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بازخوانی یک پرونده:
مسعود بطحائي
در آمد
آدمی از سرنوشت خود بی خبر است .وگرنه مسعود بطحائی فرزند احمد متولد  ۱۳۲۰تهران به شماره
شناسنامه ۱۹۹۲ساکن چهار راه عباسی خیابان جعفری کوچه کاشانی پالک  ۲۲۰کجا و مرز شلمچه
کجا ،آن هم در هشتم دی ماه . ۱۳۴۸
یک ویزیتورداروئي چه به رفنت به فلسطین برای دیدن دوره چریکی،تا از مرز عراق یک راست سر دربیاورد در
کمیته مشترک ضد خرابکاری و اورا بسپارند دست موجودی نیمه انسان نیمه حیوان بنام رسولی .
وآن وقت در دادگاه در کنار شکراهلل پاک نژاد بایستد و حرف هایی بزند که نباید بزند و تا بخودش بیاید ببیند
ابد گرفته است و دفاعیاتش دعای شب بچه های دانشجو شده است .و کم کم در زندان برازجان با خودش
حساب و کتاب کند که ابد در مفهوم عصب و عاطفه یعنی چه .و ببیند راه را اشتباه آمده است و او کجا و
زندان ابد کجا ۱.
بعد فکر کند که باید راهی برای رهایی بیابد و برود زیر هشت و بزند زیر گوش پاسبان زندان و همین طور
بزند وبخورد تا از اوین سر در بیاورد و ثابتی  ،مقام امنیتی و مرد ابرو کمانی از او بپرسد » :چه مرگته «.
و او بگوید »:توان تحمل کشیدن حبس را ندارم و می خواهم بروم سر وقت کار و زندگی ام «۲.
و ثابتی به او بگوید» :تو آن قدر معروفی که نمی شود ترا بسادگی آزاد کرد .اما باید راهی پیدا کنیم تا با
فرار دادنت تو بتوانی خودت را به جرج حبش نزدیک کنی۳«.
اما هنوز از بازی روزگار غافل است  .وفکر می کند می تواند با شیطان هم کاسه شود و از یاد می برد که
نیچه گفت ،»:هان ای کسانی که درمرداب می نگرید .هشدار ،هشدار مرداب هم در شما می نگرد «.
و تا بخودش بیاید ببیند شده است خبرچین ساواک با ماهی  ۷۰۰تومان .و آ ن قدر این سکو آن سکو کنند که
او برسد بسال.۵۶
وهنوز نفهمد  ،وقتی حقیقت آزاد نیست ،آزادی حقیقت ندارد .
و یک روز در سر قرار آن که می خواست ناجی او باشد ببیند رسولی دارد از بدی روزگار می نالد) ،(۴و تا
بخودش بیاید ببیند رژیمی که در کمیته مشترکش آدمکشانش پوست از گرده روزگار می کندند سقوط کرده
است  .و خبر دار می شود،آقای رسولی سر بازجوی ساواک دستگیر شده است .و عن قریب است که اورا
برای نجات خود خرج کند .پس تنها راه را در معرفی خود به ستاد فدایی می بیند تا با اعتراف به تمامی
کرده هایش بار گناه را زمین بگذارد و اگر شانس بیاورد بار و بندیلش را بردارد و زندگی سراسر نکبتش را
در زیر آسمانی دیگر به پایان برد .
آدمی از سرنوشت خود همه چیز را می داند و نمی داند.

گزارش کار
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مسعود بطحائي در سال ۱۳۴۸بهمراه عده ای دیگر که بعد ها به گروه فلسطین معروف شدند در حال رفنت به
فلسطین بود که در مرز عراق دستگیر شد  .به دادگاه رفت و به حبس ابد محکوم شد  .در سال ۱۳۵۱برید و به
خدمت ساواک درآمد و تا سال  ۱۳۵۶با ساواک همکاری می کرد و در سال ۱۳۵۶آزاد شد و همکاری خود را
باساواک ادامه داد .با سقوط حکومت شاه فرمانده عملیات ستاد مرکزی سازمان چریک های فدائی خلق در
ستاد چریک ها در خیابان میکده شد . ۵.در همین زمان فردی بنام رسولی بازجوی ساواک دستگیر شد.
نگران شد .با دوستی توده ای که با کیانوری دبیرکل حزب رابطه ای نزدیک داشت مشورت کرد و داستان خود
را باز گفت  .کیانوری به او توصیه کرد قبل از دستگیرشدن خود به ستاد فدایی مراجعه کند و همه چیز را
اعتراف کند ۶.
بطحائي در ۱۲۱صفحه در ستاد سازمان چریک ها داوطلبانه همه چیز را می گوید بطحائي به این اعترافات
»خود افشاگری« می گوید تا معلوم شود او داوطلبانه دارد حرف می زند .که در واقع چنین نیز هم هست .
اما قبل از ان که روی این اعترافات کمی خم بشویم باید نگاهی داشته باشیم به آغاز و انجام گروه فلسطین.

گروه فلسطین
نکاتی پیرامون گروه:
گروه فلسطین بمعنای دقیق کلمه گروه نبود ۷،که از وحدت ارگانیک و مرامی چند محفل بوجود ،آمده باشند.این گروه شامل چند محفل روشنفکری بود :
محفل برآمده از دانشجویان جبهه ملی دوم؛ شکراهلل پاک نژادمحفل دانشجویان تبریز؛مثل محمد رضا شالگونی،سلطان زاده و انزابی…محفل مطالعاتی؛احمد صبوری که معروف بود به احمد مائو،سالمت رنجبر،نواب بوشهری،محمد معزی کهبیشتر دانشجو بودند.و بدون آن که خود مطلع باشند از طریق رضوان جعفری و مسعود بطحایی به هم وصل
شده بودند۸.
و روی دو محور باهم اتفاق نظر داشتند باور به مارکسیسم و مبارزه مسلحانه ۹.
اینان به تفکرات چینی و مبارزه مسلحانه بر پایه الگوی چینی باور داشتند.و برای ورود به فاز عملی تصمیم
گرفتند برای آشنایی با فنون رزم به فلسطین بروند به همین خاطر به گروه فلسطین معروف شدند.

چگونگی دستگیری
اولین گروه سه نفره توسط قاچاقچی که حسین ریاحی پیدا کرده بود به سالمت از مرز گذشتند:عباس
صابری  ،رضوان جعفری و حسین ریاحی.
حسین ریاحی در دزفول معلم بود از طریق یکی از شا گردانش بنام اکبر فیضی راهی به عراق یافت و از
اوخواست برای اطمینان از سالمت راه خود به عراق برود  .اکبر دستگیر شد و در زیر شکنجه داستان عبور را
برای ساواک تعریف کرد  .ساواک از او خواست ریاحی را از سالمت راه خبر کند.
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حسین که خبر سالمت راه را شنید از طریق بهروز ستوده رابط گروه در تهران یک تیم  ۱۱نفره را برای عبور
راهی جنوب کرد  .قرار بر این بود که هر نفر که رد شد پیام رمز سالمت را بفرستند  .پیامی نیامد و همه بی
توجه به این هشدار وارد تور ساواک شدند.
درآخر حسین ریاحی متوجه دام ساواک شد و بهمراه علیرضا رضایی و بهروز ستوده به عراق رفت.
دستگیر شدگان در مرز شلمچه :
مسعود بطحاییمحمد رضا شالگونیهدایت سلطان زادهناصر رحیم خانیابراهیم انزابیبهرام شالگونیداود صلح دوستاحمد صبوری
سالمت رنجبرمحمد معزیشکراهلل پاک نژاداحمد صبوری معروف به احمد مائو از سوی گروه به عراق رفت ودر بازگشت دستگیر شد.و جزء این دستگیر
شدگان نبود.
عده ای موفق شدند خودرا به عراق برسانند و برنامه پارسی رادیو عراق را دست بگیرند.
در میان  ۱۰۰نفری که دستگیر شدند شکراهلل پاک نژاد و حسین ریاحی و ناصر کاخساز و مسعود بطحایی
از معروفیت بیشتری برخوردارند .وبه رهبران گروه فلسطین معروف شدند.
 ۱۰روز گروه در خرمشهر بازجویی شدند و بعد به تهران منتقل شدند.

شیوه بازجویی
دستگیر شدگان به زندان اوین منتقل شدند .که زندانی امنیتی و ناشناخته بود .شیوه بازجویی به سبک و
سیاق قبل بود  .خواباندن زندانی به شکم و زدن شالق به زندانی بود .همان تکنیکی که فرمانداری نظامی
تیمور بختیار در سال ۱۳۳۳بعد از کودتا روی سازمان افسران حزب توده اعمال کرده بود .
اشکال زدن شالق بروی پشت آن بود که دیر بهبود می یافت و امکان زدن زیاد شالق نبود و دوم آن که امکان
خطا در زدن و کشنت زندانی هم بود .
محمود نیک داودی درزیر همین ضربات به غافله بزرگ شهداپیوست و ناصر کاخساز یک چشمش را از دست
داد۱۰.
بعد ها اسرائيل شیوه کابل به کف پارا به شاگردان خود یاد داد .که مزایای فراوانی داشت.
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محاکمه
در مجموع نزدیک به ۱۰۰نفر دستگیر شدند:
-۱شکراهلل پاک نژاد -۲،ناصر کاخساز-۳،مسعود بطحائي-۴،احمد صبوری-۵،عبداهلل کابلی،-۶ناصررحیم
خانی،-۷محمد رضا شالگونی،-۸هدایت اهلل سلطانزاده-۹،ابراهیم انزابی،-۱۰سالمت رنجبر-۱۱،امیر محمد
معزز-۱۲،عبد اهلل نواب بوشهری،-۱۳هاشم سگوند-۱۴،فرشید جمالی-۱۵ناصر جعفری-۱۶فرهاد اشرفی-۱۷
داود ابراهیمی -۱۸رضا معتمدی-۱۹محسن طیبی شبستری-۲۰منوچهر برهمن-۲۱ایرج عتیقی-۲۲فرهمند
رکنی-۲۳حسین سجادیه-۲۴غالمرضا زمانیان-۲۵نعمت اهلل فرهبد-۲۶اکبرمجابی-۲۷پرویز ابراهیمی-۲۸روزبه
گلی-۲۹عبداهلل خالقی مقدم-۳۰حسن لطف آبادی-۳۱مهدی سامع-۳۲منوچهر رادمنش-۳۳ابراهیم حاجتی-۳۴
عزت اهلل لطیفیان-۳۵ایرج محمدی-۳۶مصطفی کلیائی-۳۶فریدون خاوند-۳۷ابراهیم نوشیروان پور-۳۸علی رود
گرمی-۳۹امیر فطانت-۴۰سیامک راستی -۴۱فرج اهلل آقا زاده-۴۲رحیم عراقی -۴۳مسعود مخملی-۴۴بهروز
آصفی-۴۵کتابچی-۴۶محمد علی الهی پناه-۴۷عباس حسینیان-۴۸حسن مکارمی -۴۹عظیم گلچین -۵۰عبد
اهلل سعیدی-۵۱بهرام شالگونی-۵۲داودصلح دوست -۵۳عبداهلل فرزام
اینان در شمار دستگیر شدگان بودند که بیشتر آن ها به سربازخانه ها اعزام شدند و بقیه در دودسته ۱۸
نفره و  ۱۱نفره محاکمه شدند .وحبس های سنگین گرفتند.
شکراهلل پاک نژاد در دادگاه خوش درخشید .و دفاعیه او توسط یوسف الیائي رفیق کرامت دانشیان به بیرون
از زندان برده شد وبدست میهن قریشی همسر بیژن جزنی رسید که توسط یکی از دوستانش به فرانسه برده
شد  .و ژان پل سارتر در مجله عصر جدید آنرا چاپ کرد  .پاک نژاد در حکم نخست اعدام گرفت و بعلت
فشار مجامع جهانی حکمش به ابد تغییر یافت (۱۲).مسعود بطحایی هم ابد گرفت.

خود افشاگری مسعود بطحائی)(۱۳
کلیدی ترین مسئله ای که بطحائی باید توضیح بدهد علت همکاری او با ساواک است .نخست ببینیم او خود
چه می گوید.
بطحایی علت همکاریش را ؛
شرایط خاصخصوصیات وخصلت ها و نهاد های فکری می داند۱۴بطحایی به نکات مهمی اشاره می کند ولی ذات اپورتونیستی اش به او اجازه نمی دهد حقیقت را برای درس
آموزی به صراحت بگوید.
یک سئوال:چرا بطحایی خودرا به ستاد فدایی معرفی کرد.
آیا آن طور که خود می گوید پی فرصت بوده است تا در مقابل جنبش زانو بزند  .خودرا افشاکند و عذر
بخواهد  .تا او را ببخشند  .هرگز.
بطحایی پس از پیروزی انقالب فرمانده عملیات ستاد مرکزی سازمان چریک ها شد .بطحایی شایعه
دستگیری رسولی سر بازجوی کمیته و رابط خود با ثابتی را شنید و باور کرد  .با این که در ستاد فدایی رفت
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و آمد هایی هم داشت به بخش دستگیر شدگان دسترسی نداشت  .و اگر رسولی نامی دستگیر شده بود
رسولی بازجو نبود  .رسولی )نام اصلی اش رضا عطار پور بود(از ایران گریخت و به فرانسه رفت.
بطحایی که از این خبر وحشت کرده بود با دوست خود که حاال یکی از مسئولین حزب توده بود مشورت کرد .
و او جریان را با کیانوری در میان گذاشت و به پیشنهاد او خودرا به ستاد فدایی معرفی کرد ۱۵.و دروغ بافت
و نقش خودرا کمرنگ کرد.
اما بخش اطالعات چریک ها در گزارش کاری که باقی است او را خائن دانست۱۶.

خصوصیات وخصلت ها و نهاد های فکری
بطحایی به ثابتی می گوید  :من سیاسی نبودم  .پاک نژاد مرا ترغیب کرد تا آن دفاعیه را بنویسم و قهرمان
شوم.من طاقت زندان ابد را ندارم  .می خواهم ازاد بشوم و به خانه ام بروم۱۷.و ثابتی به او می گوید  :تو
حاالآدم معروفی هستی و ما نمی توانیم ترا آزاد کنیم۱۸.
در نوبت های بعد ثابتی به او می گوید  :تو آن قدر مهم هستی که نمی خواهیم از تو بعنوان یک خبر چین
استفاده کنیم  .آدم های مهم کارهای مهم باید بکنند  .تو یکی از ده نفری هستی که برای ده هدف مهم
انتخاب شده ای  .تو باید یکی از معاونین جرج حبش بشوی۲۰.

مرحله تکاندن
ساواک در ارزیابی هایش اگر به این نتیجه می رسید که زندانی آماده بریدن است  .برای تمام کردن کار
اورا وارد فاز تکاندن می کرد.
تکاندن بچه معنابود
میوه که می رسد بر سر شاخسار درختان است  .باغبان پر تجربه می داند چه زمانی باید درخت تکانده شود
تا میوه های رسیده بزمین بریزند.پس در فرصت مناسب چند نفر درخت را می گیرند و تکان سختی می دهند.
ساواک درمورد دودسته این شیوه را بکار می برد
-۱وقتی حدس می زد زندانی حرف نگفته ای دارد  .پس مدتی او را رها می کرد تا بمرحله دادگاه می رسید .
ناغافل اورا صدا می کرد و زیر کتک شدیدی می گرفت تا زندانی فکر کند کسی دستگیر شده است و
اطالعاتی بدست ساواک افتاده است  .اگر رو دست می خورد  .کتک خوردن های اصلی و بازجویی دوباره
اغاز می شد و گرنه پرونده بسته می شد و زندانی به دادگاه می رفت.
-۲دسته دوم ساواک روی یک فرد کلید می کرد که پتانسل بریدن دارد .پس ببهانه ای اورا زیر بازجویی می
کشید و کتک مفصلی به او می زد و در حالی که له شده بود دریچه ای بسوی او باز می کرد ؛ همکاری  .میوه
رسیده به دامن ساواک می افتاد.آیامسعود بطحائی جزء این دسته بود.؟

یک روایت دیگر
بطحایی برای دوست توده ایش بریدن خودرا این گونه روایت می کند.
در زندان برازجان بودم که دیدم تحمل کشیدن حبس را ندارم .پس کاررا با نگهبانان زندان آن قدر به درگیری
کشاندم تا مرا به تهران تبعید کردند  .در تهران با همین رویه جلو رفتم تا مرا بردند پیش ثابتی.ثابتی پرسید:
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چه مرگته که این قدر شلوغ می کنی.گفتم :این کار هارا کردم تا مرا بیارند پیش شما  .دیگر طاقت زندان
کشیدن ندارم  .می خواهم مرا آزاد کنید تا بروم پیش خانواده ام ۲۱.
اما بطحایی در اعترافاتش در ستاد چریک ها داستان را از نیمه شروع می کند.
او را از زندان برازجان به قزل قلعه آورده اند در آنجا با یک ساواکی سرشاخ می شود  .بعد او را به اوین می
برند درآن جا او را شکنجه می کنند و رسولی به او می گوید  :از باال گفته اند آن قدر بزنید یا بمیرد یا
همکاری کند.و او می گوید :چرا از اول نگفتید۲۲.
بطحایی از مهر  ۵۱به خدمت ساواک درآمد .و ثابتی به او گفت شما ده نفرید که برای ده هدف مهم در نظر
گرفته شده اید .قرار بود بطحایی از زندان توسط ساواک فراری داده شود و خودش را برساند به جورج
حبش.

تصور غلط:شیفت بسوی سقوط
بطحایی فکر می کرد می تواند ساواک را فریب دهد .مقداری اطالعات سوخته  ،کمی راست و دروغ و در
نهایت آزادی.
اما ساواک نسبت به بریده ها دو رویکرد داشت:
-۱رساندن تواب به مرز باز گشت ناپذیری
-۲استفاده حد اکثری از بریده ها
بطحایی در نخستین روز همکاریش جریان هواپیما ربایی؛ هواپیمایی توسط برادر ناصر رحیم خانی و دو تن
از رفقایش ربوده و به عراق برده شده بود ؛ و فرار از زندان قصر در سال ۴۹-۵۰و چگونگی بیرون بردن
دفاعیه خود و پاکنژاد و نامه اش را به مهدی سامع می گوید تمام اطالعات خودرا می دهداما
عضدی،بازجوی ساواک به او می گوید این ها را ما خود می دانستیم باید برای جبران خیانت های گذشته
ات کارهای دیگری بکنی۲۳ .

سقوط تا بینهایت
هر بریده ای فکر می کند تا جایی می رود و اجازه نمی دهد اورا بمرز سرخش نزدیک کنند  .اما غافل است
که رسیدن و گذشنت از مرز سرخ گام بگام است  .و گریزی از آن نیست  .اشتباه از آن جایی آغاز می شود
که فرد می پندارد اگر وارد لجن شد آن قدر خودرا به کثافت آغشته نمی کند که امکان تطهیر آن نباشد  .اما
نمی داند که آن سوی این بازی کسانی هستند که اورا کامل در لجن فرو خواهند کرد.

مرز سرخ
مرز سرخ ادمی کجاست ؟
هر کس برای خود مرز سرخی دارد.مرزی که اگر از آن عبور کند .دیگر نمی تواند روی دوپای خود بایستد ودر
آینه بخود نگاه کند.اما نکته مهم در بازی ندامت آن جاست که چون اعتیاد بتدریج روح و روان آدمی آلوده می
شود و در یک پروسه توجیه و تبیین گام به گام به مرز گذشنت از معیار های انسان بودن آدمی نزدیک و
نزدیکتر می شود .واز آن می گذرد.
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آنانی که بر پای رفقای خود شالق زدند  .و بصورت رفقای خود سیلی زدند .ودر جوخه ها حاضر شدند و تیر
خالص رفقای خودرا زدند .در مخیله شان هرگز نمی گنجید از مرز های انسان بودن تا این حد عبور کنند.
اما آدمی موجودی است توجیه گر  .برای هر عملی می تواند توجیهی تئوریک ببافد و پیدا کند.می تواند خودرا
تا ابد بفریبدو چشم بر حقیقت ببندد.
جنم آدم ها در شرایط نا بهنجار خودرا نشان می دهد .ضعف و جنب و زبونی بمیدان می آید.و اگر جلو آن
گرفته نشود از مرز های بسیاری می تواند عبور کند.و حدی بر آن متصور نیست.
انسان در فاصله شیطان و فرشته جایی بسیار برای فرو مایه گی و هنر نمایی دارد.

دو پیشنهاد
بطحایی برای اثبات بریدگی خود پیشنهاد مصاحبه می دهد.۲۳اما ساواک نمی پذیرد و از او چند کاررا می
خواهد:
دادن قرار بچه هایی که در حال آزادی ووصل به سازمان های چریکی اند.وصل بچه های غیر چریک به سازمانی که ساواک درست می کند.فرستادن جعفری از بچه های گروه فلسطین به عراق برای کشاندن بازماندگان گروه فلسطین به داخل ایران وتحویل آنها به ساواک۲۴.

چماق و هویج
رسولی در اوین از بطحایی می خواهد که کسانی را که در مرز بریدن هستند معرفی کند  .تا با شکنجه آن
ها را وادار به مصاحبه یا همکاری کنند.
بطحایی به عضدی می گوید :اگر او همکاری کرد بخاطر شکنجه نبود  .از قبل شکسته شده بود  .و شکنجه
در او یک حالت لج بازی برای مقاومت ایجاد کرد و توصیه می کند روش تحبیب را در پیش بگیرند که کارایی
بیشتری دارد۲۳.

یک عامل و یک کاتالیزور
بطحایی به نکته مهمی اشاره می کند  .شکسنت قبل از شکنجه.
و ساواک روی شکنجه اصرار دارد .که در واقع بعنوان کاتالیزور عمل می کند.
شکنجه جسم یک فرد را در وحله نخست هدف قرار می دهد واز این کانال وارد روحش می شود.اما بشرطی
موفق می شود که روح او را درهم بشکند که زمینه مستعدبیابد .باید پیشاپیش ترک هایی ایجاد شده باشد که
شالق ان ها را بیک گسل تبدیل کند.
ساواک چهار طرح برای بطحایی داشت:
-۱فرار با مقدار زیادی پول و پیوسنت به جرج حبش .
طرحی که نخست در ذهن ثابتی بود.
-۲فرار از بیمارستان و درست کردن تشکیالتی در دست ساواک مثل سیروس نهاوندی
-۳نفوذ در تشکیالت زندان و لو دادن کسانی که قصد وصل مجددبه چریک ها را دارند.
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-۴خبر چینی در زندان
بطحایی تالش کرد جا پای سیروس نهاوندی بگذارد اما بدالیلی که برما معلوم نیست ساواک منصرف شد و از
بطحایی خواست درتشکیالت زندان نفوذ کند و خط رابط بین زندان و چریک ها در بیرون را کشف کند.
بطحایی مدعی است می توانست ولی نکرد.
قضاوت در این مورد نیاز مند اطالعات بیشتری است  .اگر بخواهیم از جاده انصاف خارج نشویم.باید دید
در پرونده ساواک چه گزارشاتی وجود دارد.
اما در یک چیز نمی توان شک کرد .ساواک با او بازی کرد از او استفاده کرد و او را در زندان نگه داشت.
بطحایی در اعترافاتش تاریخ آزادی خودرا  ۱۸بهمن ذکر می کند که ممکن است منظورش سال ۵۵باشد  .اما
عبداهلل شهبازی آزادی او را در سال  ۵۶ذکر می کند .
اوج فاجعه این جاست که زمان آزادی او با شکراهلل پاک نژاد چیزی حدود یک سال است.
بطحایی زندان را کشید و داغ ننگ و بد نامی خیانت را بر روح و روان خود گذاشت  .با چه بهایی؟ یک سال
آزادی زودتر و ماهی هفت صد تومان حقوق از ساواک.

چهره های درخشان
در این دوران اگر ضعف و زبونی هست .مقاومت و دالوری هم هست .اگر افتادن و شکسنت هست .برخاسنت
و مقاومت هم هست  .اگر فرومایگی هست .دالوری و جوانمردی هم هست .
در این دوران انسان شرافتمند با تمامی کرامت هایش در برابر رذالت های طبقه حاکم قد علم می کند  .ودر
اسارت حماسه ها می آفریند  .بطحایی به دو مورد اشاره می کند:
سعید کالنتریسیاوش شافعیرسولی به بطحایی می گوید :سیاوش با بیرون ارتباط دارد و تمام مسائل اش رانگفته است  .گفته اند آن قدر
بزنید تا بمیرد.این شدت غیظ و غضب ساواک نشان از مقاومت و پایمردی این چهره ها دارد.

با بطحایی باید چه می کردند
دستگیری بطحایی و یا معرفی داوطلبانه اش ربطی به نوع برخورد با او نداشت  .او باید در یک دادگاه با
حضور وکیل و هیئت منصفه و شاکیان حقیقی و حقوقی محاکمه می شد و اما این کار به چند دلیل ممکن
نبود:
 -۱حکومت با شاکیان به مهر نبود
 -۲اسناد ساواک در اختیارجنبش نبود
 -۳امکان تشکیل دادگاه نبود
در آن روزگار دو نظر بود؛
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در این که این آدم به جنبش انقالبی و رفقایش خیانت کرده است شکی نیست .و باید محاکمه و مجازاتشود  .و از آن جایی که از طریق حکومت ممکن نیست ما خود باید راسا ً اقدام کنیم .تا سنت خیانت پاسخ
انقالبی اش رابگیرد و خائنین بدانند چه سرنوشتی در انتظار آن هاست .اما کیانوری از طریق افسران
واسطه شد و به چریک ها گفت ما هنوز از زیر بار چند نفری که کشته ایم خالص نشده ایم .شما مرتکب
اشتباه ما نشوید۲۵.
 نظر دوم بر آن بود که تشکیل دادگاه انقالبی و محکومیت او چند مشکل دارد .نخست مشکل قانونی دارد  .وحکومت با همین بهانه می تواند با ما برخورد کند.دوم آن که اگر خیانت او در حد اعدام نبود ما چگونه می
توانیم او را در زندانی که در اختیار ما نیست قرار بدهیم.پس اورا به حکومت باید تحویل بدهیم  .ویا در سطح
جنبش افشا کنیم.
پس تنها راه ممکن تشکیل دادگاه در سطح جنبش بود  .و با واکاوی کرده های بطحایی بعنوان یک فرد ،نقبی
زده می شد به جریان خیانت بطور عام و حکم ومحکومیت وا گذار می شد به افکار عمومی در سطح جنبش.
بهرروی بطحایی به حکومت سپرده شد و او بعد از مدتی آزاد و راهی فرانسه شد.

جمع بندی کنیم
اگر ما همین  ۱۲۱صفحه »خود افشاگری« بطحایی را مالک بررسی قرار دهیم و بپذیریم که او دارد راست
می گوید.ما با آدم شکسته ای رو بروئیم که بخاطر رهایی از زندان می پذیرد به رفقایش پشت کند  .با
ساواک همکاری کند و آزاد شود.و در آزادی هم نه جرئت گریخنت دارد و نه جرئت نه گفنت به ساواک.پس تا
روزهای پایانی حکومت با ساواک رابطه دارد و اطالعات نه چندان مهمی به ساواک می دهد و حقوق می
گیرد.؛در زندان ماهی  ۷۰۰تومان و در بیرون ماهی  ۱۰۰۰تومان؛۲۶
او مدعی است می توانسته به جنبش ضربه بزند  .نزده است .می توانسته در گروه ها نفوذ کند نکرده است.و
مدام ساواک را سر دو انده است و یا اطالعات کم اهمیت داده است.
اما مدام با خودش مسئله داشته است و می خواسته خودش را افشا کند۲۷.

درس ها و عبرت ها
-۱مهم نیست بطحایی تا چه حد در گفتارش صمیمیت دارد.مهم آن است که با خیانت نمی شود کنار آمد .
می توان تا مدتی توجیه کرد و بخود و دیگران دروغ گفت .می توان خیانت را تئوریزه کرد و در پشت تحلیل
های غلط جا خوش کرد .اما دست قدرتمند حقیقت روزی گریبانت را خواهد گرفت.و ترا مقابل آینه وجدانت
قرار خواهد داد.اگر تا آن روز برایت وجدانی باقی مانده باشد.
-۲همه قهرمان نیستند  .قرار هم نیست باشند.اما هرآدمی باید برای خود مرز سرخی داشته باشد .مهم عقب
و جلویی این مرز نیست  .مهم داشنت این مرز است .
در زیر فشار هر آدمی پاسخ خودش را می دهد .نمی توان یک نسخه برای همه نوشت  .هرآدمی همان هست
که هست  .هستی هر آدم را کد های ژنتیکش می سازد ،بعد خانواده اش ،بعد کوچه و محله اش ،بعد رفیق و
مدرسه اش ،بعد طبقه و اقتصادش  ،بعد تاریخ و مذهبش ،بعد سنت مبارزاتی و حزبی و اگاهی و بصیرتش.
همه این ها جمع می شود و از آدمی چیزی می سازد که هست.این یک سوی قضیه هست .
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سوی دیگر آن نیرویی است که می خواهد قهرمان را به ناقهرمان تبدیل کند  .و ابزار و وسائلی دارد،ترس و
درد.
ترس و درد در طبیعت انسانی است  .میزان تحمل آنرا هستی فردی هرآدم می سازد.و این امری منحصر
بفرد است.هیچ کس را نمی توان با دیگری مقایسه کرد.هیچ کس را نمی توان مذمت کرد که چرا کالنتری و یا
سیاوش شافعی نیست.همان طور که نمی توان کسی را مذمت کرد که چرا شاگرد اول کالس نیست.
اما از تمامی آدم ها جدا از تمامی تفاوت هایشان یک انتظار را می توان داشت :نگذشنت از مرز های انسان
بودن.
کسی را نمی توان مذمت کرد که چرا زیر فشار اطالعاتش را داده است .میزان تحملش بار او را در جنبش
تعیین می کند.
اما برای نگذشنت از مرز های انسان بودن در همه این تحمل هست و باید باشد  .و اگر نبود و گذشت کسی
او را نمی بخشد.
کسی از بطحایی نمی پرسد اطالعاتش را به تمامی به ساواک داده است یا نه .کسی از او نمی پرسد در
دادگاه چه گفته است  .این ها همه بجای خود مهم است .اما همیشه از حداقل ها شروع می کنیم تا به
حداکثر ها برسیم.
-۳می توان اطالعات را داد.اطالعات سوخته و نسوخته البته یکی نیست.باید دید تا کجا جا برای نگفنت باقی
است  .این یک امر فردی است.حتی آدمی مثل بطحایی که از ساواک حقوق می گیرد .همه اطالعاتش را نمی
دهد ،ساواک آینه جادو نداردکه جام جهان نما باشد .و از همه چیز مطلع شود.
می توان تصمیم گرفت از فعالیت کنار کشید.و اعالم کرد ادامه راه در توانم نیست .همه این ها شدنی و
پذیرفتنی است  .اما خیانت نه  .این از جنس دیگری ست.
-۳بطحایی در دادگاه خوش درخشید و دفاعیه اوبهمراه دفاعیه پاک نژاد به بیرون رفت و تاثیر گذار بود  .اما
در دوران زندان کم آورد و راه خیانت را در پیش گرفت .چرا؟
پرویز نیکخواه هم سرنوشتی چنین داشت  .در دادگاه خوب بود .اما در دوران تحمل حبس کم آورد و راه
خیانت در پیش گرفت.
عده ای تصور می کنند امر مبارزه مثل دو سرعت است  .باید به سرعت دوید و قهرمان شد.اما زندگی بما می
گوید :نه .مبارزه دو ماراتن است  .و آن هایی به خط پایان می رسند  .که آرام و متین می دوند و انرژی خودرا
ذخیره می کنند برای دور پایانی.قهرمان در دور پایان قهرمان می شود .
-۴بطحایی در صحبت هایش به ثابتی می گوید من سیاسی نبودم  .پاک نژاد مرا ترغیب کرد .در این گزاره
رگه های درستی هست هر چند بطحایی با مردرندی آن را بیان می کند.
هسته درست این حرف در این است که کسانی که به مبارزه روی می آورند آن هم در کشور های پیرامونی که
خشونت بیداد می کنداز چند دسته بیرون نیستند:
 عده ای به اشتباه داخل جریان بر می خورند .این کاره نیستند  .پتانسیل الزم را ندارند.انگیزه های شانبیشتر ماجراجویانه و شهرت طلبانه است.و در اولین ضربه مثل قایق قراضه ای فرو می پاشند.
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عده ای دیگر انگیزه اندکی دارند  .اما به تصادف در جایی قرار می گیرند که این انگیزه جزیی پاسخگونیست.
عده ای دیگر بوی کباب می شنوند اما نمی دانند ممکن است نقره داغ شوند.-عده ای دیگر ارزیابی شان از خودشان غلط است  .در جایی می ایستند که توان تبعات آن را ندارند.

اجتناب پذیر یا اجتناب ناپذیر
بخشی از این پروسه اجتناب ناپذیر است..اختناق و شکسنت سد اختناق نیرو های زیادی را آزاد می کند .که
جایگاه معینی ندارند .باید جامعه به آرامش برسد تا سانتریفیوژ اجتماعی هر کس را به سر جای خودش قرار
دهد.
در احزاب استخواندار و در جوامع دموکراتیک رهبران حزبی فرصت دارند که نیروها را در جای مناسب خود
سازماندهی کنند .این وظیفه احزاب است که با ارزیابی صحیح از نیرو ها آن ها یی را که به اشتباه آمده اند
در تشکیالت جنبی سازماندهی کنند.
اما در یک جامعه در حال گذار ،ازآنارشی به دیکتاتوری شدنی نیست.

بهای آزادی
بطحائي روز آزادی خودرا  ۱۸آذر ذکر می کنند اما روشن نمی کند  ۵۵یا .۵۶عبداهلل شهبازی که به
اسناددسترسی دارد سال آزادی بطحائي را  ۵۶می داند  .نکته مهم اما روز و سال آزادی او نیست .
احساس او از این آزادی است  .اگر بپذیریم که در بیان این احساس صداقت دارد  ،که بنظر می رسد چنین
است:
شاگردی که می خواست بهترین باشد بعد از گذشت چهار سال در دریای تباهی غوطه می خورد و
دست و پا می زند.برای زندانی شیرین ترین لحظه زندگیش زمان آزادی است  .اما بشرط آن که این آزادی به
بهای شرافت و آرمانش نباشد۲۸.

انصاف در داوری
بطحائی مدعی است او هم قادر بود و هم امکانش را داشت که قزل قلعه را ستاد عملیاتی خود کندو دیگران
را به قتلگاه بفرستداما این کار را نکرده است و هم بندی هایش را به شهادت می طلبد .
چه خوب است که اصغر ایزدی  ،مهدی سامع و محمد رضا شالگونی و دیگران در این مورد شهادت
دهندتاحقی از بطحائی ضایع نشود و قضاوت تاریخ در مورد او منصفانه باشد.
منابع:
فصل نامه تاریخ :شماره۵۶-۵۵راه کارگر-:شالگونی-محمد رضا ۸-تیر-۹۴زندان اوینخبرآن الین-عبداهلل شهبازی؛مصاحبه :ان ده نفر۱۳۹۶ویکی پدیا:گروه فلسطین13

ارانی بذر زرین بر فراز کشوری افشاند
ارانی مرد
بذرش کشتزاری گشت پر حاصل
به زندان روح پر جوالن و طیارش نشد مدفون
به زیر سنگ سرد گور افکارش نشد مدفون
ارانی در سرود و در سخن بگشود راه خود
کنون در هر سوئی پرچم گشاید با سپاه خود
احسان طبری

احیاء حزب کمونیست ایران؛گروه  ۵۳نفر
بعد ازضربه سال های ۱۳۰۹-۱۰که پلیس رضاخانی به حزب کمونیست ایران وارد کرد و سازمان های حزبی
متالشی شد تا سال ۱۳۱۴پنچ سال وقت الزم بود تا باز ماندگان حزب بفکر احیاء حزب بیفتند .
در بهار  ۱۳۱۴با رهنمود نصراهلل اصالنی)کامران(نماینده حزب کمونیست ایران در کمینترن،کامبخش و دکتر
ارانی مامور احیاء حزب کمونیست ایران شدند.

سه محفل
سه محفل مامور تشکیل مجدد حزب کمونیست شدند:
 -۱محفل ارانی:که تشکلی از روشنفکران و دانشجویان بودندکه در اطراف ارانی و مجله دنیا جمع شده
بودند.
-۲محفل کامبخش :که تشکلی بود از محفل قزوینی ها وکمونیست های قدیمی که با کامبخش در ارتباط
بودند.
-۳محفل کامران:که بیشتر بازماندگان حزب کمونیست بودند که کامران نام و نشان آن ها را در اختیار
کامبخش قرار داد.
بعد از بازگشت محمد شورشیان از شوروی ،او نیز  ۴نفر را جذب و به گروه ملحق کرد .

دکتر ارانی که بود
تقی ارانی در سال  ۱۲۸۲در تبریز در خانواده ای مرفه بدنیا آمد .در سال  ۱۳۰۰از مدرسه دارالفنون فارغ
التحصیل شد و سال بعد برای تحصیل به آملان رفت و در سال  ۱۳۰۸با درجه دکتری شیمی به ایران باز
گشت و به خدمت وزارت معارف در آمد  .در این زمان ارانی  ۲۶ساله بود .

نخستین آشنایی ارانی با مارکسیسم
در سال  ۱۳۰۲در آملان برای نخسنت بار ارانی توسط احمد اسداوف با مارکسیسم آشنا شد .این آشنایی
بعدها توسط مرتضی علوی از فعالین چپ در آملان عمق بیشتری یافت .ارانی در سال  ۱۳۰۶مانیفست حزب
کمونیست یکی از دو معروفترین آثار مارکسیستی در جهان را بدقت خواند.
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انجمن ایران
در همین زمان ارانی به عضویت انجمن ایران در آمد که یک جمعیت علنی متشکل از دانشجویان ایرانی مقیم
آملان بود .و به فعالیت پرداخت.
گروهی مخفی
مدتی بعد به همراه احمد اسداوف و مرتضی علوی و محمد بهرامی و مرتضی یزدی یک گروه مخفی تشکیل
داد .

بازگشت به ایران
ارانی در سال  ۱۳۰۸به ایران بازگشت و چون گرایش شدیدی به کمونیسم پیدا کرده بود به مطالعه کتب
مارکسیستی و روزنامه هایی که مرتضی علوی برای او می فرستاد پرداخت .

عضویت در حزب
در بهار  ۱۳۱۰ارانی توسط مرتضی علوی به عبد الحسین حسابی )دهزاد(که در اصفهان معلم بودوصل شد و
توسط دهزاد رسما به عضویت حزب کمونیست ایران در آمد .
هجوم پلیس
در همین سال قانون ضد کمونیستی در  ۲۲خردادبه تصویب مجلس رسد که طبق آن هرگونه فعالیت
کمونیستی ممنوع ،غیر قانونی و قابل تعقیب اعالم شد و حزب کمونیست زیر شدید ترین فشار ها قرار گرفت .
در اواخر بهار ۱۳۱۰اعضاءحزب در آذربایجان شناسایی و دستگیر شدند .پلیس از طریق مشهدی جعفر
کاویان به رضا روستا رسید که رابط اصفهان بود  .روستا شناسایی و دستگیر شد عبدالحسن حسابی عضو
سازمان حزب شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفت .اما قبل از دستگیری به مسکو رفت و دکتر ارانی از این
ضربه در امان ماند.
الدبن رابط بعدی
بعد از رفنت حسابی الدبن برادر نیما یوشیج ،از اعضاء حزب کمونیست و نویسنده کتاب» علل عمومی بحران
اقتصادی در دنیا «رابط حزب با ارانی شد .اما الدبن اسفندیاری هم مدت زیادی نتوانست زیر فشار پلیس
در ایران بماند و مجبود به ترک ایران و سفر به مسکو شد .
در اواخر سال ۱۳۱۰و اوایل سال ۱۳۱۱رابطه ارانی با حزب کمونیست به طور کامل قطع شد  .و تنها رابطه
ارانی با حزب ،مرتضی علوی بود که توسط نامه صورت می گرفت .

کار های ارانی
ارانی پس از قطع ارتباط با حزب به مطالعه و فعالیت های فکری خود ادامه داد و درهمین زمان کتاب های
زیر را منتشر کرد :
 -۱فیزیک
-۲شیمی
-۳بیولوژی
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-۴پسیکولوژی
-۵اصول مادی و منطقی علم
این کتاب ها را ارانی بر مبنای تحلیل مارکسیستی از علوم نوشت .پیش از این ارانی »کتاب تئوری های
علم«را منتشر کرد .

جلسات دو شنبه
دکتر ارانی برای ارتباط بیشتر با دانشجویان و روشنفکران در خانه خود جلساتی را تشکیل داد ،این جلسات
تحت عنوان سئوال و جواب در مسائل فلسفی و علمی بود اما در واقع کانالی برای ترویج کار های تئوریک
ارانی بود .این جلسات چون روز های دوشنبه تشکیل می شد به جلسات دوشنبه معروف شد .

مجله دنیا
ارانی بعد از مدتی با ایرج اسکندری و بزرگ علوی)برادر مرتضی علوی(آشنا شد و آنان را برای همکاری در
انتشار مجله دنیا دعوت کرد .
اولین شماره مجله دنیا در بهمن  ۱۳۱۲منتشر شد  .انتشار مجله باعث اتباط بیشتر ارانی با دانشجویان و
روشنفکران و رونق جلسات دوشنبه شد .

محفل ارانی؛هسته ای مارکسیستی
انتشار مجله دنیا و جلسات پرسش و پاسخ روزهای دوشنبه بالخره به حاصل نشست و اولین حوزه
مارکسیستی در محفل ارانی با افراد زیر تشکیل شد:
ارانیایرج اسکندریبزرگ علویخلیل ملکیاکبر افشار قتولی )کارگر چاپخانه(دکتر محمد بهرامیانور خامه ایتقی مکی نژادصغری دهزاد)همسر عبدالحسین حسابی که در مسکو بود(این حوزه از نظر آگاهی نسبی به مسائل مارکسیستی و پذیرش یک خط فکری ،تشکیل جلسات مطالعاتی
همکاری فکری و عملی در راه گسترش اهداف حوزه  ،به آن حد از رشد رسیده بودکه اگر مسئله وحدت با
محفل کامبخش پیش نمی آمد ،آمادگی آن را داشت که در موقع لزو م به سرعت به یک سازمان کمونیستی
مبدل شود.

وحدت با محفل کامبخش
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دکتر ارانی در تابستان۱۳۱۳برای شرکت در یک رشته فعالیت های علمی به آملان رفت و در بازگشت به ایران
در مسکوبا مرتضی علوی مالقات کرد که بخاطر فعالیت هایش برعلیه رضا شاه به مسکو تبعید شده بود.
در این مالقات قرار براین شد که یک نفر برای ارتباط دادن محفل های پراکنده مارکسیست و احیا ء حزب به
ایران بیاید.

نصراهلل اصالنی که بود
در ماه های اخر سال۱۳۱۳نصر اهلل اصالنی از سوی کمینترن ماموریت یافت و به ایران آمد.و توسط صغری
دهزاد به دکتر ارانی وصل شد.
نصراهلل اصالنی)کامران(از فعالین جنبش کارگری اصفهان بود که در اعتصاب کارخانه وطن در اصفهان در
سال ۱۳۱۰از رهبران اعتصاب بود ،د رجریان آن اعتصاب دستگیر شد .اما در راه انتقال به تهران توسط
افسر ژاندارم)سرهنگ سیامک بعدی( که خود نیز از اعضاء حزب بود ،گریخت و به مسکو رفت .در مسکو
نماینده حزب کمونیست در کمینترن شد .
کامران در مدت کوتاهی که درایران بود توانست با محافل پراکنده در تهران،مشهد،و گرگان تماس بگیرد و همه
آن ها را به کامبخش وصل کند و قرار بر این شدکه بعد از رفنت کامران  ،دکتر ارانی کار سازماندهی محافل
را با کمک شخصی که به دیدن او خواهد آمد مشترکاٌبه عهده بگیرد .و این شخص کسی جز کامبخش نبود .

محفل کامبخش
عبدالصمد کامبخش متولد  ۱۲۸۲بود .پسر مالکی قزوینی به نام کامران میرزا عدل املمالک  .در کودگی همراه
پدرش به روسیه رفت و مدت  ۸سال در آنجا تحصیل کرد .و در سال  ۱۲۹۸بدون آن که تحصیالتش را تمام
کند به ایران بازگشت .
پس از انقالب روسیه به عنوان مترجم زبان روسی درکنسول گری شوروی در قزوین مشغول بکار شد و در
سال ۱۳۰۲برای تحصیل اقتصاد راهی مسکو شد .اما پس از یک سال به علت مشکالت زندگی به ایران
بازگشت  .و کارهای مختلفی راتاسال ۱۳۰۷انجام داد.کار در اداره طُرق ،مترجمی در کنسولگری شوروی در
شیراز و معلمی در قزوین .
در سال ۱۳۰۷از طرف ارتش به شوروی رفت .و در رشته مهندسی هوایی درس خواند .و پس از  ۴سال به
ایران بازگشت.و با درجه ستوان دومی در ارتش مشغول بکار شد .
در سال  ۱۳۱۲به اتهام جاسوسی دستگیر وزندانی شد و پس از  ۸ماه از ارتش اخراج شد  .و در کارخانه
شرکت رمضانی مشغول بکار شد .

انجمن پرورش
کامبخش قبل از سال ۱۳۰۷با رضا روستا از فعالین حزب کمونیست در ارتباط بود  .واین زمانی بود که به
عنوان معلم در قزوین مشغول بکار بود  .در همین زمان انجمن پرورش را که یک انجمن علمی-فرهنگی بود
تاسیس کرد  .این انجمن با سازمان جوانان حزب کمونیست که درتهران زیر نظر روستا فعالیت می کرد مرتبط
بود .
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دستگیری کامبخش
کامبخش در سال  ۱۳۱۲دستگیر شد و این زمانی بود که بعنوان افسر ارتش مشغول بکار بود .او را همراه ۲
نفر دیگر به نام های اسفندیاری و عسگری نیا دستگیر کردند .که جرم آن دو جاسوسی بود .اما علت
دستگیری کامبخش روشن نیست .چرا که بعداز مدتی بعلت نداشنت مدرک جرم او را آزاد کردند.
پلیس حدس می زد که کامبخش ارتباطاتی با حزب کمونیست دارد اما در پرونده او مسئله جاسوسی عمده تر
بود .از همین آتو دردستگیری سال  ۱۳۱۶پلیس توانست به خوبی استفاده کند و کامبخش را به همکاری
وادارد.
کامبخش تا زمان ورود کامران به ایران با علی صادق پور)کامگار(،سیف اهلل سیاح و چند تن از کارگران
کارخانه های بافندگی اصفهان مرتبط بود .
عالوه بر این کامبخش با محمد پژوه که سابقاًدر قزوین کتابفروشی داشت و ضیاء املوتی و عده دیگر از
همشهری های قزوینی کامبخش هم چنین با عده ای از افسران ارتش ارتباط داشت که عزت اهلل سیامک یکی
از آن ها بود .

محمد شورشیان
محمد شورشیان از فعالین جنبش جنگل بود  .پیش از کودتای  ۱۲۹۹رضا خان بعنوان نماینده فرقه جوانان
کمونیست به بادکوبه رفت .
درسال۱۳۱۰به دنبال سرکوب حزب کمونیست به شوروی رفت .و در سال  ۱۳۱۴بایک ماموریت حزبی از سوی
کمینترن به ایران آمد و از طریق آدرس دکتر بهرامی با کامبخش تماس گرفت .
پس از انجام این ماموریت به اهواز رفت و مدت  ۹ماه در »نمایشات معارف و خط آهن «شرکت کرد .
بعداز مدتی کامبخش برای ماموریتی حزبی او را از اهواز فرا خواند .شورشیان در سر راه خود در صالح
آباد،دزفول،و بروجرد بهمراه گروه خود نمایشاتی از زندگی کارگران را به اجرا در آورد .
در تهران مامورشد صغری حسابی را به شوروی ببرد و در باز گشت کامگار و بقراطی را به ایران بیاورد .
شورشیان دوباره به اهواز رفت و  ۴نفر را عضوگیری کرد :
اکبر شاندارمنی،برادرشورشیانتقی شاهینحسین تربیت-رجبعلی نسیمی

احیاء حزب
در فروردین  ۱۳۱۴کامبخش توسط دکتر بهرامی با دکتر ارانی تماس گرفت و طرحی برای احیاء حزب ریخته
شد :
 -۱دکتر ارانی:مسئول جذب و معرفی روشنفکران و مطبوعات
-۲عبدالصمد کامبخش:مسئول سازماندهی و تشکیالت
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 -۳دکتر بهرامی:رابط

مسئولیت های دکتر ارانی
کار علنی در میان روشنفکران و دانشجویان به ارانی واگذار شد .ارانی وظیفه داشت :
در مرحله نخست جوانان را در کلوب ها و انجمن های ورزشی و خیریه به مبارزه با بی سوادی سازماندهیکند.
و در مرحله دوم ،عضوگیری کند و افراد مستعد را به کامبخش معرفی کندکار تئوریک
بخشی دیگر از مسئولیت دکتر ارانی کار تئوریک بود .ارانی مسئولیت آموزش تشکیالت را نیز برعهده
داشت .به همین خاطر با تهیه جزوه ها و کتاب های آموزش مارکسیستی که یا مستقیما ً توسط خود او نوشته
می شد و یا از آثار مارکسیستی ترجمه می شد  ،برای مطالعه در اختیار حوزه ها قرار می گرفت .

مسئولیت های کامبخش
کامبخش  ۳وظیفه اصلی داشت:
سازماندهی تشکیالت مخفی از کارگری تا دانشجوییرابطه با کمینترن-مسائل مالی تشکیالت

تعطیلی مجله دنیا و جلسات دوشنبه
از نظر کار مخفی الزم بود که جلسات پرسش و پاسخ روزهای دوشنبه که محل هدایت و شکل گیری فعالیت
های علنی رو شنفکران بود ،تعطیل شود و مجله دنیا نیز انتشار نیابد  .پس از انجام این دو کار قرار بر این
شد که:
هرگونه رابطه غیر تشکیالتی بین اعضاء و سمپات ها از بین برودتماس افراد فقط از کانال تشکیالت صورت گیرد-تمام ارتباط های دکتر ارانی قطع شود و ارانی تنها با کامبخش مرتبط باشد .

ضوابط تشکیالت و کار حوزه ها
-۱حاکم شدن نظم و انضباط تشکیالتی بر روابط
-۲تشکیل شدن حوزه های  ۲-۳نفره
-۳برگزاری منظم هفتگی جلسات
-۴پرداخت حق عضویت
-۵اجرای رهنمود های مسئولین و گزارش عملکرد ها
 -۶مطالعه کتب مارکسیستی و بررسی اخبار ایران وجهان

تشکیل کمیته دانشجویی
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کمیته دانشجویی متشکل بود از :
کامبخشانور خامه ایمکی نژادوظایف این کمیته به قرار زیر بود:
سازماندهی مبارزات علنی دانشجویان و جذب و عضوگیری دانشجویان برای حزبکمیته در ادامه فعالیت هایش افراد زیر را جذب کرد:نصرت اهلل جهانشاهلومحمد رضا قدوهعلینقی حکمی-جمال میری

رابطه با کمینترن
با سازماندهی جدید حزب و فعالیت های گسترده حزب الزم بود که تماس ها با کمینترن در چارچوب رسمی
یک حزب صورت بگیرد و رهنمود های کمینترن به آن ها ابالغ شود .
مرکز کمینترن در مسکو بودو رابط حزب با کمینترن کامران بود .کامران رهنمود های کمینترن را به طرق
مختلف به کامبخش می رساند و کامبخش رهنمود ها را به تشکیالت ابالغ می کرد .
رهنمود های کمینترن
در  ۳مرداد  ۱۳۱۴کنگره هفتم کمینترن با شرکت  ۷۶حزب و گروه برگزار شدو این زمان مصادف بود با اوج
گیری قدرت فاشیسم در اروپا و نزدیک شدن خطر جنگ جهانی.
کنگره در بررسی هایش به این نتیجه رسید که برای مقابله با فاشیسم و جلوگیری از خطر جنگ طبقه کارگر
باید با نیروهای دیگر که دارای ظرفیت مبارزه با فاشیسم و جنگ هستند ،متحد شود و در زیر پرچم مبارزه
علیه فاشیسم و جنگ ،جبهه ای تشکیل شود .دکتر ارانی در تابستان  ۱۳۱۴به قصد انجام مطالعاتی در
البراتور پلیس برلن راجع به شیمی جزایی و ارزاق و دارو عازم آملان شد.در بازگشت به ایران در هفته اول
شهریور در مسکو با کامران مالقات کرد و رهنمود های کمینترن را با خود به ایران آورد .
کنگره رهنمود داده بود که در ممالکی نظیر ایران باید جبهه ملی تشکیل شود و حزب باید با حکومت های ملی
که مانع نفوذ امپریالیسم است مساعدت نماید و با کلیه عملیات مترقی دولت همکاری کند ،به عبارت دیگر حزب
باید با همه احزاب و دولت هایی که فاشیست نباشند همکاری کند .
جز دکتر ارانی ،دکتر بهرامی و شورشیان نیز با کمینترن ارتباط داشتند .
در رهنمود دیگری که توسط کامران به شورشیان ابالغ شد تذکر داده شد که پس از کنگره هفتم کمینترن،
تشکیالت ایران از خط کمونیستی انحراف پیدا کرده است و باید به جای گسترش تشکیالت
کمونیستی ،مجامع دموکراتیک مثل مجامع ورزشی ،کالس های اکابر و این قبیل مجامع تقویت شود .

فعالیت های انجام شده
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 -۱پرورش کادر
اعضاء در حوزه های  ۲-۳نفره سازمان داده شد ه بودند .جلسات به طور منظم در هر هفته برگزار می شدند
 .در این حوزه هاابتدا در مورد حوادث ایران وجهان بحث می شد و بعد نوبت به مطالعه کتب مرجع و
مارکسیستی می رسید .
از روزنامه خارجی»ژورنال دو مسکو«و مجله سوئیسی »رونه شاو«جزء برنامه مطالعاتی بود .
کتاب های پایه مارکسیستی به زبان آملانی یا فرانسه تهیه شده بود .
کتاب های مورد مطالعه:
کاپیتال مارکسمانیفست حزب کمونیستلودویگ فوئرباخ و پایان فلسفه کالسیک آملانماتریالیسم و امپریو کریتیسیم:لنینماتریالیسم -هیستوریک:بوخارینتاریخ روسیهپروگرام کنگره ششمتاریخ حزب کمونیست فرانسهاصول معلومات سیاسیانقالب :۱۹۰۵لنینماتریالیسم و میل تناسلیخانواده و سوسیالیسمفقر فلسفه  :مارکسمزد و سرمایه :مارکسقطعنامه های کنگره هفتم)ترجمه علوی(: abcبوخارینتاریخچه اول ماه مه:ارانیبیانیه اول ماه مه:ارانی-ترجمه مقاالت

کار فرهنگی میان روشنفکران
یکی دیگر از فعالیت های حزب ،کار فرهنگی در میان روشنفکران غیر عضو بود .این فعالیت از سازماندهی
مجامع تا تشویق روشنفکران و دانشجویان برای تشکیل مجامع دموکراتیک بود .
دکتر ارانی بعداز تعطیلی مجله دنیاو جلسات پرسش و پاسخ روزهای دوشنبه بار دیگر تماس های وسیع با
روشنفکران برقرار کرد و آنان را به نوشنت مقاله،ترجمه،مطالعه و تشکیل مجامع دموکراتیک تشویق می کرد.
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بسیاری از دانشجویان مثل عباس نراقی و میر بهاءکه عضو گروه بودند با راهنمایی ارانی کتاب هایی درباره
فاشیسم و کمونیسم نوشتند.
رهنمود های ارانی باعث تشکیل مجامع دانشجویی و کانون هایی شد که به کار مطالعه دسته جمعی فلسفه
مادی ،مطالعه و تحقیق و ترجمه کتب علمی و سیاسی می پرداختند.

تشکل های اجتماعی -فرهنگی
کلوپ ورزشیدر راستای فعالیت های اجتماعی جهت تشکل های مختلف کلوپی تاسیس شد که خلیل ملکی و مرتضی
قاسمی و بعد ها دکتر رادمنش عضو آن بودند .دکتر ارانی نیز به این کلوپ رفت و آمد داشت .
کلوپ جوانان
دکتر ارانی و ایرج اسکندری تالش کردند تا با کمک مهدی الله باشگاهی از فارغ التحصالن از اروپا برگشته
تاسیس کنند  .این کلوپ بنام کلوپ جوانان نامیده شد و اعضاء آن دکتر نصر،دکتر آزموده،دکتر کیان،دکتر
امیر سلیمانی و عده ای دیگر بودند.
انجمن یگانگی پزشگانیکی دیگر از فعالیت های حزب تشکیل انجمن یگانگی پزشگان بود .که این وظیفه بعهده دکتر بهرامی گذاشته
شد .
تا آن زمان فقط انجمنی از پزشگان تحصیل کرده اشرافی از اروپا بود که بنیان گذار آن دکترلقمان
امللک،اعلم امللک،حبیب عدل بودند.
این انجمن با رهنمود دکتر بهرامی و پیشنهاد دکتر شیخ بوجود آمد با اعضاء زیر:
دکتر حکیم اعظم،دکتر اعالء،دکتر رفیع امین،دکتر شیخ،دکتر رضا نور،دکتر سمیعی،دکتر گیالنشاه،دکتر
اسفندیاری،دکتر اعلم،دکتر حسابی،دکتر آهی،دکتر مودب.
جلسات این انجمن هر سه شنبه در خانه یکی از اعضاء برگزار می شد .
انجمن حقوق دانانیکی دیگر از سازمان های علنی که حزب ایجاد کرد انجمن حقوق دانان بود که از دانشجویان گرفته تا قضات
و وکالی دادگستری در آن شرکت داشتندو ریاست آن با شهید زاده بود  .دیگر اعضاء آن عباس نراقی و
خلیل انقالب آذر بود  .این انجمن  ۱۰۰عضو داشت .
صندوق تعاونی کارگران
این صندوق از طرح های مورد نظر دکتر ارانی بود که اکبر افشار کارگر چاپخانه مامور تشکیل آن شد .اما
حادثه های بعدی اجازه ندادتا این طرح عملی شود .
فعالیت های دانشجویی
از فعالیت اعضاء حزب شرکت در اعتصابات دانشجویی و هدایت آن ها بود از جمله:
اعتصاب دانشجویان دانش سرای عالیاعتصاب دانشجویان پزشکی22

اعتصاب دانشجویان دانشکده فنیاعتصاب دانشجویان فنی
این اعتصاب در سال ۱۳۱۵برعلیه دکتر حسابی رئیس دانشکده فنی صورت گرفت .برخورد دیکتاتور گونه
دکتر حسابی باعث نارضایتی دانشجویان بود .این زمینه مناسبی بود تا این حرکت توسط حزب تهییج و
هدایت شود .
هدایت این حرکت توسط مکی نژاد صورت گرفت  .که با نظر دکتر ارانی و کامبخش این اعتصاب به موقع
سازماندهی شد و درنهایت باعث تعویض دکتر حسابی و قبول بقیه در خواست های دانشجویان شد .
فعالیت در عرصه های هنری
در زمینه های هنری نیز حزب فعال بود  .یک حوزه هنری به مسئولیت بزرگ علوی بود که هنرمندان تئاتر مثل
نوشین و خیر خواه در آن عضویت داشتند  .جز این حوزه محمد شورشیان نیز در زمینه اجرای نمایش فعال
بود .و او توانست در اهواز و سه شهر دیگر نمایش هایی را روی صحنه برد .
شورشیان در حال نمایش »خیانت و وفا« بود که در اهواز دستگیر شد .
فعالیت درمیان نظامیان
حزب در میان پرسنل نظامی نیز حوزه ای تشکیل داده بود که مسئول آن کامبخش بود  .از اعضا ء آن تنها
عزت اهلل سیامک شناخته شده است .کامبخش بعنوان مسئول این حوزه بعد ها نیز چیزی نگفت .

دستگیر و فرو پاشی
در موردچگونگی لو رفنت  ۵۳نفر دو روایت هست :
 -۱روایتی که پلیس سیاسی و کامبخش و حزب توده می کند
-۲روایتی که بازجویی ها ،دفاعیات دکتر ارانی و برخوردهای درون زندان بما می گوید
روایت نخست
این روایت که کارگردان اصلی آن پلیس سیاسی رضاخانی است و با سکوت کامبخش مواجه می شود ،گناه
لو رفنت تشکیالت را به گردن دکتر ارانی می اندازد و تا مدتی هم این روایت موفق می شود و کار در زندان به
بایکوت دکتر ارانی منجر می شود .
روایت دوم
روایت دوم از مرحله پرونده خوانی  ۵۳نفر شروع می شود  .در حین پرونده خوانی که به پیشنهاد دکتر ارانی
از پرونده خود او شروع می شود ،به یک باره همه متوجه می شوند که دکتر ارانی نه کسی را لو داده و نه
پذیرفته است که حزب و تشکیالت کمونیستی در کار بوده است  .اما در پرونده خوانی کامبخش از همکاری
بی شائبه او با پلیس همه آگاه می شوند .

شرح ماجرای دستگیری  ۵۳نفر
دستگیری شورشیان
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در تاریخ ۱۵بهمن  ۱۳۱۵اطالعات شهربانی اهواز در کنترل محموله های پستی با بسته ای ارسال شده به
نشانی محمد شورشیان برخورد می کند و چون نام شورشیان در بین اعراب شناخته نبود سوء ظن پلیس را
برمی انگیزدو از آن جا که پلیس در اهواز موفق به شناسایی شورشیان نمی شود از پلیس سیاسی رشت
استعالم می کند  .طبق پاسخ نظمیه رشت برای پلیس اهواز معلوم می شود که شورشیان از روسیه به ایران
آمده است و تحت تعقیب است .
»نمایش خیانت و وفا«
در تاریخ ۲۱بهمن  ۱۳۱۵اداره نمایش معارف اهواز برای گرفنت مجوز نمایش خیانت و وفا از شهربانی اهواز
استعالم می کند و پلیس که بدنبال شورشیان است با نام محمد شورشیان به عنوان مدیر نمایش در لیست
هنرپیشگان و بر گزار کنندگان نمایش برخورد می کند .
شورشیان در تور پلیس سیاسی قرار می گیرد و در تاریخ  ۲۳بهمن ۱۳۱۵دستگیر می شود .
شورشیان دستگیر و بعد از چند روز شکنجه  ،مقاومت و اعتصاب غذا به حرف در می آید .
شورشیان اعتراف می کند که در روسیه با کسانی در ارتباط بوده است و آن ها او را برای ماموریتی به ایران
اعزام می کنند .و او در ایران با فردی بنام تنبورک)نام مستعار کامبخش(و فتانه)نام مستعار ضیاء
املوتی(آشنا می شود .
شورشیان در تاریخ  ۱۶اردیبهشت  ۱۳۱۶به تهران اعزام می شود .و پس از یک بازجویی مفصل در تاریخ ۱۸
اردیبهشت آدرس دکتر بهرامی و دکتر ارانی و ضیاء املوتی را می دهد.
پس از دستگیری دکتر ارانی در تاریخ  ۱۹اردیبهشت کامبخش دستگیر می شود .و کامبخش بقول دکتر ارانی
به عنوان استنطاق برای اداره سیاسی کتابی تالیف می کند و کمتر از یک هفته ۵۲نفر دستگیر می شوند

نفر آخر
پنجا و سومین نفر دکتر رادمنش است که هیچ ارتباطی با احیاء حزب کمونیست نداشت .رادمنش در سال
های ۱۲۹۸-۹۹ازاعضا سازمان جوانان حزب کمونیست بود .پس از مدتی برای تحصیل به اروپا رفت و در
سال ۱۳۱۴به ایران بازگشت  .در تماسی که حزب با او گرفت همکاری با حزب را رد کرد  .اما بعد از
اعترافات اسماعیل فروهید دررابطه با »جمعیت فرهنگ« در زمستان ، ۱۳۱۵دو ماه قبل از دستگیری ۵۲
رادمنش هم دستگیر شد .و وقتی دولت تصمیم گرفت پرونده  ۵۲نفر را به دادگاه ببرد خانواده او که فکر می
کردند این گروه بزودی آزاد می شوند به اصرار پرونده او را همراه  ۵۲نفر کردند و گروه از  ۵۲تبدیل شد به
.۵۳
طنزی تاریخی
شورشیان هنگام نمایش»خیانت و وفا«دستگیر شد .اما برخالف تصور او نمایش با دستگیری او قطع نشد
بلکه نمایش د رواقع شروع شد  .و بازیگر اصلی و تنها بازیگر خود او بود  .شورشیان در عرصه تاریخ نمایش
»خیانت و وفا« را به نمایش گذاشت  .بازیگر بدی بود  .چرا که مردم برای او کف نزدند  .کارگردان بدی هم
بود چون بدترین نقش را برای خود برداشت .
دالیل رد روایت پلیس
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روایت پلیس یک روایت تک خطی است  .شورشیان در اثر یک سهل انگاری دستگیر می شود  .در بازجویی
هایش خیانت می کند و دکتر ارانی را لو می دهد .دکتر ارانی کامبخش و دیگران را لو می دهد.و دستگیری
ها یکی بعداز دیگری صورت می گیرد .
اما کمی روی رد این روایت خم بشویم:
-۱شورشیان از نام واقعی کامبخش بی اطالع بوده است و او را بنام تنبورک می شناخته است پس نمی
توانسته است کامبخش را لو بدهد).ایرج اسکندری(
-۲دکتر ارانی آدرس کامبخش را نمی دانسته است و به احتمال قوی از نام واقعی او هم بی اطالع بوده است
.و طبق بازجویی هایش در  ۱۸اردیبهشت که نخستین بازجویی است نامی از کامبخش نمی برد .و تنها در
تاریخ  ۲۲اردیبهشت یعنی  ۲روز بعد از بازجویی رسمی و مکتوب از کامبخش  ،از آشنایی خود با کامبخش
در مسکو حرف می زند .
-۳دکتر بهرامی نام و نشانی از کامبخش نداشته است،حتی علیرغم نشان دادن عکس کامبخش توسط بازجو
آشنایی اش را با کامبخش انکار می کند ووقتی او را با کامبخش مواجه می کنند می گوید»:نام او علی
است و او بیمارش بوده است «.تمامی این قرائن نشان می دهد که کامبخش قبل از  ۱۸اردیبهشت دستگیر
شده است .
-۴تنها کسی که با نام و نشانی کامبخش را می شناخته است ،ضیاء الدین املوتی است که او نیز بر اساس
بازجویی  ۲۰اردیبهشت آشنایی اش را با شورشیان و کامبخش انکار کرده است .

دستگیری کامبخش ؛یک روایت دیگر
این روایت بر این پایه استوار است که کامبخش بدالیلی دستگیر می شودو بعد دستگیری شورشیان و
دیگران را داریم:.
-۱نخستین بازجویی مکتوب و رسمی کامبخش  ۲۰اردیبهشت است .یعنی  ۲روز بعد از دستگیری دکتر
ارانی .اما در همین بازجویی کامبخش در جواب سئوال بازجو در مورد دکتر رادمنش می نویسد»:سابقاٌ ً در
این مورد تحقیقاتی فرمودید«این سابقا ً مربوط است به تاریخی قبل از  ۲۰اردیبهشت .
 -۲کامبخش در بازجویی  ۲۰اردیبهشت ضمن توضیح فعالیت کمونیست ها قبل از حکومت رضا شاه و ارتباط
خودش با آن ها می نویسد»:تفصیل این قضیه را هم در بازجویی های قبل به عرض رساندم و تکرار آن
لزومی ندارد«که معلوم می شود او بازجویی های دیگری قبل از  ۲۰اردیبهشت داشته است .
-۳بازجویی از کامبخش درمورد رادمنش در تاریخ  ۷اردیبهشت یعنی  ۱۳روز پیش از بازجویی رسمی اش
انجام شده است و بازجو این تحقیقات را با قید عبارت»با استحضار از هویت شما«آغاز می کند که می
رساند کامبخش قبل ار  ۷اردیبهشت مورد بازجویی قرار گرفته است .
 -۴دکتر ارانی در بازجویی  ۲۲اردیبهشت می نویسد که »یک ماه قبل کامبخش به او خبر داد یک نفر به نام
سلیمی )اسم مستعار اسماعیل فروهید(دستگیر شده است و عده ای را لو داده است که دستگیر شده اند و
از آن پس ارتباطش با کامبخش قطع شد .
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اسماعیل فروهید که بود
اسماعیل فروهید با نام مستعار سلیمی از هوا داران حزب کمونیست و شوهر خواهر رضا روستا از رهبران
حزب کمونیست ایران بود .بعلت گرایشات تروتسکیستی و موج تصفیه های استالینیستی مورد سوء ظن قرار
گرفت و از ترس به ایران گریخت.در مرز خودش را تسلیم پلیس کرد و پلیس بعداز تخلیه اطالعاتی او  ۱۵نفر
از فعالین انجمن فرهنگ رشت از جمله دکتر رادمنش را دستگیر کرد.این گروه در زندان به »گروه رشتی ها«
معروف شدند.
-۵ارانی در یکی از بازجویی هایش می گوید»:کامبخش جز دکتر بهرامی با داخل و خارج ارتباط هایی
داشته است وبعید نیست توسط یکی از همین کانال ها لو رفته باشد .
-۶به نظر می رسد که کامبخش بین نیمه دوم فروردین و هفته اول اردیبهشت  ۱۳۱۶دستگیر شده باشد و در
این مدت پلیس سیاسی فرصت کافی داشته است تا با تحقیقات اولیه و تدارک های الزم همگی را طی یکی
دو روز دستگیر کندو بعد سعی کند با دستکاری در تاریخ بازجویی ها ارانی را در مظان اتهام قرار دهد و به
دیگران تلقین کند که شورشیان ،ارانی و دکتر بهرامی را لو داده و این دو بوده اند که بقیه را لوداده اند،حال
آن که شورشیان طبق بازجویی های موجود جز چند نفر در اهواز و آدرس دکتر ارانی و بهرامی و املوتی
کسی دیگر را نمی شناخته است .

جمع بندی دستگیری ها
-۱تمامی  ۵۲نفر دستگیر شده و در راس آن ها کامبخش بعنوان مسئول تشکیالت و فردی که سابقه بیشتری
نسبت به بقیه در کار سیاسی-تشکیالتی داشت ،ارزیابی دقیقی از نیروی پلیس سیاسی نداشتند.
در کشور های دسپوت قدرت پلیس سیاسی نسبت مستقیمی با قدرت دیگر دستگاه های حکومتی ندارد .ازبی
کفایتی حکومت های دیکتاتوری نمی توان پی به بی کفایتی پلیس سیاسی برد.در واقع نسبت معکوسی بین
کار آیی پلیس سیاسی و دیگر دستگاه های حکومت وجود دارد  .یک حکومت توتالیتر تمامی استعداد و
نیرویش را در پلیس سیاسی خود متمرکز می کند،چرا که دوام وبقایش به هشیاری او در سرکوب مخالفین
بستگی دارد .
از کنترل بسته های پستی در اداره پست اهواز بگیر تا کنترل نمایش در اداره معارف ،از شناسایی
شورشیان در پست اهواز تا استعالم از پلیس رشت و دستگیری او توسط پلیس تئاترو نمایش می توان فهمید
که پلیس سیاسی رضاخان به چه میزان گستردگی و قدرت داشته است .
-۲رعایت نکردن ضوابطی که الزمه یک کار مخفی بود .کامبخش در بازجویی هایش می نویسد»:ارتباطات می
بایستی به طور دو به دوباشد اما رعایت نشد  .افرادبه شکل غیر الزمی همدیگر را می شناختندو اطالعاتی
غیر ضروری نسبت به یکدیگر داشتند«.خود کامبخش توسط دوستان قزوینی اش شناخته شده بود .
 -۳سکونت دادن افراد تشکیالت در خانه ضیاء املوتی  .از ساکنان این خانه می توان از
اعزازی ،شورشیان،جالل نائینی و عباس آذری نام برد که همدیگر را می شناختند و این در حالی بود که
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املوتی فرد شماره  ۲تشکیالت بود  .هم او انور خامه ای،بزرگ علوی،ایرج اسکندری و عده ای دیگر را بدون
هیچ ضرورتی با تمامی مشخصات می شناخت.
و یا شورشیان آدرس خانه دکتر بهرامی را می دانست و می دانست او دقیقا ً کیست .و از طریق دکتر بهرامی
دکتر ارانی را دیده بود .و طی اقامت اش در قزوین عده ای را شناسایی کرده بود .اعزازی ،ایرج اسکندری و
بزرگ علوی را می شناخت.
بدتر ازهمه خود کامبخش بود که همه را با اسم و مشخصات می شناخت و حتی از ارتباطات جنبی آن ها با
هواداران و سمپات ها آگاه بود .
همین لیبرالیسم تشکیالتی بود که کامبخش بنا بر نوشته اش در بازجویی توانست»در وهله اول مطالب را
بطور روشن «عرض کند و در»کشف قضایا و تسهیالت جهت روشن نمودن قضیه«برای شهربانی کمک
اساسی بکند و در یک نشست بیش از دو سوم تشکیالت را زیر ضرب ببرد .
 -۴سپردن پست های مهم به افراد شناخته شده از سوی پلیس و در راس همه آن ها کامبخش بود  .فردی که
به جرم جاسوسی از ارتش اخراج شده است و در مظان اقدامات کمونیستی است ،فرد شماره یک تشکیالت
می شود  .یا آدمی مثل شورشیان رابط کمینترن بامرکزیت حزب می شود .
 -۵گماردن افراد کوچک در پست های بزرگ .شورشیان بنا بر شهادت برگ های بازجویی اش و آن اعترافات
داوطلبانه اش بیشتر بدرد دربان کلوپ حزب می خورد تا رابط کمینترن با رهبری حزب  .و یا کامبخش با آن
رساله تالیف شده اش بقول دکتر ارانی برای پلیس بدرد بایگانی حزب می خورد تا مسئول شماره یک
تشکیالت.

یک فراموشی تاریخی
سپردن پست های بزرگ بدست افراد کوچک بعد ها در تاریخ آن حزب بالاشکال تکرار شد و آسیب هایی
جدی به جریان چپ در ایران زد  .آنانی که کامبخش پیشوای فکری و عملی آنان بود از شکست ها نیاموختند
و از گذشت روزگار درس نگرفتند .

شیوه بازجویی پلیس
-۱شکنجه های جسمی از کتک زدن با مشت و لگد شروع می شد و به دست بند قپانی می رسید
-۲شکنجه های روحی؛فحش،توهین،تهدید و ارعاب
-۳تهدید به دستگیری افراد خانواده
 -۴فریب زندانیان به ارفاق در صورت همکاری
 -۵حبس در سلول های انفرادی،بدون کوچک ترین امکان زیسنت
-۶بلوف زدن به افراد بی تجربه ،مبنی بر این که مسئولین باالتر همه چیز را گفته اندو مقاومت بی فایده است
و بعد نمونه ای از اطالعات را برای اثبات ادعا هایشان ارائه دادن
-۷اطالعات کامل پلیس که از کامبخش گرفته بود،عامل دیگری در افشای دانسته ها بود
-۸مواجه دادن با افراد بریده و ضعیف برای درهم شکسنت مقاومت دیگر زندانیان
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علت همکاری کامبخش با پلیس
اگر بپذیریم که روایت پلیس رضاخانی صحیح باشد و کامبخش بعداز دستگیر شدن شورشیان و ارانی و
دکتر بهرامی دستگیر شده اشت .همکاری همه جانبه او را در همان بازجویی  ۲۰اردیبهشت ،نخستین
بازجویی،چگونه می توان توجیه کرد .
توجیهات ارائه شده
 -۱کیانوری:نجات دادن گروه از اتهام جاسوسی
کیانوری این تاکتیک کامبخش را کاری درست و موفقیت آمیز می داند.اما ایرج اسکندری این استدالل را
نمی پذیرد و می گوید:سر پاس مختاری رئیس شهربانی دو بار از رضا شاه خواست پرونده  ۵۳نفر را به جرم
جاسوسی به دادگاه بفرستداما رضا شاه قبول نکرد .
با این همه می توان پذیرفت که پلیس از اتهام جاسوسی در پرونده کامبخش بعنوان یک اهرم فشار استفاده
کرده است و کامبخش هم وحشت داشته است که او را بعنوان جاسوس به دادگاه بفرستند پس برای نجات
خود باید دو کار می کرد :
متقاعد کردن پلیس به وجود حزب کمونیستهمکاری بی شائبه با پلیس-۲خلیل ملکی :ضعف انسانی
خلیل ملکی بر این باور است که همکاری کامبخش با پلیس ناشی از ضعف شخصیتی او بودکه ریشه در
شاهزاده بودن او داشت .
-۳کین جویی
عده ای دیگر همکاری کامبخش با پلیس را ناشی از کین جویی و اختالف شخصی او با ارانی و اسکندری و
خلیل ملکی می دانند .
 -۴اطمینان به افشا نشدن همکاری
عده ای دیگر بر این باورند که کامبخش اطمینان داشت او آزاد خواهدشد و دیگران سربه نیست می شوند و
امکان افشای راز او نیست .
سابقه آزادی کسانی که با پلیس هکاری کرده بودند در دستگاه پلیس سیاسی وجود داشت  .ضمن آن که در
ماده  ۴قانون مقدمین علیه امنیت و استقالل یعنی قانون خرداد  ۱۳۱۰آمده است »هرکس عضو دسته یا
جمعیتی باشد که برای ارتکاب یکی از جرائم ضدیت با سلطنت مشروطه و یا تبلیغ مرام اشتراکی تشکیل
شده باشد و قبل از تعقیب از طرف دولت قصد جرم و اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بوده اند برای
دولت یا مامورین دولتی افشا نماید از مجازات معاف خواهد شد «
 -۵توصیه روس ها
نظر دیگر بر آن است که با لو رفنت بخشی از تشکیالت ،روس ها که نگران بهم خوردن رابطه شان با دولت
ایران بودند دستور دادند که کامبخش خودرا معرفی کند .
اسکندری به صراحت می گوید»:کامبخش شخصا ً خودش را به پلیس معرفی کرد«.
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روایتی دیگر
بعد از سقوط رضا خان و آزاد شدن گروه  ۵۳نفر کامبخش به شوروی رفت  .و بعد از تشکیل حزب توده به
ایران باز گشت و خواستار عضویت در حزب شد  .با این که اکثر موسسان حزب با ورود کامبخش به حزب
مخالف بودند ولی رضا روستا و اردشیر آوانسیان فشار آوردند که به دستور کمنترن باید کامبخش را
بپذیریم .
انور خامه ای به نقل از اسماعیل رائین می نویسد»:در نشستی که در مهاجرت رهبری حزب توده داشت
نماینده حزب کمونیست شوروی با چندین بسته بزرگ سند در جلسه کمیته مرکزی حزب حاضر می شود و
می گوید »:این اسناد را که می بینید  ،من از آرشیو سری دولت شوروی آورده ام ،شامل تمام پرونده  ۵۳نفر
است ما این پرونده هارا بررسی کردیم و اعالم می کنیم که رفیق کامبخش بی گناه است «.
اصل ماجرا چه بود
هرکدام از این نظریات برای خود مستنداتی دارد که قابل تعمق است  .اما هر کدام گوشه ای از حقیقت را
نشان می دهد.
اما جدا از آن که کامبخش از چه کانالی لو رفت و یا این که با صالحدید »رفقای باال «خودرا تسلیم کرد که
به ضرس قاطع نمی توان نظر داد،درک کامبخش از مبارزه قابل بررسی است .
کامبخش از مبارزه انقالبی در ایران یک درک بروکراتیک داشت برای او مبارزه بیشتر به یک کار اداری شبیه
بود .
کامبخش اگر عضو حزب کمونیست فرانسه بود می توانست یک ارگانیزاتور خوب باشد .کارمندی خوب در یک
حزب قانونی و علنی با دفتر و دستکی معین .
اما برای کار در ایران آن هم در رده رهبری کامبخش فاقد پتانسیل انقالبی الزم بود .کامبخش مرد پیچ های
تند تاریخ و گذر گاه های حساس انقالب نبود .
این درک بروکراتیک بود که در اولین لحظه دستگیری مرعوب شد .وتن به سازش با پلیس و همکاری داد و
سعی کرد با فرو بردن دیگران خودرا نجات دهد.
اپورتونیسم اخالقی و درک بروکراتیک از مبارزه حزبی ،دو ویژه گی کامبخش بعد ها در حزب توده سنگ بنای
انتخاب باال ترین رده های حزبی شد .
کامبخش فاقد اخالق یک انقالبی بود ،برای کامبخش انقالب یعنی خود او .

کامبخش :سنتی بد و اشتباهی بزرگ
 ۴روایت در مورد کامبخش شده است:
اسکندری:کامبخش خیانت کردانور خامه ای:خیانت کرد اردشیر آوانسیان:بخاطر ترس از اتهام جاسوس همکاری کردکیانوری:با افشاء وجود حزب کمونیست اتهام جاسوسی را ازبین بردنخستین گناه
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این که کدام یک از این چهار روایت صحیح باشد ،یا برای ما قابل قبول باشد  .هیچ توجیهی برای سکوت
کامبخش در مورد دکتر ارانی قابل قبول نیست .
کامبخش بخوبی می دانست که پلیس در تدارک چه توطئه کثیفی بر علیه ارانی است .و در این توطئه تا
حدودی موفق بود ؛شورشیان ،ارانی و بقیه .شورشیان ارانی را لو داد  .ارانی بقیه را .
کار به بایکوت ارانی ،توهین وتحقیر او کشید و ارانی در آن روزگار تنها ترین آدم روزگار خود بود؛شکنجه و
فشار پلیس از یک سو ،بایکوت و توهین رفقا از سویی دیگر.
کامبخش می توانست ارانی را از این وضع غیر عادالنه نجات دهد.و با این کار جبران مافات کند .امانکرد .
کامبخش یک پراگماتیست بود  .نسبت به اصول ارتودکس نبود .آرمان خواه هم با آن تعاریفی که داریم نبود .
در لحظه تصمیم می گرفت هم چنان که گرفته بود و تن به همکاری با پلیس داده بود و برای این کار توجیه
خاص خودش را داشت تا آخر عمر هم بر آن توجیه ماند و سر سوزنی هم کوتاه نیامد .
کامبخش اهل انتقاد و عذاب وجدان نبود.درست آن چیزی بود که مصلحت جنبش طلب می کرد و جنبش یعنی
خود او .
کامبخش دلیلی نمی یافت که خودرا فدا کندو ارانی را نجات دهد.هر بازی یک قربانی داردو قرعه در این
بازی بنام ارانی افتاده بود .
اما بازی پلیس-کامبخش طولی نکشیدو در قضیه پرونده خوانی که اسکندری در خاطرات خود به تفصیل شرح
داده است روشن شد که خائن کیست و فدایی ملت کیست .
گناه دوم
اگر کامبخش در فردای سقوط رضا شاه دست از فعالیت سیاسی می کشید و به کنار می رفت،چه با انتقاد
از خود و چه بی انتقاد از خود،گناه او شاید قابل بخشش بود .مبارزی که بهر دلیلی تن به همکاری با پلیس
داده بود  .حاال به تاریکی فرو رفته بود تا فراموش شود و در نفس این کار نوعی طلب بخشش بود اما
کامبخش چه کرد .
بعد از مرگ ارانی به توجیه کار خود پرداخت و سعی کرد با باند بازی این توجیه را جا بیندازدو بعد با توسل
به روس ها که او آشنایی دیرین با آن ها داشت سرافرازانه به حزب باز گردد تا رهبری حزب را بدست گیرد .

سنتی بد
باز گشت پیروز مندانه او به حزب ،سنتی بد را در حزب توده پایه گذاری کرد که اثراتی مرگبار در دوران های
بعد در حزب گذاشت .
معروف است که می گویند کیانوری در پاسخ به کسانی که در دستگیری های شان ضعف نشان داده بودند و
با پلیس همکاری کرده بودند و حاال برای برگشت به حزب مجوز می خواستند می گفت »:یک توده ای اگر ۱۰
بار زمین نخوردتوده ای نیست  « .و این همان سنتی بود که کامبخش گذاشته بود  ،از بین رفنت قبح همکاری
با پلیس .

نهادینه شدن یک انحراف
30

ایرج اسکندری می گوید »:کامبخش شخصا خودش را به پلیس معرفی کرد و بعدازاین معرفی است که آن
اقاریر را می کند«
این اظهار نظر این روایت را قدرتمندتر می کند که کامبخش به دستور روس ها خودش را معرفی کرد تا به
خاطر گروه رابطه شوروی و رضا شاه بهم نخورد .
جدا از صحت و سقم این روایت ما هیچ موضع گیری رسمی از سوی کامبخش و جناح او نمی بینیم تا این
روایت را تکذیب کندیا به فرض صحت بگوید این حرکت روس ها با هر تحلیلی درست یا نادرست از نظر
جنبش چپ ایران پذیرفتنی هست یا نه .
بعد از شهریور ۱۳۲۰کامبخش به شوروی می رود و جریاناتی در مسکوبه رهبری حزب می گویند که کامبخش
در قضیه  ۵۳نفر بی گناه است و اورا در حزب بپذیریدوتمامی آن هایی که شاهد همکاری کامبخش با پلیس
بوده اند علیرغم میلشان می پذیرندو اجازه می دهند کامبخش وارد کمیته مرکزی حزب شود و هیچ کس
اعتراض یا پرسشی نمی کند که آیا این دخالت روس ها با انترناسیونالیسم پرولتری همخوانی دارد یا نه .آیا
روس ها مجازند در امور داخلی حزب مداخله کنند؟آیا کامبخش باید در برابر کمیته مرکزی حزب توده تبرئه
شود یا اثبات بی گناهی او از نظررفقا شوری کافی است .
و این سر آغاز نهادینه شدن نگاهی خاص به روابط احزاب کمونیسم با حزب کمونیست شوروی است نگاهی
که حزب را در دهه های بعد به ورطه های هولناکی کشاند و به اعتبار حیثیت چپ در ایران لطمه ای جبران
ناپذیری وارد کرد .
در این قضیه تنها ایرج اسکندری معترض است ومی گوید »:کامبخش باید توسط حزب محاکمه و تبرئه
شود«.

دو نگاه به انترناسیونالیسم پرولتری
 -۱نگاه ارانی
ارانی در بخشی از دفاعیه اش می گوید»:در دنیا حدود ۷۰فرقه کمونیست موجود است  .یکی از آن ها فرقه
بلشویک است که حکومت جماهیر شوروی بدست .اوست …
وبین امللل)کمینترن(سازمانی مرکب از همه احزاب کمونیست است .مافوق حکومت شوروی است  .و احزاب
دیگر هم عرض با حزب شوروی می باشند نه مادون آن.
 -۲نگاه کامبخش
از آن جا که بخشی از خاستگاه تفکر سوسیال دموکراسی ایران ،تماس کارگران و روشنفکران ایرانی با
کارگران و روشنفکران قفقاز و ماوراء قفقاز بود و از آن جایی که حزب سوسیال دموکرات روسیه و شاخه آن
در قفقاز ،حزب همت به رهبری نریمان نریمانوف در شکل گیری کمیته ایرانی حزب همت و حزب عدالت و بعد
ها حزب کمونیست ایران کمک های فکری و مادی بسیاری کردند ،این تصور غلط کم کم در ذهن بخشی از
کمونیست های ایرانی شکل گرفت که آن ها بخشی از حزب بلشویک اند نه کمونیستی ایرانی که با رفقای
خود و حزب کمونیست شوروی ارتباطاتی دارند .و این سرآغاز مخدوش شدن مرز های مبارزه ملی و رابطه با
شوروی بعنوان یک همسایه و با حزب کمونیست شوروی بعنوان یک حزب برادر بود .
31

سوسیال شوینیسم
سوسیال شوینیسم به معنای سوسیالیست های ناسیونالیست از ابداعات لنین است و اشاره به سوسیالیست
هایی است که به مبارزه ملی اهمیت می دهند و خودرا جزئی از یک مبارزه جهانی نمی دانند و در جنگ های
امپریالیستی و استعماری از حکومت های امپریالیستی خود دفاع می کنند نه از پرولتاریای جهانی و ملل
تحت ستم.
سوسیال نیهلیسم
نقطه مقابل سوسیال شوینیسم قرار داشت که با عمده کردن مبارزه جهانی سوسیالیسم و در راس آن شوروی
مبارزه ملی را فرع آن حرکت کلی می دید و معتقد بود ما باید برای پیروزی جهانی سوسیالیسم تالش کنیم که
پیروزی در آن جبهه پیروزی ملی را هم بدنبال می آورد .و اگر در مقاطعی بین منافع ملی و منافع حکومت
شوروی تضادی حاصل شود ما باید این تضاد را به نفع حکومت شوروی بعنوان مهد سوسیالیسم حل کنیم.
این تفکر به رابطه احزاب برادر که می رسید حزب کوچک را جزئی از حزب بزرگ می دید.و باور داشت که
باید به عنوان شعبه ای از حزب برادر بزرگ عمل کند و دخالت آن حزب را مجاز و به صالح حزب می دید .
این نگاه دخالت شوروی را در حزب توده نهادینه کرد.واثرات مرگباری برای جریان چپ به بار آورد .

ارانی و خطایی استراتژیک
در کشور های دسپوت مبارزه بخاطر دموکراسی و عدالت ،مبارزه ای صبورانه و بی وقفه و طوالنی است .
این مبارزه بدون یک پشتیبانی و لجستیک همه جانبه نمی تواند ادامه پیدا کند.
درکی درست
ارانی در ابتدا درکی درست و دیالکتیکی از رابطه روشنفکر و کار سیاسی داشت .انتشار مجله دنیا در وهله
نخست می توانست زمینه ساز خوبی باشد تا روشنفکران بتوانند با مباحث اساسی مارکسیسم آشنا شوند .
و در مرحله دوم جلسات پرسش و پاسخ رزوهای دوشنبه محل خوبی بود تا ارانی کادر هایی خوب برای جنبش
انقالبی تربیت کند .
در ادامه این حرکت فرصت های مناسبی پیش می آمد تا سازمان های انقالبی کادر های خودرا انتخاب
کنند ،وبه اصطالح سرباز گیری کنند .
حزب کمونیست می بایست مستقل و دور از حرکت ارانی شکل می گرفت  .سازماندهی می شد و در یک
حرکت یک جانبه از سوی حزب به ارانی نه بالعکس ،از میان نیرو هایی که ارانی تربیت می کرد عضو گیری
می کرد  .حزب کمونیست سابقه سرکوب رضاخانی را در سال های  ۱۳۰۴و  ۱۳۰۹داشت .پیش از آن نیز در
دوران حزب عدالت و قبل تر فرقه اجتماعیون -عامیون سرکوب جریانات چپ در دستور کار حکومت های روز
بود .
حرکت ارانی لجستیک قدرتمند این مبارزه سخت و بی امان و خشن بود  .حزب می توانست مدام نیروهایش
را باز سازی کند و ازمیان شاگردان ارانی کادر های خودرا تامین نماید .
ارانی چه کرد
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در زمانی که جامعه روشنفکری ما نیازمند آموزش الفبای مبارزه بود آن هم بعد از سرکوب و قلع و قمع
سال، ۱۳۱۰وارد مبارزه ای شد که علی القاعده نمی توانست عمری طوالنی داشته باشد از سال ۱۳۱۴تا
 ۱۳۱۶چیزی کمتر از دو سال .
ارانی دستگیر شد و در زندان به شهادت رسید و جامعه از وجود اندیشمندی ارزشمند و خالق محروم شد .
هرچند حاصل کار ارانی ،بعد ها در حرکت های سیاسی ایران از حزب توده گرفته تا خلیل ملکی هر کدام
نقش هایی تاریخی داشتند اما جنبش انقالبی نتوانست جای خالی او را پر کند .
و این سنت غلط در حرکت های بعدی ادامه یافت  .که دراولین گام همه را وارد تشکیالت شکننده ای بکنند که
عنقریب راهی سیاهچال ها می شوند  .همه تخم مرغ ها در یک سبد استراتژی شکست خورده ای بود که از
لجستیکی کار ساز محروم بود .بزرگی ارانی و مظلومیت مرگ او جامعه را از نقد ارانی دور کرد .

