـان    . هاي سياسي و جاسوسـي غـرق بودنـد     ساله خود، در فعاليت20 ـ  40

شـدند و بـسياري از آنـان ـ چنانكـه در مراحـل        محـسوب نمـي  » نظر و انديشمند صاحب«
!  فاقد سواد و معلومات قابل اعتنايي حتي در زمينه ماركسيـسم بودنـد  بازجويي معلوم شد ـ 

 بـود كـه بـدون شـك،     عامل ديگري كه بايد افزود، فطرت سليم و سالمت نفـساني طبـري    
كننده در تحول او داشت؛ سـالمت نفـسي كـه در سـاير رهبـران حـزب تـوده                     انگيزه تعيين 
در سـطح   (از مدت كوتاهي بازداشت، در شرايط مناسب زنـدگي          ، پس   طبري .مشاهده نشد 

قـرار داده شـد و حتـي در دوران تـشديد بيمـاري او، از          ) يك زندگي عادي كه قبالً داشت     
ي به عيادتش رفت و خواست كه براي معالجه بـه هـر نقطـه               هيأتوزير وقت،     سوي نخست 

خواست بازپسين روزهاي عمـر خـود         او مي . ت نپذيرف جهان كه تمايل دارد برود، اما طبري      
 باشد و در ميان مردمي به خاك سپرده شود كه خود را با صميميت مديون آنهـا                  را در ايران  

هـاي     پس از قريب به نيم قرن فعاليـت در همـه عرصـه             بدينسان، احسان طبري   .دانست  مي
به فرد او را به عنوان يك ايدئولوگ برجسته و جهاني           نظري ماركسيسم، كه شهرت منحصر      

بيني الهـي و مكتـب         سال پاياني زندگي خود را با باور به جهان         6به ارمغان آورد، قريب به      
آميـز    اسالم به پايان رساند و در اين راه، عليرغم كهولت سن و بيماري، با تـالش وسـواس                 

كرد و با تأسف عميق       گ به شدت كار مي    او در آخرين ماههاي زندگي، در بستر مر       . قلم زد 
خواهـد    گفت كه چراغ زندگيش رو به پايان است و توان مجالي نيست تا آنچه را كه مي                  مي

  .داند، بنويسد و بيان آن را وظيفه سنگين خود مي
  

   و بازتاب آنآخرين آثار طبري

مقاالت و يادداشتهاي فراواني در افشاي       ، كتابها ، ساله بازگشت خود   6 طي دوران    طبري
تـرين ايـن    عمـده .  و در نقادي ماركسيسم و تاريخ كمونيسم نگاشته است     تاريخ حزب توده  

 1»شـناخت و سـنجش ماركسيـسم      «و  » خـاطراتي از تـاريخ حـزب تـوده        «،  1»كژراهه«آثار،  

                                                            
 درج شـد و در      1364 و اوايل سـال      1363، اواخر سال    نخست به صورت سلسله مقاالتي در روزنامه اطالعات       . 1
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پـرداز    اي در معرفي سه انديـشه        به نگارش رساله   در آخرين ماههاي زندگي، طبري    . باشد  يم
در دوره ) آدميت(و يك محقق پرآوازه جريان غربگرايي    ) زاده   و تقي  ، هدايت كسروي(مؤثر  

  . ناتمام ماند،گ او كه به علت مرپرداختپهلوي 
  

  ، سندي ارزشمند از تاريخ معاصر ايرانكژراهه
. گيرد  را در بر ميـ تاريخي است كه خاطرات طبري  ، سند زنده افشاگري سياسي    كژراهه

ر داشت و آنچه را كه تاكنون به عنوان         انتشار اين اثر بازتاب وسيعي در داخل و خارج كشو         
 انتـشار كژراهـه   . شد در سطح افكار عمومي انتشار داد         شمرده مي  درون حزب توده  » اسرار«

مندان و پيروان ماركسيسم كاشت و تكاپوي جـدي در آنـان            قصدها پرسش را در ذهن عال     
 - ترين بازتاب اين ضربه روانـي       نخستين و مستقيم  . ختبراي شناخت گذشته خود پديد سا     

 در  هـر چنـد اسـكندري     .  نمـود يافـت    هـاي ايـرج اسـكندري       صورت افشاگري ه  سياسي ب 
 سـهم   راهـه  در كژ   قرار داد، زيرا طبري     كينه و اتهام خود را طبري      هدفهاي خود     افشاگري

هاي مهم تاريخ حزب توده اختصاص داده         قابل توجهي به افشاي او به عنوان يكي از چهره         
 را   امانت و صداقت خاطرات طبـري      ،بود، ولي او با خاطرات سياسي خود در واقع صحت         

 يز تاريخ معاصـر ايـران     آم  هاي مستور و اسرار     بدينسان راه براي افشاي بخش    . مستند ساخت 
  .هموار شد

، آغـاز    با پيشگفتاري، در برگيرنده سير ماركسيسم پيش از تأسيس حزب توده           اثر طبري 
تـا شـهريور    » هاي غيبي اجتماعيون عـاميون      انجمن« از   و فرآيند رسوخ ماركسيسم در ايران     

 قصد آن ندارد تا اين مقطع مهم تاريخي         مدخل بسيار كوتاه است و طبري     اين  .  است 1320
يـابي علـل نـضج     شناختي به منظور ريـشه      را كه در واقع شايان توجه جدي و تحليل جامعه         

زيرا وي هدف خـود را  هاي بيگانه، از جمله ماركسيسم است به طور مبسوط بكاود،   انديشه
  .دارد نويسي بلكه ثبت خاطرات خود بيان مي نه تاريخ

  :كند بندي مي  چنين جمعكارنامه ماركسيسم را در ايران» پيشگفتار «طبري در
هاي ايراني با قبول يك ايدئولوژي الحادي و نفي اصالت شـرقي و               ماركسيست

 در پيش گرفتند و برنامه عمل آنهـا، بـرخالف           امعه ايران اسالمي، راه بيگانگي از ج    
 نبود، عمل آنها تبعيـت از سياسـت         پنداشتند در راه بهبود جامعه ايران       آنچه كه مي  

                                                                                                                                        
 . به صورت كتاب انتشار يافت1366سال 

 .1368، چاپ اول، انتشارات اميركبير. 1
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.  بود خان  ، مبارزه آنها عليه ميرزاكوچك    در جنبش گيالن  .  بود روزانه دولت شوروي  
اهللا شـهيد سيدحـسن        به سلطنت، مبارزه آنها عليه آيـت       در جريان رسيدن رضاخان   

 مبارزه آنها    براي غارت نفت ايران     و انگليس  امريكادر جريان دسايس    .  بود مدرس
 بعدها مبارزه آنها در     . بود  براي شوروي  اي بدست آوردن امتياز نفت شمال     تالش بر 

ه السلطن   و تقويت سياست خائنانه قوام      و كردستان  طلبان آذربايجان   خدمت به تجزيه  
، عليه ملـي    آنها، در دوران جنبش وسيع ملي مردم ايران       سپس مبارزه   . مصروف شد 

 ، در دوران سيطره و ديكتاتوري محمدرضا پهلوي       .كردن صنايع نفت متوجه گرديد    
كاري نكردند و در جريان انقالب اسالمي خواسـتند از             عمالً هيچ   حزب توده  اعضا

امري . ش استفاده كنند و سرانجام اين جنبش را از درون منفجر گردانند           پيروزي جنب 
  .  فاحش و پاياني ناخجسته منجر شديكه سرانجام به شكست

اي از     يعنـي گوشـه    ،هـاي ايرانـي     آري، اين است خالصه عملكرد كمونيـست      
. ها و نارسايي آنان طي بيش از شصت سال به اصطالح مبـارزه         انحرافات و كژروي  

 در شب ظلماني استبداد      خرداد و طليعه نهضت امام خميني      15 دوران، قيام    در اين 
اش    نه تنها به معناي اين وقايع كـه انگيـزه          ايران درخشيد، ولي رهبري حزب توده     

 بلكه راه انكـار آن را پيمـود و پـس از پيـروزي انقـالب               ،اسالم بود توجهي نكرد   
  . از آن برآمد چيني  ميوهاسالمي به خيال

از تـاريخ   . انگيز يك مبارزه حداقل شصت و دوسـاله اسـت           بندي غم   اين جمع 
و استعدادهاي معيني را      كه چند نسل را به باد داد       - حزب كمونيست ايران   تأسيس

  1 .به عبث تلف كرد
دهـد و آن       مي ارائه  ادوار تاريخ حزب توده    اي از   بندي فشرده    جمع در فصل اول، طبري   

كنـد و سـپس داسـتان          دوره تقـسيم مـي     8را، آغاز تأسيس، تا پس از انقـالب اسـالمي بـه             
  . كند حزب توده را تا پايان محتوم، آغاز مي» زندگي«و » پيدايي«

 در پـي ايجـاد   ، اتحاد شـوروي دهد كه چگونه پس از جنگ جهاني دوم        شرح مي  طبري
 حزب توده«خويش را با نام » اسب ترواي« برآمد و ستون پنجم و    يك پايگاه بومي در ايران    

كـارگزاري   ساله خود رسالت و كاركردي جـز         42تأسيس كرد، حزبي كه طي حيات       » ايران
  . نداشتمنافع استكباري ابرقدرت شرق در ايران

كنـد و بـه علـت          آغاز بـه كـار مـي       اين حزب، در مقطع حساسي از تاريخ معاصر ايران        

                                                            
 .21، ص   كژراهه.1
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المللـي، بـه ويـژه         در داخـل كـشور و شـرايط بـين          1320-1332شرايط سياسـي سـالهاي      
رش تعرضي آن به ديپلماسي جهاني پس از جنگ دوم و پيروزي             و يو  گيري شوروي   قدرت

  .شود كه به يك نيروي فعال و مؤثر سياسي بدل شود  فاشيستي، موفق مي آلمان بر
، در عين شرح سير حوادث سياسي و تبيين آن بر مبناي نقـش و عملكـرد حـزب تـوده          

هـا و     طلبـي    دروني حزب نيز غافل نيـست و تنـازع و تـزاحم، فـزون               از شرح حيات   طبري
تـرين و       توزانـه   را، كه به شديدترين و كينه     » دكان سياسي «هاي گردانندگان اين      جويي  قدرت

جريان » پيشاهنگي طبقه كارگر ايران   «مدعي  » رفقاي«ترين شكل ممكن در ميان        ضد اخالقي 
مـدعي  » رجـال «ين سياحت رذائل نفساني و مختصات منحط اين دهد و در ا دارد، شرح مي 

  .كاود ايجاد مدينه فاضله كمونيستي را مي
بخشد، دست اول بودن مـستندات اوسـت و در ايـن               حالوت مي  چه به سخن طبري     آن

؛ از نقـش    يـابيم    در ايران آشنايي مي    هاي شوروي   مسير است كه با ابعاد جديدي از سياست       
در »  كردسـتان  حزب دمكـرات  «و  » فرقه دمكرات آذربايجان  « در ايجاد غائله كذايي      شوروي
به ويـژه در كودتـاي      » نفت شمال « تا مطامع استكباري آن در جريان        1324 -1325سالهاي  

  .1332رداد  م28امريكايي 
در ايـن   . شـود   ترين سالهاي تاريخ مردم ايران آغاز مـي         ، سياه 1332  مرداد 28با كودتاي   

 ـ   و كشورهاي اروپاي شرقي به مأمن و خاستگاه خود شورويحزب توده» رهبران«سالها، 
بـه عرصـه    » دكـان سياسـي   «، اين   1332-1357جاست كه طي سالهاي       برند و در آن     پناه مي 

بـدل  ) 11ص  (» طلـب   مشتي خودخواهان عصبي و رشـگينان جـاه       «شديدترين درگيريهاي   
فرمـاني از آن    «كند و حزب تـوده بـا          شود، تا باالخره خورشيد انقالب اسالمي طلوع مي         مي

گسترد، بدين اميد كـه از شـرايط          ش را در داخل كشور مي     بساط خوي ) 11ص  (» سوي خط 
  .برداري كند  بهرهنوين بتواند به سود شوروي

خـورد، توطئـه       رقم مي  ترين صفحه تاريخ حزب توده      بارترين و ننگين    سان، خيانت   بدين
هـاي ميليـوني امـت        اي كه بـا پاسـخ قـاطع تـوده           ، توطئه عليه كيان جمهوري اسالمي ايران    

و به همراه خـود، بـر حيـات         . انجامد  اهللا و پاسداران جان بركف اسالم به شكست مي          حزب
  .نهد مهر پايان مي» حزب شيطان« ساله 42

. بـري  ط چه گفته شد، تصوير بسيار كلي و اجمالي است از مطالب مندرج در كژراهه               آن
 هر چند در چارچوب كلي خـود تـازگي نـدارد، ولـي در               سخن طبري . تمام اثر اين نيست   

اسـت، آن هـم از زبـان يكـي از           » خـاطرات «و  » سرگذشـت «ها تازه اسـت و چـون          فاكت
بكـر و جـالبي      و ماركسيسم در ايـران، حـاوي نكـات           ترين كارگردانان حزب توده     پايه  بلند
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  .است
شـد و يكـي از        هاي ماركسيسم شمرده مي     ترين ايدئولوگ    يكي از برجسته   احسان طبري 

هـاي مختلـف حيـات        كمونيـسم بـود كـه دوران      » پيشكـسوت «و  » كهنسال«معدود رهبران   
شـك، هماننـد     بـرد، بـي      اگر بـه غـرب پنـاه مـي         طبري. ماركسيسم را از نزديك شاهد بوده     

گرفت و خـاطرات      هاي غربي قرار مي     ها سوژه تبليغات گسترده رسانه      الكساندر سولژنيتسين 
هـا و     يافـت و بـر آن تقـريظ         و نوشتار او با آب و تاب در مطبوعات پر تيراژ انعكـاس مـي              

رقابـت اسـتكباري    شد، چرا كه غرب در سيماي او، برگ جديـدي در              تمجيدها نگاشته مي  
 به ايران اسـالمي پنـاه بـرد و نفـي گذشـته              ولي طبري . يافت  خويش با شرق كمونيستي مي    

، در اثبات اسـالم و انقـالب اسـالمي          گارودي  اش، روژه   خويش را، همانند همپايه فرانسوي    
ايي كاپيتاليستي نيفتاده، بلكه در     طبري از دامان الحاد ماركسيستي به آغوش دنياگر       . جويد  مي

را در وطن اسالمي خود و با رجعت        » آرامش روح «كوشد تا     بازپسين سالهاي عمر خود مي    
كوشد تـا     ـ اسالمي جستجو كند و در اين تالش با بيم و اميد مي              به وجدان و فطرت مذهبي    

روست كه او    از اين . اهللا ادا كند    با قلم خويش، گذشته را جبران و دين خود را به امت حزب            
عمال داخلي  » موذيانه«و  » گزنده«هاي    سازي  توزانه امپرياليسم خبري و شايعه        با سكوت كينه  
 اسالمي و يا ديگران ـ در مواجهه با ايـن   چه خوب است كه وزارت ارشاد. آن، مواجه شده

يي از نوشـتار و خـاطرات       هـا   المللي خود گزيـده     و در راستاي رسالت بين    » توطئه سكوت «
سان تأثيرات انقالب اسالمي را بـر         طبري را ترجمه و در سطح جهاني منتشر سازند و بدين          

  .دنراين پيشين ماركسيسم به نمايش گذ ترين متفكر  يكي از برجسته
  

  ، بازنگري بنيادهاشناخت و سنجش ماركسيسم
 داراي يك ديباچه است كه بـه معرفـي نويـسنده و سـير               شناخت و سنجش ماركسيسم   

 اي است كـه طبـري       رساله)  صفحه 400حدود  (متن كتاب   . تحول فكري او اختصاص دارد    
اي بـه پايـان       كتاب با موخره  . براي معرفي همه جانبه ماركسيسم و سنجش آن نگاشته است         

  .توضيح داده شده است)  صفحه80حدود ( نام و واژه 500يش از رسد، كه در آن ب مي
ترين فردي است كه توانايي نگارش اين اثـر ارزشـمند و مانـدني را                  مسلماً صالح  طبري

هـاي ماركسيـسم، تـسلط بـه زبانهـاي       تجربه نيم قرن فعاليت نظري در همه عرصـه     . داشت
 دهـه   3زمـين،     نه با متـون اصـلي فرهنـگ مغـرب         كاوا  متعدد اروپايي، آشنايي عميق و ژرف     
، قلـم نيرومنـد و بـاالخره صـداقت و امانـت در بيـان                زندگي در جوامع سوسياليستي اروپا    

 توانايي و صالحيت نگارش چنـين اثـري را          مطالب، همه و همه عواملي است كه به طبري        
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  .دهد مي
 نخست به بررسي آن متن فرهنگي و اجتماعي كـه ماركسيـسم از              در كتاب فوق، طبري   

 پردازد و سه جريان فكري مولود رنـسانس         درون آن برخاست يعني تمدن معاصر غربي، مي       
كنــد و ســپس زنــدگي بنيانگــذاران  را معرفــي مــي) هومانيــسم، ليبراليــسم و سوسياليــسم(

زمينـه    نبـود، بلكـه داراي پـيش     خـأل برخاسـته از    ماركسيسم، مكتبي   . كاود  ماركسيسم را مي  
 منـابع ماركسيـسم را در سـه         طبري.  بود نيرومند فكري و اجتماعي در جامعه آن روز اروپا        

كـاود و سـپس معانـدان برجـسته ماركسيـسم را              فلسفه، اقتصاد و تئوري اجتماعي مي     : بعد
ها و منابع ماركسيسم و جـو فكـري           الني و دقيق زمينه   پس از اين معرفي طو    . كند  معرفي مي 

 سنجش ماركسيسم را در سه بعد فلـسفي، اقتـصادي و اجتمـاعي آن پـي                 آن دوران، طبري  
 كه متون اصلي ايـن مكتـب را          و انگلس  ترين آثار ماركس    گيرد و سپس به معرفي عمده       مي

  و لنينيسم و انقالب اكتبر      با معرفي كوتاهي از لنين     اثر طبري . زند   مي دهد، دست   تشكيل مي 
  .رسد  به پايان مي روسيه1917

. سـپرد    چـاپ دوم مـي     ماند، اثر فوق را با تنفيح و اضافات به           زنده مي  مسلماً اگر طبري  
هـاي همـه      هـاي معاصـر ماركسيـستي، بحـران         سير تحول ماركسيسم در قرن بيستم، تئوري      

هـاي     دهه اخير، ماركسيسم را آماج گرفـت و بـه شـكل پيـدايش جنـبش                8اي كه در      جانبه
خـوش   ، ايـن ايـدئولوژي را دسـت   » كمونيـسم - ارو«و » چـپ نـو  «تروتسكيسم، مائوئيسم،  
ر از همه بحـران سـاختي و عميقـي بـود كـه جهـان ماركسيـسم را                   انشعاب ساخت و مهمت   

 كوتاه بـودن فرصـت      ولي طبري . رفت   منادي آن به شمار مي     فراگرفته و ميخائيل گورباچف   
آن بود تا در مجال اندكي كه تا پايان زندگي باقي است، بنيادها را آمـاج                  يافت و بر      مي  را در 

گيرد و به اعتقاد او اين بنيادها همان ايـدئولوژي ماركسيـسم در روايـت اصـلي و اصـيلي                    ب
 گذشت زمان صحت نظر طبـري .  بازتاب يافته و انگلساست كه در نظريات و آثار ماركس   

 را براي بازنگري در بنيادهاي فكـري         شناخت و سنجش ماركسيسم    طبري .دهد  را نشان مي  
او در  . هـا قـرار داد      تـرين سـنجش     ماركسيسم نگاشت و عامل مهم ايدئولوژي را آماج دقيق        

  : نوشت در دورة گورباچفجاي ديگر در بررسي عوامل تحوالت شوروي
 عبارت است از بحران اقتصادي و ركود        )بحران جهان ماركسيسم  (عوامل عيني   

تكنولوژيك و كاهش نرخ رشد در صنعت و كشاوزي و مـشكالت ارزي، كـه در                
امـا عامـل ذهنـي يعنـي ايـدئولوژي      .  مـنعكس شـده اسـت   اظهارات گوربـاچف  

لي ايـن   ريشه اص لنينيستي به مثابه يگانه ايدئولوژي رهنما در شوروي   - ماركسيستي
 و بـاچف رالبته گو. هاي سياسي و فرهنگي و اخالقي است     بحران اقتصادي و بحران   
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هـا در     ديگر سخنگويان نظام مسلط، از بيان ايـن مـسئله كـه ريـشه همـه بحـران                 
هـايي وجـود دارد،       ايدئولوژي نهان است، احتراز دارند ولي در اين زمينـه نـشانه           

 تر سوسياليسم كه از طرف گوربـاچف         مرحله عالي  وانبه عن » كمونيسم فاز«حذف  
 ديالكتيـك در   ها و ماترياليسم     اعالم شد، حذف مراجعات به كالسيك      27در كنگره   

» سنوسـت گال«، ميدان دادن به      كمونيست شوروي  هاي مهم دبير اول حزب      گزارش
 يعني سريت كه شعار مهم نظـام شـوروي        » وستسكرت ن «بل  ايعني علنيت در مق   (

 و افـشاء    راتيك استالين كو برمالشدن حقايقي درباره جنايات ديكتاتوري بورو      ) بود
ها و گسترش آزادي كليـسا و          و تسهيل در نشريات و رسانه      فساد در دوران برژنف   

 وارد مرحلـه زوال تـدريجي       آن است كه شـوروي     همه اينها نشانه     .مسجد و غيره  
 لنينيسم تئوري مورد قبول رژيم      - ماركسيسم شده است ولي هنوز رسماً ماركسيسم      

 كه   عميق پيام تاريخي حضرت امام     تأثير... دهند  اي از آن مي     است و فقط تعبير تازه    
شود،    توصيف مي   اسالمي و شوروي   ن نقطه عطفي در روابط ايرا     به عنوان اكنون    هم

  1...تر خواهد شد هدر آينده ژرفتر و بلند آواز
، بحران ماركسيسم با ميدان دادن به ابتكار فردي در اقتـصاد و بازسـازي               به اعتقاد طبري  

 ايـن بحـران، نـه       .شود  در فضاي سياسي حل نمي    ) گالسنوست(ايجاد علنيت   ) پروستريكا(
انـساني كـه    . زمين در كليت و تماميت آن است        بحران سوسياليسم بلكه بحران تمدن مغرب     

قـرار  » پرسـتي   مـصرف « پـويش خـود را       معنويت و ايمان را از زندگي خارج سازد و آرمان         
يـاني  هـاي آدمـي پا      دهد، چنين موجودي هيچگاه ارضاء نخواهد شد، زيرا دامنـه خواسـت           

هـاي خـود را بـه روي     آنگاه كه دريچـه )  و چه چين چه شوروي (دنياي سوسياليسم   . ندارد
كرد كه از اين دريچـه، هـر چنـد            بيني را مي    فرهنگ كاپيتاليستي غرب گشود، بايد اين پيش      

ايمـان  » رانرهب«نسل جوان اردوگاه سوسياليسم، كه      . زا خواهد وزيد    كوچك، بادهاي طوفان  
پرستي كاشـته،     از او گرفته و به جاي آن ماده       » ايدئولوژي بورژوائي «و معنويت را، به عنوان      

تر خواهد ديـد و   ـ تربيتي خود از اين دريچه چيزهاي بسيار زيباتر و دلفريب بر زمينه فكري 
  :سوسياليسم ترجيح خواهد داد» كسالت«كاپيتاليسم را بر » جاذبه«صد البته 

 ،تر را، كه در قـرن نـوزدهم          مسئله صنعتي كردن هرچه وسيع      و انگلس  ماركس
داري غرب بدان دست زده بودند، مركز توجه خود قـرار دادنـد و                دولتهاي سرمايه 

اخالقي و ضدمعنوي اين نظام را تنها عليه طبقـه كـارگر دانـستند، ولـي                 شيوه ضد 
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ايــن شــيفتگي . ز نظــر آنهــا دور مانــده اســتنكــات بــسيار ديگــري در اينجــا ا
هاي سنتي در همه جا باعـث بـروز عـواقبي         گرايانه و انحراف قاطع از شيوه       صنعت

 الزم است، ولـي حـد آن را         ،شك علوم طبيعي و فن و صنعت        بي. شوم شده است  
و اصـالت   ) سكوالريـسم (تا زماني كه اين اصل بر بنيـاد دنيـاگرايي           . د شناخت يبا

شود، مسلماً به عواقب      و عليه فطرت انساني و راه انبياء اجرا مي        ) نيسمهوما(انسان  
1.بينيم ايم و مي مهلكي خواهد انجاميد، چنانكه ديده

  

 اين تحول بايد در بنيادهاي نظري و ايـدئولوژيك صـورت گيـرد و تـا                 به اعتقاد طبري  
هـا محفـوظ       بازگشت بـه ريـشه     گونه تحولي، روبنايي خواهد ماند و امكان        چنين نشود، هر  

 بازگشت از آن بنيادهـايي اسـت        »شناخت و سنجش ماركسيسم   «پيام طبري در    . خواهد بود 
  :كه جهان سوسياليسم برآن بنا شده و بازگشت به راه اصيل فطرت است

 بـه افـسون     كـا امري و   در عرض قريب ششصد سال كه بخشي از جامعه اروپـا          
گـويي و ترفنـدهاي     رقدرت علوم تجربي و تكنولـوژي، بـا توسـل بـه شـيوه زو              

گرايانه، به اتكاء ميلياردها سكه طال و شعبده معامالت مالي و با الف زدن بـه                  عمل
ـ دليلي سـاخته، امـروز بـيش از         » خدا«افزار، تصور كرد براي       كوهي از جنگ   يش پ

نه ديپلماسي ماهرانه دالر و ليره و نه كياسـت          . انده است شود كه كورخو    روشن مي 
غرور انسان نيافتـه اسـت،       اي براي عواقب تكاثر و     ه چار ، و لنين  و مهارت ماركس  

بلكه تنزل تمدن غرب در سراشيب انحطاط و فساد تشديد شده است، تمـدني نـو،    
گيـرد و بـر سـمند     ردم و عدالت را در پيش تمدني كه با تكيه برخدا و تقوي، راه م        

اين انقالبي است نه در طبقه و نـه در          . زند، الزم است    سركش قدرت و ثروت لگام    
  2.تمدن] طبقه باالتري[جامعه، بلكه 

شناخت و سنجش ماركيسم اثري غني و پرمحتواست، كـه نـه تنهـا هـر محقـق علـوم                    
ز براي فراگيري ايدئولوژي خود ناگزير      اجتماعي و سياسي بلكه پيروان ماركسيسم ايراني ني       

  . به مراجعه به آن بودند
  

   و جنون وازدگان سياسيتحول طبري
تاكنون عرف معمول چنين بود كه تحول هر متفكـر ماركسيـست عليـه ايـن مكتـب در               

                                                            
 .284، ص شناخت و سنجش ماركسيسم. 1
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 داري در ساير كشورها جشن گرفته كاپيتاليستي غرب و در ميان هواداران نظام سرمايه      دنياي  
افتاد كه چه بسا بسيار بيش از اهميت واقعي           در واقع، چنان تبليغات وسيع به راه مي       ! شد  مي

هاي تبليغـي جهـان غـرب كـه معمـوالً          مطبوعات و رسانه  . و ارزش ايدئولوژيك مسئله بود    
شـوند، در چـارچوب       هاي اطالعاتي هدايت مـي      توسط انحصارات جهان وطني و سرويس     

برداري تبليغاتي و     ايي نهايت بهره  ه  ند تا از چنين سوژه    يدكوش  رقابت خود با بلوك شرق مي     
  .ايدئولوژيك را بكنند

  گئورگ لوكاج  ،و هربرت ماركوزه   روست كه آثار متفكريني چون ارنست فيشر        از همين 
و »  شناسـان  مـاركس «. گيـرد   غـرب قـرار مـي     مورد تقديس و تبليغ مجامع دانشگاهي       .... و  
غربي به اين نيز بسنده نكرده و بـا پيگيـري دقيـق مواضـع ايـدئولوژيك                 » شناسان  شوروي«

ــ   هايي از تفكر ضد ماركسيستي ند تا رگهيدكوش متفكرين زنده و مرده جهان ماركسيسم مي  
.  علـم سـازند    ن را در مقابل ايدئولوژي رسمي شوروي      ستي در آنان بيابند و اين متفكري      يلنين

 به عنوان »  جوان ماركس«و  فت  گر   را نيز در بر مي     دامنه اين كاوش حتي آثار جواني ماركس      
و يا متفكري چـون     . شد     قرار داده  سلو انگ » پير  ماركس«گماتيك در مقابل    ديك متفكر غير    
هـايي از      وجـود رگـه    به علت  بود،    از بنيانگذاران حزب كمونيست ايتاليا     كه،  آنتونيزگرامشي

د، هـر چنـد وي تـا پايـان           گردي توسط مجامع فرهنگي و تبليغي غرب برجسته      » نوانديشي«
و يـا در مـورد متفكرينـي        ! داشت و در ايـن راه جـان داد        زندگي به ماركسيسم تعلق جدي      

 دفتـر سـازمان     كنند كه در جواني چند صـباحي درِ          در زندگينامه او قيد مي     ،رپپو  چون كارل 
ه هاي صالحيت و خبـر       فالن حزب كمونيست را زده، زيرا چنين سوابقي را پشتوانه          جوانان