بده بستان حزب وارانی
در این مدت  ۲سال حزب به ارانی چه داد ؟چند ارتباط پراکنده و یکی دو مالقات با کامران ،همین .
حزب اما ارتباط گسترده ارانی را با روشنفکران گرفت .مجله دنیا را تعطیل کرد .جلسات پرسش وپاسخ
روزهای دو شنبه را از بین بردتا ارانی در روابط محدود حزبی چند جزوه بی اهمیت درون تشکیالتی بنویسد
و چند کادر تربیت کند  .همین کار ها را در ابعاد چند برابر ارانی غیر حزبی می توانست انجام دهد.
حزب اگر زیر ضرب می رفت به ارانی آسیبی نمی رسید تا پلیس رضاخانی متوجه عمق کار ارانی می شد
ارانی کار خودرا کرده بود و به سال ۱۳۲۰نزدیک شده بود یعنی مرگ سیاسی رضا شاه و پلیس آدمکش او .
خانه آخر این بود که پلیس رضاخانی بعد از دستگیری و بازجویی از بریده های حزب متوجه می شد که
ارانی مشغول چه کاری است  .ارانی و کارهای او محدود می شد  .چیزی در همین حدود .اما ارانی زنده بود
و می توانست شیوه های جدیدی برای کار بیابد و مهم تر ازهمه در مدت کوتاهی یعنی بعد از تبعید رضا شاه
عرصه گسترده تری برای فعالیت می یافت.
نام ها ونشان ها
اینان بعنوان گروه  ۵۳نفر و برای احیاء حزب کمونیست ایران دستگیر شدند و به دادگاه رفتند و محکوم
شدند:
-۱دکتر ارانی -محکومیت ۱۰سال
-۲عبدالصمد کامبخش ۱۰-سال
-۳محمد شورشیان ۱۰-سال
-۴دکتر محمد بهرامی ۱۰-سال
-۵محمود بقراطی۱۰-سال
-۶علی صادق پور۱۰-سال
-۷ضیا ء املوتی۱۰-سال
 -۸عباس آذری۱۰-سال
-۹محمد پژوه ۱۰-سال
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-۱۰محمد باقر فرجامی۱۰-سال
-۱۱نورالدین املوتی ۱۰-سال
-۱۲بزرگ علوی۷-سال
-۱۳مهدی رسایی ۶-سال
-۱۴نصرت اهلل اعزازی ۶-سال
-۱۵انور خامه ای ۶ -سال
-۱۶ایرج اسکندری ۵-سال
-۱۷دکتر مرتضی یزدی ۵-سال
-۱۸دکتر رضا رادمنش ۵-سال
-۱۹مهدی الله ۵-سال
-۲۰نصرت اهلل جهانشاهلو ۵-سال
-۲۱علینقی حکمی ۵-سال
-۲۲محمد رضا قدوه ۵-سال
-۲۳عزت اهلل عتیقه چی  ۵-سال
-۲۴اکبر افشار ۵-سال
-۲۵مجتبی سجادی  ۵-سال
-۲۶دکتر مرتضی سجادی  ۵-سال
-۲۷رحیم املوتی۵-سال
-۲۸ولی خواجوی۵-سال
-۲۹انا قلیچ خضر بابا ۵-سال
-۳۰مرتضی رضوی ۵-سال
-۳۱خلیل انقالب آذر  ۵-سال
-۳۲شعبان زمانی  ۵-سال
-۳۳تقی شاهین  ۵-سال
-۳۴رضا ابراهیم زاده ۵-سال
-۳۵فریدون منو ۵-سال
-۳۶عماد املوتی ۵-سال
-۳۷تقی مکی نژاد ۴-سال
-۳۸دکتر حسن سجادی ۴-سال
-۳۹ابوالقاسم اشتری ۴-سال
-۴۰فضل اهلل گرکانی ۴-سال
-۴۱علی اکبر شاندارمنی ۴-سال
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-۴۲رجبعلی نسیمی۴-سال
-۴۳بهمن شمالی ۴-سال
-۴۴سید جالل حسن نایبی ۴-سال
-۴۵سیف اهلل سیاح ۴-سال
-۴۶یوسف ثقفی ۴-سال
-۴۷خلیل ملکی  ۴-سال
-۴۸حسین تربیت ۴-سال
-۴۹احسان طبری ۳/۵-سال
-۵۰عباس نراقی ۳-سال
-۵۱حکیم الهی ۳-سال
-۵۲حسن حبیبی-تبرئه پس از  ۱۸ماه باز داشت
-۵۳مهدی دانشور-تبرئه پس از  ۱۸ماه باز داشت

پایان سخن
در اوج رژیم ترور و خفقان رضا خانی و در زمانی که رضا خان بیش از هر زمانی دیگر در داخل و خارج به
تثبیت رسیده بود و آخرین کلوپ های مشروطه را قلع و قمع کرده بود احیاء حزب کمونیست اقدامی بزرگ در
روزگاری سیاه بود .
 ۵۳نفر به عنوان آخرین پایگاه جناح رادیکال مشروطه باید آخرین تیر ترکش خودرا رها می کرد تا رضاخان
نتواند دروغی بزرگ به تاریخ تحویل دهد که مردم به تمامی در مقابل دیکتاتور و دارو دسته اش زانو زده بودند
و سکوت کرده بودند.
فریاد ارانی همچنان که دیوار های دادگاه را لرزاند از تاریخ گذشت تا خط مقاومت و مبارزه این مردم
همچنان بی وقفه ادامه یابد و عاقبت توسط خط مقاومت تمامی رژیم او جارو شد .ارانی در زندگی و اسارت
و شهادت نشان داد این مردم استحقاق آزادی و عدالت را دارند .
 ۵۳نفر سنگ بنای فعالیت های سیاسی جنبش چپ را پایه ریزی کرد .حزب توده،حزب زحمت کشان ،نیروی
سوم،سازمان اندیشه وکار انور خامه ای همه و همه بذر زرینی بود که ارانی در روزگار سیاه رضا خانی در
سراسر ایران افشاند .
منابع:
ا-حسن فرزانه؛پرونده  ۵۳نفر
 -۲انور خامه ای؛خاطرات سیاسی
-۳بزرگ علوی؛ ۵۳نفر
-۴ایرج اسکندری؛خاطرات
-۵نورالدین کیانوری؛خاطرات
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محمدباقر امامی :پوینده راه نو
سید محمد باقر امامی که بود
نامش محمد باقر و تخلصش نورو بود که بمعنای پوینده راه نوبود و اورا »آقا نورو« صدا می کردند .در سال
 ۱۲۸۰در خانواده ای روحانی در تهران بدنیا آمد .
پدرش زین العابدین امام جمعه تهران و داماد ناصرالدین شاه بود ۷۰ .ساله بود که با مادر  ۱۴ساله امامی
ازدواج کرد .
امامی  ۲ساله بود که پدرش مرد و سرپرستی او به عمویش امام جمعه تهران سپرده شد .
از آن جا که دربار قاجار تحت نفوذ روس ها بود چون بقیه بچه های اشراف در مدرسه روس ها شروع به
تحصیل کرد .
معلم او در مدرسه یک بلشویک بود بنام اوربلیان که پایه های مارکسیسم را به امامی آموزاند .
دیپلم که گرفت انقالب اکتبر شد و مدرسه روس ها بسته شد و امامی به دارالفنون رفت و ادبیات را نزد ملک
الشعرای بهار خواند.
در همین دوره با پروین اعتصامی آشنا شدو ذوق شاعری در او شکفت و اشعاری چنددر قالب مثنوی و غزل
و آواز سرود که بعد ها توسط پلیس به عنوان» اشعار گمراه کننده« سوزانیده شد ۱.

کمیته خون
در همین دوران با کمیته خون که هسته اصلی اش سوسیال دموکرات های آذر بایجان شمالی بودند.آشنا شد
و از سوی این کمیته امامی مامور شد تا با رهبران کمونیسم در شمال ارتباط برقرار کند .

دستگیری امامی
در سال  ۱۳۰۶حسین آقا معروف به حسین ترور پدر ناتنی امامی راکشت .حسین آقا از بازماندگان کمیته
خون بود .حسین آقا بعنوان قاتل و امامی بعنوان محرک قتل دستگیرشد.
امامی به سه سال زندان محکوم شد وپلیس در جستوجوی خانه او کلیه اشعار و نوشته های او را پیدا کرد و
تحت عنوان »اشعار گمراه کننده«سوزاند.

سفربه مسکو
امامی به توصیه کمیته خون برای تحصیل ادبیات و فلسفه از طزیق انزلی به مسکو رفت و در مسکو از طریق
یک رابط به بنام سید علی با نام مستعار »والدیا«به باکو رفت و با سرگئی ارژونیکیدزه انقالبی معروف
مالقات کرد .سرگئی از او خواست برای کمک به سوسیالیسم به خدمت »گ.پ .ائو «درآید  .و امامی بعد از
مدتی پذیرفت.
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بازگشت به ایران
امامی به ایران بازگشت و وارد شبکه جاسوسی شوروی شد .به اداره پلیس رفت و در مدت کوتاهی پست
گرفت .و توانست سرپرست کار پردازی بانک ایران و انگلیس را به همکاری جلب کند .و از طریق او جاسوس
های انگلیسی را که از طریق این بانک مقرری می گرفتند شناسایی کند و در طول مدت  ۱۰سال اطالعات
مهمی به روس ها داد ۲.
تصور روس ها بر این بود که بزودی بین آن ها بعنوان مهد سوسیالیسم و انگلیس بعنوان پدر خوانده
امپریالیسم جنگی در خواهد گرفت  .پس باید خودرا برای آن روز آماده کنند .

دستگیری شبکه ایرانیان
در مورد لو رفنت شبکه جاسوسی روس ها که بنام باقر ایرانیان به شبکه ایرانیان معروف شد دو روایت است :
-۱باقر ایرانیان یکی از مسولین این شبکه مقرری کارمندان خودرا نمی داد بهمین خاطر ایرانیان توسط یکی
از همین عناصر به پلیس معرفی شد .
-۲آقابکف مسئول شبکه های جاسوسی روس ها در ایران به غرب پناهنده شد و اطالعاتش را به انگلیس
فروخت و بدنبال آن امامی و باقر ایرانیان و کاسپار ملکیان و محمد علی میرزا خاقانی رئيس رمز نخست
وزیری و عده ای دیگر دستگیر شدند  .این روایت به حقیقت ماجرا نزدیک تر است
از آن جا که جاسوسی بر علیه کشور خودی نبود متهمین نخست حکم های سبکی گرفتند .اما انگلیس
فشارآورد و دولت مجبور شد  ۴نفر را اعدام کند  .امامی نیز اعدام گرفت اما با اعمال نفوذ خانواده اش به
 ۱۵سال حبس محکوم شد .

زندان قصر
در زندان قصر امامی با اعضا دستگیر شده حزب کمونیست ایران آشنا شد  .رابطه او با پیشه وری که در
زمان دستگیری لیدر حزب بود از همان آغاز صمیمانه بود و این دوستی بعد ها ادامه پیدا کرد و در جریان به
قدرت رسیدن فرقه دموکرات پیشه وری به او پیشنهاد کرد به فرقه به پیوندد  .که امامی نپذیرفت .
در زندان امامی به پیشه وری فن نگارش مقاله های انتقادی و رمان نویسی را یاد می داد .و احتماال پیشه
وری او را با فعالیت های حزب کمونیست و کار در میان کارگران آشنا می کرد .
آزادی
امامی تا سقوط دیکتاتوری رضا شاه در زندان بود .جنگ جهانی دوم و خطای محاسبه دیکتاتور باعث نجات
مردم ایران شد و بقول سید یعقوب انوار از نمایندگان مجلس همان دوره »الخیر و فی ماوقع«.
امامی همراه با اعضاء قدیمی حزب کمونیست و گروه  ۵۳نفر از زندان آزاد شد .

امامی و حزب توده
در  ۷مهر  ۱۳۲۰حزب توده از وحدت  ۴محفل بوجود آمد:
بازماندگان  ۵۳نفربازمان گان حزب کمونیست ایران37

سندیکالیست های قدیمیملیوناما امامی به حزب نه پیوست  .و علت داشت :
نخست آن که موسسین حزب تالش داشتند با دعوت از افراد خوشنام چهره ای ملی به حزب بدهند و امامیدر کارنامه اش اتهام جاسوسی داشت بهمین خاطر از او دعوت نکردند.
گفته می شود سلیمان میرزا بعدا ً از امامی خواست به حزب ملحق شود اما امامی نپذیرفت و گفت»:یککمونیست حق ندارد وارد یک حزب غیر کمونیست شود «۳.
مختار کیا که از سال ۳۳-۴۶از نزدیکان امامی بودنظر امامی را در مورد حزب توده این گونه بیان می کند»
حزب توده یک حزب خرده بورژازی است .تشکیل شده است از تمام طبقات متضادو مختلف املنافع و اصال
حزب نیست ،بلکه باند و گروه است حزب باید از عناصر روشنفکر طبقه کارگر تشکیل شودو پایه حزب
کمونیست را محکم پی ریزی کندتا بتواندانقالب سوسیالیستی را رهبری کرده و آن را به کمونیسم برساند«۴
تشکیل حزب کمونیست تنها نظر امامی نبود .با آزاد شدن آرداشس آوانسیان و سالم اهلل جاوید امامی با آن
ها وارد مذاکره شد تا حزب کمونیست را تشکیل بدهند .اردشیر آوانسیان با امامی هم نظر بود .
اما در آن روزگار دو مانع بر سر تشکیل حزب کمونیست بود ۵:
ممنوع بودن فعالیت کمونیستی طبق قانون مصوبه ۱۳۱۰ممکن نبودن سفر به مسکو و گرفنت مجوز از کمینترن.تشکیل حزب کمونیست باید با اجازه کمینترن صورتمی گرفت.
اردشیر با رفقای باال تماس گرفت و فهمید سیاست فعلی مسکو تشکیل احزاب فراگیر و دموکرات بر علیه
فاشیسم است .و از تشکیل حزب کمونیست عقب نشینی کرد .

سینمای شاهرود
امامی برای نزدیک شدن با کارگران چاپخانه بعنوان آگاه ترین و متشکل ترین بخش کارگری به فکر تاسیس
یک چاپخانه افتاد.با کنسول شوروی جهت خرید دستگاه چاپ وارد مذاکره شد .اما در مذاکره معلوم شد
دستگاه چاپ جزء کاال های ممنوع الورود است .پس به توصیه کنسول شوروی به همراه رضا روستا از رهبران
کارگری حزب توده سینمایی در شهرستان شاهرود دائر کرد و نام آن را گذاشت «رام»که اول نام روستا و
خود او بود .
حضور در شاهرود به او این فرصت را داد که جلسات سخنرانی دائر کندو رفته رفته این جلسات حالت
هفتگی بخود گرفت .در این دوران امامی با گذشته خود به تمامی فاصله گرفته بود و براین باور بود که با
تربیت کادر های حزبی ،حزب کمونیست را بر مبنای اصول تصویب شده در کنگره دوم کمینترن در ست کند .

پیدایش کروژوک ها
کروژوک در زبان روسی به نام محفل است و کروژوک ها ؛محافل ؛در تاریخ سوسیال دموکراسی روسیه مرحله
قبل از تشکیل حزب سوسیال دموکرات روسیه بود .
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امامی با گرته برداری از تاریخ حزب کمونیست روسیه به این نتیجه رسید با دایر کردن محافلی مارکسیسم را
به کارگران آموزش دهد.و این محافل در پروسه رشد خود به حزب برسند کاری که در روسیه شده بود .
پس تصمیم گرفت به شیوه کوتف،مدرسه حزبی برای ملل شرق ،کتابچه هایی تدوین کند .
امامی از اردشیر آوانسیان کمک خواست اما او نپذیرفت و علت داشت .
اردشیر در آغاز با تشکیل حزب توده مخالف بود و معتقد بود باید حزب کمونیست تشکیل شود  .وقتی دید
نشدنی است .تصمیم گرفت با برپایی کروژوک هایی کمونیستی در دل حزب توده ،حزب را به تدریج کمونیست
کند ۶.اما رفقای باال فهمیدند و گوش او را گرفتند و به او حالی کردند تا از خط تعیین شده خارج نشود .
امامی خود دست بکار شد ،دانسنت زبان روسی به او کمک می کرد تا با کمک گرفنت از منابع روسی و دائره
املعارف روس جزوه هایی برای آموزش سامان دهد .
امامی نخست در کنار حزب کالس هایی برای آموزش کارگران دایر کرد .

گسست کامل از حزب توده
حزب در ابتدا به امامی اجازه داد در کنار حزب کالس های آموزشی خودرا دائر کند و از آن جایی که شعار
تشکیل حزب کمونیست او با آنچه در پس ذهن امثال آوانسیان یکی بود حضور او تحمل می شد .
اما پس از کنگره نخست حزب در سال۱۳۲۳و اعالم مارکسیسم -لنینیسم به عنوان ایدئولوژی حزب ،دیگر
جایی برای حضور امامی در کنار حزب نبود .
امامی دو راه بیشتر نداشت:
یا باید کالس ها را تعطیل می کرد و به حزب می پیوست.یابه کار خود ادامه می داد و این بمعنای آن بود که حزب توده حزب طبقه کارگر نیست  .وبا حزب سر شاخمی شد.
آخرین حلقه اتصال امامی با حزب ،سینمای شاهرود بود که سینما به علت جو مذهبی شهر ور شکست
شد .اموال سینما را حزب از آن خود کرد وچیزی به امامی نداد .و امامی مجبور شد کالس هایش را به خانه
منتقل کند .

کنگره پل رومی
محافل امامی رفته رفته گسترش یافتند و به رشت وتبریز و انزلی و قزوین رسیدند .امامی در یکی از همین
سرکشی هایش از آستارا به تبریز رفت که در دست حکومت خودمختار پیشه وری بود .
پیشه وری به امامی پیشنهاد کرد به فرقه به پیونددو پست وزارت بگیرد ،اما امامی نپذیرفت  .و از اوخواست
اجازه دهد کروژوک ها در منطقه او فعالیت کنند .پیشه وری نپذیرفت و فعالیت کروژوک ها را تضعیف فرقه به
حساب آورد .اما غالم یحیی دانشیان نظر دیگری داشت و فعالیت کروژوک هارا عامل تقویت فرقه و حکومت
ملی آذربایجان می دانست  .پس با کمک دانشیان کروژوک ها در تبریز گسترش پیدا کردند و در سرکوب
فرقه دموکرات هواداران امامی مقاومت کردند و  ۴افسر از اعضا ء کروژوک ها به شهادت رسیدند .
رشد کمی و کیفی در سازمان و تشکیالت ،کروژوک ها را به مرحله کنگره رساند  .در سال  ۱۳۲۵درمنطقه پل
رومی شمیران با تدارک قبلی  ۵۲نماینده در کنگره شرکت کردند .
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برنامه و اساسنامه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد .هدف سازمان تشکیل حزب کمونیست اعالم شد
اما بر سر چگونگی تشکیل آن دو نظر بود :
-۱امامی معتقد بود که باید حزبی لنینی بر مبنای شرایط بیست گانه تصویب شده درکنگره دوم کمینترن
تشکیل شود :دوسوم کارگر و یک سوم روشنفکر
-۲مجتبی کمر ه ای می گفت:نباید عضویت در حزب را خصلت طبقاتی و کارگری داد و این نسبت ها را نباید
در نظر گرفت .
کنگره پس از  ۲روز و یک شب به کار خود پایان دادو با تصویب نظام نامه و اساسنامه کمیته مرکزی انتخاب
شد :
باقر امامی:دبیراسد مارالنی:دستیار دبیر؛سنگ تراشبهرامی؛-علماحمد بسطامی؛کارگرناشناخته ماندو کمیته های زیر تشکیل شد:
کمیسیون مالیکمیسیون نشریهکمیسیون پژوهشمسئولین کمیسیون مالی و نشریه از اعضای کمیته مرکزی بودند اما کمیسیون پژوهش افراد زیر بودند:
آوانس مرادیان-کارگرهادی کسمایی-کارگرپیرزاده-کارگرآلبرت سهرابیان-کارگر
کار کمیسیون پژوهش جلب اعضاء جدیدو بررسی عضویت و بررسی مشکالت فعالین سازمان بود .

تالش حزب توده برای متالشی کردن گروه
رشد کمی و کیفی گروه برای حزب توده قابل تحمل نبود وعبدالصمد کامبخش فرد شماره یک حزب کروژوک ها
را جریانی »؛ پرووکاتور در جنبش کارگری می دانست که قصد دارند در حزب رخنه کنند و ازاحساسات
انقالبی کار گران سوء استفاده کنند.آن ها حزب را جریانی اعتدالی می دانند که نمی تواند رهبری جنبش
انقالبی را به دست بگیرد «۷
کمی بعد روزنامه مردم در یک حمله به کروژوک ها امامی را جاسوس امپریالیسم دانست که دست به یک
توطئه ای خائنانه زده و آن توطئه این است که می گوید«:حزب توده خیانت می کند  .به راست می رود .
مبارزه طبقاتی را به طور کامل انجام نمی دهد و باید حزب کمونیست را تشکیل داد.و در نهایت افراد این
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جریان برخی عامل و برخی فریب خوردگان یک بنگاه پروو کاسیون در خارج حزب اند که ماهیت پلیسی و
امپریالیستی دارند«.۸

ضربه نخست
حزب توانست محمد پروین مکانیک را بطرف خود بکشاند .پروین با اسد مارالنی که منشی گروه بوددوستی
قدیمی داشت اورا متقاعد کرد که از کروژوک ها جدا شود و هم چنین توانست اسد را متقاعد کند که اسناد
گروه را برای مطالعه به او بدهد  .پروین کلیه اسناد را به حزب داد و حرب توانست ضربه سختی به گروه بزند

مرد منصف اول
امامی در جواب لجن پراکنی های حزب توده کتاب مرد منصف اول را نوشت که به سیاق دوستان مردم کیانند
لنین بود .

ضربه دوم
حزب از آنجا که نگران آن بود در انتخابات کارگری کروژوک ها تعدادی از نمایندگان خودرا وارد رهبری
اتحادیه کنند و از سوی دیگر مسئله فرستادن نمایندگان کارگری ایران به جلسه جهانی فدراسیون جهانی
اتحادیه های کارگری و دفتر بین املللی کار مطرح بود پس در صدد متالشی کردن کامل کروژوک ها بر آمد .
نامه ای به حزب کمونیست شوروی نوشت و از دست کروژوک ها شکایت کرد .نامه در نشریه ترود ارگان
کارگران نفت باکو منتشر شد و از رادیو باکو و مسکو خوانده شد .این نامه به قلم رضا روستا بود در حالی
که روستا در زندان بود.
حزب به این بسنده نکرد و با ترجمه مغرضانه مقاله» ای .بلوف« اعالم کرد که امامی جاسوس و پرووکاتور و
سازمان کروژوک ها النه جاسوسی است .
حزب با سوء استفاده از موقعیت حزب کمونیست شوروی کارزار تبلیغاتی گسترده ای برعلیه کروژوک ها ایجاد
کرد که در نهایت منجر به فرو پاشی آن شد .

سنت های بد
نفوذ در سازمان های رقیب و سرقت اسناد درون سازمانی وپیراهن عثمان کردن آن اسنادهمه چیز هست
االاخالق کارگری .این گونه مبارزه خالی از هرگونه شرافتی است .در سال  ۵۸نیز این کار زشت و غیر
کارگری با سرقت اسناد پلنوم نخست چریک ها وانتشار آن توسط آن حزب بال اشکال تکرار شد.
سنت مرگبار دیگر دخالت شوروی به عنوان یک پارامتر در مبارزه ایدئولوژیک بود .در انشعاب ملکی حزب توده
از همین شیوه سود جست و ملکی مجبور شد حزب سوسیالیست های ایران را که درست کرده بود منحل کند .

کتاب های آموزشی کروژوک ها
آموزش کادر ها بر ۳کتاب استوار بود:
-۱کتاب آموزشی
-۲مرد منصف اول
-۳مرد منصف دوم
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کتاب آموزشی خود شامل پنج دوره بود :
پیدایش انواعاتوپی هافالسفه گوناگونفلسفه مارکسیستی:سه منبع و سه جزء لنین و ترجمه اساسنامه حزب بلشویکتاریخ پیدایش اتحادیه ها ،چارتیست ها،ریکاردو ،مالتوس و آدام اسمیتمرد منصف اول به سبک دوستان مردم کیانند لنین نوشته شد و پاسخی بود به حزب توده ،که امامی را
جاسوس و عامل امپریالیسم می دانست.
مرد منصف دوم در واقع چه باید کرد کمونیست های ایران بود  .در این کتاب پروسه رشدصنایع و شکل
گیری طبقه کارگربررسی شده بود و ضمن تحلیل شرایط وظیفه عاجل کمونیست های ایران را تشکیل حزب
کمونیست اعالم کرده بود .

سازمان شورا ها
پس از متالشی شد کروژوک ها افراد زیر سازمان شورا ها را بوجود آوردند::
مهندس حسن پیروزیحجت الهیعلی اکبر متین دژحسن پیروز جوآوانس مرادیانآلبرت و خاچاطور سهرابیان
پس از تشکیل سازمان و تصویب اساسنامه و برنامه اقدامات زیر در دستور کار قرار گرفت:
بررسی شکست کروژوک هاباز سازی نیرو هاجلب افراد جدیدبر نامه اموزشی کروژوک ها کنار گذاشته شد و برنامه جدیدی به نام الفبای کمونیستی یا الفبای دویست گانه
تالیف شد  .مبنای این برنامه کتاب دیالکتیک از یک نویسنده روس بود ۹.

مخفی شدن گروه
در  ۱۵بهمن  ۱۳۲۷ناصر فخر آرایی به شاه تیر اندازی کرد .شاه جان بدر برد و فخرآیی کشته شد و حمله به
احزاب آغاز شد.
گروه خانه ای در میدان اعدام تهیه کرد و کادر ها به آن خانه منتقل شدند.

نشریه به پیش
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گروه در ارزیابی هایش وظیفه خودرا بردن آگاهی به میان توده ها اعالم کرده بود  .پس انتشار نشریه در
صدر برنامه بود .اما چاپ نشریه با دو مشکل روبرو بود:
گرفنت امتیاز مستلزم داشنت مدرک لیسانس بودنشریه نیاز مند پول بودپس امامی اندیشید با نوشنت کتابی تحقیقی مدرکی هم ردیف لیسانس تهیه کند .به همین خاطر کتاب
»موالنا؛-گل شرق« را نوشت .اما کتاب هنگامی منتشر شد که قانون مطبوعات تغییر کرد و شرط لیسانس بر
داشته شد .
مشکل پول هم با کمک اعضاء حل شد .
نشریه به پیش با امتیاز باقر امامی و هیئت تحریریه ؛حسن پیروز جو،علی اکبرمتین دژو حسن پیروزی منتشر
شد .
شماره  ۳نشریه مصادف بود با سالگرد انقالب اکتبر ،پس نشریه به رنگ سرخ و با شعار های آتشین در
تجلیل از انقالب اکتبر به چاپ رسید و این در زمانی بود که رهبران حزب توده دستگیر شده بودند و دفاتر
حزبی مورد هجوم حکومت نظامی بود .
این کار نشان دهنده عدم درک از شرایط و نوعی چپ روی تلقی می شد  .نشریه توقیف شد و مدتی بعد خانه
امن گروه مورد هجوم قرار گرفت و در دی ماه  ۱۳۲۸امامی و بیشتر کادر ها دستگیر شدند .
باز ماندگان گروه؛سهرابیان ،جواد نوروز نیا،روبن مرادیان،و هونان عاشقی در صدد احیاء گروه بر آمدند.
تالش شد با رهبری در داخل زندان تماس بر قرار کنند  .آلبرت سهرابیان در حین رد و بدل کردن نامه با
برادرش خاچاطور دستگیر شد .

یک فرصت تاریخی
دستگیر شدگان در دادگاهی علنی محاکمه شدند» .شرایط با ارزش و فرصت گرانبهایی برای طرح نظرات
سازمان در سطح علنی فراهم شده بود « .آن ها می توانستند با دفاع از اعتقادات خود لجن پراکنی و
اپورتونیسم حزب توده را بر علیه کروژوک ها افشا کنند .
»این شیوه دفاع و افشاگری می توانست نفوذ گسترده ای در میان مردم داشته باشد »اما امامی به
یک«دفاع شل وول اکتفا کرد «.
گروه در بازجویی هایش منکر یک گروه کمونیستی شده بود و تنها چاپ و پخش نشریه را به گردن گرفته
بوداما با یافنت برنامه و اساسنامه و برنامه آموزشی برای پلیس هیچ گونه شکی باقی نبودکه این افراد وابسته
به یک گروه کمونیستی اند.

برخوردی زشت و سنتی غلط
محکومین برای تحمل حبس به بند شماره دو قصر که زندانیان سیاسی درآنجا بودند منتقل شدند اما توده ای
ها از وردود آن ها ممانعت کردندو اجازه ندادند داخل بند شوند و تهدید کردند که اگر این افراد را به بند
دیگری نبرند اعتصاب غذا می کنند .
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پیش از این در زندان موقت شهربانی بین متین دژ و یکی از اعضاء حزب به نام ژرژ آسوری در گیری فیزیکی
ایجاد شده بود  ..بعد ها نیز این حرکت غلط تکرار شد .و سقفی را که حق هر زندانی با هر عقیده و مرامی
بود از بعضی از کسان گرفته شد .

جدایی  ۲نفر از گروه
زندانیان به بند عادی فرستاده شدند و این توهین به آنان بود که بعلت اندیشه زندانی شده بودند .پس دست به
اعتصاب غذا زدند .این اعتصاب  ۱۹روز طول کشید و با فشار خانواده ها آن ها را به بند  ۴بردندکه قبال
محل نگهداری زندانیان سیاسی بود .
در زندان امامی مخالف در گیری با پلیس بود این برخورد از سوی جوان تر ها که روحیه رادیکالتری
داشتند»روش آرام و سازشکارانه«تلقی می شد .به همین خاطر متین دژ و پیروزجو از گروه جدا شدند .پیروز
جو به توده ای ها پیوست و به بند  ۲قصر منتقل شد و متین دژ در سال  ۱۳۳۰به حزب پیوست ودر  ۹اسفند
 ۳۱در درگیری خیابان توسط پلیس کشته شد .

خط اصولی در زندان
زندگی در زندان همیشه از مسائل حل ناشده مبارزه بوده است .طبیعت زندگی در زندان نا خودآگاه زندانی را
به طرف رادیکالیسم می کشاندو فشار زندانبان هر چه بیشتر می شود این رادیکالیسم پر رنگ تر می شود .و
هر حرکتی جز این رنگ راست روی به خود می گیرد .در مقابل رادیکالیسم زندان یک روحیه راست روی هم
وجود دارد .
اما بین این چپ روی وآن راست روی یک شیوه اصولی هم وجود دارد .که از سوی چپ به راست روی و از
سوی دید راست به بال تکلیفی متهم می شود .
خط اصولی در پی برخورد مدام با زندانبان نیست بلکه در پی گذراندن دوران محکومیت است با کمترین
آسیب روحی و جسمی و در عین حال حفظ روحیه سرزندگی برای دوران های بعد .این کشمکش بین چپ و
راست و خط اصولی قدمتی تاریخی دارد .
نخستین بار بین زندانیان حزب کمونیست در زندان رضا شاه صورت گرفت  .اردشیرآوانسیان لیدر رادیکالیسم
زندان بود و با پیشه وری لیدر حزب کمونیست مشکل برخورد با زندانبان را داشت  .پیشه وری به شهادت
اسناد منتشرشده در بازجویی هایش منکر عضویت در حزب کمونیست شده بود و فعالیت های خودرا تا
تصویب قانون ضد کمونیستی  ۱۳۱۰قبول کرده بود و بقیه را منکرشده بود .طبیعتا با این پرونده ترجیح می
داد کمترین برخورد را با پلیس داشته باشد اما اردشیر این مسئله را فهم نمی کرد و به پیشه وری بعنوان
فردی سازشکار فشار می آورد تا این که پیشه وری روزی به وسط بند آمد وفریاد زد »:کاری نکنید که
صندوق را باز کنم و همه پنبه ها را بیرو ن بریزم«که ضرب املثلی ترکی بود و بمعنای گفنت تمامی دانسته ها
بود .همین رادیکالسیم است که بقول خلیل ملکی ارانی را به کشنت داد ۱۰.
امامی در همین دوران حبس الفبای کمونیسم را می نویسد و سهرابیان آن را به ارمنی ترجمه می کند تا از
یورش پلیس در سلول گردی ها در امان بماند.

تشکیل سازمان یکا
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با آزاد شدن امامی تالش برای تشکیل سازمانی جدیدآغاز شد.
هسته های کمونیستی ایران ؛یکا؛حاصل این تالش است .اما اشکال کار در مصادف شدن این تالش با
شرایط بعد از کودتا بود جنبش در حال عقب نشینی بود و تالش ها با موفقیت کمی همراه بود .
گروه تالش کرد تماس خودرا با کارگران چاپخانه ها،اتوبوسرانی،و راه آهن برقرار کند .موفقیت در مجموع بد
نبود .
در نخستین جشن اول ماه مه مراسمی با حضور  ۶۰-۵۰کارگر برگزار شد .

تعلیق فعالیت
درفاصله سال های  ۳۳-۳۶فشار ساواک زیاد و زیادتر می شد و امکان شناخته شدن و دستگیری کادر ها
بود پس گروه موقتا فعالیت های خودرا بحالت تعلیق در آورد .

وحدت با گروه کدسک
در فاصله سال های ۳۷-۳۸جمعی از ناراضیان حزب توده گروهی را درست کردند به نام
گروه»کارگران،دهقانان،سربازان و کارمنان«گروه»کارگران،که مخفف آن کدسک بود .
رهبران این گروه با امامی در ارتباط بودند و خواهان نزدیکی با یکا شدند.مسئله وحدت در یکا مطرح شد و به
علت اشتراک در نظرات پایه وحدت تصویب شد و کمیسیونی برای پیشبرد امر وحدت شکل
گرفت:سهرابیان ،آوانس مرادیان و ستار زاده.
حمید ستار زاده از فعالین سابق حزب توده بود که چند باری زندانی شده بود .
پروسه وحدت تا سال  ۱۳۴۱ادامه یافت .
با تشکیل کنفرانس وحدت مسئله وحدت درحال انجام بود که امامی دست به کار نامنتظره ای زد .
قبل از کنفرانس امامی برعلیه ستار زاده حرف هایی زد و اورا» فردی خود خواه و خود بزرگ بین« دانست که
حضورش در مرکزیت سازمان زیان بار است.که البته در سال های بعد نظر امامی تائيدشد.
انتخابات برگزار شد و ستار زاده رأی نیاورد.و او با حالت اعتراض جلسه را ترک کرد .

گروه گاما
ستارزاده پروسه وحدت را توطئه می دانست  .پس در پائیز  ۱۳۴۱انشعاب کرد و حدود  ۲۰در صد از کادر ها
را با خود برد و گروه گاما رادرست کرد .

خودکشی امامی
در سال ۴۵بسطامی از مرکزیت سابق کروژوک ها دستگیر و آزاد شد بهمین خاطر رابطه او با تشکیالت قطع
شد  .و ارتباط با او به سهرابیان سپرده شد  .در همین زمان خاچاطور سهرابیان از گروه کناره گرفت.و اسناد
گروه که در نزد او بود به سیرانوش سهرابیان سپرده شد .
مدتی بعد گروه تصمیم گرفت برای آن که اسناد بدست پلیس نیفتد بخشی از آن راازبین ببرد .در این دوران
امامی مسئول مالی گروه بود .و در آخرین تراز نامه مالی حدود ۳۷۰۰۰تومان پول پیش او بود و رفته رفته پول
به  ۶۰۰۰۰تومان رسید .
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در این زمان گروه تصمیم گرفت بخشی از کادر هارا حرفه ای کند تا تمام وقت دراختیار گروه باشند .تا این
زمان تنها فرد حرفه ای گروه ،امامی بود که با کمک مادرش زندگی می کرد .امامی با این کار مخالف بود و
می گفت»:این همان راهی است که احزاب کمونیست اروپایی رفتند و سرانجام به طبقه کارگر خیانت کردند«.
اما گروه براین نظر بود که با راه انداخنت کار انتفاعی می تواند عده ای از کادر هارا حرفه ای کند و گروه
فعال شود .امامی در دادن پول دفع الوقت می کرد تا این که در اوایل بهار  ۱۳۴۶خبر خودکشی او به گروه
رسید.

داستان چه بود
امامی دلباخته دختری به نام ویولت بود .پس از آزادی درسال۳۲خانواده ویولت با ازدواج آن ها موافقت کردند
به شرط آنکه امامی دست از فعالیت های سیاسی بکشد .و با خانه ای که مادرش در اختیار او می گذاشت
زندگی کنند.
امامی پسر امام جمعه تهران بود .و امام جمعه داماد ناصرالدین شاه بود .بهمین خاطر برادران و خواهران
ناتنی اش در حکومت موقعیت های خوبی داشتند .ضیاء السلطنه خواهر ناتنی اش همسر دکتر مصدق بود و
برادر زاده او دکتر امامی نماینده مجلس و امام جمعه تهران بود پس اگر اراده می کرد می توانست به
موقعیت خوبی از نظر کاری و مالی برسد .
اما امامی به پدر ویولت گفته بود»:حال که برای من انتخاب میان عشق و آرمانم مطرح است من عشق ام را
فدای آرمانم می کنم «.
ویولت ازدواج کرد و بعداز مدتی با یک بچه از همسرش جدا شد .کودک دچار سانحه شد و برای درمان نیاز
فوری و مبرم به پول بود پس به امامی مراجعه کرد.
امامی به پشتوانه زمینی که مادرش به او داده بود پول گروه را به ویولت داد و سعی کرد با فروش زمین پول را
به صندوق گروه باز گرداند .اما موفق نشد .و در یک بحران روحی رگ های خود رابرید و به زندگی خود پایان
داد.
امامی قبل از مرگش با خون خود بر دیوار اتاقش نوشت»:
هرچه بیشتر سگ دو می زنم کمتر به هدفم نزدیک می شوم
خسته شده ام و دیگر نمی خواهم زنده بمانم
اتحاد شوروی راه انحراف را درپیش گرفته است و به پرولتاریای جهان خیانت می کندمرگ من به هیچ کس
مربوط نیست«.
نامه ای هم به کمیته مرکزی یکا نوشت که در نشست اضطراری توسط آوانس مرادیان خوانده شد .امامی در
این نامه خطاب به کمیته مرکزی می گوید »:من تصمیم گرفته ام کنار کشیده و کار نکنم… به رفقایی که می
خواهند با کار انتفاعی بنیه سازمان را تقویت کنند و به اتکا آن کادر هایی تربیت وحزب کمونیست اصیل و
انقالبی را درست کنند شاد باش می گویم ….امانتی را که شما به من سپردید نتوانستم حفظ کنم و می
خواهم بمیرم«.
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امامی هنگام مرگ  ۶۴سال داشت واو را در خیابان سیروس در مقبره خانوادگیش معروف به سر قبر آقا دفن
کردند.

ارثیه امامی
زمانی که امامی در زندان بود نواب صفوی رهبر پر آوازه فدائیان اسالم هم در زندان بود در زندان نامه ای به
امامی نوشت :
»پسر عم عزیزم
با یارانت همانند جدم برای آزادی از بند استبداد به مبارزه برخاسته ای
ولی افسوس .چرا از راه کفر والحاد
بهتر آن نیست که به حکم قرآن مجید در یک صف واحد برعلیه مستکبران قیام کرده جنگیده و غالب شویم «.
و امامی در جواب اونوشت:
»پسر عم عزیزم
ما به مبارزه بر ضد استبداد و بدبختی جامعه برخاسته ایم برای عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه ثمرات تولید
یعنی نان،فرهنگ،کار ،مسکن،برای آزادی قلم،برای تامین اجتماعی و برای آزادی زنان از بند اسارت و بطور
کلی ریشه کن کردن استثمار انسان از انسان مبارزه می کنیم «.
این آرمانی است که امامی برای آن نزدیک به چهار دهه مبارزه کرده بود .اگر در ابتدا به بیراهه رفته بود و
بجای بردن آگاهی به میان طبقه کارگر وارد شبکه جاسوسی روس ها شده بود بر او حرجی نیست  .یک جوان
بی تجربه و عاشق سوسیالیسم مجاب یک انقالبی بلند آوازه به نام سر گئي ارژنیکیدزه می شود .دیدیم که
پیران کهنسال فریب این مغلطه را خوردند که جاسوسی خیانت نیست بلکه عین خدمت به سوسیالیسم است
امامی بعد از آزادی از زندان از اشتباهاتش درس گرفت و از شوروی فاصله گرفت و نشان دا د که از این
پس برای خود استقالل رأ ی قائل است و این یکی از نقاط تمایز او با دیگر رهبران حزب توده وحتی اردشیر
آوانسیان بود.
اردشیر چون امامی با تشکیل حزب توده مخالف بود و معتقد بود باید حزب کمونیست تشکیل شود اما وقتی
رفقای باال به او گفتند صالح کار در همین است اردشیر پذیرفت اما امامی تن نداد .
امامی می اندیشیدمشکل جنبش کمونیستی نبود کادر های تئوریک است  .کادر هایی که پایه در طبقه کارگر
داشته باشند به همین خاطر مصر بود که پایه حزب باید دوسوم کارگری و یک سوم روشنفکری باشد .
تا این جا انتقادی به امامی وارد نیست .انتقاد به منتزع کردن این کادر سازی از پروسه فعالیت انقالبی است
 .به همین خاطر روحیه رزمندگی در گروه نبود این عنصری بود که گروه کم داشت و جزنی به درستی به آن
اشاره می کند.
امامی در زندگی شخصی اش ،برخالف آنچه منتقدینش مدعی اند نقطه منفی نداشت .اگر اشراف زاده بود
که بود و این نقطه منفی برای او نبود که مثبت هم بود با عشق به رهایی طبقه کارگر درتنگدستی زندگی کرد .
در روزی که مرد  ۱۲ریال بیشتر در جیبش نبود .و این پول تنها اندوخته او بعد از  ۶۴سال زندگی بود .
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او با پول خود کادر حرفه ای جنبش کارگری بود و تمامی آن چه که از مادرش می گرفت به گروه می داد و
اگر در پایان عمر پولی از صندوق گروه بر داشت برای عیاشی اش نبود آن گونه که منتقدینش می گویند  .او
عشقش را با آرمانش تاخت زد .و اگر پولی به عشق گم شده اش داد برای نجات جان کودک او بود که اگر
روزگار به مراد بود می توانست فرزند امامی باشد  .در چنین موقعیتی هر انسان شریفی آن می کند که
امامی کرد ضمن آن که اومصمم بود پول را برگرداند و بر هم می گرداند و تمامی این کارها از امامی چیزی
کم نمی کندکه اضافه هم می کند.
امامی اگر خودکشی کرد از شرافتش بود .عوامل بسیاری در این تصمیم دخیل بودند .تنها مسئله مالی نبود
که بالخره او با فروش زمینش جبران می کرد .امامی همان طوری که قبل از مرگش نوشته بود به پوچی رسیده
بود حاصل چهل سال مبارزه اش برای آگاه سازی طبقه کارگر چیز دندان گیری نبود  .او از» سگ دو زدن
های بیهوده به پایان راه رسیده بود «.

ابسوردیسم سیاسی امامی
خودکشی امامی از همان آغاز به درستی فهم نشد .و داستان را با رسوایی اخالقی و مالی به پایان رساندند
.کیانوری ترس از محاکمه را علت خودکشی می داند .که این گونه نبود .مسئله مالی دیر یا زود حل می شد.
اگر کار به محاکمه هم می کشید چیزی که کیانوری احتمال آن رامی داد .کمک مالی به کودکی که مرگ و
زندگیش به این پول وابسته بود و امامی خودش را اخالقا ً بدهکار مادراین کودک می دید امری نبود که گروه
نفهمد ضمن آن که امامی پشتوانه مالی این بدهی به گروه راداشت و در تالش بود این پول را بر گرداند .گروه
بیش از این ها به امامی بدهکار بود  .پس مسئله چیز دیگری بود .
کافی بود که گروه به دقت آنچه را که امامی بعمد با خون خود بر دیوار اتاقش بود می خواندند .او خسته شده
بود  .ازچه؟از سگ دو زدن هایی که او را به هدفش نزدیک نمی کرد .هدف او چه بود ؟تشکیل یک حزب
کارگری.
مسئله مالی کاتالیزور این ابسوردیسم بود .امامی بعنوان نظریه پرداز هسته های سرخ کارگری به بن بست
این راه رسیده بود و باید گروه این پیام روشن امامی را فهم می کرد و دست به یک خانه تکانی سیاسی و
تشکیالتی می زد  .که نزد و همان راهی را رفت که امامی بن بست آن را پیشاپیش دیده بود .
حاصل کار امامی برای خودش در آن روز بحرانی چه بود .قتل نا پدری ۱۰،سال جاسوسی برای
سوسیالیسمی که امروز دیگر سوسیالیسم نبود و سه دهه کار بی وقفه همراه زندان و بد نامی و اتهام
همکاری با پلیس برای ساخنت یک حزب کارگری .و سرجمع تمامی اینها چند محفل بی ارتباط با بافت
سیاسی وفعال جامعه بود.
امامی این ها را دیده بود اما دیگر این توان را در خود نمی دید که راهی نو را باز کند  .امامی دیگر» آقا
نوروی« دهه بیست نبود .

فراخوان مرکزیت یکا
گروه از آن جایی که حدس می زد پلیس ممکن است به بهانه مرگ امامی به آنها ضربه ای بزند کلیه فعالیت
های خودرا تعطیل کرد .
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اما بعد از گذشت چند ماهی وکم شدن حساسیت ها نسبت به مرگ امامی با فراخوان مرکزیت نشستی
برگزار شد و تصمیمات زیر گرفته شد:
بررسی گذشته سازمان و تدوین برنامه برای آیندهانتقاد از خودبه خاطر اجازه دادن به سیطره کیش شخصیت بر گروهاحیای مرکزیت دموکراتیک و ابتکارات فردیجلب افراد و پیش برد برنامه آموزشیبررسی علت ناموفق بودن نفوذ در کارخانه های بزرگایجاد فعالیت انتفاعی برای آزاد سازی کادر ها و ایجاد کادر حرفه ایاانتقاد از امنیت زدگی در سازمان که یکی از دالیل گسترش نیافنت سازمان بوده است-رفنت بسوی همگرایی با دیگر گروه ها

تشکیل ساکا
مرگ امامی منشعبین گاما را به یکا نزدیک کرد .باز نگری گذشته سازمان به این نزدیکی کمک کرد .پس
بحث وحدت در دستور کار قرار گرفت.و پس از مباحث درونی وحدت تصویب شد .
حسن اروین ،آوانس مرادیان و هونان عاشقی از یکا و دکتر حسن فشارکی و حمید ستار زاده از گامادر
کمیسیون وحدت شرکت کردند.
پس از چند جلسه پیش نویس برنامه و اساسنامه جدید تدوین شدو مرکزیت جدید شکل گرفت:.
حسن اروین،هونان عاشقی ،آوانس مرادیان،حسن فشارکی ،حمید ستارزاده به مرکزیت راه یافتند .و نام
سازمان انقالبی کارگران ایران تصویب شد .
همچنین حسن اروین مسئول نشریه ،آوانس مرادیان مسئول کمیسیون تحقیق و آن سه نفر دیگربه عنوان
مسئول شاخه ها بر گزیده شدند .
در سال ۴۸در شکل سازمان تغییراتی بوجود آمد:
بخش شهرستان:عراویانبخش نشریه:اروین و ستار زادهبخش تشکیالت:ستارزادهبخش مالی:هونان عاشقیبخش فعالین تهران:آلبرت سهرابیانگروه پس از مدتی توانست در مشهد و اصفهان و اراک و تبریز و قزوین و کاشان و شهر کرد و بجنورد
هوادارانی پیدا کند .در کارخانه ذوب آهن اصفهان ،ماشین سازی اراک ،راه آهن ،کارخانه برق
تهران،چاپخانه کیهان و اطالعات و چند کارخانه کوچک و بزرگ در تهران و شهرستان ها نفوذ کند .
نشریه داخلی منتشر می شد و با گروه های فلسطین ،پروسه و فدایی ارتباطاتی برقرار شده بود .
کادر سازی از کارگران براساس همان جزوات قبلی بود.
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سازمان تشکیالت هرمی بود شامل:
مرکزیتاعضا:آثار کالسیک مطالعه می کردنداستاژها:الفبای دوم را آموزش می دیدندمبتدی ها:الفبای اول را یاد می گرفتندکمیسیون ها:
زنان
مالی
نشریه
شهرستان ها
اعضا ضمن عضویت در کمیسون ها مسئول حوزه های  ۵نفره مبتدی ها و استاژ ها هم بودند.
نام اعضا مستعار بود و امکان شناسایی افراد کم بود ۱۲.

اثرمبارزه مسلحانه بر گروه
نسیم پیروزی مبارزه مسلحانه در جای جای جهان به سوی ایران شروع به وزیدن کرد و نسل جوان در برابر
سرکوب ساواک وبی عملی چپ سنتی به مبارزه مسلحانه روی آورد .گروه ساکا نیز چون بخش های دیگر
جامعه تحت تاثیر مبارزه مسلحانه قرار گرفت
انشعاب در شاخه اصفهان
در این زمان سازمان به سه جناح تقسیم شده بود ۱۳:
معتقدین به خط جاریمعتقدین به مبارزه مسلحانه
معتقدین به خط چینی-مائویسم
هادی پاکزاد و عبداهلل مهری و اکبر طباطبایی و بهروز صنعی از بی عملی ساکا انتقاد کردند و مشی مبارزه
مسلحانه رابر گزیدند تشکیالت اصفهان دست به مصادره بانک زد و در جریان این عملیات محمود
نوابخش ،احمد معینی عراقی ،اصغر فتاحی دستگیر شدند .هادی پاک زاد ناظر عملیات و مسئول شاخه
اصفهان متواری شد .
آن ها در ابتدا حمله به بانک را مشکل مالی اعالم کردند اما بعداز مدتی هویت آنها آشکار شد و تشکیالت
اصفهان زیر ضرب رفت .هادی پاکزاد توبیخ شد و بحران گروه را دو شقه کرد :
ستارزاده معتقد به انحالل گروه بود تا خطر رفع شودجناح دیگر این نظر رااپورتونیستی اعالم کرد ولی انحالل صوری را پذیرفت50

ستار زاده از گروه جدا شد ومرکزیت جدید شکل گرفت:حسن اروین،هونان عاشقی،حسن فشارکی،آلبرت
سهرابیان.
حق عضویت اعضا برگردانده شد .و مغازه قنادی گروه فروخته شد .

شروع دستگیری ها
در مورد دستگیری ها چند روایت هست :
-۱در جریان دستگیری گروه فلسطین احمد صبوری معروف به احمدمائودر بازجویی هایش می
گوید :مارکسیسم را نزد حمید ستار زاده آموخته است .ساواک فریدون ستارزاده را که با صبوری آشنا بود
دستگیر می کندو حمید ستار زاده در ازای آزادی پسرش از در معامله با ساواک بر می آید .
-۲روایت دوم از پرونده خوانی ساواک است که گویا  ۲نفر از شاخه مشهدکه قصد تماس با گروه سیاهکل را
داشتند دستگیر می شوندو از جیب عباس فیض نام حسین مهدی پور از اعضا ساکا بیرون می آید  .مهدی
پور ستار زاده را لو می دهد و باقی ماجرا .
-۳در فروردین  ۴۹فریدون ستار زاده فرزندحمید ستار زاده لیدر سازمان بمدت  ۲ماه گم شد .پدرش می گفت
به بندر عباس رفته است  .اما این گونه نبود در ارتباط با یک محفل دانشجویی دستگیر شده بود او دانشجوی
فیزیک دانشگاه تهران بود .
مدتی بعد سر وکله اش پیدا شد و برگه هایی را به کمیسیون می دهد که شبیه فرم های استخدام کارمندان
دولت بود  .و از مسئولین کمیسیون ها می خواهد همه را پر کنند و به رهبری بدهند . .شک و شبهه ای که
نسبت به غیبت او بود بیشتر می شود ،یکی از اعضا بنام ساقب اعتراض می کند.بعضی اما گردن می
نهند.و اسامی داده شده تمامی توسط حمید ستار زاه به ساواک داده می شود ۱۴.
در مجموع  ۱۳۰نفر دستگیر می شوند .آن هایی که در مصادره بانک بودند و یا درحال تماس با چریک ها
بودند از  ۱۰سال تا ابد حبس گرفتندو بقیه ۶ماه تا۶سال.
ستارزاده و پسرش آزاد شدند .بهروز صنعی ،اهل خراسان ،دانشجوی کشاورزی دانشکده کرج به بندر
عباس تبعید شد و بخاطر فرار محمدعلی پرتوی و حسین خوشنویس و بهروز حقی در زیر شکنجه به
شهادت رسید۱۵.

جزنی و تاریخ سی ساله
در مورد موضع گیری جزنی در تاریخ سی ساله حرف و حدیث ها فراوان است اما برای آن که بدانیم راستی
ها و ناراستی ها کدامند نخست نگاه می کنیم به معترضین به تاریخ سی ساله:
-۱پیمان وهاب زاده
وهاب زاده در مقاله اش در مورد کروژوک ها ذیل شبه تاریخ نگاری در مورد ساکا چنین می نویسد« :
کتاب جزنی در بر گیرنده ادعا های بی پایه و تحریف های بسیار است
پس او امامی را مامور پلیس می نامد
لذا ساکا و گروه های پیشینه آن را متهم می کند که بوسیله پلیس اداره می شدند .به ادعای جزنی امامی پس
از آزادی از زندان با پلیس مرتبط بود.
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طبعا به اعضا ی دیگر گروه نیز همگون کسانی که ساده لوحانه آلت دست واقع شده اند نگریسته می شد.
با همین منطق گناهکار پنداری به سبب رابطه کنشگران چندی را نیز متهم به همکاری با پلیس می کند
جزنی امامی را مامور پلیس خوانده و ادعا می کند که یکا و کدسک را او ایجاد کرده و وحدت آنان ساختگی
بوده است .
بدین ترتیب جزنی می خواهد ثابت کند که همه شبکه های غیر مسلحانه در فرجام یا به خدمت پلیس در می
آیند یا آلت دست پلیس می شوند۱۵«.
-۲آلبرت سهرابیان
سهرابیان در کتاب خاطراتش چنین می نویسد:
به گفته اردین طرف مشورت جزنی عبداهلل مهری بوده است که فردی کم اطالع بوده است
به گفته اردین:جزنی برای اثبات صحت مشی مسلحانه ومردود دانسنت به اصطالح مشی سیاسی کاری ما
نیازی به تحقیق از ما نداشته است زیرا در هر صورت او باید به بطالن خط مشی ما می رسید«۱۶.
 -۳همنشین بهار:
در خاطراتش در مورد گروه ساکا چنین می نویسد:
متاسفانه زنده یاد جزنی در مورد ساکا و پیدایش کروژوک ها دقیق ننوشته است
امامی برخالف تبلیغات رادیو مسکو و جزنی مبارز معتقدی بود  .عامل دشمن نبود۱۷.
-۴رضاپایا
متاسفانه جنبش فدایی از همان ابتدا در مقابل این نوع فعالیت میان کارگران و سازماندهی آنان موضعی
سخت نادرست اتخاذکرد  .حتی به نوعی تاریخ تشکیل ساکا را جعل و تحریف کرد
جزنی در کتاب تاریخ سی ساله حتی تالش می کند که چنین وانمود سازد که ساکا و گروه های پیش از آن
بوسیله پلیس اداره می شدند ۱۸.
پژوهش کنیم و ببیینم جزنی در تاریخ سی ساله چه می گوید:
«از کروژوک تا ساکا
باقر امامی فرزند یک خانواده اشرافی بود که توسط معلم خود با افکار سوسیالیستی آشنا شد
به اتهام جاسوسی باز داشت شد.
طی مدت زندان از یک فرد متهم به جاسوسی موضع خودرا به یک فرد سیاسی تغییر داد.
تا مقارن تشکیل کنگره اول حزب درسال  ۲۳امامی در ضرورت آموزش مارکسیسم و اعالم ایدئولوژی طبقه
کارگر بعنوان ایدئولوژی حزب تاکید داشت .
حزب توده کروژوک ها را محکوم کرد ومحافل شوروی امامی را مرتد اعالم کردند.
کروژوک ها به فعالیت های تئوریک پرداختند و از ایفای نقش سیاسی در جامعه باز ماندند.
امامی در سال ۳۱آزاد شد و یکا را بوجود آورد .
الفبای مارکسیسم امامی برداشتی مسخ شده و ناقص از مارکسیسم -لنینیست بود.
افرادی را که امامی تعلیم می داد بزودی خصلت های مبارزه جویانه را از دست می دادند
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پلیس از همان نخست از وجود یکا اطالع داشت
این خیمه شب بازی زیر نظر پلیس انجام می گرفت.
وحدت کدسک با یکا و انشعاب گاما
محیط مسموم کننده این روابط بتدریج از آن ها عناصری حراف با برداشت های بیگانه با روح مارکسیسم -
لنینیزم و حتی با تئوری های اصیل مارکسیسم بوجود می آورد .
امامی در حالی که فرتوت شده بود و خصوصیات اخالقی زشتی از خود نشان می داد .و در حالی که در یک
رشته روابط گروهی ،محفلی و پلیسی گیر کرده بود در اوایل سال  ۴۶خودکشی کرد .
افراد ساده و بی تجربه مثل همیشه بهترین پوشش برای پنهان کردن قبح مقاصد اشخاص مزوری بودند که
خود اعتقادی به مبارزه نداشتندو گروه را وسیله ای برای ارضای جاه طلبی های خود قرار داده بودند
ساکا مانند تشکیالت تهران اطالعات افراد خودرا از جریان های سیاسی مخفی جمع می کرد و توسط عوامل
پلیس که در آن ها نفوذ کرده بود در اختیار پلیس قرار می داد.چند تن از اعضا موثر ساکا که باز داشت شده
و آزاد شده بودند  ،می دانستند که پلیس از زیر وروی فعالیت اطالع دارد
اکثریت قاطع ساکا در مراحل بازجویی و دادگاه تسلیم شدندو بخصوص مسئوالن و افراد موثر و قدیمی
ساکا بطور کامل تسلیم پلیس شدند.
جناح مبارزی که از ساکا جدا شد زندان های سنگین گرفتند
حمید ستار زاده که نقش دبیری ساکا راداشت درهمان روزهای نخست مثل عده ای از اعضا ساده آزاد
شدند ۱۹.
جمع بندی کنیم:
می بینیم که در تمامی این  ۴صفحه ای که جزنی در تاریخ سی ساله به گروه امامی اختصاص داده است
صحبتی از مامور پلیس بودن و یا عامل دشمن بودن امامی نیست .اگر در چند جا صحبت از نفوذ یا زیر نظر
بودن می شود تفاوت بسیار دارد با پلیس بودن یا عامل بودن .
گله آلبرت سهرابیان و ارودین از سنخ دیگری است و قابل بررسی است .باید دید که چرا جزنی منبع بررسی
هایش را عبداهلل مهری گرفته است و نا راستی های کار کجاست و اما در بررسی خط به خط با خاطرات
آلبرت سهرابیان ما به نکته مهمی بر نمی خوریم .

اشکال جزنی
اشکالی که در نقد جزنی دیده می شود این است که از رفتار زشت امامی حرف می زند اما مصداقی را
بازگو نمی کند  .اگر منظور جزنی دادن پول برای درمان پسر ویولت باشد تنها انتقادی که به او وارد است
این است که باید گروه را در برداشنت پول از صندوق سازمان مطلع می کرد  .نکته دوم ؛ جزنی از قدرت
طلبی رهبران ساکا حرف می زند ،ما نمی توانیم در این نقد همراه و همرأی باجزنی باشیم .

دو حوزه
برای بررسی هر جریان اجتماعی الزم است آن جریان در دو حوزه بررسی شود:
-۱حوزه آرمان ها
53

-۲حوزه عملکرد ها
در صداقت این آدم ها نمی توان شک و شبهه ای داشت .د رحوزه آرمانخواهی اینان افرادی آرمانخواه
بودند .آرمان همه این افراد جامعه ای عاری از ستم طبقاتی بود نقد ما در حوزه عملکرد ها نباید تسری
پیداکند به حوزه آرمان ها ،همان کاری که آن حزب بالاشکال می کرد و مرز ها را درهم می ریخت .

پویان و ساکا
آلبرت سهرابیان در خاطراتش درنقد پویان چنین می نویسد»:
پویان درجزوه رد تئوری بقا تاکید می کرد که روشنفکران انقالبی قادر به داشنت هیچگونه رابطه استوار و
مستقیم با توده نیستنددر واقع این جزوه فعالیت های ساکا را مورد نقد قرار می دهدکه بعنوان نیروی کارگری
آلتر ناتیوی مقابل جنبش قرار می داد…
برخالف نظر پویان و جنبش فدایی گستردگی ساکا نشان داد که ایجاد شبکه های سرخ کارگری با وجود
حکومت پلیسی کامال ممکن بود.
و گسترش هسته های ساکا در طول سال ها فعالیت و این واقعیت که  ۱۳۰نفر در ارتباط با آن ها محاکمه
شدند گواهی بر خلق شیوه های دیگر را عرضه می کرد« ۲۰.
قبل از آن که کمی خم بشویم روی راستی و ناراستی های این گزاره ها ببینیم پویان خود چه می گوید :
ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا
این جزوه در بهار  ۴۹نوشته شدو دیگر فرصت مناسبی برای اصالح و گسترش آن پیش نیامداما کامل شده
تلقی نشدو حک و اصالح آن به آینده واگذار شد .
شرایط حاکم
بعد از کودتای  ۲۸مرداد وحشت و اختناق بر سراسر کشور سایه انداخته است .پلیس در نبرد های خود
برای کشف شبکه های زیر زمینی مبارزین بسیج شده است و از آن جا که پیشاهنگ به خاطر خفقان و فقدان
شرایط دموکراتیک با توده رابطه ندارد امنیتی برای اومتصور نیست .
چه باید کرد
پیشاهنگ برای آن که رشد کند و سازمان سیاسی طبقه کارگر را به وجود آورد باید طلسم خود را بشکند و با
توده رابطه ای مستقیم پیدا کند .
چگونه؟
رژیم برای سد کردن این رابطه اقدامات زیر دست زده است:
 -۱کنترل مراکز کارگری و دهقانی
-۲کنترل رفت و آمد به روستا توسط موسسات نظامی و غیر نظامی
-۳موظف کردن روستائیان به گزارش دادن ورود عناصر غیر دولتی به روستا
-۴حضور شعبه ای از ساواک در هر کارخانه برای استخدام و کار
-۵حضور تبلیغی در مراکز فرعی کارگری مثل قهوه خانه ها
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دو مطلق
آن سوی این اقدامات تن دادن طبقه کارگر به وضع موجود به دالیل عدیده که آن ها را می توان در دو علت
اصلی خالصه کرد :
-۱مطلق دانسنت نیروی دشمن
-۲مطلق دانسنت نا توانایی خود برای رهایی
پس بازتاب این ناتوانی خودرا به شکل بی عالقه گی به مباحث سیاسی نشان می دهد.
چه باید کرد ؟
برای کشاندن طبقه کارگر به فعالیت سیاسی باید دو مطلق را از جلوی پای طبقه بر داشت و راه این برداشنت
از طریق قدرت انقالبی پیشاهنگ است .این قدرت بین پیشاهنگ و طبقه ابتدا رابطه معنوی و بعد رابطه
سازمانی ایجاد می کند .
چگونگی رابطه معنوی و سازمانی با طبقه کارگر
وحشت و خفقان باعث می شود که پرولتاریا به فرهنگ رژیم حاکم تن بدهد و این معلول ،عاملی می شود که
پرولتاریا را از مبارزه انقالبی دور کند .
پس برای رهایی پرولتاریا از فرهنگ مسلط و پایان بخشیدن به از خود بیگانگی اش نسبت به فرهنگ طبقاتی
خود و مجهز شدن به سالح ایدئولوژیک برای مبارزه الزم است که تصور اورا از ناتوانی مطلق اش در نابودی
دشمن درهم شکنیم .اعمال قدرت پیشاهنگ جدا از آن که خود سرشت تبلیغی دارد با تبلیغ سیاسی پیشاهنگ
در مقیاس وسیع پرولتاریا را به وجود نیرویی که متعلق به اوست آگاه می سازد .
بیگانگی از پیشاهنگ جای خودرا به حمایتی درونی می دهد  .او از پیشاهنگ دور است اما دیگر با او
بیگانه نیست .او به پیشاهنگ فکر می کندچون آینده خودرا با او عجین می بیند  .در اینجا اعمال قدرت
انقالبی پیشاهنگ نقشی دو گانه ایفا می کند:
از سویی خودآگاهی را به طبقه باز می گرداندواز سویی دیگرآنان را وا می دارد تا برای تثبیت پیروزی خویش نقشی فعال ایفا کنند .
 این راه با حمایت منفعل آغاز و به حمایت فعال ادامه می یابد .آرزوی پیروزی برای پیشاهنگ دیر یا زود بهداشنت نقشی مستقیم در مبارزه تبدیل می شود.
 با غلبه به آن وحشت و طرد آن فرهنگ راه را برای رابطه سازمانی با پرولتاریا گشوده می شود .وحدت گروه های پیشاهنگ
 گروه های پیشاهنگ هم در پروسه نبرد با دشمن راهی جز نزدیک شدن به یکدیگر برای بقا ندارند اما ایننزدیکی و حتی الحاق به معنای وحدت نیست .نوعی وحدت جبهه ای است.
 در پروسه مبارزه توده به مبارزه روی می آورد و نیروی خودرا دراختیار پیشاهنگ قرار می دهد  .در اینمرحله برای تثبیت رهبری پرولتاریا وحدت سازمانی عناصر مارکسیست ضرورت می یابد .
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 پیشاهنگ نیروی خودرا از طبقه می گیرد و طبقه با تکیه بر سازمان سیاسی خویش تضمین الزم را برایثمر بخشی مبارزه اش به دست می آورد و حزب پا به عرصه حیات می گذارد .
مرز بندی با اپورتونیسم.
 خط و مرز پیشاهنگ واقعی با جریانات اپورتونیستی رشد یابندگی آن است .جریانی که می گوید:تعرضنکنیم تا باقی بمانیم  .مایل است مبارزه را درحدی نگه دارد که دشمن قادر به کنترل آن نباشد .تجمع
عناصر در حد انگشتان دست  .و بعد مطالعه متون مارکسیستی و تاریخی با رعایت پنهان کاری و چند
تماس منفعل و پراکنده با توده و زندگی به روال عادی .
 این جریان می خواهد در نهایت به تئوری انقالبی و تشکیل حزب کمونیست نائل آید  .اما چگونه؟ در یک لحظه مناسب گروه هایی که از هجوم پلیس در امان مانده اند حزب طبقه کارگر را تشکیل می دهندبا کدام تئوری؟تئوری که حاصل مطالعات این گرو ه هاست .
 در این تئوری جبر تاریخی از طزیق یک رشته عوامل غیر قابل تبیین تشکیل حزب را عملی می سازد  .ودر»شرایطی مطلوب«
 حزب مبارزه را بر توده ها تحمیل می کند . »لحظه مناسب«و »شرایط مناسب«در این تئوری مفاهیمی متافیزیکی اند .به کار گرفته می شوند تا باواقعیت رابطه برقرار شود  .اما بی شک این رابطه واقعی و ارگانیک نیست .و این نیز بسیار طبیعی
است .تئوری که از واقعیت عینی اخذ نشده باشد طبعا نمی تواند با واقعیت عینی رابطه ای درست برقرار
کند .این تئوری با فرمول ساده همه مشکالت را حل می کند :
مطالعه+حداقل تشکیالت+لحظه مناسب=حزب
حزب +شرایط مطلوب=انقالب
اما این تئوری یک نکته کلیدی را به فراموشی می سپارد؛»لحظه مناسب«و »شرایط مطلوب«تنها و تنها
زمانی واقعیت خواهند یافت که پیشاهنگ به ضرورت های تاریخی در هر لحظه مبارزه پاسخی مناسب بدهد.
به این ترتیب تشکلی که در آغاز هدف خودرا کوشش برای تشکیل حزب طبقه کارگر قرار داده بودبا در پیش
گرفنت این تز به افق این هدف نزدیک می شود و در عمل برای حفظ خود هدف را قربانی می کند؛تسلیم طلبی
به انحالل طلبی خاتمه می یابد  .به هر روی این خط مشی در پراتیک مبارزه به بن بست می رسد و  ۲راه
برای خروج در پیش پای دارد:
از طریق اتخاذ یک موضع فعال و انقالبی در قابل دشمن خودرا نجات دهدراه ارتداد و سازش در پیش گیردبرای پلیس هر کانونی به هر شدت از فعالیت اگر سلطه او را نپذیرد یک کانون خطر است  .و دیر یا زود مورد
هجوم قرار خواهد گرفت.
هیچ چیز برای دشمن خوشحال کننده تر از یک مخالف بی آزار نیست  .هیچ مرگی بیش از در سنگر ماندن و
شلیک نکردن زودرس نیست .
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یک بهانه دیگر :اصل پنهان کاری
طرف داران تز بقا بهانه ای دیگر برای تز خود دارند و می گویند:که نه تنها تعرض نمی کنیم بلکه خودرا از
چشم دشمن هم پنهان می کنیم  .پس وقتی دشمن مارا نشناسد ضربه نیز نخواهد زد .
یک سئوال
وقتی پرسیده می شود تضمین پنهان کاری صد در صد چیست ؟می گویند:شناسایی کامل عناصری که به
همکاری دعوت می شوندو کوشش مدام در راه تربیت تشکیالتی آنان .
در درستی این حرف شکی نیست  .شرط الزم پایداری یک سازمان مخفی همین شناسایی کامل و تربیت الزم
است ،اما کافی نیست .کافی نبودن آن به خاطر اشتباه پذیری ما است .تنها عمل است که کمک می کند به
تصحیح خطا ناپذیری ما .
این حوزه خطا ها و کسانی را که ما با آن ها ارتباط می گیریم شامل می شود ما با عناصر و محافلی
برخورد می کنیم که عمالً بر حفظ خود ودیگران بی توجه اند .
آنجا که ما اشتباه می کنیم چشمان هوشیار پلیس می بیند  .ولی مسئله این است که خطر در سطح فرد
توقف نمی کند.
از فرد شروع می کند و به کل سازمان می رسد  .باید چاره ای اندیشید که چگونه چتر دفاعی بر فراز
سازمان بگشاییم  .که اشتباه فرد کل سازمان را متالشی نکند
اصل پنهان کاری به عنوان یک شیوه دفاعی منفعل تا زمانی که با اعمال قدرت انقالبی همراه نباشد یک شیوه
نامطمئن باقی خواهد ماند  .مگر ان که این اصل ؛شرط الزم؛با قدرت آتش شرط کافی عجین شود .
واگر چنین است که به راستی چنین است شرط بقا ؛پنهان کاری توام با قدرت انقالبی است پس باید شعار
تعرض نکنیم تا باقی بمانیم جای خودرا به شعار دیگری دهد »برای این که باقی بمانیم مجبوریم تعرض کنیم
«.۲۱

ساکا در نظر خود و دیگران
-۱توسط خود
انتقاد از خودبه خاطر اجازه دادن به سیطره کیش شخصیت بر گروهاحیای مرکزیت دموکراتیک و ابتکارات فردیبررسی علت ناموفق بودن نفوذ در کارخانه های بزرگایجاد فعالیت انتفاعی برای آزاد سازی کادر ها و ایجاد کادر حرفه ایانتقاد ازامنیت زدگی در سازمان که یکی از دالیل گسترش نیافنت سازمان بوده استرفنت بسوی همگرایی با دیگر گروه ها ۲۲ -۲حزب کمونیست
برخی برداشت های شان از تز ها و نظریات لنین در مقاله چه باید کرد سطحی بوده و بطور کلی گروهشان
در زمینه نظری و عملی آغشته به اکونومیسم و آماتوریسم بود
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اصرار آن ها بر لزوم در صد معینی از کارگران وحفظ تناسب میان کارگران و روشنفکران عمال برداشتیاکونومیستی بودکه خصلت کارگری حزب را به شمار کارگران متشکل در آن حزب تقلیل می دادو نه خط و
عملکرد آن حزب برای انقالب.
این جریان توجهی به کار در میان زنان ،دهقانان و ملل تحت ستم نداشتبی توجهی به کار درمیان کارگران صنایع بزرگمحدود ماندن در چارچوب فعالیت های اتحادیه ایدر گیر نکردن کارگران در مبارزات سیاسیندادن دید همه جانبه به کارگران در شناخت الیه های مختلف جامعهآماتوریسم در مسائل سازمانی و علنی گرایی و کم بها دادن به اشکال پیچیده دشمن در ضربه زدن بهسازمان های کمونیستی
بی توجهی به نقش قهر انقالبی در کشور های تحت سلطهعدم تطبیق خالق چه باید کرد منجر به شکل گیری محافل صرفا ً مطالعاتی می شد که درصورت گسترشسه اتفاق می افتاد:
ضربه می خورددر حاشیه بحث های اجتماعی قرار می گرفتجناح رادیکال آن جذب گروه های دیگر می شدودر نهایت فرو می پاشید
آنان نتوانستند در اعتصابات نقشی مهم ایفا کنندنتوانستند گسست های انقالبی را درک کنند۲۳ .-۳هادی پاکزاد
غلطیدن در مبارزه درون گروهی و برون گروهیفدا کردن اصل برای فروععدم توانایی برای همکاری با دیگر گروه ها-عدم توانایی در بر خورد با عوامل خارجی ۲۴

حکمت ها و عبرت ها
دو واقعه مهم:
 -۱خودکشی امامی
 -۲خیانت ستار زاده
این که کار امامی یک تجربه منحصر به فرد از ساماندهی کارگری بود ه است .و این که باید از طریق کادر
سازی کارگری حزب کارگری را پی ریخت.حرف بغایت درستی بوده است .امافرجام نهایی کارآن نشد که
امامی فکر می کرد .و فرجام نهایی کار از اعتبار کارهای نو امامی چیزی کم نمی کند .
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دو واقعه مهم اتفاق افتاد که از سوی سمپات های این جریان نادیده گرفته شد و علت دارد.
اما قبل از آن که خم بشویم روی این دو واقعه مهم باید بیک گزاره پاسخ دهم که این جا و آن جا تکرار می
شود که کروژوک ها بدیل جنبش مبارزه مسلحانه بو د و این که پویان می گوید:امکان تماس با محافل
کارگری نیست حرف درستی نیست دلیل آن هم کروژوک ها .
سه دهه کار در محافل کارگری و حاصلش  ۱۳۰کارگر و روشنفکر بیشتر به شوخی شبیه است تا یک راهی
که باید به جد روی آن فکر کرد .تشکیالتی که کلیدش دست یک آدم از جنس و جنم ستارزاده باشد و به سبک
و سیاق کار گزینی اداره ثبت و احوال پرسشنامه پر کند تا این پرسشنامه را یک راست بگذار کف دست
ساواک همه چیز هست اال یک سازمان رزمنده کارگری .
ما باید از کروژوک ها چیز های زیادی یاد بگیریم اما این ها چیزی نیست که آموزنده باشد .
خودکشی امامی بن بست راه بود و خیانت ستار زاده اوج آماتوریسم تشکیالتی بود .هسته های سرخ
کارگری بمعنای حضور فیزیکی کارگر نیست .باید روح استواری و رزمندگی کارگری در آن باشد .
تشکیالت زمان صلح در روزگاری که پلنگان دیلمان و طبرستان در حال دبه گذاری در دل کوه ها و جنگل ها
هستند بچه کار می آمد.؟

تئوری بقا
از دیر باز این بحث اساسی بوده است که آنقدر تند نرویم که حضور خود را ناممکن کنیم .این گزاره گزاره
درستی است .امااندیشه راست از این گزاره درست همیشه بر داشت غلطی داشته است .
کتاب پروسه تحکیم دیکتاتوری را نباید از آخر خواند ،همان کاری که در طول سالیان اندیشه راست کرده
است .و سعی کرده است سرکوب را با چپ روی گروه ها توجیه کند .داستان سرکوب ،داستان پروسه تحکیم
دیکتاتوری است نه چپ روی گروه ها  .شعار های تند و زود هنگام بهانه این سرکوب است نه علت آن  .درآن
گذشته های دورهم دیدیم که رژیم شاه در تکامل این پروسه نتوانست گروه ملکی راتاب بیاورد و بساط آن ها
را بر چید  .همین کار هم با گروه ساکا صورت گرفت .
آلبرت در خاطراتش سرکوب را مربوط به مبارزه مسلحانه می داند .که این گونه نبود .
بقا از مهم ترین بحث های یک مبارزه سیاسی است اما باید پیشاپیش به دو سئوال پاسخ داد :
بقا درخدمت چه هدفی:-بقا بچه قیمتی

چاه ملکی و امامی
ملکی در همان چاهی افتاد که امامی افتاد  .یک تماس نیم بند با پلیس برای فریب دادن پلیس و خریدن
فرصت برای کار های اساسی و یا بقول امامی یک ضد حمله اطالعاتی برای گرفنت اطالعات از پلیس و
گرفنت تضمین برای بقا .
این نگاه بیشتر ساده لوحانه بود تا دیدگاهی درست  .در عمل هم دیدیدم که شدنی نبود و زیان بیشتری برای
جنبش داشت و نفعش قابل برابری با زیانش نبود  .سرنوشت ملکی که جلوی روی ماست  .و دیدیم که چگونه
اورا به جبهه ملی دوم راه ندادند با این اتهام که او پلیس است .که براستی این گونه نبود .
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منابع
-۱آلبرت سهرابیان؛خاطرات
-۲مطالعات اوراسیای مرکزی دوره ۱۰-شماره۲-۱۳۹۶عملیات جاسوسی در ایران بر اساس خاطرات آقابکف
در پائیز ۱۳۰۹شبکه جاسوسی شوروی در ایران کشف شد و این بخاطر فرار آقابکف از مسئوالن گ پ او
بود
آقا بکف که بود
گئورکی سرگئيویچ آرو تینوف با نام مستعا آقا بکف در  ۱۸۹۵در خانواده ای ارمنی در عشق آباد بدنیا آمد.
در  ۲۲سالگی همزمان با نقالب اکتبر به ارتش سرخ پیوست .در سال  ۱۹۲۰به چکا منتقل شد .
در سال ۱۹۲۱به مسکو رفت و در چکا به سمت کار شناس زبان فارسی منصوب شد .در سال  ۱۹۲۲به بخارا
رفت برای مبارزه با باسماچیان در همین زمان چکا منحل و گ.پ ئو بوجود آمد.
بعد از ماموریت افغانستان در سال ۱۹۲۶-۱۳۰۴با عنوان بازرس کل هیئت تجاری اتحاد شوروی در ایران
مامور خدمت در ایران شد  ..بعد برای سرو سامان دادن به تشکیالت جاسوسی شوروی به مشهد رفت .
شبکه جاسوسی روس ها برای کنترل تحرکات انگلیسی هابود  .که فکر می کردند بزودی با انگلیس ها درگیر
جنگ می شوند
مدتی بعد رئیس کل گ .پ .ئو در ایران شد .
بعد به ترکیه فرستاده شد د رترکیه با معلم انگلیس خود الیزابت رابطه عاشقانه پیدا کرد و به اروپا پناهنده
شد .در اروپا وارد معامله با سرویس های اطالعاتی شد .
انتشار خاطرات آقا بکف پلیس ایران را هشیار کرد و دستگیری ها شروع شود.و  ۴۰۰نفر دستگیر شدند که
یکی از آن ها کریم امامی و دیگری باقرایرانیان بود.
چکا :کمیسیون فوق العاده در سال ۱۹۱۷نخستین سازمان امنیت شوروی بودو فلیکس درژینسکی کمونیست
لهستانی رئیس آن بود.
در سال  ۱۹۲۲به او .پ .گ .ائو تبدیل شد:فرماندهی سیاسی مشترک حکومتی زیر نظر شورای کمیسارهای
خلق اتحاد شوروی سوسیالیستی تا سال .۱۹۳۴
ک .ج ب .در سال  ۱۹۵۴درست شد.
-۳محمد حسین خسرو پناه؛سید محمد باقر امامی و کروژوک های ماکسیستی او
 -۴پیمان وهاب زاده:محمد صفوی:ساکا؛سازمان انقالبی خود سامانده کارگران ایران-اخبار روز۱۳۹۳/۲/۹
 -۵ایرج اسکندری :خاطرات
 -۶آرداشس آوانسیات:خاطرات
-۷عبدالصمد کامبخش؛نظری به جنبش کارگری در ایران
-۸روزنامه مردم شماره  ۱۰۰سال۱۳۲۶
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-۹هادی پاکزاد :نگاهی گذرا در باره ساکا-اخبار روز -۱۱
 -۱۰خلیل ملکی :خاطرات
-۱۱محمد حسین خسرو پناه؛همان کتاب
-۱۲هادی پاکزاد؛همان
-۱۳هادی پاکزاد؛همان
-۱۴هادی پاکزاد ؛همان
-۱۵کتاب لحظاتی از زندگی صفر خان قهرمانی
 -۱۶پیمان وهاب زاده ؛-همان
 -۱۷آلبرت سهرابیان:خاطرات
-۱۸هم نشین بهار:خاطرات خانه زنده گان
 -۱۹رضا پایا:دهمین ساملرگ آلبرت-اخبار روز  ۱۶شهریور ۹۳
 -۲۰بیژن جزنی :تاریخ سی ساله
-۲۱آلبرت سهرابیان-خاطرات
 -۲۲امیر پرویز پویان :مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا
 -۲۳هادی پاکزاد؛همان
-۲۴حزب کمونیست .م ل .م :روزنامه حقیقت-شماره  ۱۸سال ۸۳
-۲۵هادی پاکزاد؛همان
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انقالب مشروطه و واقعه پارک اتابک
داس®®تان واق®®عه پ®®ارک ات®®اب®®ک ،داس®®تان ب®®ه مس®®لخ ب®®ردن ان®®قالب مش®®روط®®یت اس®®ت .اب®®تدا ش®®رح م®®اوق®®ع را م®®ی گ®®وی®®م و
بعد به چرایی هایش می پردازم.
انقالب مشروطه به سه دوره تقسیم می شود:
-۱دوره مبارزات مساملت آمیز که با گرفنت دستخط مشروطه تمام می شود.
-۲دوره جدال مجلس با محمد علیشاه که با توپ بسنت مجلس خاتمه می یابد.
-۳دوره مبارزه مسلحانه که با فتح تهران پایان می یابد.
واقعة پارک اتابک بعد از فتح تهران است.
بعد از فتح ،تهران سپهدار تنکابنی ،بزرگ زمیندار شمالی صدراعظم ،سردار اسعد وزیر جنگ و یفرم خان
رئیس نظمیه می شود.
م ®®سئله خ ®®لع س ®®الح ع ®®موم ®®ی و ام ®®نیت ک ®®شور پ ®®یش آم ®®د .الی ®®حه ای ب ®®ه مج ®®لس ب ®®رده ش ®®د و ف ®®رص ®®تی دادن ®®د ت ®®ا
م®جاه®دی®ن س®الح ه®ای خ®ود را ت®حوی®ل ده®ند .چ®را ک®ه دول®ت ان®قالب ب®رس®ر ک®ار اس®ت و دی®گر ن®یازی ب®ه ب®ودن س®الح در
دست توده نیست.
نیروهایی که در فتح تهران و دفاع از انقالب شرکت داشتند چند دسته بودند:
-۱نیروهای بختیاری
-۲نیروهای سپهدار تنکابنی
 -۳ونیرو های ارمنی ها
که همگی نمایندگانی در حکومت داشتند ،که سپهدار تنکابنی وسردار اسعد و یفرم خان بودند.
-۴ت®®نها م®®جاه®®دی®®ن ت®®بری®®ز ب®®ودن®®د ک®®ه در ح®®کوم®®ت ن®®قشی ن®®داش®®تند و ره®®بران آنه®®ا ،س®®ردار م®®لی و س®®االر م®®لی ،ب®®ه
تبعیدی محترمانه به تهران آمده بودند.
س®®تارخ®®ان و ب®®اق®®رخ®®ان ه®®مان ت®®وج®®یه ک®®ذای®®ی دول®®ت را م®®یپ®®ذی®®رن®®د و ب®®ه خ®®لع س®®الح گ®®ردن م®®ی ن®®هند .ام®®ا م®®جاه®®دی®®ن
تبریز که کانون آنها پارک اتابک بود نمیپذیرند .و دولت ضرب االجلی۴۸ساعته تعیین می کند.
پ®®ارک ات®®اب®®ک م®®حاص®®ر م®®ی ش®®ود و ک®®ار ب®®ه ج®®نگ ک®®شیده م®®یش®®ود .س®®تارخ®®ان گ®®لول®®ه م®®ی خ®®ورد و م®®جاه®®دی®®ن خ®®لع
سالح می شوند.
کُنه ماجرا چه بود
جناح راست مشروطه ،سپهدار تنکابنی و سردار اسعد ،به مشروطه خود که سهیم شدن در قدرت بود رسیده
بودند و دیگر نیازی به جناح رادیکال و چپ مشروطه که با خون خود مشروطه را نگاهدای کرده بودند ،نبود.
پس وقتی ستارخان پس از پیروزی انقالب تقاضا کرد که »بابا باغی« را به او بدهند تا در آنجا به کشت و
زرع بپردازد .انجمن تبریز رضایت نداد.
»بابا باغی« باغی بود در دو فرسخی تبریز که متعلق به محمدعلی میرزا ولیعهد بود.
س®تارخ®ان گ®فته ب®ود :م®ن س®گ ت®وده ام م®ی روم ب®ه »ب®اب®ا ب®اغ®ی« ه®ر زم®ان ن®یاز ش®د م®ی آی®م .ام®ا ب®حث دادن ی®ا
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ن®®دادن ب®®اغ®®ی ن®®ه چ®®ندان ب®®ا ارزش ب®®ه س®®تارخ®®ان ن®®بود .س®®تارخ®®ان ب®®ای®®د بُ®®نهک®®ن م®®ی ش®®د و از ک®®ان®®ون ان®®قالب دور م®®ی
شد .پس محترمانه به تهران تبعید شد.
در ته® ®®ران س® ®®تارخ® ®®ان ب® ®®ه ج® ®®ناح م® ®®حاف® ®®ظه ک® ®®ار ان® ®®قالب پ® ®®یوس® ®®ت .در ای® ®®ن زم® ®®ان مش® ®®روط® ®®ه ط® ®®لبان در دو ح® ®®زب
متمرکزشده بودند:
 -۱حزب اعتدالیون و
-۲حزب انقالبیون
اع®تدال®یون م®حاف®ظه ک®اران مش®روط®هچ®ی ب®ودن®د ک®ه در رأس آنه®ا به®بهان®ی روح®ان®ی ب®لندآوازه مش®روط®ه ب®ود .ه®مو
ک ®®ه م ®®ردم ب ®®ه او »ش ®®اه س ®®یاه« م ®®ی گ ®®فتند .و س ®®ودای ش ®®اه ب ®®ودن را داش ®®ت و چ ®®ون س ®®یاهچ ®®رده ب ®®ود ب ®®ه ش ®®اه س ®®یاه
معروف بود.
س®تارخ®ان ب®ه ای®ن ج®بهه پ®یوس®ت .او را ف®ری®ب دادن®د ان®قالب®یون را آن®ارشیس®ته®ای®ی ن®شان دادن®د ک®ه در پ®ی آش®وب
و بلوایند.
از آن سو لیدر سوسیال دمکراتها ،حیدرخان عمواوغلی را فریب دادند؛ عامل فریب تقی زاده بود.
در روز خ ®®لع س ®®الح م ®®جاه ®®دی ®®ن ن ®®یروه ®®ای ح ®®یدرخ ®®ان در آن س ®®وی پ ®®ارک،م ®®قاب ®®ل س ®®تارخ ®®ان ب ®®ود .ان ®®قالب م ®®قاب ®®ل
انقالب قرار گرفته بود.
اشتباه ستارخان ،اختالفات گذشته بین تقی زاده و ستارخان ،تمامی ماجرا نبود .انقالب فاقد درکی روشن
بود .و نمی دانست مرز انقالب و ضدانقالب کجاست.
انقالب از رهبری آگاه و توانمند بی بهره بود.
س®تارخ®ان دل®خوش ک®رده ب®ود ب®ه »ب®اب®ا ب®اغ®ی« و ف®کر م®ی ک®رد ان®قالب ی®عنی ی®ک قه®رم®ان®ی ی®ازده م®اه®ه در ت®بری®ز و
ن®®می دانس®®ت ک®®ه ب®®ای®®د ب®®ا ت®®حکیم م®®واض®®ع در ت®®بری®®ز ب®®رای ت®®صرف پ®®ای®®تخت ح®®رک®®ت ک®®ند و ب®®ا دره®®م ک®®وب®®یدن ن®®هاده®®ای
قدرت ،ماشین دولتی و قدرت سیاسی را از آن خود کند.
حیدرخان هم به یک صندلی در حزب بورژوایی دمکرات و چند ترور دلخوش کرده بود.
انقالب دست داشت اما مغز نداشت.
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بر آمدن اندیشه راست در سازمان چریک ها
اندیشه راست
عروج و نزولش
در سال  ۵۴بنابه روایت سرگرد موید از افسران عملیاتی کمیته مشترک—مصاحبه با ایرج مصداقی—و
کتاب خاطرات پرویز ثابتی معاونت ساواک،ساواک توانست با آمدن تلفن های سانترال رد بهروز ارمغانی و
حمید اشرف را بگیرد و ضربات مرگباری به سازمان بزند که اوج آن ضربه مهراباد و شهادت  ۹نفر از رهبری
سازمان بود.

نخستین

خطا:ندیدن بهم خوردن توازن قوا بخاطر پیشی گرفنت ساواک در بخش فنی

این خطا خطایی تاکتیکی بود.

خطای

دوم :خطایی استراتژیک

نظر بنیان گذاران سازمان این بود که با گذار سازمان از مرحله تثبیت باید سازمان یک پایگاه استراتژیک در
کوه یا جنگل یا مناطق آزاد شده یا مناطق مرزی دائر کند.
این مناطق به سازمان این فرصت را می داد تا نیروهای شناخته شده را از تیر رس پلیس دور کند .و نیروهای
جدیدا ً جذب شده را درآن مناطق آموزش بدهد.
تجمع تمامی نیروها در شهر خطایی استراتژیک بود  .شهر توان جذب این همه نیرو را نداشت و سازمان را
به میزان زیادی ضربه پذیر می کرد که کرد.

خطای سوم

:عقب نشینی نکردن بموقع بود.

بعد از لو رفنت خانه ها در شهرستان ها از طریق تلفن و زخمی شدن حمید و آن جنگ و گریز حماسی
سازمان باید دست بیک عقب نشینی تاکتیکی می زد و نیرو های کیفی و در راس آن حمید را از تیرس ساواک
دور می کرد .
ندیدن بهم خوردن توازن قوا سومین خطای سازمان و در راس آن حمید اشرف بود

خطای چهارم

:پانیک بدنبال شهادت حمید

تا حمید زنده بود هر ضربه ای قابل جبران بود  .این روحیه حاکم بر سازمان در آن سال ها بود .با شهادت
حمید وحشت بر سازمان حاکم شد .و سازمان احساس بی پناهی کرد.

انشعاب براست
وحشت ایجاد شده باعث شده کسانی که اشتباه آمده بودند واز پتانسیل الزم برای این شرایط برخوردار
نبودند .نا گهان یاد لنین و حزب لنینی بیفتدند  .تورج حیدری بیگوند و چند نفری دیگر مسئله دار شدند.
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رهبری به آن ها فرصت داد تا فکر کنند پس آن ها را قرنطینه کردند تا در کادر تشکیالت نباشند و رابط آن ها
با سازمان احمد معزز شد که ظاهرا مشی را قبول داشت .
معزز با عسگر آهنین جگر که هوادار حزب توده بود تماس گرفت و جریان اختالف درون تشکیالتی را به او
گفت و او معزز را به نزد حیدر مهرگان برد که با تشکیالت نوید کار می کرد  .معزز پای توده ای ها را به خانه
تیمی چریک ها باز کرد وآن ها سعی کردند بریده هارا توده ای کنند .
در این زمان بیگوند بدالیل نا معلومی در خیابان در گیر و کشته شد.و توده ای ها شدند صاحب عزا و فرصت
خوبی بود تا حیدر مهرگان بنام او کتاب بنویسد و بیانیه انشعاب چاپ کند  .بعد ها به پاس همین خیانت
معزز فرد شماره دو تشکیالت مخفی حزب توده شد ودر سال های بعد جنم خودش را نشان داد.که نیاز به
گفنت ندارد.
این انشعاب براست بود و فریبرز صالحی و زنش سیمین و فرزاد دادگر و معزز وحسین قلمبر و چهار نفر
دیگر بودند.

خطای

پنجم :رو اوردن به اندیشه های بیژن

گروه پیشتاز جزنی
در سال ۴۴سه محفل بهم نزدیک شدند تا سازمان مسلحانه پیشتاز را بوجودبیاودند:
محفل جزنیمحفل سورکیمحفل ظریفیاین جریان در ورود به فاز عملی بعلت خیانت ناصر آقایان که یک توده ای ساواکی شده بود و جزء محفل
سورکی بود .هنگام رد وبدل کردن سالح دستگیر شدند.
باز مانده گروه برهبری حسن ضیا ظریفی مخفی شدند و تصمیم گرفتند سازمان را وارد فاز نظامی کنند .
ظریفی از طریق واحدی پور که عضو تشکیالت تهران بود .به عباس شهریاری که در راس تشکیالت بود وصل
شد تا بعد از عملیات از طریق رادیو پیک سازمان پیشتاز را پوشش تبلیغاتی بدهد.
گروه پیشتاز تا این لحظه هنوز اسمی ندارد  .گویا قرار بودنام آن را جنبش ملی انقالبی ایران بگذارند.
از طریق شهریاری ابتدا جلیل افشار و بعد ظریفی دستگیر شد.
صفایی فراهانی و صفاری اشتیانی و کالنتر تصمیم گرفتند از ایران خارج بشوند .با تشکیالت تهران تماس
گرفتند و شهریاری پذیرفت این افراد را از ایران خارج کند.
قرار شد فراهانی و صفاری از ایران خارج شوند و با فرستادن خبر سالمت بقیه گروه به آبادان بیایند .
ساواک فراهانی و اشتیانی را خارج کرد بدان امید که بعد از دستگیری بقیهاین دو را از عراق بر گرداند.
فراهانی و اشتیانی خارج شدند و خبر سالمت کانال را به بقیه دادند  .بقیه درآبادان طی یک صحنه سازی
دستگیر شدند.
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ساواک با اطالعات عراق تماس گرفت تا در ازای دادن دو زندانی از اعضا حزب کمونیست عراق فراهانی و
اشتیانی که در یک هتل در عراق بودند و منتظررسیدن بقیه گروه بودند را دستگیر و معاوضه کنند .خوشبختانه
در عراق کودتا شد و طرح ساواک با شکست روبرو شد.
سه نفر در ایران ماندند
 -۱غفور حسن پور
-۲حمید اشرف
 -۳مهدی سامع
با نقش مرکزی غفور گروه خودرا تا سال  ۴۹باز سازی کرد.ووقتی فراهانی به ایران بازگشت با یک گروه
اماده خودرا روبرو دید.

محفل احمد زاده
محفل احمد زاده از سال  ۴۷توسط امیر پرویز پویان و اسداهلل مفتاحی و مسعود احمد زاده وبیژن هیرمن
پور شکل گرفت .تا شیوه مبارزه در ایران را برسی کنند.
مفتاحی با فراهانی از قبل آشنا بود .پس دو محفل بهم نزدیک شدند.
فراهانی اندیشه کاسترویی داشت اما محفل احمد زاده به اندیشه های ماریگال نزدیک بود و شرایط ایران را
با جنگ چریک شهری منطبق می دید.
در دوران بحث دو محفل بر سر مبانی مبارزه گروه جنگل در حال برسی جنگل های نور بود تا در بهار  ۵۰هر
دو گروه در شهر و جنگل دست بعملیات بزنند.
در همین زمان مهدی سامع و غفور حسن پور از طریق یک جریان دانشجویی لورفتند  .وساواک فهمید در
شمال قرار است عملیات بشود .رابط گروه شهر و جنگل حمید اشرف بود  .در آخرین مالقات فراهانی با
حمید ،فراهانی از لو رفنت گروه شهر مطلع شد  .و تصمیم گرفت علیرغم نا مساعد بودن زمان عملیات را آغاز
کند .چرا که با هوشیار شدن ساواک این فرصت از دست می رفت و دیگر قابل جبران نبود.
عملیات تاریخی سیاهکل با تصمیم بموقع فرمانده فراهانی آغاز شد.
اسفند  ۴۹بقول مصطفی مدنی شاه مردم ایران را نقره داغ کرد  .و  ۱۳نفر از رزمندگان سیاهکل را تیرباران
کرد  .دادستان ارتش فرسیو بود.
ساواک می پنداشت همه چیز تمام شده است  .اما گلوله های مسلسل رفیق اسکندر صادقی نژاد در
فروردین  ۵۰خواب را از چشم شاه پراند و چریکهای فدایی خلق متولد شد ،چه تولد میمونی.

جزنی و چریک های فدایی خلق
جزنی هیچ ارتباطی با تشکیل سازمان چریک هانداشت  .سازمان چریک ها زمانی درست شد که جزنی در
زندان بود وحتی برای بنیان گذاران سازمان نا شناخته بود.
مسعود در کتاب مستطاب هم استراتژی وهم تاکتیک از گروه گمنامی صحبت می کند که بدون آن که موفق
شده باشند تجربه مکتوبی از خود باقی بگذارند دستگیر شدند.که منظورش گروه جزنی است  .اشرف دهقان
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هم تا سال  ۵۴که در ایران است چیز زیادی از بیژن نمی داند و حتی گروه جنگل را بی ارتباط با بیژن می
داند.
اما این بمعنای آن نیست که گروه جنگل از طریق غفور با گروه زندان ؛جزنی و ظریفی تماس نداشته
است.بلکه در تدوین برنامه و خط مشی سازمان بیژن نقشی نداشته است.تاریخی که از ۵۵و بعد بخورد
جنبش داده شد و جزنی را جز رهبران سازمان فدایی قرار داد با واقع منطبق نیست .فرج سرکوهی در کتاب
یاس و داس بدرستی به این مطلب اشاره می کند .و این کار علت داشت و توضیح خواهم داد.

بیژن و تدوین نظرات
یک نکته
بنیان گذاران سازمان بر این باور بودندکه چریک ها اگر در قالب سازمان نروند بهتر می توانند با جذب
گروهای معتقد به مبارزه مسلحانه گسترش یابند .در زمان حمید اشرف ودر جریان بحث سازمان با مصطفی
شعاعیان بود که چریک ها خودرا سازمان نامیدند.
بیژن در زندان با نظرات بنیان گذاران سازمان آشنا شد و سعی کرد نظرات خودرا تدوین کند و به بیرون
بفرستد.

بهروز ارمغانی
ارمغانی گرایشات توده ای داشت  .در رابطه با تشکیالتی در تبریز که به گروه مهندسین معروف بود دستگیر
شد و در زندان با بیژن آشنا شد
و بیژنی شد  .بعد ازآزادی به سازمان پیوست و نوشته های بیژن را او وارد سازمان کرد.

بیژن و مسعود
بیژن در حوزه چپ سنتی بود .و آبشخور فکریش در تحلیل نهایی حزب توده واندیشه های روسی بود .
مسعود اما متعلق به حوزه چپ نو بود و مارکسیست را امریکای التینی می فهمید و در همه زمینه ها با بیژن
متفاوت بود.
بیژن بدون آن که نامی از مسعود ببرد مسعود را متهم به چپ روی کرد و این بر می گشت به اختالفی که بیژن
با مسعود داشت بر سر شرایط عینی انقالب

تفاوت های بیژن و مسعود
 -۱بیژن شوروی را سوسیالیستی با انحراف رویزیونیستی می دید .در حالی که مسعود شوروی را
سوسیالیستی نمی دانست
 -۲بیژن حزب توده را تا سال ۳۲علیرغم انحرافات اپورتونیستی اش حزب طبقه کارگر می دید در حالی که
مسعود حزب توده را در هیچ زمانی حزب طبقه کارگر نمی دانست.
 -۳مسعود مبارزه مسلحانه راهم استراتژی و هم تاکتیک می دانست  .در حالی که بیژن برای مبارزه مسلحانه
نقش تبلیغی قائل بود
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 -۴بیژن برای شاه استقالل نسبی قائل بود و شعار مرگ بر دیکتاتوری می داد  .در حالی که مسعود شاه را
سگ زنجیری امپر یالیسم می دانست و شعار مرگ بر امپریالیسم و سگ زنجیری اش را می داد
 -۵مسعود شرایط عینی انقالب را آماده می دید و لی موقعیت انقالبی را آماده نمی دید  .ولی بیژن این دو را
یکی می گرفت  .و شرایط انقالبی را آماده نمی دید.

تغییر خط از مسعود به بیژن
بعد از شهادت رهبران در مهرآباد رهبری به دست شاخه ها افتاد .در این زمان شاخه خراسان از همه قویتر
بود و در راس آن رفیق هادی بود؛غالمیان لنگرودی،مجیدعبدالرحیم پور،قاسم سیادتی و نظام در رهبری بودند.
در این مدت اندیشه های بیژن از دو طریق وارد سازمان شد
از طریق بهروز ارمغانیاز طریق هوادارانی که در زندان بیژنی شده بودند و به سازمان ملحق می شدندضربات مرگبار سال ۵۴و  ۵۵این اندیشه را بوجود آورد که علت این ضربات اشکاالتی است که در خط
مسعود است .پس بدون مراجعه به شورای رهبری خط سازمان عوض شد و بیژن تبدیل شد به رهبر معنوی
سازمان که این گونه نبود.
این تغییر خط اثر مرگبارش را در سال های بعد نشان داد .خط بیژن سازمان را بار دیگر به حزب توده نزدیک
کرد .

دو پیش گوی بزرگ
در آن سال ها دو نفر از خالل اعالمیه های سازمان فهمیدند چریک ها بزودی توده ای می شوند:
 -۱تقی شهرام در رهبری مجاهدین
 -۲مصطفی شعاعیان که در حال فاصله گرفنت از چریک ها بود

زمان آموزگار ی بزرگ
از زمان شهادت حمید تاشروع در گیری های خارج از محدوده در سال ۵۶یک سال بیشتر نگذشته بود که
رژیم در آستانه سقوط قرار گرفت و توازن قوا بهم خورد و تمام کسانی که پیروزی ساواک را دلیل غلط بودن
مشی می دانستند مات و پات کرد.
اگر رهبری سازمان در سال  ۵۴دست بیک عقب نشینی تاکتیکی زده بود سازمان با ترکیب متفاوتی وارد قیام
 ۵۷می شد.

برگماری های ۵۷
با شروع خیزش های مردمی و آزادی بخش هایی از زندانیان سیاسی رهبری سازمان که بشدت ضعیف شده
بود عده ای را برای نوشنت اعالمیه و کار های توضیحی وارد سازمان کرد.
کسانی که طبق اسناد ساواک و رفقای زندانی در زندان یا توده ای شده بودند یا تحت نام سیاسی کار در
حال توده ای شدن بودند
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اولین نشست
با آزاد شدن تمامی زندانیان سه جریان درون زندان به بیرون زندان منتقل شدند
-۱کسانی که بیژنی بودند
-۲کسانی که از بیژن گذشته بودند و در حال نزدیک شدن به حزب توده بودند
 -۳کسانی که مسعودی بودند
در اولین نشست درها را به روی مسعودی ها بستند و از  ۷۸نفری که دعوت شدند تعداد زیادی وفادار به خط
گذشته سازمان نبودند.
اما این رویه کار بود باید خط راست زندان باال می امد پس در شمارش آرا طبق گفته نقی حمیدیان در کتاب
سفر بر بال های بلند آرزو فتاح پور در شمارش آرا تقلب کرد و با حذف هادی غالمیان لنگرودی رهبر سازمان
فرخ نگهدار باال کشیده شد و رفیق هادی در حد مشاور مرکزیت پائین آمد.
اپورتونیسم اخالقی پیش در آمد اپورتونیسم سیاسی بود.سقوط از همین جا آغاز شد.

نخستین انشعاب
رباب عباس زاده دهقانی معروف به اشرف دهقان که در سال  ۵۰دستگیر و با مقاومت افسانه ای اش پر
اوازه شده بودو خواهر بهروز دهقان بود بعد از فرار قهرمانانه اش و نوشنت کتابی در همین زمینه به خارج
رفت و همراه حرمتی پور مسئول تشکیالت خارج کشور سازمان شد  .در سال  ۵۶این دو کتابی نوشتند در
دفاع از خط مسعود ودر آن جا گفتند که نقد بیژن از مسعود مبنای تئوریک ندارد .چرا که مسعود شرایط
عینی انقالب را آماده می بیند اما برای موقعیت انقالبی هویتی مسقل قائل است  .وآن را آماده نمی بیند .
اشکال بیژن درآن است که این دو را یکی می گیرد.
و اعالم کردند رهبری وقت حق تغییر خط سازمان از مسعود به بیژن را نداشته است و این کار در تصمیم
گیری کنگره شدنی است..
با آمدن اشرف و حرمتی پور به ایران اختالفات جدید تری به میان آمدترکیب رهبری مورد تایید دو عضو
باقیمانده از شورای رهبری سازمان نبود.
پس مصاحبه ای از اشرف بهانه شد و کار به اخراج کشیده شد .پر آوازه ترین چریک زنده توسط فرد گمنامی
بنام فتاح پور اخراج شد .در همین زمان فرخ نگهدار با نام صادق جزوه پاسخ رادر نقد اشرف و گذشته
سازمان نوشت .
گذشته سازمان باعنوان مبارزه ای توسط دموکرات های انقالبی نقد شد  .مسعود احمد زاده و امیر پرویز
پویان که جزء جزء وجودشان کمونیست بود شدند دموکرات انقالبی و کیانوری شد کمونیست.

دومین انشعاب
دومین انشعاب انشعاب اقلیت بود .اقلیت نقد هایی به گذشته سازمان داشت اما بتمامی ان را ردنمی کرد .
اما مشکل اصلی بر سر حاکمیت بود  .اقلیت حاکمیت را ارگان سازش می دید.سازش بین خرده بورژازی و
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بورزازی لیبرال و و آن را ارتجاعی ارزیابی می کرد.در حالی که اکثریت سازمانی دست باال را در حاکمیت از
آن خرده بورژازی می دید  .وآن را انقالبی و ضد امپریالیست ارزیابی می کرد.

سومین انشعاب
جناح چپ که دو چهره شاخص داشت :مصطفی مدنی و ویدا حاجبی همان اقلیت بود اما با اقلیت نرفت
چون می پنداشت باید در سازمان ماند تا دیدگاه های دوطرف برای بدنه سازمان که از حقیقت ماجرا غافل
بود روشن شود .اما جناح راست سازمان آن قدر عرصه را برآن ها تنگ کرد و آن چنان شش اسبه بسوی
حزب توده می تاخت که امکان ماندن جناح چپ در سازمان نبود.

چهارمین انشعاب
در این زمان مهار سازمان در دست سه نفر بود:
 -۱فرخ نگهدار
 -۲جمشید طاهری پور
 -۳مهدی فتاح پور
اینان که از دست مخالفین جدی رها شده بودند وتا بودن آن ها بحث گذشته سازمان و پذیرش اسناد
کمونیستی را می کردند و می گفتند باید روی گذشته حزب بحث کرد  .وما وحزب دو گردان پیشتاز طبقه
کارگریم که باید حزب را درست کنیم.اعالم کردند حزب توده همان حزب طبقه کارگر است وما باید به درون
حزب برویم.
جناحی از سازمان که در راس آن ها هبت معینی ومهرداد پاکزادو علی کشتگر و هلیل رودی ؛پرهام بودندبا
انحالل مخالفت کردند و کار به انشعاب کشید.

سقوط اندیشه راست
تا سال  ۶۰دوران برآمدن اندیشه راست و بره کشان و علی اکبر خانی آنان در سازمان فدایی است.اگر تولد
نا مبارک این اندیشه را سال ۵۵بگیریم .تا سال ۶۰می شود  ۵سال.
این برآمدن و پرو بال گرفنت یک چهره شاخص دارد و یک آماج روشن  .چهره شاخص آن فرخ نگهدار است و
آماج آن حزب توده.اما ناگهان دوران سقوط از پایان سال ۶۱فرا می رسد .
بهمن سال ۶۱رهبران حزب توده دستگیر می شوند وماه عسل پیروان سوسیالیسم علمی و دموکرات های
انقالبی به نبردی خونین منجر می شود.خانواده داماد دبه در می اورند و می گویند عروس هم جاسوس است
وهم بر انداز و اسناد و مدارک هم از پاکستان می آید.
و باقی ماجرا .

اصل ماجرا
این مرور وقایع برای آن بود تا برسیم به نقش کسانی که به جوهر راست نبودنداما الوده اندیشه راست شده
بودند و در این بر آمدن بخاطر سابقه درخشانشانش نقش داشتند.
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در این شکی نیست که اینان تا پایان این ماجرا در کمپ اندیشه راست بودند.نسبت به گذشته سازمان
انتقاداتی داشتند و فکر می کردند باید کار سیاسی کرد و به حزب توده هم نباید فحش داد و باید مطالعه
کرد.در مورد حاکمیت هم همان نظر سازمانی را داشتند .وحتی به این نظر رسیده بودند که اگر بگذشته بر
می گشتند بجای ان که فدایی بشوند باید توده ای می شدند ومی رفتند درون حزب و کمک می کردند تا آت و
اشغال هارا از حزب بیرون بریزند.
ووقتی از حزب انتقاد می شد که حزب در وحدت صادق نیست می گفتند جناح کیانوری صادق است جناح
های دیگر نخاله بازی در می آورند .به مرحله انحالل هم که رسیدند .بخش های مهمی از سازمان مثل بخش
نظامی به حزب واگذار شد.

مشکل اینان
مشکل این دسته معرفتی بود  .اما این چیزی از بار گناهان آن ها کم نمی کند .درست است که آن ها از
جنس و جنم موجوداتی از نوع نگهدار و طاهری پور و فتاح پور نبودند .و سیر حوادث این را نشان داد .اما
آن ها وزنه سنگین و مورد احترامی بودند که بودنشان در کمپ راست باعث گمراهی عده زیادی شد.
اینان می توانستند با گذشته درخشانشان در فاصله سال های  ۵۷تا  ۶۲از چرخش براست سازمان
جلوگیری کنند اما نکردند و تا حدودی خود بخشی از این چرخش بودند.
اما در یک چیز نمی توان شک کرد .اگر حوادث اجازه می داد و این انحال ل صورت می گرفت  .نه اینان توده
ای می شدند ونه حزب توده اینان را تحمل می کرد.
فدایی و توده ای از دوجنس متفاوتی بودند که هم را جذب نمی کردند  .دفع می کردند .هم چنان که در سال
های بعد نتوانستند یکی بشوند .بقول نیما :فدایی منزه تر از ان بود که توده ای بشود.

نقد چریک ها
اندیشه راست تا به آخر نفهمید نقد چریک ها حزب توده نیست  .چریک ها خود از بستر نقد حزب توده
برخاسته بوند  .پس ممکن نبود به آن جایی بر گردند که خود از آن جا شروع کرده بودند.
اگر اندیشه راست به درستی به بحث های بنیان گذاران سازمان دقت کرده بودند می دیدند که نقد چریک ها
حزب کمونیست است .همان آماجی که چریک ها برای رسیدن به آن بوجود آمده بودند.
حزبی که از جنس حزب توده نبود .کالبد مرده ای که روح حزبیت درآن نبود .
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سامورایی ها؛
حمید مومنی ،مصطفی شعاعیان
سامورایی های جدال دو اندیشمند بزرگ جنبش مبارزه مسلحانه است بر سر راستی و ناراستی کتاب
انقالب.
شعاعیان در سال  ۱۳۵۱کتاب شورش را نوشت که کمی بعد نام آن را به انقالب تغییر داد  .و در پروسه
وحدتش با چریک ها از رهبری سازمان ؛حمید اشرف خواست این کتاب در سازمان به بحث گذاشته شود .
دو نقد بر این کتاب نوشته شد  .نقد نخست در یورش ساواک به یکی از پایگاه ها از بین رفت  .وسازمان
حمید مومنی را مامور نوشنت نقد دوم کرد که حاصل کار »شورش نه،قدم های سنجیده در راه انقالب«
بود .این نقد احتماال حدود خرداد  ۱۳۵۳نوشته می شود و شعاعیان در بهمن  »۱۳۵۳پاسخ های نه سنجیده
به قدم های سنجیده «را می نویسد .

یک پرسش
شعاعیان در کتاب انقالب چه می گوید ؟
این کتاب پژوهشی است در مسائل اساسی مارکسیسم ؛حزب ،طبقه،روشنفکران انقالبی ،شیوه مبارزه و راه
رسیدن به سوسیالیسم .
شعاعیان از انقالب اکتبر شروع می کندو به این نتیجه می رسد که لنینیسم نا گذر گاه کمونیسم است و پیش
بینی می کند که چین و کوبا وویتنام از این نا گذر گاه به کمونیسم نمی رسند و راه رسیدن به کمونیسم نه در
همزیستی مساملت آمیز که در انقالب فزاینده کارگری در سراسر جهان است .

شورش نه ؛قدم های سنجیده در راه انقالب
این کتاب در واقع پاسخ چریک ها به شعاعیان است
که شامل بخش های زیر است :
دفاع از لنینیسمسوسیالیستی دانسنت شوروی علیرغم انحرافات رویزیونیستی اش-ممکن دانسنت استقرار سوسالیسم در یک کشور

حق با که بود
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بخشی از اختالفات بر سر تعاریف و تفاسیر بود .که اگر فرصت ها از کف نمی رفت جا داشت که در یک
بحث عمومی به نتایج درستی برسند  .اما اختالفات اساسی بر دو زمینه استوار بود:
-۱نفی یا پذیرش لنینیسم
-۲بد فرجام بودن سیستم حاکم بر کشور های سوسیالیستی
در بد عاقبت بودن حکومت های کشور های سوسیالیستی حق با شعاعیان بود هر چند دفاع مومنی از
لنینیسم به معنای دفاع از سیستم حاکم بر شوروی نبود.مومنی خوش بین بود که رویزیونیسم به نفع
سوسیالیسم وبه نفع طبقه کارگر از سیاست و اقتصاد شوروی به کنار برود .

ریشه انحراف
در مورد ریشه انحراف ،شعاعیان انحراف را از زمان لنین می دید و مومنی این انحراف را مربوط می دانست
به روزگار استالین و مرگ لنین .
آنچه مسلم است استالینیسم ریشه لنینیسم را در شوروی خشکاند و نظام شورا هارا به نظامی توتالیتر تبدل
کرد .

دو کادر برجسته
علیرغم همه اختالفات و تندی ها و بعضا ً خط و نشان کشیدن ها و عصبانیت ها شکی نیست که مومنی و
شعاعیان دو کادر برجسته و کم نظیر در آن دوران بودند و همین دو کتاب کافی است که پی ببریم هردو از چه
پشتوانه تئوریک و از چه درجه از تیز بینی و فراست های بی نظیری بر خوردار بودند .

یک عذر خواهی تاریخی
چپ و چپ نو یک عذر خواهی تاریخی به شعاعیان بدهکار است و این ربطی به موافق بودن یا نبودن ما با
آراء و اندیشه های او ندارد  .شعاعیان با انگ تروتسکیسم محکوم شد و کنار گذاشته شد چرا که بین انقالب
پی گیر او و تروتسکی شباهت های بسیاری بود اما این تشابه ربطی به تروتسکیست بودن او نداشت .

مومنی چه می گفت
-۱انقالب)منظور از انقالب در این بحث تا آخر کتاب انقالب شعاعیان است (در نفی لنینیسم و نفی ضمنی
تمامی انقالب های سوسیالیستی است
 -۲شعاعیان تصور روشنی از لنینیسم ندارد
 -۳شعاعیان به انقالب جهانی باوردارد
-۴شعاعیان باور دارد که شرایط عینی انقالب درهمه جا وجود دارد و این بر عهده پیشاهنگ انقالبی است که
با شروع مبارزه مسلحانه توده ها را به انقالب بکشاند
 -۵طبقه کارگر مطلق بری از تضاد داخلی است
-۶بورژازی کمپرادور در تکامل خود با امپریالیسم تضاد پیدا می کند و به بورژازی ملی تبدیل می شود .
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مومنی ضمن رد این نظرات بر این باور است که این کتاب در موضع دفاع از منافع روشنفکران خرده
بورژازی است  .و شعاعیان موفق نمی شود تصور روشنی از لنینیسم ارائه دهدو هدف او تمایل به نو آوری و
کتاب سازی است .

انقالب مداوم
در سال  ۱۸۵۰مارکس و انگلس به ایده انقالب مداوم رسیدند  .مارکس بر این باور بودکه پرولتاریا ضمن
شرکت در انقالب بورژایی و بدست گرفنت رهبری آن بایدانقالب را تا تحقق انقالب سوسیالیستی ادامه دهد؛
انقالب پرماننت .
لنین نیز بر این باور بود که پرولتاریا باید در انقالب دموکراتیک شرکت کندو در راس آن این انقالب را به
پیروزی برساند و آنرا به انقالب سوسیالیستی ارتقاء دهد.
در سال  ۱۹۰۵تروتسکی بار دیگر مسئله انقالب مداوم را مطرح ساخت .تروتسکی معتقد بود که پرولتاریای
روسیه ضعیف است و نمی تواند بر دشمنانش فائق بیاید پس باید پرولتاریای پیروز کشور های اروپایی به
کمک او بیاید در نتیجه باید نخست در کشور های اروپایی انقالب سوسیالیستی بشود.

سوسیالیسم در یک کشور
بعد از پیروزی انقالب اکتبر رهبران حزب کمونیست شوروی بر این باور بودند که بزودی پیش بینی مارکس
متحقق می شودو انقالب هم زمان در چند کشور اروپایی؛انگلیس ،آملان و فرانسه بوقوع می پیوندد .اما رفته
رفته کارگزاران سیاست خارجی شوروی به این نتیجه رسیدند که امکان جهانی شدن انقالب نیست و تئوری
سوسیالیسم در یک کشور مطرح شد .

شعاعیان چه می گفت:
سوسیالیسم تنها به گونه ای جهانی شدنی استقانون اصلی انقالب همان جنبش مسلحانه پیشتاز و همان پویش از اندک جنگی بسوی انبوه جنگی استشکل انقالب های تاریخی به دو دسته تقسیم می شود:-۱قیام
-۲جنبش مسلحانه از اندک به انبوه
شکل اصلی انقالب های تاریخی جنبش مسلحانه از اندک به انبوه بوده است  .و قیام ها حالت استثنایی
داشته اند.
شورا ها در شوروی در نطفه خفه شدندچین و کوبا وویتنام بجایی خواهند رسید که شوروی امروز رسیده است-دوری از کمونیزم در غلتیدن در جبهه دشمنان طبقه کارگر ،همزیستی مساملت آمیز  ،بن بست لنینیزم است .

پاسخ مومنی چه بود
طرح جهانی کردن انقالب نفی ضمنی انقالبات رهائی بخش استشکل اصلی انقالب آن گونه که شعاعیان می گوید با واقعیات تاریخی منطبق نیست74

زبان شعاعیان
مومنی زبان شعاعیان را در غلطیدن به فرمالیسم ،تک روی و جدا بودن از توده می داند .
حقیقت داستان چه بود .؟
زبان شعاعیان در کتاب شورش ،زبانی است شاعرانه ،گستاخ و جسور ،کوبنده و چریکی اما با یک نقض
عمده بکارگیری واژه های منسوخ پارسی.
پارسی نویسی یا فارسی سره نویسی از زمان کسروی شروع نشده بود اما کسروی بعنوان مورخ و زبان
شناس و رفرمیست مذهبی در فراگیر تر شدن آن نقش داشت .اما از آن جایی که جدا کردن واژه های عربی
که دیگر عربی نبودند ودر بافت طبیعی زبان فارسی جا افتاده بودند کار درستی نبود بجایی نرسید و راه
بجایی نبرد .
درنقد زبان حق با مومنی است تا حدودی  .نخست آن که شعاعیان توضیح می دهد این نثر از آن رو استفاده
شد که ساواک موفق به کشف نویسنده کتاب نشود اما با تسلیم مهندس عسگریه به ساواک و رو شدن هویت
شعاعیان آن نثر ضرورت خودا از دست داد .پس کتاب بنام انقالب تغییر نام داد و نثر تا حدودی تغییر یافت .
بهر روی کتاب انقالب کتابی است تئوریک و برای خواص نوشته شده است و هیچ اشکالی ندارد که نثر آن
نثری ویژه باشد.

کمونیست کیست
شعاعیان کمونیست ها را الیه فرهنگی و آموزگاران طبقه کارگر می داند که خود جزئي از طبقه اند .
اما مومنی نظری دیگر دارد .و می گوید:
-۱طبقه یک مقوله اقتصادی است
-۲کمونیست یک مقوله سیاسی است
-۳در یک جامعه طبقاتی هر کس در هر شرایطی بیک طبقه وابسته است  .و در واقع نوع رابطه فرد با وسایل
تولید و شکل بدست آوردن فر آورده های مادی تعیین می کند که یک فرد جزء کدام طبقه است .

تناقض
مومنی در یک جا می گوید :مالک کمونیست بودن عمل انقالبی است نه زندگی اقتصادی و شخصی
ودر جای دیگر می گوید:موقعیت طبقاتی افراد را نوع رابطه با وسایل تولید و فرآوردهای مادی تعیین می کند
،نه ایدئولوژی .واز قول لنین مارکس را روشنفکر بورژازی می داند.

چند پیش فرض
-۱کمونیزم ایدئولوژی طبقه کارگر است
-۲کمونیست ها نمایندگان ایدئولوژی طبقه کارگرند
-۳کمونیست ها می توانند کارگر نباشند
 -۴کمونیست کسی است که یا عضو حزب طبقه کارگر است یا در جهت ایجاد حزب فعالیت می کند .
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نتیجه
پس در مورد روشنفکران انقالبی جدا از آن که از کدام طبقه برخاسته اند وابستگی به ایدئولوژی طبقه کارگر
و فعالیت آن هادر حزب یا تالش و همسویی برای تحقق خواسته های طبقه کارگر مالکی است که آنان را
نمایندگان فکری و منافع طبقه کارگر به شمار می آورد و در واقع علیرغم این که ممکن است کارگر نباشند و
از دسترنج دیگران زندگی کنند جزء طبقه کارگر به حساب می آیند .
روشنفکر بورژا بودن مارکس هم بیشتر بیک شوخی شبیه است تا یک حرف جدی جدا از آن که گوینده اش
چه کسی باشد .

روشنفکر انقالبی
شعاعیان روشنفکران انقالبی را الیه فرهنگی طبقه کارگر می داند که آموزگار و پیشتاز و سازمانده طبقه
کارگرند .و همراه بخش آگاه طبقه کارگر حزب طبقه کارگر را می سازند
اما مومنی براین باوراست که شعاعیان با آوردن روشنفکران انقالبی به درون طبقه کارگر ،مرز بین بخش آگاه
طبقه را با روشنفکران انقالبی که پایگاه خرده بورژایی دارند مخدوش می کند تا به دو کار موفق شود:
-۱پنهان کردن ماهیت روشنقکران انقالبی که خرده بورژایند
-۲تحمیل هژمونی روشنفکران انقالبی بر حزب طبقه کارگر
مومنی مارکس را هم روشنفکری بورژا می داند.
در اینجا حق با شعاعیان است روشنفکر انقالبی طبقه کارگر که از نظر ذهنی و آرمانخواهی پرولتری شده
است و کار او آموزش و سازماندهی و رهبری و تدوین تجربیات طبقه کارگراست جزء طبقه کارگر است همان
طوری که یک روشنفکر با پایگاه کارگری یا دهقانی و خرده بورژایی که آمال وآرزو های بورژازی را تئوریزه
می کند جزء طبقه بورژازی به حساب می آید .

یک بحث کلیدی
در مورد رسالت روشنفکر انقالبی بین مومنی و شعاعیان اختالفی اساسی است .
شعاعیان روشنفکر انقالبی طبقه کارگر را فیلسوفی می داند که نخست به کلید رهایی بخش دانش و آگاهی
طبقاتی می رسد و سپس تمامی طبقه را در روند زندگی و ستیز طبقاتی آگاه می کند.
اما مومنی چنین رسالتی برای روشنفکر انقالبی قائل نیست  .و بر این باور است که کار روشنفکر انقالبی این
است که آگاهی سیاسی خودرا از پرولتاریای جهانی بگیردو از طریق مطالعه به پرولتاریای جهانی به پیوندد و
تجربیات آنان را به جامعه خود منتقل کند .
»آنان دانش و آگاهی طبقاتی پرولتاریا را خود کشف نکرده اند .شرایط اقتصادی خود جامعه به آن حد از
تکامل نرسیده است تا بتواند در درون جامعه چنین شناخت تئوریکی زاده شود «و باقی قضایا.
چنین درکی از قبل کسانی حامل آن بودند .انتقال اصول مدون مارکسیسم -لنینیسم و انطباق خالقانه آن با
شرایط ایران  .که حاصلی نداشت  .چرا که آن اصول تدوین شده جای چون و چرای بسیار داشت  .وحی
ُمنزل و کالم آسمانی نبود وتدوین کنندگان آن معصومینی فارق از اشتباه نبودند .آخرین اصول تدوین شده
راه رشد غیر سرمایه داری بود که دیدیم چه داستان هایی از آن بیرون آمد.
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رسالت روشنفکر انقالبی انتقال مفاهیم به تنهایی نیست  .این بخشی از کار اوست  .فهم و تفکر و تدبر در
مسایل کلی بخش مهم رسالت اوست .
حق با شعاعیان است که روشنفکر انقالبی باید خودش را تا سطح یک فیلسوف باال بکشد به کلید دانش
رهایی بخش دست یابد وآنوقت طبقه رابه آگاهی برساند .

مبارزه مسلحانه ؛استراتژی یا تاکتیک
شعاعیان بر این باور است که:
مبارزه مسلحانه همواره درست استهمواره بایستگی داردهمواره دیر استقانون اصلی انقالب همان جنبش مسلحانه پیشتاز و همان پویه شورش از اندک جنگی به انبوه جنگی استپیشتاز با جنگ شورشی طبقه را به شورش می کشاندمومنی اما براین باور نیست و می گوید:
تصرف قهر آمیز حکومت قانون عمومی انقالب پرولتری است  .ولی قانون اصلی تمام انقالب های تاریخ جنگ
چریکی طوالنی مدت نیست .
اشکال تاریخی مبارزه متنوع است و نمی توانیم هیچ کدام از اشکال مبارزه را مطلق کنیم .در کشور ما شکل اساسی مبارزه  ،مبارزه مسلحانه و مبارزه تشکیالتی نوع خاص است بدون این که سایراشکال رامبارزه را فراموش کنیم .
شعاعیان با مطلق کردن و درست بودن مبارزه مسلحانه در واقع تبدیل مبارزه مسلحانه به استراتژی و تاکتیک
همه مکان ها و همه زمان ها دچار اشتباه شده است بر خالف نظر اپورتونیست های راست مبارزه تنها شیوه
نوشنت روزنامه و بیانیه نیست  .همیشه و همه جاهم مبارزه مسلحانه پیشتاز نیست .
باید به شکل مبارزه نگاهی دیالکتیکی داشت  .مبارزه از کار تحقیقاتی و تئوریک و بر گزاری سخنرانی و
کنفرانس شروع می شود تا نوشنت بیانیه و عریضه و طومار و اعتصاب و تظاهرات و مبارزه مسلحانه و
قیام ؛ همانطوری که بعد از شکست کمون پاریس این شیوه مبارزه در دستور کار مارکس و انگلس قرار
گرفت  .در اینجا حق با مومنی است.

انقالب سوسیالیستی ملی یا جهانی
شعاعیان برای تز جهانی بودن انقالب سوسیالیستی چند پیش فرض دارد :
-۱طبقه کارگر طبقه ای است جهانی
-۲مرز ها سرچشمه نظام های ضد کارگری است و از نظر طبقه کارگربمعنای بردگی آدمی و دشمنی انسان
ها با هم است
-۳پیشتاز انقالبی در سرزمین پیروز باید نبرد را از مرز ها بگذراندوطبقه کارگر آن کشور ها را که آمادگی
انقالبی ندارند،آمادگی انقالبی ببخشدو به شورش کشاند .
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استنادشعاعیان به نوشته های مارکس و انگلس است که انقالب سوسالیستی را یک انقالب ملی نمی
دانستند .
اما مومنی بر این باور بود که پیش بینی مارکس و انگلس برای انقالب واحد در کشور های صنعتی بوقوع
نپیوست و با وارد شدن سرمایه داری به فاز امپریالیستی طبق ارزیابی لنین انقالبات رهائی بخش عمده شده
است .ووظیفه کمونیست ها شرکت در این انقالبات و فرا رویاندن آن به انقالب سوسیالیستی در یک کشور
معین است  .و صدور انقالب تنها با همکاری وکمک به سازمان های انقالبی میسر است که هم اکنون با
رشد رویزیونیسم در کشور های سوسیالیستی و مقدم دانسنت رفاه داخلی به همکاری جهانی در حد نا
چیزی است و آن هم اختصاص به احزاب اپورتونیست و گوش به فرمان دارد .

صدور انقالب
بعد از پیروزی انقالب اکتبر در ذهن رهبران به قدرت رسیده این باور و خوش بینی بود که اروپا آماده انقالب
است و آن ها باید با دخالت مستقیم و غیر مستقیم خود اروپا را به انقالب بکشانند .اما سیر حوادث نشان
داد که این باور بجایی نمی رسد و بهتر است به فکر تحکیم مواضع خود باشند از اینجا مسئله تحقق انقالب
سوسیالیستی در یک کشور مطرح شد  .و بین تروتسکی و استالین اختالف پیش آمد .
تروتسکی بر این باور بود که تحقق سوسیالیسم در یک کشور ممکن نیست .

جمع بندی کتاب پاسخ مومنی
مومنی در این کتاب در لباس یک لنینیزم معتقد ظاهر می شود در زمینه هایی حق با اوست و در عرصه هایی
هم حق با او نیست  .اشکالی هم ندارد .آنجا که اشتباه می کند از بزرگی او چیزی کم نمی شود  .در یک
بحث تئوریک قرار نیست همه جا حق با یک نفر باشد
اما در این پاسخ گویی یک انتقاد جدی به مومنی وارد است ،و آن خائن دانسنت تروتسکی ،ملکی و بر خورد
های تند با شعاعیان است .
در یک بحث تئوریک جای اتهام زدن نیست مهم نیست که ایزاک دویچر ،وثوقی،ملکی یا شعاعیان چه می
گویند .باید استدالل کرد .باید با آوردن اسناد متقن نشان داد که کدام اندیشه به خطاست  .هیچ دلیلی وجود
ندارد که انتقاد سوسیالیست های راست به صواب نباشد .

پاسخ شعاعیان
شعاعیان پاسخ خودرا درنیمه های دوم سال  ۵۳می نویسد ؛پاسخ های نسنجیده به قدم های سنجیده:

طبقه؛مقوله ای اقتصادی یا اجتماعی
مومنی طبقه را مقوله ای اقتصادی می داند.
اما شعاعیان طبقه را مقوله ای اجتماعی می داند که اقتصادی را نیز در دل خود دارد.
طبقه بعنوان مقوله ای اجتماعی تعریف جامعتری است هر چند که تعریف مومنی نیز غلط نیست .

کمونیست جز کدام طبقه ست
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مومنی کمونیزم را ایدئولوژی طبقه کارگر می داند و کمونیست ها را نمایندگان طبقه کارگر می داند که لزوما ً
کارگر نیستند .بهر حال یا عضو حزب طبقه کارگرند یا در جهت ایجاد چنین حزبی فعالیت می کنند اما اگر
هر کمونیستی کارگر نباشد جزء طبقه دیگری است و نمی توان آن را جزء طبقه کارگر بحساب آورد.
مومنی طبقه را یک مقوله اقتصادی و کمونیست را یک مقوله سیاسی می داند.
شعاعیان اما جدا از آن که طبقه را مقوله ای اجتماعی می داند بر این باوراست که برای تعیین جایگاه
طبقاتی عناصر پیشرو موقعیت خانوادگی او مالک نیست .مالک آن است که در کدام سنگراز سنگر های
طبقاتی مبارزه می کند .و امکان ندارد یک فرد کمونیست باشد ،آگاه ترین ،نخبه ترین ،کوشاترین عضو حزب
طبقه کارگر باشد اما به طبقه دیگری تعلق داشته باشد  .پس هر عضو حزب که کمونیست است جدا از آن که
کارگر باشد یا نه،جزء طبقه کارگر به حساب می آید .
یک نکته مهم
مومنی در تعیین جایگاه روشنفکر انقالبی دچار خطا می شود و حق با شعاعیان است  .وضعیت طبقاتی یک
روشنفکر انقالبی را آرمان ها و ایدئولوژی اوتعیین می کند .نه وضعیت طبقه ای که او در آن زاده شده است .

روشنفکران و تعلق طبقاتی
مومنی بر این باور است که در هر دوره رابطه افراد با وسایل تولید و چگونگی معیشت ،وضعیت طبقاتی افراد
را تعیین می کند .برده -برده دار،رعیت -فئودال،کارگر-سرمایه دار.
آن کس که نیروی کار خودرا می فروشد یا به رایگان به دیگری می دهد؛برده ،رعیت،کارگراست و آن کس که
از ثمره کار دیگران استفاده می کندبرده دار،فئودال و سرمایه داراست .
در این سه دوره حتی دوره سوسیالیسم کلیه کسانی که کار فکری می کنند و از دسترنج دیگران استفاده می
کنندروشنفکران برده دار،فئودال و بورژازی نامگذار ی می شوند حتی در دوران سوسیالیسم .
شعاعیان می گوید در این تقسیم بندی یک نکته مهم فراموش شده است  .در هردوره ای طبقه انقالبی
روشنفکران خاص خودش را در دل آن فرماسیون شکل می دهد که گرچه از دسترنج برده ،رعیت و کارگر
استفاده می کنند اما روشنفکر دوره بعدی به حساب می آیند .
جنبش انقالبی بردگان روشنفکران فئودال را دربطن خود پرورش می دهدو .جنبش انقالبی دهقانی روشنفکران
بورژازی را و جنبش انقالبی کارگری روشنفکران پرولتری را و در مرحله سوسیالیسم ما با رو شنفکران
سوسیالیسم روبرو هستیم .

نکاتی پیرامون  ۷مقوله روشنفکر
مومنی هفت مقوله در مورد روشنفکر مطرح می کند :
روشنفکرروشنفکر انقالبیافراد آگاه طبقهانقالبی حرفه ای79

سازمان پیشاهنگعضوحزب-۱اطالق روشنفکر که ترجمه انتلکتوال فرنگی است به کلیه کسانی که کار فکری می کننددر مقابل کسانی که
کار یدی می کنند امر غلطی است  .چرا که مقوله روشنفکری از مشروطه ببعد در ایران مطرح شد و با شنیدن
آن شنونده به اندیکاتور نویس فالن اداره فکر نمی کند بلکه فردی به نظرش می آید که در زمینه فرهنگ و
سیاست اندیشه ای نو و مدرن دارد .
-۲هر طبقه ای روشنفکر خاص خودش را دارد ومادر عصر جدید با  ۳دسته روشنفکر روبروئیم :
روشنفکر خردبورژازیروشنفکر بورژاییروشنفکر پرولتریکه جایگاه هر کدام را آرمان ها و اندیشه هایشان تعیین می کند نه چیز دیگر .
-۳روشنفکر انقالبی ،انقالبی حرفه ای ،پیشاهنگ انقالبی و عضو حزب با تفاوت های جزیی مراد روشنفکران
انقالبی هستند که به نسبت هایی در خدمت آرمان رهایی طبقه کارگر قرار می گیرندو همگی جزء طبقه کارگر
به حساب می آیند.
 -۴افراد آگاه طبقه کارگر؛کارگرانی هستندکه خودرا تا سطح نظری روشنفکران انقالبی باال کشیده اند و در
رهبری و هدایت طبقه قرار می گیرند و کارگر بودن آن ها ربطی به کار بعدی آنان در کارخانه ندارد .آمدن
آنان به حزب باعث می شود که آنان چون روشنفکران انقالبی به شکل حرفه ای به کارسیاسی بپردازند .

رویزیونیسم خروشچفی یا امپریالیسم خروشچفی
مومنی بر این باور است که انقالب اکتبر یک انقالب سوسیالیستی بودکه پس از  ۴سال جنگ داخلی بر ضد
انقالب پیروز شد .و بعد از مرگ لنین استالین توانست سوسیالیسم را مستقر کند .
اما از استالین ببعد رشد افکار خرده بورژایی در حزب و دولت باعث گسترش رویزیونیسم در سیاست داخلی
و خارجی شوروی شد  .اما کار تمام شده نیست  .و پرولتاریا اگر هشیار نباشد رفته رفته مهار حزب و دولت
را از دست خواهد داد و بورژازی به شوروی بر می گردد.
شعاعیان اما کاررا تمام شده می داند و به امپریالسیم خروشچفی باور دارد .شعاعیان می گوید :انقالب
اکتبر در واقع نوعی بُل گرفنت لنین بود ،نوعی کودتا.بدون آن که حزب کمونیست آمادگی داشته باشد  .که
طبیعتا ً باید در یک جنگ توده ای طوالنی مدت آماده می شد  .ماشین دولتی را از آن خود کرد اما آن را نابود
نکرد بلکه تصاحب کرد .بهمین خاطر افسران تزاری را بکار بازگرداند،سربازی را اجباری کرد  .در حالی که
در ارتش سرخ بایدهمواره همه امور داوطلبانه باشد.
پرولتاریا بعد از  ۴سال جنگ داخلی مضمحل شد و شورا ها که نمود حکومت کارگران بود در نطفه خفه شد .
عاقبت کار تز همزیستی مساملت آمیز با ضد انقالب بود .
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چهار نگاه به شوروی
-۱سوسیالیسم واقعاًموجود
-۲رژیمی رویزیونیستی
-۳سوسیالیسم نظام
-۴سوسیال امپریالیسم
عده ای ؛مثل حزب توده؛براین باور بودند که سوسیالیسم در شوروی در حال تحقق است ویا حتی تحقق یافته
است و آن گونه که برژنف معتقد بود در حال گذار به جامعه ای کمونیستی است .وشوروی را مدینه فاضله ای
می دانستند که فالسفه نوید آن را داده بودند .و از آن بعنوان سوسیالیسم واقعا ً موجود یاد می کردند.
نگاه دیگر انقالب اکتبر را یک انقالب سوسیالیستی می دانست که بعد از مرگ استالین دچار انحرافات
رویزیونیستی شده است .اما هنوز سوسیالیستی است ؛چریک ها و راه کارگر بر این باور بودند.
عده ای دیگر عقیده داشتند که نظام حاکم بر شوروی یک نظام سوسیالیستی است اما سوسیالیسمی که
کارگری نیست و قدرت فرا روئیدن به یک جامعه کمونیستی را ندارد .سوسیالیسمی خاص بروکرات ها و
تکنوکرات ها.خط  ۵حامل این اندیشه بود.
و در آخر گروه های مائو ئیست بودند که شوروی را نظامی سوسیال امپریالیسم می دانستند  .سوسیالیسم
در حرف و امپریالیسم در عمل .

استالین یا لنین
آن چه مسلم است پشت کردن به آرمان های انقالب اکتبر از زمان خروشچف شروع نشده بود.
بعد از مرگ استالین و روی کار آمدن خروشچف در کنگره بیستم حزب با کیش شخصیت استالین بر خورد
شد .کیش شخصیت اسم مستعار دیکتاتوریی فردی استالین در شوروی و حزب بود .
اما عده ای دیگر چون شعاعیان بر این باور بودند که انحراف هر چند در دوران استالین تحقق یافت اما ریشه
هایش را باید در لنینیسم دید .این لنین بود که با تصرف ماشین نظامی اداری دولت و حفظ آن اجازه نداد
پرولتاریا نهاد های خودرا تاسیس کند و زمینه رشد و بر آمدن بورژازی را فراهم کرد .

ضرورت یا عدم ضروت فعالیت های کمونیستی
از انقالب مشروطه ببعددغدغه بزرگ نیروهای چپ فعالیت در زیر پرچم کمونیسم یا درون احزاب دموکرات بوده
است .
نامه های سوسیال دموکرات های تبریز به کائوتسکی وپلخانف موید این امر است .
با تشکیل حزب کمونیست ایران در سال ۱۲۹۹عده ای بر این باور بودند که طبقه کارگر ایران نوپاست و
تشکیل حزب تالشی زود هنگام است .این بحث در جریان احیاء حزب؛گروه  ۵۳نفر و تشکیل حزب توده هم بود
.دعوای اسکندی و اردشیر آوانسیان بر سر همین موضوع بود .
شعاعیان می گوید :پس از پیدایی طبقه کارگر در تاریخ آدمی سپس رشد آن وسپس آفرینش مارکسیسم زین
پس دیگر طبقه کارگر از وابستگی خشک به کارخانه های سرمایه داری رو به رهایی می گذارد و دیگر می
تواند در سیمای ایدئولوژیک نیز تجلی کند به گفتاری دیگر کمونیست ها عناصری از طبقه کارگرند.پس
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هرکجا کمونیست باشد طبقه کارگر هم بصورت کم یا زیاد هست منتهی در سیمای روشنگران وپیشتازان
بهررو هست .خواه در آن مکان کارخانه و تولید سرمایه داری باشد یا نباشد .
شعاعیان سئوالی که منتقدین مطرح می کنند خود مطرح می کند و می گوید :آیا رسیدن به سوسیالیسم در
حالی که صنعت در جامعه ریشه نگرفته است و پرولتاریای صنایع سرمایه داری از لحاظ کمی افزایش نیافته
است و دوره تکاملی خودرا نپیموده است آرزویی خوش ولی ابلهانه نیست  .پاسخ می دهد:نه .رشد کمی
کارگران در مراحل بعد اهمیت پیدا می کند .آن چه اهمیت دارد :
مشی کارگریراستای انقالبسر کردگی رهبری طبقه کارگر است .وخود می پرسد پس نبود انبوه توده کارگران و صنایع رشد یافته ،مشی کارگری ،راستای انقالب ،و سر
کردگی پرولتاریا چه معنایی دارد .و می گوید :طبقه کارگر مشی ورهبری خود را نه از کمیت کارگری بلکه از
سوی سازمان سیاسی ،از حزب خود بدست می آورد .
پس هر کجا که حزب طبقه کارگر یعنی ستاد متشکل پیشاهنگ پرولتاریا بتواند وظیفه خودرا بدرستی انجام
دهد می تواند توده ها را در راستای کارگری به پیش کشد .پس بحث اصلی بود و نبود حزب کمونیست است .

پیشاهنگ حزب طبقه کارگر کیست
شعاعیان پیشاهنگ طبقه کارگر را »روشنگر«می نامد وبرایش مشخصاتی قائل می شود اما مومنی با
تقسیم هفتگانه در مورد روشنفکر و روشنفکر انقالبی نتیجه می گیرد که پیشاهنگ طبقه کارگر بخش
روشنفکریش جزء طبقه کارگر نیست و شعاعیان می خواهد با مخدوش کردن مرز ها هژمونی روشنفکران را بر
طبقه کارگر تحمیل کند.

شرح ماجرا
شعاعیان به کار کنان فکری طبقه کارگر که کار سیاسی می کنند روشنگر می گوید که نخست به آگاهی
طبقاتی می رسند و سپس طبقه کارگر را در روند زندگی و ستیز طبقاتی آگاه می کنند این روشنگر چند
ویژه گی دارد :
کاشف قوانین طبقه کارگر استراهنمای گام به گام طبقه کارگر استپیشتاز طبقه کارگر استعضو حزب طبقه کارگر استدر امر تولید مستقیم شرکت ندارداز لحاظ اجتماعی جزء طبقه کارگر استپیشاهنگ طبقه کارگر که درحزب طبقه کارگر سازمان یافته است متشکل از دو بخش است :
-۱عناصر آگاه طبقه کارگر
-۲روشنفکران انقالبی با مرام و آرمان های پرولتری
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هردو بخش جدا از آن که در تولید نقش مستقیم دارند یا ندارند یا قبالًداشته اند)کارگرانی که کادر حرفه ای
حزب می شوند(جزء طبقه کارگرند .
در اینجا مرزی مخدوش نشده است و بحث هژمونی روشنفکران خرده بورژا بر حزب طبقه کارگر نیست .
از دست رفنت حوصله
شعاعیان در فصل  ۵پاسخش؛بند ۱۶۵به اخالق اپورتونیسم در بحث های تئوریک می رسد و می گوید :وقتی
بحث جزئیات است اپورتونیسم از کلیات می گوید ووقتی بحث کلیات است از جزئیات حرف می زند  .و
بالنهایه کسی که به بیماری اپورتونیزم خو گرفته است درمان او نه منطق مغز و زبان که منطق پنجه و شمشیر
است ، .اینست داوری او .
با این که شعاعیان در ابتدای پاسخنامه اش متعهد می شود بخاطر حیثیت سازمان چریک ها و این که لحن
جوابیه مومنی مورد تائید تمامی سازمان نبوده است از تلخی پرهیز کند نا گاه مهار بحث از دستش خارج
می شود و تلخ می شود  .چرا؟
برای این که ما به دموکراسی وسنت های آن خو نگرفته ایم  .به بحث های اقناعی باور نداریم  .و عادت
نکرده ایم که قرار نیست هم را قانع کنیم  .قرار نیست یک طرف بحث مجاب شود بلکه قرار است بخوبی هم را
بشنویم و شنیدن و تحمل شنیدن یعنی گوهر دموکراسی.
نبود سنت دموکراسی ربطی به جریان چپ ندارد.دموکراسی در خمیر مایه تاریخی ما نبوده است.همیشه
یکنفر سخن گفته است و بقیه شنیده اند .از بدایت تاریخ تا مشروطه .
در مشروطه می خواستیم تمرین دموکراسی بکنیم که آن پدر و پسر آمدند و بساط نیم بند مشروطه بر چیده
شد تا در بر پاشنه سابق هم چنان بچرخد.
چه خوب بود شعاعیان بند  ۱۶۵پاسخ خود را هرگز نمی نوشت .

انقالب جهانی
در این بخش سه مقوله مهم در ادبیات مارکسیستی مطرح می شود :
سوسیالیسم در یک کشورانقالب جهانیانترناسیونالیسم پرولتریشعاعیان از طبقه کارگر بعنوان یک طبقه جهانی یاد می کند که توسط دشمنانش توسط مرز هایی موهوم از
هم جدا شده است .این اولین اصل تز انقالب جهانی است .دومین اصل او این حقیقت است که طبقه کارگر
بالقوه انقالبی است بعلت شرایط زندگیش .
و از این دو اصل نتیجه می گیردکه بمحض پیروز شدن طبقه کارگر در یک گوشه جهان باید طبقه کارگر پیروز
شعله های انقالب را در دیگر جاهایی که طبقه کارگر در زیر ستم ضد انقالب است بگشاید و این کار :
-۱بمعنای صدور انقالب نیست  .چرا که طبقه کارگر یک طبقه جهانی است و این طبقه در راستای رهایی خود
عمل می کند
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-۲انقالبات رهائی بخش نفی نمی شود  .چرا که طبقه کارگر این رسالت جهانی را دارد که خود و توده های
مردم را به فالح برساند .پس از هر حرکتی که در جهت آرمان های اوست حمایت می کند .

نفی سوسیالیسم در یک کشور
شعاعیان از سرنوشت  ۶۰ساله انقالب پرولتری در شوروی و چین و دیگر کشورها به این نتیجه می رسد که
استقرار سوسیالیسم در یک کشور عاقبت به همزیستی مساملت آمیز و در بلند مدت زد وبند با ضد انقالب
جهانی می کشد و عاقبتش هرچه باشد کمونیسم نیست .
دفاع مومنی
حمید مومنی در مقابل از تحقق سوسیالیسم در یک کشور دفاع می کند و می گوید :
شرایط عینی انقالب در همه جای جهان وجودنداردشعله ور کردن انقالب در دیگر کشورها صدور انقالب و غلط استباید شرایط انقالبی در تک تک کشور ها آماده شودباید با سازمان های انقالب همکاری وکمک کردرویزیونیسم بر سیاست خارجی کشور های سوسیالیستی حاکم است بهمین خاطر به انتر ناسیونالیسم
پرولتری عمل نمی کنند.
علت شکست چه بود
شعاعیان می گوید محدود کردن سوسیالیسم منجر به کنار آمدن با ضدانقالب جهانی می شودو این امر
انقالب را از درون می پوساند و سوسیالیسم به سوسیال امپریالیسم منتهی می شود نه کمونیسم .
این نکته ای بود که در آن سال ها می بایست در آن تعمق کرد .
از منظری دیگر
به این ماجرا از منظری دیگر هم می توان نگریست .
در کشورهای توسعه نیافته انقالب می شود .از همان روزنخست از دو سو مورد هجوم قرار می گیرد :
از بیرون توسط امپریالیسم جهانیاز درون؛توسط بورژاها و خرد بورژازی و سنتپس برای حفظ خود سمت و سوی تحوالت بسوی دیکتاتوری می رود ودر هیچ حکومت استبدادی انسان
ساخته نمی شود .واگر بپذیریم اساس سوسیالیسم انسان است .انسان طراز نوینی که باید می آمد و در
روابطی نوین اساس سوسیا لیسم را می ریخت شکل نمی گیرد .انسان سرکوب شده و خاموش تن به حکومت
مستبد می دهد.
طبقات باالیی جامعه سرکوب شدند و طبقات نو کیسه بجای آن ها نشستند و مناسبات نا عادالنه را در توزیع
جای گزین کردندو طبقه جدید ؛نومن کالتورابوجود آمد.

ناسیونالیسم روسی

84

در سیاست خارجی نیز روس ها از همان ابتدا منافع شوروی را برابر دفاع از انتر ناسیونالیسم پرولتری
گرفتند .که شاید در ابتدا در جا هایی این گونه بود اما قانونی عام نبود  .رفته رفته منافع دیگر احزاب فدای
منافع حزب برادر بزرگتر شدو این به فرهنگی جاری در سیاست خارجی روس هاتبدیل شد.

خرد کردن ماشین دولتی
در اینجا دو بحث بشکل عام و خاص بین مومنی و شعاعیان در می گیرد .
شعاعیان می گوید :
-۱ماشین دولتی در شوروی نابود نشد و لنین بعد از کودتای اکتبر ماشین دولتی را تصاحب کرد و همین
ماشین باعث باز گشت سرمایه داری شد.چرا که اگر ماشین دولتی یک طبقه نابود شود و ماشین دولتی طبقه
جدید بوجود بیاید این یعنی شروع یک دوره تاریخی نوین ودیگر بازگشت پذیر نیست .واگر در شوروی
بازگشت به سرمایه داری صورت گرفت برای این بود که ماشین دولتی خراب نشد و طبقه جدید ماشین خودرا
بوجود نیاورد.
-۲طبقه کارگر ماشین دولتی خودرا بتدریج در پروسه جنگ طوالنی مدت و در پروسه انقالب جهانی فزاینده
طبقه کارگر بوجود می آورد.
مومنی اما می گوید :
با پیروز ی انقالب اکتبر ماشین دولتی نابودشد و طبقه کارگر ماشین خودرا بوجود آورد ،دلیل آن مصادرهاموال بورژاها و مالکین
دستگاه اداری انقالب،بنا به خصلت اساسی انقالب خصلتی جهشی دارد.عاقبت خراب شد یا نشد
بعد ازانقالب اکتبر ماشین دولتی تزاری ضرباتی جدی خورد .اما جنگ داخلی و بعد از آن مرگ لنین و
استقرار دیکتاتوری استالین این فرصت را به طبقه کارگر ندادتا سازمان اداری خود را بوجود بیاورد و ماشین
اداری توسط سوسیال بروکرات ها ترمیم شد.
زمان زیادی الزم بود تا بروکرات ها،تکنوکرات ها،ژنرال های ارتش با سوء استفاده از امکانات حزبی -دولتی
طبقه جدیدی بنام »نومن کالتورا«بوجود بیاورند وبه بورژازی روس دگردیسی کنند .
شعاعیان و لنینیسم
»لنینیسم مارکسیسم دوران امپریالیسم و انقالب پرولتری است.بعبارت دقیق تر لنینیسم بطور کلی تئوری و
تاکتیک انقالب پرولتری است بطور عام و تاکتیک دیکتاتوری پرولتاریا ست بطور خاص«
حمید مومنی
-۱از آن جایی که در این زمان تضاد اصلی کار و سرمایه به تضاد میان استعمارو جنبش های رهائیبخش
تبدیل شده است پس دیگر تئوری و تاکتیک انقالب پرولتری بطور عام و تاکتیک دیکتاتوری پرولتاریا بطور
خاص از دستور جهانی بیرون مانده است و لنینیسم به تئوری و تاکتیکی که اینک بکار نمی آید بدل شده
است .
-۲سوسیالیسم کشوری بمفهوم لنینی شدنی نیست
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-۳ماهیت کودتایی انقالب اکتبر اجازه ندادماشین دولتی بورژازی جایش را به ماشین دولتی پرولتری بدهد
-۴یکی از کاستی های حزب لنینی نبود خصلت نظامی آن بود
-۵ارتش کارگری را نباید با کارشناسان نظامی دشمن سازمان داد.ارتش سرخ ارتش پرولتاریا نبود
-۶لنین حزب را اساسا ً بمانند هسته نظامی انقالب و طبقه نمی دید
-۷لنین برای انجام انقالب به وضع انقالبی باور داشت وبدون وضع انقالبی هر گونه عمل نظامی را
ماجراجویی ارزیابی می کرد
-۸لنین انقالب را حرکتی ناگهانی و زود گذر برای تسخیر قدرت می دانست.در واقع انقالب را بصورت یک
جنگ طوالنی مدت نمی دید
-۹برای لنین انقالب کارگری بدون دموکراتیسم سیاسی سرمایه داری غیر ممکن بود
-۱۰قیام لنینی همواره پس از یک رشته اعتصابات اقتصادی و رشد و تبدیل آن به اعتصابات سیاسی فرا می
رسد
-۱۱در قیام لنینی ارتش به نیروی رزمی و مسلح انقالب بدل می شود
-۱۲حزب لنینی در شرایطی حق دعوت به قیام راداردکه اکثریت مردم رابه راه وروش حزب جذب کرده باشد
-۱۳قیام لنینی تکانی است ناگهانی و فوری برای سرنگون کردن دولت
-۱۴لنین انقالب را در چهره یک نبرد دیر پای چریکی و توده ای ارزیابی نمی کند در سیمای یک خیزش
ناگهانی همه یا نزدیک به تمامی توده ها شناسایی می کند
 -۱۵تئوری لنینی با تئوری انقالب طوالنی از خاستگاه جنبش رزمنده پیشتاز انقالبی یکی نیست
-۱۶لنین باور نداردکه حزب می بایست وظیفه نطفه یا کانون انقالب را به گونه ای مسلحانه بکار گیرد

جمع بندی کنیم
شعاعیان کتاب شورش را در سال  ۱۳۵۱نوشت .این کتاب با اصالحاتی در نثر ومنت با نام انقالب با همان
گوهر و مایه در تیراژمحدودی منتشر شد .
شعاعیان بر این امید بود با وصل شدن به چریک ها کتاب انقالب فرصت پیدا کنددر سطح جنبش خوانده
شود .اما نشد.علت داشت ».خرده گیری بر لنینیزم«آن گونه که شعاعیان نقد خود رابر لنینیزم می نامید در آن
روزگار کاری بس بزرگ بود .
اندیشه های شعاعیان بر لنینیسم بر دو پایه استوار بود:
-۱لنینیزم به کمونیسم نمی رسد
-۲روشنفکر انقالبی و بخش آگاه طبقه کارگر باید باید با شروع جنگ مسلحانه پیشتاز از اندک جنگی به انبوه
جنگی برسد .طبقه کارگر را به آگاهی برساندحزب را سازمان بدهدودر جنگی طوالنی مدت طبقه کارگر
سازمان انقالبی خودرا بسازد.و با پیروزی در انقالب بعنوان پیشتاز مناطقی که طبقه کارگر در میدان انقالب
نیست ،طبقه کارگررا به انقالب بکشاندو در یک انقالب جهانی فزاینده از مرز انقالبات رهائی بخش و
سوسیالیستی بگذرد تا به کمونیسم برسد .
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از سوی چریک های فدایی خلق حمید مومنی مسئول پاسخ گویی می شود و جزوه »شورش نه،قدم های
سنجیده در راه انقالب «را می نویسد و از اصول لنینیزم دفاع می کند و انقالب فزاینده و جهانی شعاعیان
رارد می کند.

پایه های آراء مومنی:
انقالب اکتبر انقالبی سوسیالیستی بود نه کودتا-۲انقالب اکتبر توانست ماشین دولتی تزاری را نابود کند و با برقراری شورا ها ماشین دولتی طبقه کارگر را
ایجاد کرد
-۳ارتش سرخ ارتش طبقه کارگر بود
-۴سوسیالیسم در شوروی مستقر شده است اما اندیشه های روزیونیستی بعد از مرگ استالین در حزب و
دولت ریشه دوانده است
 -۵انقالب سوسیالیستی در یک کشور شدنی است
-۶انقالب فزاینده بمعنای صدور انقالب است و غلط است .

پاسخ شعاعیان
شعاعیان در پاسخ مومنی جزوه پاسخ های نسنجیده را می نویسد و ضمن پذیرش انتقاداتی از اصول
شورش دفاع می کند .
متدولوژی بحث ها
در  ۳کتاب انقالب،شورش نه،و پاسخ های نسنجیده،عام ترین مقوالت مارکسیستی مثل ؛
طبقه،روشنفکر،روشنفکر انقالبی،حزب ،تضاد ،ارتش،مورد بحث قرار می گیرد.
کاری نو و بدیع در جنبش چپ که اگر در حال و هوای دیگری جز سال های  ۵۰بود به نتایجی بس نیکو می
رسید  .اما با شهادت مومنی و شعاعیان این بحث ها در نیمه راه رها شد .
در مجموع متودولوژی هر سه کتاب آموزنده است

بیراهه ها
در ضمن بحث بعضاًمهار از کف می رود و جدل به تندی و تلخی کشیده می شود اما دوباره هردو از بیراهه
ها بر می گردند و بحث را از سر می گیرند .
این جدل های تند و بیراهه ها با توجه به نبود یک سنت تاریخی در بحث های تئوریک در جنبش امر خیلی
عجیبی نیست  .در فراز و نشیب این پوملیک عصبانیت هایی خودرا نشان می دهند که بالفاصله جای خودرا به
استدالل ها ی منطقی و بقول شعاعیان دلنشین می دهد.

حق با که بود
در یک بحث تئوریک و عام نه یک بحث سیاسی و خاص نمی توان به ضرس قاطع گفت حق با کیست و کدام
سوی بحث به خطا و کدامیک به صواب است  .بخش های از این مباحثات یک طرف می تواند نه طرف دیگر
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را که خواننده را قانع کند اما داور نهایی در این بحث ها زمان است  .زمان و زندگی است که نشان خواهد
داد کدام اندیشه به صوابتر است واز چشمه زالل حقیقت مشروب می شود .
مهم شنیده شدن و تحمل شنیدن است امری که شعاعیان درآن روز گار تنگ حوصله با کمی بی حوصلگی از
حمید اشرف می خواست .
در بزرگی حمید مومنی و مصطفی شعاعیان شکی نیست  .نه بخاطر ان که از جنس و سنخ روشنفکران
دغلکار و اپورتونیسم نبودند .و هردو چون دو پهلوان در کشاکش نبردی نابرابر شهید شدند بلکه از آن رو که
چون دو کمونیست بزرگ برای بهروزی مردم خود بمیدان آمدند و تالش کردندتا راه سعادت را برای مردم خود
باز کنند.
شعاعیان به ما آموخت هیچ شخصیتی مقدس نیست و می شود یکی از بزرگترین متفکران مارکسیسم را به
چالش فراخواندو در یک خرده گیری ناب نشان داد که در کجا به خطاست .
نقد اودر روزگاری که لنین چون پیامبری بزرگ می درخشید کاری پر خطر بود.اما شعاعیان سامورایی بزرگی
بودکه بزرگترین ویژه گی او جسارت او بود.
شعاعیان در آن روزگار با صدای بلند می اندیشید و اندیشه های خودرا با تند ترین واژه ها بیان می
داشت .او اهل در پسله حرف زدن نبود .
 -۱کتاب چریک های فدایی خلق به روایت اسناد ساواک
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داستان عبداهلل پنجه شاهی
اصل ماجرا
رفیق سیادتی که در جریان تصرف رادیو به شهادت رسید در سال ۵۴خانه اصلی اش شناسایی می شود و
اومجبور می شود شب را بخانه عبداهلل پنچه شاهی برود که از زیر جمع های اوست .سیادتی آن شب از
رابطه غیر تشکیالتی عبداهلل با هم تیمی اش ادنا ثابت مطلع می شود  .سیادتی به عبداهلل اعتراض می کند.
و فردا سیادتی بار دیگر به حوزه رهبری وصل می شود .و جریان را بارفیق نظام ؛عباس هاشمی؛و هادی؛
رفیق غالمیان لنگرودی؛ در میان می گذاردو رهبری وقت تصمیم می گیرد عبداهلل حذف و ادنا ثابت اخراج
شود.
ادنا ثابت بعدا به سازمان پیکار رفت ودر سال ۶۰اعدام شد .رفیق هادی در سال ۶۰هنگامی که چاپ خانه
اقلیت ضربه خورد به شهادت رسید .رفیق سیادتی هم که در فتح رادیو کشته شد.

چگونه این تصفیه فیزیکی را تبیین کنیم
آن هایی که این تصفیه را ترور می نامند قبل از دادگاه حکم خودرا صادر کرده اند .تصفیه در ادبیات
تشکیالتی با ترور یکی نیست.
در مرحله بعد باید دید زاویه تحلیل این مسئله کجاست:.
قضاوت سیاسیقضاوت تاریخیمرحله بعد باید دید مبنای این قضاوت چیست
نخست فهم یک پدیدهدوم داوری اخالقی نسبت به آنمرحله آخرباید دید که این قضاوت چه دید زمانی دارد
قضاوت یک پدیده از زاویه امروز-قضاوت یک پدیده در کانتکست زمانی خودش

تخطئه:
داوری نسبت بیک پدیده:
بدون فهم آنبا یک قضاوت سیاسیو کندن آن از ظرف زمانیشتخطئه کردن است  .و تخطئه نقد نیست.
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مراحل نقد:
فهم پدیدهبررسی پدیده در کانتکست زمانی خودش-داوری برای آموزش .که به آن داوری تاریخی می گویند.

فهم زندگی چریکی
برای فهم زندگی چریکی باید دید
چریک چیستچریک کیستمبارزه مسلحانه بعنوان یک شیوه مبارزه از دل شرایطی بیرون آمد که عنصر پیشتاز همه راه هارا آزموده و به
بن بست رسید.و شرایط را این گونه جمع بندی کرد:
-۱تشکیل حزب به سیاق حزب بلشویک در ایران شدنی نیست
-۲شیوه های سنتی مبارزه دیگر پاسخگو نیست
 -۳توده و طبقه به عنصر پیشتاز بی اعتماداست
-۴توده گرفتار طلسم دو مطلق است :شکست نا پذیری رژیم و ضعف خود
پس وظیفه پیشاهنگ شکسنت طلسم دو مطلق رژیم و جلب اعتماد توده و طبقه است.
مبارزه از اندک شروع می شود ورفته رفته با بمیدان آمدن توده وطبقه به انبوه می رسد.موتور کوچک موتور
بزرگ را به حرکت وامی دارد.
شکل سازمان با توجه به شدت سرکوب از آنجا که پیشاهنگ بایک رژیم نظامی روبروست نظامی است.و
جوهره کار هم نظامی است .هم نظامی و هم سیاسی ست .اما امر سیاسی از امر نظامی جدا نیست و
سیاست از دل امر نظامی بیرون می آید.
پس استراتژی رسیدن به ارتش توده ایست  .و واحد این ارتش در شروع مبارزه چریک است

خانه تیمی
مبارزه مسلحانه دو وجه دارد
چریک شهریچریک روستاییچریک روستایی در مناطق آزاد شده در کوه و جنگل مبارزه می کند و محدودیت های چریک شهری را ندارد.
اما چریک شهری باید پایگاه خودرادر دل شهر درست کند .که تسامحا ً به ان در ابتدا خانه تیمی می گفتند .و
بعد این نام به پایگاه تبدیل شد که درست تر بود.

90

پس خانه بمفهوم رایج آن در کار نیست ومراد پادگان است یعنی جایی که چریک سنگر بسته است و آماده
رزم است.
فرم زندگی هم بیانگر شکل نظامی آن بود .آمادگی بیست و چهارساعته  ،کشیک و نگهبانی،آماده گی
جسمانی،تمرین سالح،مطالعه،برنامه نویسی روزانه.
از،آن جایی که گرفنت خانه مستلزم سفید سازی و توجیه کار بود یک زن چه بعنوان همسر و یا مادر الزم
بود،در همین حد .

مرحله داوری
۱عشق و فردیت
طرح عشق و خواسته های فردی و نیاز های انسانی برای یک چریک که عمر متوسطش حدود شش ماه
بود.امری واقعی نبود  .طرح این قبیل مسائل مربوط است به دوران زندان و شکست و سر بر آوردن
اپورتونیست هاو لیبرالیزه شدن مبارزه.
خیلی مسخره است که از زمین و آسمان آتش ببارد و ما فیل مان یاد هندوستان بکند که با غرایز جنسی مان
چه باید بکنیم.
در حالی که با کلت و سیانور می خوابیم و به خیابان می رویم.
وجه دیگر این ماجرا دشمن جراری ست که هم می کشد و هم بی آبرو می کند .وبی آبرو کردن مهم تر است
از کشنت  .چراکه پشت جبهه را باید از بین ببرد.
 -۲اخالق چریکی
در یک جنگ نابرابری که بین رژیم و پیشاهنگ در جریان است برد رژیم در آن ست که اجازه ندهد پیشاهنگ
خودش را به توده برساند .پیشاهنگ هم می داند که اگر توده وطبقه پای بمیدان انقالب نگذارند او قادر نیست
این جنگ راببرد.پس هدف اصلی رسیدن و نرسیدن به طبقه خاموش است که باید بیدار شود.یک راه زدن
دست هایی ست که برای پیوند با توده وارد میدان شده است وکشنت وزندانی کردن چریک راه دیگر بی آبرو
کرده وبی حیثیت کردن چریم در نزد مردم .مثل کشاندن چریک بپای میز ندامت و مصاحبه های تلویزیونی .ویا
اعالم فساد اخالقی و یا دینی .
حساسیت چریک ها در این مورد درست بوده است ،تکیه بر اخالق و در پیش گرفنت نوعی زندگی مرتاضانه.

چه باید کرد
-۱اخراج
کاری که در سالهای بعداز  ۵۸شدنی بود .و مواردی بهمین سیاق رفتار شدو وبعد همین آدم های تصفیه
شده سر ازآن حزب بال اشکال در آوردند تحت عنوان تحول ایدئولوژیک.
اما در ان سال ها اخراج چریک یعنی سپردن گوشت دست گربه  .دستگیری و ندامت وآبروریزی ،و بخطر
افتادن جان یک عده.
 -۲فرستادن افراد خاطی به خارج از کشور
و این بر می گشت به امکانات و تن دادن افراد خاطی به نظر سازمان
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-۳تکرار ناپذیر کردن این خطا
ترس رهبری سازمان از تکرار شدن این خطا هم در تصمیم گیری دخیل بود .
می گویند و بکرات این داستان تکرار می شود که چه گوارا یک چریک شانزده ساله ای را که در جنگل از
غذای گروه دزدی کرده بود دستور داد تیرباران کنند .من از صحت و سقم این داستان بی خبرم اما برایم
قابل توجیه است که برای یک هدف بزرگتر ما ناچاریم تصمیم های زشت بگیریم.زندگی یک نفر فدای زندگی
صد نفر .

جمع بندی کنیم
بدون شک این تصمیمی سخت ودردناک برای رهبری وقت سازمان بوده است  .وبدون شک با شناختی که ما
از تک تک آن جان های پاک داریم آن ها روی همین راه ها فکر کرده اند و در اخر باین نتیجه تلخ رسیده اند.
آیا ما خوشحالیم از این واقعه  .هر گز .آیا ما پنجه شاهی را بخاطر این اشتباهش محکوم می کنیم .
هرگز .و آیا ما رهبری را محکوم می کنیم .هرگز.
ما شرایط را محکوم می کنیم .کسانی را که مسببین اصلی این شرایط بودند .شاه و ساواکو تمامی آن مار و
کژدم های طبقه حاکم را.
این تصفیه نقطه درخشانی در تاریخ مبارزات ما نیست.به آن افتخار نمی کنیم .اما آن را می فهمیم.واز آن
درس می گیریم.اما آن را پیراهن عثمان نمی کنیم  .و کآلن مبارزه درخشان را زیر سئوال نمی بریم.
اشتباه پنجه شاهی و تصمیم رهبری وقت در کانتکست شرایط مرگبار آن سال ها امری قابل فهم و اجتناب
ناپذیر از هر دو سو بود.
یک نکته
داستان پنجه شاهی از دو زاویه دیگر هم بررسی شده است:
-۱عده ای ریشه این تصفیه را حسادت هادی به عبداهلل دانسته اند.که بیشتر از آن که دیدگاهی قابل تعمق
باشد نشان از روح پر کینه و پر غرض و مرض این موجودات دارد.
 -۲دیدگاه دیگر بر این باور است که بخشی از مرکزیت سوم گرایشات توده ای پیدا کرده بود و می خواست
خودش را از دست معتقدین به مشی چریکی راحت کند .به همین خاطر با کیش دادن هادی به طرف عبداهلل
که هر دو طرف داران مبارزه مسلحانه بودند موفق شد ضزبه ای جدی به این تفکر در مرکزیت بزند .
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تاریخ را درست بخوانیم؛
ودرست هم بنویسیم
پیمان وهاب زاده در کتاب» پرویز صدری؛نمایی از یک زندگی سیاسی « که پژوهشی در مورد زندگی پرویز
صدری است به دو نکته اشاره می کند که در مقدمه اش بر کتاب هشت نامه به چریک های فدایی خلق این دو
نکته مورد پژوهش قرار گرفته است .
درکتاب هشت نامه که نامه های مصطفی شعاعیان به سازمان چریک های فدایی خلق ایران است .این دو
مسئله مورد بررسی خسرو شاکری هم قرار گرفته و تا حدود زیادی هم عقیده اند .
اما قبل ازآن که وارد مسائل طرح شده بشویم ببینیم پرویز صدری که بود.

پرویز صدری که بود
در  ۱۵بهمن سال ۱۳۲۱در تهران بدنیا آمد .پدر و مادرش هر دو معلم بودند.
از طریق برادر بزرگش مصطفی که از اعضا حزب پان ایرانیست بود با سیاست آشنا شد .به شنا هم عالقه
مند بودو در رشته شنای پروانه مقام دوم کشوری را کسب کرد.
در سال  ۱۳۴۰دیپلم ریاضی گرفت و به انستیتوی تکنولوژی تهران رفت تا متالوژی بخواند .در این جا بود که
با مصطفی شعاعیان و بهزاد نبوی آشنا شد .
با برخاسنت دوباره جبهه ملی دوم او بهمراه شعاعیان در سازمان دانشجویی جبهه ملی فعال شد.
در سال  ۴۱به کمک زلزله زده گان بوئین زهرا رفت.
پس از سرکوب سال  ۴۲او نیز چون دیگر هم نسالنش به فکر راهی نو برای حرکت افتاد.
در سال ۴۶از سربازی آمدو کارگاهی ریخته گری درست کرد .که کارش ساخت پوسته نارنجک بود.
تاسال۱۳۴۹در هنرستان آموزش ریخته گری می داد.
در سال ۴۶گروهی معتقد به مبارزه مسلحانه را پی ریخت.در این گروه شعاعیان ،بهزاد نبوی رضا عسکریه
شرکت داشتند .بعد ها این جریان بنام جبهه دموکراتیک ملی نامیده شد .
در سال ۵۱بهمراه شایگان و شعاعیان و بهزاد نبوی جبهه دموکراتیک خلق را درست کردند.بعد از دستگیری
بهزادنبوی در سال  ۵۱پرویز مخفی شد.
در سال  ۵۲با حمله ساواک و شهادت عده ای گروه از هم پاشید.و بازماندگان گروه ازجمله شعاعیان به
چریک های فدایی ملحق شدند اما پرویز با آن ها نرفت او با شیوه مبارزه فدائیان موافق نبود .
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تا سال  ۵۴که دیگر کسی نشانی از او ندید فعال بود و بنظر می رسید در حال انجام کاری است وناگهان
برای همیشه از دید دوست و دشمن ناپدید شد .