  .دانند او مييي اثر ا نويسنده و كاربودن
 دو پديده جنجـالي رخ       ايران در ميان رهبران سرشناس حزب توده      60دهه  هاي    در سال 

هـايي     به سوي اسالم و انقالب اسالمي و سپس افـشاگري          نخست تحول احسان طبري   : داد
در مورد ايـن دو پديـده، دو برخـورد          .  صورت گرفت   در فرانسه  كه توسط ايرج اسكندري   
  .كامالً متضاد مشاهده شد
 و سپس ميزان صالحيت و صـداقت او         هاي غرب    با سكوت رسانه   تحول طبري 

 و  ريكـا ام صـداي    ،سـي . بي. مانند بي (هاي تبليغي جهان غرب       با انكارهاي رسانه  
 بازگشت عميق   كه بازگشت طبري    در حالي  ؛مواجه شد ) راديوي رژيم صهيونيستي  

. هاي او نيز روشن اسـت       جانبه از ايدئولوژي ماركسيسم بود و عيار افشاگري         و همه 
»  سياسـي  - فرهنگـي « با استقبال گسترده مجـامع       هاي اسكندري   به عكس، افشاگري  

  . داري مواجه شد هاي تبليغي بلوك سرمايه غرب و رسانه
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، كـه    و ماكـسيم رودنـسون      و كساني چون اريك رولـو      نشرياتي چون لوموند  
ايرانـي عليـه انقـالب      » اپوزيـسيون «ت و گذار در ميان محافل       شان در گش    جايگاه

   .ها سرودند ب روشن است، در سوگ او مرثيهراسالمي در غ
 در مورد   .گيري در ميان پيروان ايراني غرب نيز بازتاب مشابه داشت           اين موضع 

 او  ، انواع اتهامات و شايعات رواج يافت و كوشيده شد تـا نـه تنهـا وجهـه                 طبري
ايـن  ! نيز انكار شود  » نام متفكر صاحب  «به عنوان تخريب شود بلكه حتي اهميت او       

پـا   و    به شدت تكريم شد و حتي براي او مقامي دسـت           در حالي بود كه اسكندري    
حـال آنكـه همگـان      ! پـردازي    مقام انديشه  ؛گرديد كه هيچگاه بدان شهرت نداشت     

دار بود والغيـر و ميـزان سـواد و            پيشه سابقه   صرفاً يك سياست   دانند اسكندري   مي
 �»ضـعيف «اي     چهـره  بـه عنـوان     احسان طبري  .دانند  همگان مي نيز  را  معلومات او   

،  و در مقابل اسـكندري     2ترسيم شد كه گويا هيچگاه به ماركسيسم اعتقادي نداشته،        
يـك   «بـه عنـوان   از او    نو  خوانده شد و حتي نشريه روزگار      3»مونيسم ايران  ك پدر«

 تالش جدي براي تخريـب شخـصيت اخالقـي          4.نام برد » كمونيست معتقد و پيگير   
 كـه فـساد اخالقـي او اشـتهار كـافي             صورت گرفت و در مقابل اسكندري      طبري

  5.معرفي شد!  انساني وارسته و صاحب همه سجاياي اخالقيبه عنوانشت، دا
  توان توضيح داد؟ اين تناقض را چگونه مي

اي او نه تنهـا       گسست ريشه  طبري» گناه «. سياست روشن است   هپاسخ براي هر آشناي ب    
انقـالب  از ماركسيسم، بلكه از فرهنگ و تمدن معاصر مغرب زمين و تحـول او بـه سـوي                   

، هر چند بازتاب و ثمره مـستقيم فروپاشـي          هاي اسكندري   به عكس، افشاگري  . اسالمي بود 
هايي در كادر متعـارف و مـورد          دست مدافعين انقالب اسالمي بود، افشاگري     ه   ب حزب توده 

» گناه« بايد بدين    طبري. شد  هاي سياسي و ايدئولوژيك غرب محسوب مي        نظر استراتژيست 
  !! تكريم و تقديستكفير شود و اسكندري

، انديشه و آراي او بسيار است و در اين قسمت به همين             به هر حال بحث دربارة طبري     
  .شداميد آن كه بازگشت صادقه او درس عبرتي براي آيندگان با. كنيم اندازه بسنده مي

                                                            
 .13، ص 1368، مرداد 26، شماره مجله آدينه. 1
 .244، ص 1368،  علمي، انتشارات، به كوشش علي دهباشيخاطرات سياسي ايرج اسكندري. 2
 .530همان، ص . 3
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كاوي در    هايي در پس اين برخورد دوگانه وجود دارد؟ كاوش و پي            راستي چه انگيزه  ه  ب
 داراي ماهيت يكـساني نبودنـد و ايـن           و اسكندري  دهد كه دو پديده طبري      مسئله نشان مي  

  :پردازيم به توضيح بيشتر مي. است عامل اصلي اين برخورد دوگانه
 احسان طبري .  در تحول اوست   كند، استقالل طبري    نظر مي   اي كه جلب    نخستين نكته ـ  1

هاي معنوي آن و در بازگشت بـه           جاذبه تأثيردر دامان انقالب اسالمي دگرگون شد و تحت         
ن طبيعي است كـه در چنـي      . فطرت سليم و خويشتن خويش راه اسالم و انقالب را برگزيد          

هاي اطالعاتي غرب ممكن نبـود و آنـان    هايي اعمال نفوذ سرويس     محيطي و با چنين انگيزه    
بـه  . بـرداري كننـد     توانستند در مقام رفيع كارگرداني صحنه، از طبري به سود خود بهره             نمي

راهي كـه انقـالب اسـالمي طليعـه آن را           .  منادي راه سوم در جهان امروز بود       عكس، طبري 
. ، عـدم اسـتقالل مـشهود اسـت        هاي اسكندري  يدر مقابل، در افشاگر    .دهد  د داده و مي   نوي

عمال آشـكار و نهـان غـرب        » نتريكآ« بطور عمده با كارگرداني و       هاي اسكندري   افشاگري
اين .  قرار دادند »بسوژه جذ « خود او را     ،ريزي رواني و سياسي     صورت گرفت، كه با برنامه    

حـداقل  . يـت اسـت   ؤقابل ر ) سالهاي اخير  (هاي نهايي او در فرانسه      پديده چه در افشاگري   
هاي    و تشجيع او به افشاگري     يكي از سردمداران جرياني كه نقش فعال در جلب اسكندري         

هـاي   ت، مـتهم بـه وابـستگي بـه سـرويس     دار اس   اخير را داشته و كارگرداني اصلي را عهده       
  .باشند جاسوسي غرب مي

او در اين راه، با صداقت كوشيد تـا نـه           . راه انقالب اسالمي را برگزيد     ـ احسان طبري  2
  را در تاريخ معاصر ايرانور تنها چهره ماركسيسم ايراني، بلكه چهره جريانهاي مختلف ميانه        

، بلكـه ماهيـت وابـسته جريـان انـشعابي           او پروائي نداشت كه نه تنها حزب توده       . ندكافشا  
هـاي بررسـي     ـ بطور گذرا و بنا بـه ضـروت   نحيف و كم اهميتي را در تاريخ معاصر ايران

» سوسياليسم دمكراتيك «منادي  » حزب كارگر انگلستان  « بيان دارد، كه به پيروي از        -تاريخي
 به رژيم پهلوي    1332  مرداد 28 بود و در نشريات خود در سالهاي پس از كودتاي            در ايران 

 كـه خـود را رقيـب سـنتي          -اكنون بنيانگـذاران آن     و هم . داد  را نشان مي  » انقالب سفيد «راه  
  ! دارنددانند ـ چشم اميد به حزب سوسياليست ميتران  توده ميحزب

گيرد كـه بـدليل سـابقه شـغلي           طبيعي بود كه اين جريان، كه معدود كساني را در بر مي           
شوند و در برخي محافـل سياسـي روشـنفكر رسـوخ و نفـوذ و          خود اهل قلم محسوب مي    

 را به دل    يانات و محافل روشنفكري راست و ميانه، كينه طبري        اند، و ساير جر     اتي يافته تأثير
 و تخريب وجهه او را موضوع اشتغال دائمي و تمام وقـت خـود               بگيرند و يورش به طبري    

گرايـشات راسـت    . اي مطلوب براي اين آقايان اسـت         چهره در مقابل، اسكندري   !قرار دهند 
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اي نيست و تمايالت ليبرالي او تا بـدان    مسئله ناشنوده   در تاريخ حزب توده    روانه اسكندري 
هـا و      همگامي با بختيارهـا و سـنجابي       ،جا بود كه به هنگام اوجگيري انقالب اسالمي ايران        

 از نخستين كـساني بـود كـه بـا           اسكندري .كرد  ود توصيه مي  ها را به حزب خ      شريعتمداري
دانـست    مي» گرايانه  واپس« را    نهضت اسالمي ايران   ،هاي ليبرالي، حتي پيش از انقالب       انگيزه

هاي سياسي  قيد و بندي در فعاليت  كه حد اعالي بي1358 آن هم در سال     ،و پس از انقالب   
 اعـالم   ور وجود داشت، راه دمكراسي اروپايي غـرب را راه مطلـوب انقـالب ايـران               در كش 

 در آخرين مواضع خود، هر قدر كه در افشاي خود و ايدئولوژي خود              اسكندري. داشت  مي
  .  پيگير بودجريانات راست و ليبرالي ايران» حقانيت«گذاري بر  ناپيگير بود، در صحه

افـشاي   دخالـت داشـت،       عليه احـسان طبـري     ـ عامل ديگر كه در اتهامات اسكندري      3
ـ  توسط طبريسابقه سياسي و چهره شخصي اسكندري    عنـوان يكـي از رهبـران    ه  بود، كه ب

بايـد گفـت طبـري      .  به وي اختـصاص داد      فصل مستقلي در كژراهه    درجه اول حزب توده   
نه با انگيزه شخـصي، بلكـه بـدليل          را  هايي  آنقدر سالمت وجدان داشت كه چنين افشاگري      

 موازين شرعي چنان چارچوبي بـراي مـسئولين         . انجام دهد  هاي سياسي و تاريخي     ضرورت
سـاخت تـا      بري و اهميت سياسي آن، موظف مـي         ود، كه آنان را، عليرغم كار     فراهم ساخته ب  

ها را عليه انواع جريانات وابسته راست و ميانه و چپ داخلي، بپوشانند و                دري  بسياري پرده 
  .گرايي سياسي ترجيح دهند حفظ اخالق اسالمي و عفت قلم را بر هرگونه مصلحت

 اسـت بـه توضـيح محورهـاي         ي فوق، ضرور  هاي  ون، پس از تشريح داليل و انگيزه      اكن
 و به منظـور خنثـي كـردن مواضـع او، صـورت گرفـت،                طبري» تكفير«اصلي كه در جهت     

  :بپردازيم
 به يكباره اهميت و جايگاه طبري را نه تنها در جامعه            مدعيان :كاهش اهميت طبري  ـ  1

 گـويي طبـري   ! كه حتي در جهان ماركسيسم نيز انكار كردنـد         بل روشنفكران غربگراي ايران  
كسي نبوده و اهميتي نداشته و شهرت او نيز اخيـراً و بـدليل توجـه مطبوعـات جمهـوري                    

سـي بـه مناسـبت      .  بـي .  اين ادعا در چندين گفتاري كه راديو بـي        !  بوده است  اسالمي ايران 
، عنوان شد و عجيب اسـت كـه         درگذشت طبري داشت، توسط يكي از عمال سابق ساواك        

تداوم اين خـط را      !سي چنان بازتابي داشت؟   .  بي.   چنين بود، چرا مرگ او در بي       اگر طبري 
 ـ در داخل كشور تنظيم شد،  احسان طبري» كژراهه« پاسخ به -در كتابي كه با عنوان بيراهه

  :نويسد  چنين ميزده عليه طبري اين كتاب در اثري شتاب» الهويه مجهول«نويسنده . بينيم مي
ـ            ،طبري او . د، او نخوانـده هـم داشـت        درس را اگر بـراي نـان و آبـي بخوانن

. دانست فاقد مدركي است كه براي استخدام در سطوح باالي دولتي الزم اسـت       مي
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برخالف ادعاها، شناخت چنداني هم در زمينه ايدئولوژي ماركسيـسم، و ديـدبازي             
  ...(!!)در مسايل اجتماعي ندارد تا در جايي تدريس كند

اي است كـه بـين        داند مباني روسي شده     نيسم مي  لني - از ماركسيسم  آنچه طبري 
گروههاي چپ هم خريدار ندارد، و بيشتر باد تبليغاتي است تا مطالعات عميق و يا               

هاي جديد كه نتيجه بالفصل تحقيقات گسترده در هـر            پردازي   نظريه  دست يافتن به  
حقـوق  شود كه معادل      اي هم پيدا نمي     به عالوه، هيچ حزب و مؤسسه     ... زمينه است 

1... بپردازدو مزاياي بلوك شرق را به آقاي طبري
  

نويسنده، كه سخت اسير بيمارگونه خودبيني و تفـرعن اسـت، در صـفحاتي سرشـار از             
  :شود  ميطبري» مدرك داشتن«اغالط انشائي و دستوري حتي منكر 

 از تحصيالت حقوقي    ريدان آقاي طبري   وقتي م   حزب توده  تأسيس اوايلدر  ... 
) رندانـه؟ (كردند، در مقابل اين شايعات، آنچنـان سـكوت             صحبت مي  او در اروپا  

همه باورشان شده بود وي تحصيالت عاليه خود را در خارج از كـشور              كه  ميكرد  
بـود داراي مـدارك      انقالب نيز او مدعي      اوايلهاي    در مصاحبه (!!!). گذرانده است 

علمي دانشگاهي و دكتراهاي چندگانه افتخاري و غيـر افتخـاري، از دانـشگاههاي              
 ما از درستي يا نادرسـتي ايـن         �.بلوك شرق است و سابقه مدرسي در آنجاها دارد        

  3.اطالعيم مدعيات بي
، نقـش طبـري را      كشد كه نويسنده بيراهه      بدانجا مي  دامنه تخطئه شخصيت فكري طبري    

استعداد شعري  !) ؟(هاي نوفارسي به مسخره بگيرد و يا در كسوت يك شاعر              در ابداع واژه  
 در سـخن مخالفـانش چنـان        با همه اين مطالب، اعترافات طبـري        4. را نيز انكار كند    طبري

  . شود هاي آنها پنبه مي برجسته است كه بافته
، به غلط يا درست، نامي است آشنا و درشت در كنـار صـاحبان               احسان طبري 

در تـاريخ ادبيـات    (!)هاي بلندپايه حزبـي   پرآوازه تأليفات و تحقيقات، و شخصيت     
  ساله اخير، همواره نـام آقـاي احـسان طبـري           50 حزبي، احزاب سياسي     - سياسي

  .اشته استدرخششي چشمگير د

                                                            
 .61ـ 62، صص بيراهه. 1
اي چنـين ادعـايي را مطـرح           هيچگاه در هيچ مصاحبه    طبري. شود  عيار مستندات نويسنده با اين ادعا روشن مي       . 2

 .دار سازد  را در ايدئولوژي ماركسيسم خدشهكوشد تا با قلب حقايق، وجهه طبري نويسنده مي. نكرده است
 .101همان، ص . 3
 .11، ص 1368،  مرداد 36 شماره آدينه. 4
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آموخـت و   ) 13-1314حدود سالهاي    (وي الفباي سياست را در زمان رضاشاه      
، تـدريجاً بـه درجـه بزرگتـرين ايـدئولوگ،           تا واپسين دوران اقتدار حـزب تـوده       

  به مـوازات ايـن صـعود       آقاي طبري .  يافت ارتقان حزب   آتئوريسين، و مغز متفكر     
شناسـي و علـم ماركسيـسم، در         مقاومت ناپذير در حوزه تفكر و انديشه و مـسلك         

  ...زمينه احراز مشاغل حزبي نيز به باالترين مقامات اجرايي دست يافت
العـاده و   وي حافظـه خـارق  .  از لحاظ حافظـه بـاورنكردني اسـت   آقاي طبري 

  ...انگيز است گفتها، ش قدرت ضبط سريع او از نوشته. نظيري دارد كم
  :پردازد  مير از قدرت حافظه طبريوا  نمونه خاطره3 ارائهنويسنده سپس به 

 است در نويسندگي، ولـي نـه از راه           استعداد عجيب آقاي طبري    -ويژگي دوم 
پينـه آثـار      هاي هنري و نـوآوري، كـه از طريـق دوخـت و دوز و وصـله                  خالقيت
  (!!) ...ديگران

در ايـن   ... با صداي دلنشين خودش   ...  موجود داشت  نوار كاستي از آقاي طبري    
از آن  .  بـه سـبك قـدمائي، وجـود دارد         -نوار چند قطعه شعر موزون، مقفي و زيبا       

م نملـولم و انـسا     دد و از ديـو   «جمله است استقبالي كه از غـزل معـروف موالنـا          
كـه  » چهارپـاره «، و از آن زيباتر، شعري است در قالـب           به عمل آورده  » آرزوست

خود شعر، از جهـت نفـس شـعر و          ... گويد  طبري با ته لهجه شيرين مازندراني مي      
زيبايي كالم، در نهايت سالمت و فصاحت است، و بـه اصـطالح، شـعري اسـت                 

1....ماندني
  

نظرات نويـسنده دال بـر عـدم     به منظور القاء همين خط ـ اذعان بر استعدادهاي طبري 
» طبـري «نويسنده مقاله، . شود  دنبال مي ـ در مجله آدينه اهميت فكري و ايدئولوژيك طبري

  :داند را متفكري خالق مي
  را خوانده باشد، دانش وسيع او از تـاريخ، فلـسفه،           براي هركس كه آثار طبري    

اي پيگيـر كـه از        اي اسـتثنايي، مطالعـه      متكي به حافظه  . آور است   بهت... ادبيات و   
نوجواني آغاز شده، تحصيالت باالي دانشگاهي، قلمي شيوا و توانمند، آثار طبـري             

 تـأثيرِ ، بسياري از روشـنفكران مـا، بـا          49تا سال . دارد  ميهركسي را به شگفتي وا      
  2...ردندك گرفته از او، راه خود را آغاز مي

                                                            
 .12ـ 13همان، صص . 1
  . 16، ص 36، شماره آدينه. 2
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 در آثار اخيـر خـود، در مـسير فكـري انقـالب اسـالمي گـام                  بايد پرسيد كه اگر طبري    
و جريانـات ديگـر     » قهرمانـان نخـستين انـشعاب در حـزب تـوده          «داشت و به تأييد       نمي  بر

رفـت و يـا     گ  اي در قبال او صورت مـي        پرداخت، آيا چنين داوري عنودانه و غيرمنصفانه        مي
 در اين مظلوميت طبري! شد؟  و صد درجه برتر از او، بر عرش اعال برده مي        مانند اسكندري 

  .جا است
 دومين محوري كـه در جنـگ تبليغـاتي كـارگزاران فرهنگـي             :ـ انكار صداقت طبري   2

اين خط در واقع    !  در آثار اخير اوست    بريشود، انكار صداقت ط     غرب عليه طبري دنبال مي    
اعترافات زير «و  » اقارير اجباري «تداوم توطئه تبليغي دستگاه تبليغاتي غرب و شرق مبني بر           

دار ساختن اصالت و سنديت تحـولي اسـت           هدف اين تبليغ مؤدبانه، خدشه    . است» شكنجه
  . نقالب اسالمي، رخ داده استكه در ماركسيسم ايراني در سالهاي اخير، به سود ا

و » ضـعيف «اي    كوشـند تـا از او چهـره          مـي  كارگزاران ايراني غرب، در رابطه با طبـري       
به همه چيز پشت كرد و صدها صفحه در تكـذيب           » پخ« دهند، كه گويا با يك       ارائه» زبون«

! عجيـب اسـت   ! تهاي گذشته خود و تأييد انقالب اسالمي مطلـب نوشـ            آل  ها و ايده    آرمان
در حالي كه جواني نورسـيده     (در زندان رضاشاهي بود     »  نفر 53گروه  « سالها در زمره     طبري

، در قله جامعه روشنفكران چـپ       1320و پس از آن، در سالهاي پس از شهريور          ) بيش نبود 
ها نويـسنده     نشريات معروف آن زمان، مربي ده      قرار گرفت و در مقام سردبيري برخي         ايران

! و شاعر شد كه بعدها به شهرت رسيدند و امروزه براي خود ادعاها و دفتر و دستكي دارند                 
، آن روز چنـين       انـد   چگونه است اين افراد كه امروزه هر يك بـه طيـف و جريـاني وابـسته                

قهرمانـان  «و چـرا    را در چنين كـسوتي شـامخ پـذيرا شـدند؟            » زبوني«و  » ضعيف«موجود  
  بـه شـدت بـه جلـب طبـري     ، در روزهاي اختالف خود با حـزب تـوده       !»نخستين انشعاب 

هـا كردنـد و بـه تكـريم و تمجيـد مجيزگـويي او                 دل بـستند و تـالش     » زبون«و  » ضعيف«
                                                                                                                                        

 1349 تـا سـال    را بر جامعه روشنفكران غربگـراي ايـران  جالب توجه است كه نويسنده مذكور، تأثيرات طبري     
و مطرح  » سياهكل«، سال حادثه    1349سال  .  نقطه عطفي است   1349ه، سال   در واقع در ديدگاه نويسند    . داند  مي

نشينان برخي محافل وابـسته بـه         نويسنده از حاشيه  .  است شدن جريانات چريكي و شبه مذهبي در جامعه ايران        
 نفـر   300ـ200البداهه    گذشته، اقرار في  باشد و در كارنامه درخشان ايشان در زندانهاي رژيم            جريان چريكي مي  

در » جنبش كمونيستي«ظاهراً نويسنده معتقد است كه با ظهور .  ثبت شده استفعال سياسي در بازداشتگاه اوين   
ه عنـوان متفكـر ماركسيـسم        ب  به بعد طبري   49هاي برجسته جديد ماركسيسم، از سال          و طلوع تئوريسين   ايران

ستارگان درخشان ايدئولوژي   «بايد گفت كه كارشناسان ماركسيسم ايراني از طلوع چنين          ! ايراني به حاشيه رفت   
 شـهرتي بـه هـم زد،         نو در ايـران     و تنها كسي كه در محافل محدود چپ       .  اطالعي ندارند  در ايران » ماركسيسم

ها موجود است و       در آرشيو  هاي او در نشريه راه كارگر       ها و تئوري بافي     گويي  ها و مغلق    درافشانيفردي بود كه    
 ! به افول گذارده است هاي ايشان رو  بافته ، جاذبه در حزب تودهاخيراً نيز با ظهور جريان راه اراني
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  !نشستند؟
  :بود، توجه كنيد» زبون« و »ضعيف« از آغاز، فردي به القاء اين ادعا، كه طبري

از همه جهات كم بود و اين مهمترين ضـعف او           ) طبري(قدرت مقاومت او    ... 
 نفر او در همان اولـين جلـسات همـه           53در هنگام دستگيري با ديگر اعضاي       . بود

بعدها هم چون يك چوب تر به هـر         . اطالعات خود را با توضيحات مفصل نوشت      
روش و ايمـان    و  از لحاظ مقاومت و استحكام و راه        ... د درآمد صورتي كه خواستن  

  1...ضعيف بود
شود كه بارها و بارها در نوشتار خود اين افتخـار را بـه                اين سخن توسط كسي بيان مي     

)  نفـر  53گـروه   ( به ماركسيسم و حزب كمونيست       كننده طبري   خويش نسبت داده كه جلب    
 است و آشكارا از اينكه شاگرد پيشين او به چنين شـهرتي دسـت يافتـه رنـج روحـي                     بوده
چـه اطالعـاتي داشـت    »  نفر53گروه « در كسوت يك نوجوان و هوادار ساده     طبري! برد  مي

و طويـل ايـشان    گذاري بر اعترافات عريض كه به پليس رضاخاني تحويل دهد، به جز صحه 
هاي فوق همه جالـب اسـت و صـفحات تاريـك تـاريخ                ، افشاگري به هر روي  ! و سايرين؟ 

را كه توسط جريانات چپ و راسـت        »  نفر 53گروه  «زند و اسطوره       را كنار مي   معاصر ايران 
ر و غيره و غيره بافته شده، در محك نقـد و داوري تـاريخ قـرا          » نيروي سوم «،  »حزب توده «

پـروا و بـا وقاحـت قلـم           شود و او بي     اين خط توسط نويسنده بيراهه پي گرفته مي        .دهد  مي
» آلـت فعـل  «و » بـرده زنـدگي  « امروز را تازد كه در جا به جاي كتاب خود، طبريِ         چنان مي 

  2.سازد  وانمود ميجمهوري اسالمي ايران
شـود،   گرفته مـي    سومين محوري كه توسط محافل فوق پي       :ي تخريب شخصيت طبر   -3

نظيـر ـ    اي عجيب و كـم   و ايراد انواع اتهامات ضداخالقي ـ با كينه تخريب شخصيت طبري
بيراهه، كه گويـا دعـوي مـسلماني نيـز          » الهويه  مجهول«در اين عرصه، نويسنده     . به او است  

پروا است و در مراعات حداقل نزاكت قلمـي و اخـالق متعـارف     و بي، واقعاً وقيح  !)؟(دارد
 پيرامـون  هـايي كـه توسـط طبـري در كژراهـه         نويسنده فوق، افشاگري  ! نويسي در مانده    نقد

 انجام شد، عليرغم سيره و روانشناسي طبـري و صـرفاً            سينماي اخالقي رهبران حزب توده    
گرا صورت گرفت، دسـتاويز انـواع         يل اهميت سياسي آن در هشياري نسل جوان چپ        به دل 

واقعيت اين است كه سيماي اخالقي رهبران جريانـات          .اتهامات عليه طبري قرار داده است     
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راست و ميانه و چپ، بنا به اسناد و مدارك موجود كه در چارچوب موازين شرعي انتـشار                  
، چنـين اتهامـاتي در واقـع ناشـي از     اما در مورد طبـري . آن جايز نيست، عموماً آلوده است    

، كه بنـا بـه      در مورد ادعاهاي اسكندري   . است والغير » مدعيان«آميز    همان انفجار كينه جنون   
اسناد موجود، فساد اخالقي او در مجموعه رهبران جريانات سياسي غربگراي كشور نمـود              

 اسـت و ايـن   هـاي كژراهـه      در واقع بازتـاب افـشاگري      ، اتهامات عليه طبري   چشمگير دارد 
در مورد اتهاماتي كـه از سـوي محفـل          . در البالي خاطرات سياسي او مشهود است      » دفاع«

نكـات زيـر    شـود، توجـه بـه          عنوان مـي   انشعابي از حزب توده   » سوسيال دمكرات «سياسي  
  :ضروري است

 بـود و در     1320 در سالهاي پس از شهريور ماه        گروه فوق از نخستين ستايندگان طبري     
جريان انشعاب خود در تالش براي جلب طبري نهايت تكـريم و سـتايش از او را مبـذول                   

. آنان پس از عدم موفقيت در جذب طبـري كينـه شـديدي عليـه او بـه دل گرفتنـد                    . داشت
 منحلـه،    تأثير وسيع نداشت و تنها بعدها بود كه ساواك         عهذا، اتهامات اخالقي عليه طبري    م

، كوشيد تا از زبان يكـي از كادرهـاي حـزب تـوده              در چارچوب مقابله خود با حزب توده      
  . را از طريق اتهامات اخالقي آماج قرار دهد طبريشهرت) لو اهللا جهانشاه نصرت(

اي    اخـالق سـتوده    هاي برجسته شخصيت طبـري      ها و جاذبه    در حقيقت، يكي از ويژگي    
اين قضاوتي است كه آشنايان دور و نزديـك او بـر آن صـحه               . بود كه به آن شهرت داشت     

در ظـاهر بـا وقـار، آرام و متـين بـود و در سـخنگويي معتـدل و                     نه تنها    طبري. گذارند  مي
 از عقـده و خـودبيني و         اي كم نيست، در درون نيز روحي فـارغ          سنجيده، و اين همه جاذبه    

ايـن سـجايايي اسـت كـه اطـالق آن بـه بـسياري از                . سرشار از انصاف و تواضـع داشـت       
، با هـر انگيـزه سياسـي و در هـر            سردمداران مدعي در جريانات رنگارنگ غربگرايي ايران      

  .شرايطي، خالف حرمت قلم است
  

  واپسين داوري
روزنامه .  سالگي، درگذشت  72، در   1368 در نهم ارديبهشت     وي، احسان طبري    به هر ر  

  : به اين مناسبت چنين نوشتاطالعات
 و ديگر گروههاي چپ در كشور        كه پشتوانه تئوريك حزب توده     احسان طبري 

 مـدتي پـيش طبـري     . ما و ساير كشورهاي منطقه و جهان سوم بود درگذشته است          
محاسن سپيد و نگاه آرام و آهنگ ماليـم كلمـاتش كـه گـاه               . مهمان اطالعات بود  

گفتند، حسابي    برادران همراه مي  . زه او بود  هايي از وضعيت تا     شد، نشانه   شكسته مي 
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  .گذرد اهل عبادت و دعاست و بيشتر وقتش به مطالعه و نگارش مي
 خواهد ماند اين است كه ماركسيسم       آنچه به عنوان يك پيام به همراه نام طبري        

  . تواند انسانهاي اهل نظر و عميق را راضي و قانع كند نمي
احساس، هر چند مدعي نظريه علمـي        است بيشتر متكي بر   اي    ماركسيسم نظريه 

  . اي بر پيشاني داشته باشد باشد و علم را مثل برچسب همواره
، ارنـست   ، روژه گـارودي   ، لوكـاج  آوري مثل پوپر   تحول فكري انديشمندان نام   

اي است براي همان       حاكي است كه ماركسيسم نظريه     ن طبري  و باالخره احسا   فيشر
به همين لحاظ ماركسيـسم از ادبيـات بـه عنـوان            ! دوران تند و پر احساس جواني     

 با نگـارش مقـاالت در دوره       طبري. گيرد  خانه خود بهره گرفته و مي      دزرا پشتوانه و 
 از درون دسـت يازيـد و        سم و نيز حزب توده    تحول زندگانيش به جراحي ماركسي    

او مثل باغباني بود كه . نظري و سياسي و روشني نشان داد  را در هر دو بعدكژراهه
با دانش و شكيبايي نهالي را پرورد و سرانجام وقتي ديد كه درختش ميوه تلخ ببـار    

فت و به جان درخت افتاد و از آن هيزمي ساخت آورده است، خود تبر به دست گر
د بازوبند انتظامات احم روزي كه جالل آل. براي گرم كردن انديشه مذهبي و مذهب   

هـا    اي  اي افكند و شرمزده از جمـع تـوده         حزب توده را از بازويش كند و به گوشه        
سمه ماركسيـسم را از ذهنيـت خـود برداشـته            ت گريخت و امروز كه احسان طبري     

توان پذيرفت كه در ايـن كـشور و در ميـان ايـن مـردم، ماركسيـسم و                     است، مي 
مـرگ  . اي نخواهند يافت   اي و گستره    گروههاي چپ وابسته به همسايه شمالي ريشه      

  1.خدايش بيامرزد.  نقطه پاياني بر جرياني است كه تاريخي شده استطبري
 در  اشـك تـأثري بـراي احـسان طبـري         «ي، نويسنده سرشناس، باعنوان     اكبر كسماي   علي

  :سوگ او نوشت
، آن انسان بري، دوران ديگري از زندگي معنوي خـود را سـپري              احسان طبري 

  .... بازگشت سفري بي: كردساخت و سفري ديگر 
جهاني :  رخت از اين جهان پركشيد و به سوي جهان باقي شتافت           احسان طبري 

خواسـت ناباوريهـاي      گويي مـي  . كه دير آن را شناخت ولي زود به سويش شتافت         
ديرين را كه از طبع و سرشتش نبود و در سرنوشتش رقم نخـورده بـود، بـا جـان                    
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   1.ته خود جبران كندخ افروسوخته و عمر
 در بازپسين سالهاي زندگي، انساني بود كـه         طبري.  بود طبري» برون«آنچه آمد توصيف    

خود در پيـشگاه معبـودش       فشرد و در خلوت انس      پيش از هر چيز تألمات روحي او را مي        
دهنـد    مـي   شاهدان گواهي  .طلبيد و اميد جبران مافات داشت       زد و رخصت وصل مي      زار مي 

يافـت و   ادامـه مـي   سـپيده فجـر   كه عبادت سحرگاهي او مدتها پيش از اذان صبح آغاز و تا  
چروكيـده و    هـاي   گونه ـ قطرات اشك بر     آنكه هيچ شائبه ريا در كار باشد         بي  ـبارها و بارها  

كه خداوند براي بازگشت   بود و مجاليوااليي روح طبري اين از. محاسن سپيدش ديده شد   
   .فراهم شود كس مشيت پروردگاري بر آن نيست تا براي همه كه به او داده بود، مجالي
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  576)/ امكا(هاي دولتي  اتحاديه
, 103, 100, 76, 41, 40/ هاي كارگري اتحاديه

163  
  1096, 206, 130/ اتريش
, 686, 685, 561, 281, 270, 267, 36/ اتيوپي

687 ,727  
  60/ عباداحمدزاده، 
  60 ,59 ,58, 57 /مسعوداحمدزاده، 
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  212/ )دكتر (احمدي
 ,866 ,21 )/رانودا ــناخ(د ـحمياحمدي، 

895, 896, 919, 920, 921, 922, 923 ,
955, 956, 963, 998, 1004  

  777, 541, 495/ عبدالرحيماحمدي، 
, 505, 462, 236, 187 /مسعوداخگر، 

513 ,833 ,835  
  295 / مهدي,اخوان ثالث

  513/  صنايع مستظرفههادار
  1058, 1057/ اداره بازرگاني شوروي

  777/ نالدي شمسسلطاني،  اديب
  642, 640, 637, 584, 572 /اراك
, 161, 160, 121, 91, 64 ,63 / تقي،اراني
512 ,513 ,559 ,662, 759 ,958 ,1049, 

1097  
, 658, 384, 50, 25, 19, 14/ ارتدكس

794 ,946 ,1118  
  1077/ ارتش جمهوري اسالمي ايران

  111/ ارتش رايش سوم
, 68, 67, 66, 56/  شورويارتش سرخ

106 ,109, 110 ,258 ,379 ,381, 637 ,
661 ,785 ,803 ,810 ,1031 ,1049 ,

1085 ,1086  
  570/ ارتش ملي آذربايجان

  808 /ايوانوويچ مال خازارتي پونوف، 
  495, 192, 191/ اردبيل

  209/ محمدرضااردبيلي، 
  199/ لطفعلياردبيليان، 

  955, 725/ اردن

  533/ )نشريه(اردوي صلح 
  558 ،62/ ارژونيكيدزه، سرگو

  754/ )فيلسوف يوناني(ارسطو 
  80/ حسنارسنجاني، 

  60/ قاسمپيما،  ارض
, 239, 238, 139, 125, 124/ ، عبداهللارگاني

456 ,496 ,555 ,637 ,638 ,644 ,715  
  864, 831 ,237, 187 /ارمنستان شوروي

, 41, 40, 39, 38, 34, 33, 20, 13, 12/ اروپا
42 ,43 ,49 ,50 ,52 ,85 ,111 ,160, 164 ,

177 ,206 ,211 ,244 ,256 ,296 ,309 ,310 ,
353 ,385 ,390 ,393 ,559 ,560 ,608 ,609 ,
664 ,665 ,684 ,687 ,712 ,715 ,728 ,729 ,
730 ,754 ,758 ,760 ,764 ,785 ,786 ,874 ,
887 ,905 ,1009 ,1020 ,1023 ,1096 ,1097 ,

1100 ,1112 ,1119 ,1120 ,1126 ,1127 ,
1129 ,1134  

  152, 93, 86/ پاي باختريارو
  656/ اروپاي جنوبي
, 56, 41, 39, 38, 36, 33, 25, 2/ اروپاي شرقي

67 ,68 ,84 ,149 ,191 ,192 ,195 ,258 ,298 ,
380 ,522 ,541 ,560 ,571 ,656, 656, 687 ,
754 ,783 ,830 ,890 ,996 ,1002 ,1012 ,

1125  
, 40, 39, 38, 36, 33, 17, 7, 6/ اروپاي غربي

41, 49 ,55 ,58 ,66 ,84 ,86 ,105 ,148 ,155 ,
175 ,178 ,181 ,188 ,205 ,206 ,211 ,257 ,
265 ,281 ,289 ,313 ,370 ,386 ,391 ,393 ,
528 ,535 ,542 ,558 ,562 ,608 ,609 ,645 ,



1146 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

649 ,656 ,657 ,658 ,666 ,674 ,683 ,
705 ,709 ,711 ,712 ,715 ,753 ,755 ,
819 ,821 ,824 ,831 ,863 ,864 ,889 ,
898 ,922 ,996 ,997 ,1002 ,1010 ,

1011 ,1113  
  41/ اروپاي مركزي

  726, 56/ اروگوئه
  534 )/نشريه (اروميه
  534, 209/ اروميه

  123)/ كتاب(انشعاب تا كودتا از 
  190/ ازبكستان

  651, 208/ ازمير
, 360, 325, 53, 49, 38, 31, 23/ اسپانيا
656 ,726  

  541/ احمداسپهاني، 
وزف ـج، )يــوويلـاشـوگــج( نـليتاـاس

, 14, 13, 12, 10, 9, 8 /چـويـونـاريــويس
20 ,34 ,63 ,66 ,88 ,95 ,109 ,110 ,

130 ,142 ,149 ,161 ,165 ,168 ,190 ,
203 ,241 ,242 ,258 ,301 ,355 ,559 ,
560 ,599 ,611 ,616 ,683 ,794 ,821 ,
822 ,824 ,825 ,1031 ,1032 ,1050 ,

1064 ,1098 ,1099 ,1103 ,1128  
  574, 111 ,73, 72/ استالينگراد

  651, 208/ استانبول
  610 )/كتاب (استبداد شرقي
  1096, 61/ استبداد صغير

  663/ استكهلم
  300/ الدين اسدآبادي، سيدجمال

  808/ وردي ميبا الاوغلي اهللا،  اوفاسداهللا
  99, 94/ ابوالقاسماسدي، 
  505, 267/ خسرواسدي، 
  545, 516 /هوشنگاسدي، 
  1120 ,1080, 1079 ,366/ اسرائيل

  8)/ كتاب(اسرار مرگ استالين 
  78/ اسفندياري، ثريا

  761/ )السلطنه محتشم(عباسقلي اسفندياري، 
  1116 ,530, 91/ )نيمايوشيج، (اسفندياري، علي 

  533 ./ ع،اسكافي
  689, 72 )/سرگرد (، محمداسكنداني

  92/ اسكندرميرزا
  533/ زهرهاسكندري بيات، 

  90 /ايرج ميرزااسكندري، 
, 79, 94 ,82 ,71 ,70 ,4, 3/ اسكندري، ايرج

106 ,107 ,108 ,110 ,111, 112 ,115 ,118, 
138, 139, 142 ,146 ,147 ,150 ,152 ,153 ,
154 ,155 ,156 ,158 ,159 ,163 ,167 ,169 ,
172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,180 ,
181 ,182 ,186 ,188 ,195 ,227, 228 ,234 ,
237 ,244 ,245 ,322 ,323 ,346 ,352 ,530 ,
533 ,665 ,866, 567, 647, 761, 819, 834, 
864 ,872 ,873, 876 ,898, 930 ,931, 954 ,
997 ,1001 ,1025 ,1094 ,1096 ,1097 ,

1098 ,1099 ,1100 ,1101 ,1102 ,1103 ,
1104 ,1105 ,1106 ,1107 ,1108 ,1109 ,
1110 ,1111 ,1123 ,1130 ,1131 ,1132 ,
1133 ,1136 ,1138  

  758, 757/ زهرااسكندري، 
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 ,90/ )محسـن( ميـرزا انـسليماسكندري، 
92 ,93 ,94 ,105 ,392, 529, 757 ,759 ,

762, 1066  
  1097/ اسكندري، عباس ميرزا

  529, 176, 99, 94/ باساسكندري، ع
  1096/ اسكندري، محمدطاهرميرزا

  1096 ,92 ,61 /يحيي ميرزااسكندري، 
  637 /اسكو

  378/ جواداسكوئي، 
  777 )/خانم (ديهيماسكوئي، 
  281/ عبدالفتاحاسماعيل، 

  866, 641, 640, 238/ محمداسمني، 
  1097/ اسميرنف

 وده ايرانـزب تــاي حــه ناد و اعالميهـاس
  382, 350 ،347)/ كتاب(

, 115, 108 )/تابـك(ا ـه  اهـاد و ديدگـاسن
156 ,272 ,292 ,295 ,305 ,308 ,309 ,
314 ,321 ,362 ,376, 398, 426  

  14 /اسنو، ادگار
  1116 / جان،اشتاين بك
  755/ اشتوتگارت

  216/ رضازاده،  اشرف
  115/ آقاميرسيد ،اشرفي

  659/ محسناشرفي، 
)/ كتاب(ري براي احسان طبري ـك تأثـاش

1139  
  1119/ اشكاني

  851, 833/ اصحاب يمين، مسعود
, 105, 100, 99, 92 ,91, 79, 70/ اصفهان

106 ,212 ,218 ,287 ,572 ,574 ,575 ,584 ,
602 ,637 ,640 ,759 ,762 ,766 ,808 ,989 ,

1025  
  1067, 614, 613, 612 /اصالحات ارضي

  218 ,209, 208/ منصورزاده،  اصالن
, 62 ] /آقايف [)قزوينيكامران (نصراهللا اصالني، 

63 ,91 ,559 ,661, 688  
  1113)/ كتاب(سم اصول فلسفه ماركسي

  651, 645 /اطريش
  921/ اعتراضيون

, 233 ,230 ,214 )/آذين به(محمود اعتمادزاده، 
237 ,740, 768, 770, 771, 772, 773, 774, 
775, 776 ,777, 778, 779 ,780 ,781, 782 ,
788  

  108/ اهللا نصرتاعزازي، 
  1025, 761, 566 /شهنازاعالمي، 

  574, 172 ,160, 127, 91/ يوسفافتخاري، 
  757/ مهنازافخمي، 

  896 ,895, 781)/نام مستعار احمد(اكبر افرا، 
  376 ,296)/ كتاب(افسانه طالهاي ايران 

  533/ ابراهيمافضل، 
 ,282, 83 )/نام مستعار آرش(، بهرام افضلي

693 ,695, 696 ,697 ,738  
  128 )/سرهنگ (افطسي

, 267, 207, 192, 86, 36, 33, 25/ افغانستان
275, 279 ,281 ,325 ,353 ,359 ,376 ,492 ,
522 ,523 ,561 ,562 ,571 ,687 ,727 ,785 ,
786 ,815 ,823 ,825 ,839 ,843 ,874 ,890 ,
892 ,893 ,894 ,895 ,919 ,920 ,960 ,997 ,
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998 ,1005 ,1006 ,1011 ,1068 ,1077 ,
1085 ,1086 ,1092 ,1105 ,1107  

  532 )/نشريه (افق آريا
  119, 115 /افكار، جهانگير

  126, 80/اقبال
  1100, 142, 134/ منوچهراقبال، 

اهللا  تـاه آيــدگـي از ديـالمــاد اســـاقتص
  287 )/كتاب (انيــود طالقــمحم دــسي

  506)/ كتاب(داري  اقتصاد سياسي سرمايه
  728/ اقيانوس هند

  376)/ كتاب(اكتبر و ضد اكتبر 
, 502, 264, 261, 259, 148 /الجزاير

726 ,786 ,830 ,960 ,1010  
  18 /.مالر براودر، 

  271/ سالوادور  ال
  565/ المپيك مسكو

  300 )/مجله( المنير
  426, 163, 108, 64 /ضياءالموتي، 

, 107, 105, 94, 73/ نورالدينالموتي، 
108 ,112, 127 ,163  
الهام

�
  842 ,839, 837/ گنادي بيچكوفك

  707 /يگوراليانسگي، ا
  209, 207/ امارات عربي

  813 ,796, 226)/ ع (امام علي
  122, 121/ امامزاده عبداهللا

  115/ اماموردي، حسن
, 106, 98, 96 ,87, 72/ امتياز نفت شمال

107, 138 ,164 ,1022, 1024 ,1031 ,
1049 ,1050, 1067 ,1072 ,1124, 1125  

  200/ صابرامراهي، 
  324 )/مجله (اميد

  717, 713, 537 )/نشريه (اميد فردا
  505/ يموريامير ت

  781/ سهيالاميرابراهيمي، 
  318/ اصغر علياميراني، 

 ,150 ,146 ,74)/ خسرو( بابك ،اميرخسروي
174, 187, 204, 206, 236, 463, 498, 505, 
514, 566, 650, 711, 728, 777, 867, 888 ,
889 ,890, 898, 899, 907, 912, 920, 924, 
930, 931, 938, 945 ,961, 994, 997, 998, 

1003, 1004  
 ,116 ,115, 108 ,107, 94/  علي،خيزي امير
146 ,162 ,163, 168, 169, 174 ,187 ,1098  

  148/ الدين شمساميرعالئي،  
  148 )/سرتيپ(ي امين

  1097 ,314, 112, 81, 80, 78/ ، علياميني
  639/ محمداميني، 

  794)/ سازمان اطالعاتي شوروي(د .و.كا.ان
حاد شوروي ـ انستيتوي انتشارات آكادمي علوم ات

  27/ فلسفه
  527/ انتشارات آينده زن
  587, 527, 267/ انتشارات ابوريحان
  659, 65/ انتشارات اطالعات
, 528, 496, 385, 64, 8/ انتشارات اميركبير

614 ,755 ,1095 ,1112 ,1123  
  379/ انتشارات پاژنگ

, 16, 13, 12, 11, 10 / مسكوانتشارات پروگرس
18 ,23 ,320, 678 ,1113  
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  315/ انتشارات پويش
  360/ انتشارات پيام

  1118/ انتشارات پيك ايران
, 102, 98, 95, 66, 17/ انتشارات توده

293 ,323 ,347 ,351 ,355 ,385 ,522 ,
523 ,525 ,526 ,527 ,528 ,564 ,587 ,
610 ,623 ,1042 ,1115  

, 248, 129, 108/ انتشارات حزب توده
249 ,254 ,256 ,262 ,265 ,267 ,272 ,
283 ,292 ,312 ,317 ,318 ,341, 357 ,
358 ,365 ,386 ,601 ,755, 1020 ,1119  
/ زب دمكراتيك مردم ايرانــارات حــانتش
896  

  267/ انتشارات حيدر بابا
  301/ انتشارات خاور

  609/ انتشارات خوارزمي
  92/ انتشارات رازي
  309/ انتشارات رسا

  707, 267/ انتشارات روزبه
  527/ ارات رهاوردانتش

  686/ انتشارات سازمان جوانان توده
ازمان جوانان و دانشجويان ــارات ســانتش

  616/ دمكرات ايران
  754/ انتشارات شرق
  793/ انتشارات صدرا

  95/ انتشارات علم
  1131, 898/ انتشارات علمي

  26/ انتشارات فدائيان اكثريت
  660/ انتشارات مؤسسه تحقيقاتي رائين

  60/ ت مازيارانتشارا
  127/ انتشارات محبوب

  1103, 834 /انتشارات مرد امروز
  30)/ امريكا(انتشارات مك ميالن 

  298/ الملل نشر بينانتشارات 
  268/ نشر تندرانتشارات 
  316/ نشر دانشانتشارات 
  54, 52/ نشر درفكانتشارات 
  260/ نشر دورانانتشارات 

  612/ انتشارات نشر گسترده
  360/ گفتارنشر انتشارات 

  660/ انتشارات نشر گونش
  55/ نشر نيانتشارات 

  55/ انتشارات ياشار
  267/ انتشارت اخگر و پيك ايران

 ,66 ,65 ,48 ,13 / انگلستانانتليجنت سرويس
84, 358, 360, 660, 709, 1002 ,1021 ,

1034 ,1079 ,1080 ,1087  
  MI-5 /(659(انتليجنس سرويس انگلستان 

  MT-6/( 310 ,837(گلستان انتليجنس سرويس ان
  92/ انجمن آدميت

  468/  تهرانيانجمن آذربايجانيها
  91 )/قزوين(انجمن پرورش 
, 359, 358, 357 ,349, 348 /انجمن حجتيه

360 ,361 ,368, 378 ,405 ,492 ,493 ,494  
  345/ انجمن حقوقدانان ايراني

  704/ انجمن حقوقدانان دمكرات ايران
  776/  شوروي  ـ انانجمن روابط فرهنگي اير

  600/ انجمن كمك به دهقانان ايران
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  300/ انجمن محمديه
اي ـوراهـها و ش ن همبستگي اتحاديهـانجم

  704/ كارگري
ران و زحمتكشان ـن همبستگي كارگـانجم
  593, 578/ ايران
/ اميونـون عـي اجتماعيـاي غيبــه نـانجم

1123  
, 301, 300, 299, 151, 46, 38/ اندونزي 

686 ,1112  
انجمن ايران و آلمان (انستيتو گوته تهران 

  778/ غربي
  200/ انستيتوي ادبيات

  571/ انستيتوي اقتصاد جهاني
  786/ هاي صلح جهاني انستيتوي پژوهش
  786/ هاي صلح كانادا انستيتوي پژوهش
  18/ هاي كارگري انستيتوي پژوهش

  199/ انستيتوي تاريخ آذربايجان شوروي
 ,200/ ي آذربايجانـساورشناـوي خـانستيت
201  

ته به ـلل ـ وابسـالم نـط بيـوي روابـانستيت
  826/ وزارت خارجه شوروي

  1113/ المللي يتوي روابط بينتانس
  200/ شناسي و ادبيات انستيتوي زبان

  827/ شناسي مسكو يتوي شرقتانس
/ ورويـادمي علوم شـفه آكـوي فلسـانستيت
339  

  571/ انستيتوي فلسفه شرق دور
, 600, 473, 119, 115 /صادقصاري، ان

602 ,603 ,604 ,606 ,626 ,909  

  237/ صفرانصاري، 
  534/ خليلانقالب آذر، 

 ,54, 48, 47, 13 ,4, 3, 2/ انقالب اسالمي ايران
60 ,61, 69 ,79, 81 ,82 ,85, 87 ,89 ,98 ,

100 ,101 ,102, 103, 116 ,117 ,118 ,119 ,
120, 136, 139 ,145, 155 ,157 ,158 ,159 ,
177, 186, 191, 195, 199, 203 ,206, 210, 
214, 215 ,225 ,226 ,227 ,229 ,230, 233, 
234 ,239, 243, 244 ,245 ,246, 270 ,272 ,
273 ,274 ,275 ,276 ,277 ,278, 280 ,281 ,
283 ,287 ,289, 291, 292 ,307 ,310, 314 ,
321 ,322, 335, 336, 344 ,345, 346 ,348, 
349, 352, 357, 364, 365, 368, 372, 374, 
375, 380, 381, 382 ,393 ,395 ,397 ,398 ,
420 ,427 ,449 ,450 ,459 ,478 ,481 ,496 ,
497 ,513 ,516 ,536 ,553 ,561 ,562 ,563 ,
567 ,573 ,600 ,619 ,620 ,626 ,638 ,647 ,
662 ,666 ,703 ,709 ,712 ,725 ,728 ,729 ,
730 ,740 ,761 ,787 ,789 ,815 ,828 ,831 ,
836 ,936 ,937 ,950 ,1009 ,1011 ,1018 ,

1030 ,1033 ,1085 ,1086 ,1089 ,1095 ,
1096 ,1101 ,1103 ,1105 ,1106 ,1107 ,
1118 ,1133  

, 265, 251 ,190, 15, 9, 8 /1917 انقالب اكتبر
279 ,280 ,325 ,355 ,393 ,588, 678 ,679 ,
682, 686, 738, 755 ,783 ,821, 994 ,1037 ,

1065 ,1066 ,1073 ,1127  
  992, 663, 49, 46, 14 /انقالب چين

  58, 54, 52, 50)/ كتاب(انقالب در انقالب 
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, 287, 270, 157, 101, 59/ انقالب سفيد
308 ,309 ,315 ,610 ,860 ,943 ,1132  

  752/ انقالب صنعتي اروپا
  752, 257/ انقالب كبير فرانسه

  992, 663, 53, 51, 50, 49/ انقالب كوبا
  992, 49/ ويتنامانقالب 
بخش ملي دوران معاصر  هاي رهائي انقالب

  267, 260 ,330/ )كتاب(
, 27, 20, 15, 8, 7, 5/ ، فريدريشانگلس

30 ,31 ,33 ,34 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,
49 ,52 ,53 ,54 ,55 ,58 ,102 ,256 ,

257 ,258 ,297 ,316 ,319 ,372 ,373 ,
376 ,385 ,389 ,390 ,392 ,506 ,528 ,
558 ,599 ,609 ,610 ,616 ,677 ,678 ,
683 ,684 ,705 ,782 ,926 ,941 ,992 ,

1115 ,1127 ,1128 ,1130  
, 40, 30, 19, 18, 12, 7, 2 ,1 /ستانانگل
43 ,44 ,45, 64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,71 ,
72 ,73 ,75 ,76 ,87 ,93 ,95 ,106 ,107, 

109 ,110, 112, 113 ,114 ,120 ,121 ,
128, 129, 136 ,137 ,140 ,141 ,165 ,
169, 206, 212, 257, 272 ,298 ,304 ,
306 ,307, 308 ,310 ,348, 361 ,379 ,
530 ,561 ,576 ,614 ,645 ,651, 659 ,
660 ,661 ,761 ,776 ,783 ,786, 818 ,
827 ,838 ,839 ,861, 887, 1002 ,

1065 ,1066 ,1079 ,1080, 1099, 
1113 ,1124  

  65 )/نژاد (نانگلوساكسو

انگليس 
�

   انگلستان
  209/ انواري، جواد

انور 
�

   احمدي، حميد
  47/ ، يوسفانور خوجه

  997 ,919, 907 /حسينانورحقيقي، 
  209/ عباسانورحقيقي، 

  807/ يورياواروف، 
  807 /اودپوف، گنادي پتروويچ

  1120/ اورشليم
  1007 /كنعاناورن، 

  609 )/شاه تيموري هند (اورنگ زيب
  1007 /تورگوت، اوزال

  393/ اوكراين
  706, 91 /والتراولبريخت، 
, 262, 246, 231 ,158/  روستيسالو،اوليانفسكي

263 ,267, 298, 311, 329, 825, 929  
  39/ اوليانو، الكساندر

  1100)/ كتاب(اومانيته 
  1112/ اونيورسيته شارل

  1136 ,296, 129)/ زندان (اوين
  762 /اهواز

 اياالت متحده
�

   آمريكا
  300/ ايالت سمترا

  23 )/خانم(دولورس ،ايبار وري
, 206, 56, 45, 42, 38, 34, 31, 23, 20/ ايتاليا
212 ,213 ,303 ,325 ,645 ,651 ,656 ,658 ,
887  

  315)/ كتاب(ايران امروز 
  1108/ ايران كنترا
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  534 )/نشريه (ايران ما
  528, 92)/ نشريه (ايران نو

ن ايران و قدرتهاي بزرگ در جنگ جها
  379 )/كتاب (دوم

   در اكثر صفحات/ايران
  91/ عزيزايراندوست، 

  91/ ايركوتسك
  816, 215, 148/ ايرن

  885, 864, 187/ ايروان
 ,628 ,585, 374, 237/ فاطمهايزدي، 

635, 762 ,763, 764  
  528)/ نشريه(ايسكرا 

  828 ,315, 138 ,101 /ميخائيلايوانف، 
  886/ ايوانوا

  

  ب

  724)/ بولتن(نان با جوانان و نوجوا
  169, 146, 116, 115/ غالمعليبابازاده، 

  637, 472 /بابل
  51, 50/ باتيستا

, 602, 584, 218/ )اهــرمانشـك (رانــباخت
640 ,762 ,766  
  Baden /(210(بادن 

  826/ بارانف
  79/ مالمصطفيبارزاني، 
  364/ منصوربازرگان، 

 ,352, 309 ,308 ,225 /بازرگان، مهدي
354  
  352 )/كتاب (بي ارزشهابازيا

  23 /.اي.مباسمانف، 
  1098, 143, 142/ باشكيروف

  80/ باشگاه فخرآباد جبهه ملي
  80/ باشگاه كاخ

  80/ باشگاه مهران
  836/ اكبر باغبان فردوس، علي

  1116, 99/ بان باغچه
  1096)/ زندان باغشاه(باغشاه 
  61/ باغشاه
  206/ باقرپور

, 463, 229 ,234, 230/ ابوترابباقرزاده چهره، 
496 ,515 ,516  

  639, 628, 374, 236, 213, 145/ باقرزاده
  823 ,424 ,379, 161, 109/ ميرجعفر ،باقروف
  201/ صورتباقري، 

, 186, 167, 161, 150, 149, 91, 62/ باكو
187 ,197 ,199 ,200 ,201 ,379 ,570 ,571 ,
572 ,659 ,660 ,829 ,863 ,864 ,887 ,890 ,
891 ,893 ,894 ,904 ,913 ,922 ,998 ,1005, 

1032 ,1055 ,1096  
, 49, 41, 39, 38, 34 )/پرداز ريهــنظ (ونينـباك

390, 656  
  20 ,18 /.ربالشاكوف، 

  93/ مهديبامداد، 
  741)/ شهيد (، محمدجوادباهنر

  505 /بيژنباوندي، 
  201/ عليبايراملي، 

  386)/ كتاب(بحران در حزب ما 
  207/ بحرين
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  142, 133 ,129 ,93 /تيموربختيار، 
 ,483, 368, 345, 78 ,67/  شاپور،بختيار

489 ,778, 1067  
  716 ,249/ دادزاده، مهر بخشي

 ,504 ,267/ دينـال شمسزي، ـريـع تبـبدي
505, 514  

  20/ برادران كوهن بنديكت
  13/ رضابراهني، 

ها و  بيني اره جهانـها دربـررسيـي بــبرخ
  610)/ ابكت(جنبشهاي اجتماعي در ايران 

بررسي مختصر احزاب بورژوازي ليبرال در 
مقابله با جنبش كارگري و انقالبي ايران 

  296)/ كتاب(
ران در سال ـون ايـائل گوناگـي مســبررس

  353, 351 )/كتاب (1358
  686, 685/ برزيل

, 561, 560, 559, 238, 92, 25/ برژنف
686 ,815 ,816 ,1011 ,1128  

  21/ برژينسكي
  1062 /لدبرشت، برتو
, 229, 210, 186, 155, 79/ برلين شرقي

566 ,619 ,621 ,645 ,646 ,648 ,650 ,
664 ,665 ,674 ,691 ,730 ,768 ,874 ,

1100  
, 650, 535, 206, 177, 176/ برلين غربي

651  
 ,186, 177, 176, 155, 109, 79/ برلين
207, 208, 215 ,428 ,513 ,528 ,566 ,
621 ,650 ,651 ,665 ,674, 707 ,712, 