جدال جزنی و شعاعیان ؛دروغ یا واقعیت
وهاب زاده در مقدمه کتاب هشت نامه به چریک های فدایی خلق تحت عنوان» تک اندیشی شعاعیان و چپ
آیینی« از جنگ بین شعاعیان و جزنی سناریوی منسجمی می سازد که پایان آن طرد و انزوای شعاعیان
است .آیا براستی این گونه بوده است ؟پژوهش خواهیم کرد ،اما در تمامی نوشته های جزنی یک بار از
شعاعیان تحت عنوان »گروه جریان«برخورد دیگری نمی بینیم.نه در بررسی های جزنی در مورد جبهه ملی
دوم و سوم ونه بعد .از یاد نبریم که جزنی تاریخ  ۳۰ساله را از سال های  ۴۹به بعد در زندان می نویسد.
شعاعیان نیز در تمامی نوشته هایش نه خوب و نه بد نامی از جزنی نمی برد.آن هم شعاعیان با آن روحیه تند
وتیزی که داشت ،امکان نداشت با جزنی برخورد هایی در این سطحی که وهاب زاده مدعی آن است داشته
باشد و از آن در نوشته هایش یادی نکند .با آن عادت عجیبی که شعاعیان در ثبت وقایع داشت و هر
برخوردی را مکتوب می کرد .ضمن آن که شعاعیان اهل کوتاه آمدن و زیر سبیل در کردن و نان قرض دادن و
نان به نرخ روز خوردن نبود  .او بطور کلی از این اخالق اپورتونیستی مبرا بود .
نخست به سناریوی وهاب زاده نگاه کنیم؛
» در همین سال ها بود که جزنی پس از خواندن برخی از تحلیل های گروه جریان به استهزا جریان را
مارکسیست های آمریکایی نامید۱«.؛
همین گزاره در کتاب »پرویزصدری،نمایی از یک زندگی سیاسی« نیز تکرار می شود؛
» برچسب مارکسیسم آمریکائی را بیژن جزنی در تاریخ سی ساله برای تمسخر شعاعیان همه گیر
کرد ۲«.؛
در این دو گزاره چند نکته غیر دقیق هست .نخست آن که طبق روایت ایرج واحدی پور که با بیژن نزدیکی های
بسیار داشت ودرآن سال ها فعال بود :جناح چپ دانشجویی جبهه ملی ،مصطفی شاعیان و خط او را
مارکسیسم آمریکایی می شناختند.؛۳؛نه بیژن  .دوم آن که گروه به نام شعاعیان شناخته نمی شد که کسی
بخواهد شخص اورا خراب کند  .و در آخر ،زمانی جزنی تاریخ سی ساله را نوشت و این کتاب در سطح
جنبش خوانده شد که گروه پروسه منحل شده بود و وجود خارجی نداشت .
جزنی خود چنین می نویسد :
» شعاری که به این ترتیب از طرف حزب کمونیست داده می شد این بود؛اگر نگوئيم زنده باد
امپریالیسم آمریکا،زنده باد بورژازی کمپرادور بگوئیم :پیروز بادبورژازی کمپرادور،پیروز باد امپریالیسم
آمریکا .این تجزیه و تحلیل نام حزب کمونیست ایران را به مارکسیست های آمریکایی تغییر داد«۴؛
جزنی در این گزاره به عنوان یک تاریخ نویس دارد یک جریان سیاسی را توضیح می دهد و مدعی نیست که
به نظر او باید آن ها را مارکسیست های آمریکایی نامید  .ریشخند و استهزایی هم در کار نیست.
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فرض دیگرآنست که جزنی نه در حین نوشنت تاریخ  ۳۰ساله که در همان سالهای  ۴۲-۴۳این نام گذاری را
انجام داده است پس باید شعاعیان منبع این خبر باشد یا او با واسطه این امر را منتسب کند به جزنی .
بببینیم شعاعیان چه می گوید؛
» نام مارکسیست ها را دربیرون از ؛جریان؛خود بخود رویمان گذاشتند .ولی ضمنا چون بر این باور
بودیم که میان دوامپریالیسم آمریکاو انگلیس بایستی با امپریالیسم آمریکا علیه امپریالیسم انگلیس متفق شد
ناچارا ً کار را بدانجا کشاندکه کسانی که صمیمانه دوست دارند مسائل نظری را با هوچیگری خیابانی و
روزنامه ای درهم آمیزند پسوند آمریکا را نیز به مارکسیست ها افزودند و ترکیب پر شگون مارکسیست های
آمریکایی را ساختند«۵
نه جزنی و نه شعاعیان ،هیچ کدام برگه ای رو نمی کنند که چه کسی یا کسانی این نام را به جد یا به استهزا
یا هوچیگرانه برگزیدند  .پس منبع مقدمه نویس  ۸نامه به چریک ها کیست .
ادامه دهیم:
» اما برخورد جزنی با شعاعیان نیز باید به گوش شنوندگان آن زمان نیز رسیده باشد .باری تاثیر
فوری برخورد جزنی با شعاعیان و همفکرانش همانا منزوی کردن شعاعیان در جبهه ملی دوم بود .همین امر
آخری انگیزه جزنی در تحقیر شعاعیان بوده باشد .افزون بر این توصیف توهین آمیز جزنی -که چون گویای
یکی پنداشنت اندیشه و اندیشه گر است جز ترور شخصیت نمی تواند باشد .اثر ویرانگرش را تا سال های
بعد بر رابطه های شعاعیان حفظ کرد ۶«.
کدام برخورد؟آیا این برخورد فیزیکی بود ،مسلحانه بود،یا نظری؟این کوشندگان که باید به گوششان رسیده
باشد چه کسانی هستند .در کدام آثار مکتوبشان این برخورد را برای ثبت در تاریخ آورده اند.
در کدام آثار جزنی و شعاعیان ما رد پایی از این برخوردمی بینیم اگر برخوردی در این سطح صورت گرفته
راوی کیست.؟
نه روایت جزنی از گروه »جریان«و نه روایت شعاعیان و نقد او از جریانات جبهه ملی دوم و سوم رد پایی از
این برخورد نمی بینیم  .شعاعیان کسی نبود که هر برخوردی را بدون جواب بگذارد و مکتوب نکند .آن قدر هم
شجاعت داشت که بگوید:جزنی غلط بودن تحلیل حمایت از امپریالیسم آمریکا و بورژازی کمپرادور را به او
گوشزد کرده است و او آشکارا اعالم نکند الاقل در سال ۵۰به بعد ،که او درست می گفته است و او می
پذیرد.
دیگر آن که چه کسی گفته است شعاعیان در جبهه ملی دوم منزوی شده است  .به »تزی برای تحرک« او
نگاه کنیم و ببینیم که او در سطح باالی جنبش با سران نهضت آزادی و رهبران درجه اول مذهبی مثل آیت اهلل
میالنی ،خمینی و شریعتمداری مرتبط بوده است.پاسخ نامه اورا از دکتر مصدق هم که داریم که خطاب به او
می گوید»:الحق به اوضاع ایران واردید«
ادامه دهیم:
» سال ها بعد به هنگام نگارش تاریخ سی ساله برخورد تحقیر آمیز جزنی تا حد اتهامی جدی علیه
شعاعیان و یارانش در جریان قرار گرفت،اتهامی که دیگر نمی توان آن را از دید رقابت ایدئولوژیک توجیه
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کرد  .در تاریخ سی ساله جزنی پس از نام برخی از اعضای »جریان«از این محفل به نام پروسه مارکسیست
لنینیست های ایران یاد می کند.یعنی با یک چرخش قلم دو محفل بسیار متفاوت را یکی می گیرد.جزنی از
پروسه مارکسیست لنینیست های ایران به درستی به منزله گروهی پلیسی یاد می کند که دامی بود برای
شناسایی و دستگیری فعاالن چپ در سال های چهل .ترفند قابل توجه جزنی در آنست که با آن که از پروسه
و مارکسیست های آمریکایی به عنوان دو جریان یاد می کند اما تو گویی یکی هستند۷«.
در این قسمت مقدمه نویس به سه نکته اشاره می کند:
-۱زدن اتهام
-۲رقابت ایدئولوژیک
-۳زدن ترفند
بین جزنی و شعاعیان در سال های ۴۰به بعد در جریان جبهه ملی دوم و سوم رقابتی وجود نداشته است هر
دو جزء جناح چپ جبهه ملی بودند و اختالف همه با رهبری جبهه ملی بود .جزنی در تاریخ  ۳۰ساله هیچ
اشاره ای به در گیری خود با شعاعیان نمی کند شعاعیان نیز در کتاب»چند نگاه شتابزده «که به قضایای
جبهه ملی دوم و سوم می پردازد اشاره ای به چنین در گیری ندارد.
در سال  ۵۰ببعد که شعاعیان از لنینیسم فاصله می گیردو به صاحب نظری مستقل تبدیل می شودجزنی
چهار سالی است که در زندان بسر می بردو از هر نوع رقابت ودر گیری با شعاعیان دور است .
حال برسیم به ترفند جزنی و گردش قلم او .نخست نگاه کنیم به تاریخ ۳۰ساله جزنی:
» پروسه مارکسیست لنینیست ایران بین سال های۳۶-۳۸تشکیل شد.در سال  ۱۳۳۸اثری از جانب
این محفل منتشر شدبه نام» تحلیل حزب توده ایران« که حزب را حزبی خرده بورژایی وبا ایدئولوژی خرده
بورژایی ارزیابی می کرد.و مهم ترین اشتباه حزب را عدم درک مارکسیسم می دانستند
طی سال های ۳۹-۴۱در این محفل انشعابی رخ دادکه خودرا حزب کمونیست ایران می نامید و؛»چه باید
کرد« را منتشر کردند۸.
در سال ۴۳ظاهرا»پروسه«که به »جریان«نیز شهرت داشت خودرا منحل ساخت.مارکسیست های آمریکایی
نیز خودرا منحل کردند .این تصمیم به این خاطر گرفته شد که دیگر هیچ کس حتی زعمای خود این محافل
نمی توانستند انکار کنندکه پلیس از همه چیز آن ها اطالع دارد«۹
پس جزنی بین پروسه و مارکسیست ها و حزب کمونیست ایران که به مارکسیست های آمریکایی معروف
بودند ولی خود گروه ،خودرا مارکسیست ها می نامیدند،تفاوت قائل است و آن ها را یکی نمی گیرد .دوم آن
که برخالف وهاب زاده که سازمان پروسه را یک جریان پلیسی مثل تشکیالت تهران حزب توده می داند ،یک
سازمان پلیسی نمی داندبلکه می گوید؛پلیس از همه چیز آن ها اطالع داشت .
اطالع داشنت پلیس که می تواند به علت ولنگ و بازی یک گروه ویا نفوذ پلیس در یک گروه باشد،فرق بسیار
دارد با تشکیالت تهران که یک تشکیالت پلیس ساخته بود .
به راستی درک نثر ساده جزنی نیازمند »تو گویی« و »من می گویم«دارد؟خوشمزه تر آن که در دهان جزنی
گذاشته می شود که »جزنی به درستی پروسه را یک گروه پلیسی می داند«۱۰
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در حالی که چنین نیست و جزنی برپلیس بودن این جریان به صراحت چیزی نمی گوید.ادامه دهیم:
اما مقدمه نویس ول کن معامله نیست و هنوز دالیلی دارد که »یکی انگاشنت محفل مطالعاتی توکلی -
شعاعیان که از سر بی نامی به نام »جریان«شناخته می شد با پروسه مارکسیست -لنینیست های ایران
فراتر از یک خطای تاریخ نگارانه است  .به چه دلیل،پس دلیل می آورد:
»جزنی در کتابش به شرحی از گروهی می رسدکه آن هم به سبب بی نامی به »گروه تربت حیدریه«یا
گروه »دامغانی-راد«مشهور بودند
جزنی دستگیری اعضا و متالشی شدن این گروه را در سال ۴۷به»جریان«یا »پروسه«نسبت می دهد« .
نخست آن که جزنی این دو گروه را یکی نمی کیرد .پس بهتر است مقدمه نویس بار دیگر تاریخ  ۳۰ساله را
درست بخواندتا ببیند که جزنی بین پروسه و مارکسیست های آمریکایی فرق قائل است .
دوم آن که دستگیری این گروه را به گروه پروسه نسبت نمی دهد.تا مقدمه نویس دلیل بیاوردکه در سال ۱۳۴۳
پروسه منحل شده بود و در سال  ۱۳۴۷وجود خارجی نداشت .
نگاه کنیم به تاریخ  ۳۰ساله بیژن جزنی:
»گروه دامغانی -راد:
گروه تربت حیدریه
منوچهر دامغانی در دانشکده پزشکی با گروه معروف به پروسه آشنا شد و به عضویت آن در آمد .در جبهه
ملی فعالیت می کرد .از سویی دیگر راد دانشجوی دانشکده علوم بود،از طریق فعالیت های صنفی به فعالیت
های جبهه ملی کشانده شد.راد روابط مخفی با دامغانی و پروسه داشت.
پس از فروکش کردن فعالیت ،راد در تماس با دامغانی تصمیم می گیرد مشی قهر آمیز را پیاده کند و از آن
جا که اعضا و طرفداران »پروسه«در زمینه مسائل ایدئولوژیک مشی چینی را برگزیده بودنددر صدد تدارک
جنگ چریکی دهقانی برمی آیند و درتربت حیدریه مزرعه ای می خرند
در مزرعه تربت حیدریه عالوه برچندین مرد ،دو زن نیز رفت و آمد داشتند .رفتار این عده دهقانان را مشکوک
کرده بود.خبر هایی به ژاندارمری و پلیس می رسد  .از سویی دیگر پروسه در جریان کل فعالیت های این
گروه بود .وبا نفوذی که پلیس در آن داشت ،حرکات این عده را نیز زیر نظر داشت  .در سال ۴۷ژاندارمری به
مزرعه تربت حیدریه رفت و پسر ها را همراه یک دختر باز داشت کرد۱۱«.
به هر رو ی» پروسه« در سال۴۳به شکل یک تشکیالت سیاسی منحل شده است .جزنی از لفظ ظاهرا سود
می برد و می گوید؛ظاهرا ً خودرا منحل کردند  .اما عناصر و اعضا ی آن مثل راد و دامغانی که از اعضا ی
سابق پروسه بودند در جریان فعالیت های هم بودند .خبر ها از همین روابط غیر تشکیالتی به پلیس می
رسید .
جزنی به ضرس قاطع نمی گوید،پروسه یک گروه پلیسی است بلکه از نفوذ پلیس حرف می زند .واین حتی و
حتی بیشتر از این مورد قبول شعاعیان ومقدمه نویس کتاب نیز هست .
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اما توطئه های جزنی به زعم مقدمه نویس بر علیه شعاعیان پایان نمی گیرد و عضو گیری شعاعیان را به
خاطر»اندیشه های رادیکال و تروتسکیستی اورا امری خطرناک می داند«۱۲
با این همه مقدمه نویس »راهی برای دانسنت این امر ندارد که آیا هشدار جزنی هرگز به اشرف رسید یا این
که بریدن ارتباط سازمان با شعاعیان به ابتکار خود اشرف انجام گرفته است«۱۳
به هر روی شناخت جزنی از شعاعیان ،شناخت رودررویی نبوده است .نهایت در حد همان خط مشی
مارکسیست ها بود  .در تمامی تاریخ  ۳۰ساله جز همین مورد جزنی نامی از شعاعیان نمی برد .ودر واقع
نکته قابل بحثی نمی بیندکه مطرح کند .ضمن آن که دستگیری جزنی در سال ۴۶او را از مدار تحوالت ودر
گیری های ایدئولوژیک خارج از زندان دور می کند .
از سال  ،۵۰-۵۲که شعاعیان به چریک ها می پیوندد رد لنینیسم از سوی او مسئله چریک ها و بیژن
نیست .آن ها در حال جنگ مرگ و زندگی با رژیم اند.
شعاعیان زمانی برای چریک ها مطرح می شود که او خود خواستار پیوسنت به چریک هاست .همان طور که
در نامه هایش مشهود است این تمایل از سوی بقیه گروه بویژه مرضیه احمدی اسکویی بوده است .هر چند
مقدمه نویس این پذیرش از سوی اشرف را بعنوان یک رهبر پراگماتیست»فرصت طلبانه«می داند.
اما اپورتونیسمی در کار نبود .تمایل پیوسنت در تمامی گروه بوده است .حتی اسکویی به شعاعیان فشار می
آورد که با چریک ها برای او قرار ثابت بگیرد.
چریک ها شعاعیان را می پذیرند .شرط او را هم قبول می کنندو می پذیرند که کتاب انقالب شعاعیان را در
سازمان به بحث بگذارند .
و بر خالف نظر مقدمه نویس بعد از پذیرش در صدد خالی کردن زیر پای او نبودند .طبیعت کار چریکی یا
بطور کل هر سازمانی تقسیم نیروها بین شاخه های مختلف بر اساس نیاز ها است .قرار نبود جریان
شعاعیان به شکل یک فراکسیون مستقل در بین چریک ها فعالیت کند .این کار شدنی نبود .شعاعیان نیز
خود خواستار چنین کاری نبود  .اگر دروحدت فرقه دمکرات وحزب توده ،فرقه به شکل یک فراکسیون وارد حزب
شد وتا آخر این فراکسیون با قدرت به حیات خود ادامه دادبرای این بود که نیرو هایی خارج از حزب در این
امر دخیل بودند.
در آخر نقل قولی که مقدمه نویس به حمید اشرف نسبت می دهد ازآن اشرف نیست ،مربوط است به علی اکبر
جعفری مسئول شاخه مشهد و شعاعیان.هموست که به شعاعیان می گوید:
»ببین رفیق جون ،جنبش هنوز سخت ناتوان است  .بگذار تا اندازه ای رشد کنیم و نیرو بگیریم  .آن گاه
خوب هرکس هر نظری داشته باشد آزاداست که بگوید «

تالش از پی هیچ
معروف است که می گویند برای فهم کاپیتال بهتر است روشنفکران آن را از انتها بخوانند و کارگران از ابتدا.
وبنظر این کمترین این حکم شامل تحقیق پیمان وهاب زاده راجع به زندگی شهید پرویز صدری هم می
شود .چرایش را به تفصیل خواهم گفت .و بعد خم می شوم روی راستی ها و ناراستی های گزاره های ارائه
شده توسط او و مرحوم خسرو شاکری.
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عاقبت پرویز صدری
از سال  ۵۴ببعد نام ونشانیاز او در دست نیست .و این نشان می دهد که بدون شک به شهادت رسیده
است  .اما چگونه ؟این پاسخ را قاعدتا ً باید در جمع بندی پژوهش پیمان وهاب زاده به آن برسیم  .راه درازی
که خواننده گذر به گذر با وهاب زاده آمده است تا با خانه آخر برسد .حال ببینم وهاب زاده چه می گوید:
-۱آیا صدری در میان کشته شدگان ناشناس پایگاه های فدایی توسط ساواک بوده است .هرگز
 -۲آیاعکس های شکنجه شده گان درخانه بهار ؛معروف به خانه سرهنگ زیبایی ؛متعلق به صدری بوده
است .هر گز.
-۳آیا صدری توسط ساواک کشته شدو ساواک مرگ اورا پنهان کرده است .احتمال ضعیف.
 -۴آیا گفته مامور ساواک به حسن صدری،برادر پرویز ،که اعظم روحی آهنگران گفته است پرویز پس از
جدایی شعاعیان به شهرستان رفته و شواهد از تصفیه پرویز اطالع می دهند درست است .جای تردید دارد.
-۵آیااین خبر که در سال  ۵۸در منزل مشاوربنی صدر فرد ناشناسی به نسرین صدری می گوید پرویز
تصفیه شد و جسدش در اسید حل شد پذیرفتنی است .راوی که ناگهان ناپدید می شود.هرگز.
 -۶دو منبع :یک پرسش و یک احتمال.تصفیه به چریک ها نسبت داده می شود
 -۷طبق روایت انوش صالحی در فاصله سال ۵۳تا ۵۴سه نفر تصفیه شدند .یکی از این افراد صدری
بود .منبع نا معین وشواهد امر قابل استناد تاریخی نیست.
 ۴ -۸نفر درسازمان چریک ها تصفیه شدند :عبداهلل پنجه شاهی،اسدو دوتن دیگر ذهن ما ناخودآگاه بطرف
صدری و منوچهر حامدی کشیده می شود .با این همه نمی توانیم این ادعا ها را مستند کنیم.
-۸نامه منتشر شده از سوی ساواک در تاریخ  ۱۳۵۵/۲/۳۰حتی اگر ساخته ساواک باشد مضمون آن لزوما
نادرست نیست.
حسن نوروزی و یوسف زرکاری و خشایار سنجری عاملین تصفیه ها بودند.
حسن درتاریخ ۱۹دی ۵۲یوسف زرکاری در تاریخ ۱۷بهمن  ۵۲خشایار سنجری در  ۲۳فروردین  ۵۴کشته
شدند.که با تاریخ گم شدن پرویز نمی خواند.
فرد دوم را علی اکبرجعفری کشت .جعفری خود در  ۲۰اردیبهشت  ۵۴کشته شددر حالی که طبق نظر شاهدان
عینی صدری تا سال  ۵۴زنده بوده است.
با مرور تمامی شقوقی که وهاب زاده پس از کلی پژوهش بما می گوید چیزی نیست جز سئوال های بی پاسخ
که بر ابهام ما می افزاید و این حق خواننده است که در پایان از خود و وهاب زاده بپرسد حاصل این پژوهش
چیست ؟

اشکال کار در کجاست
اگر بپذیریم که هدف نخستین وهاب زاده از این پژوهش نورتابانیدن بر بخش تاریکی از تاریخ معاصر بوده
است ،که این کار بخودی خود جای سپاس بسیار دارد،باید بگویم در این کار توفیقی نداشته است .
بدون شک وهاب زاده در مرحله تدارکاتی کار با جمع آوری فاکت ها و مصاحبه ها باید به این درک می رسید
که ابهامات همچنان بقوت خود باقی است .و راه رفنت برلبه تیغ پایانش افتادن در وادی پرسش های بی پاسخ
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است  .مگر این که فرض بگیرم فرض محال ،هر چند فرض محال خود محال نیست،که هدف دیگری در ذهن
وهاب زاده بوده است .
راه درست آن بود که وهاب زاده در جایی که اطالعات روشنی در میان نیست .شرایط حکومت و جنبش را در
سال  ۵۴تحلیل می کرد و از تحلیل شرایط به پایان کار پرویز صدری می رسید .

روایت دیگر:خسرو شاکری
»در همین زمان )پس از انتشار انقالب توسط مزدک در ایتالیا( یکی از همکاران شعاعیان به نام پرویز
صدری ناپدید شد.و تا مدت ها این گونه به نظر می آمد وی بایستی توسط همان ساواک کشته شده باشد.
پس از سقوط رژیم سابق از طریق بررسی ثبت اسناد ساواک می بایستی محل دفن آن ها مشخص می شد
که چنین نبود.آن چه انگشت اتهام را متوجه فدائيان می کند نامه ای است که حمید اشرف به اشرف دهقانی
در خارج از کشور نوشته است  .در یورشی به اقامتگاه آنان میکرو فیلمی به دست آمد که حمید گفته بود سه
نفر عناصر ناصالح محاکمه و تصفیه شدند.
یکی از این سه تن بدون تردید منوچهر حامدی دیگری صدری و سومی فرد جوانی بود که شناخته نشد«۱۴
ببینیم دالیل و ماخذ شاکری چیست :
شاکری می گوید ،پرویز صدری را ساواک نکشته است  .به چه دلیل؟
در اسناد ساواک نام محل دفن نیست..
آيااسناد ساواک را شاکری دیده است ،هرگز.آیا ساواک قتل های غیر قانونی اش را مکتوب می کرد .هرگز.مگر منزوی از افسران حزب توده را که توسط عباس شهریاری به دام ساواک افتادو گویا دریافته بودشهریاری عامل ساواک است .توسط ساواک کشته نشد؟
مگر دکتر اعظمی را ساواک نکشت ؟در کجا زمان و مکان دفن آن ها ثبت شده است .؟
آیا در اسناد ساواک از اینان نامی هست .؟
آیا وقتی در تپه های اوین  ۹نفر از رهبران فدایی و مجاهدین تیرباران شدند در اسناد ساواک چه چیزی
مکتوب شد ۹» .زندانی هنگام فرار کشته شدند«
آیا قتل عمدسعید کرد قراچه لو و محمود وحیدی و محمدرضا کالنتری در اسناد ساواک ثبت شده است .ومحل دفن و تاریخ مرگ آنها معلوم است ؟.هرگز.
دلیل دوم شاکری چیست؟
میکرو فیلمی است که ساواک مدعی است پلیس آملان از خانه ای که اشرف دهقانی در آن ساکن بود بدست
آورده است.
آیا شاکری خود این میکرو فیلم را دیده است .هرگز.آیا ادعای ساواک برای یک تاریخ نویس جدی مالک است .هرگز.
ایا در این میکرو فیلم نامی از منوچهر حامدی و پرویز صدری آمده است  .هرگز100

آیا می شود اتهامی به این سنگینی را به حدس و گمان بیان کرد .هرگزدلیل سوم شاکری چیست؟
یکی از دوستان شعاعیان مدعی است که افسری در زندان به بهزادنبوی گفته است صدری را فداییان کشته
اند.
آن دوست شعاعیان کیست ؟نام ونشانی دارد .هرگز.آن افسری که به نبوی خبر داده است نام ونشانش چیست ؟آیا روایت غیر مستند می تواند ابزار کار تاریخ نویس باشد .هرگزآیا پرویز صدری عضو سازمان چریک ها بوده است .هرگز-آیا خسرو شاکری دراین بررسی در هیئت یک تاریخ نویس ظاهر شده است .هرگز.

حوزه تاریخ ،حوزه سیاست
کار پژوهشگر تاریخ ،حوزه تاریخ است .حوزه ای که با جستجوی پر وسواس حقیقت سر و کار داردو جایی
برای حب وبغض،دوستی و دشمنی و بطور کل جایی برای تصفیه حساب های شخصی و سیاسی نیست..
در حوزه سیاست ما می توانیم دوستی و دشمنی های مان را نشان دهیم که از یک جریان سیاسی خوش
مان می آید یا بدمان می آید .چرا که حوزه سیاست حوزه جاری و ساری آدم ها و جریانات است  .اما حوزه
تاریخ حوزه در گذشتگان است .حوزه ای است که بازیگران آ ن از دسترس ما دورند .امکان دفاع از
خودرادیگر ندارند.قصد محاکمه ای هم نیست  .واگر هم باشد برای عبرت و حکمت است .
ما از حوزه تاریخ نقب می زنیم به امروزمان و می آموزیم که کرده ها و ناکرده های پدران مان چه بوده
است .و ما امروز باید از چه افزاری سودببریم و چه کنیم.
اگر امروز پرویز صدری و مصطفی شعاعیان را می خوانیم قصدمان تخطئه حمید اشرف نیست .می خواهیم
بدانیم آن ها چه کرده اند و چرا.و اگر ما امروز اینجائیم چرائيش رابیابیم تا دوباره در همان چاه و چاله
نیفتیم.
قرار نیست پشت سر صدری و شعاعیان سنگر بگیریم و به خانه دیگران سنگ بزنیم .
این سنگ پرانی ها جایش د رحوزه تاریخ نیست .واگر یک پژوهشگر این را نفهمد به ارزش کارش لطمه ای
جدی خواهد خورد.

داستان آن دونامه
-۱در ۲۶و  ۲۸اردیبهشت ۵۵خانه های تیمی چریک های فدایی خلق مورد هجوم ساواک قرار گرفت و در
تاریخ  ۲۹اردیبهشت و اول خرداد۵۵در روزنامه های کیهان و اطالعات و رستاخیز دو نامه از چریک ها چاپ
شد که در آن چریک ها به جاسوسی و ترور  ۳نفر از اعضا خود اعتراف می کنند.
 -۲فرستنده نامه اکبر )حمید اشرف(و گیرنده نگار)اشرف دهقانی (است.

تاریخ ها و تناقضات
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-۱چریک ها در دوم خردادطی اطالعیه ای هردو نامه راجعلی دانستند .نخست آن که آن ها اعضا خودرا
دوست خطاب نمی کنند.
دیگر آن که در نامه ها آمده است»وضعیت آن ها درحضور رفقای تیم شماره۳بررسی و منجر به صدور حکم
اعدام سه نفر شد«و این اشتباه دوم ساواک بود .در سازمان تیم ها شماره گذاری نمی شدند.
-۲سید محمد روحانی در کتاب »نهضت امام خمینی« مدعی می شود که اشرف دهقانی در
تاریخ۱۳۵۴/۱۰/۲۳در آملان دستگیر می شودو میکرو فیلم های همراهش توسط پلیس آملان ضبط و به ساواک
تحویل داده می شود .اگر این ادعا درست باشدتاریخ نامه ها به شرح زیر است:
۱۳۵۴/۱۰/۲۳۱۳۵۵/۱/۱۷به فرض که چنین نامه ای نوشته شده باشدچگونه ممکن است نامه ای در تاریخ  ۱۳۵۴/۱۰/۲۳نوشته شود
وهمین نامه در آملان در همین روز از اشرف دهقانی توسط پلیس آملان گرفته شود .در حالی که فرستادن این
نامه به شکل رمز توسط پیک های سازمان حداقل یک ماه طول می کشید تا به خارج از کشور برسد.
دیگر آن که نامه دوم در تاریخ ۱۳۵۵/۱/۱۷نوشته شده است .
 -۳اشرف دهقانی در ان زمان در لیبی زندگی می کرد .او برای شرکت در کنگره هفدهم کنفدراسیون به آملان
رفت  .چه ضرورتی داشت اسناد محرمانه سازمانی را با خود به آملان ببرد که می دانست ممکن است توسط
پلیس آملان کشف و ضبط می شود.
-۴مازیار بهروز مدعی می شود؛ ۱۵این نامه ها را علی اکبر جعفری برای حرمتی پور نماینده دیگر چریک ها
در خارج از کشور فرستاده است و منبع او حسن ماسالی از فعالین کنفدراسیون است ۱۶.
علی اکبر جعفری فرد شماره دو چریک ها بود که در اردیبهشت۵۴در حین برگشت به مشهد تصادف کرد و به
شهادت رسیدو نمی توانست دو نامه در بهمن  ۵۴و فروردین  ۵۵بنویسد.
در روایت های بعدی اکبر می شود حمید اشرف و نگار می شود اشرف دهقانی .
-۵در فاصله سال های  ۵۱-۵۵کادر های زیادی از چریک ها دستگیر شدند و اگر ساواک به اسناد و
اعترافاتی در زمینه جاسوسی و تصفیه داخلی می رسیدافشا می کرد و نیازی به این دو نامه نداشت.
 -۵رمز نویسی یکی از اصول پایه کار چریکی بود  .فرستادن نامه به شکل عادی وآن هم در مورد تصفیه های
سازمانی و جاسوسی بیشتر به شوخی شبیه است  .اسناد بدست آمده از یوسف زرکاری د ر ۱۷بهمن  ۵۲و
از موتور منفجر شده حمید اشرف در  ۲۵تیر  ۵۴که در اسناد ساواک آمده است همه به رمزند.

خطایی دیگر
خسرو شاکری معتقد است چون نام پرویز صدری در اسناد کشته شده گان ساواک نیست پس باید فدایی ها
اورا کشته باشند.اما روشن نمی کند صدری را فدایی ها به چه مناسبتی باید بکشنداو که عضو چریک ها
نبود.
مگر در شهادت دکتر اعظمی شکی هست .در کجای اسناد ساواک نامی از روز شهادت و محل دفن او
هست.
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ابوالحسن شایگان پسر سوم فاطمه سعیدی که طبق اسناد ساواک زنده دستگیر و باز جویی شد .در کجای
اسناد ساواک رد پایی از محاکمه و اعدام و محل دفن او هست .

نگاه کنیم به استدالالت دیگر در کتاب دیگر:
محمد کاسه چی نامش در لیست شهدای سازمان فدائيان اکثریت نیست  .اما در لیست شهدای چریک هایفدایی و گروه اشرف دهقانی هست .تفاوت در دولیست ممکن است شهادت به علت تصفیه باشد۱۷.
احمد افشار نیا که جسدش در جاده قزوین -زنجان پیدا شد ممکن است تصفیه شده باشد)۰۱۸.در اسنادساواک هیچ سندی دال بر ارتباط او با چریک ها نیست(
حسن توسلی که جسد او در بهمن  ۵۴پشت سینما شهباز پیدا شد ممکن است تصفیه شده باشد) ۱۹.دراسناد ساواک او را وابسته به مجاهدین اعالم کرد ه اند(.چرا که اکثریت نام اورا در لیست شهدای خود آورده
است اما چریک های فدایی نیاورده اند .پس امکان تصفیه او هست .

کلید گشایش کار
برای فهم حادثه باید در بطن حادثه بود .بحث های آکادمیک مارا بجایی نمی رساند و بر ابهامات ما می
افزاید .داستان زندگی و شهادت پرویز صدری راز سر به مهری نیست .تا ارواح نا شناس از پس پشت
سیاهی ها بیایند وما را از راز های پنهان آگاه کنند .فی املثل بما بگویند صدری را فدایی ها کشتند و
جسدش را در اسید حل کردند  .و نا گهان راوی دود بشود و به هوا برود و کسی نداند که او که بود ودر این
میهمانی شام مشاور بنی صدر در سال  ۵۸چه می کرد .زمان هملت گذشته است وارواح یاری رسان ما
نیستند .
اما کافی است تاریخ را درست بخوانیم  .وحادثه را همانطور که هست فهم کنیم تا به درک دقایق برسیم .
اگر پیمان وهاب زاده کتاب» شکنجه گران سخن می گویند «را بدرستی خوانده بود  .تهرانی شکنجه گر
ساواک به روشنی بما می گوید در سال های  ۵۴ببعد چه اتفاقی افتاده است .
کلید گشایش کار در فهم دو مسئله است:
 -۱تغییر استراتژی ساواک
-۲مبارزه محفلی
استراتژی ساواک تا سال  ۵۴براین اصل استوار بود که دستگیر کند و زیر شکنجه اطالعات بگیرد تا در
نهایت به متالشی کردن سازمانی برسد.اما از سال  ۵۴ببعد چریک ها از مرحله تثبیت گذشتند و ساواک
مجبور شداستراتژی خو درا از متالشی کردن سازمانی به نابودی فیزیکی تغییر دهد .پس سعی می کرد
چریک ها در خیابان یا زیر شکنجه از بین ببرد و خودش را از دست حقوق بشر راحت کند .
نگاه کنیم به اعترافات تهرانی
» از اواسط سال  ۵۴شاه خائن برای این که از شدت تبلیغات علیه رژیم اوبه مناسبت گام های
انقالبیون در ایران بلند شده بود کاسته شود ،دستور داده بود که کادر های همان سازمان ها را در خیابان به
رگبار ببندند .دیگر حتی دستگیری و اطالعات از آنها مطرح نبود۲۰«.
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»در تاریخ  ۱۵یا  ۱۷اردیبهشت  ۵۷سعید کرد قرچورلو ،محمودوحیدی و محمد رضا کالنتری دستگیر
شدند….بعد از دو روز ازغندی گفت چون قرار است هیئتی از طریق صلیب سرخ به اوین بیاینددستور داده
انداین سه نفرکشته شوند…قرص های سیانور را که توسط سجده ای از کمیته مشترک داده شده بود به آن
ها دادیم و گفتیم قرص مسکن است…آنهارا در بهشت زهرا دفن کردند…فکر نمی کنم به نام حقیقی دفن
شده باشند چون جواز دفن را خود کمیته صادر می کرد«۲۱
»..در اوایل سال ۵۳محمود نمازی از دانشجویان صنعتی شریف شناسایی شدو در پیگیری یک باب خانه
در خیابان نواب و یک باب خانه در قزوین شناسایی شد …انوشیروان لطفی *محمود نمازی،منصور فرشیدی
دستگیر شدند و خشایار سنجری به شهادت رسید ….بعد از دو سه روز عطار پور آمد گفت هرسه باید
بمیرند«۲۲
از سویی دیگر در این دوران بعلت سرکوب وحشتناک ساواک محافل نمی توانستند آن قدر رشد کنند که خود
به سازمانی مستقل تبدیل شوند ونمی توانستند به سازمان مادر ملحق شوند و یا کسانی مثل پرویز صدری و
شعاعیان اختالف مواضع داشتند .پس در محافل می ماندند و در گیر و دستگیر و شهید می شدند مثل
شعاعیان و صدری .
صدری بعد از متالشی شدن گروهشان به فدایی ها ملحق نشد  .با آن ها اختالف مواضع داشت  .تالش می
کرد سازمان را احیا کند  .در همین رابطه یا دستگیر و زیر شکنجه کشته شد و یا هنگام دستگیری همانطور
که خودش می گفت با سیانور بزندگی اش خاتمه داد و ساواک اورا به شکل نا شناس یا بعمد و یا غیر عمد
بخاک سپرد تا رد پایی از او مثل دکتر اعظمی باقی نماند.

مظلومیت پرویز صدری
مظلومیت پرویز صدری در این نیست که چگونه وکجا وتوسط چه کسانی به شهادت رسیده است  .تمامی این
داستان ها ذیل زندگی آگاهانه او قرار می گیرد که سرنوشتش با کمی اختالف همین می شد که شد .
مظلومیت پرویز صدری و مصطفی شعاعیان در استفاده ناجوانمردانه از شهادت آن هابرای تصفیه حساب
های سیاسی است.
بگذاریم شهیدان در بستر رویا و عاطفه و خاطره قومی ما همچنان سرافراز زندگی کنند .خواب آن ها را
آشفته نکنیم .آن که از پشت سر ما می آید خود قضاوت خواهد کرد برتمامی کرده ها و نا کرده های ما .
منابع
-۱هشت نامه به چریک های فدایی خلق-به همت خسرو شاکری  :ص۱۱
-۲بیژن صدری-نمایی از یک زندگی:پیمان وهاب زاده
-۳ایرج واحدی پور :بیژنی که من می شناختم.ص۲۳۴
-۴بیژن جزنی -تاریخ سی ساله
-۵همان کتاب نامه هشتم
-۶صفحه  ۱۲مقدمه وهاب زاده
-۷وهاب زاده -ص ۱۲مقدمه
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 -۸گفته می شود این جزوه کار مشترک محمد توکلی و شعاعیان است
 -۹تاریخ  ۳۰ساله -جزنی
 -۱۰وهاب زاده -همان مقدمه
 -۱۱تاریخ  ۳۰ساله -جزنی
-۱۲وهاب زاده همان
 -۱۳وهاب زاده-همان
-۱۴خسرو شاکری-کتاب  ۸نامه ص۳۰
-۱۵مازیار بهروز ۱۵نوامبر ۲۰۰۸
-۱۶حسن ماسالی-کتاب سیر تحول جنبش چپ در ایران و عوامل بحران مداوم آن»-ص-۲۴۱
 -۱۷محمود نادری -کتاب چریک های فدایی خلق
 -۱۸محمود نادری -همان کتاب
- ۱۹محمود نادری همان کتاب
-۲۰شکنجه گران سخن می گویند:قاسم حسن پور-ص۲۵۳
 -۲۱شکنجه گران-همان کتاب-ص۲۲۷
 -۲۲شکنجه گران -ص۱۷۸
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جادوی نام ها
باید از جادوی نام ها سخن بگویم .نام هایی که می درخشند و محیط خودرا روشن می کنند و نام هایی که
از ظلمات جهان می آیند و با دیدن آن ها می توانیم بفهمیم که بخش تباه شده و شیطانی روح آدم یعنی چه .
در سال ۱۳۳۱دو نفرکشته شدند:
-۱احمد طالقانی
-۲عابد اصلی

احمد طالقانی که بود
احمد طالقانی جزءگروه امیر موبور بود  .که همراه منصور افشار و محسن مشکین موی ماموریت داشتند
تجمع های توده ای ها را بهم بزنند.و از فروش روزنامه های حزبی جلوگیری کنند.
سازمانده اصلی این گروه های فشار مظفر بقایی بود که نماینده مجلس بود و لیدر حزب زحمتکشان هم بود .
در تظاهرات دانش آموزان هوادار حزب توده در  ۴اذر  ۱۳۳۱احمد طالقانی روبروی سفارت ترکیه توسط یک
کارگر توده ای کشته شد.

عابد اصلی
عابد نوجوانی هواداران حزب توده بود .کفاش بود  .و در ساعات فراغتش روزنامه کانون جوانان دموکرات را
می فروخت .
گروه امیر موبور به تالفی قتل احمد طالقانی عابد را به ضرب زنجیر و چاقو به قتل رساندند.
احمد طالقانی کشته شد هم چنان که عابد اصلی کشته شد .آن ها در دو جبهه مخالف هم بودند .
احمد کشته شد در حالی که بدرستی نمی دانست برای چه کشته می شود  .اما عابد می دانست کجا
ایستاده است و چرا.

گالوست زاخاریان
زاخاریان از تئوریسین های حزب توده بود .همان بود که جزوه معروف »در باره  ۲۸مرداد«را نوشت .
کودتا شده بود و اونیز چون دیگر توده ای ها دستگیر شده بود .به زندان لشگر زرهی فرستاده شد .زندانی با
 ۹سلول انفرادی و  ۹بند عمومی و حمام های مخروبه ای که دیگر حمام نبودند بلکه محل شکنجه بودند .
فرم کارهم روشن بود .روی زندانی آب می ریختند و او را از سر تا به پا به شالق می بستند .
دستبند قپانی می زدند و از پشت آویزان می کردند .
موی اسب داخل آلت تناسلی مردان می کردند.
وخرس به جان زنان توده ای می انداختند .
زاخاریان یک شب در یکی از همین حمام ها زیر شکنجه کشته شد و پناهی بازجوی او جسد او را درچاه
انداخت .
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پناهی که بود
پناهی گروهبان بود  .از بازجو های رکن  ۲ارتش بود . .بعد ها پناهی نام خودرا تغییر داد و حسینی شد  .و
با نام دکتر حسینی از شکنجه گران بلند آوازه ساواک شد .
نام واقعی اش محمد علی شعبانی بود ودر سال ۱۳۰۲در گلپایگان بدنیا آمد  .تا کالس چهارم ابتدایی بیشتر
درس نخواند.و به ارتش رفت و با درجه گروهبانی در رکن  ۲ارتش مشغول بکار شد .
پس از تاسیس ساواک در سال  ۱۳۳۶به ساواک منتقل شد و در اداره سوم مشغول بکار شد  .مدتی مدیر
داخلی اوین بود و خود شخصا در بازجویی زندانیان سیاسی شرکت می کرد  .در پی بوجود آمدن کمیته
مشترک در سال ۱۳۵۱به کمیته مشترک رفت.در شوک الکتریکی و آپولو استاد بود اما تخصص اصلی او زدن
کابل به کف پای زندانیان بود .
حسینی هنگام دستگیری در ۲۴اسفند  ۵۷خودکشی کرد .و مدتی بعد در بیمارستان شهربانی مرد.
بد نیست سیاهه سنگدالن آن روزگار را کامل کنیم:استوار ساقی،علی اصغر زمانی،سرهنگ
سیاحتگر،،سرهنگ زیبایی،لیقوانی،ساالری،و رضا جناب رئيس زندان لشگر  ۲زرهی.
اینان در روزگار سلطنت محمد رضا پهلوی مظاهر پلیدی بودند و ظلمات و سیاهی را در روح وجان آدمیان
می کاشتند .

علی امید
مردی کوچک اندام بود .که برخالف جثه اش روحی بزرگ و نامی بلند آوازه داشت .
کارگر بود  .و زندگیش ازسنخ زندگی هایی بود که مارکس از آن بعنوان زندگی پرو مته ای یاد می کرد .
در زمان رضا شاه در سال های ۱۳۰۶-۷بهمراه یوسف افتخاری و رحیم همداد اعتصاب بزرگ نفت را رهبری
کرد بهمین خاطر دستگیر و زندانی شد .
تاسقوط دیکتاتوری در زندان بود .ودر طول این  ۱۴سال با همان لباسی که به زندان آمده بود با همان لباس
هم از زندان بیرون رفت.و در این مدت آن قدر این لباس را وصله کرده بود که دیگر لباس اصلی قابل
تشخیص نبود  .بهمین خاطر همه او را علی گاندی صدا می کردند  .که بود .
بعد از آزادی بهمراه یوسف افتخاری »اتحادیه کارگران جنوب « را سازماندهی کرد .و بعد به شورای متحد
کارگران پیوست .که زیر نفوذ حزب توده بود.
امید می پنداشت طبقه کارگر باید در اتحادش حق خود را طلب کند .پس در پی تشکل و سازمان دادن طبقه
کارگر بود .بعد از کودتا هنگام خروج از کشور دستگیر شد .
سرهنگ زیبایی شکنجه گر معروف به او می گفت»:برای چه می خواستی بروی شوروی .می خواستی بگویی
قهرمان کارگران ایران هستی تا از تو مجسمه بسازند«.
اما امید قهرمان بود  .و قهرمان نیازی به ساخته شدن مجسمه اش نداشت  .مجسمه قهرمان در یاد ها و
خاطره های مردم یک کشور ساخته می شود .
علی امید در زندان شکنجه بسیار شد  .در زندان قزل قلعه علی اصغر زمانی که در تباهی بلند آوازه شده بود
و سر بازجوی رکن  ۲بود به امید می گفت»:علی تو آدمی نیستی که به من اطالعات بدهی .تو مدال بامبول
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بازی تبلیغات حزب توده ای ،مثل ژولیوس فوچیک  .من می خواهم این مدال را خراب کنم وتو باید تنفرنامه
بنویسی«
امید را شکنجه می کردند و بعد از شکنجه او رادر گوشه ای ایستاده نگاه می داشتند و جارویی بر گردنش
آویزان می کردند تا آگر خواست بخوابد دسته جارو زیر چانه اش فرو برودو از خواب ایستاده او جلو گیری
کنند.
امید  ۷۰سالش بود که از زندان آزادشد .معروف است که می گویند :در شب سال نو یکی از سال های
زندانش در زندان قزل قلعه فریاد زده بود »:این شانزدهمین سال است که با عشق به سوسیالیسم در زندان
بسر می برم«
علی امید بعد از آزادی در حمامی بعنوان کارگر مشغول بکار شد .و در همان جا هم مرد ،تنها و بی چیز .

فروتن،قاسمی،سغایی و کشاورز
جادوی نام ها آنی رهایم نمی کند .
بگذار از ماجرای آن سه تن و یک تن سخن بگویم .
احمد قاسمی،دکتر فروتن،سرگردسغایی،و دکتر فریدون کشاورز.
قاسمی و فروتن و کشاورز در فاصله سال های  ۱۳۲۰-۲۲به حزب توده پیوستند.و در ردیف رهبران درجه اول
حزب در آمدند.
دکتر فریدون کشاورز برادر کریم کشاورز بود از رهبران نامدار حزب کمونیست ایران .و خود نیز جزء
سرشناس ترین طبیب های اطفال کشور بود و به نوعی پزشک دربار بود .پیوسنت او به حزب برای حزب قدر و
منزلتی داشت .
دکتر فروتن کرسی بیولوژی دانشگاه تهران را داشت  .و فارغ التحصیل ممتاز از فرانسه بود .
قاسمی در اوج فقر فکری حزب می توانست آثار لنین را به زبان اصلی بخواند و قابلیت های تبلیغی خوبی
داشت .
اما منوچهر سغایی نظامی بود .سرگردی که در دادگاه ارتش خدمت می کرد و از اعضا سازمان نظامی
بود .
دکتر کشاورز بعد از ترور شاه در بهمن  ۱۳۲۷تحت تعقیب قرار گرفت .غیابی محکوم به اعدام شد و مجبور
شد از ایران خارج شود .
فروتن وقاسمی بدنبال اختالف در رهبری حزب از ایران خارج شدند .و سغایی بدنبال لو رفنت سازمان نظامی
حزب از ایران رفت.
و هر  ۴نفر از اعضاء شرکت کننده در پلنوم وسیع و معروف چهارم حزب در مسکو بودند که قرار بود برناکرده
های حزب قضاوت کند .
کشاورز در همان پلنوم فهمید افسار شتر کجاست و کنار کشید .به عراق و الجزایر رفت و از حزب اخراج شد
.و خود نیز طی نامه ای به حزب نوشت »:شرم دارم جزء رهبری حزب توده باشم«در الجزایر بخاطر رفاقتش
با هواری بو مدین کرسی اطفال دانشگاه الجزایر را پذیرفت و همانجا ماند.
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قاسمی و فروتن وسغایی در حزب ماندند تا اختالفات چین و شوروی .
رهبری حزب طی پرسشنامه ای از کادرها و مسئولین استعالم کرد که نظرشان در مورد اختالف چین و
شوروی چیست .
این  ۳تن طرف چینی ها را گرفتند که انقالبی تر بود .
اختالف چین و شوروی از کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی آغاز شد .بهانه،انتقاد خروشچف از کیش
شخصیت استالین بود ،که منظورش دیکتاتوری استالین بود .که چینی ها قبول نداشتند  .اما این رویه کار بود
،اختالف اصلی بر سر هژمونی در جنبش کمونیستی بود.
چین شوروی را متهم به رویزیونیسم و تجدید نظر طلبی کرد و جدا شد و بدنبال آن در جنبش کمونیستی
شکاف افتاد.
احزاب کشور های تحت سلطه امپریالیسم هم فهمیدند که تز همزیستی مساملت آمیز روس ها یعنی عدم
حمایت از انقالب .پس عده ای موضع گرفتند  .در حزب توده هم همین گونه بود .
روس ها توسط خبر چین های شان در حزب توده از نظرات این  ۳تن آگاه شدندو هنگامی که پلنوم حزب در
شوروی برگزار شد با این  ۳تن در فرودگاه برخورد بدی کردند .تمامی وسایل آن ها را بگونه ای بازرسی
کردند که تاآن روز سابقه نداشت .و این سیگنالی به رهبری حزب بود که نظر رفقای باال نسبت به این  ۳تن
چیست .
پلنوم دهم حزب بود و محل آن ویالی استالین تعیین شده بود پس همه شرکت کنندگان باید خودرا به مسکو
می رساندند و رساندند .در پلنوم اختالف آشکار شد  .رهبری حزب اعالم کرد از آنجایی که این  ۳تن کاری
خالف مقررات حزب انجام نداده اندو تنها بنا به درخواست حزب در نظر خواهی نظر خود را گفته اندحزب
تنها از دادن مسئولیت به آن ها خود داری می کند اما همچنان این  ۳تن عضو حزب خواهند بود .
غالم یحیی دانشیان رهبر فرقه دموکرات که از نظر روس ها بدرستی آگاه بود نپذیرفت و پیشنهاد اخراج داد .
رضا روستا رئيس شورای متحد کارگری و رادمنش دبیر اول حزب هم رای به اخراج دادند .
پلنوم اعالم تنفس دا د .در این فاصله کامبخش با کانال های ارتباطی خود درمسکو تماس گرفت  .دستور
اخراج داده شد .کامبخش در مشورت های قبلی اش به درستی متوجه نظرات روس ها نشده بود و فکر می
کرد مسئله را به حزب واگذار کرده اند .اما این گونه نبود .پس او و کیانوری نظر قبلی خود را که ماندن آن ۳
تن در حزب بود پس گرفتند .
ایرج اسکندی مقاومت کرد  .مسئله اخراج برایش قابل فهم نبود کاری برخالف اساسنامه حزب صورت نگرفته
بود .به او حالی کردند که اگر نپذیرد در حزب انشعاب خواهد شد و جناح قدرتمند حزب طرف آن هاست
رادمنش دبیر اول حزب،روستا رئيس بخش کارگری و غالم یحیی دانشیان رهبر فرقه  .پس اسکندری هم تن
داد و آن ۳تن اخراج شدند .
مدتی بعد انشعاب بزرگی در بخش اروپایی حزب صورت گرفت و سازمان انقالبی حزب توده با گرایشات
چینی بوجود آمد .بنیان گذاران این جریان :کوروش الشایی ،پرویز نیکخواه ،محسن رضوانی،مهدی خان بابا
تهرانی،محمود مقدم و چند تن دیگر بودند .
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سازمان انقالبی سعی کرد این  ۴تن را بسوی خود بکشاند  .پس تصمیم گرفتند فروتن و قاسمی و سغایی را
از آملان شرقی به آملان غربی بیاورند.
فروتن و سغایی با پاسپورت ایرج سمیعی و رهنما ،دو تن از اعضا حزب که به سازمان انقالبی پیوسته بودند
از آملان شرقی خارج شدند  .سمیعی و رهنما در مرز دستگیر و زندانی شدند .
قاسمی از حزب سوسیالیست آملان شرقی تقاضای خروج کرد و حزب موافقت کرد و قاسمی به آن دو تن
ملحق شد  .دکتر فریدون کشاورز هم از الجزایر آمد و همه به سازمان انقالبی پیوستند .
پیوسنت این  ۴تن به سازمان انقالبی فواید و مضراتی داشت  .دعوت کنندگان تنها فواید را دیدند ووقتی به
مضرات آن رسیدند دبه در آوردند .
فواید آن ،ضربه به موقعیت حزب در سطح جنبش بود و باال بردن منزلت سازمان انقالبی  .با حضور این  ۴تن
که از رهبران و مسئولین درجه اول حزب توده بودند نام سازمان که حزب توده انقالبی است مشروعیت می
یافت .
اما مضراتی هم داشت  .این  ۴تن هرکدام نزدیک به  ۲۰سال سابقه کار سیاسی -تشکیالتی داشتند وبا
حضور این افراد آدم هایی مثل نیکخواه و خانبابا تهرانی و مقدم محلی از اعراب نداشتند.پس بی اخالقی
شروع شد و تصمیم گرفتند آن ها را حذف کنند .
کشاورز در کنگره نخست سازمان انقالبی حذف شد  .بهانه این بود که کشاورز از آن جایی که صادقی را
می شناخت نه با اسم مستعار عباس که با نام واقعی اش صدا کرده است .بهانه دیگر آن بود که کشاورز
پزشک است و سازمان نیاز به کادر حرفه ای دارد  .کشاورز پذیرفت دست از طبابت بکشد و تمام وقت در
خدمت سازمان باشد .اما نه در آملان در کشوری دیگر برای سازمان کار کند.اما بهانه آوردند که مرکز
سازمان در آملان است و سازمان نیروهایش رابرای آملان می خواهد  .بهمین سادگی کشاورز حذف شد .
مدتی بعد سازمان در بلژیک کنفرانسی برگزار کرد که در آن مبارزه با رویزیونیسم در دستور کار بود .فروتن
و قاسمی و سغایی در مظان اتهام رویزیونیستی قرار گرفتند .
سازمان در خانه ای در پاریس آن ها را بحالت قرنطینه در آورد .و اجازه ندادند با کسی تماس بگیرند  .و آن
ها را از نظر مالی در مضیقه وحشتناکی قرار دادند  .و در آخر در کنفرانسی فوق العاده در بلژیک هر  ۳نفر
اخراج شدند .
زندگی آن ۳نفردر بلژیک به سختی و از طریق ترجمه آثار مائو می گذشت .
سغایی بیمار بود و امکان تهیه دارو نداشت در راه سفر به آملان شرقی ودرمان و دیدن خانواده اش در گذشت
مدتی بعد قاسمی در گذشت  .و فروتن هم که مدتی بود از او جدا شده بود از دنیا رفت .
نیکخواه به ایران آمد و در رابطه با ترور شاه دستگیر شد و  ۱۰سال حبس گرفت و در زندان بروجرد برید و
بخدمت رژیم درآمد و در سال  ۵۷بعنوان یک سلطنت طلب اعدام شد .
الشایی به ایرا ن آمد  .دستگیر شد و در زندان به ندامت رسید و به خدمت رژیم در آمد و از گردانندگان حزب
رستاخیز شد  .وبعدها در غربت بعلت بیماری سرطان درگذشت.
وجادوی نام ها آنی رهایم نمی کند.
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سمت درست تاریخ؛ بیژن جزنی و پرویز نیکخواه
پرویز نیکخواه مدیر مرکز خبر رادیو وتلویزیون در بامداد  ۲۲اسفند  ۵۷کمتر از دو ساعت پس از صدور حکم
دادگاه انقالب اسالمی در میدان تیر زندان قصر بهمراه  ۱۰نفر دیگر اعدام شد .

پرویز نیکخواه که بود
در سال  ۱۳۱۸در تهران بدنیا آمد.در نوجوانی بعضویت سازمان جوانان حزب توده در آمد .بعد به انگلستان
رفت و در دانشگاه منچستر مهندس شد .
در سازماندهی کنفدراسیون دانشجویان نقش برجسته ای داشت  .درسال  ۴۱از حزب توده جدا شد و به
سازمان انقالبی حزب توده که طرفدار چین بود پیوست .
در سال  ۴۳به ایران بازگشت و بهمراه دوستانش احمد منصوری،منصور پور کاشانی ،رسول مقدم،فیروز
شیروانلو »گروه یو ش «را درست کرد که تصمیم داشت جهت کار های پارتیزانی تحقیقاتی بکند.
در  ۲۱فروردین  ۱۳۴۴رضا شمس آبادی سرباز گارد شاهنشاهی در کاخ مرمر شاه را به رگبار بست
وخودش هم کشته شد .
پلیس در بررسی هایش به نام احمد کامرانی رسیدکه با رضا شمس آبادی دوستی داشت و کامرانی با گروه
نیکخواه در ارتباط بود .
این ترور هیچ ربطی به گروه نیکخواه نداشت  .گفته می شود گروه از طریق نیکخواه از قصد شمس آباد ی
مطلع بود و نیکخواه با ترور مخالفت کرده بود اما از آن جا که ترور ربطی به آن ها نداشت مسئله را جدی
نگرفته بودند .
ساواک این ترور را بهانه کرد تا با دستگیری نیکخواه و دوستانش ضربه ای به مخالفین و کنفدراسیون بزند .
پس پروژه ترور توسط گروه نیکخواه کلید خورد .
سازمان انقالبی از این امر استقبال کرد  .نفوذ در کاخ شاه تبلیغ خوبی برای قدرت نمایی در مقابل حزب
توده بود .بهمین خاطر تبلیغات وسیعی در جهت حمایت از دستگیر شدگان در سراسر جهان براه انداخته شد
نیکخواه در دادگاه خوش درخشید و در قد و قواره یک انقالبی ظاهر شد .
در دادگاه اول اعدام گرفت و در دادگاه دوم بعلت فشار مجامع جهانی حکم او به  ۱۰سال تقلیل یافت .
در پایان سال  ۱۳۴۶در زندان بروجرد شکست و تسلیم شد .
فرح ،همسر شاه در خاطراتش از دیدار نیکخواه با شاه می نویسد»:شاه به او گفت :مردک برای چه می
خواستی مرا بکشی و نیکخواه گفت:اشتباه کردم  .مرا ببخشید «.
بدرستی روشن نیست که این دیدار قبل از اعالم حکم دادگاه تجدید نظر است یا بعد از بریدن نیکخواه.
اما وقتی فرح می گوید»:شاه اورا بخشید و از مرگ حتمی نجات یافت« بنظر می رسد بعد از دادگاه اول
است یا این که فرح توالی تاریخی رویداد ها را فراموش کرده است .
اما اگر این دیدار بعد از بریدن نیکخواه باشد که بنظر می آید چنین است او بخشی از  ۱۰سال حبس اش
را کشیده بود و دیگر خطر مرگ اورا تهدید نمی کرد .
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جدا از پز تبلیغی فرح و روایت مخدوش او نکته مهم اما شرکت نیکخواه در بازی ساواک است  .چرا که
نیکخواه خود بهتر از همه می دانست ترور ربطی به او نداشته است .
پرسشی که در این جا وجود دارد این است که :چرا او به شاه حقیقت رانمی گوید و دست ساواک را رو نمی
کند .مگر این که بپذیریم این نمایش از قبل بین ساواک و نیکخواه هماهنگ شده باشد .
نیکخواه از درون زندان شروع به نامه نگاری در سطح جامعه می کند .
بهمین خاطر بیژن جزنی که همزمان با او در زندان است طی نامه ای او را نقد می کند .

نامه جزنی
این نامه درتاریخ ۴خرداد ۱۳۴۹نوشته شده است .
نخست کمی خم بشویم روی نکات مهم این نامه:
جزنی نامه های نیکخواه را از جنس نامه هایی می داند که توده ای ها برای رهایی از زندان می نوشتند .
جزنی اما چند سئوال مطرح می کند :
 -۱آیا نیکخواه نمی دانست مبارزه چه عواقبی دارد؟
-۲آیا نمی دانست زندان چگونه جایی است و تحمل زندان یعنی چه؟
اگر این ها را می دانسته است پس خودش را خوب نمی شناخته است .
نیکخواه درک روشنی از کشور و دستگاه حاکمه نداشتنیکخواه وقاحت را با شجاعت اشتباه می گیرد و از یاد می برد در دادگاه چه شعار هایی داده است و امروزچه می گوید .
نیکخواه قبل از زندان  ۳سال وقت داشت تا تمام ایران را بگردد و از تحوالت جامعه آگاه شود .حال چه شدهاست که درآن روزگار کور بوده است اما  ۲سال زندان چشمان او را باز کرده است .
سئوالی که مطرح می شود این است:
آیا دگرگونی نیکخواه حاصل زندان انفرادی است یا خاصت سلول های مغز او. نیکخواه درک کودکانه ای از مبارزه در داخل کشور داشت .  -برای او نخست کش مکش بین چین و شوروی مطرح بود ،معیار مبارزاتی اش را در همین اختالف اتخاذکرده بود .
 -نیکخواه در نامه اش از نسبی بودن مفاهیمی چون دموکراسی و توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی یادمی کند .اما از یاد می برد در دو قرن اخیر خودکامگی سد بزرگی در برابرپیشرفت ایران و یار بزرگی
برای استعمار بوده است.
 نیکخواه از عدالت اجتماعی و دموکراسی در جامعه ای حرف می زند که رژیمش بر پایه  ۲کودتا و سر کوبخونین مردم استوار است .
 مادامی که مبارزان از زندگی زحمت کشان الهام نگیرند و بخاطر آنان بار مبارزه را بر دوش نکشند  .و درزندان پیوند های عمیق خودرا با مردم زحمت کش حفظ نکنندنمی توانند مصائب زندان را تحمل کنند

دو راه:
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جزنی  ۲راه در پیش روی هر آدمی می بیند :
-۱پایداری ووفاداری به راه ملت.
 -۲تسلیم و نشسنت بر سر خوان نعمت
نیکخواه دومی را برگزید .
جزنی در آخر یک پیش بینی تاریخی می کند  ,و نیکخواه را نادمی می بیند که بزودی بر سر جا و مکان در
صفحه شطرنج هیئت حاکمه با دیگران ستیز خواهد کرد.
و در آخر می گوید»:طفلک نیکخواه چه زود جوانمرگ شد«.

نیکخواه پس از آزادی چه کرد
نیکخواه در زندان به این نتیجه رسید که انقالب سفید و در راس آن اصالحات ارضی از روش اپوزیسیون
بهتر است  .و ایران دارد در جاده تکاملی به پیش می رود .
بعد از آزادی به استخدام رادیو و تلویزیون در آمد تا از آن جا نقش شاه و مجموعه هیئت حاکمه را در توسعه
به گوش همگان برساند.
او بهمراه محمود جعفریان و منوچهر آزمون)توده ای های سابق(در زمره پیش قراوالن تحلیل علمی -
ایدئولوژیک پدیده انقالب سفیدو فلسفه آن شدند.
ووقتی شاه قرار داد سنت موریس را با شرکت های نفتی امضاء کرد،که به زعم بسیاری از کارشناسان به
ضرر ایران بودنیکخواه آن را پیروزی بزرگتر از ملی شدن صنعت نفت اعالم کرد .
وهنگامی که حزب رستاخیز درست شد او بهمراه داریوش همایون و محمود جعفریان به ستایش و درایت و
آینده نگری شاه پرداخت .و از آن پس در ردیف مهمترین تئوریسین های حزب در آمد .
با آغاز تحرکات انقالبی مردم نیکخواه در جبهه مقابل مردم از پیشرفت های بزرگ شاه سخت گفت.و در
سانسور مطبوعات نقش مهمی داشت .
با روی کارآمدن شریف امامی باند قطبی-نیکخواه از تلویزیون بر کنار شد .ودر خروج گروهی عوامل طراز
اول حکومت او در ایران ماند و در خانه اش دستگیر شد .
نیکخواه در دادگاه گفت »:من می خواستم یک رفرم ایجاد کنم .اما بتدریج بر من ثابت شد رژیم شاه یک رژیم
عمیقا ً فاسد است «.
در دادگاه پرویرز نیکخواه بعنوان مدیر سابق تلویزیون و سرپرست گروه تحقیق تلویزیون و نظریه پرداز
حکومت و مداح رژیم محاکمه شد  .کیفر خواست او شامل  ۴اتهام بود :
سانسور اخبار،نشر اخبار جعلی و تایید مشی جباراننقض حقوق اساسی مردمتبانی با قاتالنگزارش خالف واقع از وقایع و اشاعه اکاذیبدر کیفر خواست ،مقاله روزنامه اطالعات در بهمن  ۱۳۵۶و توهین به آیت اهلل خمینی و انتساب او به این مقاله
نیامده است اما در گزارش عفو بین امللل این مورد هست .
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نیکخواه چه باید می کرد
نیکخواه درک روشنی از جامعه و رژیم نداشت  .تز مائوئيستی محاصره شهر ها از طریق روستا ها کهخاص چین بود ربطی به روستا های ایران نداشت .
به کشور بازگشت تا انقالب دهقانی در ایران بر پا کند در حالی که اصالحات ارضی توسط دولت امینی و
ارسنجانی شروع شده بود و زمینه برای حرکت های دهقانی از بین رفته بود .اما این بمعنای بهشت موعود
شدن روستا ها نبود  .و همانطور که مسعود احمد زاده می گفت»:یک تضاد رفته بود تضادی دیگر جایش را
پر کرده بود« .سرمایه داری وابسته بهمراه فساد نهادینه شده پوست از گرده روستائیان می کند.
اما مشکل نیکخواه کپی برداری اش از انقالب چین نبود .چون هنوز گروه او به فاز عملی نرسیده بود .
به واقع سرنوشت نیکخواه را شمس آبادی با ترور ناموفق اش رقم زد .و نیکخواه قربانی توطئه ساواک شد .
شمس آبادی هنگام تیر اندازی به شاه کشته شد و دست ساواک باز شد تا با مخالفین رژیم تصفیه حساب
کند .
اگر نیکخواه درک درستی از مسائل داشت و اگر دردوران باز داشت به تحلیل مشخصی از ضعف ها و قدرت
های خود می رسید سرنوشت دیگری پیدا می کرد .اما در دادگاه وارد بازی ساواک شد و اعدام گرفت .در
دادگاه دوم اعدام شکسته شد و  ۱۰سال گرفت .

زندان بروجرد و باز شدن چشم ها
نیکخواه بنا به ماهیت طبقاتی اش دونده دو سرعت بود  .تا اینجا هم خوب دویده بود اما  ۱۰سال زندان
دو۱۰۰متر با مانع نبود وبلکه دو ماراتن بود  .و نیکخواه مرد این مرحله از مسابقه نبود  .چشمان نیکخواه نه بر
مترقی بودن اصالحات ارضی و نسبی بودن دموکراسی بلکه بر ضعف های خودش باز شد .و فهمید توان
تحمل حبس را ندارد  .پس نامه نگاری هایش به ساواک شروع شد .
شاید در ابتدا برای خوشایند ساواک و یا باال بردن قیمت بریدگی خود تالش داشت بعدی تئوریک به این
بریدگی بدهد  .اما کم کم بخودش امر مشتبه شد که رژیم مترقی است او هم همچنان انقالبی است تنها
فرقی که کرده است این است که او در انتخاب کمپ خود دچار خطا شده است و حاال دارد این کمپ را عوض
می کند .
ساواک که خود خدای این دوز وکلک ها بود خودرا به کوچه علی چپ زد که بله این طور است تا جنسی را که
مفت بدست آورده بود در بازار به قیمت خوب بفروشد ،پس نیکخواه را آنقدر باد کردند که او به این باور رسید
که ضعف او معرفتی بوده است و حاال که پی به حقانیت رژیم برده است باید در کنار حکومت بایستد و از
حکومت دفاع کند .
بار دیگر دست سرنوشت نیکخواه را وارد بازی دیگری کرد که بازی باخت باخت بود .
نیکخواه ظاهرا ً برده بود  .از زندان خالص شده بود و پست باالیی هم گرفته بود  .اما نمی دانست که خسر
الدنیا و االخرت شده است  .روحش را به شیطان فروخته بود و دیرنبود که جسمش را هم به گوشه تنگ وتاریک
بهشت زهرا بفروشد .

راه درست
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نیکخواه باید بازی ندامت را تا سال  ۴۹ادامه می داد و بمحض آزادشدن خودش را در غبار حادثه گم می
کرد  .انگار نه خانی آمده است و نه خانی رفته است .
ساواک هم زیاد پاپی او نمی شد ،اورا آزاد کرده بود بجایش استفاده تبلیغاتی برده بود .یک مدتی که می
گذشت ومی دید از او آبی گرم نمی شد ازخیر همکاری او می گذشت اما برای رسیدن به این مرحله نیکخواه
باید از دو وادی می گذشت :
آگاهی از ضعف ها و کمی های خودکشنت خود خواهی ها وجاه طلبی ها ی خود .و هردو این وادی نیازمند تزکیه نفس و آگاهی بود .

حمل یک تناقض
فارغ از تمامی توجیحات غلط یا درست نیکخواه از همکاری با رژیم،بر ما معلوم نیست که نیکخواه با
دستگیری خود و اتهام ترور شاه چگونه کنار آمد .
او بهتر از هرکس می دانست که ترور شاه یک تصمیمی فردی بوده است و ربطی به او و گروه او نداشت اما
این توطئه ساواک بود که ترور را به ریش او بست و حتی اورا به کاخ برد تا ترور را توضیح دهد.
گناه نیک خواه
د ردادگاه نیکخواه خودرا بی گناه دانست .اما ببینیم گناه نیکخواه چه بود .
نیکخواه درک روشنی از مبارزه با رژیم شاه نداشت .جز این ،درک روشنی هم از ضعف ها و قوت های
خودش نداشت .پس کم آورد و پرچم تسلیم را باال برد .
اگر نیکخواه در همین جا پرونده سیاسی خودرا می بست و بعد از آزادی از زندان به دنبال زندگی خود می
رفت همان گونه که جزنی در نامه اش اظهار تاسف می کند و می گوید »طفلک جوانمرگ شد «.ما از
جوانمرگ شدن او متاسف می شدیم و او را درسال ۴۸فراموش می کردیم .
اما نیکخواه چنین نکرد .سعی کرد بریدن خودرا تئوریزه کند .سعی کرد نشان دهدهمچنان انقالبی است .
تنها چیزی که تغییر کرده است پی بردن به اشتباهات خود است.و او راه درست را پیدا کرده است .پس در
کنار دیکتاتور قرار گرفت .
پرند زاهدی همسر او مدعی است که نیکخواه بعداز آزادی توسط ساواک ممنوع الخروج بود و ساواک بزور او
را واداشت در تلویزیون کار کند .
آیا زندگی و فعالیت نیک خواه از سال  ۱۳۴۹تا سال  ۱۳۵۶به این امر گواه می دهد  .هرگز .
او همان گونه که در کیفرخواست آمده است تمام قد در کنار دیکتاتوری ایستاد و از همه کار های او با تمام
قوا دفاع کرد .انقالب سفید را تایید کرد و اصالحات ارضی شاه را ابتکار شاه دانست در حالیکه اصالحات
ارضی کار دولت امینی بود .و آن هم با توصیه و فشار آمریکا.
از جشن های  ۲۵۰۰ساله دفاع کرد در حالی که صرف آن هزینه های سنگین برای یک ملت فقیر کارغلطی
بود قرار دادنفتی سنت موریس را که به گفته کارشناسان به ضرر ایران بود و توسط شاه امضا شد کاری
بزرگتر از ملی شدن صنعت نفت می دانست .و هنگامی که فضا بسته تر شد و نظام ایران تک حزبی شد
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بهمراه جعفریان و داریوش همایون به تلویزیون آمد و آن را ناشی از آینده نگری شاه دانست .و بعد درردیف
تئوریسین های حزب قرار گرفت و در حالی که تاسیس این حزب یکی دیگر از اشتباهات شاه بود .
نیکخواه مدعی است بتدریج پی به فساد سیستم برده است در حالی که او تا زمان بر کناری توسط دولت
شریف امامی از پرو پاگاندیست های بزرگ رژیم بود و تا زمان سقوط شاه در حالیکه تمامی خر مهره های
رژیم یکی یکی می آمدند و اعالم برائت می کردند او بر سر پیمان خویش با شاه ماند.
نیکخواه در این زمان نه قدرت تحلیل مسائل را داشت و نه از اپورتونیسم سابق اش چیزی در چنته داشت تا
شاه را رها کند و به رژیمی که در راه بود بچسبد کاری که دیگران کردند.

برائت از دو اتهام
نمی دانم که انتساب مقاله توهین آمیز روزنامه اطالعات در بهمن  ۵۶به قلم رشیدی مطلق در کیفرخواست او
بو د یا نه.
نویسنده این مقاله همایون نیکخواه بود که مشاور فرهنگی دربار و هویدا بود  .و تنها نسبتش با نیکخواه
تشابه فامیلی بود .
بعید نیست نام نویسنده درز پیدا کرده باشد و کارگزاران اسالمی همایون نیکخواه را همان پرویز نیکخواه
گرفته باشند.
اما باید گفت که نیکخواه چه در ترور شاه و چه در نوشنت این مقاله بی گناه بود و اگر از این بابت به او
خسارتی وارد شده است باید متاسف بود.

اشتباه نیکخواه
نیکخواه در زندگیش  ۳اشتباه بزرگ داشت :
-۱به گردن گرفنت ترور شاه  .هر چند گفته می شود در زمانی که او در تلویزیون بود خودرا ازاین اتهام مبریمی دانست .
اما این اعالم برائت از سوی او انعکاس نیافت و شنیده نشد .
 -۲اشتباه دو م او عوض کردن جبهه انقالب با ضد انقالب بود .نیکخواه باید بعد از آزادی زندگی عادی خودرا
پی می گرفت و از سیاست بهر شکلش با رژیم یا برعلیه رژیم خوداری می کرد .
 -۳اشتباه سوم او ماندن او در ایران بود .نیکخواه در همان روز هایی که سران رژیم در حال فرار بودند باید
از ایران خارج می شد او سه گناه بزرگ داشت :از گذشته خود بریده بود .به صف دشمن پیوسته بود و یکی
از بزرگترین مبلغین رژیم بود .و تمامی این ها در جو رادیکال آن روزگار گناه کمی نبود.

نیک خواه و جنبش روشنفکری
عباس سماکار در کتاب من یک شورشی هستم .می نویسد«:ابتدا قرار بود پرویز نیکخواه را ترور کنیم .بعد
منصرف شدیم و رفتیم به دنبال گروگان گرفنت فرح و ولیعهد».
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این وضعیت نیکخواه بین جریان روشنفکری جامعه است  .بریدن او از جبهه انقالب با هر تحلیلی که داشت و
پیوسنت به کمپ دشمن و ایستادن در صف مقدم مبلغین رژیم دهن کجی به تمامی کسانی بود که در حال
مبارزه با رژیم بودند .بنظر می رسید نیکخواه دارد از گذشته خود انتقام می گیرد .
از سویی دیگر غالمحسین ساعدی در نشریه الفبا در مورد دستگیری و مصاحبه اش توسط ساواک می گوید
» :نیکخواه مدیر این مصاحبه بود و سئواالت توسط او نوشته می شد«.که او نمی پذیرد و مصاحبه بهم می
خورد .و این کار چیز کمی نبود .ونمی شد با هیچ تحلیلی آن را توجیه کرد .

یک نکته
نیکخواه در دادگاه می گوید :دست من به خون کسی آلوده نیست .این یک کور فهمی سنگدالنه بود.
مگر قرار است که در یک رژیم آدمکش همه شکنجه گر وتیر خالص زن باشند .
یک سیستم از هزاران عامل درست می شود که در کنار هم قرار می گیرند و آن سیستم را آماده کار می
کند  .وهر کس بر اساس جایش در این سیستم ایفای نقش می کند .کار نیکخواه در تمامی این سال ها
ادامه کار کارگزاران شالق بدست رژیم در کمیته مشترک و اوین بود .البته این بمعنای این نیست که آن چه که
بر او رفت منصفانه بود .

یک مقایسه تاریخی :
جزنی و نیکخواه هر دو عضو سازمان جوانان حزب توده بودندهر دو تحصیالت دانشگاهی داشتندهر دو دردهه  ۴۰دستگیر شدندهر دو به  ۱۰سال حبس محکوم شدندجزنی ایستاد و به آرمان زحمت کشان وفادار ماند و توسط رژیمی کشته شد که نیکخواه آن را در شاهراه
تعالی و توسعه می دید.
نیکخواه اما  ۳سال بیشتر زنده ماندو به اتهام فساد در ارض تیر باران شد درحالی که دوستان سابقش او را
خائن به خلق می دانستند.
این همان ایستادن است  .ایستادن در سمت درست وغلط تاریخ .
منابع
ا-تاریخ سی ساله-بیژن جزنی
-۲ویکی پدیا
-۳خاطرات فرح پهلوی-کتاب اسرار زندگی شاه و فرح
 -۴من یک شورشی هستم-عباس سماکار
 -۵نشریه الفبا-مصاحبه با غالمحسین ساعدی
-۶تاریخ ایرانی-جدال چریک با نادم؛نامه جزنی در باره ندامت نیکخواه
 -۷چپ درایران به روایت اسناد ساواک؛پرویز نیکخواه
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چند مشکل تاریخی ؛
نقد
کرتیک فن نقد و سنجش را می گویند ،و نقاد کسی است که با اتکاء به اصول و قواعدی یک اثر هنری را
خواه نوشتاری یا تصویری در ترازوی داوری می گذارد .نقاط تاریک و روشن آن را بیرون می کشد .زشتی و
زیبایی آنرا نشان می دهد .و به جامعه می آموزاند که اثر هنری چیست و چگونه باید به یک شعر ،قصه یا
تابلوی نقاشی نزدیک شد .و به هنرمند نیز می آموزاند که در بیان اثر هنری اش کجاها را ندیده است و چرا.
در اینجا سؤالی اساسی مطرح می شود؛ آیا ما در آستان قرن بیست و یکم نقد و نقاد داریم یا نه .و اگر
نداریم چرا؟
تاریخ اندیشه ما در تمامی دوران ها از ابتدا زندانی دو بنیاد قدرتمند بوده است .دو بنیادی که از هر سو
که ما حرکت می کردیم به یکی از این دو بنیاد برخورد می کردیم:
-۱بنیاد حکومت استبدادی
-۲بنیاد سنت
ابنسینا بزرگترین فیلسوف مشایی ما ،از سوی بنیاد قدرتمند سنت به کفر و بیدینی متهم می شود .و
مالصدرا آخرین فیلسوف قرون وسطایی ما از دست متشرعین به روستایی درده کهک قم پناه می برد و تا آخر
عمر در آنجا می ماند.
آن س®®وی ت®®ر ب®®نیاد ق®®درت®®مند اس®®تبداد ب®®ود ک®®ه ع®®الوه ب®®ر دس®®ت داش®®نت ح®®کم ح®®کوم®®تی ،م®®یرغ®®صب و زن®®دان را ه®®م
داشت .و اجازه نمی داد کسی زبان به نقد او بگشاید.
پس عرصه دیگری برای نقد و نقادی نمی ماند .آنچه می ماند جدل و ردیّهنویسی بر ادعای فالسفه و یا
تفسیر و شرح و حاشیهنویسی در جهت توضیح و تفسیر احکام دینی بود.
از میان این جماعت ردیه نویس و حاشیه نویس نه نقد بیرون می آید و نه نقاد ،اگر غرب از دکارت به
بعدنقادی تمامی اصول بدیهی خود می پردازد .ما از مشروطه تصمیم می گیریم به اصول و مبانی دینی و
سیاسی خود بپردازیم.
ام®®ا ع®®مر ک®®وت®®اه مش®®روط®®ه و دس®®ت ن®®خوردن ب®®نیاد اس®®تبداد و س®®نت ،م®®ا در ح®®د م®®یرزاآق®®ا خ®®ان و آخ®®ون®®دوف م®®ی
مانیم و جلوتر نمی آییم.
کس®®روی چ®®ون و چ®®رای®®ی م®®ی ک®®ند و در ک®®اخ دادگس®®تری کش®®ته م®®ی ش®®ود .اران®®ی م®®ی خ®®واه®®د اص®®ول س®®یاس®®ی
جدید را پایه گذاری کند در سیاهچال های رضاخانی به مرض ذات الریه وطاعون می میرد.
و این دو بنیاد ضربه خورده دوباره بازسای می شوند و دست نقد و نقاد کوتاه می شود.
سنت وزیرکُشی
در ان®®دی®®شه س®®یاس®®ی ای®®رانشه®®ری ن®®هاد وزارت در ک®®نار ن®®هاد س®®لطنت اس®®ت .ه®®مدوش و ب®®راب®®ر آن .راب®®ط ب®®ین ش®®اه و
مردم .و تعدیل کننده هر دو طرف.
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ش®اه آرم®ان®ی ه®م در ان®دی®شه ای®رانشه®ری ،س®لطان مس®تبد نیس®ت .ب®لکه ب®ا رای®زن®ی ب®ا ف®ره®یختگان ت®مشیت ام®ور
می کند .تا رعیت در آسودگی باشد.
ب®ا س®قوط ام®پرات®ور س®اس®ان®ی ،ح®کوم®ت ب®ه دس®ت ت®ازی®ان اف®تاد .ت®ازی®ان®ی ک®ه از ش®اه آرم®ان®ی ب®ه دور ب®ودن®د .و ب®عد
ن ®®وب ®®ت ح ®®کوم ®®ت ب ®®ه ت ®®رک ®®ان رس ®®ید .ق ®®بای ®®ل ب ®®یاب ®®ان ®®گردی ک ®®ه ج ®®هان را در پش ®®ت اس ®®ب ه ®®ا و درون خ ®®یمه ه ®®ای خ ®®ود
میدیدند.
در واق®ع س®قوط ام®پرات®وری س®اس®ان®ی س®رآغ®از ح®کوم®ت و ه®جوم ق®بای®ل اس®ت ق®بای®لی ک®ه در س®لسله م®رات®ب ق®بیله
ای خ®®ود خ®®واه®®ان ح®®کوم®®تی ن®®ام®®تمرک®®زن®®د .و ای®®ن ش®®یوه ح®®کوم®®ت م®®بان®®یت داش®®ت ب®®ا ان®®دی®®شه س®®یاس®®ی ای®®رانشه®®ری ک®®ه
خواهان حکومتی مقتدر و متمرکز بود.
ت®®ازی®®ان و ت®®رک®®ان در غ®®ارت و ح®®مله چُس®®ت و چ®®اب®®ک ب®®ودن®®د .ام®®ا در ش®®یوه ح®®کوم®®ت م®®ردم®®ان®®ی ب®®دوی و ن®®ااه®®ل ب®®ه
ش®مار م®ی آم®دن®د .پ®س ک®ار ب®ای®د ب®ه مس®توف®یان و ام®یران ای®ران®ی س®پرده میش®د .مس®توف®یان و دب®یران®ی ک®ه وابس®ته ب®ه
خ®ان®دان ه®ای ب®زرگ ای®ران®ی ب®ودن®د ک®ه ده®قان®ان را ش®ام®ل م®ی ش®دن®د .و ای®نان ک®سی ن®بودن®د ج®ز م®ال®کین م®یان®ه ح®ال
که اشرافیت ایرانی را شامل می شدند.
ام®®پرات®®وری س®®اس®®ان®®ی ف®®رو پ®®اش®®ید .و ای®®ران®®یان در ن®®بردی  ۲۵س®®ال®®ه ت®®وان ن®®ظام®®ی خ®®ود را از دس®®ت دادن®®د .و ب®®ر
ای®ن ب®اور ب®ودن®د ک®ه در ای®ن ع®رص®ه ام®کان پ®یروزی ن®دارن®د .پ®س ج®بهه ف®ره®نگی گ®شوده ش®د .و ده®قان®ان ای®ران®ی ب®رای
ح®فظ ه®وی®ت م®لی خ®ود ت®الش ک®ردن®د ب®ا س®مت و س®و دادن ب®ه ح®کوم®ت ت®رک®ان آنه®ا را ب®ه ح®کوم®ت آرم®ان®ی خ®ود ن®زدی®ک
کنند.
ت®ازی®ان و ت®رک®ان از ه®مان آغ®از ب®ا ی®ک ت®ناق®ض ش®گرف خ®ود را روب®ه رو دی®دن®د ن®یاز و ت®نفر از خ®واج®گان ای®ران®ی.
ب®رای ح®فظ ح®کوم®ت ب®ه دب®یران ای®ران®ی ن®یاز داش®تند .ام®ا از ق®درت گ®رف®نت آنه®ا ن®یز در ه®راس ب®ودن®د .پ®س از ه®مان
آغاز توطئه و ترور در دستور کار آنها بودند .برانداخنت خاندان برمکه ،قتل ابومسلم در همین مسیر بود.
بعد نوبت به حسنک وزیر و کندری و دیگران رسید .و چیزی نزدیک به  ۱۰۰تن در این دوران کشته شدند.
ای ®®ن ت ®®ضاد و ت ®®ناق ®®ض رف ®®ته رف ®®ته ب ®®ه س ®®مت ح ®®ذف ن ®®هاد وزارت و ح ®®فظ ن ®®هاد س ®®لطنت ح ®®ل ش ®®د .س ®®لطنت م ®®طلقه
حاصل حل این تضاد بود .حاصلی که ربطی به اندیشه سیاسی ایرانشهری و شاه آرمانی آن نداشت.
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تمامی دارو ندار یک چریک؛ حمید مومنی
دو سند از اسناد ساواک

سند اول
معدوم شدن یک تروریست فراری در تهران
در تحقیقات معموله از کمال پوالدی کارمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که اخیرا ً بعلت عضویت در
گروه چریک های به اصالح فدایی خلق باز داشت گردیده است مشخص شد که این فرد با حمیداهلل مومنی
کارمند سابق کانون مزبورکه از سال  ۱۳۵۱پس از الحاق به گروه تروریستی موصوف متواری گردیده و برابر
اطالعات واصله از چندی پیش مسئولیت شاخه انتشاراتی گروه را عهده دار بوده است در ارتباط می باشد.
بر این مبنا پس از انجام اقدامات عملیاتی الزم و جلب همکاری متهم قرار مالقات بین او وفرد متواری برای
روز  ۲۳بهمن  ۵۴در یکی از کوچه های فرعی خیابان مجیدیه در حوالی  ۴۵متری سید خندان گزارده شد .
پس از استقرار مامورین کمیته مشترک ضد خرابکاری در منطقه ومحاصره محل در ساعت۱۸۰۰همان روز
خرابکار مزبور به قصدمراجعه به منزل متهم به صحنه وارد و هنگامی که مامورین در صدد دستگیری مشار
الیه بر آمدند با مقاومت وی مواجه گردیده،لیکن قبل از آن که موفق به استفاده از سالح کمری و نارنجکی که
در اختیار داشت بشود با تیر اندازی مامورین معدوم گردید
در بازرسی بدنی از خرابکار معدوم اقالم زیر بدست آمد:
-۱یک قبضه سالح کمری
 ۲-۱۴تیر
-۳یک خشاب با  ۲۰تیر
-۳یک عدد نارنجک دستی
 -۵وسایل کمک های اولیه
 -۶یک قبضه کارد سنگری
-۷مقداری جزوات ومدارک چریکی
-۸یک عدد کپسول سمی
-۹یک جلد شناسنامه جعلی بنام مستعار محسن بهرامی
-۱۰مبلغ  ۵۷۲تومان پول

سند دوم
از مرکز
به کلیه ساواک ها)غیر از اردوگاه شمال(
حمید اهلل مومنی که چندی پیش مسئولیت کار های انتشاراتی و ایدئولوژیک گروه چریک های به اصطالح
فدایی خلق را به عهده داشته است در سر قرار در خیابان مجیدیه معدوم شد .
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حمید مومنی که بود
نام پدرش کریم بود ودر سال  ،۱۳۲۱درروستای بید سرخ در  ۵کیلومتری شهر صحنه بدنیا آمد  .دیپلمش را
در دانشسرای مقدماتی گرفت و معلم شد درمسجد سلیمان ،بابل و قم مدتی درس داد.در همین دوران با
محافل چپ مرتبط شد و در سال  ۵۱توسط بهمن روحی آهنگران به عضویت سازمان چریک هادر آمد .
مومنی در این سال ها با نام مستعار م .بیدسرخی می نوشت و ترجمه می کرد بعلت قابلیت هایش چه در
ترجمه متون مارکسیستی و چه درتوضیح و توجیه مقوله های مارکسیستی ،مسئول شاخه انتشارات و
ایدئولوژیک سازمان شد .در ارتباط مستقیم با حمید اشرف بود  .و اشرف او را روشنفکر واقعی طبقه کارگر
می دانست که دانش تئوریک و عمل انقالبی را در هم آمیخته است بهمین خاطر نام مستعار »صادق «رابه او
داده بود .
بحث های در خشان او با مصطفی شعاعیان ،شورش نه؛گام های سنجیده در راه انقالب که در نقد کتاب
انقالب شعاعیان نوشته شد و بحث های مستدلش با اتحادیه کمونیستی در پروسه تجانس از کار های
ماندگار اوست .
کمال پوالدی یکی از زیر جمع های او بود  .کمال فوق لیسانس علوم سیاسی بود و در کانو پرورش کار می
کرد حمید او را مسئول ترجمه کتب مارکسیستی کرده بود .کمال در سال  ۵۴دستگیر شد وساواک در زیر
شکنجه پی به هویت و موقعیت حمید برد .و در قراری که پوالدی با حمید داشت ،توانست او را به شهادت
برساند .
مومنی هم چنان که برای چریک ها مهم بود برای ساواک هم مهم بود بهمین خاطر ساواک در سند دوم کشته
شدن او را به تمام واحد هایش اعالم می کند و پیراهن خونی او را چون پرچم پیروزی باال می برد .
حمید مومنی در محاصره واحد های عملیات ساواک در حالی به شهادت رسید که تمامی دار و ندار او بعنوان
مسئول ایدئولوژیک چریک های فدایی خلق  ۵۷۲تومان بود .تمامی دار وندار یک چریک.

ارثیه معنوی حمید مومنی
بورژازی دار و ندار آدم ها را به ثبت دفتر و آن هم سند سیم سرب دار سیاهه می کند .ساواک در سیاهه ای
که برای باال دستی ها فرستاده شده است دارایی های اصلی مومنی را از قلم انداخته است  .هر چند برای
بورژازی دارایی معنا و مفهومی دیگر دارد .
این هم سیاهه ما از دار و ندار یک چریک:
-۱پاسخ به فرصت طلبان،در مورد مبارزه مسلحانه،هم استراتژی و هم تاکتیک
-۲در باره روشنفکر:بحث قلمی او با مصطفی شعاعیان
-۳شورش نه ،قدم های سنجیده در راه انقالب:نقد کتاب انقالب شعاعیان
-۴پیدایش انسان
-۵در باره اصالحات ارضی و نتایج مستقیم آن
 -۶رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی
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-۷ترجمه و پیش گفتارکتاب دولت نادر شاه
-۸گرایش به راست در سیاست خارجی جمهوری خلق چین
-۹مقدمه ای بر تاریخ
-۱۰مختصری از تاریخ جامعه برای نوجوانان
 -۱۱در باره مبارزات کردستان
-۱۲طرح بررسی ساخت اقتصادی-اجتماعی
-۱۳شعر ،نامه ،و داستان بانام های مستعار ،م  .بید سرخی
-۱۴و جز این ها نسلی که با آموزش های مستقیم و با واسطه او شکل گرفت .و برنا شد.
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داستان مناف
عبداملناف فلکی تبریزی از کادر های عملیاتی شاخه تبریز چریک های فدایی خلق بود .بعد از دستگیری قرار
مسعود احمد زاده رازیر شکنجه گفت ،بهمین خاطر بعنوان خائن تا مدتی بایکوت بود.اما در دادگاه خوش در
خشید و اعدام گرفت و اعدام شد .
اما قبل از آن که خم بشویم روی کرده های او نخست ببینیم محمد تقی سید احمدی،۱از کادر های نخستین
چریک ها ،بعنوان کسی که نفس به نفس مناف بوده است از این داستان چه روایتی دارد:
»درست روبروی سلول ما یک سلول بود که مناف آن جا بود با سیروس نهاوندی و کوروش یکتایی .روی این
ها کار می کردند که آن ها را به تلویریون ببرند .
ناصرسماواتی که پای دکل های برق مواد منفجره کار گذاشته بود و مجاهد بود را هم آنجا آورده بودند تا
مصاحبه بکند  .کرد و بعد پشیمان شد و خودکشی کرد .
بچه هایی که می آمدند و رد می شدند می گفتند :مناف خائن است ..مناف خیانت کرده است و مناف ساکت
بود
بعد از چند وقت مناف را آوردند توی سلول ما…
به مناف پیشنهاد دادیم راجع به کار هایش حرف بزند  .مناف پذیرفت .
مناف گفت:من مسعود را لو دادم…اولین شالق را که خوردم نتوانستم طاقت بیاورم .فوری دست هایم را باال
بردم وتسلیم شدم .رفتم سر قرار و قرار را لو دادم .هرچه هم که داشتم گفتم.
قبول نمی کنم که خیانت کرده ام .اما کاری که کرده ام در حد خیانت بوده است .این را قبول دارم اما من
خائن نیستم .من در دادگاه دفاع خواهم کرد .
ازاعدام نمی ترسم .امید وارم که خلق ورفقا مرا ببخشند.
دفاعیه مناف  ۶صفحه بود که رفقا خواندندو تائید کردند و ماجرا تمام شد«

مناف که بود
برای اینکه بدانیم مناف که بود باید رد پای او را در حلقه تبریز و بعد شاخه تبریز چریک های فدایی خلق پی
بگیریم .

حلقه تبریز؛
حلقه تبریز در دهه  ۴۰در دانشسرای مقدماتی تبریز شکل گرفت و اعضا ء این حلقه:
صمد بهرنگیبهروز دهقانیکاظم سعادتیبودند .این محفل برای ارتباط با جوانان اقدام به انتشار»هفته نامه مهد آزادی «ویژه آدینه را کرد که در
روزهای جمعه منتشر می شد .صمد و بهروز نخستین نوشته های شان را در مهد آزادی چاپ کردند .
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مناف فلکی نیز اولین نوشته هایش را در همین هفته نامه منتشر کرد  .گفته می شود صمد اورا در یک کارگاه
قالیبافی کشف کرد  .کیوان باژن در کتاب صمد بهرنگی می گوید ؛صمددر سال  ۱۳۴۴مناف را هنگام
خواندن ترانه موقع قالی بافی در یک کارگاه قالی بافی پیدا کرد و علیرضا نابدل می گوید ؛مناف را جال ل آل
احمد به صمد معرفی کرد .هر چند خود مناف زمان آشنایی اش را با صمد به دوران دبیرستانش در
سال ۱۳۴۶مربوط می داند .زمانی که جالل برای سخنرانی به دانشگاه تبریز آمده بود.
غالمحسین ساعدی می گفت» :اولین بار که جالل آل احمد مناف را می بیندبه او می گوید ؛»چه نارنجک
آماده انفجاری ،ضامن کشیده و پر قدرت«.این همه شجاعت زیر این همه فشار و خفقان مشتی عصب و
دریای ایمان و این همه آگاهی و شور طبقاتی«
علیرضا نابدل از طریق همین نشریه صمد را پیدا کرد .شعری برای چاپ فرستاده بود که با دست کاری های
چاپ شده بود نابدل برای اعتراض به روزنامه کیهان رفته بود و آن ها او را به نزد صمد فرستاده بودند و
صمد در اولین دیدار او را »صید«کرده بود .
بعدها این محفل گسترش یافت و بزرگ تر شد ؛رحیم رئيس نیا،غالمحسین فرنود،بهروز دولت آبادی،مجید
ایروانی،عباد احمد زاده،اصغر عرب هریسی ،عبداهلل افسری،اشرف دهقانی،ابراهیم عظیم پورجعفر اردبیل
چی،به این محفل راه یافتند.
عیرضا نابدل با برادر سلیمان معینی هم کالس بود و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران همکالس بود اعالمیه
آنان را به تبریز می آورد و به صمد می داد.
این محفل از طریق ساعدی با محافل روشنفکری تهران رابطه داشت .از همین طریق صمد با پویان آشنا
شد .

ایدئولوژی محفل تبریز
این محفل با نقد حزب توده در سازمان و تشکیالت به اندیشه های مائو نزدیک شده بود و تجربه انقالب چین
را برای ایران کار ساز می دیدند.به همین خاطر تراکتوری خریده بودند تا با کار در روستا زمینه توده ای پیدا
کنند.
عباد احمد زاده کارگر چاپخانه قرار شد روی تراکتور کار کند .اما کار آن ها درروستا جواب نداد  .به علت
نبود روحیه انقالبی در میان دهقانان این طرح شکست خورد .روستای بعدی قهرمانلو از توابع ارومیه بود که
بعلت سوابق کار حزب توده درآنجا و باال بودن سطح آگاهی خرده مالکان ،آنجا مناسب تشخیص داد شد اما
بعلت رفرم و رفاه نسبی مردم ،روحیه انقالبی نیز آنجا نبود
با رفنت بهروز دهقانی به آمریکا برا ی تحصیل و غرق شدن صمد در ارس این محفل به خاموشی رفت .