772 ,760 ,768, 887 ,1005 ,1100  
  658, 24/ انريكوبرلينگوئر، 

  685/ برمه
  706 /برن

  1116)/ كتاب(برناي تيره پشت 
  24, 6 ,5/ ادواردبرنشتين، 

  309/ عبداهللابرهان، 
 ,278 ,268 ,267 ,262 ,260/ كارنبروتنتس، 

329, 330, 686, 929  
  584, 572 /بروجرد

  65 )/اهللا آيت (سين، حاج آقا حبروجردي
  678/ بروكسل
, 866, 781, 779, 775, 230 /محمدتقيبرومند، 

893 ,894 ,896 ,902 ,903 ,919 ,920 ,922 ,
935 ,998 ,1006  

 لئون داويدويچبرونشتين، 
�

   تروتسكي
  822, 8/ بريا

 بريتانيا
�

   انگلستان
, 495, 130, 119, 115/ ، سيدمجتبيبزرگ علوي

758, 761 ,777  
  268/ احمد، بسطامي

  531 )/نشريه (بشر
  1067, 727, 621, 380, 357, 180, 145/ بغداد

  349 ,348, 308, 138 ,99 / مظفر،بقائي كرماني
  171)/ ركسرلش(بقايي 

, 474 ,462 ,237 ,206 )/برزو(فريبرز بقايي، 
627, 645, 646, 649  

, 115, 108, 107, 94, 91 ,76/ بقراطي، محمود
116 ,127 ,129 ,131, 134 ,135 ,143 ,146 ,



1154 )1320 ـ 1368(گيري تا فروپاشي  حزب توده از شكل

163 ,169 ,170 ,172 ,175 ,187 ,195 ,
204, 638 ,1029 ,1099  
  1120/ ، مناخيمبگين

  651, 645, 206, 12/ بلژيك
ه ـح در سـاي مسلـروهـها و نيـويكـبلش

  678)/ كتاب(انقالب 
, 205, 204, 187 )/وفيهـص (تانــارسـبلغ

542 ,601 ,738 ,1018  
  383/ بلوچستان

 ,381, 380, 231, 230, 79/ غني بلوريان،
383 ,902 ,920 ,921, 922, 924 ,998 ,

1005  
  206/ بن

  753, 49, 40/ ناپلئونبناپارت، 
  803 ,661 ,70, 106 ,62 /بندر انزلي

  576/ بندر ماهشهر
  458/ بندرتركمن
  642, 572 /بندرعباس

  373/ كوهنبنديت، 
  1113)/ كتاب(بنياد آموزش انقالبي 

  554/ بنياد شهيد
 ,246, 225, 85, 83 / ابوالحسن،صدر بني

310 ,337 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,
365 ,366 ,435 ,552 ,670 ,926 ,931 ,

1055  
  532/ سيدعباسصدر،  بني

  532 )/نشريه (به سوي آينده
  533 )/نشريه(به سوي بيداري 

, 109, 102, 76 )/نشريه (وي حزبــبه س

121 ,321 ,347 ,389 ,457 ,535 ,651 ,664 ,
1059  

  20, 18)/ كتاب(به كجا و با كه؟ 
  60 /بهپور، علي

  190 /)زاده آخوند(سيروس بهرام، 
 ,105, 94 ,91 ,77 ,76 ,64/ بهرامي، محمد

107, 108, 112, 115, 116, 119, 129, 133, 
134, 135, 139, 143, 162, 163, 169, 170, 
600, 649, 709  

  60/ صمدبهرنگي، 
  260 /.ببهزادي، 
, 186, 182, 159, 155, 147/ منوچهربهزادي، 

187, 188 ,215, 216 ,228 ,229 ,235 ,240, 
247 ,310 ,338, 373, 448 ,462 ,463 ,496 ,
515 ,527 ,535 ,537 ,541 ,542 ,544 ,545, 
549, 550, 551 ,591, 592, 596 ,601, 625 
649 ,674 ,713 ,740, 741 ,762 ,769 ,770 ,
781 ,788 ,836, 881 ,1017 ,1043 ,1075, 

1106, 1121  
  213 ,206/ وشنگبهزادي، ه

  503 ,499 )/دكتر(، سيد محمدحسين بهشتي
  729 ,218 /سيمابهمنش، 
  241, 62, 9/ بوخارين
  724, 204/ بوداپست

  642, 584, 572 /بوشهر
  862/ بوگدانف

  267/بوگوسالفسكي
  379 / سرريدر،بوالرد

  538 )/نشريه (بولتن اقتصادي
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 TUDEH(ي جوانان توده  ــن انگليســبولت

YOUTH /(718  
  538 )/نشريه (بولتن خبري

  538 )/نشريه (بولتن دهقاني
  538 )/نشريه (بولتن كارگري

  538/ بولتن هفتگي با جوانان و نوجوانان
  8/ بولگانين
  686, 685, 54, 53/ بوليوي

  66 /.گريگوري لبوندارفسكي، 
  379/ بوين

  165/ بي ريا، محمد
  649/ )دكتر (بيات

  757/ زهرابيات، 
يت دوره اول ـنده اقلـايـنم(ان ــ اوش بيت

  851 )/مجلس
  842, 839, 837 ,835/ گناديبيچگوف، 

  300)/ كتاب(بيداري آسيا 
  757 ,533 )/نشريه (بيداري ما

  1134, 1137 ,1133, 309 )/كتاب(بيراهه 
  528 )/نشريه (بيرق عدالت

  637/ ميرزاعليبيرنگ، 
  730, 726/ بيروت

  42, 40)/ صدراعظم آلمان(بيسمارك 
  393)/  سفيديهروس(بيلوروس 

م ـي در كمونيسـي چپگرائـودكـاري كـبيم
 ,373 ,297 ,282 ,277 ,104)/ كتاب(

386, 588  
  

  

  پ

  680/ پطرزبورگ سنپادگان 
  520, 141/ مرغي قلعهپادگان 
  680/ كرونشتاتپادگان 
  680 /مسكوپادگان 
  680 /هلسينگورثپادگان 

  823 ,164/ پادگان، صادق
  79 ,73)/ حزب(پارتي دمكرات كردستان 

  626/ پارچين
  79/ ، سياوشپارسانژاد

, 204, 187, 176, 167, 41, 40, 15, 13/ پاريس
206 ,210 ,323 ,355 ,611 ,650 ,756 ,759 ,
768 ,791 ,898 ,997 ,1096 ,1102  
 ون حاكم بر حزبـفراكسي» ونامهـهج«خ به ـپاس

 ,922 ,897 ,896, 894, 893, 871 )/كتاب(
924, 935, 1001  

  921)/ كتاب(گيران  پاسخ به توبه
  305/ پاكستان

  627 /اهللا شكرنژاد،  پاك
  1011, 730 /پاناما

  929 ,825, 564 ,329 ,238/ وريسپاناماريف، ب
  730/ ماريوپانتر، 

  148 /نيكاليپاولويچ، 
  50/ پايگاه نظامي مونكادا

  681, 12 /روگرادطپ
, 563, 537, 331, 235, 204, 203, 145/ پراگ
564 ,565 ,566 ,649 ,708 ,724 ,729 ,873 ,
874 ,1115  

  685, 656 /پرتغال
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)/ نام مستعار خسرو( محمدمهدي ،پرتوي
120, 210, 215, 217, 218, 229, 236, 
464, 474, 475 ,476, 479 ,491, 640, 
663 ,664 ,665, 667, 668 ,669 ,671 ,
672, 675, 676 ,677, 696 ,698, 796, 
836, 837 ,838 ,839 ,844, 1020, 

1043 ,1047 ,1053 ,1054 ,1058  
  237 /)بهرام(هادي پرتوي، 

  537 ،531 )/ماهنامه(پرسش و پاسخ 
  778/ باقرپرهام، 

  685/ پرو
  25 )/سازي دگرگون(پروستاريكا 

  534/ غالمعليپرويزي، 
 ,107 ,106, 95 / محمد،پروين گنابادي

108, 112, 163, 530 ,777  
  827)/ آكادميسين(پريماكف 
  191 )/سروان (پزشكيان

, 1001, 997, 920, 884 )/نشريه (پژواك
1003  
  91/ محمودپژوه، 

  71)/ كلنل(پسيان، محمدتقي خان 
  1107)/ امپراطوري(پطركبير 

  571 /پكن
  637/ پل سفيد

  127/ پل ورسك
  808 /والديمروسيلي يوويچپالخ تي، 

, 241, 44, 39, 9, 8, 7 / گئورگي،نفپلخا
257 ,272 ,386 ,611, 657  
  92, 25/ بورو پليت

  176/ پليس آلمان
  942, 39/ پليس تزاري

  656/ پليس سياسي تزار
  1003/ پليس شوروي

  206/ پناهي
  877 )/مازيار(پهلوان، محمدزمان 

  1117)/ زبان(پهلوي 
 ,761, 760 ,757, 567, 72/ رفـاشوي، ـپهل

1111  
 ,87, 71, 65 ,64 ,63 )/خانرضا (رضاهلوي، پ

91 ,93, 95, 96, 97 ,160 ,162 ,172, 315, 
360 ,361, 513, 515, 528, 529, 541 ,661, 
662 ,687, 689, 709, 761 ,1027 ,1065 ,

1066 ,1067 ,1095 ,1097 ,1124, 1135  
  1112, 1111 )/ديبا(فرح پهلوي، 

 ,350, 120 ,87 ,74)/ شاه(پهلوي، محمدرضا
730, 759, 1124  
  1139/  كارل,پوپر

  825 )/سرهنگ (پوپوف
  200/ طاهرهپورآهم، 

  774, 773/ ناصر، رپورپيرا
  504/ نيرهپوردانايي، 
  775, 774 ,773/ هوشنگپوركريم، 

, 204, 165 ,102, 57, 15/ محمدپورهرمزان، 
236 ,252 ,256 ,277 ,283 ,297 ,385 ,387 ,
463 ,473 ,496 ,522 ,523 ,564, 836, 939 ,

1020 ,1042, 1064, 1065  
  144 )/سرگرد (، محمدقاسمپوالددژ

  267 /.اپويا، 
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  59 ,58, 57 ,56/ امير پرويزپويان، 
 ,733 ,717, 537 ,324 /)نشريه(پيام مردم 

738, 739  
  150/ ، اسماعيلپيش نمازي

ها  وژيـرد ايدئولـي ـ نبـپيشاهنگ انقالب
  23)/ كتاب(

, 63, 62 )/جوادزاده (، سيدجعفروري پيشه
91 ,92 ,95, 106 ,109 ,149 ,160 ,161 ,

162 ,165 ,167 ,173 ,176, 191, 534, 
559, 823, 1030 ,1031 ,1032, 1050, 

1095  
  533 )/نشريه (پيك صلح

, 528 ,513 ,383 ,340 ,63 )/مجله( پيكار
535 ,542 ,649, 712  

  528 )/مجله (پيكان
  830 /پيال، محمدعلي

  141, 78/ ادپيمان بغد
  1008/ پيمان ناتو

  286/ اهللا پيمان، حبيب
  533 )/نشريه (پيوندما

  739/ سعيدپيوندي، 
  708/ پيونگ يانگ

  

  ت

 م پرولتريـاسيوناليسـري و پراتيك انترنوتئ
  27 )/كتاب(

  1003)/ مليت(تاجيك 
, 270, 269, 191, 190, 187/ تاجيكستان

393  

  14 /تاچائو، لي
  617, 91 )/شناس ايران(تاردوف 

 1215ـ 1332عصر قاجار، (تاريخ اقتصادي ايران 
  612)/ كتاب) (ق. هـ 

  708)/ كتاب(تاريخ انترناسيونال 
 )/كتاب (روزـتان تا امـان باسـران از زمـتاريخ اي

315  
  1119, 753)/ كتاب(تاريخ تمدن 
  66)/ كتاب(طلبي آمريكا در ايران  تاريخ توسعه

  386/ تاريخ حزب كمونيست اتحاد شوروي
  317, 138, 101)/ كتاب(تاريخ نوين ايران 

  829, 91/ تاشكند
  477 /تاالر رودكي

  843/ تايباد
  614/ تايوان
, 164, 163, 110, 109, 106, 79, 61/ تبريز
165 ,190 ,199 ,207 ,208 ,211 ,218 ,379 ,
380 ,534 ,571 ,574 ,659 ,688 ,989 ,1030  

  61/ ابراهيم شيختبريزي، 
  296)/ كتاب(رداد  م28تجربه 

 )/كتاب (داري تجربه تاريخي راه رشد غيرسرمايه
267  

  538 )/نشريه (تحليل هفتگي
  218/ مسعودتدين، 

  554 /ترابي، محمدعلي
  65/ آلن چارلزترات، 

  690 )/مجله( ترقي
  642, 602, 375 /تركمن صحرا

  891, 190/ تركمنستان
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, 609, 360, 301, 209, 208, 207/ تركيه
645 ,650, 651 ,687 ,823 ,827 ,1007 ,

1008 ,1039  
, 241, 53, 13, 12, 11, 10, 9/ تروتسكي

301  
  13 )/كتاب (تروتسكيسم ـ دشمن انقالب

  138 )/مجله (ترود
  690 )/ژنرال (ترودو

  861 /چارلزترولين، 
  67, 66/ ترومن

  300)/ كمونيست هلندي(تريبونيست 
  39)/ الكساندر دوم(تزار 

  756 ,755/ اكالرتسكين، 
, 45, 20 ,17, 16, 14/ گ، مائوـه تونــتس
46, 47 ,49 ,50 ,54 ,55, 58, 91 ,258 ,

373, 599, 611  
  91 )/ژنرال (.، متسويگون

 ,109 ,76, 4/ تشكيالت دمكراتيك زنان
235 ,249 ,417 ,418 ,419 ,420 ,421 ,
463 ,537 ,560 ,566, 567 ,591 ,592 ,
635, 704 ,752 ,756 ,757 ,759 ,761 ,
762 ,763 ,765,  767  

  534/ هانگيرتفضلي، ج
  831, 829, 660 /تفليس

  546, 545, 543 ,374 /بهمنزاده،  تقي
  1123, 93, 62/ ، سيدحسنزاده تقي

  637 /تكاب
  656)/ پرداز نظريه(تكاپف 
  44, 39/ تكاچف

  617, 609 )/كتاب(تكامل فئوداليسم در ايران 
, 542 ,132 /)انهاـرستـالت كل شهـتشكي(تكش 

638, 710,  
  505/ عباستكيه، 

, 531, 530, 119 ,115/ نـحسيدـمحمدن، ـتم
541  

  866, 779, 233, 230/ فريدونتنكابني، 
  91 /)اسماعيلي (سيدمحمدتنها، 

  1100 ,931, 228 )/مجله( تهران مصور
, 73, 67, 64, 63, 61, 55, 52, 17, 9, 4/ تهران

74 ,76 ,79 ,82 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,99 ,
100 ,105 ,106 ,109 ,110 ,111 ,115 ,121 ,
126 ,127 ,131 ,133 ,134 ,135 ,140 ,144 ,
145 ,148 ,153 ,154 ,155 ,160 ,162 ,163 ,
164 ,165 ,166 ,170 ,200 ,207 ,209 ,211 ,
213 ,215 ,218 ,226 ,228 ,229 ,230 ,232 ,
234 ,249 ,268 ,275 ,287 ,298 ,305 ,306 ,
315 ,316 ,326 ,351 ,356 ,374 ,420 ,423 ,
425 ,429 ,431 ,466 ,467 ,469 ,473 ,474 ,
476 ,478 ,480 ,486 ,487 ,508 ,518 ,520 ,
526 ,527 ,541 ,542 ,562 ,563 ,564 ,567 ,
569 ,574 ,575 ,576 ,579 ,581 ,583 ,585 ,
603 ,621 ,622 ,623 ,624 ,625 ,626 ,627 ,
628 ,629 ,630 ,633 ,634 ,635, 636 ,638 ,
645 ,646 ,647 ,659 ,662 ,663 ,676 ,677 ,
690 ,708 ,710 ,713 ,722 ,730 ,737 ,740 ,
745 ,756 ,761 ,762 ,764 ,765 ,771 ,773 ,
776 ,796 ,806 ,823 ,828 ,831 ,833 ,836 ,
851 ,852 ,860 ,867 ,868 ,873 ,885 ,886 ,
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887 ,888 ,913 ,946 ,1018 ,1019 ,
1030 ,1031 ,1051 ,1054 ,1072  
  79/ تهراني

  532 /اشرف. عتهراني، 
 اــالبي مـن انقـائل ميهـران و مسـوده ايـت
  293 )كتاب(
  565 ,564 )/نشريه ()اخبار توده(وده نيوز ت

  55 )/كشيش كلمبيايي (كاميلوتورز، 
  1098, 658/ تورز، موريس

  351/ توسلي
ران، ـسازمان دانشجويان دانشگاه ته(توسو 

  728)/ ه حزب تودهوابسته ب
)/ كتاب(ازماني ـتوضيحي درباره مسائل س

462  
  795/ عبداهللاتوكل، 

  18/ نُرمنتوماس، 
  64/ تونبروگ

  689, 91, 35 )/مارشال (تيتو
  664, 535, 317 ,216 /، هوشنگتيزابي

  996)/ پرداز نظريه(تيفوگل 
  661/ تيمورتاش

  608, 256 )/مورخ(نه  يرومي تي
  608 ,256)/ مورخ(يري  تي
  

  ث

  1098 )اتحاديه بزرگ فرانسوي(ت .ژ.ث
  78 /اهللا ، حبيبثابت
  649 )/دكتر (ثريا
  

  ج

  794/ برونو، جئوردانو
  19/ جامعة سياهان آمريكا

, 85/ اي ايراني در اروپاـه تـه سوسياليســجامع
309 ,874  

  309/ هاي نهضت ملي ايران جامعه سوسياليست
  614)/ كتاب(جامعه شناسي غربگرايي 

  354/ معه مدرسين حوزه علميه قمجا
  81/ جانسون
  574 ,91 /)دكتر (اهللا سالمجاويد، 
  217/ جاويدفر
  267/ عليرضاجباري، 
  826 /رانواوف،  جبرئيل

  161/ جبهة آزادي
  940/ جبهه آزاديبخش ملي

  366, 356/ جبهه پايداري
 ,670, 336, 335, 273/ جبهه دمكراتيك ملي

780 ,931  
  961/ جبهه صلح و آزادي

  346/ جبهه متحد آزادي ملي
, 276, 252, 228, 157, 46/ جبهه متحد خلق

290 ,314 ,329 ,334 ,343 ,348 ,367 ,381 ,
382 ,383 ,384 ,944 ,951 ,952 ,953 ,1000  

  783/ جبهه متفقين
  999/ جبهه ملي ايران

  345/ جبهه ملي چهارم
  349, 310, 309/ جبهه ملي دوم
  349, 310/ جبهه ملي سوم

, 148, 139, 138, 85, 77, 75, 67/ جبهه ملي
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158 ,170 ,245 ,295 ,305 ,308 ,309 ,
310 ,311 ,322 ,335 ,336 ,337 ,345 ,
346 ,347 ,348 ,349 ,351 ,352 ,354 ,
356 ,489 ,670 ,769 ,931  

  200/ عظيمجدايي، 
, 600, 538, 532, 437 )/نشريه (جرس

606  
  538, 528 )/نشريه (جرقه نو
  1097/ آذربايجانجريان 
, 924, 920, 898, 889 /انفصاليونجريان 

997 ,998  
  376/ جريان نفت شمال

  374 ,325 ,60, 59 /بيژنجزني، 
  301 ,300/ جزيره جاوه

  560/ جزيره رئونيون
  1118)/ كتاب(جستارهايي از تاريخ 

  76/ ، حسنجعفري
  541/ عباسجعفري، 

, 920, 781, 777 /يـدعلــمحمري، ـجعف
998, 1006  

  38/ جكسون، مايكل
  505/ جاللي

  477/ جلفا
  200/ محمدجليلي، 

  896 ,895)/ نام مستعار بهرام(اردشير جم، 
  612 /سيدمحمدعليزاده،  جمال

  757/ جمعيت اتحاديه زنان زحمتكش
  61/ آدميت جمعيت 

  598/ هاي مقيم تهران جمعيت آذربايجاني

, 560, 525 ,131 / هواداران صلح جمعيت ايراني
567 ,591 ,593, 703 ,704 ,782 ,787 ,788  

  756 /جمعيت بيداري زنان
جمعيت پناهندگان سياسي ايراني مقيم آذربايجان 

  199, 196 /شوروي
  598/ جمعيت تعاون با فلسطين

  300 )/بودي اوتومو( جمعيت تالش عالي
 ,567, 446 /حـواداران صلـاني هـت جهـجمعي
787  

  789, 769 /جمعيت حقوقدانان ايران
, 704 ,593, 554/ جمعيت حقوقدانان دمكرات

788 ,789  
  769/ جمعيت دفاع از زندانيان سياسي
  625/ جمعيت سوسياليست توده ايران

  891/ جمعيت صليب سرخ جهاني
  769/ جمعيت طرفداران حقوق بشر

  771, 130, 76/ جمعيت مبارزه با استعمار
  131/ جمعيت مختلط ملي

  756/ جمعيت نسوان وطنخواه
  752/ خواه هاي زنان جمهوري معيتج

  92/ جمهوري آذربايجان
, 117, 98, 86, 48, 32/ جمهوري اسالمي ايران

225 ,226 ,233 ,234 ,243 ,247 ,277 ,280 ,
285 ,337 ,353 ,357 ,359 ,362 ,368 ,381 ,
404 ,406 ,435 ,483 ,484 ,500 ,515 ,551 ,
553 ,557 ,563 ,572 ,632 ,666 ,692 ,695 ,
734 ,741 ,787 ,791 ,795 ,797 ,798 ,800 ,
802 ,804 ,806 ,807, 808 ,809 ,810 ,811 ,
812 ,814 ,816 ,817 ,818 ,819 ,845 ,846 ,
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862 ,867 ,924 ,925 ,926 ,927 ,929 ,
932 ,934 ,935 ,937 ,938 ,944 ,945 ,
946 ,947 ,948 ,949 ,953 ,956 ,957 ,
962 ,966 ,999 ,1001 ,1002 ,1005 ,

1007 ,1008 ,1013 ,1014 ,1016 ,
1017 ,1020 ,1021 ,1030 ,1034 ,
1036 ,1037 ,1038 ,1041 ,1042 ,
1043 ,1047 ,1054, 1061 ,1063 ,
1065 ,1069 ,1070 ,1071 ,1073 ,
1075 ,1076 ,1077 ,1078 ,1080 ,
1081 ,1082 ,1083 ,1085 ,1087 ,
1088 ,1091 ,1092 ,1093 ,1094 ,
1111 ,1125 ,1133 ,1137  

, 1018, 801/ جمهوري دمكراتيك آلمان
1025  

  952/ جمهوري دمكراتيك خلق
  953, 952/ جمهوري دمكراتيك ملي
  1003/ جمهوري روسيه شوروي

  650/ جمهوري فدرال آلمان
  1116/ جنانه

  318 ,80 /1342 خرداد 15جنبش 
  50 / ژوئيه26جنبش 

  1067, 1066/ جنبش آزاديبخش ايران
  38/ جنبش پانك

 ,190, 86 ,63)/ يالنــگ(ل ـگـش جنـبجن
1066, 1124  

  31/ جنبش جهاني كارگري
, 55, 22, 21, 20 ,19, 17 /جنبش چپ نو

263 ,312  

  753/ جنبش حقوق زنان
  736/ آموزي ايران جنبش دانش

  261/ جنبش رهائي بخش تانزانيا
  1040/  رهايي بخش ملي جنبش

  955/ جنبش صلح
  42/ ش كارگري آلمانبجن

  63, 62/ مشروطيتجنبش 
  1067/ جنبش ملي كردن صنعت نفت

, 706, 685, 661 ,62, 34/ جنگ جهاني اول
707 ,782, 942 ,1065  

, 65, 64, 46, 45, 35, 34, 2/ جنگ جهاني دوم
66 ,67 ,95 ,109 ,203 ,242 ,250 ,251 ,263 ,

278 ,298 ,301 ,559 ,650 ,683 ,685 ,707 ,
708 ,756 ,776 ,783 ,784 ,785, 786 ,821 ,
824 ,825 ,828 ,1124, 1039  

  1031/ جنگ جهاني سوم
  23 /)1939 ـ 1936(جنگ داخلي اسپانيا 

  376 /)كتاب(جنگ و صلح 
  753, 242, 50, 19/ جنگ ويتنام

  1120, 1118, 785/ جنگهاي صليبي
  730, 726/ جنوب لبنان

  607)/ نشريه(جهاد 
  757 )/نشريه (جهان تابان

 ,536 ,524 ,445 )/ماهنامه يا مجله(جهان زنان 
537 ,544, 545, 721 ,757, 763, 764  

  13 )/مجله( جهان نو
  777/ اميرحسين ،جهانبگلو

  532 )/نشريه (بين جهان
  1138, 823 /اهللا نصرت،  افشارلو جهانشاه
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  1054, 839, 698, 696, 676 /جهانگيري
)/ نام مستعار هوشنگ(شاهرخ جهانگيري، 

215, 216, 237, 664, 676, 677 ,696, 
837, 839, 842, 1043  

  108/ حسينجهاني، 
  217)/ عضو گروه تلخون( ارــواد نجــج

  160/ جوادزاده
  520/ جواديه
  717, 716 )/مجله( جوانان

)/ ان شرقيـآلم (FDJان ـوانان آزاد آلمــج
588  

  721 ,717 ,537 /)ماهنامه(جوانان توده 
  711, 534, 532 )/نشريه (وانان دمكراتج

  534 )/نشريه (انالرجو
  530/ ، عليجواهر كالم

  204, 127/ جواهري
  1006, 896/ عربعليجواهري، 
  625/ محمدعليجواهري، 

 ,112 ,107 ,77 ,76 ,3/ ينــ حس،جودت
115, 116, 118, 127, 129, 130 ,131, 
132 ,133, 134 ,135 ,139, 145, 146, 
153 ,158 ,159 ,161 ,163 ,169 ,170 ,
172 ,173 ,174 ,175 ,178 ,180 ,181 ,
183 ,184 ,185 ,186 ,188 ,194 ,195 ,
196 ,197 ,198 ,228 ,235 ,239, 245 ,
322, 426, 573, 577, 625, 626, 709, 
760, 1018, 1025, 1029, 1043, 1088  

  55, 50, 49 )/ژنرال (جياپ
  

  چ

  567 /چاندرا، رامش
  823 /ويكتورچبريكوف، 

  200 /هعادلچرنيك بلند، 
  25/ نكوچرني

  198, 149/ آذر چشم
)/ مجموعه داستان(ت ـاز اسـرمان بـان قهـچشم
1121  
, 360 ,298/ )سازمان اطالعاتي شوروي(چكا 
794, 821  

, 537, 503, 380, 204, 203, 33/ چكسلواكي
563 ,565 ,566 ,708 ,724 ,729 ,785 ,873  

  533 )/نشريه (چلنگر
  172/ چليپا

  17/ چنگيزخان
  588, 386, 373 ,113)/ كتاب (؟چه بايد كرد

  213/ چهاردهي
  762 )/كتاب (هاي درخشان چهره

, 56, 54, 53, 50, 49 ,38, 20 /، ارنستوگوارا چه
57 ,59 ,373  

  300 ,299)/ روحاني(چوكروآمينوتو 
  45, 14/ چيانكاي چك

  267./ چيركين، و
, 35, 32, 31, 24, 20, 17, 16, 15, 14/ چين

45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50, 58 ,67 ,151 ,152 ,
192 ,258 ,298 ,301 ,325 ,372 ,379 ,571 ,
599 ,727 ,783 ,784 ,786 ,992 ,1009 ,1128  
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  ح

  787 ،348، 138 /ابوالحسنزاده،  حائري
  1029/ صفيهحاتمي، 
, 267,463 , 239, 236 /اهللا هدايتحاتمي، 

506 ,514, 543, 545, 549, 551, 569 ,
570 ,572 ,689 ,695 ,832  

  136/  تير30حادثه 
  110/ حادثه آذربايجان
  1136/ حادثه سياهكل

  781 /بهرامحبيبي، 
  354/ حبيبي، حسن

 ,229 ,215, 145/  بجستاني، عباسحجري
230, 234 ,235 ,240 ,248 ,374 ,462 ,
464 ,474 ,477 ,478 ,479 ,486 ,507, 
508 ,523 ,527, 532, 585 ,619, 622 ,
626 ,627 ,628, 629 ,640, 669 ,671 ,
714 ,796 ,852 ,1018 ,1043 ,1070  

  528 )/نشريه (حريت
  214 /حزب اتحاد دموكراتيك مردم ايران

  89 /حزب اجتماعيون
  98, 66 /حزب اراده ملي

  345, 308, 166, 74, 67/ حزب ايران
, 1013, 729 ,726, 725/ حزب بعث

1037 ,1042 ,1069  
, 104, 16, 11/ يهـ روسويكـزب بلشــح

392, 528 ,615 ,657 ,678 ,681 ,684  
  308/ حزب پان ايرانيسم

  960/ حزب پيشاهنگ سوسياليستي
  606, 542, 535)/ نشريه (حزب توده

ه ـحزب توده ايران در مبارزه براي تشكيل جبه
  307 )/كتاب (راتيكـي و دمكـد ملـواح

  310 )/جزوه(موملي س زب توده ايران و جبههـح
)/ جزوه( مصدق حزب توده ايران و دكترمحمد

295, 376  
 اـن انقالبي مـائل ميهـران و مسـوده ايـزب تـح
  366, 346 ,342, 334, 295 ,98)/ كتاب(

 خواهد گويد و چه مي حزب توده ايران، چه مي
  95 )/كتاب(

  اكثر صفحات/ حزب توده
, 669, 490, 365, 355/ حزب جمهوري اسالمي

849 ,850 ,851  
  489/ خلق مسلمان جمهوري حزب

  955/ خواه آمريكا حزب جمهوري
  74/ حزب جنگل

  308/ آمريكا حزب دمكرات 
  949/ حزب دمكرات كردستان عراق

, 174, 109 ,79, 68/ حزب دمكرات كردستان
225 ,231 ,273, 336, 379 ,380 ,381, 382 ,
383, 552 ,703, 704 ,945 ,951 ,1039  

  955/ حزب دمكرات مسيحي آلمان غربي
  955/ ي ايتالياحزب دمكرات مسيح

  304, 74 /حزب دمكرات
  874, 36/ حزب دمكراتيك خلق افغانستان

, 891, 890, 562 /حزب دمكراتيك مردم ايران
924 ,931 ,957 ,961 ,962, 994 ,995 ,997 ,
998 ,999 ,1000 ,1002 ,1003 ,1008 ,1009 ,

1010  
  384/ حزب رزمندگان
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 ,309, 308/ حزب زحمتكشان ملت ايران
348  

/ سوسيال دمكرات كارگري روسيهحزب 
7 ,385 ,386 ,657 ,678  

  40/ حزب سوسياليست اسپانيا
  40/ حزب سوسياليست فرانسه

ان ـده آلمـياليست متحـزب سوسـح
  874, 827, 648 /دمكراتيك

/ ان شرقيـده آلمـياليست متحـحزب سوس
155 ,197  

, 620/ انـده آلمـياليست متحـزب سوسـح
827 ,1100  

/ هاي نهضت ملي ايران ستحزب سوسيالي
308  

  975/ حزب طبقه كارگر
  528, 63, 62 /حزب عدالت

  35/ حزب كار آلباني
  1008 ,960/ حزب كار تركيه

  269/ حزب كارگر اسرائيل
, 269 ,112 ,40/ حزب كارگر انگلستان

1132  
  85/ حزب كارگران انقالبي ايران
  13/ حزب كارگران سوسياليست

, 30, 25 /حزب كمونيست اتحاد شوروي
32 ,35 ,150 ,158, 231 ,235 ,238 ,

393 ,560 ,561 ,648 ,687 ,798 ,801 ,
815 ,816 ,821 ,825 ,827 ,828 ,995 ,

1053 ,1056 ,1085 ,1102 ,1105 ,1113  
 /ورويـان شـت آذربايجـونيسـزب كمـح

92 ,109, 161, 231 ,816 ,823, 826 ,1031, 
1032 ,1105  

  24 ,23/ حزب كمونيست اسپانيا
  706, 620/ حزب كمونيست آلمان شرقي

  827, 706, 650/ حزب كمونيست آلمان
, 36, 25, 21, 19, 18/ حزب كمونيست آمريكا

1000  
  301, 299, 47, 36/ حزب كمونيست اندونزي

, 666, 659 ,658/ حزب كمونيست انگلستان
821 ,1113  

, 658, 565, 24, 23/ حزب كمونيست ايتاليا
726 ,1008 ,1010 ,1130  

, 64, 63, 62, 48, 12, 2/ حزب كمونيست ايران
68 ,85 ,87 ,89 ,94 ,160 ,190 ,301 ,513 ,

559 ,615 ,660 ,661 ,666 ,688 ,709 ,913 ,
914 ,917 ,1063 ,1064 ,1065 ,1066 ,1124  

, 412, 119, 36, 25/ لغاحزب كمونيست پرت
658 ,726  

  960/ حزب كمونيست تايلند
  1008, 1007, 960 /حزب كمونيست تركيه

  1112/ حزب كمونيست چكسلواكي
, 151, 45, 35, 24, 14/ حزب كمونيست چين

156 ,571 ,784  
  35/ حزب كمونيست روماني

  24/ حزب كمونيست ژاپن
  210/ حزب كمونيست سوئد

  370, 36/ حزب كمونيست سوريه
, 36, 35, 31, 26, 24/ حزب كمونيست شوروي

63 ,91 ,95 ,113 ,130 ,146 ,147 ,148 ,151 ,
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153 ,156 ,194 ,195 ,226 ,233 ,238 ,
241 ,244 ,245 ,246 ,307 ,311 ,331 ,
376 ,393 ,397 ,424 ,559 ,560 ,561 ,
563 ,564 ,565 ,620 ,647 ,670 ,674 ,
686 ,695 ,783 ,815 ,816 ,822 ,826 ,
839 ,871 ,872 ,873 ,874 ,893 ,995 ,

1003 ,1004 ,1006 ,1007 ,1044 ,
1045 ,1063 ,1089 ,1098 ,1106 ,1128  

  674/ حزب كمونيست شيلي
, 491, 370, 36/ حزب كمونيست عراق

683 ,695 ,725 ,726 ,949  
  726/ حزب كمونيست عربستان سعودي

, 567, 241, 210/ حزب كمونيست فرانسه
650 ,658 ,898 ,1098  

  768/ حزب كمونيست فنالند
  35/ حزب كمونيست كرة دمكراتيك

  50, 35/ نيست كوباحزب كمو
  370/ حزب كمونيست لبنان

  1112/ حزب كمونيست لهستان
  1008, 960/ حزب كمونيست متحد تركيه

  36/ حزب كمونيست مغولستان
  35/ حزب كمونيست ويتنام
  68/ حزب كمونيست يونان

  36/ حزب كنگره هند
  955/ كار انگلستان حزب محافظه

  308/ حزب مردم ايران
, 345, 309, 308, 80/ حزب ملت ايران

552  
  301)/ ژاپن(حزب ملي 

  300/ حزب ملي اندونزي
  29)/ ناسيونال سوسيال(حزب نازي 

  88, 12/ حسابي
  91 )/دكتر (، محمودحسابي
  626/ آباد قم حسن
, 459, 432, 415, 398 ,217 /مهديپاك،  حسني

464 ,471, 603, 636  
  586, 585 /، ابراهيمپور حسن

  216/ )ه پايمردگرو(حسين 
  217/ پور حسين
  676)/ حميد(محمدعلي خاني،   حسين
  738, 691 )/سرهنگ(زاده  حسين

  830 ,825)/ سرهنگ(حسيني 
  664)/ نام مستعار اشرف(فاطمه زاده،  حسيني

  129/ حسينيه شهيد كچوئي
  649 )/دكتر (حشمت

  381, 379, 109/ قاضي محمدحضيري، 
  528 )/مجله (حقيقت

  711 )/هنشري (حقيقت پيروز خواهد شد
  866 ,693 ,642 ,374/ محمدحقيقت، 
  873, 177, 154/ جو، پرويز حكمت

  530/ علينقيحكمي، 
, 134 ,110/ )الملك حكيـم (يمـراهـابي، ـمـحكي
166 ,169 ,575  

, 200, 146, 127, 116, 115/ صمدحكيمي، 
1098  

  307/ حوزه علميه قم
  998, 922, 920 ,891, 868/ محسنحيدريان، 
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  خ

  370/ بوالقاسماخادم، 
  360)/ كتاب(خاطرات آقابكوف 

 ,92 )/تابـك(كندري ـاسرج ـايرات ـخاط
898, 1094 ,1102 ,1109, 1131  

  360/ خاطرات بوريس باژانوف
 كوبا  بخش يـاي رهائـنگهـرات جــاطـخ
  54)/ كتاب(

, 61)/ كتاب(خاطراتي از تاريخ حزب توده 
64  

اليت سازمان حزب ـاره فعـي دربـراتـخاط
  709)/ كتاب(كمونيست در تهران

  533 /.يكار،  خاك
, 695 ,544)/ اهللا آيت(ي ـدعلـاي، سي خامنه
878  

, 125, 124, 123, 108/ ورــاناي،  هـامـخ
127, 168, 530, 531 ,1095  

  47/ مهديخانبابا تهراني، 
  136/ خانة سدان
  584, 579 /خانه كارگر

  41)/ كتاب(خانواده مقدس 
, 361, 298, 110, 92, 91, 66/ خاورميانه

559 ,560 ,612 ,815 ,825 ,845 ,1009 ,
1011 ,1039 ,1040 ,1068  

, 229, 204, 154 / خراساني، عليخاوري
230 ,233 ,234 ,235 ,364 ,429 ,563 ,
564 ,566 ,649 ,864 ,865 ,866 ,867 ,
868 ,869 ,872, 873 ,875 ,885 ,888 ,
895 ,898 ,902 ,911 ,918 ,955 ,1026  

, 873, 649, 563, 240 ,177 / علي،اوريخ
876 ,877 ,878 ,879 ,880 ,881 ,882 ,883 ,
884 ,885 ,886 ,887 ,888 ,894 ,897 ,902 ,
906 ,910 ,911 ,912 ,916 ,918 ,919 ,920 ,
922 ,924 ,1001 ,1005  

  828 ,562 )/شوروي (خبرگزاري تاس
  852, 544, 410/ خبرگزاري جمهوري اسالمي

  24/ كسلواكيخبرگزاري چ
 ,866, 677 ,676 ,668, 664 /عليرضاخدايي، 

895, 896  
  114)/ كتاب(خدمت و خيانت روشنفكران 

, 572, 191, 166, 165, 144, 99, 71/ خراسان
584 ,602 ,637 ,640 ,689 ,766 ,836 ,839 ,
913 ,1017  

  523, 214/ عبداهللاخراساني، 
  677, 676, 675, 477 )/فرهاد(عباس خرسند، 

  61 /سيد اسداهللاقاني، خر
  572/ آباد خرم

  1082, 1072/ خرمشهر
, 823, 821, 784, 783, 9, 8 / نيكيتا،خروشچف

941  
  807 )/سرهنگ(يوگني نيكواليوويچ خري سانر، 
  505/ خسروشاهي

  605, 604, 602)/ دكتر( خسرو ،خسروي
  114)/ كتاب(خسي در ميقات 

  237/ ابوالحسنخطيب، 
  70 /خلعتبري

  348, 106/ ارسالنخلعتبري، 
  106/ رحمانقليخلعتبري، 
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  528 )/نشريه (خلق
  725, 495 /خليج فارس

  639/ منصورخليفي فيماني، 
  348/ عباسخليلي، 

  17/ خمرهاي سرخ
, 81 ,80, 65)/ اهللا آيت(اهللا  خميني، روح

82 ,83, 87, 99, 104 ,136, 158, 182, 
205 ,225 ,227 ,246 ,247, 279 ,285 ,
286, 287, 292 ,293 ,294, 307 ,312, 
314, 316, 318 ,322, 326 ,327 ,328, 
334 ,335 ,336 ,337 ,338 ,340, 341 ,
342 ,343 ,344, 346, 347 ,349 ,350 ,
351 ,352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,
358 ,359, 363 ,364 ,365 ,366 ,368 ,
372 ,381 ,384 ,405 ,450 ,459 ,482, 
518 ,519 ,536 ,544 ,557, 558, 561, 
562 ,578, 592 ,722, 725 ,733, 774 ,
778, 791, 793, 797 ,798 ,799, 813, 
814, 817, 818, 925 ,926 ,929 ,931, 
935 ,937, 941, 942, 949, 956, 1004, 

1013, 1016, 1021, 1027, 1028, 
1030 ,1033 ,1034 ,1037, 1038, 
1041, 1042, 1043, 1054, 1057 ,
1060 ,1061, 1063 ,1064, 1070 ,
1071 ,1075 ,1076 ,1077 ,1078 ,
1081 ,1082, 1083, 1085, 1088, 
1090 ,1093, 1107, 1124 ,1128  
  309, 308, 80, 79/ ، محمدعليخنجي

  778/ اسماعيلخوئي، 

  62/ اصغر ميرزا عليخوئي، 
  318, 124, 123, 122, 91 )/مجله (خواندنيها

  795 /تانيا ،ويچ خودكه
  641, 374/ رادمخورشيدي، 

, 574, 542, 535, 109, 104, 79, 72/ خوزستان
575 ,576 ,584 ,602 ,640 ,766 ,1067 ,1086  

  600 )/مهندس(خوش اتكال 
  199/ قليخيامي، 

  16)/ كتاب(خيانت مائو 
  777, 108/ حسينخيرخواه، 
  788/ عبدالصمدخيرخواه، 

  

  د

  250/ المعارف آمريكانا ةدائر
  32, 31, 30/ ورويالمعارف بزرگ ش ةدائر

 )/كتاب(وم اجتماعي ـالمللي عل المعارف بين  ةرئدا
250 ,608  

  708 /.مدائم، 
  201/ محمدزاده،  داداش
  543 ,483, 374, 218/ فرزاددادگر، 
  649 )/دكتر (دارايي

  1116 /پرويزداريوش، 
  534 )/نشريه (اناد

  237/ احمدپناهي،  دانش شريعت
, 218 ,216, 215 ,213, 211, 206 / احمد،دانش
463 ,596 ,627, 628 ,635  

  689, 545, 236, 204, 187 /بهرامدانش، 
  715, 649, 213 /دانش، عسكر

  711, 532 )/نشريه (آموز دانش
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  711 )/نشريه (دانشجو
, 67 /ط امامـرو خـان پيـويان مسلمـدانشج

225 ,345 ,352 ,550, 730  
, 571 ,553, 480, 134 /دانشكده افسري

628 ,638, 691 ,1013  
  638, 541/ دانشكده حقوق دانشگاه تهران

  515/ دانشكده شهرباني
, 472, 233/ رانـگاه تهـانش د يدانشكده فن

1018  
  659/ دانشگاه آكسفورد
  716/ دانشگاه اميركبير
, 522, 472, 169, 121/ دانشگاه تهران

711 ,712 ,716  
  91/ دانشگاه دولتي باكو

  716/ دانشگاه شهيد بهشتي
  716 ,230)/ تهران(شگاه صنعتي دان

  716/ دانشگاه علم و صنعت
  894/ دانشگاه كابل

  659/ دانشگاه كمبريج
رق ـان شـزحمتكشي ـونيستـگاه كمـدانش

  305, 91 )/كوتو(
  206/ دانشگاه لندن

  826, 571/ دانشگاه مسكو
  200 /هستاردانشيان، 

 ,151 ,150, 149 /يـيحي  المـ غ،يانـدانش
152 ,153 ,155, 156 ,159 ,175, 177 ,
178 ,180 ,188, 191, 197, 198 ,199 ,
200, 228, 234, 570, 572 ,647 ,823 ,
865 ,866, 872 ,873 ,916 ,918, 1019, 

1020 ,1106, 1110  
  153/ دانشيان، ولي

  729/ دانمارك
, 58, 57, 56, 55 ,54, 52, 50, 20/ رژيدبره، 

59 ,373  
  851, 622/ دبيرخانه سازمان ايالتي تهران

  142/ دبيرستان البرز
  1116/ درايزو
  385 )/كتاب (زب پرولتري طراز نوينه دربار

  127)/ كتاب(درباره محاكمات سياسي 
  755)/ كتاب(نقش زن در اجتماع ه دربار

  533 /.مپور،  درخشان
  80 /محمددرخشش، 

)/ كتاب(درسنامه تاريخ ايران از مشروطه به بعد 
506  
ري و ـارگـاني كـش جهـخ جنبـنامه تاريــدرس

  506)/ كتاب(كمونيستي 
  843/ گز دره

  867 ,716 ,585 /اهللا درويش، نصرت
  777/ نجفدريابندري، 
  268/ درياي خزر
  495/ درياي عمان

 درياي مازندران
�

   خزر
  532 )/نشريه (دژ

  200 /دستگشاده، فرج
  208/ دشت مغان

 ,716 ,715 ,504 ,498 )/تورج (دشتي، سيامك
731  
  37/ انتشارات اسالميدفتر 
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  122 )/سرهنگ (، محمددفتري
  374 /دليل صفائي، علي

  211 )/مهندس(دليلي 
  533 )/نشريه (دماوند
  642, 626 /دماوند
  729/ دمشق

  402)/ كتاب(دمكراسي انقالبي بروتنتس 
هاي رهائيبخش  دمكراسي انقالبي و انقالب

  278 ,268)/ كتاب(ملي امروز 
  895/ دن كيشوت

, 186, 182, 181, 63, 15 )/همجل( دنيا
187 ,236 ,263 ,287 ,307 ,308 ,310 ,
317 ,318 ,324 ,327 ,328 ,346 ,373 ,
378 ,380, 463 ,496 ,498 ,508 ,512 ,
513 ,514 ,521 ,525 ,528 ,535, 537, 
542, 564 ,605 ,610 ,688, 835 ,922, 

1097 ,1117  
  532 )/نشريه (دنياي امروز

  1131/ عليدهباشي، 
  1115/ اكبر ، عليدهخدا
  140, 139, 76/ احمد  دهقان،

  600, 437, 324)/ ماهنامه (دهقانان ايران
  57/ اشرفدهقاني، 
  201/ غالمحسيندهقاني، 
  206/ دهكردي
  63/ سيدمحمددهگان، 

  728/ نو دهلي
  62 /علي دواچي، حاج

  380/ الكساندردوبچك، 

  753 /ويلدورانت، 
 ,190 ,187, 142/ )پايتخت تاجيكستان (دوشنبه

195, 829  
  376)/ كتاب(دولت تمام خلقي 

  61 /آبادي، ميرزا يحيي دولت
, 690, 231 ,227, 148, 145 )/سرهنگ (دولين
802 ,825 ,835  
  464 ,104 )/مجلس (دوما

  752)/ پسر(الكساندر دوما، 
  13/ ايزاكدويچر، 

  199/ مختاركنان،  ديده
  91/ ديلمي

  1021/ ديلي نيوز
  95/ ورگيگئديميتروف، 

  

  ذ

  190, 91 ,88, 12 / ابوالقاسم،ذره
 ,234, 230, 229 ,145 / محمداسماعيل،ذوالقدر

236, 374, 463 ,523, 527 ,619, 628, 639  
  532 /اهللا مسيحذوالقدر، 

  379/ ايرجذوقي، 
  

  ر

  585/ حشمترئيسي، 
  660, 66/ اسماعيلرائين، 

, 106, 945 ,79, 78, 72, 70/  رضا،رادمنش
107 ,108, 112, 115, 116, 118, 129 ,130, 
132 ,133 ,134, 138 ,142 ,143 ,145 ,146 ,
147 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,160 ,162 ,
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163 ,167 ,168 ,169 ,172 ,173 ,175 ,
176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,186 ,195 ,
205, 206 ,228, 237, 530, 531 ,560 ,
620 ,621, 709, 864 ,866 ,872 ,873 ,
876, 1001 ,1025 ,1096 ,1098 ,1099 ,

1111  
  660/ رادنيا

  18/ راديو اروپاي آزاد
  161/ راديو باكو

  369/ راديو بختيار
  147/ راديو برلين شرقي

  148/ راديو بغداد
  1133, 1130,  861 /سي. بي. بيراديو 

  571/ راديو پكن
, 181, 156, 155, 82 /رانـك ايـو پيـرادي
187, 204, 205 ,208 ,210, 216, 318, 
321, 362, 363, 373, 474, 535, 542 ,
577, 601, 663 ,665 ,877, 1027, 1058  

  1130/ راديو صداي آمريكا
 ,196 ,195 ,148/  ايرانراديو صداي ملي

197, 204 ,205, 474 ,648, 865, 874, 
1021 ,1083 ,1084 ,1085 ,1086, 
1087, 1088 ,1089  

  205/ راديو صلح و ترقي
  874/ لراديو كاب

, 816, 648, 205, 168, 114/ راديو مسكو
817 ,865 ,1083  

  724/ راديو و تلويزيون جمهوري اسالمي
)/ رائيلـاس(ي ـونيستـم صهيـوي رژيـرادي

1130  
  1098, 1097/ راستوسكي

, 664, 237 /)تگارـرس(ين ـحس ،خ قاضيانيـراس
866  

, 961, 893, 891, 563, 562)/ نشريه (راه اراني
962 ,997 ,1003 ,1006 ,1010 ,1136  

  1020, 868, 867, 864 )/نشريه (راه توده
  376, 267 )/كتاب(داري  راه رشد غيرسرمايه

, 372, 343, 340, 264, 85/ )نشريه (راه كارگر
378 ,384 ,522 ,670 ,929 ,950 ,992 ,993 ,
994, 1009, 1136  
  200 / ايرانآهن راه

  532 )/نشريه (راهنماي ملت
  115/ رتضيمراوندي، 

  683, 659 /پيتررايت، 
  626/ رباط كريم شهريار

  830/ نقي عليرباني، 
  741, 355 )/شهيد(رجايي، محمدعلي 

  929, 367, 366, 364 ,335/ رجوي، مسعود
  199 /رحماني، ابوالحسن

  544)/ اسم مستعار(رحيم 
  91 /بيوكزاده،  رحيم

  126/ رحيميان
  533 )/نشريه (رزم آوران

, 122, 121, 81, 76, 75, 74/ علي ، حاجيآرا رزم
123 ,124 ,126 ,128 ,129 ,136 ,140  
  758/ آور، مراد رزم
, 584, 583, 577, 572, 236/ آصفديده،  رزم
587 ,1018 ,1020 ,1042  
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  177/ رزمي
  533 ./رستگار، آ
  63)/ شهر(رستوف 

, 659, 638, 420, 287, 62, 61/ رشت
803  

, 62 )/خان اكبر(ميرزا كريم خان رشتي، 
660  

  836/ رشيدوف
  206/ رشيدي
 ,172, 165 ,3/احمدعلي،  اعتمادرصدي

174, 178 ,179 ,187 ,195 ,196 ,197, 
236, 569 ,571 ,572 ,634 ,832 ,836 ,
865, 1043 ,1054, 1056  

, 89 ,74, 72, 59 )/رسا. ر ( رضا روستا
91 ,92 ,94 ,95 ,100 ,105 ,107 ,108 ,

111, 112 ,115, 131, 133 ,146 ,153 ,
161, 162 ,163, 176, 257, 306 ,324, 
531 ,560 ,567 ,573, 1097, 1099  

  360, 9 /اهللا عنايترضا، 
  1009/ رضائي، بيژن

  649/ رضواني
  775/ احمدرضواني، 
  602/ غالمحسنرضواني، 

  99 /رضوي، احمد
  754, 753, 206 ,145 /رم باستان

  533 )/نشريه (رها
  95 )/نشريه (رهبر

  342/ ، سيدصادقروحاني
  572/ رود ارس

  1131 /ماكسيمرودنسون، 
  586/ روز جهاني كارگر

, 113, 102, 78, 76, 75 ,70/  خسرو،روزبه
130 ,131, 132 ,135 ,139 ,140 ,141 ,325, 
473 ,479, 606 ,626 ,646 ,662 ,689 ,690 ,
760 ,1026 ,1029, 1030, 1054  

  122/ روزنامة اتحاد ملي
  123/ ذربايجانروزنامة ارادة آ

  711 /بشرروزنامة 
  123, 122/ روزنامة پرچم اسالم

  63/ روزنامة حقيقت
  532/ روزنامة عصر تهران

  233/ روزنامة كيهان
  75/ روزنامة مرد امروز

  771, 770, 543/ روزنامه اتحاد مردم
  582 ,579 ,578 ,218 /روزنامه اتحاد

  200, 175/ روزنامه آذربايجان
, 534 ,162, 161, 137, 95 ,62/ روزنامه آژير 

1030  
  543/ روزنامه آسوريها

, 613, 546, 543, 233, 125/ روزنامه اطالعات
851 ,1094 ,1122 ,1138 ,1139 ,1140  

  789/ روزنامه آيندگان
  171/ روزنامه به سوي آينده
  62/ روزنامه بيرق عدالت

  1113 ,816, 560, 355, 254/ روزنامه پراودا
  125, 121/ روزنامه پرچم اسالم

  802/ روزنامه جمهوري اسالمي
  711/ روزنامه خورشيد صلح
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  989, 988/ روزنامه راه توده
  711, 531/ روزنامه رزم

  933/ روزنامه رسالت
  74/ روزنامه رعد امروز

  107, 97, 94/ روزنامه رهبر
  529, 94/ روزنامه سياست
  637/ روزنامه شاهين

  123/ روزنامه فرياد ملت
  545, 544/ روزنامه كار

, 336, 335, 233, 126/ روزنامه كيهان
350 ,535 ,543 ,546 ,664 ,665 ,779 ,
791 ,794 ,805 ,806 ,808 ,851 ,859 ,
861 ,1128  

  1131, 817, 142/ روزنامه لوموند
, 182 ,175 ,147, 113 ,95/ روزنامه مردم

228 ,328 ,371 ,404 ,437 ,491 ,521, 
522 ,525 ,530 ,541 ,548 ,549 ,564 ,
570, 578 ,581, 582 ,603 ,836 ,873 ,
918 ,1017  

  787/ روزنامه مصلحت
  530, 529/ روزنامه نامه رهبر

  62/ روزنامه نسيم شمال
  324/ روزنامه هفتگي اتحاد

  532 )/نشريه (روزنه
  67/ كروميت ،روزولت

, 16, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 1/ روسيه
31 ,33 ,34 ,38 ,39 ,41 ,42 ,44 ,56 ,
57 ,63 ,71 ,161 ,190 ,198 ,241 ,251 ,

261 ,265 ,271 ,272 ,279 ,282 ,297 ,

325 ,371 ,385 ,389 ,391 ,393 ,558 ,588 ,
614 ,615 ,616 ,656 ,657 ,659 ,661 ,678 ,
679 ,680 ,681 ,684 ,685 ,686 ,706 ,707 ,
726 ,754 ,773 ,783 ,794 ,821 ,942 ,947 ,

1003 ,1085 ,1127  
  533 )/نشريه(خلق روش 

  532 /، ابراهيمروشن قهفرخي
  211/ روغني

 ,628 ,585 ,583, 580, 577 /محمودروغني، 
635  

  1131/ اريكرولو، 
  726, 325, 35, 32, 31/ روماني

  378/ نورالدينرياحي، 
  66 )/ژنرال (ريدلي
  1120, 1108, 955, 818, 817/ رونالد ،ريگان
  528 / اريش،رينكا

  

  ز

  625, 531, 135 ,79/ زاخاريان
  329/ زارادف

  586, 211/ زارع
  237, 217/ اهللا عزتزارع، 
  807 /وباجسالو ايوانوويچزاريا، 

  825 ,674, 231, 158 /زاگالدين، واديم
  613/ عباسعليزالي، 

  532/ اسداهللازاهدي، 
, 129, 123, 78, 76 )/سرلشكر (اهللا ، فضلزاهدي

137 ,140 ,141 ,206  
  645 / محمد،زاهدي
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  534 )/نشريه (ن معلمينزبا
, 236 ,208 ,206 / كيومرث،زرشناس

246, 247 ,248 ,249 ,463 ,542, 544 ,
545 ,548 ,566 ,627 ,635 ,649 ,650 ,
712 ,713, 714, 715, 716, 718, 719 ,
723, 729 ,731 ,739  

  382/ زرگاري
  532 /اسداهللا ،زاده شبستري زكي

  533 )/نشريه (زمان نو
 ,205, 197, 196 ,195 /هرابزماني، س

648 ,865 ,890  
, 534, 458, 218, 209, 208/ زنجان
1031  

  54/ زندان بوليوي
  374/ آباد شيراز زندان عادل
  1018, 513/ زندان قصر

  533 /ايرجزندپور، 
  637 /زنوز

  200/ علي عباسزنوزي، 
  79/ حسنزهتاب، 
  13 /بابكزهرائي، 
  781, 777, 514 /محمدزهري، 
 ,473, 395 ,93 )/هنگسر(، علي زيبائي

479  
  607)/ نشريه وزارت كشاورزي(زيتون 

  637/ آب زير
  126/ زيلياكوس

  

  

  ژ

  844, 824, 301, 46, 45/ ژاپن
  66/ ژاندارمري ايران

  532/ محمودژندي، 
  

  س

 )/كتاب (ساختار اجتماعي كشورهاي رشديابنده
267  

  74/ سادچيكوف
  20/ ژان پلسارتر، 
  305/ )لباس سنتي زنان هند(ساري 
  305, 106, 70/ ساري

  301 ,299)/ ساركات اسالم(سازمان اتحاد اسالم 
  163, 162/ سازمان آذربايجان

  59/ سازمان آزاديبخش فلسطين
  144/ سازمان اطالعات حزب توده

)/ M.F.S(ي آلمان دمكراتيك ـالعاتـازمان اطــس
824  

 ,838 )/خاد(سازمان اطالعاتي رژيم افغانستان 
1003  

 ,25, 4)/ ب.گ.ك (طالعاتي شورويسازمان ا
82 ,91, 92, 93, 171 ,172, 179, 180, 196, 

198 ,226 ,227 ,228, 233 ,239, 241 ,244 ,
281 ,338, 360, 361, 370 ,473 ,474, 478, 
484 ,488 ,489, 542 ,495, 563, 571 ,572, 
632, 633 ,647, 648, 658, 659, 666, 668 ,
669, 670, 674 ,683, 689, 738, 758 ,802 ,
809 ,810 ,811 ,815 ,816 ,818 ,822 ,823 ,
824 ,825 ,826 ,827 ,828 ,829, 830 ,831 ,
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832 ,833 ,834 ,835 ,836 ,837 ,838 ,
847, 863, 865, 871, 872, 873, 874, 
891, 958, 962, 1000, 1001, 1002, 