شاخه تبریز
با امدن بهروز دهقانی از آمریکا محفل دوباره فعال شد .بهروز با محافل چریکی ارتباط گرفته بود و با مشی
چریک شهری آشنا بود پویان از طریق صمد به محفل تبریز راه یافته بود اما مرگ غیر منتظره صمد رابطه
تهران و تبریز را قطع کرد .
پویان بعد از مرگ صمد بار دیگر به تبریز آمد و از طریق بهروز با محفل تبریز مرتبط شد .
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رفته رفته این ارتباط شکل تشکیالتی گرفت و در مالقات های ماهیانه پویان نشریات و آثار مارکسیستی را
برای مطالعه به بهروز می رساند .
با شکل گرفنت شاخه تبریز ۳نفر در مرکزیت شاخه قرار کرفتند:
بهروز دهقانی با نام مستعار دامونعلیرضا نابدل با نام مستعارارنستو-عبداملناف فلکی با نام مستعارشیرژ

محفل مفتاحی
اسد اهلل مفتاحی برادر عباس مفتاحی دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز بود .او تحت تاثیر برادرش ،عباس در
سال سوم-چهارم بود که فعال شد و بامحمدتقی افشانی نقده و محمدعلی گرامی یک محفل مطالعاتی تشکیل
داد .
در سال ۱۳۴۸عباس برادرش را به بهروز دهقانی وصل کرد و هسته اسداهلل مفتاحی زیر جمع شاخه تبریز
قرار گرفت .
اسداهلل با نام »خوزه «و افشانی نقده با نام»حبش« سازماندهی شدند. .و ظیفه این محفل که خود محفل
دیگری را زیر جمع داشت مطالعه کتب و جزوات مارکسیستی بود که از تهران می رسید و تغذیه محفل زیر
جمع خود بود .جواد اسکویی ،ناصر ایزدی،حسن جعفری زیر جمع های اسداهلل مفتاحی بودند .
تماس با آرمان خلق
ناصر ایزدی توسط اسداهلل مفتاحی عضو گیری شد .و قرار بود به گروه جنگل ملحق شود که به خاطر جلو
افتادن عملیات از بهار  ۱۳۵۰به بهمن  ۴۹این کار صورت نگرفت .
ایزدی مدتی بعد همایون کتیرایی را که از اعضاء گروه آرمان خلق بود به گروه وصل کرد .مفتاحی مانیفست
آرمان خلق را خواند و مذاکرات وحدت آغاز شد .

منتخبین جنگل
حسن جعفری و اسداهلل مفتاحی جزء نیروهایی بودند که قرار بود به گروه جنگل ملحق شوند که انجام نشد .
مفتاحی مدتی بعد شناخته شد و مجبور شد به تهران برود .
با رفنت مفتاحی به تهران ،حسن جعفری رابط تبریز با تهران شد که مدتی بعد عبدالرحیم صبوری را که قبالً
توسط مفتاحی عضو گیری شده بود به مفتاحی وصل کرد .

عملیات شاخه تبریز
در مالقاتی که در دیماه ۱۳۴۹پویان با نابدل داشت طرح حمله به کالنتری و بانک تصویب شد .
در  ۱۴بهمن مناف فلکی  ۳قبضه سالح از نابدل تحویل گرفت و بین تیم عملیاتی تقسیم کرد .
تیم مناف
 -۱مناف :فرمانده عملیات
-۲محمد تقی زاده چراغی
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 -۳اصغر عرب هریسی
 -۴جعفراردبیل چی
تیم عملیاتی به فرماندهی مناف برای مصادره مسلسل پلیس مستقر در پاسگاه اقدام کرد .پلیس منطقه را
محاصره کرد و جعفر اردبیل چی دستگیر شد  .مناف با شلیک گلوله به پلیس اردبیل چی را نجات داد و با
مصادر مسلسل به سالمت به پایگاه خود بر گشتند.
مسلسل به بهروز دهقانی داد ه شد و از طریق نابدل بدست رحمت پیرو نذیری رسید .

شاخه تبلیغات
نابدل در سر قرارش با عباس مفتاحی مطلع شد به تهران منتقل شده است و باید خانه ای در تهران تهیه
کند  .در اول اسفند  ۱۳۴۹نابدل در خیابان ری خانه ای گرفت و یک هفته بعد اشرف دهقانی به عنوان
خواهرش به او ملحق شد و پویان درلباس روحانیت و بعنوان دایی آنها به آن پایگاه ملحق شد  .و این  ۳تن
شاخه تبلیغات گروه را تشکیل دادند .

تغییرات در شاخه تبریز
مدتی بعد نابدل مسئول شاخه تبریز شد .و او یک تیم عملیاتی با افراد زیر سازمان داد:
بهروز دهقانیافشانیاکبر مویدیک تیم دیگر را بعنوان تیم تدارکات ،مسئول ساخنت تی .ان  .تی کرد  .رقیه دانشگری و مناف را هم به تهران
فرستاد.

پایگاه جوانمردان
اوایل فروردین ۱۳۵۰مناف فلکی به تهران آمد و مسعود احمد زاده اورا به خیابان فرح آباد کوچه جوانمردان
برد .خانه ای که خلیل سلماسی اجاره کرده بود .همان شب دیگر اعضا تیم به خانه آمدند:
حسن نوروزیمجید احمد زلدهخلیل سلماسی نژادفرماندهی این تیم با مسعود احمد زاده بود .

عملیات قلهک
برنامه گروه انجام عملیات نظامی بود دو جا انتخاب شده بود :کالنتری قلهک و کالنتری یازده  .مطالعات
مقدماتی روی هر دو پروژه انجام شده بود  .پس از مباحثاتی کالنتری قلهک انتخاب شد و طرح عملیاتی آن
تهیه گردید .
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 ۱۶فروردین ۱۳۵۰ساعت نه ونیم شب افراد تیم »پایگاه جوانمردان« ابتدا اتوموبیلی را سرقت کردند .مناف
خبر سرقت را به احمد زاده داد پس احمد زاده اسلحه و مهمات الزم را به مناف داد تا با اتوموبیل سرقتی به
محل قرار بروند و احمد زاده کمی بعد به آن ها پیوست .راننده عملیات مجید احمد زاده بود .
مسعود برای گرفنت مسلسل پاسبان جلودر حرکت کرد پاسبان می خواست از مسلسل خود استفاده کند
مسعود با پاسبان در گیر شد سالح را ازاو گرفت و کالنتری را به مسلسل بست .سلماسی نژاد خودرو
کالنتری را به آتش کشید  .مناف پلیسی را که با مسعود درگیر بود گلوله زد دراین عملیات دست حسن نوروزی
گلوله خورد و وتیم سالم به پایگاه خود باز گشت .
بعد از این عملیات مناف مدتی به تبریز رفت و در بازگشت در عملیات  ۳۰تیر بانک صادرات نیروی هوایی
جزء تیم عملیاتی بود
بعد از مدتی فعالیت از سوی پلیس شناسایی شد و ساواک با دستگیری یکی از دوستان سابق او بنام سید
احمد ریاضی مناف را در خیابان شناسایی و دستگیر کرد .
مناف در تاریخ  ۳مرداد  ۵۰دستگیر شد و مسعود احمد زاده در  ۵مرداد  ۵۰هنگام قرار دوم مناف در ساعت
نه نیم شب در خیابان مولوی به تور ساواک افتاد .

درک ذهنی از مقاومت
چریک های نخستین در  ۲زمینه تجربه کمی داشتند و همین کمی تجربه آن ها را بسوی درکی ذهنی از
مقاومت سوق می داد:
میزان شکنجه در ساواکمیران مقاومت آدم هاشکی نبود که نسل نویی که از بستر نقد حزب توده برخاسته بود با کد های اخالقی متفاوتی حرکت می کرد و
اما این بدان معنی نبود که این نسل از پوست و گوشت وعصب ساخته نشده است .
باید زمان می گذشت و با تحمل آسیب هایی جدی به درک درستی از مقاومت و حد و مرز آن می رسیدند .
پویان و رحمت پیرو نذیری بر سر همین درک جان باختند .
در ضربه خانه نیرو هوایی وقتی حمید توکلی دستگیر شد و اسکندر صادقی نژاد فرمانده پایگاه گفت :باید
خانه را تخلیه کنیم  .پویان گفت :حمید حرف نمی زند .این درک یک درک ذهنی بود  .ایرادی هم به پویان وارد
نبود جنبش در دوران کودکیش بود و طبیعتا ً نمی توانست بدرستی بداند که آدم ها در کوره آدم سوزی ساواک
تا کجا می توانند حرف نزنند .
مقاومت  ۶ساعته از دل همین آزمون و خطا ها بیرون آمد .
یک چریک از زمان تعیین شده اش اگر بمدت  ۶ساعت به پایگاه بر نمی گشت آن پایگاه از نظر امنیتی
سوخته بود و باید تخلیه می شد  .و چریکی که بعد از  ۶ساعت حرف می زد ضعفی نشان نداده بود .

خائن که بود
اطالق نام خائن در آن دوره ها نیز از بی تجربگی حکایت داشت  .نمی شد بیکباره بر تمامی زندگی یک آدم
خط بطالن کشید  .و او را خائن دید  .همچنان که در مورد مناف این دید چپ خیلی زودتصحیح شد  .در این
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که مناف ضعف نشان داده بود حرفی نیست  .خود مناف هم به ضعفش اذعان داشت  .اما هر ضعفی خیانت
نیست  .باید دید این ضعف تا کجا آدمی را با خود می برد و شرایط مرگبار در جدال با جنم آدمی تا چه حد
موفق می شود آدمی را خرد و خراب کند .
درک اولیه ساواک بر این بودکه مناف استارت را زده است پس با کمی هل دادن و روغن کاری در سراشیب
سقوط سرعت خواهد گرفت  .بهمین خاطر او را در اتاق تواب ها می اندازند تا با کمک نهاوندی تواب سرعت
بگیرد  .اما انسان موجودی تک بعدی نیست آن طور که ساواک می پنداشت .
ترس و ضعف در یک شرایط نا بهنجار می تواند سیستم را از حالت هنجار خود خارج کند اما آدمی با کمک
توانمندی های طبقاتی ،تاریخی بکمک انگیزه ها وآگاهی هایش بزودی خودرا می یابد و از جاده انحرافی که
او را به پرتگاه و دره هدایت می کند به جاده اصلی باز می گرداند .
مناف آن چیزی نبود که در زیر شالق ساواک خودرا نشان داد  .یک وجه از منشور بزرگ روح آدمی تمامی آن
منشور نیست  .ضعف و ترس وجهی از وجوه روح آدمی است  .در هر آدمی با درخشش هایی ،کم رنگ وپر
رنگ وجود دارد و در شرایطی خود را نشان می دهد  .اما وجوه دیگری روح آدمی دارد که در شرایط سخت
بکمک او می آید و جنم واقعی آدمی را به نمایش می گذارد.
مناف بزودی خودرا پیدا کرد ونخستین نشانه اش بیان صادقانه ضعفش بود  .ضعفی که می توانست در هر
کدام از آدم هایی در آن شرایط خود را به شدت و ضعفی نشان دهد  .اما آن چیزی که مناف را رستگار کرد
و دیگران را به قهقهرا بود صداقتش با خودش بود .مناف خودش را گول نزد  .بهمین خاطر مثل نیکخواه و
الشایی و دیگران در صدد توجیه ضعفش بر نیامد  .فرافکنی نکرد .ضعفش را تئوریزه نکرد  .کاری که دیگران
کردند و در اسف السافلین جای گرفتند .
رهبری درزندان هم درست و بموقع برخورد کرد و با تصحیح برخورد با مناف به مناف کمک کرد تا راه درست
رابیابد و یافت.

-۱محمد تقی سید احمدی
خرداد ۹۷مصاحبه با سایت منجنیق؛مبارزه مسلحانه دریچه ای به دنیای جدید بود.
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سیاهکل ؛یک نقطه عطف
سیاهکل یک نقطه عطف در تاریخ مبارزاتی مردم و شاه بود  .چه کنم که اپورتونیسم سخنور معنی نقطه عطف
را نمی فهمد .و فکر می کند که اهمیت سیاهکل در کوچکی و یا بزرگی پاسگاهی است که مورد تهاجم قرار
گرفت.

نقطه عطف بچه معناست
چرخشگاهنقطه تحول
در حساب دیفرانسیل و انتگرال نقطه ای بروی یک خم است که خمیدگی درآن نقطه تغییر جهت می دهد
نقطه ذوب
نقطه شروع
نقطه رها سازی بمب
نقطه مقابله
زمان بیاد ماندنی
مرحله ای که در آن جهت و یا سرعت یک فرایند تغییر می کند

اهمیت سیاهکل
اهمیت سیاهکل در عمق و وسعت عملیات نظامی نبود .این را بهتر از هرکس فرمانده فراهانی می فهمید .
بهمین خاطر بود که وقتی حمید اشرف رابط شهر به او از ضربه خوردن تیم های عملیاتی شهر خبر داد.با
اینکه گروه جنگل
 -۱در مرحله شناسایی و دبه گذاری بود
 -۲هوا سرد بود و جنگل پوشش الزم را برای عملیات نداشت
-۳تیم های پشتیان در شهر ضربه خورده بودند
 -۴تیم های عملیاتی که قرار بود در شهر همزمان با جنگل عملیات را شروع کنندآماده نبودند؛تیم های رفیق
مسعود احمد زاده
اما تصمیم گرفت عملیات را شروع کند.چرا که این عملیات یک نقطه عطف بود .
یک نقطه شروع بود
مرحله ای که در آن جهت و سرعت موقعیت انقالبی تغییر می کرد
رفیق جزنی نخستین کسی بودکه اهمیت سیاهکل را فهم کرد و آن را حماسه سیاهکل نامید.
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عباسعلی شهریاری:درس های فراموش شده
در آمد
قبل از آن که مرور کنیم کرده های عباس علی شهریاری را ،الزم است به یک نکته پیشاپیش اشاره کنم که
شکسنت تمامی کاسه کوزه ها سرآن حزب بال اشکال بی انصافی است  .عباس علی شهریاری میوه تلخ
حماقت ها و بی تجربه گی همه ما بود.

عباسعلی شهریاری که بود
اهل دوان بود،روستایی در  ۱۵کیلومتری شمال شرقی کازرون  .نام پدرش اسماعیل بود  .در سال ۱۳۰۷بدنیا
آمد.
در دهه بیست کارگر شرکت نفت درآبادان شد ودر همین زمان به عضویت حزب توده درآمد.از گردانندگان
اعتصاب سال ۲۵بود و در سال ۱۳۳۰بخاطر سازماندهی اعتصاب از شرکت نفت اخراج شد.بعد به کارخانه
چیت سازی رفت و تا کودتا از فعالین حزب توده بود .چند ماهی به زندان رفت بعد از کودتا و بعد از آزادی به
کارخانه قند فسا رفت بار دیگر دستگیر و  ۶ماه زندانی شد.
در سال ۱۳۳۴به کویت رفت.و در میان کارگران ایرانی مقیم کویت شبکه حزبی را درست کرد.
به ضرس قاطع نمی شود گفت چه زمانی و چگونه بخدمت ساواک در آمد  .اما اسناد ساواک جذب او را به
ساواک حدود سال ۱۳۴۲را نشان می دهد.
در اسناد ساواک با رمز ۶۴۶شناخته می شدو نام های مختلفی داشت:مسعود  ،اسالمی ،جوادی ،آقای
مهندس،شاهین ،سهیل طاهری و…

تشکیالت تهران
رهبری تشکیالت داخل کشور در دست رادمنش دبیر اول حزب بود .و او  ۴نفر را مامور احیاء تشکیالت حزب
در داخل کشور می کند
 -۱پرویز حکمت جو
 -۲علی خاوری
-۳علی حکیمی
 -۴عباس شهریاری

نخستین ضربه
شهریاری نخست حکت جو و خاوری و تقی معتمدیان وعمارلو را در هشتپر آستارا با یک صحنه سازی تحویل
ساواک داد.

دومین ضربه
لو دادن شبکه حزب در اصفهان بود
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سومین ضربه
لو دادن شبکه ای که در سال ۴۲می خواست از طریق شمال به شوروی برود.

تشکیالت جنوب و آذر بایجان و کرمانشاه
با دستگیری حکمت جو و خاوری شهریاری رئیس کل تشکیالت داخل کشور شد و با آسودگی خیال مشغول
تشکیالت سازی شد .
علیرغم آن که بنا بر غیر متمرکز بودن تشکیالت در مصوبه های حزبی بود .شهریاری توانسته بود رادمنش
رابفریبد و اعتماد اورا جلب کند.

چهارمین ضربه
لو رفنت چاپخانه حزب و دستگیری آصف رزم دیده و صابر محمد زاده

پنجمین ضربه :گروه جزنی
جزنی و عباس سورکی هنگام گرفنت سالح از ناصر آقایان دستگیر شدند.گفته می شود این نفوذ زیر سر
عباس شهریاری بوده است.
بعد از دستگیری جزنی گروه مخفی می شود و ظریفی با تشکیالت تهران تماس می گیرد که از کمک رادیو
پیک استفاده کند  .احمد جلیل افشار و ظریفی در همین رابطه دستگیر می شوند.
بازماندگان گروه تصمیم گرفتند از ایران خارج شوند پس با تشکیالت تهران تماس گرفتند تا در مورد خروج به
آن ها کمک کند.مشعوف کالنتری با شهریاری قرار گذاشت اما در سر قرار متوجه حضور فرد سومی شد.کار
به درگیری می کشد و کالنتری می گریزد اما بعلت نبود امکان خروج بار دیگر به شهریاری مراجعه می کنند
و قرار براین می شود که ۲نفر بروند و با دادن قرار سالمت سه نفر بعدحرکت کنند  .ساواک می پذیرد بدان
خیال که بعدآن دو نفر را از استخبارات عراق بگیرد  .فراهانی و آشتیانی می روند .اما کالنتری و چوپانزاده
ومحمد مجید کیانزاد درآبادان دستگیر می شوند.در عراق کودتا شد و ساواک که می خواست آن ها را با دو
کمونیست عراقی معاوضه کند دماغش می سوزد.

ششمین ضربه
ساواک از طریق شهریاری متوجه خروج عده ای و پیوسنت به گروه های فلسطینی شد  ..پی گیری ساواک
آن ها را به رابط گروه در جنوب )حسین تاج میر ریاحی( و رابط تهران )بهروز ستوده (رساند.
هر نفر که مثال از مرز رد می شد قرار سالمتش را به نفر بعد می داد .تا نوبت به شکراله پاک نژاد رسید .واو
که با هوش تر از بقیه بود  .جز قرار سالمت خودکار مخصوصش را رمز گذاشت تا اگر قاچاقچی با خود کار
برنگشت ریاحی بداند همه دستگیر شده اند.
همین کار باعث شد تا ریاحی و ستوده از دام ساواک بگریزند.

هفتمین ضربه
گروه آرمان خلق که آماده پیوسنت به چریک های فدایی خلق بودند  .گفته می شود توسط شهریاری لو
رفتند.همایون کتیرایی و هوشنگ تره گل و بهرام طاهر زاده و ناصرکریمی  .که همگی به شهادت رسیدند.
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هشتمین ضربه
گفته می شود سازمان مجاهدین خلق)ناصر صادق (از طریق شهریاری لو رفتند.

پایان نمایش
هنگام عبور رابط شهریاری از مرز شوروی روس ها در شنود شان متوجه عبور یک عضو ساواک از مرز شدند
 .فرد دستگیر شده خودرا عضو حزب توده ورابط شهریاری معرفی کرد که برای مالقات با رهبران حزب وارد
شوروی شده است  .بازجویی فنی شد و اعتراف کرد که تمامی تشکیالت داخل کشور حزب در دست ساواک
است .
با لو رفنت شهریاری ساواک پرونده عباس شهریاری را بست .پرویز ثابتی معروف به مقام امنیتی با آوردن
شهریاری به تلویزیون و نشان دادن او از پشت سر و نیمرخ در تاریخ دوم دیماه ۱۳۴۹اعالم کرد مرد هزار
چهره را دستگیر کرده است  .ومدتی بعد شهریاری سر از ریاست شرکت کشتیرانی آریا در آورد.
اگر شهریاری فرصت می یافت قرار بود که رادمنش را بفریبد و به ایران بیاورد اما کودتای عراق رادمنش را
که تا بغدادآمده بود نجات داد .قرار بود با بهانه آماده شدن شرایط انقالبی در ایران باز مانده رهبری حزب را
هم به ایران بیاورد .

پایان کار شهریاری
بشکل اتفاقی شهریاری در یک تاکسی توسط یکی از اعضائ سازمان چریک های فدایی خلق شناسایی می
شود .گفته می شود این فرد حمید اشرف بوده است .پس ترور انقالبی او کلید می خورد.

تیم عملیاتی چریک ها
علی اکبر جعفری:فرد شماره دو سازمانبهروز ارمغانیزهرا اقا نبی قلهکیبهمن روحی اهنگرانسیامک اسدیان)رفیق اسکندر(فرهاد صدیقی پاشاکیدر روز  ۱۴اسفند  ۱۳۵۳کارنامه سراسر خیانت شهریاری در عملیاتی بنام خسرو روزبه بسته شد.

نشانه ها
 -۱حسن ضیا ظریفی در برسی هایی که در زندان کرد به این نتیجه رسید که شهریاری ساواکی است و
توسط برادرش به رفقای بیرون اطالع داد.
 -۲بیژن جزنی هم توسط همسرش اطالع داد که شهریاری پلیس است.
-۳در تشکیالت تهران هم ساواکی بودن شهریاری مطرح می شود اما راه بجایی نمی برد)مصاحبه ایرج
واحدی پور با نشریه آرش(
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در سال ۱۳۴۵سرگرد حسن رزمی و مهندس معصوم زاده به شهریاری شک می کنند و نامه ای به رهبری
حزب می فرستند .پیک حزبی بنام مالیری از عناصر شهریاری بود  .شهریاری هردوی آن ها را سربه نیست
کرد.
در دستگیری حکمت جو هم به شهریاری شک شد ولی او توانست تقی معتمدیان را مقصر و مشکوک جلوه
بدهد  .کسی که بعد ها ابد گرفت.
 -۴در رهبری حزب هم مشکوک بودن شهریاری مطرح می شود که اقدام حزب ناکام می ماند.
حزب برای برسی پسر صمد حکیمی را به ایران فرستاد که با صحنه سازی شهریاری دستگیر شد.

مقصر که بود
کیانوری مقصر را رادمنش می داند و علت اش را باند بازی و حب ریاست او قلمداد می کند.
چریک ها در اعالمیه توضیحی شان بعد از ترور شهریاری بی لیاقتی را عامل این نفوذ گسترده ساواک می
دانند.

علت چه بود
دنبال کردن مقصر مارا از علت اصلی دور می کند  .البته این بدان معنا نیست که تحلیل کیانوری و چریک ها
از حقیقت تهی است .در باند بازی و بی کفایتی رادمنش چه در جریان شهریاری و چه در نفوذ پسران یزدی
به خانه اش شکی نیست.
رادمنش تا به آخر زیر بار ساواکی بودن شهریاری نرفت و اورا سازماندهی در کالیبر جهانی می دانست.
اما تمامی داستان چیز دیگری بود .که به آن می رسیم.

استراتژی مدیریت احزاب
ساواک بعد ازکودتاو قلع و قمع کردن مقاومت های پراکنده به مرحله ای رسید که جریانات سیاسی دیگر
خطر بالقوه ای نبودند  .پس تاکتیک سرکوب ضربتی تبدیل شد به استراتژی نفوذ و مدیریت  .این تغییر رویه
ساواک نتایج درخشانی داشت:
-۱نفوذ در جریان جزنی توسط ناصر آقایان
 -۲نفوذ در تشکیالت حزب توده و گروه فلسطین وآرمان خلق توسط شهریاری
 -۳نفوذ در جریان سازمان انقالبی توسط سیروس نهاوندی .سیروس نهاوندی دستگیر و بخدمت ساواک در
امد  .پس در پی یک فرار ساختگی و زدن گلوله بپای او از بیمارستان ارتش گریخت و توسط ساواک سازمان
آزادیبخش را درست کرد.
 -۴نفود در جریان کرامت دانشیان توسط امیر فطانت

اشکال کار
سئوال درست این بود که اشکال کار کجا بود .چرا ضد انقالب از انقالب پیشی می گرفت .و چرا انقالب قادر
نبود خودرا نفوذ ناپذیر کند.
علت های بی شماری می توان فهرست کرد:
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بی تجربگینبود نیروهای کیفی بعلت سرکوب مداومبی لیاقتی رهبرانقدرت طلبی و باند بازیاما اشکال اساسی در جای دیگری بود:
 -۱نداشنت تحلیل از پلیس سیاسی
-۲نبود یک سیستم ضد اطالعاتی در جنبش
جنبش فاقد هوشیاری الزم بود .بخاطر آن که تحلیل درستی از پلیس سیاسی نداشت .اگر جنبش به این درک
می رسید  .که از سال های پایانی  ۳۶ببعد مسئله ساواک پیش گیریست نه سرکوب به این فکر می افتاد که
برای مقابله با سیستم اطالعاتی پلیس باید سیستمی ضد اطالعات خودرا طراحی کند.
واکسینه کردن گروه ها نیازمند درک درست نسبت به شرایط و تعبیه یک سیستم دفاعی بود.
این فکر در سالهای  ۱۳۳۰مدت کوتاهی در سازمان نظامی حزب بوجود آمد و خسرو روزبه مسئول این کار
شد  .اما کودتا و سرکوب همه جانبه و از بین رفنت کادر های کیفی این فکر را بایگانی کرد.
در سال های بعد شتاب برای عمل اجازه نمی داد که جنبش بایستد و خودرا بازبینی کنند و از شکست هایش
درس بگیرد
درس دوم
اعدام انقالبی شهریاری و اعالمیه توضیحی چریک ها درس دومی بود که به فراموشی سپرده شد .خیانت بی
پاسخ نخواهد ماند.
منابع:
ویکی پیدیاسایت همنشین بهارنشریه آلترناتیو سال۹۱خاطرات کیانوریاعالمیه توضیحی چریک های فدایی خلق ایرانچریک های فدایی بروایت اسناد ساواکخاطرات ظریفی بقلم برادرش دکتر ضیا ظریفی-نشریه آرش -ایرج واحدی پور
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پدیده ای بنام امیر حسین فطانت
امیرحسین فطانت که بود؟
در شیراز بدنیا آمد .پدرش صاحب هتل پاالس شیراز بود .ودر دبیرستان کمال نارمک درس خواند و برای
تحصیل در رشته معماری به دانشگاه شیراز رفت۱.
در دانشگاه شیراز در محفلی که با رحیم عراقی و فرج آقا زاده درست کرده بود تصمیم گرفت  ،برای آزادی
گروه فلسطین هواپیمایی بدزدند که نا موفق بود.ودر پرونده اش جز این راه اندازی اعتصاب سال ۴۸دانشگاه
شیراز ودر گیری با سرهنگ پهلوان نیز به چشم می خورد۲.
در سال  ۴۹دستگیر شد .و دو سال زندان گرفت.در دوران زندان به خدمت ساواک در آمد.۳و با رضایت
ساواک به دانشگاه برگشت۴.
با آزادی کرامت دانشیان در سال  ۵۰از زندان  ،از آن جایی که ساواک می دانست کرامت دست از مبارزه بر
نمی دارد به اشاره ساواک به کرامت نزدیک شد و خودرا چریک فدایی معرفی کرد .و اعالمیه های چریک ها را
که ساواک به او می داد به کرامت می داد.

کرامت دانشیان که بود۵
کرامت اهلل دانشیان در سال  ۱۳۲۵در شیراز بدنیا آمد .پدرش کشاورزی قشقایی بود که بعد از جنگ جهانی
دوم به ارتش پیوسته بود.
کرامت کودک بود که مادرش را از دست داد .و  ۵ساله بود که به همراه پدرش به تبریز رفت  .و دربین سال
های ۴۲-۴۳تحت تاثیر معلم ادبیاتش گرایشات اجتماعی پیدا کرد .
دیپلم که گرفت به عنوان سپاهی دانش به آمل رفت .و بعد به تهران آمد وبه مدرسه هتلداری رفت  .مدت کمی
آنجا ماند و به دانشکده سینما رفت .
دانشجوی سینما بود که فیلمی بنام دولت آباد ساخت .که وضعیت اسفبار مردم حاشیه شهر تهران را نشان
می داد .این فیلم از سوی مسئولین مدرسه سینما رد شد و کرامت چون جو مدرسه را برعلیه خود می دیدبه
مسجد سلیمان رفت و معلم شد،گفته می شود رفنت او به مسجد سلیمان بخاطرارتباط او با گروه مصطفی
شعاعیان بود  ،که می خواستند در مناطق نفتی عملیات کنند .در مسجد سلیمان به همراه یوسف الیاری و
مرتضی فخار و حسن فخار و حسن زند باف دستگیر شد  .بعد از یک سال آزاد شد و بار دیگر در جریان
جشن و هنر شیراز به همراه حسن زند باف دستگیر و زندانی شد.
مدتی بعد کرامت آزاد شد و ازآنجا که ساواک می دانست کرامت دست از مبارزه نمی کشد امیر فطانت را به
او نزدیک کرد.۶
مدتی از این رابطه گذشته بود و فطانت توانسته بود کرامت را متقاعد کند که او ازاعضا سازمان چریک های
فدایی خلق است که در جریان گروگان گرفنت خانواده سلطنت قرار گرفت .
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فطانت ساواک را مطلع کرد و آن ها رادر جریان گروگان گیری قرار داد .و با راهنمایی ساواک اقدام به
شناسایی عناصر تیم وپهن کردن دام برای دستگیری گروه کرد.بعد از دستگیری گروه  ،ساواک شایع کرد که
نفر سیزدهم گروه فراری است که منظورش فطانت بود.

جریان گروگان گیری چه بود
گروه گلسرخی-دانشیان
برخالف آن چه که ساواک بر سر زبان ها انداخت گلسرخی و دانشیان اعضا یک گروه نبودند  ،که قصد ترور
شاه و گروگان گرفنت خانواده سلطنتی را داشتند.
گلسرخی و کرامت همدیگر را درجریان بازپرسی ها دیدند .ومدتی کوتاه هم با هم در انفرادی بودند ودر
سحرگاه  ۲۸بهمن  ۱۳۵۲در میدان چیتگر تیرباران شدند۷.
برخالف ادعای ساواک گروهی بنام گروه گلسرخی -دانشیان وجود خارجی نداشت !  ۸اما آن چه در این
ماجرا نقش داشت چهار محفل سیاسی بود که ساواک طی سناریویی آن هارا با هم مرتبط کرد .تا ترور شاه
و گروگان گرفنت فرح و ولیعهد را به انها منتسب کند.

انگیزه ساواک چه بود
انگیزه های مختلفی در پشت این پروژه ساواک بود:
-۱در گیری جناح باز ها و کبوتر ها۹
در این زمان عناصر قدرتمند حکومت به دو جناح تقسیم می شدند .فرح همسر شاه و قطبی رئيس تلویزیون،
به جناح کبوتر ها معروف بودند.این جناح روزنامه ها ،رادیو و تلویزیون ،کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان،جشن هنر شیراز ،تئاتر و سینما را زیر کنترل خود داشت و در راستای جذب هنر مندان و
روشنفکران می کوشید و بر این باور بود که با جذب هنر مندان و روشنفکران معترض می توان از ایجاد یک
اپوزیسیون قدرتمند جلوگیری کرد .
در سویی دیگر اشرف خواهر شاه و سپهبد نصیری رئیس ساواک بود این جناح که جناح باز ها بودند و
بخش های سرکوب را زیر نفوذ خود داشتند شیوه فرح-قطبی را نمی پسندیدند .بلکه شیوه سرکوب و ارعاب را
کار ساز می دانستند.
پس در پی آن بودند تا شاه را متقاعد کنند که شیوه فرح -قطبی باید کنار گذاشته شود و مراکز هنری زیر
نفوذ ساواک قرار گیرد۴.
-۲نمایشی از قدرت ساواک :بزرگ نمایی و تبلیغ وسیع روی این پروژه و دستگیری و بی اثر کردن این طرح
ها نشان از قدر قدرتی ساواک در اذهان داشت .
-۳توجیه سرکوب
این پروژه می توانست توجیه خوبی برای سرکوب مخالفین در نزد محافل داخلی و خارجی باشد .در این
پروژه رژیم مظلوم ،و اپوزیسیون افرادی تروریست و جانی نشان داده می شد .

شکل گیری محافل
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قبل ازآن که به وضعیت چهار محفل در گیر این ماجرا بپردازیم  ،الزم است یک توضیحی به اجمال در مورد
شکل گیری محافل در این دوران داده شود.
کودتای امریکایی  -انگلیسی ،ارتجاعی ، ۳۲نقطه پایانی بود بر مبارزات حزبی درایران.دربین سال های ۳۲
تا ۳۶کلیه حوزه های حزبی  ،حزب توده و احزاب وابسته به جبهه ملی در هم کوبیده شدند.
تالش هایی برای احیا حزب توده و جبهه ملی در این سال ها و سال های بعد صورت گرفت که قرین موفقیت
نبود و بی حاصلی این شیوه مبارزه را به عینه نشان داد .پس ،محافلی به وجود آمد .به عنوان مناسب ترین
شکل مبارزه تشکیالتی در دوران سرکوب و دیکتاتوری واین محافل رفته رفته به آن درجه از رشدمی رسیدند که
بالقوه توان آن را داشتند ،در اتحاد با هم یا مستقال به سازمان مبارز تبدیل شوند ۵.
نخستین وحدت این محافل تشکیل گروه پیشتار جزنی -ظریفی بود .این سازمان پیشتاز از وحدت سه محفل
بوجود آمد:
محفل جزنیمحفل حسن ضیا ظریفیمحفل سورکیگروه پیشتاز در مقطع ورود به فاز عملی ضربه خورد  .واین ضربه به خاطر نفوذ عامل ساواک در محفل عباس
سورکی بود  .ناصر آقایان عامل ساواک بود .که هنگام تحویل سالح  ،جزنی و سورکی را در تور پلیس گرفتار
کرد ۱۰.
اما این شیوه از مبارزه ادامه یافت تا این که در پایان سال ۴۹دو محفل مسعود احمد زاده و محفل غفور
حسن پور -حمید اشرف به هم نزدیک شدند ودر سال  ۵۰سازمان چریک های فدایی خلق را بوجود آوردند.
اما سرکوب و فشار وحشتناک ساواک اجازه نمی داد محافل موازی به سازمان چریک ها ملحق شوند .پس
علیرغم بوجود آمدن سازمان فدایی محافل موازی هم چنان در حال شکل گیری بودندو این چهار محفل زائیده
چنین شرایطی بودند.

چهار محفل
 -۱محفل گلسرخی
این محفل در سال  ۵۰توسط خسرو گلسرخی ،عاطفه گرگین همسرش و شکوه فرهنگ تشکیل شد .
شکوه فرهنگ به خاطر ارتباطی که با سرهنگ همایون خلبان شاه داشت  .از مسیر رفت و آمدهای شاه خبر
دار می شد .پس طرح ترور شاه در دستور کار این محفل قرار گرفت  .اقدامات اولیه هم صورت گرفت  .اما به
علت عملی نبودن  ،طرح ترور کنار گذاشته شد .
پس از مدتی شکوه فرهنگ از این محفل جدا شد و جای اورا منوچهر مقدم سلیمی گرفت  .سلیمی از فعالین
با سابقه بود که در جریان ترور شاه توسط شمس آبادی در سال ۴۴دستگیر و به  ۳سال زندان محکوم شد .
این محفل یک محفل مطالعاتی بود و تصمیم داشت با مطالعه آثار مارکسیستی به تدوین برنامه برای کار در
جامعه برسد .
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این محفل در  ۸فروردین سال  ۵۲لو رفت و اعضا آن دستگیر شدند.

گلسرخی که بود
خسرو گلسرخی درسال  ۱۳۲۲در رشت بدنیا آمد  .نام پدرش قدیر بود که به زودی مرد و مادرش شمس
الشریفه وحید مجبور شدخسرو را بهمراه برادرش به قم نزد پدر بزرگ مادری شان  ،حاج شیخ محمد وحید
بفرستد .تا سرپرستی آن ها را بعهده بگیرد  .وحید از مبارزان جنگل واز یاران میرزا کوچک خان بود .
در سال۱۳۴۱وحید در گذشت و گلسرخی به تهران رفت.
نخستین شعرش را در سال ۴۵سرود و از سال ۴۸به شکل حرفه ای در مطبوعات مشغول بکار شد در همین
سال با عاطفه گرگین ازدواج کرد که حاصل آن پسری به نام دامون بود۱۱.

-۲محفل کرامت دانشیان
که بعد از ترک تحصیل کرامت از مدرسه سینما شکل گرفت و گفته می شود در این سال ها کرامت با
مصطفی شعاعیان در رابطه بود و رفتنش به مسجد سلیمان برای نفوذ گروه در منطقه نفتی بود که با
دستگیری کرامت و یوسف آلیاری و حسن و مرتضی فخار در مسجد سلیمان این ارتباط قطع شد و بعد
ازآزادی دوم کرامت ،امیر فطانت بعنوان عامل ساواک خود را به این محفل نزدیک کرد .

-۳محفل طیفور بطحائی۱۲
طیفور فارغ التحصیل فیلمبرداری از مدرسه سینما بود و افرادزیر عضو محفل او بودند:
شکوه فرهنگ  :نویسنده و ژورنالیستابراهیم فرهنگ :کارمند دفتر بیمه شوهر شکوهمریم اتحادیه:ژورنالیستایرج جمشیدی:نویسنده-مرتضی سیاهپوش:کارگر چاپخانه

 -۴محفل سماکار
این محفل متشکل بود ازعباس سماکار فیلمبردار و رضا عالمه زاده کار گردان سینما و فرهاد قیصری ،از
فعالین چپ که در جریان اعتصاب اتوبوسرانی در سال ۴۸یک خودرو پلیس را به آتش کشیده بود .

شرح ماوقع
محفل سماکار در ابتدا در صدد ترور پرویز نیکخواه از معاونین تلویزیون بود .

پرویز نیکخواه که بود ۱۳
پرویز نیکخواه از فعالین حزب توده در خارج از کشور بود که گرایشات چینی پیدا کرده بود و از حزب توده
جدا شده بود .نیکخواه درآن زمان از فعالین کنفدراسیون دانشجویی بود.
نیکخواه به ایران آمد تابا ارزیابی ایران سازمانی پارتیزانی بوجود بیاورد .در همین گیر ودار بود که در
سال ۴۴شاه توسط شمس آبادی ترور شد و ساواک در بررسی هایش دست بدستگیری و سیع در میان
دوستان دور و نزدیک او زد  .نیکخواه در همین رابطه دستگیر شد و به  ۱۰سال زندان محکوم شد.
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سازمان انقالبی حزب توده که جریانی منشعب ا زحزب توده با گرایشات چینی بودتبلیغ زیادی روی نیکخواه
که از رهبران سازمان انقالبی بود کردو چنین نشان داد که ترور شاه کار سازمان انقالبی و نیکخواه بوده
است ،در حالی که چنین نبود،و این تبلیغ تا حدود زیادی گرفت و نیکخواه پر آوازه شد .

شگرد ساواک :کار روی زندانیان
یکی دیگر از شیوه های ساواک کار روی زندانیان بود .
ساواک بخوبی می دانست زندانیان سیاسی بعد از آزادی به جنبش انقالبی می پیوندند،پس در صددآن بودتا
با کار روی زندانیان در زندان وبا پیشنهاد عفوو آزادی و در بیرون زندان با پیشنهاد کار خوب و عالی آن ها
را جذب ساواک کند.
نیکخواه یکی از این موارد بود.در زندان جذب ساواک شد .عفو گرفت .و پس از سه سال تحمل زندان آزاد
شدو به خدمت رژیم در تلویزیون در آمدو یکی از بلند گو های تبلیغی رژیم شد ۱۴.
ترور نیکخواه
ترور نیکخواه به عنوان خیانت به جنبش انقالبی ،روی گردانیدن از مردم و پیوسنت به صف دشمن می توانست
ضمن آن که ضربه ای به ساواک محسوب شود باعث باال رفنت روحیه جنبش انقالبی می شد و جنبش نشان
می داد قادر است خیانت کاران را به سزای خیانت شان برساند.
طرح گروگان گیری فرح و ولیعهد
عباس سماکار طرح ترور نیکخواه را با رضا عالمه زاده مطرح می کند  ،اما عالمه زاده می گویدبهتر است به
فکر فرد باالتر و موثرتری باشیم ».می توان در مراسم یک جشنواره سینمائی شهبانو را به گروگان گرفت۱۵«.
در همین زمان فیلم عالمه زاده در فستیوال سینمایی پر تقال برنده جایزه می شود و لیلی امیر ارجمندرئیس
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیشنهاد می کند این جایزه توسط فرح به عالمه زاده داده شود تا هم
حیثیت کانون باال برود به عنوان تهیه کننده فیلم و هم موقعیت عالمه زاده در سینما تثبیت شود .این مراسم هر
ساله با حضور فرح و ولیعهد برگزار می شد وبه بهترین های سینما جایزه داده می شد .پس طرح گروگان
گیری کلید خورد.
قرار بود بعد از گروگان گیری تقاضای هلی کوپتر کنندو با هلی کوپتر به فرودگاه مهرآباد بروند و از فرودگاه
مهر آباد همراه گروگان ها عازم کشوری بی طرف بشوندو در آنجا تقاضای آزادی پنج زندانی را بکنند:بیژن
جزنی ،شکراهلل پاک نژاد ،صفرخان قهرمانی و دو نفر دیگر.بعدا ً توسط این پنج نفر لیستی متشکل از پنجاه
نفر از زندانیان سیاسی تنظیم و تقاضای آزادی این پنجاه نفر شود.

تهیه سالح
سما کار با طیفور بطحائی و کرامت دانشیان آشنا بود و می دانست هر دو ارتباطاتی با سازمان چریک های
فدایی خلق دارنداما حد آن را نمی دانست .
برای تهیه سالح برای محفل سماکار سه امکان بود :
خلع سالح پلیس:این کار می توانست با خطراتی همراه باشدو باعث لو رفنت کل طرح شود.139

دزدیدن سالح از خانه یک ساواکی که از اقوام عالمه زاده بود  .این کار باعث هوشیاری ساواک می شدو بادنبال کردن عالمه زاده و رسیدن به سما کار طرح لو می رفت.
تهیه سالح از کانال طیفور و کرامت.کرامت که مدام تحت تعقیب ساواک بود .پس تماس با طیفور در دستور کار قرار گرفت.
محفل طیفور در این زمان در گیر و دار گروگان گرفنت شهناز پهلوی خواهر شاه بود.
مریم اتحادیه از اقوام اردشیر زاهدی بود و از این طریق می توانست اطالعاتی از جا و مکان شهناز پهلوی
به دست بیاورد.
آنان نیز در صدد بودند تا با گرون گان گرفنت خواهر شاه تقاضای آزادی زندانیان سیاسی را کنند.
با مطرح شدن طرح گروگان گیری فرح و ولیعهد ،محفل طیفور طرح گروگان گیری شهناز پهلوی را از دستور
کار خود خارج کرد و درصدد بر آمدند تا امکانات محفل را در اختیار این طرح قرار بدهند.

انفجار آننت بزرگ تلویزیون شیراز
پیش از این قضایا عباس سماکار مدتی با محفل طیفور در ارتباط بود  .در جریان برگزاری جشن های ۲۵۰۰
ساله شاهنشاهی این محفل تصمیم گرفت با منفجر کردن آننت بزرگ تلویزیون شیراز ضربه تبلیغاتی بزرگی
به رژیم بزند .شناسایی های اولیه صورت گرفت اما قبل از ان که طرح اجرا شود گروهی که قراربود مواد
منفجره را در اختیار محفل قرار بدهددستگیر و طرح در نیمه راه رها شد .

ارتباط طیفور با کرامت
در آن زمان محفل طیفور فاقد امکانات تسلیحاتی بود چرا که این محفل یک محفل چریکی نبود .پس طیفور
تصمیم گرفت برای تهیه سالح به کرامت مراجعه کند  .و کرامت وقتی در جریان طرح قرار گرفت تامین سالح
را بعهده گرفت.
کرامت از طریق امیر حسین فطانت خودرا با چریک های فدائي مرتبط می دید.

مطلع شدن ساواک از طرح
ساواک از طریق امیر فطانت از طرح گروگان گیری مطلع شد پس تصمیم گرفت با جواب مثبت دادن فطانت به
کرامت برای دادن سالح نیرو های درگیر را وارد صحنه کند ودر هنگام عملیات آن ها را به دام بیندازد.
از یاد نبریم که همین شگرد را ساواک در مورد گروه جزنی بکار برد و اجازه داد گروه وارد فاز عملیاتی شود و
هنگام تحویل سالح جزنی و سورکی را دستگیر کرد.

جلو افتادن پروژه ساواک
امیر فطانت در کافه قناری در ضلع غربی خیابان روزولت کمی پائني تر از چهار راه تخت جمشیدبا ثابتی
مالقات کرد و ثابتی بعد از توجیه کردن او ،کلید پیکانی را که سالح در او جا سازی شده بود را به او داد۱۶.
ایرج جمشیدی از اعضای محفل طیفور مامور گرفنت سالح از امیر فطانت شد تا آنرا پس از تحویل گرفنت به
عباس سماکار تحویل دهد .قرار بود عباس سماکار فرمانده عملیات باشد و رضا پهلوی و فرح را به گروگان
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بگیرد .رضا عالمه زاده ،ایرج جمشیدی و فرهاد قیصری تیم پشتیبان باشند.تا در صورت دخالت پلیس وارد
عملیا ت شوند.
ایرج جمشیدی در سرقرار دچارشک و تردید شد محیط سالم بنظرش نیامد قرار را اجرا نکرد و به همدان
رفت .
ساواک که قرار گرفنت سالح را سوخته شده دید پنداشت محفل طیفور به ساواکی بودن فطانت پی برده اند
وممکن است بزودی مخفی شوند پس برخالف طرح اولیه که دادن سالح به گروه و دنبال کردن تا لحظه عملیات
و دستگیری آنان بود ،طرح زودرس دستگیری در دستور کار قرار گرفت و نخستین فرد ،شکوه فرهنگ از محفل
طیفور دستگیر شد .

چرا شکوه فرهنگ
دستگیری ها علی القاعده یا ضربتی است و همه به یکباره دستگیر می شوندو این در حالی است که پلیس
اطالعات کاملی ازگروه دارد یا از ضعیف ترین حلقه شروع می کنندتا اطالعات خودرا از گروه کامل کنند.
ارزیابی ساواک از شکوه فرهنگ درست از کار در آمدو او زیر فشار مرگبار ساواک تن به همکاری با پلیس
داد.
دستگیر شدگان
 -۱شکوه فرهنگ
-۲طیفور بطحائي-تاریخ دستگیری۱۳۵۲/۶/۲۷
-۳ایرج جمشیدی-تاریخ دستگیری۱۳۵۲/۶/۲۹
-۴فرهاد قیصری-تاریخ دستگیری۱۳۵۲/۶/۲۹
-۵کرامت دانشیان -تاریخ دستگیری۱۳۵۲/۶/۳۰
-۶عباس سماکار-تاریخ دستگیری۱۳۵۳/۶/۳۱
-۷اسفندیار منفر زاده در رابطه با شکوه فرهنگ دستگیر شد
-۸یوسف الیاری در رابطه با کرامت دستگیر شد
-۹سیروس بذر افکن در رابطه با طیفور بطحائی دستگیر شد
-۱۰حسن فخار-در رابطه با فرهادقیصری دستگیر شد
-۱۱داود یوسفیان  -در رابطه با فرهادقیصری دستگیر شد
دستگیری ها ادامه یافت تا مرز  ۲۰۰نفر رسید.

گلسرخی کجای داستان بود
ساواک از طریق شکوه فرهنگ مطلع شد که محفل گلسرخی در سال  ۱۳۵۰تصمیم داشتند شاه را ترور کنند .
پس ساواک تصمیم گرفت یک پروژه جدید روی صحنه بیاورد ترور شاه و گروگان گرفنت خانواده سلطنتی  ،به
همین خاطر همه را یک کاسه کرد .
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گلسرخی به درستی در دادگاه می گوید ؛ ۷ماه پیش مرا گرفته اند و شکنجه کرده اند که خون ادرار کرده
ام .حاال آمده اند می گویند توطئه کرده ای  .دوسال پیش حرف زده ام حاال می گویند می خواستی شاه را
ترور کنی ۱۷.

شب قبل از دادگاه
روال کار ساواک براین بود که فشار خود را مرئی و نامرئی تا دادگاه برجسم و روح زندانی وارد کند واجازه
ندهد زندانی خود رابیابد و از آرمان هایش دفاع کند.
ساواک تصمیم داشت به سیاق همیشگی اش مشتی انسان خرد شده را به دادگاه ببرد و پیروز ازآن بیرون
بیاید .
این دادگاه اهمیت ویژه ای داشت و آن علنی بودن آن بود .ساواک از آنجا که خودرا پیروز این نمایش می دید
سعی داشت تمام ظاهر نمایش را منطبق بر اصول جهانی دادگاه ها بر پاکند .تا دنیا ببیند در ایران  ،هم
دادگاه هست وهم وکیل وهم زندانی می تواند از خود دفاع کند .واگر دفاع نمی کنند علت در حقانیت رژیم و
باطل بودن مخالفین است .
پس جلسه ای در شب دادگاه با حضور ده نفر از متهمین درجه اول پرونده برگزار شد .
دادرس سربازجوی ساواک به عنوان یک روان شناس ماهر سعی داشت در آخرین لحظه ضربه خودرا وارد
کندتا فردا در دادگاه کسی حرفی برخالف آنچه ساواک می خواست نزند.
نگاه کنیم به روایت عباس سماکار از آن شب ؛
شب قبل از دادگاه همه ما را در اتاق بزرگ دادرس جمع کردند به جز شکوه و مریم ،بقیه را آورده بودند،و من
برای بار اول خسرو گلسرخی را می دیدم  .قبال هیچ تصوری از او نداشتم،و از هیچ کس هم نشنیده بودم که
چطور آدمی است و در دادگاه چه می خواهد بکند .فقط شعر هایش را خوانده بودم و می دانستم جزء هنر
متعهدی هاست .و شعری را از او در سلول می خواندیم که برای همیشه در ذهنم مانده است .گلسرخی قد
متوسط و موهای تنگ و نگاه تند وتیزی داشت و با کنجکاوی به تک تک ما نگاه می کرد و گویی در همان دم
یار خود را تا به آخر زندگی یافت و در کنار کرامت قرار گرفت.
ما همه در یک ردیف نیم دایره ایستاده بودیم و دادرس برصندلی اش نشسته بودو می خواست راجع به روز
بعد که دادگاه بود به ما هشدار بدهد او نگاهی به همه ما کرد  .با لحن مطمئن و راحتی گفت :خوب آقایان،
قهرمان ها،فردا روز اجرای عدالت است و همه شما به دادگاه می روید .البته در آنجا تماشاگران و دوربین ها
و خبرنگاران داخلی و خارجی هم هستند .ومن امید وارم که شما هول نشوید و نخواهید قهرمان بازی در
آورید .مسلما همه شما می دانید که این نوع قهرمان بازی ها دیگر در مملکت ما خریدار ندارد و کسی هم
نمی تواند .همایون کتیرایی بازی در آورد .
بعد به چهره ما نگاه کرد تا تاثیر حرفش را ببیند !.کرامت که در کنار خسرو ایستاده بود گفت :ما به وظیفه
خودمان عمل خواهیم کرد .واین را هم بدانید که ما نمی خواهیم قهرمان بشویم و اگر هم بخواهیم انگشت
کوچیکه ی همایون کتیرایی ها نمی شویم .
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دادرس از این حاضر جوابی جا خورد ! خسرو هم بالفاصله گفت :من مارکسیستم  .واز خودم دفاع خواهم
کرد .
دادرس گفت :هستی برای خودت باش !!.مگر من شاه پرست هستم به تو چیزی می گویم !کرامت فورا ً وارد
بحث شد و گفت:اگر دادگاه را دویست متر زیر زمین هم ببرید من حرف هایم را خواهم زد  .دادرس آدم روان
شناس و واردی بود .به جای برافروخته شدن که احتمال برافروخته شدن ،کرامت را به دنبال داشته باشد
گفت :در هر صورت من هشدارم را دادم۱۸.

ارزیابی ساواک
ساواک در ارزیابی هایش به این نتیجه رسیده بود که از  ۱۲نفر متهم اصلی این پرونده:
-۲نفر دفاع ایدئولوژیک می کنند:گلسرخی و دانشیان-۲نفر دفاع حقوقی می کنند:طیفور بطحایی و رضا عالمه زاده-۸-نفر دیگر به شدت و ضعفی اظهار ندامت خواهند کرد .

برخورد در دادگاه
در ان زمان سه شیوه برخورد رایج بود:
-۱دفاع ایدئولوژیک:مخصوص کسانی بود که در عملیات نظامی دستگیر شده بودند و حکمشان اعدام یا ابد
بود.
 -۲دفاع حقوقی:مربوط به هواداران و افراد رده های پائین تشکیالت بود .اینان با دفاع حقوقی حکم پائینی
می گرفتند تا هر چه زودتر آزاد بشوند و به جنبش انقالبی به پیوندند.
-۳اظهار ندامت
لفظ دفاع برای بریده ها جایی ندارد  .اینان کسانی بودن که به هر دلیلی بریده بودند و با اظهار ندامت می
خواستند به هر شکلی که شده آزادبشوند .

دادگاه اول
در دادگاه اول طیفور بطحایی عمل خودرا معلول نابسامانی جامعه دانست وطلب عفو و بخشش نکرد  .این
برای ساواک قابل قبول بود .گلسرخی و دانشیان دفاع ایدئولوژیک کردند عالمه زاده و سماکار تا حدودی
دفاع حقوقی کردند و بقیه به شدت و ضعف هایی اظهار ندامت کردند .
در دادگاه دوم آرایش نیروها به همین شکل بود با این تفاوت که سماکار خودرا پیدا کرد و از حرکت گروه دفاع
کرد .

احکام دادگاه اول
 ۷ -۱نفر اعدام:بطحایی و گلسرخی ودانشیان ،عالمه زاده،سماکار،جمشیدی،منوچهر مقدم سلیمی
 -۲دونفر ؛ ۵سال:مریم اتحادیه و مرتضی سیاهپوش
 ۳ -۳نفر؛ ۳سال:شکوه فرهنگ و شوهرش و فرهاد قیصری
احکام دادگاه دوم
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در فاصله دادگاه اول و دوم اتفاقی مهم افتاد،برخالف پیش بینی ساواک مردم متهمین را نه عده ای آدمکش
بلکه قهرمانانی جان به کف دیدند که در جنگی نابرابر از آرمان و شرف مردم خود دفاع می کنند و ساواک از
روانشناسی توده ها در یک حکومت توتالیتر بی خبر بود .این جو عمومی ،در شکسنت حکم ها بی تاثیر نبود.
 ۵نفر اول :اعدامایرج جمشیدی ۱۰:سالمنوچهر مقدم سلیمی ۱۵:سالشکوه فرهنگ و شوهرش و مریم اتحادیه هر کدام  ۳:سال
مرتضی سیاهپوش ۵:سالفرهادقیصری ۱:سالبعد از مدتی حکم سماکار و بطحایی و عالمه زاده شکسته شد .وابد گرفتند.گلسرخی و دانشیان حاضر به تقاضای عفو از شاه نشدند و حکم اعدام شکسته نشد.

نفر سیزدهم که بود و چه کرد
نفر سیزدهم امیر حسین فطانت بودکه تا سال  ۵۷با وجدان آسوده به گشت و گذار خود مشغول بود .اما
ازآنجا که دست خونین خیانت تا ابد پنهان نمی ماند با جمع شدن تمامی منتسبین پرونده در زندان قصرو
باز خوانی حوادث نقش خائنانه فطانت آشکار شد و این مسئله ای نبود که به گوش فطانت نرسد  .اما با بودن
رژیم جنایتکار پهلوی ترسی به دل نداشت  .تا روزی که دژاستبداد فرو ریخت وسران ساواک یا دستگیر و یا
متواری شدند  .ترس به سراغ فطانت آمد و پیشاپیش خودرا به مسئولین حکومت اسالمی معرفی کرد ».اوین
به او می گویندکه اگر کمونیست ها را لو داده که کارخیر و خوبی کرده .اما به هر حال به دلیل خروج غیر
قانونی از مرز زندانی اوین می شود«۱۹
مدتی بعدآزاد شد .بر ما معلوم نیست که او در بازجویی هایش چه گفته است و بعد از ایران رفت وخودرا در
غبار حادثه گم کرد وسالها در گمنامی زیست !
اما ناگهان با ترجمه رمانی از مارکز آفتابی شد و بعد در سال  ،۶۹داستان تمام داستان ها را نوشت و بعد
روسپیان سودازده من وگزارش یک آدم ربایی از مارکز را ترجمه کرد و و مدتی بعد کتاب یک فنجان چای بی
موقع را نوشت تا توجیه کندکه او اتفاقی در جریان طرح گروگان گیری قرار گرفته است و ماموریتی از سوی
ساواک نداشته است.
اخیرا هم در مورد وحی ،در سایت های اصالح طلب مقاالتی می نویسد .و سایتی هم راه انداخته است.
چند سئوال
-۱فطانت از خواهر دانشیان خواستگاری می کند چرا.؟
-۲با ساواک همکاری می کند و دوستش را به ساواک لو می دهد .چرا؟
-۲در سال  ۵۷خودش را به حکومت معرفی می کند و مدتی زندانی می شود .چرا؟
-۳بعد از ایران می گریزد و آواره کوه دشت می شود .چرا؟
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-۴سال ها در خفا زندگی می کند .چرا؟
-۵کتاب داستان همه داستان ها را می نویسد که قهرمانش یهودا ست .چرا؟
-۶بعد آفتابی می شود و طلب کار از کار در می آید .چرا؟
 -۷ودر آخر کتاب یک فنجان چای بی موقع را می نویسد تا داستان لو دادن گروه دانشیان را توجیه کند .چرا؟

آنالیز یک روان گناهکار
یک جوان بیست و یکی دوساله با انگیزه های انقالبی دستگیر می شود و در زیر فشار شکنجه و زندان می
شکند .و برای رهایی ،تن به همکاری می دهد.
آزاد می شود وبه دانشگاه بر می گردد.

یک سئوال
ایا او از سوی ساواک مامور کنترل کرامت دانشیان می شود .ویا آنطور که در کتابش ؛یک فنجان چای ؛می
گوید به تصادف با او برخورد می کند.
در دوستی و آشنایی اش با کرامت شکی نیست  .چرا که او به خانه کرامت می رود و از آن چنان قرب و
منزلتی برخوردار است که از خواهر او خواستگاری می کند.

یک سئوال دیگر
 اگر ساواک اورا مامور کرده بود.ایا او نمی توانست حرف های کرامت را ناشنیده بگیرد.آیا نمی توانست اورا به غیر عملی بودن این طرح متقاعد کند.آیا نمی توانست به او بگوید چریک ها امکان حمایت لجستیک را ندارند.این پرسش ها از آن روست که بپذیریم او نگاهش به کرامت نگاه یهودا به مسیح بوده است.

نگاه یهودا به مسیح چه بود
در کتاب آمده است که مسیح گفت ردایتان را بفروشید و سالح بخرید.
آیا مسیح در فکر قیام مسلحانه بود  .شاید!
اما وقتی رومی ها همراه فریسیان ؛یهودی ها؛برای دستگیری مسیح می روند و یاران مسیح تصمیم می گیرند
مقاومت مسلحانه کنند .و در همین رابطه با ضربه شمشیر گوش یکی از این فریسیان کنده می شود مسیح
یارانش را از مقاومت نهی می کند .و گوش کنده شده را شفا می دهد.
آیا مسیح در نیمه راه از این تصمیم منصرف شده است  .شاید.
پس یهودا چرا حاضر شد در ازای سی سکه مسین مسیح را که برای رومی ها ناشناخته بود لو بدهد.
بعضی بر این باورند که یهودا عاشق مسیح بود .از قیام مسلحانه و بی ثمری آن آگاه بود برای نجات جان
مسیح حاضر شد اورا لو بدهد .و فکر می کرد چون هنوز دست به قیام نزده اند جان او در امان خواهد بود .
ووقتی کار به کشنت مسیح رسید با همان سکه ها طنابی خرید و خودرا حلق آویز کرد.

سئوال
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آیا اگر فطانت در گفتارش صادق است  .و ثابتی و دیگران به او قول داده بودند کسانی را که او لو می دهد
بین شش ماه تا دو سال زندان بدهند  ۲۰.اما کار به اعدام گلسرخی و کرامت و حبس های سنگین برای بقیه
کشیده شد چرا کار یهودا را نکرد .چرا خودش را نکشت.

یک سئوال
چرا فطانت در پی توجیه خیانت است .آیا روان ناآرامش قرار نمی گیرد  .راه آسانتری که هست .
اقرار به خطا انتقاد از خود پوزش خواسنت از خانواده کرامت و گلسرخی و جنبش و تالش برای جبران -ویا سکوت و خاموشی برای فراموشی

یک سئوال
-چرا از سوراخش بیرون آمده است و با نوشته هایش نمک به زخم جنبش می ریزد .آیا شرم نمی کند؟

شرم یک احساس انقالبی
مارکس می گوید شرم یک احساس انقالبی است.اما پیش شرط آن شعور انقالبی است .و پیش شرط شعور
انصاف است در داوری.اینجاست که متوجه خبط و خطای خود می شوی از کرده هایت نادم و پشیمان می
شوی ودر وهله نخست در نزد وجدان خودت خجالت می کشی و عرق شرم بر پیشانیت می نشیند  ،و در صدد
جبران این خطا برمی آیی.
اما اگر فاقد انصاف و شعور باشی به بصیرت نمی رسی . .و آنوقت به وقاحت تمام چنگ در صورت حقیقت
می زنی و طلبکار می شوی.

فطانت چه می گوید:
می خواهد بگوید این ها برای شهید سازی از کاه کوه ساختند۲۱.
می خواهد بگوید ساواک اشتباه کرد .واز این ها اسطوره ساخت.
می خواهد بگوید این ها اگر روی کار می آمدندبدتر از رژیم شاه بودند.
می خواهد بگوید قصدبدی نداشته است  .وبرای نجات جان آن ها ،او پیشاپیش آن ها را لوداد است تا قدم
در راه بی برگشت نگذارند.
بیشتر از این ها که نیست.اما همه این ها توجیه گر خیانت او نیست .
یک روان بیمار ،راه دیگری نمی جوید .وتنها مرگ اورا از دست خوش رها می کند .او به حقیقت نخواهد
رسید.

یک نکته
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عالمه زاده هم در کتابش،دستی در سیاست ،چشمی بر هنر می گوید؛ که او بر این باور نبود که مسئله گرو
گان گیری امری جدی است.۲۲سماکار و بطحایی آنرا جدی گرفته بودند .و باعث این مسائل شدند.
عاطفه گرگین؛همسر خسرو؛هم در مصاحبه ای می گوید خسرو چریک نبود و به کار فرهنگی باور داشت.

طراحان و عامالن
هر عملیاتی از طرح و نقشه شروع می شود و بعد وارد فاز عملیاتی می شود.
مرحله نخست:طرح و نقشه.که در این مرحله ما با فرماندهان و برنامه ریزان روبروئیم.
مرحله دوم :فاز عملیاتی .
که در این مرحله نقشه عملیاتی می شود و ما با عامالن و مجریان و سربازان روبروئیم.

طرح گرو گان گیری
این طرح از جایزه گرفنت فیلم دار به کار گردانی عالمه زاده کلیدش زده شد.
محفل سماکار دراین فکر بود پرویز نیکخواه را ترور کنند.
کانون پرورش تصمیم گرفت در یک مراسمی جایزه توسط فرح و ولیعهد به عالمه زاده داده شود  .چون این
کاردر کانون ساخته شده بود.پس طرح ترور نیکخواه تبدیل شد به طرح گروگانگیری فرح و ولیعهد برای آزاد
کردن  ۵۰زندانی سیاسی.
گروه  ،دسترسی به سالح نداشت پس با طیفور بطحایی فیلمبردار تلویزیون تماس گرفته شد .که آن ها نیز
طرحی برای گروگان گرفنت شهناز پهلوی داشتند .این محفل هم فاقد سالح بود.
طیفور با کرامت دانشیان تماس گرفت که سابقه زندان داشت .و کرامت که با امیر فطانت که از سوی چریک
ها با او رابطه داشت تماس گرفت  .فطانت دادن سالح رابه گردن گرفت.
فطانت در روزگاری که با کرامت ارتباط داشت عامل ساواک بود
سالح در یک قرار توسط ثابتی معاون ساواک به فطانت داده شد  .اما عباس جمشیدی درآخرین لحظه
پشیمان شد و ماشین با سالح را رها کرد و به همدان رفت .ساواک که پنداشت طرح لو رفته است از الیه های
ضعیف شروع به دستگیری کرد
شکوه فرهنگ و شوهرش و مریم اتحادیه در اولین یورش دستگیر شدند
شکوه فرهنگ و شوهر ش قبال جز محفل گلسرخی بودند که از طریق ارتباطی که شکوه با خلبان شاه داشت
رد شاه را می زدند تا شاه را ترور کنند .اما این طرح بعلت امکانات فنی عملی نشد و شکوه از گلسرخی جدا
شد.گلسرخی در  ۸فروردن  ۵۲در رابطه با یک محفل مطالعاتی دستگیر شد.
این طرح با دستگیری ها ی بعدی کان لم یکن شد.

طرح دوم:طرح ساواک
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ساواک که بواسطه اشرف در حال توطئه بر علیه باند فرح؛ قطبی )رئيس تلویزیون ( بود . ۲۳تصمیم گرفت
طرح ترور و گروگان گیری شاه و فرح را عملیاتی کند تا از این طریق باند فرح را بزیر بکشد.وبتوانددایره
نفوذش را تا خانواده سلطنت و مراکز تصمیم گیری گسترش بدهد۲۴.
پس طراحان این مرحله ثابتی و بازجویان زبده ساواک بودند

عملیاتی کردن طرح
برای عملیاتی کردن هر طرحی ما باید وارد فاز عملیاتی یا عملیات میدانی شویم ودر عملیات میدانی عنصر
انسانی نقش اصلی را ایفا می کند.
طراحی گرفنت یک تپه روی کاغذ یک چیز است اما آن که باید زیر گلوله دشمن باالبرود چیزی دیگر است .این
جاست که نیروی عمل کننده حرف اول را می زند.

محاسبه ساواک
ساواک نیرو ها را به میدان فرستاد:
دادستان .با پشت جبهه داغ و درفش ساواکروزنامه ها و رادیو تلویزیون رژیم ۵تواب:شکوه و شوهرش .مریم اتحادیه.سلیمی و قیصریاز آنطرف:
دو چریک:خسرو و کرامتسه نفر در پشت جبهه:سماکار و عالمه زاده و بطحایینتیجه این نبرد در مرحله طراحی روشن بود؛ برد رژیم و باخت جنبش.

دو نگاه و دو نتیجه
دادگاه علنی و دادگاه نمایشی
قبل از آنکه خم شویم روی چرایی برگزاری دادگاه گلسرخی -دانشیان باید تکلیف خود را با دو ترم دادگاه
علنی ودادگاه نمایشی روشن کنیم.
این دادگاه بهیچ وجه یک دادگاه علنی بمعنای حقوقی اش نبود  .دادگاه علنی تعریف روشنی دارد،.حضور
آزاد ارباب رسانه داخلی و خارجی ،شخصیت های مورد وثوق مردم،مجامع جهانی و داخلی حقوق
بشری،احزاب و سندیکا ها و مردم و نشر تمامی آن چه که در دادرسی اتفاق می افتد و مهم تر از همه
حضور هيئت منصفه ،قاضی بیطرف و مستقل و وکیل مدافع .این ها هستند که یک دادگاه را علنی می کنند .
اما براستی چگونه در یک کشور استبداد زده برگزاری یک دادگاه علنی ممکن است؟ .
ما در کشورهای دیکتاتوری با نمایش یک دادگاه علنی روبرو ئیم  .همچنان که با نمایش انتخابات و نمایش
دموکراسی مواجه ایم  .همه چیز در فضای یک نمایش اتفاق می افتد  .پس دادگاه یک دادگاه نمایشی بود .
اما در اینجا با یک پرسش روبروئيم  :چرا رژیم چنین نمایشی را برگزار کرد و به دست خود بروی آننت برد و
از کاه کوه ساخت.۲۵دو نگاه مطرح می شود :
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 -۱نگاه نخست بر این باور است که ساواک فکر می کرد همه چیز آن گونه اتفاق می افتد که او می خواست .
اما جریان دادگاه و دفاع گلسرخی و دانشیان جریان را بر ریل دیگری انداخت  .و آن شد که نباید می شد .
 -۲نگاه دوم بر این باوراست که همه چیز از قبل طراحی شده بود و در این نمایش همه نقشی را بازی کردند
که ساواک می خواست ازابراهیم فرهنگ گرفته تا خسرو و کرامت  .و بیش از همه خسرو و کرامت بازی
خورده اند  .چرا ؟همان نقشی را بازی کردند که ساواک می خواست ۲۶.

هدف ساواک چه بود
بعضی بر این عقیده اند که این نمایش فراهم شد تا حیطه نفوذ ساواک و ثابتی از مرزهای موجود بگذرد و
خانواده سلطنت و دیگر مراکز قدرت را در بر بگیرد و به شاه بباوراند که حفظ سلطنت تنها با تکیه بر ساواک
ممکن است ۲۷.
بدون شک یک وجه عمده این نمایش همین است  .پس ساواک یک نمایش پسامدرن تدارک دید .در نمایش
پسامدرن از قاضی گرفته تا نادم و قهرمان همه دارند نقش بازی می کنند نقشی که پیشاپیش برای آن ها نو
شته شده است .
پس قهرمانی در کار نیست  .همه عروسک هایی در دست کارکردان نمایش اند .قهرمان نمایشی از همه بازی
خورده تر است  .این نگاه ابا دارد تا مکنونات قلبی خودرا بگوید .پس تنها طرح پرسش می کند  .چرا ساواک
دادگاه را علنی کرد ؟.۲۸ایا ساواکی ها اندازه گاو نمی فهمیدند ؟ .۲۹و پرسش را در نیمه راه رها می کنند
تا با ایجاد شبهه در قهرمانی قهرمان مهم ترین پرونده تاریخ مارا برای همیشه ببندند .

عناصر نمایش
اگر نمایش پسامدرن با نمایش کالسیک تفاوت دارد این تفاوت در چیست ؟ درعناصر نمایش است .
یک نمایش پسامدرن از سه پایه تشکیل می شود :
 -۱کارگردان
 -۲بازیگر
 -۳تماشاچی
در جواب شکاکان باید گفت:بله ثابتی و سر بازجو هرمز آيرملویی گاو تشریف داشتند  .از عنصر سوم
نمایش که مردم بودند غافل شدند .
هدف نمایش پسامدرن در کشورهای توتالیتر مردم است .اما از آنجا که دیکتاتور مردم را به هیچ می گیرد در
این نمایش از نقش مردم مغفول ماندند .و آن شد که نباید می شد .در این نمایش منت مردم نانوشته ماند .
این منت را مردم درهنگام نمایش در کوچه ها و خیابان ها خود برای خود نوشتند.
نمایش پسامدرن بر خالف نظر بد خواهان به نمایش کالسیک بدل شد .شاه ترور شد  .فرح و ولیعهد به
گروگان گرفته شدند .عملیالت»محفلی«آنطور که فطانت مدعی است به عملیات واقعی و میدانی تبدیل شد.
چریک بی سالح به چریک با سالح تبدیل شد ..چریک ها تیر خالص را بر شقیقه رژیم زدند.
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ساواک اشتباه کرد به ضرس قاطع می توان گفت .اشتباه ساواک در زمان و مکان عملیات بود .نه خائن)امیر
حسین فطانت( و نه سناریست)سربازجو-هرمز آیرملویی( ونه کارگردان)پرویز ثابتی( نتوانستند شاه را نجات
دهند.
نگاه کنیم به لحظات کوتاهی که از آخرین دادگاه گلسرخی موجود است .
یکی از مسئولین دادگاه به التماس از گلسرخی می خواهد که تقاضای فرجام دهد .گلسرخی نمی پذیرد و می
گوید :من حقی ندارم  .قاضی می گوید :این حق توست که تقاضای فرجام بدهی  .وگلسرخی می گوید ؛حق
من در این مملکت مردن است .در همین حین قاضی باالتر می آید و قاضی اول را دعوا می کند چرا اصرار
می کنی .
این آن لحظه ای است که موقعیت انقالبی کلید می خورد  .توده و طبقه آماده جانفشانی می شود  .پیشاهنگ
مرگ را به سخره می گیرد و بر سر جانش چانه نمی زند.جالدان ساواک از درک این لحظه تاریخی
عاجزبودند .اما توده وطبقه این پیام خسرو را گرفتند .چراغ ها روشن شد نمایش پسامدرن به نمایش کالسیک
بدل شد چریک ها روی بیست رژیم بیست و یک آوردند.

اشتباه ساواک
اشتباه ساواک از آن جا اغاز شد که فاز طراحی را با فاز میدانی عملیات یکی گرفت.
اشتباه دوم ساواک در این بود که مکان و زمان عملیات را اشتباه ارزیابی کرد.
زمان عملیات روز  ۱۶دی  ۵۲و مکان عملیات دادگاه نظامی بود  .شاه و فرح به گروگان گرفته شدند.چریک
های غیر مسلح در عملیات میدانی نبرد را بردند .
یک طرح خام ؛۳۰به گفته عالمه زاده و یک طرح بچگانه؛۳۱بنا به ادعای فطانت با پایمردی خسرو و کرامت به
یک عملیات موفق بدل شد .ساواک یک نکته را از یاد برد چریک بی سالح خطرناکتر از چریک با سالح است.

نتیجه گیری کنیم
امیر حسین فطانت مثل دیگر موجوداتی از این دست که تا جامعه طبقاتی هست از این موجودات هم هست .
نه نفر اول است نه نمونه آخر !
اینان در لجن زار مبارزات طبقاتی در اسفل السافلین جا می گیرند و فراموش می شوند.اما به عنوان یک
نمونه از یک روان بیمار قابل بررسی است.
امیر حسین فطانت یهودا نیست  .در وجود یهودا هنوز ذراتی از شرم انسانی باقی بود  .حتی اگر به کاری که
او کرد اندیشه کنیم می توانیم خودرا قانع کنیم که یهودا یک احمق بود تا خائن و اگر مستوجب آن گناه بزرگ
شد از حماقتش بود تا رذالتش  ۳۲ .و می توان بر او و سرانجامش دل سوزاند  .اما موجوداتی مثل فطانت
تنها و تنها بعنوان موجوداتی فرو مایه قابل بررسی اند .وباید روزی مورد حسابرسی قرار گیرند.
فرق است بین آن که در زیر فشار کم می آورد و خیانت می کند .با آن که برای امکانات مادی دست به خیانت
می زند .فرق است بین کسی که در زیر فشار خیانت می کند اما وقتی خودرا می یابد به آن خطا اعتراف می
کند و سعی می کند جبران کند و بعد در تاریکی خودرا گم می کند  .با کسی که نه تنها نادم نیست بلکه
طلبکارهم هست .
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اینان فراموش نمی شوند هم چنان که بخشوده نمی شوند.

منابع:
من یک شورشی هستم.عباس سماکار.شرکت کتاب ۱۳۸۰-دستی در هنر چشمی بر سیاست.رضا عالمه زاده .نشرکتاب۱۳۹۱یک فنجان چای بی موقع  .امیر حسین فطانت-نشر کتاب۱۳۹۳عباس منصوران-پژواک ایران.مقاله :این امیرحسین فطانت همان شکارچی دانشیان و گلسرخی استپنهان در پشت خود-عباس سماکار بهمراه بهرام رحمانی-نشر ارزان -استکهلمیادی از کرامت اهلل دانشیان،هم نشین بهارتاریخ سی ساله -بیژن جزنیدفاعیات گلسرخیکاوه گوهرین:دستی میان دشنه و دل —-من در کجای جهان ایستاده ام -۱امیر حسین فطانت -ویکی پدیا
-۲هم نشین بهار -یادی از کرامت
 -۳تاریخ ایران
-۴مهدی مرعشی-بی بی سی فارسی۹۳/۲/۶
-۵ویکی پدیا
-۶فرهنگ نوین  -ویژه کرامت
 -۷عباس سماکار من یک شورشی هستم
-۸علی امینی نجفی -خاطرات عالمه زاده از یک پرونده توخالی اما خطرناک
-۹عباس سماکار -همان کتاب
-۱۰بیژن جزنی -تاریخ سی ساله
-۱۱ویکی پدیا-خسرو گلسرخی
-۱۲عباس سماکار -همان کتاب
-۱۳ویکی پدیا-پرویز نیکخواه
-۱۴بیژن جزنی -همان کتاب
-۱۵علی امینی نجفی-همان مقاله
-۱۶مهدی مرعشی-یک فنجان چای بی موقع
-۱۷کاوه گوهرین -همان کتاب
-۱۸عباس سماکار-همان کتاب
-۱۹مهدی مرعشی-سایت بی بی سی
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-۲۰فطانت -یک فنجان چای بی موقع
۲۱مهدی مرعشی -سایت بی بی سی
-۲۲علی امینی نجفی:دستی در هنر -چشمی بر سیاست
-۲۳امیرحسین فطانت :یک فنجان چای بی موقع
-۲۴امیر حسین فطانت-اخالق یک شورشی بیشرم
- ۲۵مهدی سمائی؛تامالتی در باب محاکمه خسرو گلسرخی؛نقد اقتصاد سیاسی
امیر فطانت در اخالق یک شورشی بیشرمهم نشین بهار در بیاد کرامت دانشیان- ۲۶مهدی سمائی-همان
- ۲۷امیر فطانت و مهدی سمائي-همان
- ۲۸هم نشین بهار -همان
-۲۹فطانت-همان
- ۳۰عالمه زاده-همان
 -۳۱فطانت -همان
-۳۲هم نشین بهار در یادنامه کرامت می گوید:اگر یهودا نبود ،مسیح هم نبود  .این شیوه تحلیل جای چون و
چرای بسیار دارد.
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کمیته مجازات ؛
آخرین سامورایی های انقالب مشروطه
در آمد
کمیته مجازات از دل جناح چپ انقالب مشروطه بیرون آمد .اینان رادیکال های انقالب مشروطه بودند که در
پی آزادی ،برابری و عدالت سد های ارتجاع را شکستند  .در بدترین شرایط در صف اول انقالب بودند  .و در
روز سرنوشت،روز به توپ بسته شدن مجلس،در سنگر های نخست نبرد از انقالب دفاع کردند .
سید احمد کسروی از ابوالفتح زاده و برادرش،از منشی زاده و علی اکبر ارداقی در روز کودتای محمد علی
شاه به بزرگی یاد می کند ۱.
کریم دواتگر و احسان اهلل خان دوستدار وحسین خان هلل ،۲نیز یگانه های عرصه هولناک نبرد بودند.
اما حاصل آن همه جان فشانی چه بود؟سازش بخش باالیی بورژازی تجاری با اشراف و فئودالیسم .به قدرت
رسیدن فئودال بزرگ تنکابن سپهدار تنکابنی و سردار اسعد،خلع سالح مجاهدین تبریز ،گلوله خوردن
ستارخان ،خانه نشینی باقرخان و تبعید حیدر خان .
پس اینان به عنوان آخرین سامورایی های باز مانده از یک انقالب بزرگ دست به سالح بردند تاآب از جوی
رفته انقالب را به جوی باز گردانند.
دیالکتیک عملیات قهر آمیز و شورش گری رهبران کمیته مجازات را باید در یاس و سرخوردگی مردم از انقالب
و مسلط شدن ضد انقالب دید.
در روزگاری که مردم نا امیداز هر تحولی صحنه جامعه را ترک کرده اند و همه چیز به دست فرصت
طلبان،نان به نرخ روز خور ها،لیبرال ها ،اشراف فئودال و دوله های مخالف مشروطه افتاده است ،تکلیف پیش
آهنگ چنین جامعه ای چیست ،جزآن که دست به سالح ببرد و در نبردی نابرابر تصمیم بگیرد با خون خود این
توازن بی پیر را به جایی بر گرداند که مردم بار دیگر به صحنه بیایند و پیشاهنگ خودرا برای بهروزی کشور
حمایت کنند .مسلم است که سالح تنها راه رهایی در این شرایط نیست ،صبر و صبوری و یافنت راهی برای
بسیج و آگاه کردن و متشکل کردن مردم در تشکیالتی انقالبی و منطبق بر شرایط هم الزم است.
اما به هر حال مبارزه قهر آمیز یکی از چند راهی است که پیشاهنگ در شرایطی که بر او تحمیل شده است
بر می گزیند.اما آنچه که مهم تر از انتخاب این تاکتیک است تفکری است که می تواند این شیوه مبارزه را به
تفکری کار آمد برای آگاهی دادن ،بسیج کردن و متشکل کردن توده ها بدل کند.متاسفانه کمیته مجازات فاقد
تئوری انقالبی بود و قادر نبود از شیوه ای که بر او تحمیل شده است و می توانست در مقاطعی کار
ساز ،بسیج کننده و روشنگر باشد به نحو احسن استفاده کند .
ترور برای کمیته مجازات هم استراتژی بود وهم تاکتیک .
کمیته برای یک مبارزه انقالبی فاقد تئوری انقالبی بود.و از برنامه ای انقالبی برای تحول اساسی در جامعه
دستش تهی بود.
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قهر کمیته ناشی از تحلیل مشخص از شرایط مشخص نبود،تا در گام های بعدی بتواند با اتخاذ تاکتیک های
جدید،تاکتیک هایی غیر از ترور ،صحنه را برای الیه های مختلف اجتماعی بگشاید و مردم سر خورده از
انقالب را بار دیگر به خیابان بکشاند .

شکل گیری کمیته مجازات
فکر تشکیل کمیته مجازات از آن ابراهیم منشی زاده است .اما ابراهیم منشی زاده در بازجویی هایش این
فکر را از آن ابوالفتح زاده می داند.

ابراهیم منشی زاده که بود
میرزا ابراهیم خان منشی زاده ،فرزند کریم بیک یا کریم خان منشی اوف ایروانی از افسران سابق قزاق خانه
بود .در سال  ۱۳۰۷قمری که ناصرالدین شاه از اروپا برمی گشت پدر منشی زاده درخواست مهاجرت به
ایران را کرد و شاه موافقت کرد و منشی اوف در ایران به منشی زاده تبدیل شد۳.
ابراهیم چون پدرش با تسلط روس ها بر قزاقخانه مخالف بودو با نوشنت شبنامه و ارسال آن ها برای جراید
برای قطع نفوذ روس ها مبارزه می کرد.
در سال ۱۳۲۵ق .از کار در قزاق خانه کناره گیری کرد.
منشی زاده از سوسیال -دموکرات های انقالب مشروطه بود .در سه سند باقیمانده از فرقه اجتماعیون -
عامیون )۴شعبه قزوین (کمیته ستار منشی زاده را به عنوان مسئول کمیته جنگ تعیین می کند  .این سه سند
مربوط به سال  ۱۲۸۵شمسی است.۵.
در فتح تهران شرکت داشت .وبعد رئیس نظمیه شیراز شد  .اما نتوانست رفتار ظاملانه ظفر الدوله حاکم شیراز
را تاب بیاورد و عازم تهران شد  .در بین راه گرفتار راهزنان شد و هست و نیستش بباد رفت .
مدتی بعد رئیس اداره تحدید تریاک شد اما تصدی این کار نیز زیاد طول نمی کشد .حاکم یزد از او تقاضای
 ۱۵۰تومان رشوه می کندو از او می خواهد عواید تریاک را به سه بخش تقسیم کند؛یک سهم از آن حاکم
یزد،یک سهم منشی زاده و یک سهم هم از آن دولت .
منشی زاده نمی پذیرد و ماجرا را به مرکز به مسیو مرنارد گزارش می دهد .پس ازآنجابه عنوان ریاست مالیه
به غاروفشا فویه می رود.در آن جا نیز با اشخاص ذی نفوذ در گیر می شودوجریان را به وزیر مالیه و رئیس
اداره تشخیص گزارش می دهد.اما راه بجایی نمی برد و از کار بر کنار می شود .
پس از چند ماه کابینه وثوق الدله تشکیل می شودو عمید السلطان به جای میرزا رضا مستوفی به ریاست
اداره تشخیص منصوب می شود .منشی زاده تعهد می کند که عواید سالیانه غله را بیش از  ۵۰۰۰تن به دولت
تحویل دهد اما عمید السلطان نمی پذیردو کسانی را به کار می گیرد که سالیانه  ۲۵۰۰تن غله به دولت تحویل
می دهندو این در زمانی بود که دولت با کمبود غله مواجه بودو از عراق و دیگر کشور هاخرواری  ۴۰-۳۵تومان
غله وارد می کرد ۶.

مالقات با ابوالفتح زاده
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در چنین اوضاع و احوالی بود که با ابوالفتح زاده که به تازه گی از زندان روس ها خالصی یافته بود مالقات
کرد .دوستی منشی زاده و ابوالفتح زاده به سال های قبل برمی گشت ،به عضویت در کمیته »قبل الطلوعین«
و» کمیته غیرت«.
بعد از امضا فرمان مشروطه توسط ناصرالدین شاه عده ای از رادیکال های مشروطه از جمله سید حسن تقی
زاده و حید خان عمواوغلی برای حفظ و صیانت از مشروطه این انجمن را درست کردند  .و چون جلسات
انجمن در صبح زود بر گزار می شد به این نام مشهور شد  .انجمن غیرت هم در دوره اول مجلس مشروطه
تشکیل شد که ریاست آن با آقا ابراهیم نماینده رادیکال تبریز بود .
در این دو انجمن هسته اولیه کمیته مجازات فعالند ؛منشی زاده ،ابوالفتح زاده و مشکوه املمالک ۷.
این مالقات و تحلیل مشابه هر دو از وضعیت نابسامان کشور آنها را به این نتیجه رساندکه باید جمعیتی
تشکیل شودکه از این راه دفع ظلم کرده و دست کسانی را که به وطن خیانت می کنندو یا از راه جاسوسی
ارتزاق می نمایند و با اجانب همکاری می کنند کوتاه کنند۸.و به وضعیت خراب کنونی که همه را به ستوه
آورده خاتمه دهند .و از این راه برای مملکت و ابنای این آب و خاک خدمتی انجام دهند .

ابوالفتح زاده که بود
اسداهلل خان ابوالفتح زاده فرزند ابوالفتح خان میر پنج از مهاجرین و از طایفه شریرلوی قفقاز بودکه پس از
معاعهده ترکمن چای  ۱۲۴۳،ق.به ایران آمد  .در قزاق خانه به درجه سرتیپی رسیدو در همراهی با مشروطه
در زمان محمد علی شاه از کار کناره گرفت .
از مجاهدان صدر مشروطه بود و در شب به توپ بسنت مجلس۱۳۲۶،ق .او و دو برادرش از گارد های مجلس
بودندو با قوای لیاخوف جنگیدند ۹.بعد به قلهک رفت واز آن جا به رشت و با کمیته ستار همکاری کرد و در
فتح تهران شرکت داشت ۱۰.
ما در جا جای انقالب مشروطه و بعد از آن با نام ابوالفتح زاده برخورد هایی داریم  .چه در قضیه انجمن
های غیرت و صبح الطلوعین و چه در سفر مخفیانه حیدر خان عمواغلی به مشهد و چه در رفنت حیدر خان به
اروپا.

ترور بهبهانی
بعد از پیروزی انقالب مشروطه بهبهانی که یکی از دو آخوند بزرگ در رهبری انقالب بود بقول کسروی بساط
شاهی برای خود گسترد .به گونه ای که مردم به او لقب شاه سیاه دادند .چرا که سیاه چرده بودو این امری
نبود که رادیکال های مشروطه چون تقی زاده و حیدر خان تاب بیاورند .قرار نبود حکومت از محمد علی شاه
گرفته شود و به بهبهانی داده شود .پس ترور بهبهانی کلید خورد  .و حیدر خان نخستین کسی بود که در
مظان اتهام بود .تیم ترور حیدر خان که از مجاهدان قفقازی تشکیل شده بود در انقالب سنگ ها و خر سنگ
های بزرگی مثل اتابک را از جلو پای انقالب توسط عباس آقای سراج آن ،جوان غیرتمند تبریزی بر داشته
بودند.
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نظمیه از آن جایی که دالیل محکمه پسندی نداشت و بیشتر بر حدس و گمان حیدر خان را دستگیر کرده بود
مجبور شد حیدر خان را آزاد کند  .پس مخالفین در صدد ترور حیدر خان بر آمدند که ناموفق بود .حیدر خان
برای دور بودن از موج حادثه به ایل قشقایی رفت  .ومدتی بعد بر گشت  .نظمیه از باز گشت حیدر خان مطلع
شد و در صدد دستگیری او بر آمد و حیدر خان به صالح دید لیدر های حزب دموکرات راهی سفر اروپا شد
که در این سفر ابوالفتح زاده همراه اوست .
گفته می شود ابوالفتح زاده جزء مستنطقین شیخ فضل اهلل هم بوده است و در محاکمه او هم نقش داشته
است .
با این گوشه های تاریخی پی می توان برد که قدر و منزلت اسداهلل خان در بین رجال سیاسی آن روزگار تا
چه پایه ای بوده است .
سید محمد صادق طباطبایی که سال ها ریاست مجلس شورایملی را برعهده داشته است این گونه از ابوالفتح
زاده یاد می کند«:اسداهلل خان ابوالفتح زاده مردی شجاع ،آزادیخواه ،استوار و مطلع بود .و کرارا در مقابل
زور گویی های مافوق خود ایستادگی می کرد و تن به بی عدالتی و دستور های خالف آنان نمی داد.
ومعتقد بود باید در بریگارد قزاقخانه تا زمانی که نظامنامه ای تدوین و به مرحله اجرا گذارده نشود همیشه
زور و استبداد و قلدری بر قانون و مقررات غلبه خواهد داشت .به همین جهت چند بار از طرف روسای خود
محبوس و زندانی گردید  .ولی پس از تالش فراوان موفق شد آئني نامه محاکماتی قزاق خانه را تنظیم و به
مرحله عمل در آورد .و بدین ترتیب نظامی در بریگارد قزاق به وجود آورد »

محمد نظر خان که بود
محمد نظر خان فرزند مشکوه املمالک بود.که بعدها لقب اعتمادنظام را گرفت و این لقب را به پسرش داد.و در
دستگاه شاهزاده کامران میرزا کار می کرد.در سال ۱۳۲۹رئیس مالیه تهران شدو در دوره وثوق الدله توسط
حسن مشار از نزدیکان وثوق الدوله از کار بر کنار شد.
او نیز چون دو موسس دیگر کمیته از مجاهدان صدر مشروطه بود و در دو انجمن صبح الطلوعین و غیرت که
توسط رادیکال های انقالب مشروطه برای نگهداری انقالب درست شده بود همراه منشی زاده و ابوالفتح زاده
بود  .و طبیعی بود که برای تشکیل کمیته از او نیز دعوت کنند.