1003, 1004, 1005, 1006, 1105 ,
1017 ,1020 ,1045, 1050 ,1054 ,
1057, 1058 ,1101 ,1102 ,1104 ,
1105 ,1108 ,1109  

, 171, 126/ سازمان افسري حزب توده
374 ,571 ,689  

  1098/ سازمان اقتصاد جهاني
, 1017, 822 /ورويـت شـان امنيـازمـس

1044 ,1045 ,1046  
  310, 85, 47/ سازمان انقالبي توده

  301/ سازمان انقالبي دارالسالم
, 486, 458, 166/ يجانسازمان ايالتي آذربا

637 ,641 ,1072  
  641/ سازمان ايالتي اصفهان

  458 / تركمن صحراسازمان ايالتي
, 248, 216 )/سات (سازمان ايالتي تهران

398 ,415, 416 ,420 ,422 ,555 ,569 ,
571 ,580 ,585 ,603 ,622 ,624 ,625 ,
626 ,627 ,628 ,629 ,633 ,635 ,636, 
640 ,641 ,716, 719 ,796 ,851 ,852 ,
867 ,1018 ,1043 ,1070  

ران در ـوده ايـزب تـي حـان ايالتـازمــس
  865 ,637, 458 /آذربايجان

  641/ سازمان ايالتي خراسان
  642/ سازمان ايالتي خوزستان

  641/ سازمان ايالتي فارس

, 1018, 836, 641, 486 /سازمان ايالتي كردستان
1038  

  642 )/باختران(سازمان ايالتي كرمانشاه 
  876/ سازمان ايالتي گيالن

  642/ سازمان ايالتي لرستان
  626/ سازمان ايالتي مازندران
  852, 851, 505/ سازمان برنامه و بودجه
  458/ سازمان تركمن صحرا

  13/ سازمان تروتسكيستي ايران
/ )يو. آر. جي(سازمان جاسوسي ارتش شوروي 

4, 145, 227, 658 ,670 ,690 ,815, 821 ,
824 ,825 ,827 ,828 ,832 ,835 ,839 ,847 ,
871  

  834, 694/ سازمان جاسوسي شوروي
  730/ سازمان جوانان انقالبي لبنان

, 108, 77 ,76 ,73, 59 ,4 /سازمان جوانان توده
109, 116, 130, 132, 135, 140 ,143 ,144, 
160 ,163, 199 ,204, 216 ,248 ,249, 256 ,
267 ,268 ,278, 284, 295, 411, 412 ,417 ,
419 ,420 ,421, 433, 445, 458 ,463, 468 ,
469, 479 ,480, 507, 523, 527, 531 ,532, 
535 ,537 ,538 ,541, 542, 544 ,545, 548, 
549 ,553 ,560 ,566 ,585, 588, 589, 590 ,
591 ,592, 594 ,606, 633 ,635, 638, 649, 
650 ,691, 703, 704, 707, 709 ,710 ,711, 
712 ,713 ,714, 715 ,716, 717, 718, 719 ,
720, 721 ,722 ,723 ,724 ,726 ,728 ,729 ,
730 ,731 ,732, 735 ,737 ,738 ,739 ,740, 
751, 762 ,867 ,868 ,968 ,1013 ,1016 ,
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1017 ,1019, 1076, 1130  
, 725 /سازمان جوانان حزب بعث عراق

726  
/ حاكم يمن جنوبيحزب سازمان جوانان 

725  
جوانان حزب سوسياليست متحد سازمان 

  730/ آلمان شرقي
/ سازمان جوانان حزب كمونيست ايران

709  
ت ـونيسـزب كمــان حـوانـان جـازمــس

  724/ حاكم مجارستان
رات ـويان دمكــان دانشجـوانـان جــسازم

  ODYSI /(729(ايران 
  730/ ازمان جوانان دمكرات لبنانس

  705/ سازمان جوانان سوسياليست آلمان
  723/ سازمان جوانان فدايي

  588/ سازمان جوانان كمونيست پرتغال
ت لنيني ـونيسـان كمـوانـان جـازمــس

  KMCR /(588, 707كامسامول (شوروي 
دانشجويان دمكرات ان و ـوانـان جـازمــس

 ,712, 650, 649 ,542 /)اديسي (ايران
713 ,729 ,731  

ي خلق ايران ـاي فدائـان چريكهـازمـس
, 373, 295, 85, 84, 80, 57/ )اقليت(

378 ,491 ,561 ,562 ,602 ,607 ,723 ,
781, 932, 951  

لق ايران پيرو ـي خـسازمان چريكهاي فدائ
  951)/ هويت(برنامه 

, 57, 47 / خلقريكهاي فدائيـچان ـازمـس

58 ,59 ,60 ,61, 156, 212 ,218 ,230, 235 ,
237 ,310 ,313 ,314 ,336 ,362 ,363 ,364 ,
372, 373 ,374 ,375 ,378 ,381 ,384, 491, 
522, 599, 602, 607, 609, 622, 635, 665, 
670, 703, 704, 762, 863  

  73/ سازمان حزب توده در آذربايجان
  711/ آموزان ايران سازمان دانش

  54/ سازمان دانشجويان پيشگام
  310/ سازمان دانشجويان جبهه ملي

 ,711)/ سوتو(سازمان دانشجويان دانشگاه تهران 
728  

  308/ سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملي
  NUIS/ 727جويي حزب بعث ـان دانشـازمــس

  76/ سازمان دفاع از كودك
  48/ هاي ايران سازمان رهائي بخش خلق

  760, 757/ سازمان زنان ايران
  763 ,566, 249, 73/ سازمان زنان حزب توده

  660/ سازمان سوسيال دمكرات تبريز
  194/ ان صليب سرخ شورويسازم

  998 ,891 /الملل سازمان عفو بين
, 607, 602, 599 ,491 /سازمان فدائيان خلق

609, 703, 704, 863  
ران ـي ايـران انقالبـارگـكان ـازمـس

�
 گـروه 

  راه كارگر
  567, 531/ سازمان كارگري حزب توده

  310 ,47 /سازمان ماركسيستي ـ لنينيستي طوفان
  490/  انقالب اسالميسازمان مجاهدين

, 80, 60, 57, 47, 37/ مجاهدين خلقسازمان 
84 ,85 ,156 ,294 ,310 ,313 ,314 ,318 ,
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321, 335 ,336 ,357 ,362 ,363 ,364 ,
365 ,366 ,367 ,372 ,381 ,382, 394 ,
552 ,561 ,562 ,831 ,924 ,931, 951, 
954 ,955  

  893 ,755, 562, 110 / متحدسازمان ملل
  194/ هاجرينسازمان م

  489/ سازمان نقاب
  80/ سازمان نگهبانان آزادي

 ,215 ,212, 211 ,210 ,82 /سازمان نويد
216, 217 ,218 ,229 ,233 ,235, 535, 
662, 664 ,665 ,666 ,667, 668, 676 ,
696 ,869 ,965 ,1020 ,1059 ,1070 ,

1071  
ريقا ـا و آفـسازمان همبستگي خلقهاي آسي

)A.P.S.O /(567  
  1119, 340/ انيساس

  18 /.مساشاولمان، 
, 107, 106, 71/ اي، محمد   مـراغهاعدــس

122 ,164 ,1035 ,1072  
  778/ غالمحسينساعدي، 

  491 /ساكا
  658/ )دوران ديكتاتوري  (كائتانو  ساالزار
  625 /محمدسالك، 

  281/ سالم ربيع علي
  9)/ كتاب(سالهاي حاكميت 

  807 /والري ايوانوويچسامونين، 
, 93, 82, 79, 59, 48, 47, 13/ واكسا
98 ,109 ,141 ,151 ,153 ,154 ,155 ,

173 ,175 ,176 ,177 ,179 ,180 ,209 ,

210 ,216 ,231 ,309 ,324 ,374 ,380 ,439 ,
473 ,490 ,535 ,577 ,626 ,663 ,664 ,665 ,
691 ,761 ,873 ,877 ,1025 ,1026 ,1034 ,

1079 ,1080 ,1133 ,1138  
  505/ ساويس

, 1097, 567, 176, 167, 126/ لوئييان، سا
1098  

  106/ سبزوار
 ,357, 182 ,4 /سپاه پاسداران انقالب اسالمي

361 ,669 ,795 ,796 ,844 ,845 ,850, 896, 
909 ,925 ,1078  

  828/ ستاد ارتش اتحاد شوروي
انترناسيونال (اني، ـم جهـستاد مركزي تروتسكيس

  12 )/چهارم
  91/ ستارزاده

  528 )/مجله( ستاره سرخ
  14 )/كتاب(ستاره سرخ برفراز چين 

, 1034, 637, 209, 208)/ تانـرسـشه(راب ــس
1078  

  533 )/نشريه (سرانجام
  495 /سرخس

  835/ ايوانف ،ي شيريئسرگ
  59/ عزيزسرمدي، 

سرنوشت انقالب در گرو نظام اجتماعي ـ 
  1119 )/كتاب (اقتصادي جمهوري اسالمي ايران

سرور 
�
  ابراهيمسروري، محمد 

 ,838 ,837 ,835, 64 /سروري، محمدابراهيم
839  

  533 /.بسروش، 
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  308/ سرويس اطالعاتي آمريكا
  360/ سرويس اطالعاتي شوروي

  M.F.S/ 836سرويس امنيت دولتي ـ 
)/ او. پ. گ(سرويس جاسوسي شوروي 

91, 161 ,360 ,661 ,662, 689 ,794 ,
819  

 )/نام مستعار ارسطو(هاشم سعادتمندي، 
697  

  830/ ، محمدرضاسعادتي
  317/ سعدي
  559 ,178, 153, 85 /، احمدسغائي

  197, 151/ حسنسغائي، 
  126 )/سروان (، عباسسغايي

  839, 835/ سفارت افغانستان
  840/ سفارت الجزاير
  999 ,354, 348, 345, 71/ سفارت آمريكا

  65/ سفارت انگليس در تهران
  123, 71/ سفارت انگليس

  843/ رانسهسفارت ايران در ف
  840/ سفارت بلغارستان

ران در ـي ايـالمـوري اسـارت جمهـفـس
  921/ ان دمكراتيكـآلم

, 71, 70, 25/  در تهرانسفارت شوروي
90 ,91 ,125 ,142 ,143 ,148 ,155 ,

161 ,526 ,801 ,806 ,807 ,831 ,837 ,
838 ,842 ,843, 999 ,1049 ,1051  

  366/ سفارت عراق
  840/ سفارت فلسطين

  840/ فارت كوباس

  840/ سفارت ليبي
  840/ سفارت يمن جنوبي
  754/ سفرنامه ابن فضالن

  609/ سفرنامه برينه
  477/ سيمابخش،  سالمت

  310/ ، احمدسالمتيان
  205)/ كرد(سلطان اطميشي

, 12 /)آوتيس ميكائيليان (بيبـ ح،زاده انــسلط
62 ,190 ,208 ,559  

  533/ سلطاني
  1030/ سلماس

  300 /گوسسليم، حاج ان
  205/ حسينسليمي، 

  766, 762, 642, 626, 584 /سمنان
  91/ سموئيل كليمي

  777 ,710/ احمدسميعي، 
, 347, 346 ,345, 322, 139/ سنجابي، كريم

772, 778, 1100  
  205/ شايستهسنجري، 

  567/ ت. ژ. سنديكاي ث
  753/ سنكانالز

  1096)/ كتاب(سه تفنگدار 
  763 ,545/ گاه آزادهسهرابيان، 

  214 /سهرابيان، مهوش
  57/ سهند

  70 ,66/ عليسهيلي، 
, 663, 651, 650, 645, 211, 210, 208/ سوئد
680 ,756  

  706, 657, 148/ سوئيس
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  13 /.اي. آسوبولف، 
  727/ سودان

  59/ عباسسوركي، 
  1039, 830, 726, 725, 502 /سوريه

  825/ ميخائيلسوسلف، 
)/ كتاب(سوسياليسم علمي و قوام نكرومه 

263  
ان جامعه سوسياليستهاي ـم، ارگـسوسياليس

  309 )/مجله (ايران در اروپا
  301, 300, 47 / احمد،سوكارنو
  775 ,773 ,769 ,533 )/نشريه (سوگند

, 819, 795, 794/ الكساندر ،سولژنيتسين
1126  

  626/ سولقان
  45, 16/ سون يات سن

  301, 47 )/ژنرال(سوهارتو 
  727/ سي مه ا

, 13 )/زي اطالعات آمريكاآژانس مرك (سيا
18 ,19 ,48 ,67 ,68, 77 ,296, 310 ,

358 ,361 ,372 ,709 ,727, 825, 1002, 
1016, 1021, 1080  

  3 )/كتاب (سياست و سازمان حزب توده
 ,514, 506, 463, 238, 206 /ژيالسياسي، 

543 ,545 ,563 ,564 ,566 ,646 ,650 ,
728 ,729 ,866  

  169/ اكبر سياسي، علي
  218/ پور مك واليسيا

, 559, 513, 227, 91/ اهللا عزتسيامك، 
662 ,688 ,689 ,690  

  190, 88/ سيبري
, 95, 94, 93 )/كتاب (رانـزم در ايـونيـير كمـس

107 ,115 ,145 ,395 ,426 ,479 ,637 ,689 ,
710  

م ـا اپورتونيسـي بـزبـسيري از مبارزات درون ح
  896 )/كتاب (طـمنح

  640 /سيستان و بلوچستان
 ,871, 5032 /سيماي جمهوري اسالمي ايران

1014 ,1069  
  826, 825, 231, 158/ سيموننكو

  
  ش

  16/ لئوشائوچي، 
  60/ كاظمشادفر، 

  627 ,378, 340 /شالگوني، محمدرضا
  201/ )شهر (شاماخي
  778, 777 /احمدشاملو، 

, 187, 150, 146, 118, 115/ اكبرشاندرمني، 
237 ,479 ,625 ,641 ,866 ,876 ,879 ,902 ,
903, 906 ,907 ,910 ,913 ,914 ,915 ,922, 
923 ,998  

  91/ كاظمشاهرخي، 
  126 )/دكتر (شاهكار

  534/ عليشاهنده، 
  660 ,659 )/ابراهيموف(تقي شاهين، 
  788, 787, 773/ فريدونشايان، 

  787, 126 /سيدعليشايگان، 
  677 ,216)/ دليلي (، عليرضاشايگان

, 842, 838 ,837, 835, 227/ لئونيدشبارشين، 
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863, 867  
  777/ صادقشباويز، 
  115, 91/ اسماعيلشبرنگ، 

  165/ شبستري، حاج ميرزاعلي
  533 )/نشريه (شجاعت

  62/ تقيشجاعي، 
شرايط كار و زندگي كارگران نساجي در 

  587)/ كتاب(ايران 
  706/ آلبرتشراينر، 

  287 )/مقاله (شرع اسالم و تعميق انقالب
  533 )/شريهن(شرق پيروز 

  91 /جعفرشرقي، 
  91/ حسينشرقي، 
  91/ رضاشرقي، 
  91/ عليشرقي، 

  840 ,836/  تاپيشركت پوشش
  523/ شركت سهامي خاص نشر توده

/ شركت مشاوران صنعتي نايب انترنشنال
571  

  75/ شركت نفت انگليس
, 575, 169, 114, 95, 75/ شركت نفت

576  
  758, 757 /عاليهشرميني، 
, 119, 116 ,115 ,79, 70  نادر،،شرميني

130, 132 ,135, 136 ,142 ,143 ,169 ,
170, 417, 531, 638 ,710, 758  

  66/ شريدان
  715/ شريعت پناهي

  380 /حسنشريعت، 

  126/ زاده شريعت
, 336, 322, 182, 158/  سيدكاظم,شريعتمداري

342 ,1028 ,1100  
  859/ شريعتي، علي
  1100 ,778, 769, 768 / جعفر،شريف امامي

  62/ زاده شريف
  1089)/ نگهبان(شريفي 
  533 ,127 ,94 ,91/ علي محمدشريفي، 

  535)/ ارگان تشكيالت خوزستان(شعله جنوب 
  532 )/نشريه (ور شعله
  532 /ور، محمد شعله

  301/ شفقت
  774, 773/ حسنشكوهي، 
  378/ عليشكوهي، 

  1116/ منصورشكي، 
, 230 ,229 ,215, 212, 145 / رضا،شلتوكي

234 ,235 ,240 ,364 ,374, 462, 474 ,480 ,
481, 494, 553 ,628 ,639 ,640 ,714 ,723, 

1019 ,1033, 1042  
  201 /محمدشمسي، 

  532 )/نشريه (شمشير امروز
اي درباره تاريخ جنبش كارگري ايران  شمه

  295)/ كتاب(
  916 /شميده

  626/ شميران
, 256, 8 /)كتاب (مـناخت و سنجش ماركسيسش

269 ,385, 496 ,528 ,755, 862 ,1112 ,
1118 ,1121 ,1122, 1124 ,1126 ,1127 ,
1129  
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  659)/ كتاب(شناسايي و شكار جاسوس 
  127/ شهابي، اكبر

  532, 531 )/نشريه (شهباز
  514)/ نويسنده(شهبازي 
  729، 716، 211/ ع. شهبازي
  730, 263 ,218, 216/ ، عليشهبازي

  646, 479, 237, 204/ ، آشوتشهبازيان
, 627, 625, 580, 422, 217/ شهر ري

628  
  636, 422 /شهرري

  520/ شهرك كيانشهر
  572/ شهركرد

  740, 473 /پرويزشهرياري، 
, 155, 154, 153, 79/ عباسشهرياري، 

177 ,180 ,209 ,210 ,324 ,535 ,626 ,
873, 1004 ,1025  

  106/ شهسوار
  126/ شهيدزاده

  231, 230 /شهيدي زندي، يداهللا
  66 )/سرهنگ (وفشوارتسك

  708/ شوراي جهاني جوانان
  708/ شوراي جهاني دانشجويان

  787 ,786, 560/ شوراي جهاني صلح
  109 ,72/ شوراي متحده كارگران

اي ـه اديهـزي اتحـده مركـوراي متحــش
 ,131 ,100 /ان ايرانـران و زحمتكشـكارگ
531, 560, 567, 573, 574, 575 ,575, 
757  

  955, 950 /شوراي ملي مقاومت

  781, 593, 463/ شوراي نويسندگان حزب توده
, 704, 4 /شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران

776 ,779 ,780  
  64/ محمدشورشيان، 

  اكثر صفحات/ شوروي
  993 /شوري
  520)/ منطقه(شوش 

  382/ شيخ جالل
  61/ شيخ سليم

  382/ شيخ عثمان
  61/ ابوالحسن) ميرزا(الرئيس  شيخ

  197/ شيدفر
, 762, 759, 572, 316, 287, 211, 79/ رازشي

766 ,989  
  837/ سرگيشيرين، 

  724/ شيلي
  611)/ كتاب(شيوه توليد آسيايي 

  

  ص

  206/ داراصابر، 
  91/ عباسصابري، 
  757/ مريمصابري، 
  639/ اكبر ،پور صادقي

  759, 758 /صارمي، اعظم
  308, 74/ اللهيارصالح، 

  238, 230, 218/ فريبرزصالحي، 
  139/ محسني، صالح

  542, 535, 147 )/نشريه (صبح اميد
  532 )/نشريه (صبح تهران
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  533 )/نشريه(صبح زندگي 
  818 )/كتاب (صحيفه امام

 ,549, 382, 357, 245 /نـيــ حسدامــص
683 ,758 ,787 ,949 ,1021 ,1037 ,

1063 ,1067 ,1082 ,1085 ,1086 ,
1091 ,1092 ,1120  

  909, 639 /جعفرصداي وطن، 
  503/ محمدباقرر، صد

  575, 166/ صدراالشراف
  62 /صدقياني، حاج رسول

  759/ جميلهصديقي، 
  59/ اكبر عليصفائي فراهاني، 

  124 )/سرتيپ (صفاري
 ,179 ,159 ,150 ,158 / حميد،صفري

180 ,181 ,182, 186, 187 ,188, 198, 
200, 204, 228, 229, 234 ,235, 429 ,
474, 498, 513, 566, 647 ,665, 827, 
864, 869, 872, 873, 874, 875, 877 ,
878 ,879 ,880 ,881 ,882 ,883 ,884 ,
885 ,886 ,887 ,888, 892 ,894 ,897, 
898 ,902 ,911 ,916 ,920 ,922 ,924 ,

1001 ,1005 ,1106  
  754)/ شاه مسلمان اسالوها(صقالبه 

  532 )/نشريه (صلح پايدار
  331 )/مجله( صلح و سوسياليسم

  627/ داوود، دوست صلح
  889, 863 /صليب سرخ جهاني
  890, 195 /صليب سرخ شوري

  1090, 141/ صنعت نفت

  1115 )/نشريه (صوراسرافيل
  61/ ميرزا ابوالقاسم  صوراسرافيل،

  542 /صوفيه
  115 /نژاد، ابراهيم صياد

  

  ض

  533 )/نشريه(ضداستعمار 
 ،)ارگان تشكيالت تهران(ضميمه مردم 

  713 ,535 )/ماهنامه(
  61/ ياءالسلطانض
  

  ط

  205/ طاالنوف
  949 /طالباني، جالل

  1115/ طالبوف
  626/ طالقان

  346, 342/ )اهللا آيت( سيدمحمود ،طالقاني
  61/ صادقطاهباز، 
  201/ سهرابطاهري، 
  505/ ناصرطاهري، 
  71 )/دكتر(هادي ، طاهري

 ,93 ,74 ,73 ,71 ,66/  سيد ضياءالدين،طباطبائي
98, 123, 687  

  1121 )/المهـع (، سـيد محمـدحسـينيـطباطباي
  754/ سيدابوالفضلطباطبايي، 
  205/ سيداحمدطباطبايي، 

, 88, 83, 68, 64, 61 ,8, 4, 3 /طبري، احسان
89 ,90 ,98 ,100 ,105 ,106 ,107 ,111 ,115 ,

116 ,118 ,120 ,129 ,143 ,146 ,147, 150 ,
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152 ,160, 163, 167, 169, 172, 173, 
175, 179, 180, 181 ,186 ,187, 188 ,
195, 214 ,228 ,235 ,240, 246, 248 ,
256 ,260 ,262 ,268 ,269 ,270 ,306 ,
309 ,315 ,323 ,341 ,344 ,378 ,385 ,
462 ,463 ,496 ,505 ,513 ,515 ,522 ,
528 ,530 ,531 ,541 ,560 ,561 ,566 ,
610 ,616 ,620 ,626 ,681 ,688 ,755 ,
761 ,820 ,827 ,859 ,862 ,874, 877 ,
897 ,898 ,929 ,1001 ,1094 ,1095 ,

1096, 1102, 1111 ,1112 ,1113, 
1114 ,1115 ,1116, 1117, 1118, 
1119, 1120 ,1121 ,1122, 1123, 
1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 
1129 ,1130 ,1131 ,1132 ,1133 ,
1134, 1135, 1136, 1137 ,1138 ,
1139, 1140  
  725/ طبس

سي و مباني استراتژي شنا طرح جامعه
  60)/ كتاب(جنبش انقالبي خلق ايران 

  91/ اسماعيل آقاطهماسبي، 
  76/ خليلطهماسبي، 
  91)/ زاده حسين(مهدي طهماسبي، 

  

  ظ

  531, 95 )/نشريه (ظفر
 )/كتاب(ظهور و سقوط سلطنت پهلوي 

483 ,65 ,661  
  

  ع

  600/ العابدين زينعابدي، 
  201/ عادلعادليان، 
  808 / نيكواليوويچميخائيلعارف، 

  237/ محسنعاشورپور، 
 ,882 ,649, 238 ,206 )/فرهاد(عاصمي، محمد 

889, 1115  
  199/ صمدعافيت، 
  200/ محمدرضاعافيت، 

  600 ,532/ حسنزاده،  عالم
  716/ عباسعامري، 

, 92)/ شاه قاجار يـد فتحعلـوليعه(رزا ـاس ميـعب
761,  1097  
  1029, 690 ,140, 76, 75 /نـ ابوالحس،يـعباس

  124 )/سرپاسبان (عبدالرسول
  300)/ ران ساركات اسالمـاز رهب( زـزيــعبدالع

  127/ پور عبدالملك
  230, 144 ,77)/ مجله( عبرت

  355 ,281, 278, 259 /جمالعدالناصر، 
, 246, 207, 197, 177, 174, 153, 148/ عراق
298 ,380 ,381 ,382 ,383 ,523 ,685 ,686 ,
694 ,725 ,758 ,786 ,799 ,810 ,817 ,845 ,
949 ,955 ,960 ,1013 ,1036 ,1037 ,1039 ,

1042 ,1067 ,1069 ,1072 ,1077 ,1086 ,
1089 ,1091 ,1092  

  1009, 955 ,725 /عربستان سعودي
  755 )/كتاب(عشق سرخ 

  195/ آباد عشق
  533 )/نشريه (عصر نو
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  162)/ ملّاك(عضد 
)/ تعار حبيبـنام مس( نگـ، هوشاريانـعط
83, 693, 696  

  200/ عظيمزاده،  عظيم
  79/ عليزاده،  عظيم

  108 /سادات احمدعقيلي، 
  141, 80 /، حسينعال

  533 )/نشريه (عالج
  37)/ كتاب(علل گرايش به ماديگري 

  81/ ، اسداهللاعلم
  637/ علمدار
  170, 169, 134, 133, 77/ علوي
  267 /ويز پر،علوي
 ,116 ,115 ,112 ,107 ,76/  علي،عُلوي
127, 129 ,132, 133, 134, 135 ,143, 
426, 618, 638  

  627, 237)/ بهزاد(محسن علوي، 
, 559, 528, 513, 88, 63 /علوي، مرتضي

1097  
  298 /جاللنيا،  علوي

  62/ علي مسيو
  520)/ منطقه(آباد  علي

  382 )/سرهنگ(عليار 
 ,114 113, 97, 94, 92, 91/ اوف علي
143, 161 ,227 ,824, 835 ,1106  
  826/ حافظاوف،  علي
 ,562 ,231 ,228 ,96 /حيدراوف،  علي
816, 823 ,872, 873, 1105, 1106, 

1108, 11060  

  91 /عليزاده، ابراهيم
  217 ,201/ قربانزاده،  علي

  207/ عليگره
  814, 813 ,796)/ ع(المؤمنين  عمليات امير

, 234 ,230, 229, 211, 145 / محمدعلي،عموئي
235 ,239 ,240 ,246 ,247, 328, 331 ,364 ,
374 ,378 ,441, 463, 480, 523, 527, 552 ,
553, 554, 555, 563, 564, 569 ,619 ,628 ,
638, 769, 772 ,789, 802, 851, 873, 1013, 

1020, 1028, 1030 ,1033, 1038, 1042 ,
1043 ,1045 ,1046 ,1047 ,1053 ,1056 ,
1063 ,1064 ,1069, 1070 ,1075 ,1078 ,
1083, 1084 ,1088 ,1089 ,1121  

, 61 ,12)/ افشار تاري وردي(عمواوغلي، حيدر 
62 ,63, 92, 301 ,376, 558, 559, 660  

  348/ عميدي نوري
  612, 611 /چارلزعيسوي، 

  

  غ

, 571, 570, 530, 190, 111/ غائله آذربايجان
823  

  713, 530/ غائله كردستان
  520)/ ميدان(غار 

  114, 86)/ كتاب(زدگي  غرب
  310/  احمد,غضنفرپور

  661, 62 /اسداهللازاده،  غفار
  139/ داريوشغفاري، 
  200/ سلطانعليغالمي، 
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  ف

  530 ,306, 304, 95/ مصطفيفاتح، 
  555/  تير7فاجعه 
, 584, 462, 109, 91, 71, 48/ فارس
602 ,605 ,640 ,828  

  91)/ بين نيك( حسنفارس، 
  353/ الدين فارسي، جالل

  708 /ويليامفاستر، 
  1116/ فاسست
  139/ فاطري
  141, 77)/ دكتر (فاطمي

  54 /فاالچي، اوريانا
  17/ لين. ژ. فان 

  95/ اهللا فتاحي، فتح
  533/ الدين فتحفتحي، 

 ,124, 123 ,121, 75 / ناصر،فخرآرايي
125, 140, 169  

  534 )/نشريه (فدائي
, 141, 136, 77, 75, 65/ فدائيان اسالم

295 ,307  
 فدائيان خلق

�
هاي فدايي  ان چريك سازم

  خلق
  108, 105, 100 /تقيفداكار، 
ه ـري وابستـارگـهاي ك ون اتحاديهـفدراسي

  204/ به شوروي
 كراتيك زنانـي دمــالملل يون بينــدراسـف
)WIDF/( 566 ,560, 588, 755 ,756 ,

757, 761 ,767, 874  
 راتــوانان دمكـاني جـون جهــدراسيـف

)WFDY /(204 ,560 ,566 ,588 ,650, 708 ,
709 ,710 ,718 ,724, 739 ,768 ,874  

)/ ام. اس. اف(ري ـاني كارگــون جهــفدراسي
1097, 1098  

  23/ فدراسيون جوانان سوسياليست
  730, 726/ فدراسيون دانشجويان پاناما
  724/ فدراسيون دانشجويان هند
 ,587, 560 )/كتاب (يفدراسيون سنديكايي جهان