کریم دواتگر که بود
کریم پیشه اش دواتگری بود بهمین خاطر به کریم دواتگر معروف بود و به طبقات تهی دست جامعه تعلق
داشت.
از مبارزین صدر مشروطه بود ودرتهران با محافل رادیکال تماس داشت .هم اینان بودند که او را تشویق کردند
با ترور شیخ فضل اهلل که او را سد راه مشروطه می دانستندانقالب را از تنگنا نجات دهد.
کسروی در تاریخ پر آوازه اش از ترور شیخ فضل اهلل چنین یاد می کند:
«چنان که می دانیم حاجی شیخ فضل اهلل دشمن بزرگ مشروطه می بود .که گذشته از کارهایی که در زمان
های پیشین کرده و از ناچاری پا به کنار گزارده بود از آغاز خرده خود کامگی دوباره پا به میان گزارده از هر
راه به کندن بنیاد مشروطه می کوشید .چنان که در پیش آمد اخیرمحمد علی میرزا را از باز کردن مجلس باز
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داشت و شهر های ایران را بر آغاالنید .مالیان را به بیزاری از مشروطه و فرستادن تلگراف ها به در بار
برانگیخت.
می توان گفت این هنگام رشته کار های محمد علی میرزا بیش از هر کس در دست این می بود .محمد علی
میرزا در آن ایستاگی که در برابر آزادیخواهان و علمای نجف و نمایندگان سیاسی دولت های اروپایی می
نمود بیش از همه به دلگرمی از پشتیبانی این می بود .
روز آدینه  ۱۶ذیحجه ۱۳۲۶حاجی شیخ فضل اهلل به دیدن کسانی رفته بود  .هر شب چون دو ساعت گذشته
همراه پسرش حاجی میرزا هادی و سه تن دیگر از مالیان پیروانش و چند نوکر که چراغ می کشیدند به جلو
خان عضدامللک رسیده پیاده گردیده یکی از سوی جلو پیش می آید و چون به حاجی شیخ فضل اهلل رسید
شش لول خودرا بیرون کشید و تیری به سوی او انداخت و او از گزند تیر سر پا ایستادن نتوانسته به زمین
نشست  .و چون تیر دیگر انداخت دو گلوله به میرزا حاجی آقا دماوندی رسیده او راهم زخمی گردانید و چون
همراهان شیخ فضل اهلل به سر او ریختندخواستند دستگیر کنند یک گلوله از زیر گلوی خود زد که از استخوان
گونه بیرون جهید»۱۱
ترور ناموفق بود و دستگیر شد و مجبور شد خوش راگلوله بزند که نمرد و تا فتح تهران در زندان بود .
انقالب غصب شده کار بزرگ کریم را ارج ننهادتا قضیه مهاجرت پیش آمد.ارتش روسیه به ایران آمد و ملیون
تصمیم گرفتند به مهاجرت بروند و دولت انتقالی تشکیل شد .کریم در این مهاجرت یکی از همراهان کمیته
دفاع ملی بود و در همان جا از طرف کاپیتان شوتز ماموریت یافت فرمانفرما را ترور کند که موفق به این کار
نشد .
بعد از سقوط دولت موقت نظام السطنه به تهران باز گشت و در همین دوران بود که با ابوالفتح زاده مالقات
کرد .

نخستین جلسه کمیته مجازات
نخستین جلسه در شهریور  ۱۲۹۵در منزل ابوالفتح زاده با حضور افراد زیر تشکیل شد:
-۱ابراهیم منشی زاده
-۲اسداهلل ابوالفتح زاده
-۳محمد نظرخان مشکوه املمالک
 -۴کریم دواتگر
در این جلسه پس از تحلیل اوضاع مملکت تصمیم بر آن شد تا با تشکیل کمیته ای برای سعادت مملکت وارد
عمل شوند.

اهداف کمیته:
-۱تالش برای ایجاد یک تشکیالت نظامی
-۲هدف قرار دادن جاسوسان وخائنین
 -۳در دست گرفنت جو سیاسی کشور
-۴تالش برای دستیابی به مناصب دولتی
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-۵زمینه سازی برای یک کودتا
-۶کوتاه کردن دست بیگانگان

تقسیم کار
ابوالفتح زاده:سرپرست کمیته اجرایی
منشی زاده :مسئول شناسایی سوژه های ترور
مشکوه املمالک:سرپرست کمیته مالی
کریم دواتگر:عامل اصلی ترور
رشیدالسلطان و سید مرتضی عضو تیم ترور۱۲
پس مقداری پول و سه قبضه اسلحه موزر در اختیار کریم گذاشته شد تا به وقت مقتضی در مورد خائنین
وطن تصمیم گرفته شود .

نخستین ترور
در جلسات بعدی ،کمیته پس از بحث زیادبدین نتیجه رسید که برای اصالح مملکت باید از برخورد با
جاسوسان شروع کند .چرا که»جاسوسی بد ترین و پست ترین صفتی است که زیانش مستقیما عاید افراد و
مملکت می شود«۱۳
به همین خاطر صورت اسامی آنانی که مستحق مجازات و اعدام بودند طی چند جلسه تهیه شد و قرعه به نام
قائم مقام امللک رفیع و میرزا اسماعیل خان رئیس انبار غله اصابت کرد .
تیم عملیات بعد از مدتی موفق نشد به قائم مقام دسترسی پیدا کند ،پس تصمیم گرفته شد که کار اسماعیل
خان به جلو انداخته شود و انداخته شد و میرزا اسماعیل خان در  ۲۸بهمن  ۱۲۹۵ترور شد.

میرزا اسماعیل خان که بود
میرزا اسماعیل خان پیشکار مالیه سیستان بود  .در زمان تصدی این پست در سیستان مقادیری زیاد از غله
کشوررا به بهای نازل به انگلیسی ها فروخت  .و پس از مرجعت به تهران از دادن گزارش اقدامات خود به
دولت امتناع کرد  .دولت هم بخاطر حمایت انگلیسی ها از او نتوانست بازخواستی بکند تا جایی که روزنامه
ها زبان به اعتراض گشودند و از اعمال شرم آور او و قرابتش با سفارت خانه های خارجی پرده
برداشتند .اما میرزا اسماعیل خان اعتراض روزنامه ها را به چیزی نگرفت و به رویه خائنانه خود ادامه داد.

تیم ترور اسماعیل خان
 -۱کریم دواتگر-فرمانده عملیات
-۲رشید السلطان
-۳سید مرتضی خان
-۴عبدالحسن ساعت ساز

اثرات ترور
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»اولین اقدام کمیته مجازات چنان رعب و وحشتی در دل ها ایجاد کرد که هر کس که بنحوی از جاده عفاف و
صداقت و خدمت به مملکت منحرف شده بود ،خودرادر مظان خطر و تهدید می دید و یا خودرا مستحق
مجازاتی می دانست که در مورد میرزا اسمعیل خان رئیس انبار غله اعمال شده بود «۱۴
بدون شک ترور انقالبی در هر جامعه ای نخستین بازتابش خوف و وحشت در طبقات فرادست جامعه
است .همان هایی که از طریق غارت سفره ملت فربه شده اند  .و ازطریق راه های خالف به ثروت های نجومی
رسیده اند .اینان زودتر از طبقات فرو دست واکنش نشان می دهند .
در طبقات فرو دست هم که با نا باوری حوادث را دنبال می کند بارقه هایی از امید در دلشان روشن می شود
از اینجا ببعد است که پیشاهنگ باید از ترور تغییر ریل بدهدو از تاکتیک هایی سود جوید که توده و طبقه را
با خود همراه کند و بمیدان مبارزه بکشاند .

اختالف کریم با رهبران کمیته
چیزی نگذشت که بین کریم بعنوان فرمانده عملیاتی کمیته و رهبران کمیته بر سر مسائلی چند اختالف پیش
آمدو ریشه این اختالفات ناشی از ضعف هایی بود که کریم به عنوان عضو یک گروه مخفی داشت .

ورود عمادالکتاب و ارداقی به کمیته
کریم نتوانست به حل اختالفات خود با کمیته فائق بیاید  .کمیته دو پیشنهاد به کریم داد:
-۱مسافرت و درو شدن از محیط فعالیت کمیته
-۲محدود کردن در خواست های مالی در حد توان کمیته
کریم پیشنهاد کمیته را نپذیرفت و تصمیم گرفت رهبران کمیته را ترور کند  .اما منصرف شد و تصمیم گرفت
که اختالفات خودرا با کمیته توسط عماد الکتاب و ارداقی که با آن ها سابقه دوستی داشت حل کند .
سه ماه بعد از ترور اسماعیل خان کریم به ارداقی و عماد الکتاب مراجعه کرد و از آن ها خواست به کمیته به
پیوندند .اما آن ها به خاطرآنکه هویت گردانندگان کمیته برای آن ها روشن نیست از ورود به کمیته خودداری
کردند.
با بروز اختالف ،کریم از ارداقی و عماد الکتاب خواست بین او وکمیته حکمیت کنندو این موضوع را با رهبران
کمیته در میان گذاشت  .کمیته پذیرفت.و منشی زاده به محل کار عمادالکتاب رفت و یاد داشتی بدین مضمون
به او داد»:فردا شب در منزل خود منتظر شما هستم .شخصی که سمت راست شما نشسته است نیز با خود
بیاورید «۱۵که منظور منشی زاده ارداقی بود.
ارداقی ابتدا از حضور درجلسات کمیته خوداری کرد.اما توسط عماد الکتاب از مذاکرات کمیته آگاه بود تا
این که عمادالکتاب نتوانست بین کریم وکمیته آشتی برقرار کند .پس از ارداقی که نفوذ بیشتری روی کریم
داشت خواست تا در جلسات حاضر شود شاید اختالفات بر طرف گردد.
ارداقی نیز نتوانست بر حل اختالف فائق آید.اما حضور او و عمادالکتاب در جلسات کمیته شکل جدی تری
گرفت و آن ها به عضویت کمیته در آمدند.

آمدن بهادر السلطنه به کمیته
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کریم که از پادرمیانی ارداقی و عمادالکتاب ناامید شده بود مشکل خود با کمیته را با بهادرالسلطنه درمیان
گذاشت و کمیته ناچار شد حضور بهادر السلطنه را در جلسات خود بپذیرد

تصفیه کریم دواتگر
کمیته برای حل این بحران دو راه حل بیشتر نداشت :
-۱کار اقناعی
-۲حذف فیزیکی
کار اقناعی به بن بست رسیده بود و از این به بعد رهبران کمیته از دو سوی در خطر بودند:
از سوی نظمیه با حرف زدن های بی مالحظه کریماز سوی کریم که بارها تصمیم گرفته بود رهبران کمیته را ترور کندرهبران کمیته طی نشستی تصمیم به حذف فیزیکی کریم گرفتند و کار به عهده رشیدالسلطان گذاشته شد که
از هم تیمی های کریم بود .
در تاریخ  ۱۲رجب  ۱۳۳۵راس ساعت  ۹صبح کریم مقابل کلیسای ارامنه واقع در محله سنگلج توسط تیم ترور
کشته شد .
تیم ترور کریم:
-۱رشید السلطان
-۲سید مرتضی
-۳عبدالحسین ساعت ساز

تصفیه کریم دواتگر
کریم بعنوان یک انقالبی دارای خصوصیات مثبت ومنفی بود .جسارت و شهامت او در ترور های انجام شده
که در آن روزگار هر کدام بنوبه خود کاری بس بزرگ بود و تاثیر چشم گیری در سرعت تحوالت داشت ،چیزی
نیست که نادیده گرفته شود اما بااین همه به عنوان یک کادر سازمانی مخفی و انقالبی فرد مناسبی نبود.
کریم پیشینه قابل قبولی در انقالب مشروطه داشت اماضعف های پنهانی داشت که امروز آشکار شده بود.
وکریم تا به آخر نتوانست بر ضعف های خود غلبه کند .
آن گونه که از بازجویی های رهبران کمیته بر می آید آنان تالش بسیار کردند که راهی بیابند تا کریم را
خشنود سازنداما ناموفق بودند و حذف کریم بر آنها تحمیل شد .
انضباط ،حفظ اسرار،تبعیت از سلسله مراتب تشکیالتی که الزمه یک کار مخفی و یک عضو مخفی یک
تشکیالت زیر زمینی بود در جنم کریم نبود  .کریم یک آنارشیست به تمام معنا بود .
در یک شرایط دموکراتیک و یا یک موقعیت انقالبی یک حزب قدرتمند می توانست از کریم برای کارهای
مشخصی سود جوید و یا کریم خود داوطلبانه بدون ارتباط مستقیم با حزب اقداماتی در جهت رهنمود های
حزب انجام دهد .مثل ترور میرزا محسن مجتهد،اما بدرد کار تشکیالتی در یک دوران بحرانی و عقب نشینی
جنبش نمی خورد .

اشتباهی تاکتیکی
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عضو گیری کریم از سوی ابوالفتح زاده کاری غلط و یک اشتباه تاکتیکی بود  .بنظر می رسد تعجیل در وارد
شدن به فاز عملی باعث شد که کمیته فقط به جسارت کریم در ترور شیخ فضل اهلل متمرکز شود و روی جنبه
های دیگر شخصیت کریم خم نشود .
کریم بدرد کار تشکیالتی نمی خورد  .اما ابوالفتح زاده می توانست در یک رابطه یک طرفه بدون آن که اورا
وارد تشکیالت کند به شکل موردی از توان او سود جوید .

ضعف های کریم
-۱کریم باده گسار قهاری بود.عملی که از نظر عرف اجتماعی و چه از نظر پرنسیب یک کادر تشکیالتی قابل
قبول نبود .و در این میگساری ها از خود بی خود می شد و از اسرار کمیته چیز هایی می گفت.
-۲کریم فردی ضد تشکیالت بود  .انضباط تشکیالتی را نمی فهمید .از سلسله مراتب سازمانی بیخبر بود .
بهمین خاطر بدون اجازه و صالحدید تشکیالت از دیگرا ن دعوت می کرد به تشکیالت وارد شوند یا نزد افراد
غریبه از کمیته گله می کرد  .عضو گیری بهادر السطنه یکی از اشتباهات کریم بود که کمیته را نابود کرد .
-۳ولخرجی های کریم که جبران آن در توان مالی کمیته نبود

راه حل چه بود
برای کمیته حل مسئله کریم مسئله مرگ و زندگی بود سه راه پیش پای کمیته بود:
اقناع کریم و قرار دادن آن در چارچوب تشکیالت که شدنی نبود  .و خارج از ظرفیت های کریم بود  .و کمیتهنیرویی قوی در اختیار نداشت تا کریم را اقناع کند .
فرستادن کریم به خارج از ایران .که کریم زیر بار نمی رفت-حذف فیزیکی کریم

حذف فیزیکی کریم :عملی ناگزیر و سنتی بد
همین مسئله در قضیه حسام لنگرانی در حزب توده مطرح شد .حسام کادر برجسته ای بود که متاسفانه
معتاد شد  .دستگیریش می توانست بخش مهمی از کادر های حزب را که حسام می شناخت در چنگال پلیس
گرفتار کند .حزب بر سر سه راهی قرار گرفت:
ترک دادن حسامخارج کردن حسام از ایرانحذف فیزیکی حسامحزب در تالش هایش برای گزینه نخست و دوم به نتیجه نرسید پس حذف فیزیکی حسام بعهده تیم عملیاتی
برهبری روزبه گذاشته شد ۱۶.

انواع ترور های حزبی
قبیل از ورود به بحث ترور باید به سه مسئله توجه کرد:
-۱در چگونه نظامی زندگی می کنیم
-۲چگونه سازمان حزبی داریم
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-۳مضمون ترور چه بوده است

مضمون ترور
مضمون ترور ممکن است:
امنیتیعقیدتیشخصیتیباشد .
در ترور امنیتی دوحالت متصور است:
فرد نفوذی باشدفرد ممکن است طعمه پلیس شود.در ترور عقیدتی اختالف ایدئولوژیک پیش می آید  .و کار به در گیری می کشد .
در یک نظام دموکراتیک با یک حزب قانونی و علنی کار به تصفیه های حزبی کشیده نمی شود.اگر حزب
متوجه نفوذ پلیس شود با اخراج عامل نفوذی کاررا تمام می کند  .و اگر عضوی تصمیمی بگیرد کار حزبی را
ترک کند.همچنان که ورود یک عنصر به تشکیالت داوطلبانه و آزاد است خروج آن چه بشکل منفعل شدن و چه
بصورت اختالف مرامی بهمین سیاق است .و خطری متوجه سازمان حزب نیست.پس مسئله تصفیه در میان
نیست .
می ماند عملی که طرح آن در جامعه چه از نظر حکومت و چه از نظر ازاحزاب رقیب می تواند ضربه حیثیتی
به حزب وارد کند مثل اعتیاد و یا رابطه خالف عرف و مذهب که با اخراج هر دو طرف و حتی اعالم رسمی آن
در ارگان حزب جلو هر نوع سوء استفاده را می شود گرفت .
می ماند ترور شخصیتی،و آن هم در اختالفات حزبی و ايدئولوژیک که با سرک کشیدن در زندگی شخصی
آدم ها یا زدن اتهام سعی در بی حیثیت کردن افراد می شود این شیوه یک شیوه نا کارگری است .فی املثل
یک سفر کاری بیک کشور می شود محملی برای جاسوس خواندن او و یا درس خواندن در یک کشور خارجی
می شودارتباط های مشکوک یا افکار انحرافی.
پس بحث اصلی در مورد زندگی در جوامع غیر دموکراتیک و یک زندگی حزبی غیر قانونی و مخفی است .
اینجاست که کار بغرنجی های خودش را پیدا می کند  .و اصل و اساس هر برخورد حفظ تشکیالت و جان
های شریفی است که در حال پیکارند.

دستگیری تیم ترور
با قتل کریم ،تیم ترور او از طرف نظمیه دستگیر شد  .بازجوی این پرونده میرزا باقر خان مستنطق تامینات
بود .
در بازجویی هر کدام به قتل کریم اعتراف کردند.دستگیری تیم ترو ر از دو جنبه برای کمیته اهمیت داشت:
-۱لو رفنت اسرار کمیته و قتل اسماعیل خان
-۲از دست دادن عاملین اجرایی برای ترور های بعدی
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خالصی آنها
رهبران کمیته در پی چاره بر آمدند.نامه تهدید آمیزی به میرزا باقر خان نوشتندو ارداقی مامور شد تا میرزا
باقرخان را برای رهایی محبوسین قانع کند .ارداقی معجزه کرد و میرزا باقرخان را متقاعد کرد که اینان
عناصر وطن پرستی هستند که در پی نجات کشورند .میرزا باقرخان هم پذیرفت و پرونده را بست و دستور به
آزادی محبوسین داد۱۷.

تشکیل تیم ترور بعدی
پس از ترور کریم دواتگر ،ارداقی به عنوان رابط کمیته و هیئت اجرایی انتخاب شد .وچون تیم ترور در زندان
بودتصمیم گرفته شدتیم جدیدی سازماندهی شود .برای این کار با اکبر خان پسر ناصر خلوت که به تازگی از
جبهه برگشته بود و »جوانی معقول و با مسلک«بود تماس گرفته شد و چون مرام او با عقاید کمیته یکی بود
ریاست هیئت اجرائیه کمیته را به او سپردند۱۸.

نحوه کار تیم ترور
اسامی خائنین توسط کمیته انتخاب می شدو توسط ارداقی به تیم ترور ابالغ می گردیدتا اگر آن ها نیز
موافق نظر کمیته هستند،ترور با توجه به امکانات و دسترسی به افراد انجام شود  .در آخرین جلسه قوام
الدوله و متین السلطنه در لیست ترور قرار گرفتندو نام آن ها به تیم ترور ابالغ شد  .بعد از گذشت  ۱۰روزتیم
ترور نتوانست به قوام دسترسی پیدا کند پس ترور متین السلطنه جلو افتاد .تیم ترور به دفتر روزنامه عصر
جدید رفتند .و کار او را یکسره کردند .

متین السلطنه که بود
عبدالحمید ثقفی ملقب به متین السلطنه مدتی نایب رئیس مجلس شورای ملی بود .قبل از آن که مدیر روزنامه
عصر جدید شود،روزنامه های طلوع و مظفری را اداره می کرد .
تحصیالت ابتدایی اش را در دارالفنون به اتمام رسانید .زبان انگلیسی را در مدرسه آمریکایی ها آموخت و
از آنجا راهی لندن وپاریس شد و پس از اتمام تحصیالتش در اکسفورد دراستانبول مدتی مترجم و منشی
سفیر بود .به ایران که آمد مدتی مسئول گمرکات جنوب شد و مدتی نیز با سمت امیر البحری کشتی پرس
پولیس رااداره می کرد.

دفاع از میرزا اسماعیل خان
هنگامی که روزنامه هانسبت به پاسخگو نبودن اسماعیل خان به فروش گندم به قیمت نازل به انگلیسی ها
زبان به اعتراض گشودند،میرزا اسماعیل خان برای تحکیم موقعیت خود و پاسخگویی به منتقدانش به متین
السلطنه نزدیک شد .متین السلطنه بدون توجه به اعتراض عموم به کرات در روزنامه خود از میرزا اسماعیل
خان تجلیل کرد  .این نخستین اشتباه متین السلطنه بود .که بعنوان یک روزنامه نگار جدا از آن که باید مدافع
منافع عموم مردم باشد می بایست افکار عمومی را در نظر می گرفت که نگرفت .
اشتباه دوم او ادامه رویه گذشته بود .او از دولت خواست عاملین ترور را دستگیر و مجازات کند .
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اگر متین السلطنه روزنامه نگار باهوشی بود باید بعد از ترور میرزا اسماعیل خان به جبران مافات بر می آمد
و یا سکوت می کرد .اما نکرد .و این دهن کجی به افکار عمومی بود  .به همین خاطر نام او در لیست ترور
قرار گرفت .
پس رشید السلطان و سید مرتضی خان و عبدالحسین ساعت ساز با نامه ای به دفتر روزنامه رفتند و متین
السلطنه را به نزد یار شفیقش میرزا اسماعیل خان رئیس انبار غله فرستادند.

اولین بیانیه کمیته مجازات
این اعالمیه با این گزاره شروع می شود»:هموطنان متین السلطنه کشته شد «۱۸..که نوشته میرزا علی اکبر
ارداقی است و با خط زیبای عمادالکتاب تحریر شد و با چاپ ژالتینی تکثیر و برای رجال سیاسی،سفارتخانه
ها ،نظمیه و تامینات فرستاده شد .
مامور پخش آن محمد علی خان آژان بود )گرگانی(
در این اعالمیه کمیته مجازات راه نجات کشور را در از میان برداشنت رجال و سیاستمداران خائن می داند که
برای سود خود با اجانب مشغول زد و بند هستند.
کمیته تنها هدف خودرا از بین بردن خائنین و جاسوسان و خدمتگزاران دستگاه های خارجی اعالم می کند .

مهر کمیته
کمیته مجازات اعالمیه را با مهر مخصوص خود امضا کرده بود که این مهر نشان دهنده اهداف کمیته بود .
این مهر شامل گلوله ای می شد که به دوقسمت تقسیم می شد .؛فشنگ و پوسته .
روی فشنگ کلمه مجازات حک شده بود .که بر قلب خائنین می نشست .و روی پوسته کلمه کمیته حک شده بود
،که بر جای می ماند.

ترور میرزا محسن مجتهد
حسین خان هلل در مالقاتی که با عمادالکتاب داشت از قصد خود برای ترور میرزا محسن مجتهد می گوید واز
او می خواهد این مسئله را در کمیته مطرح کند و نظر کمیته را به او ابالغ کند .

حسین خان هلل که بود
حسین خان هلل از مبارزین انقالب مشروطه بود که در جریان بمباران مجلس توسط لیاخوف دستگیر و زندانی
شد .و مدتی بعد آزاد شد .
در قضیه مهاجرت همراه مهاجرین بودو جزء جناح رادیکال مهاجرت بود که تصمیم داشت حیدر خان را به
ریاست قشون مهاجرین انتخاب کندو چون موفق نشد تصمیم گرفت با همراهی احسان اهلل خان و کریم
دواتگر نظام السلطنه مافی را ترور کند که موفق نشد .

نظر کمیته چه بود
در مورد ترور میرزا محسن مجتهد در کمیته دو نظر بود:
-۱ارداقی معتقد بود که میرزا محسن با زد و بند هایش در بین رجال توانسته است نفوذ زیادی پیدا کند و
منزل او کانون فعالیت های سیاسی گردیده و کار های او باعث تجری خائنین شده و برای آزادیخواهان وجود
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او غیر قابل تحمل است پس بهتر است با افرادی که در پی ترور او هستند تماس گرفته شود و ترور به نام
کمیته انجام گیرد.
-۲نظر دوم ،نظر منشی زاده بود.منشی زاده ضمن آن که با ترور مجتهد موافق بود اما مخالف بود این ترور
به نام کمیته انجام گیرد زیرا افکار عمومی را برعلیه کمیته بر می انگیزد .
به هرروی در مالقاتی که ارداقی و عماد الکتاب با حسین خان هلل و برادرش علی خان آژان داشتند به حسین
خان گفتند»:چنانچه قصد خدمت به وطن دارید کار خود را انجام دهید  .اگر نتیجه کار منطبق با مرام و
هدف کمیته بود و مصالح عموم را در بر داشت ،کمیته عملیات را تایید خواهد کرد «۱۹
کمیته ضمن موافق با ترور منتظر ماند تا ببیند نتیجه ترور در افکارعمومی جامعه چه خواهد بود .
تیم ترور به فرماندهی حسین خان هلل و احسان اهلل خان و حاج علی در ساعت  ۵و بیست دقیقه  ۱۷جوزا در
حالی که میرزا محسن از منزل قوام بر می گشت در چها راه مسجد شاه او را ترور کردند .

پیوسنت محفل عملیاتی حسین هلل به کمیته
پس از ترور میرزا محسن مالقاتی بین محفل عملیاتی حسین خان و کمیته صورت گرفت و طی مذاکراتی قرار
شد که محفل حسین خان به کمیته ملحق شوند و کمیته طی بیانیه ای ترور میرزا محسن را از سوی خود
اعالم کند.
ارداقی در بازجویی اش در مورد ترور میرزا محسن چنین می گوید»:کسی که وظیفه اش تنویر افکار عمومی
و ترویج دین مبین اسالم و بیزاری از نفوذ اجانب است بر عکس ،مسلمین را به گمراهی سوق دادن و مردم را
به خیانت تشویق کردن و پشتیبان محکم وطن فروشان بودن و با آژانس های خارجی جلسات محرمانه داشنت
و اشخاص عوام رابه ضاللت و تخریب مملکت سوق دادن و بالخره هزاران اعمال و افعال شرم آور دیگر انجام
دادن و لذا مجازات او مستوجب مالمت نبوده و بلکه دستی که گلوله به سینه میرزا محسن زد از طرف روح
ملت ایران مسلح شده و یک وجود چرکین ننگ آمیز را در میان ملت بر انداخته است.
اعدام میرزا محسن عالوه بر این منافع کثیره سیاسی ،ماهی چند صد تومان بر بودجه ملزومات وزارت خانه
ها فایده رسانید .یک سید بیسواد،با شارالتانی خود را به مقام اجتهاد رسانیده و بالخره آیت اهلل شده و این
شخص سارق رتبه اجتهاد و مقام مقدس روحانیت بوده است .
این آدم موافق امر صریح بزرگان دین و آیین ما؛من خرج عن زیه فدمه هدر ؛مهدور الدم بوده و کشنده او را
نمی توان به نام قاتل محکوم به اعدام نمود«۲۰.

اثرات این ترور
ترور میرزا اسماعیل خان تکانی به خائنین بود اما خیلی جدی گرفته نشد  .تصور بر این بود که یک ترور
انجام شد و تمام .
اما ترور متین السلطنه جدی بودن عزم کمیته را برای پاک کردن کشور از لوث خائنین به آن ها فهماند .تا کار
به ترور میرزا محسن کشیده شد .
میرزا محسن که کشته شد چنان رعب و حشتی در محافل ارتجاعی حاکم شد که در روز تشییع جنازه کمتر
کسی حاضر بود در مراسم پیشقدم شود .فقط مستوفی املمالک بود که به خود جرئت دادبه منزل میرزا محسن
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برود .در منزل میرزا محسن ،حاج اقای شیرازی از مستوفی پرسید:آقا تکلیف ما چیست  .ومستوفی
گفت:بگذار ببینم آیا جان سالم به منزل خواهم برد.۲۱.
دیگر رجال کمتر از منزل بیرون می آمدندو گاهی در منزل خود نیز با چادر نماز حرکت می کردند تا مبادا
ترور شوند .
با این ترور وثوق الدوله یکی از طرف داران پرو پا قرص قرار داد ۱۹۱۹و یکی از هواداران قدرتمند خودرا از
دست داد.
عبداهلل مستوفی در کتاب ابطال الباطل در رد قرار داد  ۱۹۱۹به وثوق الدوله چنین می نویسد»:آقای وثوق
الدوله ،میرزا محسن مجتهد در حقیقت شهید نظمیه شد .سید بیچاره را در اعمال سیاسی خود وارد کردید  .و
آنقدر ترغیب و تحریفش کردید تا جان خودرا در راه شما فدا کرد «.
قرار داد۱۹۱۹در  ۱۳ذیقعده در جراید پایتخت منتشر شد در حالی که حکومت نظامی تمام پایتخت را در
تصرف داشت و کسی را یارای مخالفت نبود و اگر کسی در جهت نفی قرار داد بر می آمدو در صدد انتشار
شبنامه بوددستگیر و زندانی می شد  .این قرار داد ایران را به سه منطقه تقسیم می کرد ؛جنوب برای
انگلیس،شمال برای روسیه و مرکز هم به امان خدا.

تامین جانی خواسنت سردار معظم
سردار معظم خراسانی ،تیمور تاش بعدی،که از ترور میرزا محسن به وحشت افتاده بودطی مالقاتی با
بهادرالسلطنه که با کمیته ارتباط داشت ،نامه ای به کمیته نوشت و ضمن تشریح سوابق خود از کمیته خواست
به او تامین جانی بدهدو اذن سفر خواست و مبلغ  ۳۰۰تومان پول برای کمیته فرستاد  .کمیته پول را پس
فرستاد و به تیمور تاش تامین جانی داد.کمیته ازآینده و نقش تیمور تاش در حکومت رضا شاه بی خبر بود.

وحشت وثوق الدوله
وثوق الدوله عاقد قرار دادایران برباد ده  ۱۹۱۹نیز به وحشت افتاد پس سعی کرد از طریق بهادرالسلطنه
کمیته را تحت تاثیر قرار بدهدتا از جان او در گذرند و سعی کرد با دادن مبلغی پول به بهادرلسلطنه تامین
جانی بگیرد .

جمع بندی کلی
اثرات سه ترور انجام شده آب در خوابگه مورچگان بود.و رجال خائن را وحشت زده کرد و به فکر چاره
انداخت.و در مجموع اثرات مثبت یک حرکت نظامی -سیاسی را در شرایط آن روز جامعه ایرا ن داشت.
درخواست های کمیته مجازات از دولت
شرایط ایجاد شده به نفع کمیته مجازات بود پس در صددبر آمد تا از این شرایط جهت اصالح امور استفاده
کند .به همین خاطر در خواست هایش را به شرح زیر اعالم داشت:
چه کسانی باید اخراج شوند:-۱اخراج عمیدالسلطنه،منتخب الدوله،میرزا احمد خان آذری،مصدق السلطنه از وزارت مالیه
-۲اخراج مجد السلطنه،اعتالي الدوله،منشورامللک،نصیر الدوله از وزارت خارجه
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-۳اخراج سردار انتصار،وثوق السلطنه از وزارت جنگ
-۴اخراج اسعد السلطان از وزارت عدلیه
-۵اخراج عدل املمالک دادگر ،مهذب السلطان از وزارت داخله
چه کسانی باید بکار گرفته شوند:
-۱وزارت مالیه:
حاج امین الضرب بعنوان معاون،کمال الوزاره رئيس تشخیص مالیات،منشی زاده رئيس اداره وظایف ،ابوالفتح
زاده بجای آذری
 -۲وزارت داخله :حاج خان ماژور حاکم قزوین معاون وزارت خانه
-۳وزارت جنگ :دکتر ابراهیم خان رئیس محاکمات عسگری
این تقاضا ها توسط بهادرالسلطنه به عنوان افکار عمومی به وزرا پیشنهاد شد .جز این ها ابوالفتح زاده از
مشیر الدوله وزیر جنگ خواست اورا به ریاست بریگارد قزاق بگمارد که مورد پذیرش قرار نگرفت .

نفوذ اطالعات و لو رفنت تصمیمات
کمیته در صدد ترور قوام الدوله برآمد اما بهادر السلطنه پیشاپیش قوام را از طریق ظهیرالدوله مطلع کرد و
قوام مخفی شد .در لیست های بعدی قائم مقام امللک رفیع و وثوق السلطنه بودند که آن ها نیز مطلع شدند و
از دسترس کمیته خودرا دور کردند.

ضعفی تشکیالتی
بهادر السلطنه توسط کریم دواتگر به کمیته راه یافت ،برای حل اختالفی که به بهای جان او تمام شد .
کمیته از ابتدا نظر خوبی به اونداشت اما کریم آن ها را با کاری انجام شده رو به رو ساخت .
با لو رفنت تصمیمات ،کمیته بهادر السلطنه را از اخراج کرد اما تنگنا های مالی سبب شد که بار دیگر کمیته
با بهادر السلطنه که می توانست امکانات مالی برای کمیته فراهم کند نزدیک شود و به نا چار او را در جریان
امور کمیته قرار داد.

ترور منتخب الدوله:یک اشتباه
روز دهم ماه رمضان  ۱۳۳۵ق.بهادر السلطنه د رمنزل وزیر مالیه به منتخب الدوله تلفنی اطالع می دهد که
وزیر مالیه ایشان را احضار کرده است .
منتخب الدوله ساعت  ۳بعد از ظهر از منزل خود با درشکه ای حرکت می کند،در مقابل منزل اقبال الدوله دو
نفر با صورت های پوشیده وی را هدف چند گلوله قرار می دهند .و از کوچه باقراوف می گریزند.منتخب الدوله
با سه تیر به پهلو و سینه کشته می شود .

منتخب الدوله که بود
منتخب الدوله کارمند عالی رتبه وزارت مالیه بود.تحصیالت خودرا دربیروت به پایان رسانده بودو عالوه بر
تخصص در امور مالیه به زبان های خارجی نیز مسلط بود.کمیته نسبت به ارتباط او با بلژیکی ها حساس
بود .عالوه بر آن منتخب الدوله متهم بود که برای سپهدار فئودال بزرگ قزوین اسلحه قاچاق می کند.
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جرم دیگر منتخب الدوله آن بود که در صدور اعالمیه دولت بر علیه کمیته مجازات نقش داشت .
با این همه در زندگی سیاسی و شخصی اش در نزد عامه مردم آن قدر بد نام نبود که ترور اورا توجیه کند .
در جلسات کمیته ترور او مخالفینی چون ارداقی و عماد الکتاب داشت .این ترور زیر سر بهادرالسلطنه بود.

اثرات این ترور
احمد شاه پس از ترور منتخب الدوله گفته بود»کمیته از مسیر خود منحرف شده است«و این بمعنای آن بود
که این ترور برخالف ترور های قبلی در افکار عمومی مورد پذیرش قرار نگرفته است .
پس کمیته مجازات در صدد بر آمد تا انعکاس منفی ترور را با صدور اعالمیه ای خنثی کند  .اعالمیه توسط
علی اکبر ارداقی و با خط عماد الکتاب منتشر شد .
دولت نیز با صدور اطالعیه ای به کمیته پاسخ دادو بدنبال آن روزنامه ایران زبان به انتقاد گشودو
نوشت»:سمتی از بدبختی و فالکت ایران ناشی از نبودن مجازات خائنین و فقدان محاکم صالحیت دار بود
که بتواند جرائم خائنین را تشخیص و به محاکمه جلب نمایند.روزنامه کوکب نیز در شماره  ۱۲مورخ ۱۳۳۵
خود در سرمقاله اش از عدم توجه دولت به مجازات خائنین انتقاد کرد.
کمیته مجبور شد در صدد پاسخگویی بر آید.

باد های تغییر
اعتراض تند و تیز دولت و زبان به اعتراض گشودن جراید نشان از آن داشت که جو عمومی در حال بهم
خوردن بر علیه کمیته مجازات است و باد های تغییر در پیش است .روزگار عقب نشینی و بسنت سوراخ ها و
گسل های تشکیالتی فرا رسیده بود و کمیته باید با تغییر ساختار خود از یک تشکیالت نیمه علنی خودرا به
یک تشکیالت مخفی و زیر زمینی تبدیل می کرد و موقتا کادر رهبری را از تیر رس نظمیه خارج می کرد .

اولین حرکت
طبق پیشنهادوستد اهل رئيس نظمیه تهران ،عبداهلل خان رئيس نظمیه رشت به تهران منتقل شد و به ریاست
تامینات مرکز منصوب شد تا با اختیارات وسیعی که به وی داده شد در مقام کشف کمیته بر آید.
اما کمیته با حرکتی درست با عبداهلل خان تماس گرفت و او را متقاعد کرد که سمت و سوی حرکت کمیته در
راستای منافع ملی است  .این مالقات و اقناع ،منجر به آزادی احسان اهلل خان و حاج علی اصغر
تبریزی ،دوتن از کادر های عملیاتی کمیته شد که قبل از آمدن عبداهلل خان توسط نظمیه باز داشت شده
بودند.

دومین حرکت:ارزیابی غلط
در این فاصله سندی با مهر کمیته مجازات به احمد شاه داده شدکه گویا کمیته در صدد ترور اوست و ذهن
احمد شاه که تا آن زمان نسبت به حرکت و اقدامات کمیته خوش بینانه بود به بد بینی گرایید.و شرایط برای
دستگیری اعضا کمیته آماده شد .اما درک رهبران کمیته نسبت به توازن نیروها غلط بود.
ابوالفتح زاده در پاسخ بهادر السلطنه که امکان دستگیری را هشدار می داد می گوید»:اگر مارا دستگیر
کنندانقالب خواهدشد و شما اطمینان داشته باشید که جرئت چنین اقدامی را دولت و نظمیه ندارد«.
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خیانت بهادر السلطنه
گفته می شود بهادرالسلطنه ازبیم منشی زاده بخاطر قتل منتخب الدوله به نظمیه پناه برد وهمه رالوداد.
برخالف تصور ابوالفتح زاده نظمیه و دولت دستور دستگیری اعضا کمیته را دادند.در روز یکشنبه ۲۱
مرداد ۱۲۹۶شمسی عماد الکتاب و ارداقی دستگیر شدند.بدنبال آنها ابوالفتح زاده و منشی زاده و مشکوه
املمالک دستگیر شدند .
نظمیه در صدد دستگیر ی تیم ترور بر آمد عده ای دستگیر و عده ای مخفی شدند.

عاقبت کار
رشید السلطان و حسن خان هلل در جلو نظمیه دار زده شدند  .آنان در حالی که طناب دار را می بوسیدند
فریاد زدند:نیست باد انگلیس و انگلیس خواه.
ارداقی و عمادالکتاب و مشکوه املمالک به زندان های میان مدت محکوم شدند
بهادر السلطنه که در لو دادن اسرار کمیته نقش اصلی را داشت آزاد شد و رئیس نظمیه در کردستان شد و
بعد ها در جریان سمیتقو به شکل در دناکی کشته شد .
منشی زاده و ابوالفتح زاده به ۱۵سال زندن محکوم شدند و راهی زندان کالت شدند و در بین راه به دستور
تهران توسط مغیث الدوله در یک فرار ساختگی کشته شدند.

جمع بندی کار کمیته
ابراهیم منشی زاده در بدو تشکیل کمیته مجازات گفته بود»:فاتحه مملکت خوانده شده است  .بگذارید روزی
بگویند که چهار نفری پیدا شدند  .دست وپایی کردندو مملکت را از سقوط نجات دادند«.
در روزگار سیاه و تاریک قاجار که دولت در شرف اضمحالل ،شیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردهای
انقالب مشروطه یکسره بر باد رفته بودو در میدان سیاست نه صاحبان اصلی کشور که مشتی رجل سیاسی
فاسد و وابسته همه کاره امور بودند،بخش آگاه و درد مند جامعه چه باید می کردند؟
این سئوالی است که همیشه در جلوپای پیشاهنگ انقالبی بوده است  .جامعه در شرف نابودی و مردم در بی
خبری مطلق ،برای نجات کشور چه باید کرد ؟کار سیاسی و تشکیالتی ،فرهنگی طوالنی مدت و استخوان
شکن و یا اقدامی برق آسا و پر هیاهو.
اقدام کمیته مجازات در دوران خاموشی توده ها،در روزگار سکون و سکوت جامعه ای نومید از انقالب ،عملی
سترگ ،با ارزش و متهورانه بود .
آن ها توانستند با ترور های سرخ شان در جامعه جاپایی باز کنند و خائنین فهمیدند که بخش آگاه و انقالبی
جامعه هر آن ممکن است چون صاعقه ای بر سر آن ها فرود بیایند و دنیای پر خیانت شان را بر سر شان
خراب کنندو تا مدت ها در سوراخ های خود خزیدند.
در محیط بسته آن روزگار ،اقدام کمیته تلنگری بر جامعه به خواب رفته قاجاری بود .احمدشاه آخرین شاه
قاجار،نیز باور داشت که کار کمیته شاید راه نجاتی برای جامعه بیمار قاجاری باشد و تازمانی که ذهن او را
نسبت به کمیته بد بین نکرده بودند،غیر مستقیم کمیته را حمایت می کرد و از دستگیری آن ها سرباز می زد .
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اما ترور در یک جامعه خاموش اگر چه به عنوان نخستین گام های یک سازمان پیشرو برای برهم زدن توازن
قوا به نفع نیروهای انقالبی می تواند پذیرفته شود اما به عنوان تنها حربه برای بیدار سازی یک جامعه کار
ساز و پذیرفتنی نیست .
کمیته مجازات فاقد یک استراتژی معین برای حرکت های بعدی خود بود  .عمل انقالب بدون تئوری انقالبی راه
بجایی نمی برد .کمیته مجازات در ک روشنی از ساخت اقتصادی -اجتماعی نداشت .علت تمامی نا بسامانی
های جامعه را نه در ساخت روبه زوال فئودالیسم بلکه در جاسوسی و خدمت به اجانب می دید  .و بر این باور
بود که اگر »جاسوسی که ریشه فساد است از بن برانداخته شودمملکت روی اصالح را خواهد دید«و در اوج
قدرت خود برنامه اصالحی اش را محدود کرد به اصالح چند پست درجه دوم و سوم در چند وزارتخانه.
کمیته مجازات از آنجا که بر یک حزب و یا یک ایدئولوژی خاصی تکیه نداشت ،نتوانست از فضای مساعد
ایجاد شده سود بردواز نظر سیاسی و تشکیالتی خودرا گسترش دهد.و با طرح برنامه ای مشخص برای
اصالحات زمینه های الزم را در میان توده ها برای شعار های خود ایجاد کند .کمیته در یک کالم از پایه
اصلی اصالحات ،یعنی کشاندن مردم به میدان مبارزه سیاسی غافل ماند و به رفرم های کوچک و یا در
سوراخ خزیدن های موقت مار ها و کژدم ها دل خوش کرد .و غافل ماند که در بلند مدت این مار و کژدم ها از
سوراخ هایشان بیرون می آیند ونیش های زهر آکین شان را در بدن مردم فرو می کنند.
ضعف دیگر کمیته ،ضعف تشکیالتی بود
نداشنت کادر هایی مناسب برای کاری بزرگ که در پیش داشت و روی آوردن به افرادی چون کریم دواتگر که
فردی مناسب برای سازمانی مخفی و نظامی نبود.و یا روی آوردن به افراد اپورتونیستی چون بهادر السلطنه
و یا علنی شدن ابوالفتح زاده و منشی زاده و بهادر السلطنه برای جلب توجه دولت .
به هر حال ضعف های تاکتیکی و استراتژیکی کمیته مجازات و نبود یک جنبش توده ای فعال دست به دست
هم داد و کمیته را آسیب پذیر کرد .
در لحظه آخر رهبری کمیته از بهم خوردن توازن قوا به ضرر خود غافل ماند  .واخطار بهادر السلطنه را برای
دست گیری جدی نگرفت .از گزینش اقدامات احتیاطی و مخفی شدن تمامی تشکیالت و حتی خروج رهبری
از کشور سر باز زد و بر این تصور ماند که نظمیه و دولت در وضعیتی نیست که کمیته را سرکوب کند .
با این همه ،جانفشانی های رهبران ،کادر ها و اعضا کمیته برای بهروزی مردم خود چیزی نیست که در
خاطره و تاریخ فراموش شود ۲۳.
بعدالتحریر

منتقدین کمیته
پرسشی که درمرحله نخست به ذهن متبادر می شود این است که آیا کمیته مجازات اصالت داشت یا نه .
منتقدین کمیته بر این باورند که کمیته مجازات اصالت نداشت.
پژوهش کنیم و ببینیم استدالل این دسته چیست
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موسسین کمیته بهايی بودند  .پس در راستای اهداف فرقه بهائیت کار می کردند .اینان غرض های شخصی داشتند چون از کار بر کنار شده بودند  :منشی زاده و اسداهلل خاناینان بی کار و بی پول بودند  .وبرای پول دست به ترور می زدند:کریم دواتگراینان عضو فراماسونری و لژ بیداری بودند.اینان رویکردی ضد مذهب داشتند:ترور میرزا محسن مجتهدپشت کمیته یک مافیای سیاسی بوضوح قابل تشخیص بود ومیرزا نظرخان ازعمال کامران میرزا بودگفته می شود پشت ترور میرزا محسن مجتهد شاهپور ریپورتر بوده استاین تمامی ادعا هایی است که در مورد عدم اصالت کمیته می شود .
نخست از بهایی بودن موسسین فرقه شروع کنیم

اتهام بهایی بودن
بامداددر تاریخ مشروطه در مورد بهایی بودن ابوالفتح زاده می نویسد»:افکار و نظریات ابوالفتح زاده باالتر
ازاین حرف ها بودو اگر خانواده اش بر فرض متهم به بهاییت بودند مربوط به خود اونبوده زیرا دراین ایام از
طرف رئیس فرقه بهایی اکیدا ممنوع شده بود که بهاییان نباید درسیاست دخالت نماینددر صورتی که ابوالفتح
کامال وارد سیاست بوده و عملیاتش با دستور مرکز بهاییان متباین و منافات کلی داشته است «.
این حکم در مورد منشی زاده و مشکوه املمالک نیز صادق است .اینان آدم هایی بودند با شناسنامه ای
روشن.اینان حب وطن داشتند نه حب دین .کارنامه این افراداز خیلی قدیم تر از ترور میرزا محسن شروع می
شود  .اینان مجاهدان صدر مشرو طه بودند.
ترور میزا محسن هم ربط مستقیم به کمیته نداشت  .فکر این ترور مربوط بود به محفل عملیاتی حسین خان
هلل .و ترور صبغه مذهبی نداشت  .ارداقی در بازجویی هایش به صراحت به نقش بد میرزا محسن اشاره می
کند و حتی او را از زاویه سو ء استفاده از موقعیت دینی اش نقد می کند و از فحوای کالمش می توان
احترامش به مذهب را فهمید.
در جریان انقالب مشروطه هم تالش بسیاری شد که پای بهاییت به میان کشیده شود اما از آن جایی که دروغ
بود راه بجایی نبرد.
اما در مورد فراماسون بودن و وابسته به لژ بیداری بودن موسسین از سوی اسماعیل رائین باید به چند نکته
توجه داشت :
ما معیاری در دست نداریم که صحت و سقم این اسناد را تایید یا رد کنیم  .در همین اسناد نام دکترمصدق و سید جمال اسد آبادی هم دیده می شود.
فراموش نکنیم که فراماسونری در دوران نخستین از هسته های ترقیخوانه خالی نبود و بواقع گرایشاتیبورژایی داشت بعید نیست همین صبغه ترقیخواهانه باعث جذب موقت افرادی مثل ابوالفتح زاده و دیگران به
فراماسونری باشد .
اما در تمام اسناد فراماسونری و بهایی کجا می توان سندی یافت که خط و خطوطی چنین روشن در دفاع از
حقوق طبقات فرو دست پیدا شود .
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از دیگر اتهامات می گذریم مردانی که بر طناب دار بوسه می زنند و زنده باد آزادی و نیست باد انگلیس و
انگلیس خواه می گویند با اتهام بی پولی و بیکاری و اخراج از کار قابل تحلیل نیستند .

اعضا کمیته
-۱منشی زاده-۲ابوالفتح زاده-۳مشکوه املمالک-۴کمال الوزراه-۵بهادرالسلطنه -۶سید مرتضی-۷اکبرخان-۸
میرزا علی اکبر ارداقی-۹احسان اهلل خان دوستدار-۱۰حسین خان هلل-۱۱رشید السلطان-۱۲میرزا باقر خان-
بازپرس تامینات-۱۳مشهدی یوسف مجاهد-۱۴میرزا عبدالحسین ساعت ساز-۱۵میرزا محمد خان نجات
خراسانی-۱۶حاجی بابا اردبیلی-۱۷کریم دواتگر-۱۸عماد الکتاب)میرزا محمد حسین عماد الکتاب سیفی
قزوینی(

ترور شدگان توسط کمیته
-۱اسماعیل خان—۲کریم دواتگر—۳متین السلطنه—۴میرزا محسن مجتهد—۵منتخب الدوله—۶میرزا احمد
خان استوار-—۷احمدخان صفا—۸سردار رشید
در اسناد منتشره در سایت تاریخ ایرانی  ۱۵فروردین  ۹۵که اسناد بازجویی از دستگیر شدگان کمیته
مجازات است ترور میرزااحمد خان استوار مفتش تامینات بنظر می رسد منبع دیگری دارد )موسسه مطالعات
تاریخ معاصرایران( و عده ای بر این نظراند که این ترور توطئه وستداهل رئيس نظمیه و نصرت الدوله بوده
است و ربطی به کمیته مجازات ندارد.
-۲حسین خان هلل ،در بعضی منابع حسین اهلل خان آمده است
-۳حسین آبادیان-کتاب جنگ جهانی اول تا کودتا۱۲۹۹
-۴فرقه اجتماعیون عامیون ترجمه حزب سوسیال دموکرات است.این حزب یک حزب کارگری نبود  .یک طرف
این حزب جمال الدین واعظ و ملک املتکلمین بود و یک طرف دیگرش حیدر خان عمواغلی.و این بر می گشت به
نخستین آشنایی ایرانیان با اندیشه های سوسیالیستی.
یکی از نیک طبعان روزگار که قرچی گری را با نقد تاریخی یکی گرفته است در جایی می گوید این از نفاق
کمونیست های مقیم قفقاز بود که زیر اعالمیه شان می نوشتند .فرقه اجتماعیون -عامیون .شعبه مسلمانان
قفقاز.که بجای خود توضیح داده خواهد شد تاکید روی مسلمانان قفقاز در آن روزگار جنبه ایدئو لوژیک
نداشته است بلکه برای تفکیک ایرانیان مقیم باکو از ارمنی ها بوده است و دیگر این که درآن روزگار فرق
زیادی بین اندیشه های سوسیالیستی و اسالمی نمی دیدند .که در آشنایی نخستین قابل فهم است .
-۵اسماعیل رائین-کتاب حیدر خان عمواغلی
- ۶جواد تبریزی-اسرار تاریخی کمیته مجازات
-۷حسن آبادیان -همان
-۸جواد تبریزی -کتاب کمیته مجازات-منشی زاده در بازجویی هایش فکر تشکیل کمیته را از آن ابولفتح زاده
می داند و اما در دیگر منابع این فکر را از آن منشی زاده می دانند.
-۹احمد کسروی -تاریخ مشروطه
—۱۰حسن آبادیان -همان
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-۱۱احمد کسروی -تاریخ مشروطه
-۱۲همنشین بهار-تریبون زمانه ۱۳۹۵
-۱۳جواد تبریزی-همان کتاب
-۱۴جواد تبریزی -همان کتاب
-۱۵جوادتبریزی-همان کتاب
-۱۶نورالدین کیانوری-خاطرات
-۱۷جواد تبریزی-همان کتاب
-۱۸جواد تبریزی-همان کتاب
 -۱۹جواد تبریزی -همان کتاب
 ۲۰جواد تبریزی -همتان کتاب
-۲۱جوادتبریزی -همان کتاب
 -۲۲تیمور تاش در برآمدن رضا شاه و تحکیم دیکتاتوری او نقشی ویژه داشت .قانون سیاه  ۱۳۱۰که تبلیغ و
داشنت مرام اشتراکی جرم تلقی می شد کار مشترک او و داور است  .که هر دو به تیر غیب گرفتار آمدند .
داور وقتی دیکتاتور به او گفت برو بمیر .رفت و تریاک خورد و خودرا کشت چون در طول سال ها خدمت برای
رضا شاه می دانست معنای این حرف چیست .و تیمور تاش که فرد شماره دو حکومت بود در سفر مسکو
گرفتار توطئه انگلیسی ها شد  .کیف او در فرودگاه دزدیده شد و مطبوعات انگلیس دست به تبلیغات دروغین
زدند و و تیمور تاش به محض رسیدن دستگیر ،زندانی و توسط دکتر احمدی کشته شد .که داستان خودش را
دارد .
-۲۳کسانی دیگر علل فروپاشی کمیته را این گونه بر می شمارند:
نداشنت سیاست واحد و مستقل که باعث اختالف بین اعضا می شدضعف مالی باعث باج خواهی شدتکروی در ترور ها باعث چند دستگی شدفعالیت در چارچوب غیر اصولیهدف دار نبودن معیار تشکیالتیوابستگی به ثروتمندانورودعناصر سست عنصر در تشکیالت-نداشنت پایه مردمی
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کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی )اتحادیه ملی(
زمینۀ پیدایش
تشکل های دانشجویی در اروپا ریشه در اعزام نخستین دانشجویان در زمان رضاشاه داشت.
از دل همین تشکل ها بود که »فرقه جمهوری« متولد شد .که مؤسسین آن احمد اسدوف ،مرتضی علوی و
دکتر ارانی بودند .و بعدها منجر به تشکیل گروه ۵۳نفردر ایران شد این سنت در میان دانشجویان ایرانی در
اروپا بود.
پس از کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲وشکست جنبش ملی ،دانشجویان زیادی که وابستگی های سیاسی به حزب
توده و جبهۀ ملی داشتند ،راهی اروپا و امریکا شدند.
ای®ن حج®م وس®یع ای®ران®ی در اروپ®ا و ام®ری®کا س®ه ن®یاز اس®اس®ی داش®تند ک®ه م®وج®ب پ®یدای®ش نخس®تین ت®شکل ه®ای
دانشجویی بود:
-۱نیاز فلسفی
-۲نیاز فرهنگی
-۳نیاز سیاسی
نخستین انجمن دانشجویی
نخس®تین انج®من دان®شجوی®ان ای®ران®ی در س®ال (۱۹۵۷) ۱۳۳۶در وی®ن ت®شکیل ش®د .ف®عال®ین ج®نبش دان®شجوی®ی در
اتریش این افراد بودند:
-۱چنگیز پهلوان )روزنامه نگار و مدیر مجله فردوسی بعدی(،
-۲کیومرث زرشناس )رهبر سازمان جوانان حزب توده در سالهای ،(۱۳۵۸-۶۲
-۳عطاحسن آقا کشکولی )از کادرهای سازمان انقالبی(
-۴علی گوشه
 -۵کامیار خلیلی
-۶الزار بیت یونان
 -۷همایون خرازی
 -۸ابوالحسن احسانی
-۹محمدعلی امیرافضلی
-۱۰ناصر پور محیب
 -۱۱صمد لیقوانی
-۱۲حسن نظری
-۱۳محمد عطری
-۱۴هرمز خیامی
-۱۵جابر کلیبی
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-۱۶هوشنگ سمیعی
دوره های کنفدراسیون
از س®ال ۱۳۳۶ت®ا ۱۳۵۷دان®شجوی®ان ب®سیاری ب®ه ک®نفدراس®یون دان®شجوی®ی آم®دن®د و رف®تند ک®ه آن ه®ا را م®ی ت®وان ب®ه
چهار نسل تقسیم کرد:
-۱نسل اول۱۹۵۷-۶۳:
 -۲نسل دوم :فعالین ۱۹۶۳-۶۵
 - .1فعالین سوم۱۹۶۵-۷۶،
 -۴نسل چهارم :فعالین از ۱۹۷۰به بعد
جناحبندی درون کنفدراسیون
در ابتدا فعالیت کنفدارسیون به سه جناح تقسیم می شد:
-۱انجمن مونیخ :زیر نفوذ توده ای ها بود،
 -۲انجمن پاریس :زیر نفوذ نیروی سوم بود
-۳انجمن لندن :مجموعه ای از نیروها بود.
رژیم شاه و کنفدراسیون
در ابتدا کار انجمن های دانشجویی ،تقاضاها صنفی بود .و رابطه انجمن ها با مسئولین اداره سرپرستی
های دانشجویی خصمانه بود.
از س®وی رژی®م ش®اه اردش®یر زاه®دی ،پ®روی®ز خ®وان®ساری و ج®هان®گیر ت®فضلی )روزن®ام®ه ن®گار( م®أم®وری®ت داش®تند
انجمن ها را به هواداری از رژیم جلب کنند.
ت®فضلی روزن®ام®ه ای®ران را منتش®ر م®یک®رد و م®جان®ا ً ب®رای دان®شجوی®ان ارس®ال م®ی ک®رد .ج®ز ای®ن ب®رن®ام®های ب®رای
ب®ازدی®د دان®شجوی®ان از ای®ران ت®رت®یب داده ش®ده ب®ود ت®ا در ای®ن س®فره®ا دان®شجوی®ان را ب®ا پیش®رف®ت ه®ای ای®ران آش®نا
و به سمت رژیم جلب کنند.
ب®®عده®®ا در س®®فارت®®خان®®ه ه®®ا ش®®عبه ای ت®®حت ع®®نوان ام®®ور دان®®شجوی®®ی دای®®ر ک®®رد ک®®ه وظ®®یفه اش ج®®لب دان®®شجوی®®ان
بود.
پروسه شکل گیری کنفدراسیون و تحوالت بعدی آن
ه®ر س®ال در ه®ر شه®ری ان®تخاب®ات دان®شجوی®ی ب®ه ع®مل م®ی آم®د و انج®من دان®شجوی®ی ش®کل م®ی گ®رف®ت .از مج®موع
انج®من ه®ای دان®شجوی®ی ه®ر ک®شور ف®دراس®یون ک®شوری ت®شکیل م®ی ش®د ک®ه ه®ر س®ال®ه ی®ک ک®نگره ب®رگ®زار م®ی ک®رد.
در ای®ن ک®نگره ی®ک ه®یئت دب®یران ان®تخاب م®ی ش®د ک®ه وظ®یفه آن ره®بری و ه®ماه®نگ ک®ردن ک®ار انج®من ه®ای شه®ره®ای
مختلف بود .این انتخاب رهبری برای مدت یک سال بود.
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کنفدراسیون اروپایی
ف®®عال®®یتهای دان®®شجوی®®ی در ک®®شوره®®ای م®®ختلف ب®®ه ش®®کل پ®®راک®®نده و مس®®تقل ادام®®ه داش®®ت ت®®ا ای®®نکه در س®®ال ۱۳۳۸
نخستین کنگره تدارکاتی کنفدراسیون اروپایی در شهر هایدلبرگ برگزار شد.

نخستین مسئولین
در این کنگره تدارکاتی افراد زیر انتخاب شدند و مأموریت یافتند کنگره کنفدراسیون را تدارک ببینند.
 -۱منوچهر ثابتیان ،از انگلستان،
-۲منوچهر هزارخانی از فرانسه
-۳روحاله حمزه ای از آملان

نخستین کنگره
در س®ال ۱۹۶۰در ل®ندن نخس®تین ک®نگره اروپ®ای®ی ک®نفدراس®یون ب®رگ®زار ش®د .و پ®س از ان®تخاب ه®یئت دب®یران ،ک®نگره
مأموریت یافت اساسنامه کنفدراسیون را تنظیم کند .منتخبین:
 -۱منوچهر ثابتیان،
 -۲حمید عنایت،
 -۳مهرداد بهار،
 -۴محسن رضوانی،
 -۵ژیال سیاسی

دومین کنگره
در سال  ۱۹۶۱در این کنگره فدراسیون امریکا نیز به کنگره پیوست و این کنگره در پاریس برگزار شد.

انشعاب در کنگره
در این کنگره سه جریان سیاسی فعال بودند:
 -۱نیروی سوم )هواداران خلیل ملکی(،
 -۲حزب توده )هواداران حزب توده که رهبری حزب توده را خیلی قبول نداشتند(.
 -۳نیروهای ملی )وابسته به جبهۀ ملی(

علت انشعاب
علت اصلی انشعاب دعوا بر سر رهبری بود .بین نیروی سومی ها که خواستار هژمونی بر کنفدراسیون بودند
و هواداران حزب توده که با مشی رهبری حزب اختالفاتی داشتند.
رهبری حزب توده در این زمان بعد از اشتباهی که در سال های جنبش ملی شدن نفت مرتکب شده بود در
پی نزدیکی با نیروهای جبهۀ ملی بود از سویی دیگر معتقد بود که کنفدراسیون باید یک جریان صنفی باشد
نه سیاسی.
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بهانه انشعاب
به سه مسئله توسط جناح چپ کنفدارسیون اعتراض شد:
-۱نخس ®®ت ب ®®ه وح ®®دت ن ®®مای ®®نده ک ®®وس ®®ک ک ®®ه ی ®®ک انج ®®من ج ®®هان ®®ی دان ®®شجوی ®®ی دس ®®ت راس ®®تی ب ®®ود) .در ای ®®ن زم ®®ان دو
سازمان دانشجویی بود  I.U.Sو کوسک(
-۲به باال بردن عکس دکتر مصدق در کنگره
-۳م®سئله س®وم ای®ن ب®ود ک®ه ه®یئت ش®رک®ت ک®ننده از س®وی ک®نفدراس®یون دان®شجوی®ی در ام®ری®کا ب®ا ه®یئت دب®یران ب®ر
س®ر  ۲۵رأی ب®ه ت®واف®ق س®یده ب®ودن®د ام®ا در ک®نگره ب®ا ای®ن ت®عداد رأی ب®رای ک®نفدراس®یون ام®ری®کا م®خال®فت ش®د .ف®رج
اله اردالن نماینده اتحادیه های دانشجویان ایرانی در امریکا بود.

شورای عالی فدارسیون آملان
ب®االخ®ره ان®شعاب ب®ه ره®بری م®نوچه®ر ث®اب®تیان .ص®ورت گ®رف®ت .و ش®ورای ع®ال®ی ف®دراس®یون آمل®ان ت®شکیل ش®د و در ای®ن
ج®®لسه س®®ه ن®®فر م®®أم®®ور ش®®دن®®د ت®®ا در ه®®ام®®بورگ ج®®لسه ای ت®®شکیل ش®®ود .ب®®رای تح®®لیل ق®®ضای®®ا و ک®®نگره ک®®نفدراس®®یون
نیز تدارک دیده شود.

کنگره وحدت
ک®®نگره س®®وم درل®®وزان س®®وئ®®یس در س®®ال  ۱۳۴۲ب®®رگ®®زار ش®®د .از ای®®ران ن®®یز ن®®مای®®ندگ®®ان®®ی ش®®رک®®ت ک®®ردن®®د و ان®®شعاب®®یون
بار دیگر به کنفدراسیون برگشتند و این کنگره به کنگره وحدت معروف شد و کنفدراسیون جهانی بهوجود آمد.

علت وحدت
رهبری حزب توده مخالف هر نوع انشعابی بود .می خواست اشتباهات گذشته را جبران کند .جبهۀ ملی نیز
که فعالیت هایش به دنبال انتشار نشریه باختر امروز شکل گرفته بود نیز خواستار وحدت بود .و این دو تمایل
از دو سوی موجب نزدیکی در جریان اصلی انشعاب شد.

مسائل مورد بحث در کنگره لوزان
-۱از ایران چهار نفر به کنگره آمده بودند:
ـ بابک امیرخسروی و منوچهر بهزادی )از اعضای حزب توده(
ـ ابوالحسن بنی صدرو توسلی )از ملیون(
که مدعی نمایندگان ایران را داشتند.
-۲عضویت کنفدراسیون در کوسک یا  I.U.Sکه قرار شد بررسی شود .و در کنگره بعدی تصمیم گیری
شود .که با رادیکالیزه شدن کنفدراسیون ،کنفدراسیون به  I.U.Sپیوست.
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رادیکالیزه شدن کنفدراسیون
از س ®®ال ®®های  ۱۳۴۲ب ®®ه ب ®®عد ک ®®نفدراس ®®یون رف ®®ته رف ®®ته از ح ®®ال ®®ت ص ®®نفی خ ®®ارج ش ®®د و ت ®®مای ®®الت س ®®یاس ®®ی در آن
پررنگتر شد و علت آن تحوالت زیر بود:
-۱به وجود آمدن جنبش های رادیکال دانشجویی در ترکیه ،کره جنوبی و ایران
-۲قیام ۱۵خرداد ۱۳۴۲توسط روحانیت
-۳ان®®قالب ک®®ره ،ج®®نبشه®®ای ره®®ای®®ی ب®®خش اف®®ری®®قا ،ج®®نبش ه®®ای ج®®وان®®ان از ک®®شوره®®ای اروپ®®ای®®ی و ب®®عده®®ا ج®®نگ
ویتنام و تحوالت چین
از س®ال  ۱۳۴۶راه ح®له®ای رادی®کال®ی در ک®نفدراس®یون م®طرح ش®د و از س®ال ۱۳۴۴راه ح®ل ه®ای چ®پ و م®بارزۀ
مسلحانه در کنفدراسیون پذیرفته شد که دو الگو مطرح بود:
 -۱الگوی مصر و الجزایر مورد قبول ملیون بود
-۲الگوی کوبا و چین مورد قبول چپها بود.
با انشعاب سازمان انقالبی از حزب توده موتور محرک رادیکالیسم در کنفدارسیون سازمان انقالبی بود.

فعالیت های کنفدراسیون
ب®خش ع®مده ای از ف®عال®یت ه®ای ک®نفدراس®یون ص®نفی ـ ف®ره®نگی ب®ود ک®ه ب®ه ش®کل روزم®ره در دس®تور ک®ار انج®من ه®ا
بود.
آشنا کردن دانشجویان از راه رسیده با محیط ،چگونگی حل مشکالت در دانشگاهها و گرفنت واحدهای
درسی ،حل مشکالت ارزی ،پیدا کردن خوابگاه مناسب و برپا کردن جنبش های ملی جزء اهداف اولیه
کنفدراسیون بود.

حرکت های مهم
-۱تظاهرات مونیخ به خاطر مرگ پاتریس لومومبا در کنگو
این حرکت برای پلیس و دولت آملان ،تظاهرات عده ای خارجی برای یک رهبر سیاهپوست حرکتی مهم بود.
-۲کمک به زلزله زدگان بوئین زهرا
در سال  ۱۳۴۰در بوئین زهرا زلزله شدیدی رخ داد و خسارات جانی و مالی بسیاری به همراه داشت.
ک®®نفدراس®®یون دس®®ت ب®®ه ب®®سیجی س®®راس®®ری زد و اق®®دام ب®®ه ج®®مع آوری ک®®مکهای م®®ال®®ی و داروی®®ی ک®®رد از س®®وی®®ی
دیگر تیمی پزشکی آماده کرد و همراه با دارو با هواپیماهای صلیب سرخ آملان راهی ایران شدند.
نخست وزیر اعلم مجبور شد به استقبال آنان به فرودگاه مهرآباد بیاید.
کنفدراسیون بعدها مدرسه ای از پول های جمع شده در منطقه بوئین زهرا درست کرد.
-۳در زل ®®زل ®®ه س ®®ال  ۱۳۴۹ن ®®یز ک ®®نفدراس ®®یون ب ®®ا ف ®®عال ک ®®ردن ن ®®یروه ®®ای خ ®®ود ک ®®مکهای م ®®ال ®®ی و داروی ®®ی زی ®®ادی
جمعآوری کرد.
-۴اش®®غال ک®®نسول®®گری رژی®®م در م®®ون®®یخ در س®®ال  ،۱۳۴۰ت®®ا آن روزگ®®ار چ®®نین ک®®اری ب®®یساب®®قه ب®®ود ای®®ن اش®®غال در
اعتراض به عدم تمدید گذرنامه علی محمد فاطمی و صادق قطب زاده بود.
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-۵اع ®®تصاب غ ®®ذای ب ®®زرگ ک ®®نفدراس ®®یون در اع ®®تراض ب ®®ه دس ®®تگیری ن ®®یکخواه ،س ®®ادات ،ک ®®اش ®®ان ®®ی ،م ®®نصوری و
شیروانلو بعد از تیراندازی شاه در کاخ مرمر.
-۶کارزار بزرگ تبلیغاتی برعلیه برگزاری جشنهای  ۲۵۰۰ساله
ای®ن ک®ارزار ی®کی از درخ®شان®تری®ن ص®فحات ت®اری®خ ف®عال®یته®ای ک®نفدراس®یون اس®ت .ک®نفدراس®یون ض®من ت®ماس
ب®®ا م®®حاف®®ل س®®یاس®®ی ،ف®®ره®®نگی ،ادب®®ی ،وک®®الی مج®®لس ،س®®یاس®®تمداران اروپ®®ای®®ی،آم®®ری®®کای®®ی و م®®ردم اروپ®®ا و آم®®ری®®کا،
ف®®قر ،اخ®®تالف ف®®اح®®ش ط®®بقات®®ی ،م®®یلیتاری®®سم ش®®اه را اف®®شا ک®®رد ب®®ه گ®®ون®®های ک®®ه رئ®®یس ج®®مهور آمل®®ان» ،از ح®®ضور در
ایران به بهانه بیماری چشم خودداری کرد«.
-۷دف®®اع از ح®®قوق زن®®دان®®یان س®®یاس®®ی ،ت®®شکیل ک®®میته ه®®ای دف®®اع و اع®®زام وک®®الی و ژورن®®الیس®®ته®®ای اروپ®®ای®®ی و
امریکایی برای شرکت در دادگاههای نظامی شاه.
در اثر این فعالیتها حکم اعدام مسعود رجوی به ابد تبدیل شد.
-۸ح®®مای®®ت ک®®نفدراس®®یون از اع®®تصاب ک®®ارگ®®ران ک®®ورهپ®®زخ®®ان®®ه ،ران®®ندگ®®ان ش®®رک®®ت واح®®د ات®®وب®®وسران®®ی ،ران®®ندگ®®ان
تاکسی ،کارگران کارخانهها و شورشهای دهقانی
-۹ک®مک ب®ه ج®نبشه®ای آزادی®بخش م®ثل فلس®طین ،ظ®فار و وی®تنام ب®ه ش®کل ح®مای®ت ت®بلیغات®ی ج®معآوری ک®مکه®ای
مالی و دارویی
-۱۰ف®عال®یت ه®ای ف®ره®نگی ک®نفدراس®یون بیش®تر روی ب®رگ®زاری ش®به®ای ای®ران®ی ،ج®شن ن®وروز و مه®رگ®ان ن®مای®ش
فیلم ،تئاتر پیرامون اوضاع ایران انجام می گرفت.
چاپ کتاب ،مقاله ،تجدید چاپ آثار نویسندگان و شاعران ایرانی نیز در دستور کار کنفدراسیون بود.
کنفدراسیون در زمینه روزنامه نگاری نیز فعال بود:
-۱نشریه نامه پارسی که ارگان فرهنگی کنفدراسیون بود.
-۲نشریه پژوهش :توسط امیر طاهری و حمید عنایت در لندن انتشار می یافت.
-۳مجله پیمان :توسط فیروز شیروانلو در انگلستان منتشر می شد.
-۴مجله پیوند :توسط تهرانی در مونیخ منتشر میشد.

انجمن های اسالمی و کنفدراسیون
در ابتدا چیزی به عنوان انجمن های اسالمی در خارج از کشور وجود نداشت افرادی که دارای تمایالت
مذهبی یا ملی ـ مذهبی بودند در چارچوب کنفدراسیون فعالیت می کردند که معروفترین آنها صادق قطب
زاده ،مصطفی چمران و ابوالحسن بنی صدر است.
ب ® ®®نیص ® ®®در در س ® ®®ال  ۱۳۴۳ب ® ®®ه اروپ ® ®®ا آم ® ®®د ب ® ®®ه ع ® ®®نون ن ® ®®مای ® ®®نده دان ® ®®شجوی ® ®®ان از دان ® ®®شگاه ته ® ®®ران و در ک ® ®®نگره
دوسلدروف در هیئت دبیران کنفدراسیون انتخاب شد.
بعدها انجمنهای اسالمی شکل گرفت که بیشتر مذهبی بودند تا سیاسی با آمدن بهشتی به اروپا،
انجمنهای دانشجویان مسلمان شکل گرفت و نشریه ای هم به نام مکتب انتشار میدادند که در این نشریه
نظامی ایدئولوژیک تبلیغ می شد.
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حزب توده و کنفدراسیون
ب ®®ا ان ®®شعاب س ®®ازم ®®ان ان ®®قالب ®®ی از ح ®®زب ت ®®وده ،س ®®ازم ®®ان دان ®®شجوی ®®ی ح ®®زب ت ®®وده در اروپ ®®ای غ ®®رب ®®ی ج ®®ری ®®ان ب ®®سیار
ضعیفی بود .که از کنفدارسیون رانده شد ،و نظراتشان در نشریه ای به نام آرمان منتشر می کردند.
ای®®ن ن®®ظری®®ات ه®®یچ ج®®اذب®®ه ای ب®®رای نس®®ل ج®®وان و ش®®ورش®®ی ن®®داش®®ت .نس®®ل ج®®وان ن®®می ت®®وانس®®ت ب®®پذی®®رد ش®®وروی
چ®ون ک®شوری س®وس®یالیس®تی اس®ت و ب®ه ش®اه ن®وک®ر ام®پری®ال®یسم اس®لحه ف®روخ®ته اس®ت .ک®ار خ®وب®ی ک®رده اس®ت و ب®ه
سود خلق ایران است.
ح®زب ت®وده در ت®بلیغات®ش س®عی م®ی ک®رد چه®ری ب®دی از ک®نفدراس®یون م®خصوص®ا ً در زم®ینه ب®ا اح®زاب ک®مونیس®ت
ارائه بدهد .و کنفدراسیون را عامل امریکا معرفی کند.

زمینه های مالی کنفدراسیون
رژی®م ش®اه در ت®بلیغات®ش ک®نفدراس®یون را وابس®ته ب®ه دول®ت ه®ای خ®ارج®ی اع®الم م®یک®رد و م®دع®ی ب®ود م®ناب®ع م®ال®ی
ک®®نفدراس®®یون ح®®مای®®ت ه®®ای خ®®ارج®®ی اس®®ت .ام®®ا ب®®بینیم م®®ناب®®ع م®®ال®®ی ک®®نفدراس®®یون و ب®®ودج®®ه  ۱۰۰ه®®زارم®®ارک®®ی او در
سال چه بود:
-۱حق عضویت اعضاء ،اعضایی که در برابر جهان به دهها هزار نفر می رسید.
-۲کمکهای مالی داوطلبانه
-۳ک®ار داوط®لبان®ه اع®ضاء ،ه®ر ع®ضو م®وظ®ف ب®ود ی®ک روز در س®ال ب®ه خ®اط®ر ک®نفدارس®یون ک®ار ب®کند و م®زد آن را
به کنفدراسیون بدهد.
-۴برگزاری جشنهای ملی ،نوروز ،مهرگان ،شب ایرانی ،فروش بلیط و جمعآوری اعانه
ای ®®نه ®®ا زم ®®ینهه ®®ای ®®ی ب ®®ود ک ®®ه ب ®®ه ک ®®نفدراس ®®یون اج ®®ازه م ®®یده ®®د اس ®®تقالل م ®®ال ®®ی خ ®®ود را ح ®®فظ ک ®®ند و ب ®®ه ه ®®یچ دول ®®ت
خارجی وابسته نباشد.

انشعاب و فروپاشی کنفدراسیون
از س®®ال  ۱۳۵۰ب®®ه ب®®عد اخ®®تالف®®ات و تش®®تت در گ®®روهه®®ای س®®یاس®®ی خ®®ارج از ک®®شور ب®®اال گ®®رف®®ت و ای®®ن اخ®®تالف®®ات در
کنفدراسیون بازتاب یافت.

فراموش شدن ضرورت ها
ضرورت هایی دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و امریکا را به تشکیل کنفدارسیون واداشت این ضرورت ها کدام
بودند:
-۱دفاع از مسائل صنفی دانشجویی،
 -۲مخالفت با دیکتاتوری شاه،
-۳دفاع از زندانیان سیاسی و
-۴حمایت از مبارزات مردم
اما از کنگره چهارم به بعد این ضرورتها فراموش شود و محور اتحاد و مسائلی دیگر قرار گرفت:
-۱عده ای مبارزه مسلحانه و حمایت از آنرا مالک وحدت و همکاری می دانستند.
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-۲عده ای دیگر سوسیال ـ امپریالیسم دانسنت شوروی را.

انشعاب در کنگره ۱۶
ک®®نگره ف®®دراس®®یون آمل®®ان پ®®یش از ک®®نگره ۱۶ک®®نفدراس®®یون ج®®هان®®ی ت®®شکیل ش®®د .در ای®®ن ک®®نگره به®®رام راد از س®®ازم®®ان
ان®قالب®ی ب®ا اع®تراض ب®ه کش®ته ش®دن ح®کمت ج®و در زی®ر ش®کنجه ت®وس®ط ع®مال رژی®م ش®اه م®خال®فت ک®رد .و ح®کمت ج®و
را ب®هع®نوان ج®اس®وس ش®وروی ب®ا ه®لمز ری®یس س®اب®ق س®یا و س®فیر ام®ری®کا در ای®ران م®قای®سه ک®رد .و ای®ن ی®عنی ت®یر
خالص بر شقیقه کنفدراسیون که دفاع غیرایدئولوژیک از زندانیان سیاسی را در دستور کار خود داشت.
پس در این کنگره بین سازمان انقالبی و بقیه شکاف افتاد.

آن طرف انشعاب
در یک سو سازمان انقالبی بود و در سوی دیگر:
 -۱جریان گروه کارگر،
-۲بخشی از جریان کادرها،
-۳جریان چریک ها،
-۴جبهه ملی خاورمیانه و
 -۵سازمان انقالبیون کمونیست که بعدا ً اتحادیه کمونیستها بود در بینابین بود.

انشعاب دوم کنفدراسیون
ان ®®شعاب از س ®®مینار ب ®®ول ®®نیا در ای ®®تال ®®یا ش ®®روع ش ®®د .ب ®®ین ه ®®واداران س ®®ازم ®®ان چ ®®ری ®®کهای ف ®®دای ®®ی خ ®®لق و ج ®®بهۀ م ®®لی
خاورمیانه و بخشی از جریان کادرهاگسست هایی ایجاد شد.
در ای ®®ن اخ ®®تالف ن ®®یز پ ®®اف ®®شاری روی م ®®شی مس ®®لحان ®®ه ب ®®ه ع ®®نوان ت ®®نها راه ره ®®ای ®®ی و ن ®®فی دی ®®گر اش ®®کال م ®®بارزه
مشکل ساز شد .و معیار وحدت پذیرش این مشی شد .که طبیعتا ً نمیتوانست محور وحدت همۀ نیروها باشد.
در س®®مینار ف®®ران®®کفورت ای®®ن ان®®شعاب رس®®میت ی®®اف®®ت .و ک®®سان®®ی ک®®ه ب®®ه م®®شی م®®بارزه مس®®لحان®®ه ب®®اور ص®®ددرص®®د
نداشتند جدا شدند.

فعالیت های کنفدراسیون در فاصله سالهای ۱۳۵۰-۵۷
ع®لیرغ®م ای®ن تش®تت و ف®روپ®اش®ی ،ک®نفدراس®یون در ای®ن س®ال ه®ا دس®ت ب®ه اق®دام®ات ب®زرگ®ی زد .و در واق®ع پ®رب®ارت®ری®ن
دوران رزمندگی و فعالیت عملی کنفدراسیون دوران دوران جدایی و انشعاب بود.

علت چه بود
-۱بح®ران®ی ک®ه در ب®طن ج®ام®عه ای®ران در ح®ال ن®ضج گ®رف®نت ب®ود و م®یرف®ت رژی®می را ک®ه دچ®ار ی®ک ت®ناق®ص ت®اری®خی
شده بود سرنگون کند .تناقض بین یک ساخت در حال گسترش سرمایه داری با یک حکومت توتالیتر بود.
-۲شرایط نسبتا ً مساعد بین املللی نسبت به تعویض و اصالح رژیم های توتالیتر
در ای®ن س®ال ه®ا ک®نفدراس®یون ب®ه ج®ز ف®عال®یت ه®ای ت®عری®ف ش®ده س®ال ه®ای ق®بلش دس®ت ب®ه اق®دام®ات®ی ج®نجال®ی
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زد:
-۳اشغال کنسول گریها و سفارتخانه ها
-۴اشغال دفتر خبرگزاری پاریس در پاریس
-۵تظاهرات مشهور کنفدراسیون در واشنگنت علیه حضور شاه
-۶ت ®®ظاه ®®رات ب ®®زرگ ف ®®ران ®®کفورت ک ®®ه در ط ®®ی ای ®®ن ت ®®ظاه ®®رات در ج ®®لو س ®®فارت ام ®®ری ®®کا ب ®®ه درگ ®®یری ک ®®شیده و ع ®®ده
بسیاری زخمی شدند.
-۷اش ®®غال س ®®فارتخ ®®ان ®®هه ®®ای رژی ®®م در آمس ®®تردام ،ب ®®روکس ®®ل ،آمل ®®ان ش ®®رق ®®ی ،ب ®®ن و ژن ®®و و ب ®®ه دس ®®ت آوردن اس ®®ناد
ساواک
-۸ک ®®ارزار گس ®®ترده ب ®®ر ع ®®لیه ف ®®عال ®®یته ®®ای س ®®اواک در خ ®®ارج از ک ®®شور ب ®®ا اس ®®تناد ب ®®ه اس ®®ناد ب ®®ه دس ®®ت آم ®®ده از
سفارتخانه رژیم در ژنو.
ای®®ن ک®®ارزار پ®®ارمل®®ان ان®®گلیس ،ای®®تال®®یا ،س®®وئ®®د و س®®وئ®®یس ک®®شیده ش®®د و ت®®ا ام®®ری®®کا پ®®یش رف®®ت ت®®ا ج®®ای®®ی ک®®ه ه®®نری
کسینج®®ر متح®®د ب®®زرگ ش®®اه و وزی®®ر ام®®ور خ®®ارج®®ه وق®®ت ام®®ری®®کا گ®®فت :درب®®اره ف®®عال®®یت پ®®لیس م®®خفی ای®®ران در ام®®ری®®کا
تحقیق می کنیم و اگر درست باشد خواستار توقف عملیاتی آنها خواهیم شد.

جمعبندی کار کنفدراسیون :بایدها و نبایدها
مهدی خانبابا تهرانی از فعالین کنفدراسیون ،فعالیت کنفدراسیون را چنین جمع بندی می کند:
»ک®نفدراس®یون ی®کی از دس®تاورده®ای ب®زرگ ج®نبش ج®وان®ان و دان®شجوی®ان ای®ران اس®ت ج®نبشی ک®ه در درون خ®ود
ع®لیرغ®م گ®ون®اگ®ون®ی ن®ظر و اخ®تالف®ات®ش و ع®لیرغ®م ج®ری®ان ه®ای م®تفاوت®ی ک®ه وج®ود داش®ت ت®وانس®ت ی®کی از ن®ادرت®ری®ن
ائتالف های دمکراتیک را برای مدتی طوالنی حفظ کند.
ای®®ن ت®®شکیالت دی®®ن خ®®ود را ب®®ه م®®بارزات ض®®دس®®لطنتی م®®ردم ای®®ران ادا ک®®رد .آل®®ت دس®®ت ه®®یچ ک®®شوری ن®®بود و ت®®ا
آخرین مرحله حیات خود تشکلی مستقل ماند«.

ضعف هایش چه بود
اما این ائتالف بزرگ دمکراتیک ضعف هایی هم داشت:
-۱ج®®نبش دان®®شجوی®®ی ب®®ا رش®®د رادی®®کال®®یسم ب®®ه ت®®دری®®ج از م®®سائ®®ل و واق®®عیته®®ای م®®لموس ج®®ام®®عه ای®®ران®®ی ب®®ه دور
افتاده بود .تصویر او از جامعه ایران ،جامعۀ دوران احمدشاهی و رضاشاهی بود.
-۲کنفدراسیون براساس نفی مطلق بنا شده بود .و این نشانه عقب ماندگی آن بود.
-۳ش®®ناخ®®ت درس®®تی از ای®®ران ن®®داش®®ت .ای®®ران را ن®®می ش®®ناخ®®ت و ن®®می دانس®®ت ای®®ران چ®®ه ظ®®رف®®یت ه®®ای®®ی دارد و
چگونه باید راه پیشرفت را طی کند.
-۴ک ®®نفدراس ®®یون م ®®خال ®®فت ب ®®ا ح ®®اک ®®میت س ®®یاس ®®ی در ای ®®ران را ب ®®ا ام ®®کان ®®ات ®®ی ک ®®ه در ب ®®طن ط ®®بیعت ج ®®ام ®®عه و رش ®®د
اجتماعی به وجود آمده بود از یکدیگر تفکیک نمی کرد.
-۵کنفدراسیون به علت مخالفت با رژیم از واپس گرایی سایر نیروهای اپوزیسیون غافل بود.
-۶کنفدراسیون از تشویق جنبه های اصالحی و مثبت رژیم غافل ماند.
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-۷ک®نفدراس®یون ب®ه دن®بال ال®گو ب®ود و چ®ینی ی®ا )ک®وب®ای®ی( و از پ®یدا ک®ردن راه®ی ای®ران®ی ب®رای دم®کرات®یزه ک®ردن و
ترقی جامعه ایرانی غافل بود.

بایدها و نبایدها
ک ®®نفدارس ®®یون ب ®®ه ع ®®نوان ت ®®شکل ج ®®وان ®®ان و دان ®®شجوی ®®ان ای ®®ران ®®ی م ®®قیم اروپ ®®ا و ام ®®ری ®®کا ،از ف ®®عال ®®یت ک ®®لی ص ®®نفی ـ
فرهنگی شروع کرد وبه فعالیتی سیاسی کشیده شد .که رأس اهداف آن به این قرار بود:
-۱دفاع از خواستهای صنفی دانشجویان،
-۲دفاع از ارزش های فرهنگ ایرانی
 -۳مبارزه با دیکتاتوری شاه و دفاع از مبارزات مردم
در این اهداف سه گانه کنفدارسیون موفق بود .خاصه در کشورهای دیکتاتوری که احزاب ،و سازمانهای
سیاسی و مردم امکان بیان خواسته های خود را ندارند ،کنفدراسیون به عنوان سخنگوی جهانی احزاب و
مردم نقش بزرگی در ایزوله کردن رژیم شاه داشت.
ام®ا در م®ورد ان®تقادات هش®ت گ®ان®ه خ®ان®باب®اته®ران®ی ب®ای®د گ®فت .ک®نفدراس®یون ی®ک ح®زب و ی®ا ی®ک س®ازم®ان س®یاس®ی
نبود که در پی تحلیل وضعیت ایران و تعیین استراتژی مبارزه در ایران باشد ضمن آن که در توان آن نیز نبود.
درک ن®اق®ص از وض®عیت ای®ران ،رادی®کال®یسم ک®ور ،ن®فیگ®رای®ی م®طلق ،م®رزب®ندی ن®داش®نت ب®ا اپ®وزی®سیون م®رت®جع،
م®®رب®®وط ب®®ه س®®ازم®®ان ه®®ای®®ی ب®®ود ک®®ه اپ®®وزی®®سیون س®®یاس®®ی ای®®ران را ت®®شکیل م®®ی دادن®®د و ب®®ازت®®اب آن در ک®®نفدراس®®یون
حضور این جریانات بود.
ب®®ا ای®®ن ه®®مه ک®®نفدراس®®یون چ®®یزی ج®®دا از مج®®موع®®ۀ اپ®®وزی®®سیون ای®®ران ن®®بود .ب®®ا ه®®مان ب®®ای®®ده®®ا و ن®®بای®®ده®®ا ام®®ا در
ب®®ررس®®ی آن ن®®ه ب®®ه ع®®نوان ی®®ک ح®®زب ی®®ا س®®ازم®®ان س®®یاس®®ی ب®®لکه ب®®ه ع®®نون ی®®ک ت®®شکل ص®®نفی ـ دم®®کرات®®یک در اه®®داف
خود در مجموع موفق بود.
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کودتای  ۲۸مرداد؛جبهه ملی و حزب توده
روز شمار کودتا
پس از قیام ملی  ۳۰تیر امریکا و انگلیس برای سرنگونی دولت مصدق به توافق رسیدند:
روی کارآمدن جناح چرچیل -ایدن به جای دولت حزب کارگر) کلمنت اتلی (که با مصدق مماشات می کردروی کار آمدن دولت آیزنهاور در آمریکا به جای دولت ترومن دموکراتتوافق آمریکا و انگلیس بر کنسرسیوم نفتی:انگلیس ۵۴درصد؛بریتیش پترولیوم۴۰درصد؛شل۴۰درصد؛امریکاییها ۴۰درصد؛فرانسوی ها۶درصد؛و هلندی ها ۴درصد
نامه سرگشاده حزب توده به مصدق:۱۳۳۱/۶/۱۶سرلشکر ارفع و حجاری و سرهنگ بختیار و اخوی درحالتوطئه برای کودتا هستند
فرستادن قرآن توسط مصدق برای شاه.مصدق در پشت قرآن نوشت :؛دشمن قرآن باشم اگر بخواهم قانوناساسی را عوض کنم و رژیم مملکت را تغییر دهم  .و ریاست جمهور را قبول کنم ؛
تشکیل سازمان افسران جبهه ملی ۲۱مهر ۱۳۳۱حمله لشگر گارد به تهران به بهانه مانور .این توطئه توسط سرهنگ مبشری به اطالع مصدقرسید و خنثی شد .
افراد دخیل در این کودتا:
 ۷سناتور ؛ازجمله سرلشگر زاهدی۴نماینده مجلس؛از جمله دکتر بقایی  ۵افسر ارتش ؛از جمله سرهنگحجازی آجودان شاه،برادران رشیدیان و چند تن از خانواده سلطنتی .
نامه سرگشاده حزب به مصدق درمورد کودتا .حزب از مصدق خواست موضعش را در برابر کودتا مشخصکند
دستگیری و بازنشسته کردن  ۱۳۶نفر از توطئه گران ۲۱مهر ۱۳۳۱انشعاب در حزب زحمت کشان و جدایی ملکی از بقاییتبعید اشرف و ملکه مادر از ایرانآماده شدن وسایل تبعید شاهپور علیرضا و عده ای دیگراول آبان  ۱۳۳۱تعطیل مجلس سنا ،کانون توطئه گرانتالش بقایی و شمس قنات آبادی در دور کردن ایت اهلل کاشانی از مصدقحمایت کاشانی از تحصن سر لشگر زاهدیتوطئه  ۹اسفند برای ترور مصدق.این توطئ ّه توسط سرگرد خیر خواه از افسران توده ای به اطالع مصدقرسید .
صدور سه نامه و اطالعیه از کاشانی به طرفداری شاهاردیبهشت ۳۲ :قتل افشار طوس رئیس شهربانی طرفدار مصدق توسط بقایی و زاهدی وحسن خطیبیژورنالیست و سرتیپ بایندر مزینی ومنزه
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 دستور باز داشت زاهدی و بقایی متحصن شدن زاهدی در مجلس -حمایت کاشانی از زاهدی و بقایی انتصاب سرتیپ نصراهلل مدیربه ریاست پلیس)جزء کودتاچیان بود( انتصاب سرتیپ محمد دفتری از اقوام مصدق)جزء کودتا چیان بود(،حزب توده به مصدق اعالم کرد سرتیپدفتری جز عوامل کودتاست .
  ۱۷مرداد  ۳۲اعالم قریب الوقوع بودن کودتا از سوی حزب توده -اعالم دروغین کودتا از سوی حزب توده توسط مظفر بقایی  ۲۳-مردادخبر قطعی کودتا از سوی حزب توده .این خبر توسط سرهنگ مبشری به اطالع مصدق رسیدوسرتیپ دفتری برادر زاده مصدق جز کودتاچیان بود
 لغو کودتا بخاطر لو رفنت آن شروع مجدد کودتا در ساعت  ۱۲شب  ۲۴مرداد رساندن خبر کودتا به مصدق توسط حزب توده.در این شب رییس ستاد ارتش در محل کارش نبود. ستوان شجاعیان افسر توده ای که جزء کودتا چیان و مامور سرکوب گارد مصدق بود به کمک گارد مصدقرفت و سرهنگ نصیری را دستگیر کرد
 شکست کودتا و فرار شاه سرتیپ سپه پور از مصدق خواست هواپیمای شاه را یا بزند یا برگرداند ومصدق مخالفت کرد طرح جمهوری توسط دکتر فاطمی طرح جمهوری دموکراتیک توسط حزب توده  -دستور مصدق برای سرکوب تظاهرات حزب توده  ۲۷مرداد دستگیری  ۷۰۰فعال حزب توده  ۲۷مرداد مالقات سفیر آمریکا با مصدق و ترساندن مصدق از قدرت گرفنت حرب توده و تهدید به خروجآمریکایی ها از ایران
 سرکوب توده ای ها در رشت و انزلی مخفی شدن ستاد کوتاچیان دستور مصدق برای جلوگیری از تظاهرات مردم  ۲۸مرداد حرکت اوباش در تهران تماس حزب توده با مصدق و گرفنت اجازه برای حضور نیرو های حزب در خیابان .مصدق موافقت نکرد. تقاضای حزب از مصدق برای دادن پیامی رادیویی و فرا خواندن مردم برای مقابله با کودتا .مصدق گفت:امکان آن وجود ندارد.
 -تماس دوم حزب توده با مصدق ،مبنی برجدی بودن خطرپیروزی کودتا  .مصدق گفت :این ها پانیک است .
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 تماس سوم حزب توده با مصدق در ساعت  ۲بعد از ظهر  .مصدق گفت :بمن خیانت شده است  .اقدامکنید.