874  
  567, 204, 181/ جهانيفدراسيون سنديكايي 

  754/ هاي زنان فدراسيون عمومي كلوپ
  739/ فدراسيون كودكان ساندنيست

  468/ ـ ملي فراكسيون اقليتهاي مذهبي
  106/ فراكسيون توده

  66)/ كتاب(ران ـفراماسونري و فراموشخانه در اي
  1113/ فرانتسف

, 112, 54, 44, 40, 31, 21, 20, 18, 7/ فرانسه
130 ,141 ,187, 205 ,206 ,211 ,241 ,249 ,
257 ,303 ,361 ,363 ,366 ,389 ,498 ,504, 
567 ,587 ,588 ,608 ,614 ,645 ,650 ,651 ,
658 ,677 ,685 ,725 ,786 ,817 ,819 ,821 ,
861 ,864 ,887 ,997 ,1002 ,1073 ,1096 ,

1097 ,1101 ,1102, 1116 ,1117 ,1130 ,
1132  
  23 )/ژنرال (فرانكو

, 249 ,248, 223 ,213 ,206 /هردادمفرجادآزاد، 
324 ,327 ,332 ,333 ,516 ,518 ,519 ,628, 
634 ,715 ,716, 731  

  108/ محمدفرجامي، 
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  1112/ فرح
  216)/ ردـروه پايمـو گـعض(رخ ــف

  777/ فروغفرخزاد، 
  533 )/نشريه (فرداي ما
  106/ شهابفردوس، 

  661, 483 ,65 /فردوست، حسين
  54 )/مجله( فردوسي

  206/ انهفرز
  516/ فهيمهفرسائي، 

  60 )/تيمسار (فرسيو
  532 /حسينفرشبد، 

  534 )/نشريه (فرشته آزادي
  193/ فرقه دمكرات آذربايجان ايران

, 198/ ان شورويجفرقه دمكرات آذرباي
201 ,872  

, 74 ,70, 68 ,3/ فرقه دمكرات آذربايجان
91 ,98 ,109 ,110, 111 ,117 ,144 ,

148 ,149 ,150 ,164 ,166 ,167 ,173 ,
174, 175 ,177 ,186 ,187, 188 ,190 ,
191 ,192 ,193 ,195 ,196 ,197 ,198 ,
199 ,231 ,234 ,235 ,379 ,424 ,426 ,
429 ,458 ,534 ,535 ,570 ,575 ,576 ,
637 ,640 ,641, 646 ,647 ,689 ,796 ,
823, 824 ,826 ,865 ,875 ,887 ,890 ,
912 ,916 ,917 ,1006 ,1019 ,1020 ,

1030 ,1031 ,1033 ,1039 ,1043 ,
1044 ,1049 ,1050 ,1055 ,1063 ,
1067, 1072, 1090 ,1095 ,1106 ,
1110 ,1125  

  817/ فرقه ضاله بهائيت
  534 )/نشريه (فرمان

  690, 619/ فرمانداري نظامي تهران
  761, 173 /عبدالحسين ميرزافرمانفرما، 

 ,566 ,248 ,238, 208 ,206 /فرهاد فرجاد آزاد
640, 641, 649, 650 ,715 ,716, 729, 731 ,
866 ,867 ,876 ,889 ,898, 890, 907, 912, 
920, 924, 930, 931, 938, 961, 994, 997, 

1004  
  528 )/نشريه (فرهنگ

  570/ فرهنگستان علوم آذربايجان شوروي
  115/ ابوالفضلفرهي، 
 ,108 ,85 ,79 ,78 ,76 ,47/ غالمحسين ،فروتن

112, 115, 116, 119 ,129 ,131 ,133 ,134 ,
135 ,142 ,143, 146 ,147 ,150 ,151 ,152 ,
153 ,162 ,167 ,168 ,169 ,170 ,172 ,175 ,
176 ,178 ,194 ,206 ,311 ,479 ,495 ,530 ,
541, 559 ,638 ,787 ,1029 ,1095 ,1098 ,

1099  
  79/ جوادفروغي، 
  93 /محمدعليفروغي، 

, 571, 569, 236, 197, 187 /اهللا حبيبفروغيان، 
572 ,832 ,835 ,837 ,838, 839 ,865 ,872 ,
873 ,875, 886, 910 ,902, 911, 912 ,922, 
923 ,998 ,1005  

  552 ,345, 308, 80/ داريوشفروهر، 
  766/ فريدهفريد، 
  65 )/سرلشگر ( سرويليامفريزر

  649 )/مهندس (ريورف
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ويان ـان و دانشجـوانـي جـانـوال جهـفستي
  729 /)هاوانا(

  62 /حسين آقافشنگچي، 
وراي نويسندگان و هنرمندان ـش هـامـفصلن
  781 ,780 /ايران

  41)/ كتاب(فقر فلسفه 
  123/ فقيهي شيرازي

  200/ محمدفقيهي، 
  533/ عيسيفكري، 

  533 /فكور
  1120, 1068, 730, 598, 59/ فلسطين

  1113)/ كتاب(شناسي  فلسفه و جامعه
  842 ,837 ,842 ,841/ آوجان ،فليكس

 ,1043, 837, 237/ فريدونفم تفرشي، 
1057  
  81/ فورد

, 115, 73 /ريمـم، )رماييانـرمانفـف(فـيروز 
118 ,132 ,133 ,142 ,148 ,169 ,173 ,
181 ,187, 235, 249 ,374 ,463 ,560 ,
567 ,635 ,755 ,757 ,759 ,760 ,761 ,
762 ,763 ,764 ,767, 796  

  761, 93/ فيروز ميرزا
  1031, 74, 73/ مظفر ،فيروز

  73/ الدوله فيروز، نصرت
  605/ فيروزآباد
  642/ فيروزكوه

  731 ,716, 715/ مجيدفيروزيان، 
  1139, 1130, 20/ ارنستفيشر، 

  533/ فيضائي خراساني

  112/ گانمورفيليپس، 
  728, 651, 650, 645, 614 /فيليپين

  ق

  465/ قائم شهر
, 1043, 1017, 572, 551, 545, 543/ پناه قائم

1045 ,1046  
 ,569 ,506 ,317 ,236/ غالمحسنپناه،  قائم
836, 832 ,1043  

, 729, 724, 718, 716, 545, 538 / زهره،قائيني
731 ,739 ,748 ,752  

  889, 730, 566, 206/ سياوشقائيني، 
  1096, 761, 613/ قاجار

  835/ قاسم اف
  685, 148)/ ژنرال (عبدالكريمقاسم، 

, 383, 382, 381, 380, 79/ اسماعيلقاسملو، 
931  
, 382, 381, 380, 79/ ، عبـدالـرحمـنوـملـقاس

383 ,931  
, 79, 78, 77, 76, 75, 70, 47/ قاسمي، احمد

85, 107 ,112, 119 ,127 ,128 ,129 ,131 ,
132, 133, 134 ,135 ,138, 139, 142 ,143, 
146, 147 ,150, 151 ,152 ,153, 162, 163, 
168, 169, 170, 172, 175 ,178 ,179, 206, 
206, 311, 426, 495, 530, 534, 559, 638, 
761 ,1029 ,1095 ,1099  

  505/ قاسمقاضي، 
  777, 115/ محمدقاضي، 

  505/ قالي بافان
  60/ بهرامقبادي، 
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  140, 76 )/افسر شهرباني (، حسينقبادي
  126/ قباديان
  1120)/ شهر(قدس 

  639/ مجيدقدكساز، 
  556 )/شهيد (، عليقدوسي

, 174, 172 ,150 ,130 / محمدرضا،هقدو
179 ,180 ,181 ,186 ,188, 228 ,322  

  278/ قذافي، معمر
  1066 /1921قرارداد 

قرارداد گس 
–

  136 ,75 / گلشائيان
  362, 361 /1933قرارداد نفت 

 ,527 ,523, 237 /هوشنگنژاد،   قرباني
572 ,619  

  33/ قرقيزستان شوروي
  600 )/قريب (قريب

, 530 ه133 ,119, 115 /اهللا امانقريشي، 
531 ,541 ,625  

  200/ مارتيكقريقوريان، 
  191/ قزاقستان

  380, 236 /قزلچي، حسن
, 626, 584, 172, 162, 106, 70/ قزوين

637 ,640 ,642 ,762 ,766  
  48/ بهمن ،ييقشقا

  281 ,148 ,109 /قشقايي، خسرو
  109/ قشقايي، ناصر

  371, 337, 310/ صادقزاده،  قطب
, 659, 558, 268, 201, 190, 142/ قفقاز
660 ,661 ,831  

 ,60 )/نام مستعار سيامك(ين ـحسقلمبر، 

132 ,218, 230, 238, 374 ,481  
, 835 ,807/ حسين عباس قلي يوويچاوف،  قلي
836, 837 ,842 ,844  

  687, 642, 637, 626, 572, 338, 93/ قم
  533/ حسينقندي، 

  91 )/دكتر (قهرماني
  775/ اسداهللاقهرماني، 
  231, 230, 229/ صفرقهرماني، 

, 87 ,74, 73, 71 ,70)/ السلطنه قوام(قوام، احمد 
106 ,110 ,123 ,126 ,135, 136, 137, 166 ,
304 ,306, 575, 576 ,1031, 1035, 1049, 

1067, 1076, 1090 ,1097 ,1124  
  201/ قوبا

, 114 ,87 ,82 ,81, 42/ 1342 خرداد 15قيام 
151, 309, 314, 316, 943, 1027  
  1032, 1031, 1019 / آذر21قيام 
  346 /1357 بهمن 22قيام 

  62 /قيام تبريز
  659 /)ق1309ـ 1891(قيام تنباكو 

  309 /)1341- 1342(قيام عشاير جنوب 
  677 ,15 /.) م1871(قيام كمون پاريس 

  533 )/نشريه (قيام مردم
  

  ك

  142/ بدرآباد
  823)/ كتاب(ب . گ. كا
, 1109, 1104 /جان شورويب آذرباي. گ. كا

1110  
  783, 6/ كارلكائوتسكي، 
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, 894, 893, 880, 874, 695, 118 /كابل
895 ,902 ,922 ,963 ,997 ,1003 ,1107  

  807/ زامير بنيوويچكابولوف، 
  41)/ كتاب(كاپيتال 
)/ خانم(فيزيكدان فرانسوي (اوژني كاتن، 

756  
  574/ كاخ دادگستري

  822, 821 ,819, 816, 815/ كرملينكاخ 
  376 )/نشريه (ارك

  528 ,534 )/نشريه (كار و دانش
  81 /، جيميكارتر

  206/ كارلسروهه
  874/ ببرككارمل، 
  50 ,24 ,23/ سانتياگوكاريلو، 

  201 ,191/ كازاخستان
  51, 50/ كاسترو، رائول
  53, 51, 50, 49, 36, 20 /كاسترو، فيدل

  642, 637, 584 /كاشان
, 72 ,65 )/اهللا يتآ(كاشاني، سيدابوالقاسم 

73, 75 ,76 ,80 ,122 ,123 ,124 ,125 ,
136 ,137 ,138 ,139, 141 ,295 ,349 ,
787 ,1024  

  533 /اهللا وليكاشاني، 
  1115/ زاده ايرانشهر كاظم

  582, 238 /كاظمي، محمد
, 168, 164, 106, 72/ ، سرگئيكافتارادزه

1035 ,1072  
  382)/ سرهنگ عليار(كاك سمكو 

, 73, 70, 64, 63 /الصمد عبد،كامبخش

74 ,79 ,91 ,94 ,106 ,107 ,108, 111, 112 ,
115 ,125, 131 ,146, 147 ,150 ,152 ,153 ,
154 ,155, 160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,
166 ,167 ,168 ,169 ,171 ,172 ,173 ,174 ,
175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,183 ,
194 ,195 ,197 ,206 ,227 ,294 ,295 ,307 ,

317,513 ,559, 572 ,649, 661 ,662 ,688 ,
689 ,801, 1019 ,1049 ,1098  

  17/ كامبوج
  896/ كانادا

  649/ كانون پزشكان ايراني
  711 ,710, 532/ كانون جوانان دمكرات ايران

, 566, 537/ )دمكرات (آموزان ايران كانون دانش
591, 704, 713, 717 ,722 ,724 ,731 ,732 ,
735 ,739, 748  

, 587, 581, 579, 4/ كانون صنفي فرهنگيان
593 ,704 ,740 ,741 ,742 ,744 ,745 ,746 ,
748  

  574/ رانان كانون لكوموتيو
, 779, 778, 770, 345 / ايرانكانون نويسندگان

780  
  769/ كانون وكالي دادگستري

  513 )/مجله( كاوه
  91/ اكبر عليكاوه، 
  823, 165/ كاويان
  108 / علي،كباري

 ,693 ,83)/ سرهنگ( ،)نام مستعار رضا(كبيري 
696  

  729/ كپنهاك
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  691 ,395 )/كتاب(سياه كتاب 
, 675 ,477 ,216 )/حيدر(علي كتاني، 

676 ,677  
, 628, 627, 626, 580, 422, 78 /كرج
636  

  1040, 1039, 381, 380/ كردستان ايران
  1039/ كردستان تركيه
  1039/ كردستان عراق

, 107, 87, 79, 74, 68, 48, 47/ كردستان
110 ,111 ,135 ,231 ,375 ,379 ,380 ,
381 ,383 ,458 ,486 ,602 ,640 ,690 ,
731 ,766 ,949 ,1018 ,1031 ,1038 ,

1039 ,1040 ,1041 ,1042 ,1124  
  642, 640, 602, 584, 572, 503 /كرمان

, 575, 553, 480, 218, 211/ كرمانشاه
761  

  826/ كرمانشاهان
  681/ كرنسكي

, 726, 708, 270, 67, 35, 32/ كره شمالي
783  
  325, 298, 67/ كره

  39/ كروپوتكين
  142/ اف كريم

  777/ نصرتكريمي، 
 ,90 ,88, 83, 68, 64 ,61)/ كتاب(كژراهه 

ئ ,143 ,129 ,119 ,114, 106, 105, 100
147, 199, 209, 240, 268, 306, 309, 
315, 323 ,428 ,429 ,561 ,566 ,567 ,
620 ,626 ,637 ,649 ,688 ,761 ,820 ,

876 ,898 ,1001 ,1094 ,1095 ,1102 ,1112 ,
1122 ,1123 ,1125 ,1133 ,1137 ,1138 ,
1139  

, 772 ,516 ,514 ,233, 230/ سياوشكسرايي، 
777 ,778 ,779 ,780 ,781 ,866 ,884 ,885, 
886 ,903 ,918 ,922 ,924, 998 ,1005  

  1123, 792/  احمد،كسروي
  62/ ميرزا حسين كسمائي،

  1139/ اكبر عليكسمايي، 
  807 /ويكتورباكويوويچكسيلي يوف، 

  99/ جمشيدكشاورز، 
  534/ خديجهكشاورز، 
, 108, 107, 106, 99, 71 ,70 /فريدونكشاورز، 

110, 112 ,115 ,116 ,119, 129, 134, 140, 
142, 146 ,148, 163, 167, 172, 174 ,495 ,
531 ,534, 1095, 1097  

  777/ كريمرز، كشاو
  777/ محمدعليكشاورز، 

  315/ كيخسروكشاورزي، 
  48/ ايرج ,كشكولي

  1096, 92 /محسن ميرزاالدوله،  كفيل
  21 /كالبس، دوبويس

  79/ ايوبكالنتري، 
  250 )/ژنرال ( كالوزويتس

  206/ كلن
  339 )/پروفسور (كله

  425/ كلوپ مركزي حزب در تهران
مريكاي نقالب در آكليساي شورشي، مذهب و ا

  55)/ كتاب(التين 
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  300/ كمپاني متحد هند شرقي
  43, 41, 40/ كمون پاريس

  246 )/مجله( كمونيست
  716/ كميتة ايالتي تهران

  660/  نفره رشت12كميته 
 )/ب.گ.كا(ت دولتي شوروي ـه امنيــكميت
871  

  844/  انقالب اسالمي كميته
, 472, 199, 198/ كميته ايالتي آذربايجان

637 ,866  
  866/ ميته ايالتي اصفهانك

, 420, 324, 236, 114/ كميته ايالتي تهران
423 ,456 ,462 ,473 ,474 ,479 ,516 ,
523 ,542 ,572 ,622 ,625 ,626 ,627 ,
628 ,629 ,630 ,631 ,632 ,634 ,635 ,
636 ,646 ,669 ,714 ,716 ,717 ,762 ,
763 ,836 ,852 ,867 ,868 ,909  

  866/ كميته ايالتي فارس
  866/ كميته ايالتي گيالن

  472, 465/ كميته ايالتي مازندران
/ آزادي و حقوق بشر كميته ايراني دفاع از 

345  
, 864 /مرزي حزب توده ايران كميته برون

865 ,866 ,867 ,868 ,869 ,871 ,875 ,
881 ,882, 890, 989, 1016, 1020  

  13/ نترناسيونال چهارماالمللي  كميته بين
اي كودكان ـه شـي جنبــلمللا ه بينــكميت

  CIMEA/( 566, 727, 739(و نوجوانان 
  896/ كميته حزبي كابل

, 869, 868, 867 /كميته داخلي حزب توده ايران
870 ,871 ,878, 891  

  920, 894/ كميته كابل
  381, 380/ كميته كردستان

  894, 893/ كميته كشوري افغانستان
  885 ,621)/ ايالتي تهران(كميته مركزي 

  9/ كميته مركزي حزب بلشويك روسيه
, 150, 145, 118, 85/ كميته مركزي حزب توده

153 ,154, 158 ,196 ,198 ,199 ,231 ,233 ,
234 ,235, 275 ,280 ,292 ,317 ,346 ,350 ,
367 ,380 ,382 ,388 ,417 ,424 ,425 ,429 ,
459 ,464 ,471 ,472 ,473 ,495 ,496 ,512, 
513 ,516 ,531, 535, 537 ,539 ,541 ,551 ,
552 ,553 ,554 ,555 ,561 ,562 ,563 ,564 ,
569 ,571 ,573 ,578 ,591 ,592 ,593 ,597 ,
600 ,618 ,621 ,647 ,648 ,649 ,652 ,655 ,
664 ,667 ,689 ,691 ,714 ,748 ,757 ,762 ,
768 ,769 ,789 ,796 ,797 ,826 ,835 ,836 ,
837 ,932 ,957 ,1016 ,1017 ,1018 ,1021, 

1025 ,1033 ,1043 ,1070 ,1075 ,1095 ,
1098 ,1121  

/ كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي
25, 133 ,147 ,826, 1098  

  16/ ميته مركزي حزب كمونيست چينك
  932/ كميته مركزي سازمان فدائيان خلق

  421/ كميسيون تبليغات سازمان ايالتي تهران
  893/ كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد

ران ـي تهـان ايالتـازمـوزي سـآم ون دانشـكميسي
  739/ جوانان توده
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  311, 298 )/كتاب (كمينترن و خاور
  394/ اگوستكنت، 

  916 ,910, 200/ غفاركندلي، 
  612, 315, 308, 81/ اف. كندي، جان

  839, 838, 836/ كنسولگري افغانستان
  826/ كنسولگري شوروي

 از كنفدراسيون دانشجويان ايراني خارج
  728, 312 ,85 /كشور

, 85, 47 /كنفدراسيون دانشجويان ايراني
205 ,312  

  79/ كنفدراسيون محصلين ايران
  706/ كنفرانس اشتوتگارت
  529/ كنفرانس ايالتي تهران

ي انترناسيونال ـالملل وروي بينـرانس بـكنف
  706/ سوسياليستي جوانان

)/ I.S.C(» المللي دانشجويان كنفرانس بين
709  
  759, 755/ المللي زنان رانس بينكنف

  114/ كنفرانس تهران
  708/ كنفرانس جهاني جوانان

  301/ هاي تركيه كنفرانس سوسياليست
 ,429/ زب توده ايرانـي حـلـرانس مــكنف

893 ,897 ,997  
, 901, 900, 899, 897 /يــرانس ملــكنف

902 ,903 ,910 ,913 ,917 ,919 ,920 ,
922 ,924 ,935 ,956 ,997 ,1005  

, 194 ,150/ )1339(دت ـس وحــكنفران
198 ,199, 637, 647  
ويان ـي دانشجـومـة عمـاديـرة اتحـكنگ

  729/ نـفلسطي
)/ JCP(كنگرة سازمان جوانان كمونيست پرتغال 

730  
  729/ كنگره اتحادية ملي دانشجويان سوريه

  63/ كنگره اروميه
  705/ كنگره اشتوتگارت انترناسيونال دوم

  955/ مريكاكنگره آ
  708/ كنگره جهاني دانشجويان

  768/ ان ـ كپنهاگ دانماركـاني زنـره جهــكنگ
  FDJ/( 730(كنگره جوانان آزاد آلمان 

  63/ كنگره دوم حزب كمونيست
  759/ كنگره زنان

  5 /) م1875(كنگره شهر گوتا 
  776/ كنگره نويسندگان ايران

  685 )/برازاويل(كنگو 
  777/ محمدتقيكهنموئي، 

  768, 147 /هرتاوئوسينين، ك
  339)/ پروفسور(كوالسون 

, 54, 53, 52, 51, 50, 48, 47, 36, 20/ كوبا
58 ,59 ,264 ,270 ,783 ,1103  

  767 )/خانم (كوتن
  768/ اتوكوتوسينين، 
  807 /آناتولي نيكواليوويچ ،كوچشكوف

, 77, 68, 67, 65 ,47, 2/  مرداد28كودتاي 
119 ,120 ,134 ,140 ,141 ,143 ,145 ,169 ,
175 ,191 ,205 ,277 ,281 ,305 ,306 ,307 ,
308 ,309 ,324 ,337 ,345 ,349 ,361 ,362 ,
376 ,428 ,472 ,504 ,521 ,529 ,532, 560 ,
600 ,601 ,618 ,619 ,625 ,638 ,662 ,667 ,
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691 ,709 ,711, 713, 728 ,740 ,757 ,
787 ,873 ,901 ,1024 ,1027 ,1044 ,

1050 ,1063 ,1076 ,1090 ,1125 ,1132  
  36/ كودتاي آمريكايي سوهارتو

  281/ كي كودتاي تره
  686, 685/ كودتاي ثور در افغانستان

  1065/ كودتاي سوم اسفند
, 275 ,226 ,85, 38 /)كتاب (كودتاي نوژه

369, 370 ,489 ,552 ,669 ,670 ,675 ,
676 ,692, 694  

  534 ,380 )/نشريه (كوردستان
  216/ )مردعضو گروه پاي( كورش

  505/ كورش كاكوان
  1113/ موريسكورنفورث، 

  674/ لوئيكورواالن، 
, 838, 837 ,835 /والديميركوزيچكين، 

839, 843  
ِِي دانشجويان ـالملل ان بينـازمـس (كـكوس

  728/ )اوابسته به سي
  756 ,755)/ نويسنده خانم(كولونتاي 

, 382, 372, 366, 58 ,57 ,48 /كومله
383, 489, 1040  

  14/ كومين تانگ
  807 /نيكالي نيكوالوويچكون يرو، 

  724)/ اسم شخص(كوناالن 
  658, 25/ آلواروكونيال، 

  760/ اختركيانوري، 
, 77, 76 ,75, 74, 70 / نورالدين،كيانوري

79 ,82 ,83 ,93 ,98 ,107 ,112, 115, 

116, 118 ,124 ,125 ,127, 129 ,130 ,131 ,
132 ,133 ,134 ,135 ,138 ,139, 140 ,141 ,
142 ,145 ,146 ,147 ,148 ,150 ,152 ,154 ,
155 ,158 ,159 ,162 ,163 ,167 ,168 ,169 ,
170 ,171 ,172 ,173 ,175 ,176 ,177 ,178 ,
179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,186 ,188 ,198 ,
206 ,207 ,209 ,210, 214 ,215 ,217 ,218 ,
219 ,220, 221 ,222 ,226 ,227 ,228 ,229 ,
231, 233 ,234 ,235 ,240 ,241 ,244 ,245 ,
247 ,248 ,249 ,276 ,281 ,290 ,293 ,294 ,
295 ,296 ,311 ,322 ,323 ,334 ,342 ,346 ,
347 ,348 ,351 ,353 ,355 ,356 ,358 ,361 ,
362 ,363 ,366 ,367 ,373 ,376 ,378 ,411 ,
426 ,429 ,462 ,463 ,464 ,474 ,476 ,478 ,
479 ,480 ,481 ,482 ,489 ,495 ,496 ,513 ,
515 ,516 ,518 ,523 ,525 ,526 ,530 ,531 ,
535 ,537 ,541 ,542 ,545 ,548 ,551 ,552 ,
553 ,554 ,563 ,564 ,569 ,571 ,619 ,620 ,
625 ,626 ,628 ,638 ,640 ,647 ,648 ,649 ,
664 ,665 ,666 ,667 ,668 ,669 ,670 ,671 ,
674 ,675 ,676 ,677 ,690 ,691 ,694 ,695 ,
696 ,698 ,713 ,714 ,723 ,759 , 760,761 ,
762 ,768 ,770 ,772 ,775 ,796 ,797 ,802 ,
817 ,825 ,827 ,832 ,835 ,836 ,837 ,838 ,
839, 841 ,842 ,843 ,844 ,847 ,848 ,849 ,
854 ,864 ,872 ,900 ,931 ,1001 ,1019 ,

1021 ,1025 ,1028 ,1029 ,1030 ,1043 ,
1054 ,1057 ,1058 ,1063 ,1073 ,1098 ,
1100 ,1101 ,1105 ,1106 ,1109 ,1110 ,
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1121  
  514 /)كيا. ب(بهمن كياني، 
  823, 201 )/گنجه(آباد  كيروف

  99/ مهديمرام،  كي
  475/ بهبودمنش،  كي
, 234, 230 ,229, 145 /تقيمنش،  كي

236, 248, 374 ,462 ,474 ,475, 572, 
628 ,638 ,639, 640, 909  

  1115 )/نشريه (كيهان
, 205, 195, 187, 165 /ديـمهان، ـكيه

236 ,239 ,463 ,514 ,545 ,577 ,578 ,
583 ,584 ,586 ,587, 1017 ,1042 ,

1083, 1084, 1089  
  782)/ كتاب(كليات ماركس و انگلس 

  

  گ

, 1126 ,898 ,611, 20 /روژهگارودي، 
1139  

ن گاگيك هرآوانسيا
�

   آوانسيان، گاگيك
  685 ,682 ,680 ,678 /.پگالوپ، 

  794/ گاليله
  305/ گاندي، اينديرا
  305/ گاندي، ماهاتما
  376)/ كتاب(آميز  گذار مسالمت

  206)/ اتريش(گراتس 
  1130/ آنتونيزگرامشي، 

  197/ حسينگرامي، 
  18 /.يگرايپو، 

  831, 8/ گرجستان

, 640, 602, 584, 572, 534, 129, 128/ گرگان
642 ,762 ,766  

  642/ گرمسار
  208)/ انشهرست(گرمي 

  25/ آندرهگروميكو، 
  1097)/ شهر(گرونوبل 

  298)/ ارها. اس(گروه 
ف و ـروشچـوف، خـا، مالنكـرة بريـ نف4روه ــگ

  8)/ بولگانين
, 1022, 662, 513 ,161, 160, 91 / نفر53گروه 
1049 ,1097 ,1136 ,1137  

  216/ گروه آذرخش
  217 ,207/ گروه آرش
  218/ گروه آژنگ

  218)/ دكتر(گروه احمد دانش
  55/ گروه ارتش آزاديبخش

  55/ گروه ارتش خلق
  381, 56/ گروه ارتش سرخ

  56/ گروه بادرماينهوف
  56/ گروه بريگاد سرخ

  216/ گروه پايمرد
  664/ ـ هاتفي گروه پرتوي

  56, 19/ گروه پلنگان سياه
  60/ گروه پويان
  56/ گروه پيشتاز

  372, 366, 343, 340, 11 /پيكارگروه 
  217/ ونگروه تلخ

  56/ گروه توپامارو
  59/ گروه جزني
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  56 /)رتش سرخ آلمان(گروه چريكي 
 ,931 ,919 ,627 ,372 /رگروه راه كارگ

937, 951, 957, 997, 1009  
  366/ گروه رنجبر

  372, 355, 47 /گروه رنجبران
  217/ گروه رهرو

  63/ گروه زينوويف و كامنف و بوخارين
  57/ گروه سوابودا
  218, 216/ گروه سيامك

  50/ گروه شورشي سيراماسترا
  211/ گروه شهبازي

  216, 215/ گروه صداي مردم
  59)/ گروه سياهكل(گروه صفائي 

  218/ گروه علي شهبازي
  216/ گروه فرزين

  627/ گروه فلسطين
  664/ گروه كاوه

  216/ گروه مختاري
  368/ گروه نيما

  661, 660, 659/ گروه همت
  85, 48/ گروهك سهند

  819/ گشتاپو
, 641, 486, 380, 236, 181 /عليگالويژ، 

836 ,1018 ,1038, 1042 ,1043  
  955 )/سناتور (گلدواتر

  1116, 777, 530 /گلستان، ابراهيم
  1116 )/نشريه (گلسرخ

  1116, 325/ ، خسروگلسرخي
  72/ گنبد قابوس

  642, 335, 165, 72 /گنبد
  612)/ كتاب(گنج شايگان 

  560/ )كنفرانس (گوادلوپ
  1117, 30/ هگوت

  827/ رودلفگودمان، 
, 33, 26, 25, 9 / ميخائيل سرگيوويچ،گورباچف

36 ,92, 393 ,562 ,686 ,687 ,785, 794 ,
816 ,826 ,947 ,1005 ,1008 ,1009 ,1106 ,

1127 ,1128  
اديه عمومي دانشجويان ــاتح، GUSIR رــگوسي

  726/ جمهوري عراق
  534 )/نشريه (گيتي

  1112/ گيرك
  608, 256)/ رخمو(گيزو 
  532 )/نشريه (گيالن
, 640, 637, 602, 584, 572, 190, 99 /گيالن
641 ,759 ,766 ,803  

  62/ الدين سيد اشرفگيالني، 
  

  ل

 ,835 ,825 ,227 )/افسر اطالعاتي شوروي(لئون 
836 ,843  

  506 /.للئونتيف، 
  91 /)برادر نيما يوشيج(الدبن 

  42, 41 ,40 /السال، فرديناند
  47/ كوروش الشائي،

 ,351 ,345 ,225 ,160 /النه جاسوسي آمريكا
730  

 ,188, 181, 178, 175 ,150/  اميرعلي،الهرودي



1195  فهرست اعالم

198, 199, 228, 234, 647 ,865 ,866, 
872, 873 ,874, 875 ,883 ,885 ,890 ,
902 ,911 ,916 ,920 ,922 ,924 ,935 ,

1005 ,1106 ,1110  
  709 /الهه

, 687, 190, 91 ,8/  ابوالقاسم خان،الهوتي
688  

  766, 106, 70/ الهيجان
  55 /امين. مالهيجي، 
, 194, 155, 153, 150, 147/ اليپزيك

199 ,205 ,620 ,621 ,648 ,874 ,1096 ,
1102  
  1068, 960, 76/ لبنان

  807 /آناتولي كنستان تينوويچلپشين، 
  640, 602 /لرستان

  134, 92/ لژ فراماسونري
  126/ لطفي

  781)/ آهنگساز(محمدرضا لطفي، 
  91/ زاده لطيف

  207/ عليلطيفي، 
  267/ الكسي ،لفكفسكي
  614 ,613 ,65 /لمبتون، آن

, 679, 678, 366, 213, 206, 13/ لندن
708 ,861 ,1021 ,1115  

  831)/ شهر(لنكران 
  787/ لنكراني، احمد

  1029, 1026 ,479 ,139 /حساملنكراني، 
  131 /، مصطفيلنكراني
  571/ لنگرود

 .ال. ولنين، 
�

  )اوليانوف( لنين، والديمير ايليچ 
, 10, 9, 8, 7, 6/ )اوليانوف(، والديمير ايليچ لنين
11 ,12 ,15 ,16 ,20 ,31 ,33 ,34 ,39 ,42 ,43 ,
44 ,45 ,47 ,49 ,52 ,53 ,54 ,55 ,57 ,58 ,60 ,
68 ,69 ,83 ,104 ,105 ,106 ,157 ,168 ,241 ,

247 ,251 ,252 ,254 ,255 ,256 ,258 ,261 ,
277 ,280 ,282 ,283 ,297 ,298 ,300 ,303 ,
319 ,320 ,325 ,339 ,340 ,355 ,372 ,373 ,
385 ,386 ,387 ,389 ,390 ,391 ,392 ,402 ,
453 ,506 ,514 ,528 ,558 ,588 ,599 ,611 ,
614 ,615 ,657 ,674 ,678 ,679 ,680 ,681 ,
682 ,683 ,684 ,688 ,693 ,705 ,706 ,707 ,
755 ,756 ,782 ,783 ,861 ,862 ,911 ,939 ,
940 ,941 ,942 ,950 ,955 ,992 ,994 ,995 ,

1127 ,1129  
  829/ لنينگراد
  1112, 503, 325/ لهستان
  626/ لواسان

  40)/ كارگري به اين نام(لود 
  651/ آنجلس لوس

  20/ هانريلوفور، 
  1139 ,1130/ گئورگلوكاج، 

  706 ,705, 6 /، رزالوكزامبورگ
  806/ لوناپارك

 )/سرگرد(يف، الكساندر  يـلونيدوويچ بان سيل
808  

  706, 705 /ليبكنشت، كارل
  830, 726, 685, 502 /ليبي

  730/ ليسبون
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  23 /.بليسبون، 
  600 /ليقواني، حاج احتشام

  14/ سان لي لي
  66/ آبراهاملينكلن، 

  

  م

  9/ مؤسسه انتشارات نوين
  860/ مؤسسه تحقيقات اجتماعي

  18/ مؤسسه كاپالن
, 4/  مطالعات و پژوهشهاي سياسيمؤسسه

38 ,85 ,275 ,369 ,483 ,661 ,694 ,
1094  

  777, 626, 625, 600, 473 /باقرمؤمني، 
  533/ مؤيدپور

 )/كتاب (ائوئيسم و بازتاب آن در ايرانم
17 ,265  

  836, 835 /مائوسترانكو
)/ كتاب(ماترياليسم تاريخي در شوروي 

27 ,339  
  50/ هربرتماتيوس، 

  954/  فارلينماجراي مك
  23/ مادريد
  386 /مارتف

  560/ مارتينيك
  658/ ژرژمارشه، 

)/ كتاب(ماركس و انگلس، دربارة استعمار 
30  

زب ـت حـفسـانيـس، مـس و انگلــاركـم
  102 )/كتاب (تـونيسـكم

 ن درباره انقالب اجتماعيـس، لنيـس، انگلـمارك
  283, 256 )/كتاب(

, 27, 20, 16 ,15, 10, 8, 7, 6, 5/ ، كارلماركس
30 ,31 ,33 ,34 ,39 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,47 ,
49 ,50 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,58 ,102 ,256 ,

257 ,258 ,261 ,297 ,316 ,319 ,372 ,373 ,
376 ,385 ,389 ,390 ,392 ,506 ,528 ,558 ,
599 ,609 ,610 ,611 ,616 ,677 ,678 ,683 ,
684 ,705 ,782 ,941 ,992 ,996 ,1011, 

1100 ,1115 ,1127 ,1128 ,1129 ,1130  
  281 )/كتاب (ييماركسيسم و كودتاگرا

  807 /والري الكسانرويچماركو، 
  1130, 373 ,20/ هربرتماركوزه، 

  281 )/سرگرد (هايلهماريام، 
  373 ,59 ,56, 55, 20/ كارلوسماريگال، 
, 574, 572, 515, 465, 106, 99 /مازندران

584 ,602 ,637 ,640 ,641 ,759 ,766 ,803 ,
1097  

  861 )/لرد(ماكائولي 
  74/ ماكسيموف

  8/ مالنكوف
  14)/ كتاب(مانيفست حزب كمونيست 

  728/ مانيل
  587 ,104/ رمانمانيلوسكي، 
  1117, 1116/ ماياكوفسكي

  533 )/نشريه (مبارزان
  41)/ كتاب(مبارزه طبقاتي در فرانسه 
  92)/ كتاب(مبارزه قدرت در كرملين 

, 267, 256 )/كتاب (م علميـاليسوسيـي سـانـمب
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268  
 )/كتاب (ه واحدـعار جبهـي شـي علمـمبان

308  
, 191 ,132)/ سرهنگ(محمدعلي مبشري، 

690  
  208 /اهللا ظريف ،مترجمي جمال آبادي

  209 /مظفرآبادي،  ل مترجمي جما
 ,132, 119 ,115 ,79, 78/ ، عليمتقي
170 ,173, 472 ,625 ,626 ,710  

  789 ,124 /اهللا يت هدا،متين دفتري
  267/ غالمحسينمتين، 

, 566, 503, 204, 33, 18/ مجارستان
724 ,730 ,759 ,785  

  955, 366, 365 )/نشريه (مجاهد
  541/ اهللا نصرتمجتبايي، 

  136/ مجلس سنا
, 493, 355, 208/ مجلس شوراي اسالمي

502 ,571 ,599 ,800 ,848 ,850 ,851  
, 760 ,167 /رانـي ايـوراي ملـمجلس ش

1072, 1097  
  126/ مجلس عوام انگليس

  649/ شاپورمجلسي، 
  W.A.Y /(709(مجمع جهاني جوانان 

  753/ مجمع حقوق زنان
  819, 795 )/كتاب(الجزاير كوالگ  مجمع

 ,15 ,12 ,11 )/كتاب( لنين مجموعه آثار
27, 31 ,255, 387, 389, 615 ,678 ,

679 ,682, 684 ,707, 782, 939, 950  
ريكا ـوسي آمـاسـه جـناد النـه اسـمجموع

  352, 67)/ كتاب(
) وسيع(ن پلنوم ـوعه اسناد مصوب هفدهميـمجم
  383 ,356 ,280/ ه مركزي حزب توده ايرانتكمي

  199 /جعفرمجيري، 
  199/ محمدعليمجيري، 
  715, 516, 217/ اصغرمحبوب، 
  506/ اكبر ،محجوبيان

  115 /محضري، ابراهيم
  132/  اسماعيل،زاده محقق

  62)/ باكو(حله صابونچي م
  92)/ پسر اسكندرميرزا(محمد طاهر 

, 187, 186, 76/ تــري، رفعـوچـدزاده كـمحم
236 ,246 ,247 ,462 ,463 ,496 ,498 ,499 ,
504 ,505 ,506, 513 ,585 ,833 ,835 ,851  

  634, 572 /محمدزاده
  108 / سليمان،محمدزاده

  627, 569, 236/ صابرمحمدزاده، 
  61/ رزامحمدعلي مي

  543/ محمدي
  625/ محمدامينمحمدي، 
  760/ ملكتاجمحمدي، 
  605, 582/ ملكهمحمدي، 

  533/ خليلمحمديون، 
  201/ مجيدوند،  محمدي
  777/ احمدمحمود، 
  1116/ پرويزمحمود، 

  93 /)ميرزا محمودخان(محمود، محمود 
  62 )/سردار (محيي

  64/ )سرپاس (مختاري
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  690/ منوچهرمختاري، 
 ,1066, 87 ,80 /)شهيد(حسنسيد مدرس،

1124  
  759/ دارالفنونمدرسه 

  92/ مدرسه دخترانه ناموس
  498/ مدرسه عالي فني تهران

  336 ,81/ مدرسه فيضيه
  50/ ها مدرسه مذهبي كاتوليك

ن ـسيميار ـنام مستع(ه ـاطمـفي، ــمدرس
  677 ,664 ,237)/ فردين
  191/ مدني

  9/ .آ. رمدودف، 
  92, 9 /.)آ. ژ (ژورس ،مدودف

  826 /واديممدودف، 
 )/نشريه( يـوراي ملـس شـرات مجلـمذاك
107  

  637 /مراغه
  298/ مراكش

  458/ تپه مراوه
  214/ مرتضويان، نسرين

 ,542 ,537, 530 ,310 ,186)/ مجله( مردم
544, 721  

  531)/ نشريه( مردم آدينه
  531 )/نشريه (مردم براي جوانان

 )/نشريه هفتگي (مردم براي روشنفكران
531  

  85/ رضامرزبان، 
  660/ مركز غيبي تبريز

  505/ مروج تربتي

  645/ مرودشتي
  639/ خشايارمرودشتي، 

  1076/ مسئله آذربايجان
  61 /محمدرضامساوات، 

  611)/ كتاب(داري  مسايل اقتصاد سياسي سرمايه
, 537 ,525, 522 )/مجله( المللي مسايل بين

564, 565 ,686 ,836  
 ايف سوسيال دمكراسيمسايل سوسياليسم و وظ

  6 )/كتاب(
, 187, 24 )/مجله (مسايل صلح و سوسياليسم

203 ,235 ,537 ,563 ,564, 565 ,566 ,649 ,
686 ,873 ,874 ,1115  

  606 )/مجله (مسايل كشاورزي
  268 )/كتاب (هـافتــي ائيـل كشورهاي رهياـمس
وعه ـمجم (1359ال ـالب در سـل مبرم انقياـمس

  362, 356, 355)/ خـش و پاسـپرس
  267 )/كتاب (ل معاصر آسيا و آفريقايمسا

  532 )/نشريه (مستحكم
  1120/ االقصي مسجد

  1026, 146 ,140, 139, 75/ محمدمسعود، 
, 25, 24, 23, 18, 16, 13, 12, 11, 10/ مسكو

30 ,35 ,36 ,64 ,78 ,89 ,91 ,92 ,117 ,130 ,
133 ,134 ,135 ,142 ,145 ,146 ,147 ,148 ,
149 ,150 ,151 ,153 ,154 ,158 ,167 ,176 ,
187 ,195 ,196 ,197 ,198 ,203 ,204 ,226 ,
227 ,231 ,233 ,266 ,268 ,289 ,296 ,301 ,
320 ,334 ,346 ,357 ,370 ,389 ,428 ,473 ,
474 ,541 ,559 ,561 ,562 ,564 ,571 ,611 ,
620 ,624 ,650 ,664 ,669 ,673 ,674 ,707 ,
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726 ,729 ,784 ,810 ,814 ,815 ,816 ,
821 ,826 ,829 ,830 ,831 ,865 ,872 ,
877 ,894 ,901 ,940 ,947 ,948 ,949 ,

1007 ,1018 ,1053 ,1098 ,1113  
  777, 495 /شاهرخمسكوب، 

  261)/ ع(مسيح 
  777/ اكبرمشكين، 

, 839, 836, 766, 762, 628, 207/ مشهد
1017  

  201 /مشهدي، نوروز
  505/ مصدق
 ,129, 77, 76, 75, 71 / محمد،مصدق

130 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,
142 ,146 ,148 ,170 ,171 ,230 ,295 ,
305 ,345, 346 ,348, 495, 520, 541, 
576, 738, 760, 1024, 1027, 1050, 

1076, 1090  
  726, 502, 366, 298, 281, 266/ مصر

  824/ يف مصطفي
  1121/ مطهري

 ,793, 792 ,327 /)شهيد (ضيمطهري، مرت
925 ,933, 1023  

  74/ مظفرزاده
  942/ معدن لنا

، 676)/ نام مستعار احمد(سيدمحمد معزز، 
677، 696 ،698  

  177/ زاده معصوم
  605 ,602/ معصومي، كاوه

  136 )/دكتر (معظمي

  91 /سيدعليمعلم، 
  237/ اهللا هدايتمعلم، 

  380, 79, 48/ سليمانمعيني، 
  817/ مغول

  726, 558, 269/ مغولستان
  54, 52/ عليي، مقام

  778/ اهللا ، رحمتاي مقدم مراغه
  206/ مقدم

  1113)/ كتاب(اي بر ماترياليسم ديالكتيك  مقدمه
  532/ معصومهمقرب، 
  830 ,825 ,691)/ سرلشكر (، احمدمقربي

  552/ مكري، محمد
  756, 739, 50, 10/ مكزيك
  124/ حسينمكي، 
  531 ,108 /نژاد، تقي مكي
  79, 48/ آواره مال

  1121, 270/ رامالصد
  637 /مالير
  61/  المتكلمين ملك

/ )پروين: نام مستعار(محمدي ) ملكه(ملك تاج 
186, 204, 236, 514 ,545, 548  

  625)/ مهندس(ملك، حسن 
  309/ حسينملك، 
  495/ عبدالحسينملك، 
  787/ الشعراي بهار ملك

  348/ احمدملكي، 
  348/ حسينملكي، 
, 113, 112, 111, 107 ,80 ,79 /خليلملكي، 

114, 143 ,162 ,163 ,164, 165, 167 ,168 ,
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295 ,308 ,309 ,311 ,426 ,530 ,625 ,
690 ,710 ,777 ,992 ,1095  

  126/ مهديملكي، 
  637 /ممقان

  1095, 148 )/كتاب (...كنم من متهم مي
  959 ,869)/ اهللا آيت (، حسينعليمنتظري
  532 )/نشريه (منشور

  81, 75/ )منصورالملك(منصور، علي 
  95 /.ممنصوري، 

  534, 381/ مهاباد
  126 )/سرهنگ(اكبر  عليمهتدي، 

  134)/ چشم پزشك(السلطنه  مهذب
, 919, 907, 209, 207/ سعيدمهراقدم، 

997  
  346, 296/ رسولمهربان، 

مهرگان، حيدر
�

   هاتفي، رحمان
  726, 267/ موزامبيك

, 13 )/سازمان جاسوسي اسرائيل (موساد
1002 ,1021 ,1034 ,1079 ,1080 ,1087  

 )/اهللا آيت (ريمـ، عبدالكيـوي اردبيلــموس
1073  
  1135/ موالنا

  380 )/دكتر (مولوي
  534 /ميانه

  1132، 54 ،40 /ميتران، فرانسوا
  541/ فخرالدينميررمضاني، 

, 300 ,86, 80 ,63/ خان ميرزا كوچك
1066, 1124  

  823/ سياوشميرزابيگي، 

  534/ محمدميرمطهري، 
  61/ ميرهاشم

  1106 ,181, 180, 172/ ميزاني، جواد
 ,159, 155 ,150 ,17)/ جوانشير (اهللا ميزاني، فرج

172, 174 ,179, 181, 182, 187, 188, 204, 
205, 212 ,215 ,216 ,217, 219, 223, 228, 
229, 231, 232 ,234, 235 ,240 ,248, 265, 
287 ,296, 321, 327, 328 ,373 ,376, 417, 
427, 448, 460, 464, 472 ,473, 474 ,476 ,
477 ,478, 479, 482, 490 ,506 ,507 ,522 ,
527, 541, 542 ,578 ,587 ,623, 625, 626, 
627 ,628 ,638 ,640, 642, 669 ,671, 676 ,
714 ,715 ,723, 770 ,781, 796, 827, 832, 
834, 835, 837, 838, 839, 842, 843, 852 ,
909, 1016 ,1019, 1043, 1054, 1078, 1121  

  61/ ميرزا سليمان خانميكده، 
  197 )/ژنرال (ميالنيان
  306/ ميلران
  72, 66/ ميلسپو

  826, 154, 148 /ميلوانف
  894, 891/ مينسك

  

  ن

  348 /جاللنائيني، 
  380 /بهروزنابت، 

  40/ ناپلئون سوم
  777 /نادرنادرپور، 

  200/ ننه كراني 
  645, 626, 79/ )دانش (اهللا قدرتنادري، 
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  520/ آباد زينا
  1116 ,625/ ابوالفضلناصحي، 
, 648, 205, 197, 196, 195/ ناصراني

865 ,890  
  62/ ميرزا جوادناطق، 

  532/ ناظم وزيري
  601, 543/ ناظمي
  533 /.ناعم، ا
  514, 206/ رضانافعي، 

نامه به يك رفيق دربارة وظايف سازماني 
  528, 386 )/كتاب(ما 

 ,236, 229, 147 ,24)/ نشريه (نامه مردم
240 ,496 ,530 ,531, 537, 538, 541, 
545, 572, 606, 769, 771, 836, 875, 
889, 895, 899, 902, 922, 926, 927, 
928, 930, 931, 933, 934, 951, 9520, 
954, 955, 957, 959, 960, 961, 962, 
963, 968, 970, 997, 1004, 1017, 

1043, 1075  
, 495, 318 ,239, 237, 204/ رحيمنامور، 

532 ,545 ,879, 884 ,907 ,919 ,998 ,
1001  
  49/  در ويتنام)دين بين فو(نبرد 

  111, 67/ نبرد استالينگراد
  533 )/نشريه (ها نبرد توده

  209/ نجار
  213/ نجف

  758 )/خانم (علوينجفي 
  516 )/نجف (اهللا عزتنژاد،  نجفي مقدم

  839, 281)/ ژنرال (اهللا نجيب
  656)/ ازپرد نظريه(نچايف 
  91/ نخجوان

  532 )/نشريه (نداي حقيقت
  534 )/نشريه (نداي گرگان

 ,204 ,155)/ نام مستعار عباس(نديم، كاظم 
207, 237, 646 ,648, 674, 864, 882, 890  

  861, 860/ احساننراقي، 
  530/ عباسنراقي، 

  756 /نروژ
  660/ نريماننريمانوف، 

  931 ,789/ حسننزيه، 
  61/ السلطان نصرت

 ,1119)/ كتاب(نظري به سير انقالب كشور ما 
1120  

  527, 198 ,197/ حسننظري، 
  587, 206, 132 /حسيننظري، 

  617, 609/ فرهادنعماني، 
  41)/ كتاب(نقد اقتصاد سياسي 

  55)/ كتاب(نقد سالح 
  532 )/نشريه( نقش ايران

  614, 613 /علي محمدنقوي، 
  376)/ كتاب(نكاتي از تاريخ حزب توده ايران 

  293, 278, 263, 261/ قوامنكرومه، 
  47)/ كتاب(نگاهي به جنبش چپ از درون 

  938, 374, 60 /فرخنگهدار، 
  201/ ايوبنميني اصل، 

  637/ نهاوند
  79, 48 /سيروسنهاوندي، 
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  305/ نهرو، جواهر لعل
  528 ,513 )/نشريه (نهضت

  1032 / آذر21نهضت 
, 309, 308, 295, 84, 80 /نهضت آزادي

311 ,313 ,337 ,346 ,349 ,350 ,351 ,
352 ,353 ,356 ,769  

  301, 300, 299/ نهضت اسالمي اندونزي
  752 / ميالدي18نهضت اومانيسم قرن 

  305, 301, 300, 190 /نهضت جنگل
  141/ نهضت ملي

  537, 530 ,95 /صفرنوعي، 
  139/ پرويزنوائي، 

  75 )/ميرلوحي(مجتبي ، سيدنواب صفوي
  92)/ مجله ادبي( ليتراتورناياگازتا

  687, 36 )/مجله (نواياژيزن
  213/ فرحنوتاش، 

  201/ )آذربايجان شوروي(، )شكي(نوخا 
  921, 864, 174, 172/ نوروزي

  544/ نوروزي، آزاده
, 195 ,187 ,147 ,146/ داودنوروزي، 

237 ,495, 530, 531, 532, 541, 646 ,
866 ,873 ,874 ,875 ,902 ,920 ,921 ,
922  

  379/ نوري بيگ
  218/ نوري

 ,115 ,112 ,107, 94/ عبدالحسيننوشين، 
116, 127, 142, 146, 169 ,426 ,709 ,
761 ,777  
, 535, 346 ,229, 210 )/ريهــنش (دــنوي

664 ,665 ,692 ,867 ,868 ,1059  
  533 )/نشريه(نويد آينده 
, 625, 311, 309, 308 ,295, 114/ نيروي سوم

1010 ,1095 ,1137  
, 204 /هوشنگ، )اميرآئين،  نيك(ني ناظمي زاهدا

236 ,323, 287 ,463, 522 ,538, 540 ,545 ,
548 ,549, 551, 601, 602 ,615  

  739, 271/ نيكاراگوئه
  190, 88, 63, 12/ بين نيك
  559/ كريمبين،  نيك

  649, 79 /پرويزنيكخواه، 
  38/ نيكسون، ريچارد

  201/ ميراثنژاد،  نيك
  261 /جوليوس ،ره ره نيه
  227 )/مجله (وزويكني

  315, 50 )/مجله (نيويورك تايمز
  

  و

  267/ سولودوو نيكوف. و
  10 )/كتاب (ها و مقاالت واپسين نامه

  611)/ پرداز نظريه(وارگا 
  323 )/كتاب (ي ـ اجتماعيـاسـه سيـامـن واژه

  1007, 815, 755, 651 /واشنگتن
  61/ الدين  سيد جمالواعظ اصفهاني، 
  435/ واقعه كردستان

  92 /.آواكسبرگ، 
  126/ هانريواالس، 

  541/ شاهپورپور،  والي
  641/ ريدونپور، ف والي



1203  فهرست اعالم

  16/ وان مين
  250/  لرد ارل)فيلد مارشال(واول، 

رهبـر سـازمـان  (وـوسـارتـك، وـرجــوب
  301/ )انقالبي داراسالم

  533 )/نشريه (وحدت آسيا
  626/ ورامين

 )/سرهنگ (آندرمو الديمروويچوربونول، 
807  

  505/ ورزي
, 595, 349, 249, 4/ وزارت اطالعات

619 ,655 ,748 ,769  
  683, 96 ,91/ وزارت امنيت شوروي
  M.G.B/ 822وزارت امنيت كشور 

ي ـوري اسالمـه جمهـور خارجـوزارت ام
  837 ,808, 807, 806/ ايران

  831, 148/ وزارت امور خارجه
  747, 740/ وزارت آموزش و پرورش

  827, 72 /حاد شورويوزارت خارجه ات
  379/ وزارت خارجه انگليس

  66/ وزارت خواروبار
  1020/ وزارت داخله آذربايجان

  512/ وزارت دارايي
  544/ وزارت دفاع

, 410 / اسالميارشادفرهنگ و وزارت 
436 ,437 ,491, 508, 513, 523, 525, 
526, 527, 536, 552, 555 ,586 ,606, 
775 ,1126  

  773/ وزارت فرهنگ و هنر
  844, 586, 468 /وزارت كار

, 556, 555, 552, 435, 225, 91/ وزارت كشور
557 ,803 ,804 ,1036 ,1071  

  585/ وزارت نفت
  499/ وزارت نيرو
  534 )/نشريه (وطن يولوندا

  830/ شاپورپور،  وطن
  532/ سيدكاظموفائي، 

  625 /وكيلي، احمد
  690 /جعفروكيلي، 
  18/ هدايتولمان، 

  528/ كارلنر،  وه
  752 /مريوولستنكرافت، 

  680)/ شبكه مخفي(ووينكاس 
  55/ ويت مين
  611, 610 /ويتفوگل

, 272, 270, 264, 86, 58, 55, 50, 20/ ويتنام
726 ,753 ,783 ,786 ,1103  
  1097, 1096, 706, 528, 206/ وين

  827/ وينكلمان
  

    ه

 ,233 ,295 ,229, 215 ,210/ هاتفي، رحمان
236 ,365, 376 ,474 ,476 ,479 ,506, 507, 
535 ,628 ,630 ,663 ,664, 665, 668 ,669, 
676, 677 ,796, 836 ,837, 839 ,843, 844  

  136/ هاريمن
  19/ ميشلهارينگتون، 

 ,878)/ اهللا آيت(اكبر   علي،يـانـي رفسنجــهاشم
928  
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  123, 122 /هاشمي، احمد
  91 /هاكوپهاكوپيان، 

  25/ گسلهال، 
  228 /هاله

  206 /هامبورگ
  250 )/ژنرال (ادوارد سرهاملي، 

  906/ كاظمهاموني، 
  640/ كاوههاموني، 

  199/ هتل اينتوريست
  621/ هتل گست هاوس

  41)/ كتاب(هجدهم برومرلوئي بناپارت 
  1119/ هخامنشي
  72 /خسروهدايت، 
  126 )سرتيپ( شكراهللا ،هدايت

  1123 ,1115, 761, 530 /صادقهدايت، 
  206/ هراج

  633 /هاديهرمزي، 
  170/ هريمن

  67, 66/ هزار فاميل
  778/ منوچهرهزارخواني، 

  75/ هژير
  14 /چن توهسيو، 

  709, 301, 300, 257, 206, 141/ هلند
  609/ رودي هليل

  772/ همتي، فرخ
, 762, 642, 640, 584, 572, 218/ همدان

766  
  1116/ همينگوي، ارنست

هند 
�

   هندوستان

  300/ هند هلند
 ,272, 209 ,208 ,207 ,31, 30/ هندوستان

298 ,302 ,304 ,305 ,340 ,609, 645 ,650 ,
651 ,687 ,830 ,861, 1112  

  473/ منوچهرهوشمند راد، 
  760 ,759, 542 /هماهوشمند راد، 

  13/ هوشنگ وزيري
  172/ آقاجانهوشنگي، 

  91, 20/ مينه هوشي
  1099 ,577, 81 /هويدا، اميرعباس

  95, 72 / آدولف،هيتلر
  
  ي

  520/ آباد ياخچي
  208/ ياشار

  570, 216/ يزد
  523/ سپاس، اكبر يزدان
  1025 )/دكتر (يزدي

  180, 177, 176, 175, 152, 151/ يزدي، حسين
  175, 151/ يزدي، فريدون
, 107, 105 ,77 ,76, 73 ,70 /يزدي، مرتضي

108 ,110, 112 ,115 ,116, 127 ,129, 130, 
131, 133 ,134, 135 ,139, 142 ,143, 151 ,
160, 162, 163, 167, 169, 170 ,175, 426 ,
479, 1004, 1025 ,1097  

  823/ ميرتيموراف،  يعقوب
  62/ يغيكيان

  1117)/ شاعر(يفتوشنگو 
  129)/ كتاب(يك دادگاه تاريخي 
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 )/ابــكت(يك گام به پيش دو گام به پس 
386 ,387  

  778/ محسنيلفاني، 
, 561, 281, 279, 267, 36/ يمن جنوبي

686 ,687 ,725 ,726 ,729  
  1009 /يمن
  17/ ينان

  534 )/نشريه (يني شرق
  267 /يودين
  473)/ نام مستعار(يوري 
  1113)/ آكادميسين( گئورگييوري، 

  381 ,380, 79/ عزيزيوسفي، 
  55جواد يوسفيان، 

, 726, 689, 559, 325, 35, 32, 31/ يوگسالوي
823  

  1119/ يونان باستان
  862, 823, 754 ,753, 656, 560, 68/ يونان

  739/ يونسكو
  318, 292)/ كتاب( سال پشتيباني از خط امام 18
  1032/  آذر21
  376 )/كتاب( مرد 28
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