علل کودتا
کودتا از علل داخلی و خارجی منشا می گرفت .که این دو علل هر کدام  ۲پایه اقتصادی و سیاسی داشتند :

علل داخلی
 -۱پایه اقتصادی:تامین منافع شاه  ،دربار ،اشراف،فئودال ها و سرمایه داران وابسته
-۲پایه سیاسی:برقراری دیکتاتوری فردی

علل خارجی
 -۱پایه اقتصادی:غارت منابع عظیم نفتی و تصاحب بازار داخلی توسط امپریالیسم جهانی
-۲پایه سیاسی:استقرار یک رژیم دست نشانده غرب و تحکیم محاصره شوروی

عوامل کودتا
 -۱عوامل داخلی
شاهدرباربزرگ مالکین
سرمایه داران کمپرادورکارمندان رده باالی دولتژنرال های ارتشبورو کرات ها و تکنوکرات هااوباش:شعبان بی مخ و دارو دسته اش .برادران رشیدی،عمیدی نوری،پری آژدان قزی،روزنامه نگاراننمایندگان مجلسکارمندان اصل چهار ترومنمستشاران نظامی درارتش-۲عوامل خارجی
انگلیس-امریکا

عوامل موثر در پیروزی کودتا
این عوامل را باید در دو سطح برسی کرد
علل بیرونی
 -۱به هم خوردن توازن قوا در سطح جهان به ضرر دکترمصدق
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-۲توافق امریکا و انگلیس بر سر سهم هر یک در غارت منابع
 -۳مرگ استالین و جنگ قدرت در شوروی
علل درونی
برای برسی علل درونی باید ابتدا قوا و امکانات ضد انقالب را دید و بعد نقاط قوت و ضعف نیروهای ملی و
طرفداران آن را برسی کرد ).جبهه ضد انقالب را قبال تحت عنوان عوامل داخلی بررسی کردیم(

جبهه انقالب
 -۱نیرو های ملی:دکتر مصدق و محبوبیت ملی اش
امکانات دولت در ارتش و بوروکراسی دولتی و تبلیغات رسمیسازمان افسران ملی در ارتشهواداران جبهه ملی در بازاراحزاب طرفدار نهضت ملی  :مثل حزب ایران -۲حزب توده :نیروهای هوادار و سازمان نظامی حزب و سندیکا های کارگری حزب
 -۳نیروی سوم خلیل ملکی :که نیرویی نسبتا متشکل بودند

اشتباهات جبهه ملی
شروع کار با افرادمشکوک و بدنامارزیابی اشتباه از امریکاارزیابی غلط از تناسب نیروهای داخلیخود رایی مصدقانتخاب بد همکاران-تزلزل و بی اراده گی در مقابل کودتا

اشتباهات حزب توده
ارزیابی غلط از دکتر مصدق از سال  ۲۹تا نیمه اول سال۱۳۳۱غرور و خود خواهی رهبران حزبدرک غلط نسبت به انقالبی نبودن اقشار غیر پرولتریآشنا نبودن نسبت به واقعیات جامعهبی توجهی به دموکراسی درون حزبیعدم توجه به تذکرات حزب کمونیست شورویدرک غلط رهبران حزب در خارج از کشورارزیابی غلط از نیرو های حزبارزیابی غلط از نیروهای انقالبارزیابی غلط از نیروی امپریالیسم و ارتجاع داخلی187

-ارزیابی غلط از امکانات دکتر مصدق

اراده استفاده از امکانات
بدون بررسی اراده و عزم راسخ در استفاده از امکاناتی که منجر به پیروزی کودتا شد،بررسی کودتا ناقص
است .
بابررسی روز شمار کودتا از ابتدا تا انتها می بینیم نیروهای کودتا)داخلی و خارجی(در عزم خود راسخ اند و
از تمامی امکانات خو د به نحو احسن استفاده می کنند  .اما در جبهه انقالب چنین نیست.
مصدق و تیم سیاسی-نظامی اومرد چنین میدانی نیستند.
قاتلین افشار طوس رییس شهربانی کل کشور با خیال راحت رفت و آمد می کنند و عده ای از آنان نیز باز
داشت اند.
اشرف خواهر شاه می رود و می آید و حامل دستورات و پیغام های کودتاست.
زاهدی مدام با رهبران مالقات می کند تا تک آن ها را برای کودتا قانع کند.
عوامل انگلیس و امریکا مدام یارگیری می کنند .ومدام در حال رفت و آمدند.
مصدق اما درسرکوب ضدانقالب مردد است .نه پایگاه طبقاتی اش )اشراف قاجاری( ونه پرنسیب هایی که او
به آن وفادار است به او اجازه حرکتی قاطع را نمی دهد .مصدق و تیم او از درک تغییر اوضاع عاجزند .تنها
دکتر فاطمی است که درک صحیح تری دارد  .مصدق باید بدون فوت وقت قاتلین و عوامل دخیل درقتل
افشارطوس را سرکوب می کرد .زاهدی ،بقایی ،روزنامه نویس های وابسته را دستگیر ،محاکمه و زندانی می
کرد و با حرکتی قاطع درارتش ،فرماندهان طرفدار کودتا را خلع ید می کردو افسران طرفدار حکومت ملی را
به جای آنان می گماشت.
مصدق باید طی پیامی مردم را به خیابان ها می آورد وآن ها را مسلح می کرد.
مصدق باید در آن مقطع حساس دست اتحادبا حزب توده را می فشرد.و از نیرو وامکانات حزب توده استفاده
می کرد  .مصدق باید بر ترس خود در نزدیکی با بلوک شرق فائق می آمد  .و به بلوک شرق نزدیک می شد .
مصدق باید بعد از خنثی شدن کودتای  ۲۵مردا و فرار شاه سلطنت را منحل و اعالم جمهوری می کرد .
اما مصدق در تمامی این مراحل مردد بود و تمامی این کارها را نکرد.
حزب توده اما در این زمان ها در گیر و دار جنگ قدرت در درون خود بود  .وعلیرغم شعار ؛کودتا را به ضد
کودتا بدل می کنیم؛کاری نکرد .ودر روز کودتا نتوانست مستقال تصمیم بگیرد و وارد عمل بشود .وقت را در
تماس های بی حاصل با مصدق گذراند و گذاشت تا کودتا پیروز شود و نتوانست از امکاناتی که داشت به
نفع انقالب استفاده کند.
نیروی سوم در روز قبل از کودتا به نیروهایش دستور داد تا از شهر خارج بشوند  .جالل آل احمد مسئول
تبلیغات نیروی سوم در خاطراتش می نویسد که ۳۰مرداد فهمید کودتا شده است  .در روز کودتا جالل
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مشغول بنایی و ساخت و ساز خانه اش بود ودر مجموع جبهه انقالب فاقد عزمی جزم در استفاده از
امکاناتش برعلیه کودتا بود .

 ۲۴اکتبر -۱۹۱۷نامه لنین به اعضا کمیته مرکزی
اکنون دیگر تاخیر در قیام برابر با مرگ است .اکنون همه چیز به مویی بسته است و مسائلی در دستور روز
قرار دارد که نه با مشاوره می توان آن را حل کرد ونه با کنگره ها،بلکه حل آن ها منحصرا از عهده خلق
ها ،توده ها و مبارزه با توده های مسلح ساخته است .نمی توان در انتظار نشست ممکن است همه چیز از
دست برود .تصرف فوری قدرت برابر است با دفاع از مرد م.
چه کسی باید قدرت را به تصرف درآورد  .این موضوع اکنون مهم نیست  .تاریخ انقالبیونی را که می
توانندامروز پیروز شوند)و یقینا پیروز خواهند شد(ولی چنانچه کار را به فردا بیندازند بیم آن می رودبسی
چیز ها را از دست بدهند.در تقابل تاخیری که روا دارند نخواهند بخشید .این موضوع را تاریخ کلیه انقالب ها
ثابت کرده است  .وهر آینه افرادانقالبی با علم به این که نجات انقالب به آن ها وابسته است لحظه را از دست
بدهند.جنایت آن ها خیانت بی حد وحصری خواهد بود .تاخیر در اقدام برابر مرگ است .

کفایت رهبری و رهبران بی کفایت
حال ببینیم در لحظه ای که لنین تاخیر در آن را برابر مرگ وخیانت می داندو تاکید می کند که همه چیز به
مویی بسته است.رهبران جنبش )جبهه ملی و حزب توده (چه می کردند.
شاه فرمان عزل مصدق راصادر می کند .وخود به رامسر می رود و منتظر جواب کودتا می شود تا در صورت
شکست از کشور خارج شود .
حزب توده کودتا را به مصدق خبر می دهد  .رئيس ستاد ارتش که باید با کودتا مقابله کند کجاست؟در یک
میهمانی شام مشغول خوش گذرانی است.مصدق در زیر پتو دلخوش به خبر های امید وار کننده رئیس
شهربانی است  .رئيس شهربانی کیست .؟برادر زاده دکتر مصدق سرتیپ دفتری است که خوداز عوامل
اصلی کودتاست.
با این همه کوتا  ۲۵مرداد شکست می خورد  .تا  ۲۸مرداد کار به بطالت می گذرد .
مصدق سعی می کند کارها را به روال گذشته با همان تاکتیک ها پیش ببرد .حزب توده به خیابان ها می ریزد
و شعار مرگ بر شاه و زنده باد جمهوری دموکراتیک را می دهد  .و جبهه ملی و نیروهای نظامی توده ای ها
را سرکوب می کنند.
در روز  ۲۸مردادکه استارت کودتا توسط اوباش زده می شودتا ساعت  ۲بعد از ظهر که موج کودتا به خانه
دکتر مصدق می رسد  .همه چیز به موئی بسته است و انتظار یعنی مرگ جنبش  .وقت در مشاوره های بی
حاصل از کف می رود .
در فاصله  ۸صبح تا دو بعد از ظهر زمانی است که گره ناگشودنی نفت  ،دیکتاتوری وآمریکا و انگلیس در
خیابان ها باید توسط توده و طبقه باز شود .رهبران بی کفایت وقت را از دست می دهند و فراموش می
کنندکه از دست دادن این لحظات تاریخی جنایتی بی حد وحصر است.

بحران در رهبری حزب توده درآستانه کودتا
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در اسفند سال ۱۳۳۱اختالف بین دو جناح کیانوری—قاسمی با جناح بهرامی—یزدی به اوج خود می رسد.
کیانوری از سازمان ایالتی تهران برکنار می شودوجای اورا حسین جودت می گیرد.
مریم فیروز از رهبری سازمان زنان بر داشته می شود  .وجای اورا هوشمند راد می گیرد.
حسین جودت بدون سابقه کار تشکیالتی مسئول بخش های زیر می شود:
سازمان افسرانشورای متحده مرکزیتشکیالت اذربایجانسازمان ایالتی تهرانسه نامه مهم
در سال  ۱۳۳۲سه نامه از رهبری داخل کشور به رهبران حزبی مقیم مسکو فرستاده می شود :
 -۱نامه مشترک بهرامی،یزدی و جودت
-۲نامه کیانوری
-۳نامه مهندس ُعلوی
با نگاهی به این سه نامه متوجه می شویم که حزب توده در آستانه کودتا بعلت سرطان کشنده
فراکسیونیسم ،خود خواهی،قدرت طلبی،بی اخالقی از درون متالشی شده بود و امکان هر اقدامی از او سلب
شده بود.
تیر خالص حزب قبل از کودتا توسط کیانوری ،بهرامی،یزدی،جودت و دیگران به مغز حزب شلیک شده بود.

امکانات سازمان افسران حزب در روز  ۲۸مرداد
کیانوری در خاطراتش مدعی است که اعضائ سازمان افسری حزب در رده عملیاتی نبودند و برای حزب
امکان نداشت که درآن روز از آن نیروها بهره بگیرد .

واقعیات چه می گویند:
 -۱فرماندهی گروهان پیاده مستقر در چهار راه مخبرالدوله یکی از حساس ترین نقاط پایتخت در روز ۲۸
مردادبه عهده سروان رمضان شرقیان دهکردی از اعضا سازمان افسری بود .که در صبح  ۲۸مرداد گروه
اوباش را تارو مار کرد .اما در عصرآن روز مورد تهاجم قرار گرفت و زخمی شد .
-۲اطراف ستاد ارتش در  ۲۸مرداد توسط سروان کاللی فرمانده تانک حفاظت می شد  .او از اعضا سازمان
نظامی حزب بود .
 -۳حفاظت فرستنده رادیو تهران و بی سیم بعهده گروهان تانک به فرماندهی ستوان یکم هوشنگ قربان نژاد
از اعضاء سازمان نظامی حزب بود.
 -۴در صد قابل توجهی از افسران رزمی فرماندهان تانک های شوتس به اضافه برخی از فرماندهان رده
باالی ارابه های جنگی از اعضا سازمان افسران حزب بودند.
 -۵فرماندهی تانک های مستقر در اطراف منزل مصدق با ستوان شجاعیان توده ای بود.
 -۶فرماندهی بخشی از تانک های مستقر در تهران برعهده ستوان یکم ایرج ایروانی بود.
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 -۷در مجموع  ۲۴۳عضو سازمان نظامی در تهران آماده حرکت بودند
-۸رئیس کالنتری میدان شاپور و سبزه میدان به عهده سروان جواددرمیشان بود که یکی از مراکز مهم تمرکز
و حرکت اوباش بود.
-۹ریاست کالنتری منطقه ده یکی دیگر از مراکز تجمع اوباش به عهده سروان جواد صادقی بود.
-۱۰سروان مهدی همایونی جز ستاد کوتا بود.
-۱۱سروان پوالد دژ از افسران رکن  ۲بود
-۱۲ستوان یکم عبداهلل مهاجرانی مسئول واحد محافظت از سرلشگر زاهدی بود .

شطرنج انقالب
به این فرماندهان حاضر در کارزار باید  ،۲۵۰۰۰عضو حزب در تهران )طبق نامه کیانوری به رهبری حزب در
مسکو در سال  (۳۳و هواداران دکتر مصدق در ارتش و نیروهای نظامی و توده های مردم را اضافه کرد.
جز این ها با امکانات یک دولت قانونی از ارتش گرفته تا رادیو روبروئیم  .اگر تمامی این مهره ها را در
شطرنج جنبش ملی در برابر صف اشقیا بچینیم می بینیم که شکسنت و درهم کوبیدن حرکت اوباش کار
بسیار سختی نبود .

اشکال کار در کجا بود
سئوالی که مدام آدمی را آزار می دهد این است که پس با این همه امکانات اشکال کار در کجا بود  .چگونه
کودتا گران شکست خورده ودر حال فرارتوانستند بر موج حرکت اوباش سوار شوند و یک کودتای شکست
خورده رابه یک شورش پیروز بدل کننداما نیرو های انقالب با تمامی امکانات از یک دست برنده یک بازنده
زبون ساختند.

اراده استفاده از امکانات
مشکل جبهه ملی و حزب توده نبود امکانات نبود  .کیانوری به غلط به بررسی سیاهه امکانات انقالب و ضد
انقالب می پردازد  .زاویه درست بررسی این بحران ،بررسی اراده استفاده از امکانات است .
دکتر مصدق نخست وزیر قانونی مملکت بود و می توانست با استفاده از تمامی امکانات یک دولت قانونی از
رادیو گرفته تا ارتش از فراخوان مردم گرفته تا استفاده از قهر انقالبی تمامی کانون های توطئه را درهم بکوبد
.اما ببینیم چه کرد .آنقدر دفع الوقت کرد تا اوباش به خانه اش رسیدند و خانه اش را آتش زدند.
حزب توده چه کرد؟
در حالی که کودتا با حرکت چند صدنفره اوباش شروع شد .حزب با امکاناتی که داشت می توانست دستور
سرکوب اوباش را بدهد.آنقدر دفع الوقت کرد تا حرکت اوباش با تصرف تانک هایی که فرماندهی آنان با
افسران حزبی بود خودرا به یک ارتش تبدیل کنند.
مشکل حزب برخالف ادعای کیانوری نبود امکانات نبود ،اراده استفاده از امکانات بود .
در پشت  ۲۵۰۰۰عضو تشکیالت کمیته ایالتی حزب و یک سازمان نظامی منضبط و انقالبی و آماده فداکاری
اراده و عزمی انقالبی برای رهبری این نیرو نبود
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وحید افراخته؛ حکمت ها و عبرت ها
وحید افراخته که بود
ن®®ام®®ش رح®®مان ب®®ود ام®®ا در خ®®ان®®واده او را وح®®ید ص®®دا م®®ی ک®®ردن®®د و در س®®ال ۱۳۴۹در مشه®®د در خ®®ان®®واده®®ای م®®یان®®ه
حال به دنیا آمد.
پ®درش ک®ارم®ند دارای®ی ب®ود و م®ادرش خ®ان®ه دار .وی ف®رزن®د س®وم از خ®ان®واده ای پ®نج ن®فره ب®ود .چ®هار پس®ر و ی®ک
دختر ،خانواده ای که نسبت به جو مشهد خیلی مذهبی نبود.
در دوران ت®®حصیل ج®®زء به®®تری®®ن ه®®ا ب®®ود و ه®®مه او را ب®®ه ع®®نوان ف®®ردی م®®حجوب و م®®تواض®®ع ،ک®®م ح®®رف ،وارس®®ته،
بلندهمت و مهربان می شناختند.
در دوران ت®حصیل م®دت®ی ج®ذب گ®روهه®ای ض®د ب®هائ®یت ش®د .ت®ا آن ک®ه زل®زل®های در ی®کی از شه®ره®ای خ®راس®ان و
ف® ®®قر و ف® ®®اق® ®®ه م® ®®ردم و ب® ®®ی ت® ®®وج® ®®هی دول® ®®ت او را ب® ®®ه ض® ®®دی® ®®ت ب® ®®ا ن® ®®ظام س® ®®لطنت ک® ®®شان® ®®د در س® ®®ال  ۱۳۴۷ک® ®®ه دوران
دبیرستانش در حال اتمام بود با کسانی آشنا شد که بعدها سازمان مجاهدین خلق را درست کردند.
به علت رتبه برتر می توانست بدون کنکور به دانشگاه برود اما نپذیرفت .
ب®عد ب®ه دان®شگاه ص®نعتی رف®ت.و در ک®نکور ن®فر س®وم ش®د و ق®رار ش®د م®کان®یک ب®خوان®د در س®ال دوم ت®حصیل ب®ا
محسن فاضل هم اتاق شد و در سال۱۳۴۸به عضویت سازمان مجاهدین درآمد.
در شه®ری®ور  ۱۳۵۰ه®مزم®ان ب®ا ج®شن ه®ای ۲۵۰۰س®ال®ه ش®اه®نشاه®ی ،س®ازم®ان م®جاه®دی®ن ض®رب®ه خ®ورد ،وح®ید ل®و
رف ®®ت و ب ®®ه ن ®®اچ ®®ار م ®®خفی ش ®®د .و ت ®®ا س ®®ال ) ۱۳۵۴م ®®رداد م ®®اه( او ب ®®ا ج ®®دی ®®ت ت ®®مام ب ®®ه ع ®®نوان ی ®®ک ک ®®ادر ح ®®رف ®®ه ای در
خدمت سازمان مجاهدین خلق بود.
وح ®®ید در اع ®®دام ان ®®قالب ®®ی س ®®رت ®®یپ زن ®®دی ب ®®ود ،رئ ®®یس ک ®®میته مش ®®ترک  ۲۳اس ®®فند ۱۳۵۲و دو ام ®®ری ®®کای ®®ی ب ®®ه ن ®®ام
س®ره®نگ ش®فر و س®ره®نگ ت®رن®ر ) ۳۱ف®روردی®ن  (۵۳و ه®مچنین ت®رور ن®اف®رج®ام م®رت®ضی ص®مدی®ه ل®باف ش®رک®ت داش®ت.
از ب®®همن ۱۳۵۳ب®®ا ب®®رک®®ناری ص®®مدی®®ه ب®®ه ع®®لت ن®®پذی®®رف®®نت م®®وض®®ع م®®ارک®®سیسیتی س®®ازم®®ان او م®®سئول خ®®برن®®ام®®ه ام®®نیتی
شد.
وحید در سال  ۱۳۵۳همزمان با بخشی دیگر از رهبری وقت سازمان مارکسیست شد.
س®®اواک از م®®دت ه®®ا ق®®بل ب®®ه دن®®بال وح®®ید ب®®ود .خ®®لیل ف®®قیه دزف®®ول®®ی ک®®ه وح®®ید م®®دت®®ی م®®سئول او ب®®ود .و ب®®ه خ®®دم®®ت
س®®اواک درآم®®ده ب®®ود در گش®®ت ه®®ای س®®اواک در خ®®یاب®®ان ه®®ا ب®®ه دن®®بال او ب®®ود .ام®®ا وح®®ید ب®®ه ش®®کل ات®®فاق®®ی در۵م®®رداد
 ۱۳۵۴در ج®®ری®®ان ق®®راری در ح®®وال®®ی مج®®لس ش®®ناس®®ای®®ی و دس®®تگیر ش®®د س®®یان®®ور خ®®ورد ام®®ا س®®اواک ت®®وانس®®ت او را
نجات دهد .تا به زیر شکنجه ببرد.
س ®®اواک ب ®®رای رس ®®یدن ب ®®ه وح ®®ید خ ®®واه ®®ر ،دو ب ®®رادر و دای ®®ی وح ®®ید را دس ®®تگیر ک ®®رده ب ®®ود .پ ®®س ش ®®کنجه وح ®®ید در
حضور خانواده و همراه با خانواده برای گرفنت اطالعات و رسیدن به مرکزیت سازمان شروع شد.
وح®ید ی®ک ه®فته زی®ر ش®کنجه ای اس®تخوان س®وز ح®رف ن®زد ت®ا س®ازم®ان م®وف®ق ش®د رده®ا را پ®اک ک®ند و ق®راره®ا را
بسوزاند.
ب®ه ع®لت ش®دت ش®کنجه ب®ار دی®گر ب®ه ب®یمارس®تان ف®رس®تاده ش®د .درم®ان بیس®ت روز ط®ول ک®شید ب®عد از ب®ازگش®ت از
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بیمارستان وحید فرو ریخت و به خدمت ساواک درآمد.
در ط®بقه ب®االی ک®میته مش®ترک ب®ه او ات®اق®ی دادن®د ب®ا ک®لیه ام®کان®ات®ی ک®ه م®مکن ب®ود و او ب®ه ت®دری®ج ب®ا دادن ک®لیه
اطالعاتش که منجر به دستگیری چندین نفر شد یک مهره آلت دست ساواک شد.
ت ®®ا در۳ب ®®همن  ۱۳۵۴ب ®®ه ه ®®مراه م ®®نیژه اش ®®رف ®®زاده ک ®®رم ®®ان ®®ی ،مح ®®مدط ®®اه ®®ر رح ®®یمی ،م ®®حسن خ ®®ام ®®وش ®®ی ،م ®®حسن
ب®®طحای®®ی ،س®®اس®®ان ص®®میمی ،م®®رت®®ضی ص®®مدی®®ه ل®®باف ت®®یرب®®اران ش®®د و ه®®مگی در مح®®لی ن®®ام®®علوم ب®®ه خ®®اک س®®پرده
شدند.

دالیل و براهین
ع®®ده ای ب®®ری®®دن وح®®ید را ب®®ه ت®®غییر ای®®دئ®®ول®®وژی او منتس®®ب م®®ی ک®®نند ب®®ی ب®®اوری ب®®ه آن دن®®یا و سس®®ت ع®®نصری در
این دنیا و عده ای دیگر او را اپورتونیستی چپ نما می دانند که در ناصیه اش خیانت نوشته شده بود.
ام®ا ف®رو ری®خنت ی®ک ع®نصر س®یاس®ی ب®ا ای®ن ف®رض®یه ه®ای س®اده ق®اب®ل ت®بیین نیس®ت وح®ید ه®نگام دس®تگیری ح®دوداً
 ۲۵ساله بود:
-۱جوانی
 -۲بی تجربگی،
 -۳برآمدن از خانواده ای میانه حال،
 .-۴شرکت در ترورهایی بزرگ،
 -۵سطح دانش اندک
 -۶سوءقصد به رفیق هم سازمانی )صمدیه لباف(،
 -۷ضعف های شخصیتی
-۸بحران ایدئولوژیک
 -۹گرفتار شدن در نزد دیوانی آدمخوار و شکنجه هایی خارج از تحمل انسان.
ف ®®رام ®®وش ن ®®کنیم ک ®®ه ش ®®دت ش ®®کنجه ب ®®ا رده س ®®ازم ®®ان ®®ی ه ®®میشه نس ®®بت ت ®®صاع ®®دی داش ®®ته اس ®®ت .ن ®®اه ®®ید اف ®®راخ ®®ته
ش ®®اه ®®د زن ®®ده ای ®®ن م ®®دع ®®ی اس ®®ت وح ®®ید را ب ®®ه ه ®®مراه دو ب ®®رادر و خ ®®واه ®®ر و دائ ®®ی ب ®®ا ه ®®م ش ®®کنجه م ®®ی ک ®®ردن ®®د؛ک ®®اب ®®ل،
سوزاندن ،سوزن داغ زیر ناخن ها ،آپولو ،قپانی و آویزان کردن.
وح ®®ید م ®®ثل ک ®®وه ایس ®®تاد و ح ®®رف ن ®®زد اگ ®®ر ره ®®بران س ®®ازم ®®ان در نخس ®®تین اع ®®الم ®®یه ه ®®ای ®®شان از او ب ®®ه ع ®®نوان دژ
تسخیرناپذیر یاد کردند پُر بیراه نبود.
وحید بعدها به خواهرش گفته بود در آن روز اگر همه شما زیر شکنجه می مردید من حرفی نمی زدم.

انصاف در داوری
ب®ه ان®صاف ب®ای®د داوری ک®رد؛ وح®ید اف®راخ®ته از س®ال ۱۳۴۸ع®ضوی®ت اش در س®ازم®ان ت®ا ه®فته اول دس®تگیری®ش در
م®رداد  ،۱۳۵۴ب®ه ع®نوان ی®ک ان®قالب®ی ب®ای®د م®ورد ت®کری®م ق®رار گ®یرد .شکس®نت او ب®عد از ن®وب®ت دوم ب®یمارس®تان ن®یز ب®ای®د
به جای خود قضاوت شود.
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شکنجه علت العلل
آن ®®چه مس ®®لم اس ®®ت آن ®®چه اف ®®راخ ®®ته گ ®®فت و ک ®®رد از ف ®®اص ®®له ن ®®وب ®®ت دوم ت ®®ا زم ®®ان ن ®®وش ®®نت وص ®®یت ن ®®ام ®®ه اش ،رب ®®طی ب ®®ه
اف®®راخ®®ته آزاد و زن®®دان®®ی ت®®ا ن®®وب®®ت اول ب®®یمارس®®تان ن®®دارد .وح®®ید دوم ،م®®وج®®ود ل®®ه ش®®ده زی®®ر ش®®کنجه س®®اواک ب®®ود .ک®®ه
ه®رچ®ه گ®فت و ه®رچ®ه ک®رد پ®یش از آن®که ج®زء س®یاه®ه ک®اره®ای وح®ید ب®اش®د ب®ای®د در لیس®ت ج®نای®ت ه®ای ش®اه و س®اواک
نوشت.
زن®®دان®®ی ت®®واب ،ان®®سان ل®®ه ش®®ده ای اس®®ت ک®®ه دس®®ت پ®®خت س®®اواک اس®®ت و م®®وج®®ودی آزاد و ب®®ه اخ®®تیار نیس®®ت ک®®ه
بتوان به ضرس قاطع در مورد آن قضاوت کرد.

دادن اطالعات
پُ®ر مس®لم اس®ت ک®ه وح®ید ت®ا ج®ای®ی ک®ه در ت®وان ان®سان®ی و ان®قالب®ی او ب®ود م®قاوم®ت ک®رد .ب®رای ج®نبش ان®قالب®ی و ب®رای
س®®ازم®®ان®®ی ک®®ه درگ®®یر و دار ی®®ک ن®®برد س®®همگین ط®®بقات®®ی اس®®ت اص®®ل م®®قاوم®®ت اس®®ت .رم®®ز م®®ان®®دگ®®اری در ن®®ظام ه®®ای
دیس®®پوت ی®®عنی ه®®مین .ام®®ا ای®®ن ب®®دان م®®عنا نیس®®ت ک®®ه دادن اط®®الع®®ات ب®®ه م®®عنای م®®قاوم®®ت ن®®کردن اس®®ت ب®®ای®®د ب®®ه ای®®ن
قضیه نگاهی دیالکتیکی داشت.
ش®ای®د در روزه®ای نخس®ت م®بارزه مس®لحان®ه ت®صور ب®ر ای®ن ب®ود ک®ه ب®ای®د ُ®م®رد و چ®یزی ن®گفت ،ام®ا ب®عده®ا ب®ا درک
بیش®تر از ش®دت ش®کنجه ای®ن دی®د ت®صحیح ش®د و دادن اط®الع®ات ب®ه ش®ش س®اع®ت رس®ید .ی®عنی ه®ر چ®ری®کی ب®عد از
ش ®®ش س ®®اع ®®ت م ®®جاز ب ®®ود ک ®®ه آدرس خ ®®ان ®®ه ت ®®یمی و ق ®®رار خ ®®ود را ب ®®ده ®®د .ح ®®ال اگ ®®ر ک ®®سی م ®®ثل وح ®®ید ی ®®ک ه ®®فته زی ®®ر
شکنجه مقاومت می کند این یک مسأله فردی بود.
پ®س ی®ک زن®دان®ی در پ®روس®ه ب®ازج®وی®ی ،ش®کنجه م®ی ش®ود و ب®ه ت®دری®ج از گ®فت و ش®نوده®ای®ش م®توج®ه م®ی ش®ود چ®ه
اط®الع®ات®ی س®وخ®ته اس®ت .و او دارد ب®اب®ت چ®ه چ®یزی ش®کنجه م®ی ش®ود پ®س ع®اق®الن®ه اس®ت ک®ه آن اط®الع®ات را ب®ده®د.
ت ®®ا دوب ®®اره زی ®®ر ش ®®کنجه ب ®®رده ن ®®شود و در ح ®®ین ش ®®کنجه ب ®®ازج ®®و از او م ®®طال ®®بی را ب ®®خواه ®®د ک ®®ه ن ®®گفته اس ®®ت .در ای ®®ن
م®®رح®®له از دو ح®®ال خ®®ارج نیس®®ت .ی®®ا ب®®ازج®®و اط®®الع®®ات®®ی دارد ک®®ه ح®®تما ً ه®®نگام ش®®کنجه خ®®طی م®®ی ده®®د ی®®ا در ح®®ال
ب®لوف زدن اس®ت ک®ه ب®ا ک®می ح®وص®له م®ی ت®وان از ای®ن م®رح®له گ®ذش®ت چ®را ک®ه ش®کنجه م®بنای®ی ن®دارد و ب®ازج®و زی®اد
ادامه نمی دهد.

مرگ زیر شکنجه
اما در مورد وحید روال عادی شکنجه اعمال نمی شد به سه دلیل:
-۱نخس®ت آن ک®ه وح®ید را در ح®د م®وق®عیت ت®شکیالت®ی اش ش®کنجه م®یک®ردن®د و ب®رای س®اواک گ®رف®نت اط®الع®ات در ح®د
رهبری مطرح بود.
-۲دوم آن ک®ه وح®ید را ان®تقام®ی ش®کنجه م®ی ک®ردن®د .وح®ید س®رت®یپ زن®دی را زده ب®ود ک®ه دوم®ین رئ®یس ک®میته مش®ترک
بود.
-۳س® ®®وم® ®®ین م® ®®سئله 1اس® ®®ترات® ®®ژی س® ®®اواک در م® ®®قطع  ۱۳۵۴ب® ®®ود .ه® ®®مانگ® ®®ون® ®®ه ک® ®®ه ته® ®®ران® ®®ی ش® ®®کنجه گ® ®®ر س® ®®اواک در
 .1از س ®®ال  1354ب ®®عد ش ®®اه دس ®®تور داده ب ®®ود م ®®بارزان در خ ®®ارج از ک ®®میته مش ®®ترک ®®ی و درگ ®®یری ®®ها کش ®®ته ش ®®ون ®®د ته ®®ران ،اس ®®ناد ب ®®ازج ®®وی ®®ی ،ک ®®تاب
شکنجه گران سخن می گویند.
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دادگ®اه®ش م®ی گ®وی®د »:س®اواک در آن م®قطع ب®ه دن®بال ح®ذف ف®یزی®کی دس®تگیرش®دگ®ان ب®ود و ن®می خ®واس®ت س®ندی ب®ه
ج®®ای گ®®ذارد ت®®ا ب®®ه ص®®لیب س®®رخ ،م®®جام®®ع ج®®هان®®ی ح®®قوق بش®®ر ،پ®®اس®®خ ب®®ده®®د «.ته®®ران®®ی م®®ی گ®®وی®®د »:ح®®دود س®®اع®®ت
۱۱ص ®®بح س ®®ه ن ®®فر دس ®®تگیر ش ®®ده را ک ®®ه ب ®®ه ک ®®میته آوردن ®®د )ان ®®وش ®®یروان ل ®®طفی ،مح ®®مود ن ®®مازی ،م ®®نصور ف ®®رش ®®یدی(
عطارپور دستور داد که اسامی آن ها را در دفتر زندان ننویسند و یا با مشخصات جعلی بنویسند.
ع®طارپ®ور ط®ی ن®وش®تهای ک®ه ب®ه روزن®ام®هه®ا داد اع®الم ک®رد در ب®رخ®ورد ب®ا م®أم®وری®ن دو ن®فر ب®ه اس®ام®ی ان®وش®یروان
لطفی و منصور فرشیدی به قتل رسیدند و حال سومین نفر که در بیمارستان است رضایتبخش نیست.
ب®®عد از دو س®®ه روز ع®®طارپ®®ور گ®®فت :ه®®ر س®®ه ب®®ای®®د ب®®میرن®®د) «.ک®®تاب ش®®کنجهگ®®ران س®®خن م®®ی گ®®وی®®ند ص®®فحه،۱۷۸
نوشته قاسم حسن پور(
ش®دت ش®کنجه ،و ت®رس از م®رگ ه®مان گ®ون®ه ک®ه در وص®یت ن®ام®ه م®شهود اس®ت ب®ر بس®تر ع®وام®لی ک®ه ق®بالً ذک®ر آن
ه ®®ا رف ®®ت )ج ®®وان ®®ی ،ب ®®ی تج ®®رب ®®گی ،ض ®®عف ش ®®خصیتی ،ی ®®کی ن ®®بودن هس ®®تی اج ®®تماع ®®ی ب ®®ا ش ®®عور اج ®®تماع ®®ی ،ت ®®غییر
ای ®®دئ ®®ول ®®وژی ،بح ®®ران ای ®®دئ ®®ول ®®وژی ،ت ®®رور رف ®®یق س ®®ازم ®®ان ®®ی( دس ®®ت ب ®®ه دس ®®ت ه ®®م دادن ®®د و ب ®®اع ®®ث ف ®®رو ری ®®خنت ای ®®ن دژ
تسخیرناپذیر شدند.

مکانیسم های دفاعی ذهن آدمی
ن ®®اه ®®ید اف ®®راخ ®®ته م ®®ی گ ®®وی ®®د :وح ®®ید ع ®®لت ب ®®رگش ®®نت خ ®®ود را ف ®®رص ®®تی م ®®ی دان ®®د ک ®®ه در ط ®®ی بیس ®®ت روز در ب ®®یمارس ®®تان
داش®®ته اس®®ت .ب®®رداش®®ته ش®®دن ق®®ید و ب®®ند ت®®شکیالت®®ی ب®®ه او ای®®ن اج®®ازه را داد ت®®ا ف®®کر ک®®ند و ب®®ه ای®®ن ن®®تیجه ب®®رس®®د ک®®ه
مبارزه با رژیم شاه غلط است.
و دی®®گر آن ک®®ه دی®®گران ن®®یز ب®®ه ه®®مین ن®®تیجه رس®®یده ان®®د ام®®ا ج®®رئ®®ت ن®®می ک®®نند .ف®®کر ن®®ام و ن®®نگ ان®®د ام®®ا او از ای®®ن
م®®رح®®له گ®®ذش®®ته اس®®ت و رس®®ال®®ت خ®®ود م®®ی دان®®د ت®®ا ب®®ا دس®®تگیری ب®®قیه ج®®ان آن®®ها را ن®®جات ده®®د و دی®®گر ک®®سی ب®®یهوده
کشته نشود.
ن®کته دی®گری ک®ه ن®اه®ید ب®ه آن اش®اره م®ی ک®ند اع®تماد وح®ید ب®ه س®اواک ب®ود .و ح®تی زم®ان®ی ک®ه ح®کم اع®دام را ب®ه
او ابالغ می کنند می گوید اگر ساواک می توانست او را نجات می داد پس از قدرت آنها خارج بوده است.
وح®ید ب®ه ع®نوان ی®ک روش®نفکر ان®قالب®ی ک®ه از س®ال ۱۳۴۸در ب®طن م®بارزه ب®ود م®ی دانس®ت ک®ه ج®نبش در م®ورد او
چ®ه ق®ضاوت®ی خ®واه®د داش®ت .پ®س ن®اخ®ودآگ®اه ت®الش م®ی ک®رد ب®ری®دن خ®ود را ت®ئوری®زه ک®ند .پ®س ش®کنجه و ت®رس از
م®®رگ ج®®ای خ®®ود را ب®®ه راه®®نمای®®ی ه®®ای م®®شفقان®®ه ب®®رادران ب®®ازج®®و م®®ی ده®®د .دوران وحش®®ت و پ®®ان®®یک و ب®®ازگش®®ت از
ب®یمارس®تان ب®ه ک®میته و ش®روع ش®کنجه ج®ای خ®ود را ب®ه ف®رص®ت الزم و ره®ا از ق®ید و ب®ند ت®شکیالت®ی ب®رای ف®کر ک®ردن
می دهد.
از اینجا به بعد وحید وارد پروسه پیچیده و قهقرایی متقاعد کردن شکنجهگران و فریب خود می شود.
م®تقاع®د ک®ردن ش®کنجه گ®ران ب®ا دادن اط®الع®ات®ی از ه®ر دس®ت ،و ن®وش®نت آن داس®تان ه®ا و ن®وش®ته ه®ای س®خیف ت®ا
ش®رک®ت در گش®ت ه®ای ک®میته .و از آن س®و م®تقاع®د ک®ردن خ®ود ک®ه ع®لت خ®یان®ت رس®یدن ب®ه ح®قیقت اس®ت .ح®قیقتی ک®ه
در ات ®®اق ش ®®کنجه و ت ®®وس ®®ط آدم ک ®®شان ک ®®میته مش ®®ترک خ ®®ود را ن ®®شان ب ®®ده ®®د .م ®®علوم اس ®®ت چ ®®ه ح ®®قیقتی اس ®®ت ای ®®ن
خ®®ودف®®ری®®بی آن®®قدر ادام®®ه پ®®یدا م®®ی ک®®ند و و ح®®ید ه®®رچ®®ه بیش®®تر خ®®ود را ب®®ه ب®®ازج®®وه®®ا ن®®زدی®®کتر و ن®®زدی®®کتر م®®ی ب®®یند و
ب®اور م®ی ک®ند ک®ه دوس®تان او ش®کنجه گ®ران دی®روزی اش هس®تند و ب®ا ن®زدی®ک ش®دن ب®ه ای®نان و دور ش®دن از رف®قای
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س®®اب®®ق خ®®ود ان®®رژی الزم را ب®®رای ادام®®ه خ®®یان®®ت پ®®یدا م®®ی ک®®ند و دی®®گر راه ب®®ازگش®®تی ب®®رای او ن®®می م®®ان®®د .ح®®تی در
شب اعدام هنوز باورش نمی شود که او را به زودی می کشند
و دروص ®®یت ن ®®ام ®®ه ای ک ®®ه م ®®ی ن ®®ویس ®®د:م ®®ی گ ®®وی ®®د؛ ک ®®ه» ق ®®رار اس ®®ت ب ®®ازج ®®وی ®®ی ه ®®ای ®®ش را ت ®®کرار ک ®®نند ت ®®ا ش ®®ای ®®د
اط®الع®ات ج®دی®دی ی®ادش ب®یای®د «.و ت®قاض®ا م®ی ک®ند ب®ا ی®کی از ب®ازج®وه®ا م®الق®ات ک®ند .ام®ا ن®می دان®د از ن®ظر ش®کنجه
گ ®®ران ب ®®ازی ب ®®ا او ت ®®مام ش ®®ده اس ®®ت و او چ ®®ون دس ®®تمال ®®ی اس ®®تفاده ش ®®ده و ب ®®ی م ®®قدار ب ®®ای ®®د در زب ®®ال ®®ه دان ان ®®داخ ®®ته
شود.
ب®رای س®اواک ب®ازی ت®ا آن ج®ا ادام®ه دارد ک®ه وح®ید م®فید ف®ای®ده اس®ت وق®تی دی®گر ت®مام®ی اط®الع®ات®ش را م®ی ده®د
خ ®®وش خ ®®دم ®®تی ه ®®ای ®®ش را م ®®ی ک ®®ند و اس ®®تفاده اط ®®الع ®®ات ®®ی و ت ®®بلیغات ®®ی از او ب ®®ه آخ ®®ر م ®®ی رس ®®د .ب ®®رای آن ®®ها وح ®®ید
اف ®®راخ ®®ته ت ®®روریس ®®تی اس ®®ت ک ®®ه ب ®®ای ®®د ب ®®ه ه ®®مراه دی ®®گر رف ®®قای ®®ش ت ®®یرب ®®اران ش ®®ود .و در مح ®®ل ن ®®ام ®®علوم ®®ی دف ®®ن ت ®®ا ح ®®تی
آیندگان ندانند آنان که بودند ،چه کردند و در کجا خوابیده اند.
گ®فته م®ی ش®ود ک®ه س®اواک م®ای®ل ب®ه اع®دام وح®ید ن®بود .ام®ا ب®ای®د ام®ری®کای®ی ه®ا را خ®شنود م®ی ک®ردن®د .ام®ری®کا ب®ای®د
ق®ات®لین دو افس®ر ام®ری®کای®ی را کش®ته ش®ده م®ی دی®د .ح®تی وح®ید ن®یز در آخ®ری®ن م®الق®ات®ش ب®ا خ®ان®واده اش ه®مین را
م®ی گ®وی®د .ک®ه ب®ه اح®تمال زی®اد ح®رف ی®کی از ش®کنجه گ®ران اس®ت ام®ا ب®رای س®اواک در ب®ردن وح®ید از اع®دام ،چ®ه ب®ه
ش®®کل ف®®راری دادن او چ®®ه ب®®ه ش®®کل ان®®داخ®®نت ت®®رور ب®®ه گ®®ردن ک®®سان®®ی دی®®گر وح®®تی اع®®الم اع®®دام او ب®®ه ش®®کل ص®®وری
کار غیرممکنی نبود.
برای ساواک وحید یک پروژه بود که سودآوری اش به پایان رسیده بود.
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یادی ازویدا حاجبی
چهار زن
در فردای باز شدن درب زندان های شاه نام چهارزن در سازمان چریک های فدایی بلند آوازه بود:
-۱ربابه عباس زاده دهقانی -معروف به اشرف دهقان
-۲ویدا حاجبی
-۳رقیه دانشگری
-۴مستوره احمد زاده

ویدا حاجبی که بود
در سال  ۱۳۱۴بدنیا آمد .و  ۸۱ساله بود که درگذشت.در سال۱۳۳۵از مدرسه عالی معماری در پاریس فارغ
التحصیل شد و در سال ۱۳۴۰جذب اندیشه های چریکی درامریکای التین شد .مدتی در ونزوئال بود  .وبعد به
کوبا و الجزایر رفت.
به ایران آمد و در سال ۵۱دستگیر شد و بشدت شکنجه شد در سال  ۵۶از سوی سازمان عفو بین امللل
بعنوان زندانی سال برگزیده شد.و در سال  ۵۷از زندان آزاد شد.
مدتی در سازمان چریک های فدایی خلق بود  .اما بعلت اختالفاتی که پیدا کرد در سال  ۵۹بهمراه عده ای
دیگراز کادر ها از سازمان جدا شد و جناح چپ را بوجود آوردو.با اوج گیری سرکوب جریانات چپ رادیکال و
دستگیر شدن نزدیکانش در سال ۶۱از ایران خارج شد  .به پاریس رفت و مدت دهسال مجله آغازی نو را
منتشر کرد.

مروری کوتاه به کتاب یاد ها
از کودکی او و زندگیش در خانه پدریش که مالکی است میان مایه می گذریم.اما دوران نوجوانی او همزمان
است با بر آمدن حزب توده و ملی شدن نفت و کودتا و سرکوب جنبش.و محاکمه مصدق و اعدام دکتر فاطمی
و افسران توده ای.
حاجبی در یکی از جلسات دادگاه مصدق حضور می یابد و جنگ کودتا را بارهبر ملی شدن نفت می بیند.
اما او هنوز علیرغم آن که خواهرش پری از اعضا سازمان جوانان حزب توده است گرایش حزبی ندارد.
بعداز تحصیل یک سالی معلم می شود  .ودرسال ۱۳۳۵برای تحصیل به فرانسه می رود تا پزشکی
بخواند .اما سر از دانشکده معماری در می آورد.

فرانسه
در فرانسه با فرح دیبا؛همسر بعدی شاه همکالس و دوست می شود .درآن زمان ویدا هنوز گرایشات
کمونیستی نداشت .و این که فرح می گوید حاجبی می خواست مرا کمونیست بکند درست نیست.

ویدا و فرح دیبا
-۱ویدا در ایران در مسابقات بسکتبال بین دو دبیرستان دخترانه در تیم مقابل فرح دیبا بازی می کند .دو
دبیرستانی که از نظربافت طبقاتی وابسته به اقشار مرفه جامعه بودند.
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-۲در پاریس در همان دانشگاهی درس معماری می خواند که فرح دیبا درس می خواند .و بزودی دوستانی
صمیمی می شوند.
-۳در بازگشت به ایران فرح حاجبی را به خانه قطبی دایی اش دعوت می کند و به او اطالع می دهد ملکه
ایران شده است.
-۳حاجبی در بازگشت مجددش به ایران درسال ۵۱دستگیر و بشدت شکنجه می شود وتا سال ۵۷در زندان
شاه می ماند
-۴در سال  ۵۶حاجبی بعنوان زندانی سال ۵۶از سوی سازمان عفوبین امللل انتخاب می شود  .واین در حالی
است که فرح بعنوان همسر پادشاه از چهره خوبی دربین مردم بر خوردار نیست.
-۵سال ۵۷ویدا بعنوان یک قهرمان از زندان آزاد می شود و فرح بعنوان یک خائن از ایران می رود.
-۶در سال  ۶۱هر دو بعنوان یک تبعیدی در فرانسه اند.ویک مالقات در خیابان دست می دهد .فرح می
پرسد چه می کنی؟ و ویدا می گوید :درحال تدارک انقالب بعدی ام.
 -۷سال هفتاد دختر فرح فوت می کند و حاجبی طی پیامی به او تسلیت می گوید  .وفرح به ویدا تلفن می
زند .و فرح می پرسد چرا داستان به اینجا کشیده شد  .و ویدا به او می گوید :از ماست که برماست .همان
موقعی که من در اوین شکنجه می شدم ساواک مشغول آماده کردن دیگران برای کسب قدرت بود.

چند پرسش:
 -۱چگونه می شود دو نفر با یک پایگاه طبقاتی ؛
در یک شهر تحصیل می کنندو در یک تیم بازی می کنندو در یکسال به پاریس می روند و یک درس می خوانندیکی ملکه می شود ودیگری انقالبی .
یکی زندانی می شود دیگری زندانبان.
چه عواملی نقش داشته اند:
خانوادهدوران کودکیدوران نوجوانیتاثیر برادر وخواهر بزرگتر و دوستان همکالسیدانشگاه و همکالسی هاجامعه و تحوالت انقالبی-ودر آخر بازی سرنوشت وتصادف
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 -۲آیا در تمامی سال های  ۵۱-۵۷که ویدا زندان بود فرح بصرافت افتاد حال ویدا رابپرسد و یا برای رهایی
او تالش کند.
 -۳ارزیابی فرح از این ستم آشکار چه بود.
-۴برنده و بازنده این بازی سرنوشت که بود
 -۵چه کسی قضاوت می کند که حق با چه کسی بود:ویدا یافرح
نیما یوشیج می گوید :آن که از پشت ما می آید با الک می آید .که اشاره اش به قضاوتی است که تاریخ در
مورد ما می کند .در مورد آنانی که باعث سیه روزی مردم خود بودندو آن هایی که برای بهروزی مردم خود رنج
های بسیاری را بر دوش کشیدند.

سفر به مسکو
در سال ۱۳۳۶از طریق حزب توده به جشن جوانان دموکرات به مسکو رفت امافقر و جو پلیسی مسکو اثری
منفی در او گذاشت
سفر به ونزوئال
درسال  ۱۳۳۹ویدا به ونزوئال سفر کردوبهانه سفردیدن دانشگاه مدرن معماری کاراکاس بود.اماسفر علت
دیگری هم داشت :اوسوالدو همسرآینده اش.
درآن جا با حزب کمونیست ونزوئالآشنا شد که بتازه گی قانونی شده بود و اسوالدو یکی از رهبرانش بود.
ویدا هنوز کمونیست نبود.
ویدا در دانشکده معماری کاراکاس مشغول به تحصیل شد و با اسوالدو ازدواج کرد .و سال  ۱۳۳۹پسرش
رامین در مریدا بدنیا آمد  .اسوالدو در دانشگاه استاد حقوق بود.
در کاراکاس به ارتش آزادیبخش ملی که سازمانی در جنب سازمان جوانان حزب کمونیست بود نزدیک
شد.این ارتش تحت تاثیر انقالب کوبا به مبارزه پارتیزانی گرایش داشت.و کمی بعد بعضویت ارتش در آمد.
ارتش بزودی از حزب فاصله گرفت و وارد فاز عملی شد .ویدا مسئول نقل و انتقال سالح بود.
با سرکوب ارتش و کشته شدن برادر و خواهر اسوالدو بین ویدا و همسرش فاصله افتاد و ویدا با رامین سه
ساله ونزوئال را ترک کرد .ویدا در این زمان خودرا متعلق به جنبش مبارزه مسلحانه می دانست.
اواسط سال  ۴۱به ایران بازگشت.در این زمان فرح ملکه ایران بود و علیرغم خواست او ویدا حاضر به مالقات
با اونشد.
کمی بعد او ناظر درگیری های سال های  ۴۱-۴۲بود.

سفر به فرانسه
در ایران موفق به پیدا کردن کار نشد .پس بناچار به پاریس برگشت تا تحصیالتش را به پایان برساند.
در پاریس همسر سابقش را دید و او ویدارا به الجزایر دعوت کرد.
ویدا تحصیل را رها کرد و راهی الجزایر شدد.درآن سال ها الجزایر بعد از کوبا دومین کانون انقالب بشمار
می رفت.و بن بال رئيس جمهور با کمک چه گوارا مسئول سر و سامان دادن به جنبش های چریکی بود.کمی
بعد ویدا چه گوارا را در الجزایر مالقات کرد.
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چه گوارا در سخنرانیش در کنفرانس آسیا -افریقا از شوروی وچین بخاطر سیاست های شان به سختی
انتقاد کرد.در بازگشت به کوبا چه گوارار راه دیگری رابرگزید.او نخست به کنگو و بعد به بولیوی رفت.و در
سال ۱۳۴۶کشته شد.

بازگشت به پاریس
با سقوط بن بال در سال ۱۳۴۴ویدا به پاریس بازگشت.تحصیل و نبود پول کافی اورابه ایتالیا کشاند جایی که
ایرما خواهر اسوالدو می توانست او را حمایت کند.اما مدتی بعد برای تمام کردن تحصیلش به پاریس
بازگشت.

سفر به پراگ
در تابستان ۱۳۴۴اوسوالدو از طرف حزب کمونیست ونزوئال به پراگ اعزام شدبرای کار در دبیرخانه مجله
صلح و سوسیالیسم .و اوسوالدو از ویدا خواست تا به پراگ بیاید .ویدا بار دیگر تحصیل را رها کرد وراهی
پراگ شد.
محیط سرد و پلیسی پراگ اورا خوش نیامد و فهمید که هیئت دبیران مجله صلح و سوسیالیسم دکوری بیش
نیست وهمه کاره مجله روس هایند.

سفر به کوبا
در سال  ۱۳۴۵به کوبا رفت  .برای شرکت د رکنفرانس سه قاره .این کنفرانس قرار بود دربرابر قدرت های
جهانی بدیلی باشد برای استقالل وتوسعه آسیا،آفریقا،آمریکای التین که اسوالدو بانی آن بود .اهمیت این
کنفرانس در این بود که اختالف شوروی و چین در حال شکل گرفنت بود و یک آلترناتیو دیگر ضرورت داشت .
در کوبا آموزش چریکی دید تا بتواند با شبکه های حامیان چه گوارا در ارتباط باشدو این زمانی بود که چه
گوارا کوبا را ترک گفته بود  .اما با کشته شدن» ال چه« در اکتبر  ۱۹۶۷این برنامه به فراموشی سپرده
شد .

سازمان انقالبی
به واسطه خواهرش و همسر او حسن قاضی ،محسن رضوانی از رهبران سازمان انقالبی حزب توده از او
خواست تا گروهی از سازمان انقالبی را برای آموزش های چریکی به کوبا ببرد  .این کار انجام شد اما آن
ها تمایالت چینی داشتند و کاسترو و چه گوارا را خائن می دانستند چرا که بنفع چین موضع نمی گرفتند .

سفر به فرانسه
در سال  ۱۹۶۸از کوبا به فرانسه رفت .و تحت تاثیر تحوالت ماه می آن سال ها قرار گرفت.جنبشی فرا گیر
که بعد از مدت کوتاهی سرکوب شد .که خود باعث بوجود آمدن گروه های چریکی:اکسون دیرکت،در فرانسه و
بادر ماینهوف در آملان و بریگاد سرخ در ایتالیاشد .

بازگشت به ایران
در سال ۴۸به ایران باز گشت و ساواک در فرودگاه پاسپورت اورا گرفت .
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قبل از آمدن به ایران در کنگره دانشجویان ایرانی شرکت کرد  .کار او در این کنگره ترجمه حرف های یکی
از نمایندگان امریکای التین بود که از طرف فدراسیون دانشجویان سوسیالیست آمده بود که مرکز آن در
مغولستان بود و کنفدراسیون تالش داشت جای حزب توده را در این فدراسیون بگیرد .
اما این شرکت از چشم ساواک دور نمانده بود و ساواک از طریق گزارش سیا در جریان کار ویدا بود و در
این گزارش مامور سیا ویدا را رابط بین امللل گروه های چریکی معرفی کرده بود .
در ایران تحت مراقبت شدید ساواک قرار گرفت و ساواک تمامی درها را برای کار بروی او بست .
بالخره در دفتر منوچهر مقتدر از دوستانش کاری یافت .
مدتی بعد به ساواک احضار شد و در مورد سفر هایش سئواالتی کردند .
بعد از مدتی به کمک شاهرخ مسکوب به موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی رفت.که فیروز توفیق از
آشنایانش رئیس آن بود  .ودر بخش روستایی و عشایری مشغول بکار شد .
چند باری بخاطر سفرهای تحقیقاتی اش به ساواک برده شد که بخیر گذشت.

دستگیری
در دوم مرداد  ۱۳۵۱دستگیر شد  .کمی قبل از دستگیری مصاحبه سیاوش پارسا نژاد پخش شد که اظهار
ندامت می کرد  .سیاوش از کادر های سازمان انقالبی بود و یکی از کسانی بود که توسط ویدا در کوبا دوره
چریکی دیده بود .

شکنجه در اوین
در اوین پرویز پابتی در بازجویی اش حاضر شدو از او خواست تا همکاری کند وگرنه کشته خواهد شد .بعد
از شکنجه بسیار از او درمورد محل اختفاء شعاعیان و اسلحه پرسیدند.که رویه کار بود
ویدا با شعاعیان همکار و دوست بود اما همرایی سیاسی و عقیدتی نداشت.ویدا دستنویس شورش راکه از
کار های اساسی شعاعیان بود هم خوانده بود .
علت واقعی دستگیریش گزارشی بود که سیا به ساواک داده بود .در این گزارش سیا او را رابط بین املللی
گروه های چپ ارزیابی کرده بود  .و ساواک دوستی اورا با شعاعیان بهانه دستگیری کرده بود.
بعلت شکنجه زیاد  ۲ماه بستری شد  .و ۷ماه بعد نیز بی مالقالت بود.
مقاومت حماسی و فشار افکار عمومی باعث شد که در سال ۵۵از جانب عفو بین امللل بعنوان زندانی نمونه
سال انتخاب شود.
در سال  ۵۷بدنبال تحوالتی که در شرف وقوع بود جزو اولین گروهی بود که از زندان آزادشد.
با سقوط رژیم شاه به فداییان پیوست و در روزنامه کار ارگان سازمان چریک های فدایی خلق مشغول به
کارشد.
در سال  ۵۸پدرش درگذشت.مادرش را هم که در زمانی که در زندان بود از دست داده بود.
خرداد ۵۹انشعاب اقلیت صورت گرفت .اختالف بر سر تحلیل حاکمیت بود .ویدا و عده ای دیگر با اقلیت
نزدیکی های بیشتری داشتند اما بنا به دالیلی در اکثریت ماندند.تصورشان بر این بود ؛جدا از اختالفات
تحلیلی که با اقلیت داشتند؛انشعاب زود صورت گرفته است و بدنه سازمان در جریان مواضع جناح حاکم و
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جناح های منتقد نیست  .بهمین خاطر نظریات خودرا در  ۳جزوه تدوین کردند تا در سازمان به بحث بگذارند .
اما جناح حاکم که سمت و سوی حزب توده را به تمامی گرفته بودند تدوین جزوه ها را نشانه فراکسیونیسم
گرفتند و ویدا و بقیه را اخراج کردند .
در اسفند۵۹ویدا و عده ای از کادر ها با نام جناح چپ انشعاب کردند.
تحوالت بعدی باعث شد که ویدا در سال  ۶۱از ایران خارج شود.و به فرانسه برود .
درفرانسه نشریه »آغازی نو« رابه همراه سعید و ناصر مهاجر در سال  ۱۳۶۴منتشر کرد .این نشریه یک دهه
منتشر شد و بعلت اختالفات هیئت تحریریه تعطیل شد .
از این زمان ببعد ویداخودش را وقف باز بینی اندیشه های گذشته اش کرد و حاصل آن دو کتاب یاد ها و داد
و بیداد است .
در سال  ۹۴تنها فرزندش رامین را از دست داد و در اندوهی عمیق فرو رفت.ویدا از مرگ رامین با عنوان »
تاریک ترین اندوه روزگارش« نام می برد .و در سال ۱۳۹۵زندگی طوفانی اونیز به پایان رسید.

ارثیه ویدا حاجبی
بزرگی ویدا حاجبی در این نیست که محضر غوالن اندیشه و عمل انقالبی را در زمان خود درک کرده
است .البته همانطور که مرتضی کاخی در مراسم بزرگداشت مهدی اخوان ثالث می گوید»:این افتخار برای
فرزندان ما بس که پدرانشان آدم های بزرگ رااز نزدیک درک کرده اند «.
این افتخار برای حاجبی باقی است که در ایران نفس به نفش شعاعیان و مسکوب بوده است و درآن سوی آب
ها چه گوارا و کاسترو و غوالنی از این دست را از نزدیک دیده است  .اما بزرگی او در آن هم نفسی ها
نیست .
ویدا از مالت ویژه ای شکل گرفته بود .این جنم ویژه در سه گره گاه خودرا نشان داد:
-۱در رد کردن مالقات با فرح دیبا در روزگاری که او ملکه رژیم شاهنشاهی بود  .این نزدیکی در آن روزگار
کلید ورود به باالترین پست های کشور بود .و رسیدن به ثروت های افسانه ای و زندگی های آن چنانی که
مخصوص از ماه بهتران بود .اما او نلغزید  .شک نکرد  .دچار وسواس شیطان خناس نشد و بین خلق و ضد
خلق مردم خودرا بر گزید  .این انتخاب در آن روزگار ودر هر روزگاری دیگر کاری بزرگ وآموختنی است.
-۲در شکنجه گاه اوین و در زیر ضربات کابل و مشت و لگد عضدی و تهدید ثابتی مثل کوه ایستاد و از جان
خود نترسید و نلرزید در روزگاری که بقول حافظ دیگران چو بید بر سر ایمان خویش می لرزیدند و برای
زندگی به ذلت خود گدایی می کردند.امثال نیک خواه و الشایی و پارسا نژادسپر انداخته بودند.
-۳در سال  ۵۸در حالی که امواج فتنه از آسمان می بارید و مه غلیظ اندیشه راست راه دیدن را بسته بود و
قدرهایی که در اندیشه و عمل نام آوران روزگار خود بودند در درک آن چه در شرف وقوع بود در حیرت و سر
گردانی بودند  .جسارت او بکمک اندیشه روشن او آمد و راه را ازچاه شناخت و مسیر خودرا از گمراهان
جدا کرد  .این انتخاب درآن روزگار کار کمی نبود .
جز این ها ظرائف و نکته های بسیاری در زندگی مبارزاتی ویدا حاجبی هست که می توان از زندگی او
آموخت.
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کتاب شناسی ویدا حاجبی
-۱کتاب داد بیداد
-۲یاد ها
-۳پری در خاطره دوستانش
-۴مارکس هنگام فروریزی کمونیسم -ترجمه
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هسته های تئوریک تبریز و داستان آن دونامه
در حوالی سال های  ۱۹۰۸) ۱۲۸۷میالدی(در جنب کارخانه چرم سازی تبریز سه محفل تئوریک فعالیت
داشتندکه اعضا ء آن ایرانی ،ارمنی و قفقازی بودند:
چلنگریانواسومگه الدزهتیگراندروسینآرشاویرورامسدراک اول-سدراک دوم

دو تحلیل سوسیال دموکراسی از انقالب مشروطه
نامه اول
در  ۱۶ژوئیه (۱۲۸۷)۱۹۰۷سوسیال دموکرات های تبریزطی نامه ای به کارل کائوتسکی پس از شرح کوتاهی
راجع به تشکل سوسیال دموکراتیک خود در تبریز و ترویج اصول مارکسیسم و تدوین برنامه از کائوتسکی،که
در آن زمان از رهبران نامدار جنبش کمونیستی بودمی خواهند آن ها را بر سر چگونگی شرکت یا شرکت
نکردن در انقالب یاری رساند.
سوسیال دموکرات های تبریز در آن روزگار در مورد انقالب مشروطه به دو تحلیل رسیده بودند :
ا-چون انقالب حرکتی برعلیه سرمایه خارجی است و سرمایه خارجی تنها عاملی است که می تواند به
انکشاف صورت بندی اقتصادی کشور کمک کند،پس دارای مضمون مترقی نیست.
-۲مشروطه جنبشی برعلیه نظام فئودالی است و متعلق به توده هایی است که توسط اربابان زمین دار
استثمار می شوندپس جنبشی مترقی است .
از سویی دیگر جنبشی بورژازی است که بورژازی بزرگ و خرده بورژازی برعلیه مالکین بزرگ ارضی
سازمان داده اند  .برعلیه مالکینی که از طریق قحطی های ساختگی مردم را در فقر نگه می دارند و از
انکشاف تجارت جلوگیری می کنند.
بر اساس این تحلیل هر چند جنبش در مرحله نخستین حاوی گرایش های قهقهرایی است که از عناصر
ارتجاعی ناشی می شوداما این گونه گرایشات پابه پای جنبش از میان خواهند رفت .
سئوال سوسیال دموکرات های تبریز از کائوتسکی به قرار زیر بود:
-۱نظر شما در باره خصلت انقالب ایران چیست
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-۲آیا قهقرایی است
-۳شرکت سوسیال دموکرات ها در یک جنبش انقالبی از چه نوع می تواند باشد
-۴شرکت سوسیال دموکرات ها در یک جنبش قهقهرایی از چه نوع می تواند باشد.
نامه دوم:پاسخ کائوتسکی
کائوتسکی به روشنی ماهیت بورژا -دموکراتیک انقالب مشروطه را تشخیص می دهدو می نویسد که:
»مبارزه بر علیه سرمایه خارجی نه تنها از انکشاف اقتصادی جلوگیری نمی کند،بلکه بازار داخلی و سرمایه
بومی انکشاف خواهند یافت.مازاد ارزش اضافی داخل کشور باقی خواهند ماند و باعث رشد سرمایه داری
در ایران خواهد شد  .پس وظیفه سوسیال دموکرات ها این است که فعاالنه در جنبش شرکت کنند با گرایشات
ارتجاعی مبارزه کنند و انقالب را تعمیق ببخشند.

نشست مهم سوسیال دموکرات های تبریز
در  ۱۶اکتبر  ۱۲۸۷-۱۹۰۸شمسی در شهر تبریز جلسه ای با حضور  ۳۰نفر برگزار شد  .در آن جا دو
دیدگاه مطرح شدکه دیدگاه اول با  ۲۸رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید:

دیدگاه اول
آرشاویر چلنگریان و واسو خاچا طوریان حاملین این نظریه بودند؛
»ایران به مرحله تولید سرمایه داری وارد شده است .تولید صنعتی در مانو فاکتور های بزرگ ایجاد شده
است  .پرولتاریا در حال شکل گیری است .پس سوسیال دموکرات ها باید کار سوسیالیستی کنند ،با تبلیغ و
ترویج و سازماندهی توده های کارگران و روشنفکران فعال«

دیدگاه دوم
پشت این دیدگاه سدراک دوم و ورام ،دو تن از سوسیال دموکرات های تبریز بودند .این دیدگاه معتقد بود که :
»ایران هنوز در مرحله مونوفاکتوری قرار نداردو تازه پا به مرحله سرمایه داری گذاشته است.
پرولتاریای مدرن هنوز بوجود نیامده است .پس زمینه برای فعالیت های سوسیالیستی آماده نیست .
سوسیال دموکرات ها بایددر مبارزات دموکراتیک شرکت کنندو آن را از عناصرارتجاعی پاک کنندو سعی کنند
این فعالیت ها را سازماندهی کنند و تعمیق ببخشند.
این صورت جلسه با دو نامه دیگر برای پلخانف ،از رهبران نخستین جنبش کمونیستی روسیه،که از سال
 ۱۹۰۵با سوسیال دمکرات های ایرانی در تماس بود فرستاده شد .در این نامه سوسیال دمکرات های تبریز
مخالفت خودشان را بانظر کائوتسکی که موافق شرکت سوسیال دمکرات ها در جنبش های دمکراتیک بود
اعالم می دارند .

یک نکته تاریخی
آنچه مسلم است این حقیقت بود که ایران در آن مقطع یک کشور صنعتی نبود و به تبع آن فاقد یک پرولتاریای
مدرن و متشکل برای کار سوسیالیستی بود.

205

نکته مهمی که از دید سوسیال -دمکرات های بعدی نیز دور ماند و آنان برخط چلنگریان پای فشردند ،تا در
کشوری عقب افتاده خط مستقل کارگری را در غیاب طبقه کارگر به پیش ببرندو به تبع آن از کار دمکراتیک و
تعمیق انقالب بورژا-دمکراتیک غافل ماندندو نتوانستند اثری جدی در سیر تحوالت بعدی این اتفاقات به جای
بگذارند .

پروتکل شماره یک
 ۱۶اکتبر  ۱۹۰۸شهر تبریز
جلسه با حضور  ۳۰نفر اغاز می گردد.
ریاست جلسه با سدراک اول است
،منشی واسو
مسئله پیشنهادی برای بحث ،:سازماندهی گروه سوسیال دمکرات .
پس از مذاکرات طوالنی دو پیشنهاد عرضه می شود:
یکی از جانب آرشاویر چلنگریان و واسوخاچاطوریاندیگری از جانب سدراک دوم و ورام.پیشنهاد آرشاویر و واسو به قرار زیر است:
-۱ایران دیگر پا به مرحله تولید سرمایه داری گذاشته است و تولید صنعتی )کارخانه های تنباکو و لوله پیچی
سیگار،کارخانه های پنبه پاک کنی و غیره( در کنار مانو فاکتور های بزرگ ایجاد شده است.
-۲در ایران صنعتگران کوچک و پرولتاریانیز وجود دارد.و این که این وضع پایه فعالیت سوسیالیستی را پدید
می آوردو اگر این پرولتاریا بدون توجه رها گردد می تواند به اسلحه ای در جهت تقویت تسلط بورژازی بدل
گردد.
-۳مبارزه متکی به اشکال نوین اقتصادی ،دیگر آغاز شده است.
-۴در این مبارزه تمام عناصر انقالبی به گرد مبارزه طبقاتی بورژازی)انقالب مشروطه(متحد گشته اند.
-۵درست همانند انقالب فرانسه در ۱۷۸۹و نیز انقالب های  ۱۸۳۰-۱۸۴۷اکنون نیز کوشنده تر رزمندگان
)همان(خلق ،یعنی عناصر صف اول مبارزه که مالکیتی ندارد،.است .
-۶انقالب به مراتب سریع تر از آن که عناصر کوشنده منافع ویژه طبقاتی خودرا شناخته باشند ،به هدف
منطقی خود دست خواهد یافت.
 -۷وظیفه سوسیال دمکرات ها عبارتست از این است که پرولتاریا را بسیج کنند و به منظور مبارزه برای
سوسیالیسم اورا آگاهی طبقاتی دهند.
-۸وظیفه سوسیالیست های مبارز است که با هر جنبش انقالبی همکاری کنند
 -۹افزون براین وظیفه سوسیالیست ها به مثابه پیگیرترین دموکرات ها آنست که نه تنها به هنگام انقالب با
بورژازی همکاری کنند ،بلکه به سود پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در درجه اول از منافع خلق
انقالبی ،اقشار بدون مالکیت دفاع کنند،امری که در دفاع از منافع دمکراسی خواهد بود)دستمزد ناچیز
کنونی کار درایران مانع تولید صنعتی در کشور می گردد و مبارزه علیه آن اجتناب ناپذیر می گردد(
206

-۱۰متحد ساخنت تمام انقالبیون به دور شعار بورژازی بدین معناست :
الف-دفاع در عمل از این طبقهب-ترمز کردن فرآیند انقالب-۱۱هیچ سوسیالیستی نمی تواندخودرا با دموکراسی بورژایی هماهنگ سازدزیرا:
الف-یک سوسیالیست و یک دموکرات ساده از مبدا های متفاوتی از درک جهان حرکت می کنندب-وجه تمایز دموکراتیسم سوسیالیستی از دموکراتیسم ساده پی گیری اوست.
ج-یک سوسیالیست اگر موضع طبقاتی پرولتری خودرا حفظ کند می تواند در انقالب بورژا زی با موفقیت
بیشتری حرکت کند.با توجه به همه این هاجلسه پیشنهاد می کند:
یک گروه واقعی سوسیال دموکرات سازمان داده شود وبه منظور انجام مبارزه طبقاتی از طریق
تهییج)آژیتاسیون(و تبلیغات)پروپاگاند(سازماندهی توده های کارگری و روشنفکران فعال و آگاه ایران را در
دستور کار خود قرار بدهد.
)بعدا ً از کار دموکراتیک طی انقالب-مشروطیت-صحبت خواهد شد:واسو(
پیشنهاد دوم:ورام و سدراک دوم
-۱ایران هنوز در مرحله مانوفاکتوری قرار نداردوتازه پا به مرحله سرمایه گذاری می گذارد .پرولتاریای مدرن به
وجود نیامده است .و لذا زمینه برای فعالیت سوسیال-دموکراتیک آماده نیست .و تمام این ها؛سرمایه داری و
پرولتاریا؛در حالت جنینی هستند و حتی اگر این پرولتاریا وجود داشته باشدزمینه فعالیت برای سوسیال
دموکراسی وجود نخواهد داشت و نتایج مثبتی به بار نخواهد آورد .زیرا اوضاع و احوال عینی و ذهنی برای
آن آماده نشده اند که بتوان سازماندهی و وحدت پرولتاریا را تحقق بخشند.
در چنین اوضاع و احوالی و به ویژه اکنون،فعالیت سوسیال-دموکراتیک بدون آنکه نتیجه ای در بر داشته
باشد می تواند با محروم ساخنت دموکراسی از عناصر رادیکال و انداخنت آنان به آغوش ارتجاع در لحظه ای
که باید مواضع خودرا تقویت کند،واز طریق مطالبات دموکراتیک اجتناب ناپذیر ،اجرای رسالت تاریخ خودرا
تضمین کند،عواقب خسران باری برای انقالب و انکشاف اقتصادی کشور داشته باشد،برعکس هر گام اشتباه
آمیز می تواند یک سلسله اثراتی ایجاد کند که به انکشاف آینده و تقویت وسازماندهی پرولتاریا لطمه وارد
سازد.
موفقیت مسئله ای چون انقالب بورژا-دموکراتیک در ایران که در اوضاع و احوال ویژه ای انجام می
گیرد ،فعالیت همبسته و موزون تمام عناصر ناراضی و شاکی و فعالیتی واقع بینانه و مثبت را می طلبد .
مابر این نظریم که کنار گذاشنت فعالیت صرفا سوسیال-دموکراتیک در حال حاضر و وارد شدن در صفوف
دموکراسی ،پاک ساخنت آن از عناصر ارتجاعی و همکاری

در سازماندهی آن و البته فعالیت در بطن آن

چون رادیکال ترین عناصر که در پس این جنبش مبارزه طبقاتی را مشاهده می کنند و آماده اند در این زمینه
یعنی در زمینه سوسیالیسم هنگامی فعالیت کنند که اوضاع واحوال آماده باشد ،امری عقالنی و متناسب با
دور اندیشی سیاسی است ،به دلیل وجود اوضاع و احوال اقتصادی حاکم در کشور ،اصول سوسیال
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دموکراسی در حال حاضر ،در چار چوب تئوریک باقی خواهند ماند ،و البته این مانع نمی شود که اشخاصی
جهان بینی سوسیال-دموکراتیک خویش را حغظ کنند،زیرا این مسئله ای ست مربوط به صالحدید سیاسی و
خردمندی تاکتیکی نه اصولی .
طی رای گیری ،پیشنها اول با ۲۸رای و  ۲رای مخالف پذیرفته شد.
یاد آوری
-۱سوسیال دموکرات های تبریز از سال ۱۹۰۵با سوسیال دموکرات های آملانی در تماس بودند.
-۲این پروتکل که صورت جلسه سوسیال دموکرات های تبریز است همرا دو نامه به پلخانف در آرشیو پلخانف
در اتحاد شوروی به دست آمده است .
-۳در یکی از نامه ها سوسیال دموکرات های تبریز پلخانف را در جریان نامه به کائوتسکی قرار می دهند و
می نویسند که با جواب کائوتسکی موافق نیستند
-۴مخالفت آن ها با نظر کائوتسکی )که موافق شرکت سوسیال دموکرات ها در انقالب مشروطه به عنوان یک
دموکرات انقالبی بود(و نامه به پلخانف و ارسال بحث های تئوریک دو جناح موید این نظر است که می
خواهند پلخانف نیز نسبت با این دو نظر رأیش را صادر کند .
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کورش الشایی؛
پایان یک مبارز؛نه پایان یک مبارزه
باب اول:بازخوانی یک کتاب۱
این کتاب؛گفتگو با کورش الشایی؛ روایت پایان یافنت یک مبارز است نه یک مبارزه.
تالش برای بهروزی مردم ربطی به بودن یا نبودن الشایی ندارد .به عمر و زید هم وابسته نیست.
مبارزه درست مثل یک رودخانه می ماند .رودخانهای که جاری و ساری است و منتهایش دریا است .و آدم
ها در جایی قایق خود را به آن می اندازد .و با آن همسو می شوند .ادامه یا بازگشت شان به اختیار است.
هر زمانی که اراده کنند می توانند برگردند .قایق را به کناری بکشند و در ساحل امن جان به سالمت برند .که
در این راه جز فدا کردن جان و مال و آبرو چیز دیگری در میان نیست.
م®®بارزه ان®®جام رس®®ال®®ت اس®®ت .ادای ت®®کلیف اس®®ت .ت®®ا زم®®ان®®ی ک®®ه ای®®ن اح®®ساس ب®®ا م®®ا اس®®ت رن®®ج س®®فر را ب®®ه ج®®ان
م®ی خ®ری®م .و وق®تی ای®ن ف®ره ای®زدی از م®ا ج®دا ش®ود .خس®ته و م®ان®ده ق®ای®ق ب®ه ک®نار م®ی ک®شیم و م®ی ش®وی®م ی®کی از
ساحل نشینان این دیار.
ب®ه ه®ر روی ب®د و خ®وب®ش ب®ا م®ا اس®ت .رف®نت و ن®رف®نت اش ه®م ب®ا م®ا اس®ت .ن®ام و ن®نگ اش ه®م ب®ا م®ا اس®ت ت®نهای®ی
ها و حرمان هایش هم با ما است.

باب دوم :چانه زدن بر سر جان
ح®مید ش®وک®ت م®ی گ®وی®د :الش®ای®ی در دوم اک®تبر ۲۰۰۲در س®ن  ۶۴س®ال®گی ب®ه ع®لت اب®تال ب®ه س®رط®ان درگ®ذش®ت ام®ا
این تاریخ درست مرگ الشایی نیست.
م ®®اب ®®ا الش ®®ای ®®ی ب ®®ه ع ®®نوان ی ®®ک ب ®®نیاد ف ®®یزی ®®کی ک ®®اری ن ®®داری ®®م .در ه ®®ر روز و دهه ®®ا ه ®®زار ن ®®فر ب ®®ه دالی ®®ل م ®®ختلف
م®یم®یرن®د .ب®ودن ی®ا ن®بودن آنه®ا رب®ط مس®تقیمی ب®ه م®ا ن®دارد .م®ا راه خ®ود م®ی روی®م و ک®ار خ®ود م®یک®نیم ه®مانط®وری
که روزی ما می میریم و دیگران راه خود می روند و کار خود می کنند.
فقدان فیزیکی یک انسان در رابطه های فردی اش معنا می یابد ،دره عمیقی که در روح انسان دهان باز
می کند .و چون زخم ناسور شده ای تا ابد با آدمی می ماند ،و بیانیه ها و تسلیتها مرهمی بر این زخم
ناپیدای روح نمی شود.
ض®®رس ق®®اط®®ع م®®یتوان گ®®فت الش®®ای®®ی در۹دی
ب®®رای م®®ا الش®®ای®®ی ب®®ا ه®®وی®®ت س®®یاس®®ی اش م®®عنا م®®ی ی®®اب®®د .پ®®س ب®®ه ُ ® ®
 ۱۳۵۱با شلیک گلوله ای به مغز خود از میان ما رفت.
در این روز الشایی به تلویزیون آمد و تیر خالص خود را زد .به قول خودش بر سر جانش معامله کرد.
شاید این حرف درست باشد .الشایی به عنوان یک بنیاد فیزیکی جان به سالمت برد مجیز شاه را گفت و
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بخشیده شد .اما از پشت آن تلویزیون الشایی انقالبی به سالمت بیرون نیامد.
ک®®می ب®®عد در پش®®ت ه®®مین دورب®®ین خس®®رو گلس®®رخ®®ی ب®®ه روی آن®®نت ه®®ای م®®ردم رف®®ت .ام®®ا او گ®®فت ب®®ر س®®ر ج®®ان®®م
چانه نمی زنم و حتی عمرم .من از خلقم دفاع می کنم.
گلس ®®رخ ®®ی ن ®®یز در آن روز گ ®®لول ®®ه ای ب ®®ر ش ®®قیقه خ ®®ود ش ®®لیک ک ®®رد .ج ®®ان ب ®®ه س ®®الم ®®ت ن ®®برد .ب ®®ه ع ®®نوان ی ®®ک ب ®®نیاد
فیزیکی حضور خود را از دست داد .اما در خاطره و خاطرات ما حیاتی جاودانه یافت.

باب سوم
روای®ت الش®ای®ی را پ®ی م®ی گ®یری®م و ن®فس ب®ه ن®فس او ج®لو م®ی روی®م  .از م®سائ®ل ح®اش®یه ای و ک®رن®ول®وژی ح®وادث م®ی
گ ®®ذری ®®م و ب ®®ه م ®®سائ ®®ل ق ®®اب ®®ل ب ®®حث ک ®®ه م ®®ی رس ®®یم م ®®کث م ®®ی ک ®®نیم و روی آن خ ®®م م ®®ی ش ®®وی ®®م و ن ®®شان م ®®ی ده ®®یم ک ®®ه
راستیها و ناراستیهای او کجاست و چرا و چگونه یک مبارز به پایان خود می رسد.
در ل®نگرود ب®ه دن®یا آم®د )س®ال  (۱۳۱۷پ®درش بخش®دار ل®نگرود ب®ود .و در ق®ضیه آذرب®ای®جان و نخس®توزی®ری ق®وام
عضو حزب دمکرات قوام بود .حزبی که آلت دست قوام بود.
م®®دت®®ی ب®®عد پ®®درش ب®®ه رش®®ت م®®نتقل ش®®د و او ب®®ه ف®®عال®®یت ح®®زب ای®®ران ع®®الق®®هم®®ند ش®®د ) ۱۳-۱۴س®®ال®®ه ب®®ود( ب®®عد از
ان®شعاب از ح®زب ای®ران نخش®ب ح®زب س®وس®یالیس®تهای خ®داپ®رس®ت را ت®شکیل داد الش®ای®ی ب®ا ان®قالب®یون رف®ت در ای®ن
زمان دبیرستان شبانه روزی البرز درس می خواند.
ب®®عد از ک®®ودت®®ا ب®®ه خ®®اط®®ر پ®®خش اع®®الم®®یه ح®®زب س®®وس®®یالیس®®تهای خ®®داپ®®رس®®ت از دب®®یرس®®تان ال®®برز اخ®®راج ش®®د و ب®®ه
دبیرستان فیروز رفت.
م®دت®ی ب®عد ب®ا مج®له س®خن آش®نا ش®د و چ®ند ش®عری از او در مج®له س®خن ،روش®نفکر ،س®فید و س®یاه وف®ردوس®ی
چاپ شد در همین رابطه با مشیری ،رحمانی و خانلری و نیما آشنا شد.
در سال ۱۳۳۴برای تحصیل به آملان رفت و در دانشگاه مونیخ در رشته طب نامنویسی کرد.
م®دت®ی ب®عد ب®ه ک®مک مه®دی خ®ان®باب®ا ته®ران®ی س®ازم®ان دان®شجوی®ان ت®شکیل ش®د ک®ه الش®ای®ی ع®ضو آن ب®ود و مج®له
پ®®یون®®د ارگ®®ان ای®®ن س®®ازم®®ان ب®®ود ک®®ه الش®®ای®®ی ،ف®®یروز ف®®والدی ،ب®®یژن ق®®وم®®ی ،س®®یاوش ،پ®®ارس®®ان®®ژاد ه®®مای®®ون خ®®رازی و
عنایتی در آن قلم می زدند.
الشایی از این مرحله به بعد تمایالت چپ پیدا می کند.
در نشس®®تها ه®®ای®®دل®®برگ ف®®روردی®®ن  ۱۳۳۴او ن®®یز ش®®رک®®ت داش®®ت ای®®ن نشس®®ت ،ک®®نگره ت®®دارک®®ات®®ی ک®®ه ک®®نفدراس®®یون
دانشجویان را تشکیل داد.
م®دت®ی ب®عد م®نوچه®ر اف®شار ی®زدی ب®ا او ت®ماس گ®رف®ت و از او خ®واس®ت ب®ه ج®ای خ®ان®باب®ا ته®ران®ی ب®ا ره®بران ح®زب
در آمل®®ان ش®®رق®®ی ت®®ماس ب®®گیرد الش®®ای®®ی ع®®ضو ح®®زب ت®®وده ن®®بود ام®®ا گ®®رای®®شات ت®®وده ای داش®®ت الش®®ای®®ی در نخس®®تین
ک ®®نگره ک ®®نفدراس ®®یون در دی  ۱۳۴۰در پ ®®اری ®®س ج ®®زء اع ®®ضای آن ب ®®ود .در ای ®®ن م ®®دت الش ®®ای ®®ی ب ®®ه الی ®®پزی ®®ک رف ®®ت و ب ®®ا
کیانوری آشنا شد.
در س®ال  ۱۳۴۱ف®ارغ ال®تحصیل ش®د و ه®مراه ب®ا پ®زش®کان م®قیم آمل®ان در زل®زل®ه ب®وی®ین زه®را در شه®ری®ور ۱۳۴۱ب®ه
ای®ران آم®د .و ب®ا راب®ط ح®زب ت®وده در ای®ران و راب®ط خس®روخ®ان ق®شقای®ی ت®ماس گ®رف®ت .ب®ا ب®ازرگ®ان و س®حاب®ی ن®یز در
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ای®ن س®فر م®الق®ات®ی داش®ت ک®ه ب®ه ج®ای®ی ن®رس®ید در ت®شکیل س®ازم®ان ان®قالب®ی ب®ه ره®بری ن®یکخواه در س®ال ۱۳۴۳ف®عال
بود.
علت انشعاب:
 انفعال رهبری حزب و مخالفت حزب با مبارزه قهرآمیز -وعدم بازگشت به ایران بود.

مسئله بازگشت
ی ®®کی از گ ®®ره گ ®®اهه ®®ای اخ ®®تالف م ®®نشعبین ب ®®ا ره ®®بران ح ®®زب ت ®®وده در ب ®®ازگش ®®ت ب ®®ه ای ®®ران ب ®®ود .ک ®®یان ®®وری در ج ®®واب
الش®ای®ی ک®ه خ®واس®تار ب®ازگش®ت ره®بری ب®ه ای®ران ب®ود م®ی گ®وی®د »:م®گر م®ا در ای®ران چ®ه ام®کان®ات®ی داری®م ی®ا ن®فوذم®ان
در م ®®یان م ®®ردم ت ®®ا چ ®®ه ان ®®دازه اس ®®ت دی ®®کتات ®®وری و اخ ®®تناق ح ®®اک ®®م ب ®®ر ج ®®ام ®®عه ام ®®کان چ ®®ندان ®®ی ب ®®رای م ®®بارزه م ®®ا در
ش®رای®ط م®خفی آن ه®م ه®نگام®ی ک®ه م®ی ب®ایس®ت ه®مه چ®یز را از خ®ارج ک®شور س®ازم®ان داد ب®اق®ی ن®می گ®ذارد ب®دون
در نظر گرفنت این مسائل و بدون یک زمینه سازی جدی ،چنین اقدامی راه به جایی نخواهد برد«.

فرار و بازگشت :دو انتقاد غلط
ب®®ه ره®®بری ح®®زب ت®®وده ب®®عد از ک®®ودت®®ا دو ان®®تقاد وارد ش®®د .ک®®ه ای®®ن دو ان®®تقاد م®®دام ت®®کرار ش®®د و ح®®تی ی®®کی از دالی®®ل
انشعاب های بعدی در حزب توده بود.
اما از آنجایی که این دو مسئله کلیدی در حزب توده مثل صدها مشکل دیگر ناگشوده ماند .بعدها حزب
از همین سوراخ گزیده شد .طبری بعد از آمدن به ایران در محافل حزبی مدام تکرار می کرد که این بار می
مانیم و با خون خود درخت حزب را آبیاری می کنیم .که ماندند و خون آن ها درخت حزب را خشکاند چرایش
راباید در همان نافهمی تاریخی حزب توده دید.
ک®ودت®ا در ج®لو چ®شمان ح®زب و ه®واداران ح®زب®ی ب®ه پ®یروزی رس®ید .و ح®زب ع®لیرغ®م ت®مام®ی ش®عاره®ای »ک®ودت®ا را
به ضد کودتا تبدیل می کنیم« در یک بی عملی مرگبار فرصت تاریخی خود را از کف داد.
ه®®مان درک غ®®لط از روز ک®®ودت®®ا در روزه®®ای ب®®عد خ®®ود را ب®®ه ش®®کل ت®®ظاه®®رات پ®®راک®®نده و آم®®وزش ه®®ای ن®®ظام®®ی و
ساخنت نارنجک نشان داد و هرچه بیشتر حزب را در منجالب نابودی فرو برد.
دس®تگیری س®ازم®ان ن®ظام®ی ب®ه ع®نوان س®پر دف®اع®ی ح®زب ،س®بب ش®د ک®ه ح®زب ب®ه ی®ک ب®اره ف®رو ری®خت آن®ان®ی ک®ه
دس®تگیر ش®دن®د چ®ون به®رام®ی ،ی®زدی و ش®رم®ینی از در ن®دام®ت ب®رآم®دن®د و آن®ان®ی ک®ه گ®ری®ختند ف®اق®د ف®هم و ص®داق®تی
انقالبی بودند تا در یک انتقاد کوبنده حزب را از گنداب اپورتونیسم نجات دهند.

خروج؛ نه فرار
درس®®ت ت®®ری®®ن ک®®ار ره®®بران ح®®زب®®ی در آن ب®®گیروب®®بنده®®ای ک®®ودت®®ا خ®®روج ره®®بران ح®®زب®®ی ب®®ود .ق®®ری®®شی ی®®کی ازم®®سئول®®ین
ت®®شکیالت ته®®ران در ن®®ام®®ه ای ب®®ه ره®®بری ح®®زب در م®®سکو خ®®روج ره®®بران را ت®®وص®®یه م®®ی ک®®ند چ®®را ک®®ه م®®ان®®دن ب®®راب®®ر
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خودکشی و بی آبرویی حزب بود.
اگ®®ر ره®®بری ح®®زب ب®®ه م®®وق®®ع ب®®ه م®®سئله خ®®روج م®®ی رس®®ید و ره®®بران درج®®ه اول س®®ازم®®ان ن®®ظام®®ی را اززی®®ر ض®®رب
خارج می کرد شاید حزب با آن شدت با فاجعه فروپاشی روبرو نمی شد.

یک مسئله از دو زاویه
مسئله خروج رهبران از دو زاویه مطرح است:
 -۱نخست به شکل محض در مورد رهبران حزب توده است.
 -۲مسئله خروج در مورد رهبران هر جریان سیاسی
ح®زب ت®وده ب®عد از ک®ودت®ا دس®ت را داده ب®ود .ض®دان®قالب ب®ر اوض®اع مس®لط ش®ده ب®ود .و اب®زار و ت®وج®یه س®رک®وب
قانونی و علنی در دست او بود.
ت®شکیالت ح®زب ی®ک ت®شکیالت ن®یمه ع®لنی ب®ود ک®ه ب®ه درد ش®رای®ط ن®یمه دم®کرات®یک ق®بل از ک®ودت®ا م®ی خ®ورد ش®رای®ط
جدید؛ تحلیل جدید و تشکیالت جدید میطلبید که حزب فاقد آن بود.
م ®®ان ®®دن ره ®®بران ح ®®زب ®®ی در ای ®®ران ب ®®اع ®®ث ض ®®رب ®®ه خ ®®وردن ت ®®شکیالت و ب ®®اخ ®®ت م ®®عنوی ح ®®زب ت ®®وده ش ®®د .پ ®®س خ ®®روج
رهبران یکی از درست ترین تحلیل هایی بود که تشکیالت تهران به آن رسید .اما متأسفانه به آن دیر عمل شد.

یک مقولۀ کلی
خ ®®روج ره ®®بری ی ®®ک ح ®®زب ن ®®یز ب ®®ه ش ®®کل ک ®®لی ن ®®یز ق ®®اب ®®ل ب ®®ررس ®®ی اس ®®ت .ح ®®زب ®®ی ک ®®ه در ش ®®رای ®®ط دم ®®کرات ®®یک ی ®®ا ن ®®یمه
دمکراتیک شکل گرفته است هر لحظه ممکن است با شرایطی بحرانی مواجه شود.
در ت ®®وازن ن ®®یروه ®®ا چ ®®رخ ®®شی ای ®®جاد ش ®®ود و ف ®®ضای ب ®®از ی ®®ا ن ®®یمه ب ®®از ج ®®ام ®®عه بس ®®ته ش ®®ود .در ش ®®رای ®®ط س ®®رک ®®وب و
بگیروببند حزب باید ارزیابی کند که آیا توان حفظ رهبری را در داخل دارد یا نه.
اگ®ر ن®دارد ب®ای®د در اول®ین ف®رص®ت ره®بران ح®زب را از زی®ر ض®رب خ®ارج ک®ند .و ب®عد ن®وب®ت ب®ه ره®بران درج®ه دوم و
سوم حزب می رسد.
از ای®®نجا ب®®ه ب®®عد م®®سئله س®®ازم®®ان®®ده®®ی ج®®دی®®د و م®®سئول®®ین ج®®دی®®د م®®طرح م®®یش®®ود ک®®ه ب®®رگش®®ت ره®®بری ب®®ه داخ®®ل از
این مرحله به بعد مطرح می شود.
ب®®ه ه®®ر روی در درس®®تی خ®®روج ره®®بری در م®®واق®®ع بح®®ران®®ی ،در زم®®ان®®ی ک®®ه ام®®کان دس®®تگیری و ف®®روپ®®اش®®ی وج®®ود
دارد هیچ شکی نیست .حزب را رهبران زنده هدایت می کنند نه شهدای گلگون کفن.

مسئله بازگشت
آن®ان®ی ک®ه تح®لیل دق®یقی از شکس®ت ن®داش®تند و ن®فهمیدن®د ک®ه پ®لنوم چ®هارم ح®زب در م®سکو ب®ه ع®لت اع®مال ن®ظر روس
ه®®ا منج®®ر ب®®ه آش®®تیک®®نان دو ج®®ناح ش®®د .و گ®®ندوک®®ثاف®®ت اپ®®ورت®®ون®®یسم در ره®®بری ح®®زب ج®®ا خ®®وش ک®®رد پ®®نداش®®تند ک®®ه
اشکال در رفنت یا نرفنت رهبری به داخل کشور است.
ش®®رای®®ط ع®®وض ش®®ده ب®®ود ح®®زب س®®رک®®وب ش®®ده ب®®ود .هس®®ته ه®®ای ح®®زب®®ی از ب®®ین رف®®ته ب®®ودن®®د و اص®الً ک®®ار در ای®®ران
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دی®®گر ب®®ه ش®®کل س®®اب®®ق ام®®کان ن®®داش®®ت .س®®ازم®®ان ه®®ای م®®خفی و قه®®رآم®®یز در واق®®ع در رون®®د ه®®مین ش®®رای®®ط ب®®ه وج®®ود
آمدند.
باید تحلیل جدید داده می شد .و امکان کار در ایران مورد بازبینی قرار می گرفت .کیانوری با تمامی خبط
و خطایش در جریان آمدن به ایران به حق است .الشایی خود نیز از دریچۀ امروز تحلیل کیانوری را تأیید می
کند.
بازگشت رهبری به ایران مستلزم پایه های قوی حزب بود .مستلزم شرایط عینی و ذهنی انقالب بود.
مستلزم اعتالی جنبش انقالبی بود .در دوران رکود جنبش ،رهبری حزب در ایران چه باید می کرد .مگر انقالب
اکتبر حاصل بازگشت لنین به مسکو بود.؟
آمدن یا نیامدن رهبری به ایران مسئله مبرم جنبش نبود .مهم آن بود که آمدن یا نیامدن در پس پشت کدام
تحلیل خفته است.
مشکل منتقدین حزب توده در تحلیل غلطشان از وضعیت حزب و جنبش بود .در مقطع کودتا مهم خروج
رهبران حزب نبود .یا حتی فرار آن ها .علت شکست در این قضیه نبود .علت شکست در تحلیل غلط از جنبش
ملی شدن نفت ،وضعیت ضدانقالب ،توان حزب و رسالت حزب در روبه رو شدن با کودتا بود .وگرنه رهبری
اصلی حزب قبل از کودتا در خارج بود رادمنش ،کامبخش ،طبری ،اسکندری ،نوشین ،دکتر کشاورز بعد از
ترور شاه در بهمن ۱۳۲۷از ایران خارج شدند .قاسمی ،فروتن در دوران دیگرخارج شدند بقیه نیز دستگیر
شدند .از رهبران بلندآوازه حزب کیانوری و جودت در ایران بودند بودند که درآخر کار از ایران رفتند.
در مسئله بازگشت هم ،همان اشتباه تحلیل از شرایط عمل می کرد.
ه ®®مان ره ®®بران ®®ی ک ®®ه مس ®®ببین اص ®®لی آن ف ®®اج ®®عه در م ®®قطع ک ®®ودت ®®ا ب ®®ودن ®®د و در پ ®®لنوم چ ®®هارم م ®®سکو ب ®®ه س ®®ازش
رس®یدن®د .اس®کندری ک®ه ک®یان®وری و م®ری®م ف®یروز را ج®اس®وس®ان ان®گلیس م®ی دانس®ت ب®ه م®ری®م ف®یروز م®ی گ®فت »:ع®مه
ق®زی ج®ان ب®یا ب®روی®م ک®می ص®حبت ک®نیم :.ک®ه دخ®ترع®موج®ان اش®اره او ب®ه ش®اه®زاده ب®ودن ه®ر دو و ق®اج®ار ب®ودن ه®ر
دو و فامیل بودن هر دو اشاره داشت.
م®علوم ب®ود ک®ه آم®دن ره®بری ح®زب ب®ه داخ®ل ای®ران ن®ه ت®نها گ®ره ای از ج®نبش ب®از ن®می ک®رد ب®لکه ب®ه ی®ک دس®تگیری
و آبروریزی مجدد همراه بود.
ح®®زب ت®®وده ب®®رای ک®®ار در ای®®ران ن®®یاز ب®®ه تح®®لیل دی®®گر و ت®®شکیالت®®ی دی®®گر داش®®ت .و ای®®ن تح®®لیل و آن ت®®شکیالت ب®®ا
حضور رهبرانی پیر و خرفت در رهبری حزب ممکن نبود.

سازمان انقالبی
ج ®®لسه ت ®®دارک ®®ات ®®ی م ®®ون ®®یخ در اردیبهش ®®ت ۱۳۴۳و ک ®®نفران ®®س ت ®®یران ®®ا در آذر  ۴۳س ®®ازم ®®ان ان ®®قالب ®®ی را ب ®®ه ص ®®حنه
آورد .در تیرانا محسن رضوانی ،بیژن حکمت و بیژن چهرازی و کوروش الشایی به مرکزیت راه یافتند.
پایه گذار و پدر معنوی سازمان پرویز نیکخواه بود .
این جریان چند مولفه داشت:
مرزبندی با حزب تودهتمایالت چینی213

جنگ مسلحانه با گرته برداری از انقالب چین-باز گشت به ایران

سفر به چین
الش®®ای®®ی ه®®مراه س®®یاوش پ®®ارس®®ان®®ژاد،ب®®یژن ق®®دی®®می ،ای®®رج ک®®شکول®®ی و ط®®لوع راه®®ی چ®®ین م®®ی ش®®ون®®د ت®®ا آم®®وزش
چریکی ببینند .

قیام بهمن قشقایی
ب®®همن خ®®واه®®ر زاده خس®®رو خ®®ان ق®®شقای®®ی ب®®ود ک®®ه در ت®®بعید پ®®اری®®س بس®®ر م®®ی ب®®رد  .ای®®ن ق®®یام رب®®طی ب®®ه س®®ازم®®ان
انقالبی نداشت  .اما در راستای خط و استراتژ ی آن ها بود .
ع®طا و ای®رج ک®شکول®ی از م®سئول®ین س®ازم®لن ان®قالب®ی از خ®وی®شان خس®رو خ®ان ب®ودن®د و و ب®نظر م®ی رس®د ب®همن
تحت تاثیر تیلبغات عطا و ایرج بوده است .
س®ازم®ان ب®محض اط®الع از ش®ورش ب®همن ت®صمیم گ®رف®ت ب®ا ف®رس®تادن ن®یرو از ش®ورش ح®مای®ت ک®ند .ام®ا ش®ورش
ق®بل از رس®یدن ن®یروه®ای ک®مکی س®رک®وب ش®د  .ام®ا س®ازم®ان ب®ا ت®بلیغات ن®ه چ®ندان درس®ت س®عی ک®رد ای®ن ح®رک®ت را
منتسب بخود بکند .

یک سنت غلط
سازمان در اعالمیه ای بنام »:نامه ای از جنوب«این گونه وانمود می کرد که شورش جریان دارد و عطا و
ایرج کشکولی در آن منطقه حضور دارند در حالی که شورش شکست خورده بود و عطا و ایرج کشکولی هر
درو در اروپا بودند  .بعد ها این دروغ لو رفت و خانبابا تهرانی در کنفرانس بلژیک در سال ۱۹۶۷روی آن
انگشت گذاشت و باعث درگیری وانشعاب در سازمان انقالبی شد .
ب®®هان®®ه ای®®ن ب®®ود ک®®ه اع®®الم ح®®ضور ای®®ن دو در ف®®ران®®سه از ن®®ظر ام®®نیتی ک®®ار غ®®لطی ب®®ود  .و دی®®گر ای®®ن ک®®ه الزم ب®®ود
تبلیغ شود سازمان برخالف حزب توده خودرا به آب و آتش می زند .
در جریان ترور شاه ودستگیری پرویز نیکخواه همین داستان تکرار شد  .سازمان انقالبی با یک برخورد
اپورتونیستی ترور شاه را که یک عمل فردی بود بخود منتسب کرد و اطراف محاکمه نیکخواه تبلیغات وسیعی
کرد .امادر پایان کار با خسران و بریدن نیکخواه پاسخ خود را از روزگار گرفت.
یک مثل معروف است که می گویند :راستگو باش تا درست کردار شوی .با دروغ هیچ بنایی باال نمی رود
مگر آن که بزودی فروبریزد

ماجرای آن  ۴تن
دراواخر سال ۱۳۴۴سازمان انقالبی توانست فروتن و سغایی را با دو گذر نامه جعلی از آملان شرقی
خارج کند .قاسمی اما بشکل رسمی و قانونی خارج شد .
در آذر  ۱۳۴۴در کنفرنس بلژیک فروتن وسغایی به کنفرانس رسیدند اما قاسمی نتوانست در کنفرانس
شرکت کند .فروتن به عضویت هیئت اجرائیه و سغایی بعنوان مشاور انتخاب شدند .
اما دیری نگذشت که بین این سه و بقیه اختالف ایجاد شد .اختالف بر سر ایجاد حزب طبقه کارگر یا
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احیاء حزب بود .
فروتن وقاسمی وسغایی حزب را درآغاز یک حزب کارگری می دانستند که دچار انحرافات اپورتونیستی
شده است پس شعار احیاء حزب را می دادند  .اما سازمان انقالبی حزب را از آغاز یک حزب خرده بورژایی
مطرح می کرد .
کار باال گرفت و هر سه در دی  ۱۳۴۶از سازمان اخراج شدند .

حقیقت ماجرا چه بود
دکتر کشاورز که بعداز پلنوم چهارم حزب د رسال ۱۳۳۴از حزب توده جدا شد  .اما  ۳نفر دیگر در در
گیری های ایدئولوژیک چین و شوروی جانب چین را گرفتند .و با فشار روس ها از حزب اخراج شدند  .اما هر
سه در آملان شرقی بودند.
منشعبین حزب که در زیر پرچم سازمان انقالبی زیست می کردند  .از جنس و جنم حزب توده بودند  .تنها
اختالف تحلیلی داشتند .
نام گذاری سازمان با پسوند حزب توده جدا از اپورتونیسمی که الشایی به آن معترف است هم خونی پدر
و پسر را می رساند  .اینان با نگاهی اپورتونیستی در صدد جذب آن  ۴نفر بر آمدند  .و این اپورتونیسم از
همان وحله نخست خودرا نشان داد .
نخست در نحوه فراری دان فروتن وسغایی؛ ۲دانشجوی هوادار به آملان شرقی رفتند و با جعل پاسپورت
فروتن و سغایی خارج شدند .
فراری بکار نبود  .این  ۳تن در پلنوم مسکو از حزب اخراج شدند و آن هم با فشار روس ها  .در همان
پلنوم که اسکندر ی و کیانوری و کامبخش گفتند اینان عملی ضد حزبی نداشته اند تنها به در خواست حزب
نظرشان را در مورد اختالف بین چین و شوروی ابراز کرده اند  .اماغالم یحیی و رادمنش و روستا تهدید به
انشعاب کردند و  ۳نفر را اخراج کردند  .پس دیگر نیازی به فرار نبود از نظر روس ها و آملانی ها رفنت این ۳
تن صرفه جویی در هزینه بود  .به همین خاطر بمحض تقا ضای قاسمی آملان شرقی موافقت کرد و قاسمی
خارج شد .
اما در مورد جذب این  ۴تن از همان آغاز سازمان دنبال پوش مشروعیت بود اما به بعد ازآن فکر نکرده بود
 .الشایی می گوید »:این ها می خواهند دبیر اول باشند ِدر رهبری باشند«ص ۷۷-کتاب
رویه اصلی کار همین جاست  .وگرنه حتی بعد از اخراج این  ۳تن سازمان هنوز شعار احیاء حزب را می
داد ووقتی شوکت از الشایی می پرسد :اگر اختالف بر سر احیاء بود چرا بعد از اخراج این  ۳تن باز شعار
احیا حزب را می دادید می گوید»:ما معتقد بودیم آنها حاضر نیستند از گذشته خود ببرند و می خواهند دبیر
اول باشند «.بواقع تشکیل حزب در مقابل احیاء حزب گرفنت کردیت مبارزاتی آن  ۳تن بود .
هدف آن بود که این  ۳تن ادعایی نداشته باشند و خوردرا میراث دار و میراث خوار ندانند .و قتی قاسمی
می پرسد »:چه کمک هایی از چینی ها می گیرید و حساب کتابش کجاست« اینها بر می آشوبند که این ها
بروکرات های حزبی اند .
کشاورز در همان آغاز حذف شد  .اینان بدنبال وجهه و کانال های ارتباطی این  ۴تن بودند  .توسط
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کشاورز به تیرانا رفتند .اما حاضر نبودند کشاورز را به مرکزیت راه بدهند  .نخست بهانه شد که در پلنوم
اصول مخفی کاری را رعایت نکرده و یکی اعضا را بنام واقعی صدا گرده است  .بعد بهانه کردند کادر
رهبری باید حرفه ای باشد و کشاورز حرفه ای نیست  .کشاورز پذیرفت مطبش را تعطیل کند  .بعد بهانه
آوردندکادر رهبری باید در اروپا زندگی کند .
نوبت به آن  ۳تن که رسید دیگر بهانه حرفه ای بودن و در اروپا بودن کار آیی نداشت .گذشته حزب بهانه
بود  .و اگر این  ۳از گذشته حزب هم عبور می کردند بهانه های دیگر باقی بود که اینان بدرد مبارزه چریکی
نمی خورند .و خلق و خوی بورژایی دارند.

سفر به کردستان
با شروع حرکت اسماعیل شریف زاده و مال آواره شلماشی در کردستان،الشایی از سوی سازمان
ماموریت یافت با حرکت مسلحانه در کردستان تماس بگیرد .
از طریق یک کرد عراقی بنام کاک کمال قراری با جالل طالبانی برای او گرفته شد و الشایی عازم عراق
شد .در این زمان طالبانی در سمت دولت عراق و نیرو های مال مصطفی در سمت ایران بودند .
الشایی از طریق جالل طالبانی توانست با شریف زاده مالقات کند  .حدود  ۲ماه با آن ها حرکت کرد .در
این دوران الشایی با عبداهلل معینی و مال آواره مالقات کرد و به آن هانزدیک شد .
الشایی در این دوران کردستان را آماده حرکت های نظامی نمی دید .محیط شدیدا ً نظامی -امنیتی بودو
روستائیان آماده پیوسنت به جنبش نبودند.
کار این سه گروه تبلیغ ،سازماندهی سیاسی و جمع آوری نیرو بود .و از در گیری نظامی اجتناب می
کردند.
الشایی بعد از  ۸ماه به اروپا برگشت بدان امید که جا پایی در کردستان پیدا کنند.
در تیر  ۱۳۴۹نشریه تئوریک سازمان »توده«به جنبش کردستان اختصاص یافت و این در حالی بود که
کمی بعد از جدا شدن الشایی از شریف زاده  ۳گروه در درگیری با نیروهای ارتش و امنیتی کشته شده
بودند.
دردی ماه سال  ۱۳۴۸در دهمین کنگره کنفدراسیون بر سر استفاده نادرست از جنبس کردستان جنجال
بزرگی بر پا شد که چرا در حالی که شریف زاده کشته شده بود سازمان تبلیغ می کرد جنبش در حال برنایی
است و سازمان هم حضور دارد  .این ادعای الشایی پذیرفتنی است که امکان تماس با منطقه نبود  .بی
اطالعی دلیل کار بود .

توجیه نیمه فئودال-نیمه مستعمره
سازمان در توجیه نیمه مستعمره بودن ایران مشکل زیادی نداشت  .وابستگی شاه به امریکا می توانست
تسامحا ً به این معنا گرفته شود .
اما در مورد نیمه فئودال بودن کار سخت تر می شد .هرچند سازمان حضور فئودال های بزرگ را دلیل
نیمه فئودال بودن می شمرد .اما هسته اصلی کار گرته برداری از انقالب چین بود  .البته این بدان معنا نبود
که سیستم اقتصادی به تمامی سرمایه داری بود .اما مسئله اصلی وجه غالب تولید بود .
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بعد ها در بریدن و ندامت دستگیر شدگان سازمان انقالبی این تحلیل غلط از جامعه ایران هم دلیل و هم
بهانه خوبی برای ندامت بود .
دلیل از آن رو که وقتی واقعیت های جامعه را در ساواک جلو روی دستگیر شدگان می گذاشتند خلع سالح
می شدند .و بهانه که پوش خوبی برای ندامت بود و به آسانی می شد تحلیل غلط و دور از واقعیت رادلیل
بریدن شمرد که بواقع این گونه نبود  .و در جای خود روی این مسئله کمی خم خواهیم شد که چرا رهبران
درجه اول سازمان همگی به ندامت رسیدند .

بازگشت دوباره به کردستان
در بهار یا تابستان  ۱۳۴۷گروه وارد عراق می شود ۱.الشایی ،علی صادقی،سیامک موید زاده،عطا و ایرج
کشکولی،سیاوش پارسا نژاد،خسرو صفایی و محسن خاتمی در این گروه بودند.
گروه در عراق بود که مطلع می شود در اردیبهشت ۱۳۴۷اسماعیل شریف زاده و عبداهلل معینی و پیشمرگه
هایشان کشته شده اند و مال آواره در مرداد ۱۳۴۷دستگیر وکمی بعد اعدام شده است .
با این همه گروه تصمیم می گیرد در کردستان بماند و پایگاه شورشی را بر پا کند .اما در مدت  ۲سال
موفقیت چیزی نزدیک به صفر است پس گروه تصمیم می گیرد به اروپا بر گردد .

علت شکست چه بود
سازمان انقالب در نقد حزب توده ،نرفنت رهبری حزب را به داخل کشور نشان از بی عملی و اپورتونیسم
حزب می دانست اما خود در عمل نیز موفق نشده بود پایگاهی در داخل داشته باشد  .پس مشکل کار در
جای دیگری بود .
»دشواری کار در استبداد و خفقان موجود در جامعه ایران بود «.۲
در همین سال ها گروه های داخل کشور مثل محفل غفور -اشرف و محفل مسعود -پویان به همین نتایج
رسیده بودند و بازگشایی صحنه را در مبارزه مسلحانه می دیدند.

حرکت بسوی ایران
با شکست در بر پایی کانون شورشی در کردستان سازمان تصمیم می گیرد نیروهایش را بداخل کشور
بفرستد .و پایگاهی در بین کارگر های خلیج بزند که این کار نیز بجایی نمی رسد .
در ایران الشایی با سیروس نهاوندی تماس گرفت  .و این در روزگاری بود که نهاوندی با یک فرار
ساختگی از زندان بیرون آمده بودو »سازمان آزادیبخش خلق های ایران«را درست کرده بود  .نهاوندی در
کنفرانس تیرانای سازمان انقالبی از اعضا کنفرانس بود و جز تیمی بود که برای آموزش نظامی به کوبا رفته
بود .
سیروس چون دیگران به تز بازگشت رهبران باور داشت  .در ایران دستگیر و بخدمت ساواک در آمد  .از
بیمارستان با کمک ساواک گریخت و با ایجاد یک تشکیالت دروغین سعی در جمع آوری نیرو کرد .و ضرباتی
جدی به جنبش زد

تز بازگشت ؛درک غلط
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منتقدین حزب توده که بیشتر با همان خط و خطوط حزب توده به جهان می نگریستند تا به آخر نتوانستند
به نقد مارکسیستی حزب دست یابند .پس به بیراهه رفتند  .یکی از این بیراهه ها تز بازگشت رهبری به داخل
کشور بود .
حزب توده اگر تمامی عمرش به خطا بود در بازگشت رهبری بداخل کشور درست فکر می کرد  .هر چند در
همین دوران از طریق عباس شهریاری و تشکیالت تهران عده ای را با همین درک غلط به کام مرگ فرستاد .
وبرای ساواک خوراک تبلیغاتی درست کرد .
مشکل حزب توده و منتقدین توده ایش در آن بود که درک درستی از جامعه ایران در آن روزگار
نداشتند .روزگار عوض شده بود و مبارزه ،سازمانی دیگر و کدهای اخالقی دیگری می طلبید .
خیانت رهبری حزب توده آن گونه که منتقدینش می گفتند فرار رهبری نبود  .اتفاقا ً درک نادرست در عقب
نشینی حساب شده یکی از ایراد آن حزب بالاشکال بود .
باید در شرایط بعداز کودتا که توازن قوا به ضرر حزب تغییر کرده بود رهبری و کادر های شناخته شده و
کلیدی از دسترس توپخانه پلیس سیاسی خارج می شدند و قریشی مسئول کمیته ایالتی تهران بدرستی به
رهبری خارج کشور توصیه می کند رهبران را خارج کنید  .اما بدنه لخت و فرسوده حزب قادر نبود واکنش
درست و بموقع از خود نشان دهد .
سازمان انقالبی از زاویه غلطی حزب را نقد می کرد پس جای آن داشت که با فرق سر بزمین بخورد .

نخستین نشانه ها ی تردید
چند نشست بی حاصل با سیروس نهاوندی و تالشی بی حاصل برای وصل به جامعه شدیدا ٌ بسته .
الشایی از این دوران این گونه یاد می کند»:نه پایگاه اجتماعی ،نه نفوذی میان کارگران و نه امکان ارتباط
با رفقای قدیمی«مسئله اصلی نداشنت ریشه در جامعه بود ۳.
الشایی بعنوان رهبر سازمان انقالبی بعد از  ۲ماه بجایی می رسد که حزب توده درآن جااز مدت ها جا
خوش کرده بود.پس مشکل اپورتونیسم کمیته مرکزی نبود ،مشکل جایی دیگر بود .
مشکل در جامعه بسته ای بود که دیکتاتوری تمامی راه های آن را بروی نیروی پیشتاز بسته بود و
پیشاهنگ باید برای رسیدن به توده و طبقه راهی باز می کرد  .اما چگونه؟تمامی راز ماجرا در این بود.
نخستین اختالف با پرویز واعظ زاده شکل گرفت  .پرویز معتقد بود باید ادامه داد و الشایی معتقد بود این
راه بجایی نمی رسد .
فکر تماس با سیاوش پارسا نژاد و بیژن قدیمی که به ایران باز گشته و بعد از دستگیری تواب شده بودند
از این زمان در ذهن الشایی شکل گرفت که واعظ زاده مخالفت کرد .

دستگیری
در مراجعه به بنگاه های مسکن توسط ساواک مشکوک تلقی می شود و دستگیر می شود .
الشایی لو رفنت اش را توسط سیروس نهاوندی رد می کند که پذیرفتنی نیست  .بدون شک از همان
نخستین دیدار با نهاوندی او در تور ساواک بوده است  .بهر روی عامل دستگیری اهمیت زیادی ندارد مهم
خود دستگیری است .و آن چه از این پس اتفاق می افتد .
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نخست نفس به نفس الشایی می رویم تا ببینیم خود او این پروسه را چگونه روایت و توجیه می کند و بعد
مکث می کنیم روی تبیین او از این حادثه .

مصاحبه الشایی
قبل از آن که به روایت امروز او به کارنامه اش نگاه کنیم،ببینیم الشایی در مصاحبه اش در سال  ۵۱چه
می گوید:
الشایی نخست از دینی می گوید که برگردن اوست و باید آن را ادا کند .هنوز فکر می کند رهبر سازمان
انقالبی است و باید گله هواداران را به راه راست هدایت کند  .راهی را که او یافته است و بجای گمراهی
پیشین رو به روشنایی و حقیقت دارد .ببینیم خود در مورد این راه چه می گوید .
الشایی نخست از زندگیش می گوید ؛تولد،تحصیل ،سفر به فرنگ ،توده ای شدن و انشعاب از حزب توده و
در آخر از قرار گرفنت در رهبری یک سازمان انقالبی معتقد به مبارزه مسلحانه با الگو برداری از انقالب چین
 .و باز گشت به ایران و برخورد با واقعیاتی که نشان از از بین رفنت فئودالیته و رشد و ترقی و سیادت ملی در
ابعاد ملی و منطقه ای داشت  .و این رویارویی توهم با واقعیت راهی نداشت تا بنفع واقعیت فرو بریزد و حاال
او از دیگران می خواهد که آن گونه با سخنان او برخورد نکنند که او با سخنان نیک خواه و دیگران برخورد
کرد .
الشایی حرف جدیدی برای گفنت ندارد همان را می گوید که نیکخواه و پارسانژاد پیش از او گفته اند و
طرفه آن است که بعد از گذشت سال ها در مصاحبه بلند باالیش با شوکت چیزی جز همان مصاحبه را تکرار
نمی کند

نامه پرویز واعظ زاده به سازمان انقالبی در مورد الشایی
قبل از آن که راستی ها و ناراستی های نظرات الشایی را پژوهش کنیم الزم است نگاهی بکنیم به نامه
پرویز واعظ زاده کسی که لحظه به لحظه قبل از دستگیری و مصاحبه با الشایی بوده است .
واعظ زاده بریدن الشایی را چنین جمع بندی می کند :
-۱تسلیم بخاطر حفظ خود زیر فشار ساواک بخاطر ضعف ایدئولوژیک.
تا چند ساعت قبل از دستگیری کوچک ترین بحثی در این موارد نداشته است
 -۲طرز رفتارش بگونه ای بود که ایجاد ظن و گمان می کرد و به تذکرات وقعی نمی نهاد
-۳از آمدنش به ایران خوشحال نبود و بنظر می رسید بنابه ماموریت محول شده به ایران آمده است .
 -۴برخوردش در دیگر کار ها بنابر انجام وظیفه بود نه میل و شوق باطنی
-۵درک و شناختش از مارکسیسم و اخالق مارکسیستی سطحی و کتابی بود
 -۶دربحث ها روی مسائل متمرکز نبود و نمی شد فهمید در مغزش چه می گذرد .
 -۷این اواخر شدیدا ً عصبانی بود و نمی شد با او بحث کرد
 -۸او خودش را تحت فشار احساس می کرد .
جمع بندی کنیم :نامه پرویز واعظ زاده با آن چه که الشایی در مصاحبه اش می گوید بهم نزدیک است .
الشایی توان تحمل شرایط مبارزه در ایران را نداشت .پس همانطور که خود می گوید فروپاشی آغاز شده بود
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راستی ها و ناراستی ها
الشایی از بدو ورود بمدت ۲روز بشدت شکنجه می شود تا به حرف در آید و خودرا معرفی کند  .از این جا
ببعد تصمیم می گیرد وارد معامله شود.نخست ببینیم روایت او از بازجویی هایش چیست:
»-۱می خواستند از گذشته ام اظهار پشیمانی کنم .برای افشای اسامی رفقایم فشار نمی آوردند .
-۲دو راه داشتم :خودکشی یا سازش
 -۳با پذیرش این که شکست خورده ام راه دوم را انتخاب کردم
 -۴نمی خواستم با مرگم عده ای را تشویق کنم تا راهم را ادامه بدهند  .مسئولیت چنین کاری را نمی
توانستم بپذیرم
 -۵از سوی دیگر زندگی یعنی امید ،یعنی پیدا کردن راه ،یعنی تالش دوباره«
با بودن سیروس نهاوندی ساواک نیازی به فشار زیاد برای اسامی فعالین سازمان نداشت .کلیه اسامی
نزد ساواک محفوظ بود  .سیروس نهاوندی پیشاپیش زحمت کار را کشیده بود .پس از این زاویه روی الشایی
فشار زیادی نمی آوردند .
ساواک تجربه نیکخواه و پارسا نژاد و دیگرانی از این دست را داشت و حدس می زد این طایفه همگی از
یک قماشند پس فشار را روی ندامت گذاشته بود وتا اینجا حرفی نیست .

یک پرسش کلیدی
قبل از آن که پیش تر برویم باید کمی روی یک پرسش کلیدی خم بشویم و ببینیم چرا تمامی رهبران
دستگیر شده سازمان از جمله پرویز نیکخواه ،سیاوش پارسا نژاد ،بیژن قدیمی ،کورش الشایی و عباس
میالنی به ندامت و همکاری رسیدند .؟
ارزیابی ساواک چه بود؟
چرا ساواک از لحظه نخست دستگیری فشار را روی ندامت و همکاری گذاشته بود .؟
چرا در مورد چریک های فدایی خلق از این تاکتیک سود نمی برد؟
بدون شک ساواک یک شکاف درسازمان انقالبی پیدا کرده بود  .آن شکاف چه بود؟
تحلیل غلط از جامعهدور بودن زمانی زیاد از ایران وبی اطالعی ازتحوالت اساسی در ایرانپایگاه طبقاتی کسانی که برای تحصیل به اروپا می رفتند؛اقشار مرفه جامعه-درک غلط از میزان فشار ساواک نسبت به دستگیر شدگان

یک نکته مهم :عدم صراحت
الشایی به نکته مهمی اشاره می کند و از آن می گذرد.
از ورود به ایران تا زمان دستگیری چیزی حدود  ۲ماه الشایی به غلط بودن انتقال رهبری به ایران پی می
برد و کم کم احساس پوچی و یاس وسرخورده گی می کند .اما جرئت آن را ندارد که این حقیقت را بازگو کند
در حالی که او در نوک هرم رهبری سازمان انقالبی است  .الشایی می گوید» :اگر پرویز واعظی چون او می
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اندیشید بازگشت به اروپا و تجدید نظر در» تز بازگشت رهبری به ایران« آسان بود «.
جدا ازآن که الشایی کم آورده است و توان تحمل شرایط را ندارد و یابه درک عینی تری از شرایط رسیده
است  .این فضا وجود نداشت تا بدون خوردن انگ ،کسی با قامتی کشیده بایستد و بگوید :در توانم نیست که
در این جایگاه در خدمت جنبش باشم .
جنبش سیاسی از این سعه صدر تهی بود که بپذیرد هر کس باندازه توانش در خدمت انقالب باشد  .و به
توان آدم ها بار ارزشی و اخالقی ندهد تا همه آزاد باشند همان که هستند نشان بدهند.
الشایی اگر در گفته هایش صادق باشد و نخواهد بریدن بعدیش را زمینه چینی کند .توان تحمل شرایط را
نداشت و باید هر چه زودتر به اروپا برمی گشت .

نکته دوم:انتخاب دشوار یا دشواری انتخاب
با دستگیری ،الشایی در مرز بین دو انتخاب قرار می گیرد  .انتخابی که تا دیروز یک امر ذهنی بود و هم
اکنون یک امر عینی و انضمامی شده بود .
انتخابی بغایت مشکل و دشوار .انتخابی که به جد نه الشایی و نه دیگران به آن نیندیشیده بودند  .وحاال
روی میز زندگی او بود .اعدام یا اگر شانس می آورد و خواهرش که در دربار کار می کرد اعمال نفوذ می کرد
حبس ابد بود .
الشایی درست می گوید »؛انتخاب دیگری نداشت  «.اینجا مرزی بود که یا باید روحش را نجات می داد
یا جسمش را  .او روحش را به شیطان فروخت تا جسمش را نجات دهد.
تا اینجا الشایی را می فهمیم  .اما وقتی می گوید»:نمی خواستم با مرگم عده ای را تشویق کنم تا راهم
را ادامه دهند و من مسئولیت این کار را نمی پذیرفتم «و یا این که» زندگی یعنی امید ،یعنی پیدا کردن
راه ؛«الشایی را نمی فهمیم .
راه مبارزه چه ربطی به الشایی دارد .مگراین راه در انحصار الشایی بوده است که از راه خودش حرف
می زند  .مبارزه برای جهانی بهتر ارث پدری کسی نیست  .قطاری است که در هر لحظه یکی سوار می شود
و یکی پیاده می شود .
و زندگی یعنی امید که یک گزاره بی ربطی در این کانتکست است یعنی چه  .کدام راه؟ راهرو و راهبر
کیست  .؟
اشکال از این جا شروع می شود  .آدمی قدم در راهی بیراهه می گذارد .در مقابل خلقش قرار می گیرد
پشت پا به آرمان های انسانی و انقالبی می زند وچون می داند حقیقت ماجرا چیست و عمل او در سنجش
تاریخی بین انقالب و ضد انقالب کجاست به ریسمان پوسیده توجیه متوسل می شود .
ادامه دهیم:چند پرسش
 -۱مگر با تسلیم شدن اودیگران نجات می یابند
-۲چرا دستگیری به معنای شکست و نادرستی راه است
الشایی بخوبی می دانست که جنبش انقالبی با کسی که به دشمن تسلیم می شود چه برخوردی می
کند  .نیکخواه پدر معنوی سازمان انقالبی و تسلیم شدن او به دشمن و واکنش جنبش مقابل چشم او بود .با
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مهر خائن بر پیشانی او اورا به زباله دان تاریخ می اندازند و از او می گذرند و راهشان را ادامه می دهند .
جنبش به حرف های پرویز نیکخواه که بزرگتر از او بود اعتنا نمی کند .این امری نبود که از چشم
الشایی دور مانده باشد .
نکته دوم رابطه شیوه مبارزه و عین مبارزه است  .درستی و نادرستی تحلیل و تاکتیک مبارزه که ربطی به
درستی خود مبارزه ندارد.مگر این که به این نتیجه برسیم که مبارزه با رژیم شاه غلط است و شاه و رژیم او
نه تنها ضد انقالبی نیست که انقالبی است  .نه تنها دیکتاتور نیست که دموکرات است .خالصه باید بر بستر
تحلیل حاکمیت به حرکت در درون رژیم  ،در بین جناح های حاکم رژیم برسیم  .آیا براستی رژیم شاه چنان
رژیمی بود .و اگر بود چگونه الشایی در مدت یک دهه نفهمید اما در مدت کمتر از  ۳روز به این حقیقت بزرگ
رسید  .و آیا کسی این شعبده را از او باور می کرد .

درک مکانیکی ؛درک دیالکتیکی
منتقدین حزب توده حزب را از زاویه غلطی نقد کرده بودند.نرفنت رهبری حزب بداخل کشور را دلیل تسلیم
طلبی رهبری می دانستند و حاال خود در چاهی که کنده بودند افتاده بودند.
بسته بودن فضای حرکت برای حزب فعالیت را به شیوه احزاب سنتی ناممکن کرده بود  .این را بهتر از هر
کس حزب توده می دانست  .اما اپورتونیسم اخالقی حاکم بر حزب اجازه نمی داد به آن اعتراف کند و بدنبال
راه های نویی باشد .همچنان که وقتی چریک ها با نگاهی دیگر و سازمانی دیگر حرکت را آغاز کردند حزب
بجای همگام و همدلی کار شگنی و فسادش را آغاز کرد .
کار حزب در این دوران انتقال آگاهی و تئوری انقالبی به داخل کشور بود  .باید خوراک فکری به مبارزین
داخل کشور می رساند تا آن ها خود هسته های انقالبی را شکل بدهند و در پروسه فعالیت خودرا متشکل
کنند .
در ک مکانیکی از انتقال رهبری بداخل کشور ،فرستادن نیروها به دم گلوله توپ بود که حاصلش بی
حاصلی بود .

شهادت ؛تزویر پنهان
الشایی می گوید»:شهادت برای رسیدن به هدف ریشه های خود خواهانه دارد.این که شهید معیاری بشود
برای درستی یک راه درآن نوعی تزویر نهفته است… ما حق نداریم مردم را به راهی بکشانیم که جنگ انقالبی
در گیرد و هزاران نفر کشته شوند تا نسل آینده خوب زندگی کند .چه کسی این حق را بما داده است
….چنین اقدامی قابل بخشایش نیست «.
چه کسی می گوید برای رسیدن به هدف باید شهید شد و چه کسی می گوید ،شهید دادن و شهید شدن
دلیل حقانیت راه است.و چه کسی می گوید پیشاهنگ با راه اندخنت جنگ انقال بی می خواهد نسل آینده
خوشبخت شود .
براستی ریشه این واژگونگی در اندیشیدن کجاست .؟

عمل قهرمانی یا نارودنیک بازی
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اشکال اپورتونیسم از همان آغاز در این بود که ناقهرمانی خودش را با نفی قهرمانی توجیه می کرد  .پس
عمل قهرمانی نارودنیک بازی نام گرفت  .و مقاومت و گذشنت از جان در راه دفاع ازآرمان و کرامت های
انسانی رومانتی سیسم انقالبی نامیده شد.
قهرمان تاریخ را نمی سازد این را هر بچه مکتب نرفته ای که یکی دو روز از کوچه مارکسیست ها عبور
کرد ه است می داند  .اما عمل قهرمانی در تاریخ نقش خودش را ایفاکرد ه است و خواهد کرد.
شهادت امری نیست که کسی بدنبال آن برود این دنبال کردن عملی سادیسمی است.
شهادت امری است که به پیشاهنگ تحمیل می شود .
در روزگاری که توده و طبقه در میدان نیست و پیشاهنگ در گوشه رینگ گرفتار می شود و راهی جز زانو
زدن و مردن ندارد،راهی نیست جز شهادت .
اما الشایی برای تخطئه کردن مقاومت متوسل می شود به بی ارزش کردن شهادت و مغلطه .
مغلطه براستی چیست .؟شهادت بعنوان یک عمل قهرمانی در زمانی که مجبوری به خود و آرمان خود
خیانت بکنی یا بمیری چه ربطی دارد به شهید سازی و چه ربطی دارد به حقانیت تراشی برای درستی خط و
تحلیل.
انصاف آن است که اگر جسارت عمل قهرمانی را نداریم شهامت احترام به عمل قهرمانی را داشته
باشیم .
از یاد نبریم که آن حزب بال اشکال آنقدر عمل قهرنانی را نفی کرد که در روزگاری که خود بیش از هر
زمان دیگر به عمل قهرمانی احتیاج داشت دست و کیسه اش از عمل قهرمانی تهی وخالی بود .

شکنجه ؛عامل اصلی یا کاتالیزور
الشایی می گوید »:قبل از دستگیری از همه چیز سرخورده و بدبین شده بودم  .در این افسردگی روانی
خودرا بمعنای واقعی کلمه بیچاره می دیدم…با اعتراف به شکست و با رسیدن به بن بست حقیقت آغاز می
شود شکنجه واهانت فرعی است «
پرسشی که از الشایی می شود این است که»پیش از دستگیری تو ،سیاوش پارسا نژاد و نیکخواه و
چندتن دیگر که مصاحبه کرده بودند چرا نظر آن ها ترا بخود نیاورد « والشایی می گوید »:نمی خواستم باور
کنم تا هیوالی واقعیت  ،مقابلم قرار گرفت«.
نمی توان فهمید که چه عاملی الشایی را منع می کرد از این که عطای مبارزه را به لقایش ببخشد و راه
فرنگ را پیش گیرد و دنبال زندگیش برود  .اگر شرایط این قدر کشنده بود چرا افسار شتر را رها نمی کرد و
دنبال کارش نمی رفت .
آن وقت اگر در فرنگ اعالم می کرد که مبارزه با رژیم شاه و یا هر رژیمی دیگر غلط است الاقل دیگران
موظف بودند به عقیده او هر چند غلط با احترام بر خورد کنند و آن وقت راه باز بود که بیاید و با احترام
بیشتری در رژیم شاهنشاهی صاحب جاه ومال شود .
این چه حقیقتی است که از سلول انفرادی و کابل و آپولو بیرون می آید .؟ و چه کس این اعتراف را از او
یا هرکس دیگرمی پذیرد
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همان طور که او از پدرمعنویش پرویز نیکخواه نپذیرفت .و حرف های دیگر رفقایش مثل پارسا نژاد را
بمثابه خزعبالتی زیر شکنجه رد کرد .

نیکخواه و مصاحبه
الشایی می گوید»:نوشته ی مرا در اختیار پرویز نیکخواه گذاشته و در باره محتوی آن با او مشورت کرده
بودند…نیکخواه آن منت را خوانده بود و آن را نوشته ای دل انگیز ارزیابی کرده بود ….در جریان مصاحبه
خواسته شد در مورد کنفدراسیون صحبت کنم مخالفت کردم و گفتم باید با نیک خواه صحبت کنم ….و گفت
گو تلفنی انجام گرفت«ص ۲۰۹
نیکخواه بعنوان لیدر اصلی سازمان انقالبی و پدر معنوی الشایی در این روز گار جزء مشیر و مشار
ساواک است  .غالمحسین ساعدی در مصاحبه ای که ساواک می خواست از او بگیرد رد پای نیکخواه را می
بیند .در این جا هم الشایی به صراحت از نقش نیکخواه پرده بر می دارد .

اصرار بر خیانت
الشایی در پاسخ پرسشی که از او می پرسد اگر از دریچه امروز به دیروز نگاه کنی انجام آن مصاحبه
درست بود ؟ به صراحت می گوید»:درست بود و از این بابت احساس پشیمانی نمی کنم «ص۲۱۴
مارکس در جایی می گوید :شرم یک احساس انقالبی است .اما نمی گوید :بشرط آن که جسم و جانت به
الشه گندیده اپورتونیسم آلوده نشده باشد .
مشکل الشایی جماعت از آن جا شروع می شود که بجایی می رسند که باید بر سر جانشان معامله بکنند
یا نکنند  .یکی می شود خسرو گلسرخی و می گوید  :من بر سر جانم چانه نمی زنم  .اما الشایی می زند .تا
این جا الشایی را می شود فهمید و برایش دلسوزاند  .مبارزی که روحش را برای نجات جسمش به شیطان
می فروشد .اما وقتی سعی می کند این زبونی را توجیه تئوریک کند و حتی بدتر از موضع طلبکار با جنبش
برخورد کند دیگر دل آدمی به حال موجودات فرومایه ای چون او و امیر فطانت نمی سوزد .

یک بیماری؛جاه طلبی
الشایی بعد از آزادی به سمت طبابت یا کار هایی از این دست نمی رود و سعی می کند با نزدیک شدن
هر چه بیشتر با حکومت مثل شرکت در کمیته نگارش  ۵۰سال تاریخ شاهنشاهی خودرا به هرم باالیی
سیاست ایران نزدیک کند .و می گوید »:هنوز جا پایی پیدا نکرده بودم  .من همیشه سیاسی بودم و عدم
شرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی برایم مثل مرگ بود .
…کاری بی طرفانه و بدون شرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با خلق و خوی من جور در نمی
آمد؛ص۲۵۲
…خیلی ها کار مرا مشاطه گری رژیم می دانستند …نتیجه کاری که می کردم از اتهاماتی که می زدند
مهم تر بود
…در یک نظام استبدادی بین معلم مدرسه و وزیر فرهنگ من وزارت فرهنگ را انتخاب می کردم چون با
شخصیت و خصوصیاتم بهتر جوردر می آید… تصمیم گیرنده هستی نه دنباله رو
…من برای خودم تعهد سیاسی قائل بودم
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…پشتیبانی دربار راه ورود مرا به مناطق ممنوعه باز می کرد
…قدرت وسیله ای برای رسیدن به یک هدف است  .برای پیشبرد اصالحات نیاز به قدرت داری«
بیماری جاه طلبی دست از سر امثال نیک خواه و الشایی بر نمی دارد .در وهله نخست سازمان انقالبی
حاال که نشد کنیز مطبخی که در دسترس هست  .و تالش برای یافنت جا پایی در هرم قدرت  .اگر این بیماری
العالج جاه طلبی نام ندارد پس چه باید آن را بنامیم .

کار نامه الشایی
از بقیه زندگی الشایی می گذریم .از روز آزادی خفت بار و ننگین او دو راه درپیش روی اوبود :
رفنت در سایه و در پیش گرفنت یک زندگی آرام و دور از سیاست تا زمان بعنوان مرهمی تمامی زخم ها یخیانت او را برپیکر جنبش از یاد ببرد  .کاری که سیاوش پارسا نژاد کرد  .و مسئول آمبوالنس های تهران
شد
راه دوم رفنت هر چه بیشتر بسوی منجالب خیانت و دست در کاسه شدن با دیگر جانیانی که بر سر سفره
ملت غاصبانه نشسته بودند .و دهن کجی به جنبش انقالبی که او در این سوی مبارزه هم مورد توجه و در
راس است .و او در این بازی سرنوشت پیروز نهایی است .
الشایی این حکم نهایی تاریخ را فراموش کرد که اگر در سمت درست تاریخ نبودی هر جا که خواهی باش
در روز داوری تاریخ و مردم به سختی در مورد تو قضاوت خواهند کرد .و ترا رهایی نخواهد بود تا آن زمانی
که شتر بار بر زمین نهد و زمین آرامش بگیرد .
با این همه کارنامه الشایی را باید در دو سطح بررسی کرد و در واقع ما با دو الشایی رو بروئیم ؛یک
الشایی قبل از دستگیری و یک الشایی بعد از دستگیری.

الشایی نخست
الشایی نخست روشنفکری است انقالبی که برای بهروزی مردم خودرا به آب و آتش می زند با کمی ها و
کاستی های خودش.این مرحله تا روز دستگیریش ادامه دارد .و باید از حضور او در جبهه انقالب قدردان بود
اما الشایی دوم موجود شکسته ای است که از کارخانه ساواک بیرون آمده است .اپورتونیستی که برای
نجات جانش روحش را به شیطان فروخته است و حاال تالش دارد تا در بین اجنه و شیاطین برای خود جایی
پیدا کند و به جاه طلبی هایش پاسخی در خور بدهد .و خودرا به هر لجنی آلوده می کند تا جاپایی بیابد  .و
در آخر با سقوط اربابانش به خارج می گریزد تا زندگی کسالت بارش را به پایان برساند و چون فرصتی می
یابد تا ادای دین کند  .جبران مافات کند فرصت را از دست می دهد و بر صورت حقیقت پنجه می ساید و در
لباس یک طلبکار نه تنها از گذشته خود عذر خواهی نمی کند بلکه طلبکارنه به سراغ تاریخ می رود .
دریغا که سعادت نصیبش نمی شود در واپسین روزهای عمرش از گذشته اش فاصله بگیرد و از تاریخ
طلب بخشش کند .وبرای آیندگان آن چه را که بر او رفته است بدرستی بازگو کند تا نوری باشد بر تاریکی
های تاریخ و روح آدمی .
الشایی در مصاحبه اش با شوکت چهره دیگری از امیر فطانت نشان می دهد .و این شانس را از خود
می گیرد که با برخورد صادقانه اش در روزهای پایانی عمرش جنبش انقالبی به او با دیده مالطفت بنگرد و او
225

را به خاطر دوران نخست طالیی زندگی اش ببخشد .

نکته ای پایانی
سرنوشت رهبران سازمان انقالبی از زاوایه دیگری آموزنده است .سازمانی که با حمایت مالی و
ایدئولوژیک چین و نیروهای بسیار وقتی رهبرانش به داخل کشور آمدند شرایط پلیسی بحدی بسته بود که
قادر نبودند قدم از قدم بر دارند و نتوانستند یک خانه اجاره کنند و در نخستین گام اسیر شدند و در اسارت
هم زانو زدند .و سپر انداختند  .این در روزگاری بود که چریک های فدایی در سراسر ایران حضوری زنده و
ملموس داشتند و نام حمید اشرف خواب را در چشم شاه به کابوسی تلخ بدل کرده بود .
دریغا که اپورتونیسم سخنور از انصاف بهره ای نبرده است .

زیر نویس:
-۱حمید شوکت:گفتگو با کورش الشایی؛نگاهی از درون به جنبش چپ ایران  .نشر اختران سال۱۳۸۶
-۲یک نکته
در ذکر تاریخ ها دقت الزم بعمل نیامده است.
کنفرانس وسیع کادر ها و مسئولین در تابستان  ۱۳۴۶در بلژیک برگزار شد.
نشست وسیع رهبری در تابستان ۱۳۴۷برگزار شد .در این نشست تصمیم گرفته می شود الشایی برای
تماس با شریف زاده به کردستان برود .
در صفحه ۱۴۶کشته شدن شریف زاده ومعینی اردیبهشت ۴۷و مالآواره مرداد  ۱۳۴۷ذکر می شود که این
با سفر  ۸ماهه الشایی نمی خواند
 ۸ماه در مجموع سفر الشایی طول می کشد و او به ایتالیا بر می گردد  .که در واقع باید سال  ۴۸باشد .
تیر  ۱۳۴۹ویژه نامه کردستان منتشر می شود که بقلم الشایی است و این در زمانی است که الشایی در
اروپا است پس سفر دوم باید بعد از این تاریخ باشد .اما در صفحه  ۱۴۵شوکت از قول ایرج می گوید در
بهار یا تابستان  ۱۳۴۷گروه به کردستان رفت.
 -۳همان کتاب ص۱۶۵-
-۴همان کتاب ص۱۸۵
سند شماره  ۱۰همان کتاب کیهان هوایی  ۹دی ۱۳۵۱-سند شماره -۱۱همان کتاب .نامه پرویز واعظی به سازمان انقالبی
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سازمان انقالبی
حزب توده و سازمان انقالبی
نخس®ت ب®بینیم ک®ه ح®زب ت®وده نس®بت ب®ه ای®ن ان®شعاب چ®ه ب®رخ®وردی داش®ت و ارزی®اب®ی ن®های®ی ح®زب از ای®ن ان®شعاب
چه بود.
کیانوری در خاطراتش بدین گونه این انشعاب را روایت می کند:

اخراج آن سه تن
اح®مد ق®اس®می در پ®لنوم ده®م ح®زب از م®وض®ع ح®زب ک®مونیس®ت آل®بان®ی ک®ه در واق®ع م®وض®ع ح®زب ک®مونیس®ت چ®ین ب®ود
دف®®اع م®®ی ک®®رد .ک®®ه م®®وض®®ع ه®®ر دو ح®®زب ب®®رخ®®الف م®®وض®®ع ح®®زب ک®®مونیس®®ت ش®®وروی ب®®ود .در پ®®لنوم  ۱۱ق®®اس®®می ب®®ه
دف®®اع س®®رس®®ختان®®ه از م®®وض®®ع ح®®زب ک®®مونیس®®ت چ®®ین پ®®رداخ®®ت .دک®®تر ف®®روت®®ن و س®®غای®®ی و ک®®ادره®®ای®®ی م®®ثل پ®®والددژ ب®®ه
آنها پیوستند.
در جریان پلنوم  ۱۱دانشیان پیشنهاد اخراج داد که مورد موافقت اکثریت کمیته مرکزی قرار نگرفت چرا که
آنها عملی ضدحزبی مرتکب نشده بودند .و عالوه بر این اسکندری برای عزل رادمنش ودبیر اولی خود نیاز به
رأی فروتن و قاسمی داشت.
دانشیان و جودت و دارودسته آنها جلسه کمیته مرکزی را ترک کردند .و گفتند یک حزب با دو ایدئولوژی
ممکن نیست .و باالخره در جلسه بعدی موافقین رأی های خود را پس گرفتند اول اسکندری بعد کامبخش و
بعد کیانوری۱.

علت جدایی آن سه تن
ک®یان®وری ب®رای®ن ب®اور اس®ت ک®ه» ع®لت ج®دای®ی اف®رادی چ®ون ک®شاورز ،ق®اس®می ،ف®روت®ن و غ®یره ب®نبس®ته®ای ش®خصی
بود .و این عمل آنها علت تئوریک نداشت .آنها در چهار موضع با هم شریک بودند:
 -۱شوروی سوسیال امپریالیست شده است،
 -۲چین مرکز انقالب جهانی است،
 -۳رهبری حزب توده خائن است
 -۴باید با جنگ مسلحانه پیروز شد.
چرا متحد نمیشدند چون هر کس می خواست بر دیگری ریاست کند۲«.

دو نکته
نکته نخست:
دراخراج آن سه تن دخالت خشن و آشکار روسها )آن گونه که اسکندری در خاطراتش بیان می کند (.امری
غیرقابل انکار بود .که کیانوری به آن اشاره ای نمیکند .و دیگر آن که نشان داد که مکانیسم درونی حزب به
گونه ای است که جایی برای مبارزه ایدئولوژیک وجود ندارد و کار با جراحی خاتمه می یابد.
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نکته دوم:
تح®لیل ش®خصیتی و اط®الع®ات®ی ان®شعاب ه®ا خ®اص ک®یان®وری و م®تدول®وژی ت®وده ای اس®ت .م®واض®ع م®هم آن س®ه
ت®®ن م®®ثل س®®وس®®یالیس®®ت ن®®بودن ش®®وروی ،ت®®غییر م®®رک®®ز ان®®قالب ج®®هان®®ی ،خ®®ائ®®ن ب®®ودن ره®®بری ح®®زب ت®®وده و غ®®لط ب®®ودن
مشی توده ای ،در قاموس کیانوری اختالفات تئوریک نیست .بلکه آن چه مهم است قدرت طلبی افراد است.

علل انشعاب سازمان انقالبی
کیانوری علل انشعاب سازمان انقالبی از حزب توده را بدین گونه ارزیابی میکند:
»-۱خ®صلت ط®بقات®ی ای®ن نس®ل ج®وان م®قیم اروپ®ا و ام®ری®کا ب®ود .اک®ثر آن®ها ازط®بقات م®رف®ه ی®ا م®توس®ط ج®ام®عه ب®ودن®د.
خ ®®صلت ای ®®ن اف ®®راد م ®®دع ®®ی ب ®®ودنش ®®ان اس ®®ت .آنه ®®ا در دوران اع ®®تالء و پ ®®یروزی ج ®®نبش ،ان ®®قالب ®®ی هس ®®تند در م ®®وق ®®ع
شکست مأیوس ،منفی باف و بهانهگیر می شوند .این خاصیت روشنفکر است.
-۲جاذبه انقالب چین و شعارهای تندو انقالبی مائو
-۳ناراضی بودن تشکیالت از نفوذ ساواک در حزب )برادران یزدی(
-۴ب®ی اع®تمادی وس®یع در ب®ین ج®وان®ان ب®عد از رو ش®دن ج®ری®ان ب®رادران ی®زدی و اب®قاء مج®دد رادم®نش ب®ه ع®نوان دب®یر
اول و مسئول شعبه ایران۶«.

نقش چین و سرویس های اطالعاتی غرب
»س®®رم®®ای®®ه گ®®ذاری اص®®لی روی ای®®ن ج®®ری®®ان از س®®وی چ®®ینی ه®®ا ب®®ود و ال®®بته س®®روی®®سه®®ای اط®®الع®®ات®®ی غ®®رب ن®®یز ن®®قش
مهمی داشتند«.
»م®®همتری®®ن دل®®یل م®®ن ت®®ماس ی®®ک س®®ره®®نگ ام®®ری®®کای®®ی و ک®®شیش مس®®تقر در م®®ون®®یخ ب®®ا مه®®دی خ®®ان®®باب®®ا ته®®ران®®ی در
مونیخ و دادن۲۰۰۰مارک به خانبابا برای انشعاب از حزب توده انتشار نشریه برعلیه حزب و اتحاد شوروی«۷

چند نکته
علت انشعاب بر دو محور اساسی استوار بود ؛همان گونه که خانبابا تهرانی می گوید:
-۱نفی دنباله روی حزب از شوروی
-۲و دوم نفی پاسیفیسم حزب توده.
تحلیل انشعاب از زاویه طبقات و خصلت طبقاتی روشنفکران آن گونه که کیانوری تحلیل می کند .در اولین
گام دچار ضعف استدالل می شود .مگر فرهاد فرجاد ،کیومرث زرشناس ،فریبرز بقایی ،فرهاد عاصمی ،بابک
امیرخسروی ،حسن نظری که توده ای ماندند .و همچنان بر خط دنباله روی حزب از شوروی و پاسیفیسم
رهبری حزب پافشاری می کردند روشنفکر نبودند .مگر از نظر طبقاتی فرقی با مهدی خانبابا تهرانی یا
کورش الشایی داشتند .چرا آنها به انشعابیون نپیوستند و چرا همین توده ایهای مؤمن در سال های بعد
انشعاب کردند .و به همان نتایجی رسیدند که رفقایشان در سالهای ۱۳۴۳رسیدند )بابک امیرخسروی ،فرهاد
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فرجاد بعد از دستگیری رهبران حزب توده در خارج از کشور انشعاب کردند و حزب دمکراتیک مردم ایران را
تشکیل دادند(.
-۲آن گونه که خانبابا تهرانی در خاطراتش می نویسد »:چینی ها در انشعاب هیچ نقشی
نداشتند۸«.داستان یک کشیش و یک سرهنگ که جاسوس بود و در مونیخ بود و می خواست مهدی خانبابا
تهرانی را با۲۰۰۰مارک فریب بدهد .بیشتر به درد داستان های پلیسی در مجله جوانان می خورد تا یک تحلیل
سیاسی از یک انشعاب بزرگ.
شوروی در آن سال ها در سراشیب دوستی و همپیمانی با رژیم های سرکوبگری مثل ایران قدم برمی
داشت .و احزاب کمونیست را به عنون ابزار منافع ملی خود به کار میبرد .این مواضع دیگر قابل قبول برای
اکثریت جوانان انقالبی نبود .تنها کسانی مثل کیانوری به سوسیالیسم واقعا ً موجود ،و تضاد جهانی در
اردوگاه باور داشتند.
پ®®س ان®®شعاب و گ®®رای®®شات ب®®ه چ®®ین را ب®®ای®®د در ج®®اذب®®ه ان®®قالب چ®®ین و داف®®عۀ ش®®وروی و اق®®دام®®ات او جس®®ت وج®®و
کرد.

ترور شاه و نقش سازمان انقالبی
در  ۲۱فروردین سال  ۱۳۴۴رضا شمسآبادی سرباز کاخ مرمر با مسلسل دستی به سوی شاه شلیک کرد
شاه جان به سالمت برد و شمس آبادی کشته شد .به دنبال این ترور عدهای از اعضاء هواداران سازمان
انقالبی دستگیر شدند که معروفترین آنها پرویز نیکخواه بود.

پرویز نیکخواه که بود
پ®روی®ز ن®یکخواه ت®ا س®ال  ۱۳۳۳ع®ضو س®ازم®ان ج®وان®ان ح®زب ت®وده ب®ود .ب®رادر و خ®واه®ر او ن®یز از اع®ضای س®ازم®ان
جوانان بودند.
از س®ال ۱۳۳۳-۳۷ن®یکخواه دی®گر ف®عال®یتی ن®داش®ت و در س®ال ۱۳۳۷ب®رای ت®حصیل ب®ه اروپ®ا رف®ت و در اروپ®ا ب®ه
حزب توده پیوست .و از فعالین حزب در انگلستان بود.
در تشکیل سازمان انقالبی و انشعاب از حزب او از افراد درجه اول این انشعاب بود.
در سال ۱۳۴۲فارغ التحصیل شد و به ایران آمد.
رژی ®®م ع ®®لیرغ ®®م ف ®®عال ®®یت ه ®®ای او در اروپ ®®ا ،اج ®®ازه داد ت ®®ا ن ®®یکخواه در دان ®®شکده پ ®®لی ت ®®کنیک ب ®®ه ت ®®دری ®®س م ®®شغول
شود.

گروه نیکخواه
در سال  ۱۳۴۳نیکخواه با افراد زیر گروهی را به وجود آورد:
 -۱احمد منصوری،
 -۲پورکاشانی،
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-۳رسولی مقدم
-۴شیروانلو
این گروه دو مسئله را در دستور کار خود گذاشته بود:
 -۱کار ایدئولوژیک )تعلیمات و تبلیغات(
 -۲تدارک عملیات پارتیزانی
از ن®®ظر ای®®دئ®®ول®®وژی ای®®ن گ®®روه خ®®ود را م®®ارک®®سیسم ـ ل®®نینیسم ،ط®®رف®®دار ان®®دی®®شه م®®ائ®®و م®®ی دانس®®تند و ج®®زوات و
نشریات حزب کمونیست چین در رادیو پکن را ترجمه و تکثیر می کردند.
از نظر پراتیک کار گروه شناسایی جنگل های شمال و روستاهای آن و تهیه وسایل و لوازم برای عملیات
چریکی بود.

اعضای جدید
تا اردیبهشت سال  ۱۳۴۴گروه توانست افراد دیگری را جذب کند:
 -۱فرحوشی
 -۲اکبرنیا
 -۳تهرانی
 -۴زرینالدینی
 -۵احمد کامرانی
 -۶نوایی

رابطه گروه با شمس آبادی
رابط گروه نیکخواه با رضا شمس آبادی عامل ترور شاه احمد کامرانی بود.

احمد کامرانی که بود
کامرانی در سالهای ۱۳۳۹-۴۲در کاشان از فعالین جبهۀ ملی بود.
ک®ام®ران®ی از دوس®تان دوران ک®ودک®ی رض®ا ش®مس آب®ادی ب®ود و ه®ر دو ع®ضو ح®زب م®ردم ای®ران ب®ودن®د ام®ا ب®ا ب®اال
گ®®رف®®نت ج®®و ض®®دک®®مونیس®®تی در ج®®ناح راس®®ت ج®®بهۀ م®®لی ،ک®®ام®®ران®®ی و ش®®مسآب®®ادی در ک®®اش®®ان از ح®®زب م®®ردم ای®®ران
کنار گذاشته شدند.
ک®ام®ران®ی پ®س از پ®ای®ان ت®حصیالت ب®ه ته®ران آم®د و در ب®خش م®ون®تاژک®ارخ®ان®ه ارج اس®تخدام ش®د در ک®ارخ®ان®ه ارج
کامرانی با محمد منصوری مهندس کارخانه آشنا شد و جذب گروه شد.
پس از مدتی کامرانی از کارخانه ارج اخراج و در جوادیه به همراه طالیی نامی مغازه رادیوسازی باز کرد.
در ای®®ن م®®دت ش®®مس آب®®ادی و م®®نصوری ب®®رای دی®®دن ک®®ام®®ران®®ی ب®®ه م®®غازه او م®®راج®®عه ک®®رده ب®®ون®®د و ط®®الی®®ی ش®®ری®®ک
کامرانی در جریان این ارتباطات قرار گرفته بود.
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رضا شمسآبادی که بود
رض®®ا ش®®مس آب®®ادی دوس®®ت دوران ک®®ودک®®ی ک®®ام®®ران®®ی ب®®ود .ک®®ه ت®®وس®®ط آق®®ای ش®®ری®®ف م®®علم خ®®ود ب®®ه ج®®بهۀم®®لی م®®عرف®®ی
ش®®د .ام®®ا از آن®®جا ک®®ه ک®®ارگ®®ر کش®®باف ب®®ود .ت®®حت ت®®أث®®یر اس®®تاد خ®®ود ک®®ه ک®®ارگ®®ری ت®®وده ای ب®®ود گ®®رای®®شات چ®®پ پ®®یدا
کرده بود .و به خاطر همین گرایشات از جبهۀ ملی اخراج شده بود.
ش ®®مس آب ®®ادی در س ®®ال ۱۳۴۲ب ®®ه ع ®®نوان س ®®رب ®®از م ®®شمول ب ®®ه خ ®®دم ®®ت ش ®®د .و ب ®®ه خ ®®اط ®®ر ان ®®ضباط و خ ®®صوص ®®یات
ممتازش به عنوان سرباز نمونه به کاخ مرمر فرستاده شده بود.

اطالع گروه نیکخواه از ترور شاه
رض®®ا ش®®مس آب®®ادی ه®®یچ گ®®ون®®ه ع®®ضوی®®تی در گ®®روه ن®®یکخواه ن®®داش®®ت .ام®®ا ب®®ه دوس®®ت خ®®ود ک®®ام®®ران®®ی اع®®الم ک®®رد ک®®ه
قصد ترور شاه را دارد.
کامرانی مسئول خود مهندس محمد منصوری را در جریان تصمیم شمس آبادی قرار داد اما منصوری
این حرف را جدی نگرفت و موضوع را به طور سربسته در گروه مطرح کرد و این کار توسط گروه رد شد .اما
از آنجایی که شمس آبادی ارتباطی با این گروه نداشت و گروه نیز قصد او را جدی نگرفتند ،پیگیری به عمل
نیامد.

بعد از ترور
ک®ام®ران®ی دوس®ت ش®مس آب®ادی از ط®ری®ق ج®رای®د در ج®ری®ان ت®رور ش®اه ق®رار گ®رف®ت .ک®ام®ران®ی ب®ه م®سئول خ®ود م®هندس
منصوری مراجعه کرد و از او خواست تا به او پولی بدهد تا مخفی بشود.
م®®نصوری ب®®ه ک®®ام®®ران®®ی ک®®مکی ن®®کرد پ®®س ک®®ام®®ران®®ی ب®®ه م®®علم خ®®ودو ش®®مس آب®®ادی ش®®ری®®ف م®®راج®®عه ک®®رد .و از او
ک®مک خ®واس®ت ش®ری®ف ب®ه ک®ام®ران®ی م®بلغ۳۰۰۰ت®وم®ان پ®ول داد .و ب®ا ای®ن پ®ول ک®ام®ران®ی پ®س از پ®اک ک®ردن خ®ان®ه خ®ود و
شمس آبادی به کاشان گریخت.

پلیس چگونه به سازمان انقالبی رسید
ض®داط®الع®ات ارت®ش ب®ا ب®ررس®ی گ®ذش®ته ش®مسآب®ادی ب®ه ک®ام®ران®ی رس®ید .او را ن®یاف®ت ب®ه م®غازه او رف®ت و از ط®ری®ق
شریک او طالیی به ارتباط او با منصوری رسید .و از طریق منصوری به نیکخواه و گروه او رسید.
دس®تگیری ن®یکخواه و گ®روه او ب®رای پ®لیس ب®ه آس®ان®ی ص®ورت گ®رف®ت .ع®لت آن ای®ن ام®ر ب®ود ک®ه ن®یکخواه و گ®روه او
ارت®باط®ی ب®ا ش®مس آب®ادی ن®داش®تند .و خ®ود را ب®یارت®باط ب®ا ت®رور ش®اه م®یدانس®تند .پ®س ه®یچ اق®دام اح®تیاط®ی ب®رای
هجوم پلیس انجام ندادند.

دادگاه گروه
ب®ازداش®ت گس®ترده پ®س از ت®رور ش®اه در اروپ®ا ان®عکاس گس®تردهای داش®ت .درراب®طه ن®یکخواه ب®ا س®ازم®ان ان®قالب®ی و
فعالیتهای او در کنفدراسیون به رشد و وسعت همدردی و تبلیغات خارجی افزود.
از م®®جام®®ع ب®®ین امل®®للی ب®®رای ن®®ظارت ب®®ر م®®حاک®®مه گ®®روه®®ی ب®®ه ای®®ران آم®®دن®®د .ام®®ا ن®®یکخواه در دادگ®®اه از ش®®کنجه و
ف®®شار در ب®®ازج®®وی®®ی س®®خنی ن®®گفت و دادگ®®اه را ب®®ه ت®®ری®®بون®®ی ب®®ر ع®®لیه ح®®زب ت®®وده و ش®®وروی ت®®بدی®®ل ک®®رد .ن®®یکخواه از
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پاسخ گفنت به هیئت خارجی در مورد نحوه بازجویی طفره رفت.
این دادگاه در آبان  ۱۳۴۴برگزار شد و اکثر متهمان اظهار ندامت و وفاداری به شاه کردند.
در دادگ®اه اول م®نصوری و ک®ام®ران®ی ب®ه اع®دام م®حکوم ش®دن®د و ن®یکخواه اب®د گ®رف®ت و پ®ور ک®اش®ان®ی ب®ه ده س®ال
حبس محکوم شد بقیه حبس های سنگین گرفتند .کیانی و وکیلی نیز تبرئه شدند.
در دادگاه دوم کامرانی و منصوری با عفو شاه ابد گرفتند و ابد نیکخواه به ده سال تبدیل شد۹.

اشتباه سازمان انقالبی
رضا شمس آبادی هیچ ارتباطی به سازمان انقالبی نداشت .بالنتیجه ترور شاه نیز ربطی به سازمان انقالبی
نداشت .سازمان غیرارادی وارد این بازی شده بود .و بخشی از نیروهایش را که در مرحلۀ تدارکاتی به سر
میبردند از دست داد اما سازمان توانست این ضربه را با انتساب غیرمستقیم ترور شاه به خود جبران کند.
ای®®ن ان®®تساب س®®ازم®®ان ان®®قالب®®ی را ب®®زرگ®®تر از ن®®یروی®®ی ک®®ه ب®®ود در ن®®زد ه®®مگان ن®®شان م®®یداد و ه®®مین ام®®ر ب®®اع®®ث
ق®®درت گ®®رف®®نت ه®®رچ®®ه بیش®®تر او ش®®د .و س®®ازم®®ان را در اب®®عاد ج®®هان®®ی م®®طرح س®®اخ®®ت .پ®®س س®®ازم®®ان ت®®ا ت®®وانس®®ت روی
نیکخواه تبلیغ کرد.
از ه ®®مین ج ®®ا اش ®®تباه س ®®ازم ®®ان ان ®®قالب ®®ی ش ®®روع ش ®®د .ن ®®یکخواه و ه ®®مفکران ®®ش در دادگ ®®اه ح ®®ساب خ ®®وب ®®ی پ ®®س
ن®دادن®د .دادگ®اه®ی را ک®ه ب®ای®د ب®ه ص®حنه ن®مای®ش ب®ر ع®لیه رژی®م ش®اه ت®بدی®ل م®ی ک®ردن®د .ب®ه م®تینگی ب®ر ع®لیه ح®زب ت®وده
و ش ®®وروی ت ®®بدی ®®ل ک ®®ردن ®®د .و از ط ®®رح ش ®®کنجه در ب ®®ازج ®®وی ®®ی ن ®®یز س ®®رب ®®از زدن ®®د .و در دادگ ®®اه ن ®®یز اک ®®ثر آن ®®ها اظ ®®هار
ندامت کردند.
سازمان انقالبی باید می فهمید که نیکخواه در سراشیب سقوط پا گذاشته است.
در پ®ای®ان س®ال  ۱۳۴۶ن®یکخواه و م®نصوری ب®ه ب®روج®رد ت®بعید ش®دن®د .در آن®جا س®اواک ب®ا ن®یکخواه ت®ماس گ®رف®ت.
و نیکخواه به خدمت ساواک درآمد.
در اوایل سال  ۱۳۴۹نیکخواه نه در لباس یک نادم بلکه در لباس مدافع رژیم ظاهر شد و به تبلیغات پنج
ساله سازمان انقالبی خط بطالن کشید .و ضربه گیجکنندهای به سازمان انقالبی زد.
م®نصوری و ک®ام®ران®ی ن®یز اظ®هار ن®دام®ت ک®ردن®د و آزاد ش®دن®د .ت®نها پ®ورک®اش®ان®ی ب®ر س®ر م®واض®ع خ®ود ایس®تاد و
اظهار ندامت نکرد.

جمعبندی عمکرد گروه نیکخواه
بیژن جزنی در تاریخ سی سالهاش فعالیت گروه نیکخواه را این گونه جمع بندی می کند:
»-۱ن®یکخواه و ه®مکاران®ش در خ®ارج از ک®شور ب®رداش®تی ذه®نی از م®بارزه در ای®ران داش®تند و م®وق®عیت اج®تماع®ی و
خصوصیت رژیم را نمیشناختند .بنابراین با همین برداشت ها در تهران دست به تشکیل گروه زدند.
-۲ب®®رن®®ام®®ه گ®®روه و خ®®ط م®®شی آن درس®®ت ن®®بود و ت®®جارب ق®®بلی آن را رد ک®®رده ب®®ود .ت®®بلیغات درون گ®®روه®®ی و ت®®بلیغات
چ ®®ینی در پ ®®یرام ®®ون گ ®®روه ف ®®اق ®®د ارزشه ®®ای م ®®بارزات ®®ی ب ®®ود .ش ®®ناخ ®®ت گ ®®روه از ج ®®ام ®®عه و اس ®®ترات ®®ژی ج ®®نگ چ ®®ری ®®کی
دهقانی الگوبرداری نسنجیده ای از تجارب انقالب چین بود.
-۳اع®ضای گ®روه چ®ه آنه®ا ک®ه از خ®ارج ب®ازگش®ته ب®ودن®د چ®ه آن®ها ک®ه در داخ®ل ب®ودن®د س®واب®ق م®بارزات®ی و ب®رخ®وردی
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جدی با دشمن نداشتند و گرایشهای شدید روشنفکرانه آنها را گرد هم آورده بود.
-۴ب ®®رداش ®®تهای ای ®®دئ ®®ول ®®وژی ®®ک گ ®®روه در ج ®®ان ®®بداری و ت ®®بعیت از ن ®®ظرات ح ®®زب ک ®®مونیس ®®ت چ ®®ین ص ®®رف ®®نظر از م ®®سائ ®®ل
ایدئولوژیک در اتحاذ خط مشی و تنظیم برنامه گروه اثر گذاشته و آنان را از درک واقعیت دور کرده بود.
-۵ن®قش ن®یکخواه و تس®لط ف®ردی او ب®ر گ®روه م®ان®ع ت®وج®ه گ®روه ب®ه ک®مبوده®ا و انح®رافه®ای®ش ش®د و در م®رح®له ت®حقیقات
و دادگاه و سپس زندان و ندامت آن را به شدت رساند.
-۶برخورد گروه با واقعه کاخ و عدم درک خطری که گروه را تهدید می کرد و سردرگمی و تردیدهایی که گروه
در برخورد با پلیس داشته به ضعف گروه در مقابل دشمن انجامید .نشانه عدم شناخت دشمن و شیوه های
مبارزه با پلیس سیاسی است.
-۷تبلیغات غیرمنطقی روی فرد ،به کار بسنت رفیق بازی و تعصبات گروهی ،رابطه سازمان انقالبی با نیکخواه
و استفاده از موقعیت او در مبارزه با رقبا در خارج از کشور که منجر به بزرگ کردن بیش از حد نیکخواه شد
عمالً به صورت ضربه ای بر ضد جنبش به کار رفت .در این مورد تبلیغات باید اوالً مبتنی بر شناخت عمیق تر
افراد و به خصوص مبتنی بر سوابق مبارزاتی و آزمایش های عملی آن ها در مقابل دشمن و در لحظات
حساس باشد .ثانیا ً در مورد چنین افراد شناخته شده ای نیز نباید این تبلیغات از حد معینی در گذرد و به
صورت ستایش غیرمنطقی فرد و بزرگ کردن او درآید.
-۸حرکت شمس آبادی که جدا از کنترل و مرکزیت این گروه انجام گرفت .در تشدید گرایشهای قهرآمیز تأثیر
داشت .عمل فدایی شمسآبادی و زندگی و شخصیت او صرفنظر از فعالیت های گروه باید مورد بررسی و
ستایش جنبش قرار بگیرد ،همان طور که ترور منصور میتواند در برانگیخنت شمس آبادی و حرکت شجاعانه
او اثر گذاشته باشد عمل شمس آبادی نیز در تسریع حرکت جنبش و ایجاد جو الزم برای رشد سازمان های
سیاسی و نظامی اثر گذاشت ،نشانه این تأثیر را میتوان در حرکت بارانی دید.
ب®®اران®®ی س®®رب®®از وظ®®یفه ای ب®®ود ک®®ه در ب®®اغ®®شاه در مه®®ر  ۱۳۴۴ن®®فرت خ®®ود را ب®®ا کش®®نت س®®ه س®®ره®®نگ ک®®ه ه®®یچگون®®ه
آشنایی و برخوردی با آنها نداشت نشان داد .بارانی در  ۱۳دی ماه شجاعانه کشته شد۱۰«.

قیام بهمن قشقایی
ای®®ل ق®®شقای®®ی و ره®®بران اص®®لی آن خس®®روخ®®ان و ن®®اص®®رخ®®ان ق®®شقای®®ی در ح®®کوم®®ت م®®لی دک®®تر م®®صدق از ه®®واداران
دکتر مصدق بودند.
در  ۲۸م®رداد ن®یز خس®روخ®ان ب®ا ت®فنگچ®یه®ای ای®ل خ®ود ب®ه ن®زد دک®تر م®صدق رف®ت و از او خ®واس®ت ت®ا ب®ه ش®یراز
بیاید و از آنجا بر علیه حکومت کودتا مبارزه کنند که دکتر مصدق نپذیرفت.
بعد از کودتا نیز حزب توده هیئتی به رهبری خسرو روزبه ،علی متقی ،سرهنگ چلیپا به نزد رهبران ایل
قشقایی فرستاد تا با کمک هم عملیاتی را برعلیه دولت کودتا آغاز کنند .که این عملیات مشترک به دلیل
مخالفت رهبران جبهۀ ملی و فشار مستشاران امریکایی بر سران ایل صورت نگرفت .و خسروخان مجبور شد
راهی مهاجرت شود.
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رابطه سازمان انقالبی با خسروخان
مهدی خانبابا تهرانی قبل از انشعاب از حزب توده با خسروخان ارتباطاتی داشت .که در سایه این رابطه
نشریه باختر امروز به عنوان ارگان جبهۀ ملی در خارج از کشور به کمک روزنامه نگاران توده ای و با سرمایه
خسروخان منتشر می شد.
بعد از انشعاب و تشکیل سازمان انقالبی ،سازمان از سه طریق با خسروخان ارتباط داشت:
 -۱از طریق خانبابا تهرانی،
 -۲از طریق کورش الشایی و فیروز فوالدی
 -۳از طریق عطا و ایرج کشکولی که از خویشاوندان خسروخان بودند.
در س ®®اله ®®ای ۱۳۳۴-۴۴ک ®®ه س ®®ازم ®®ان ان ®®قالب ®®ی ت ®®یم ه ®®ای ®®ی را ب ®®رای آم ®®وزش ن ®®ظام ®®ی ب ®®ه چ ®®ین م ®®یف ®®رس ®®تاد ب ®®ا
خس®روخ®ان وارد م®ذاک®ره ش®د ت®ا ع®ملیات®ی را در م®نطقه ق®شقای®ی ب®رع®لیه ح®کوم®ت ش®اه س®ازم®ان®ده®ی ک®نند خس®روخ®ان
پذیرفت .و تقاضای  ۵۰۰۰قبضه تفنگ و فشنگ کرد.
رض®وان®ی پ®ذی®رف®ت ک®ه ای®ن ام®کان®ات را ب®ه خس®روخ®ان ب®ده®ند و ع®ملیات را ش®روع ک®نند .ام®ا ت®هیه ای®ن ت®جهیزات در
توان سازمان انقالبی نبود .پس این طرح مسکوت ماند.

تماس سازمان با بهمن قشقایی
س®ازم®ان ان®قالب®ی م®ی دانس®ت ک®ه ب®ین اف®راد ای®ل ق®شقای®ی رق®اب®ت ه®ای ای®لی وج®ود دارد .پ®س س®عی ک®رد از س®فری
ک®ه ب®همن ق®شقای®ی ک®ه در آن زم®ان ج®وان ۱۸-۱۹س®ال®ه و دان®شجوی پ®زش®کی ب®ود .ب®ه آمل®ان داش®ت او را م®تقاع®د ک®ند
در منطقه خود دست به عملیات نظامی بزند.
ب®همن ت®مای®الت م®صدق®ی داش®ت ام®ا ت®حت ت®أث®یر س®ازم®ان ان®قالب®ی ق®رار گ®رف®ت .ت®حصیل در انگلس®تان را ره®ا ک®رد
و همراه برادران کشکولی راهی ایران شد.
ب®همن ب®ه ط®ور ق®ان®ون®ی وارد ای®ران ش®د و ت®وس®ط س®ازم®ان ام®نیت ب®ازداش®ت ش®د .ام®ا ب®ا س®پردن تعه®د آزاد ش®د و
زیر نظر قرار گرفت .اما پس از مدتی گریخت و خود را به منطقه ایل رساند.

زمینه ها و امکانات
بهمن زمانی وارد منطقه شد که ایل شورش سال  ۱۳۴۱را پشت سر گذاشته بود .در اواخر سال ۱۳۴۱عشایر
بویراحمدی و ممسنی در فارس شورش کردند با نیروهای نظامی درگیر شدند و در جنگ نابرابر ارتش و
نیروی هوایی سرکوب شدند و به دنبال آن  ۷تن از سران عشایر جنوب اعدام شدند.
ک®الن®تر ای®ل ق®شقای®ی و رؤس®ای س®ای®ر ای®الت ح®اض®ر ب®ه ه®مکاری ب®ا ب®همن نش®دن®د .ت®نها ام®کان م®وج®ود م®سیح و
دشتی بودند که به دنبال سرکوب شورش سال  ،۱۳۴۱یاغی شده بودند.
ب® ®®همن ت® ®®وانس® ®®ت ب® ®®ه ک® ®®مک ب® ®®رادران ک® ®®شکول® ®®ی و م® ®®سیح و دش® ®®تی گ® ®®روه ک® ®®وچ® ®®کی را گ® ®®رد ب® ®®یاورد و در ف® ®®اص® ®®له
سالهای ۱۳۳۳-۱۳۴۴را به جنگ و گریز بگذارند.
ام® ®®ا ب® ®®ه زودی م® ®®سیح و دش® ®®تی از او ج® ®®دا ش® ®®دن® ®®د آن دو از ای® ®®ن ش® ®®ورش ی® ®®اغ® ®®یگ® ®®ری را م® ®®یف® ®®همیدن® ®®د .و م® ®®ی
خ®واس®تند در ای®ن ج®نگ و گ®ری®زه®ا ام®وال ب®ه دس®ت آورده را ب®ه غ®ارت ب®رن®د .و ای®ن ب®ا سیس®تم ب®همن ک®ه چ®ری®کی م®ؤم®ن
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و انقالبی بود سازگار نبود.
از س®وی دی®گر س®ازم®ان ام®نیت م®ادر و خ®واه®ر ب®همن را ب®ه گ®روگ®ان گ®رف®ت .و ب®همن ع®لیرغ®م وارد ک®ردن ض®رب®ات®ی
ن ®®ظام ®®ی ب ®®ه رژی ®®م ن ®®توانس ®®ت ک ®®ار را ب ®®ه پ ®®یش ب ®®برد .در ای ®®ن م ®®دت ب ®®همن ن ®®توانس ®®ت پش ®®تیبان ®®ی ت ®®وده ه ®®ای ع ®®شای ®®ری و
سران ایالت را جلب کند.
اس®دال®ه ع®لم م®خفیان®ه ب®ه ب®همن ت®أم®ین ج®ان®ی داد و ب®همن خ®ود را تس®لیم ن®یروه®ای دول®تی ک®رد و ب®رادران ک®شکول®ی
به اروپا بازگشتند .رژیم علیرغم تأمینی که به بهمن داده بود او را اعدام کرد.

جمع بندی این حرکت
-۱م®همت®ری®ن ع®لت شکس®ت ای®ن ح®رک®ت م®حاس®به غ®لط س®ازم®ان ان®قالب®ی روی آم®ادگ®ی ع®شای®ر ب®رای ق®یام ب®ود .ب®عد از
سرکوب سال ۱۳۴۱این آمادگی از بین رفته بود.
-۲دوم®ین خ®طا روی م®وق®عیت ب®همن ب®ود .در س®لسله م®رات®ب ای®لی ،ب®همن م®وق®عیت ی®ک خ®ان را ن®داش®ت .خس®روخ®ان در
ایل از موقعیت ممتازی برخوردار بود اما بهمن فاقد این قدرت ایلی بود.
-۳سران ایالت و عشایر پس از اعدام ۷نفر از سران در حال عقب نشینی بودند.
-۴موقعیت برای بسیج توده های عشایر در یک نبرد انقالبی نبود.
-۵حکومت در این سال ها به یک وحدت درونی رسیده بود .و آمادگی الزم را برای سرکوب هر حرکتی
راداشت.
-۶ن®®یروه®®ای ن®®ظام®®ی م®®نطقه ب®®عد از ش®®ورش س®®ال®®های  ۱۳۴۱-۴۲در آم®®ادگ®®ی ن®®ظام®®ی ب®ه س®ر م®یب®®رد.

ارزیابی سازمان انقالبی از این حرکت
س®®ازم®®ان ان®®قالب®®ی در نش®®ری®®ه ت®®وده ارگ®®ان خ®®ود )ف®®روردی®®ن (۱۳۴۵از ای®®ن ح®®رک®®ت ،ب®®هع®®نوان ی®®ک ح®®رک®®تی م®®تفاوت از
دی®گر ش®ورش ه®ای ع®شای®ری ،چ®نین ارزی®اب®ی م®ی ک®ند ؛ ای®ن ک®ان®ون »م®یتوان®د ب®ه چ®نان آت®شی ت®بدی®ل گ®ردد ک®ه خ®رم®ن
زندگی شاه و دستگاه حاکمه را بسوزاند«.
اما پس از شکست چنین به نقد آن رسید:
 -۱نداشنت برنامه سیاسی
 -۲نداشنت تشکیالت
 -۳نداشنت رهبری
 -۴نداشنت آگاهی سیاسی
پس »در چارچوب مبارزه ایل ماند و با شکست روبه رو شد۱۱«.

قیام شریف زاده
سازمان انقالبی در پی یافنت »حلقه ضعیف« به کردستان رسید.
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تئوری حلقه ضعیف
مائو معتقد بود که باید در هر کشوری حلقه ضعیف را پیدا کرد .و آن را به پایگاهی انقالبی تبدیل کرد و با
اتکاء به مبارزه مسلحانه مناطق دیگر را تحت کنترل درآورد طبق این ئئوری حلقه ضعیف چهار ویژگی داشت:
-۱جزء فقیرترین روستاها باشد،
 -۲از لحاظ فرهنگی دارای سنن انقالبی باشد،
-۳از لحاظ سوقالجیشی موقعیت مناسبی داشته باشد
 -۴دستیابی به آن برای حکومت مشکل باشد.
ط®بق ب®ررس®ی ه®ای س®ازم®ان ک®ردس®تان ح®لقه ض®عیت ت®ئوری م®ائ®و ب®ود .در چ®نین ش®رای®طی س®ازم®ان م®وف®ق ش®د ب®ا
گروه شریف زاده تماس بگیرد.

شریف زاده که بود
در سال ۱۳۳۸که حزب دمکرات کردستان مورد هجوم پلیس قرار گرفت .عده ای بازداشت ،عدهای مخفی و عده
ای دیگر از جمله سلیمان معینی به عراق فرار کردند.
ب®قای®ای ای®ن ش®بکه ب®ا ع®ده ای دان®شجوی®ان کُ®رد م®قیم ته®ران ک®ه خ®ود را ک®میته ته®ران ح®زب دم®کرات م®ی ن®ام®یدن®د.
در تماس بود .شریف زاده و سراجی از مسئوالن این کمیته بودند.

لو رفنت شریف زاده
اب®راه®یم س®راج®ی )ب®ا ن®ام مس®تعار اح®مد ت®وف®یق( در ع®راق زی®ر ن®ام »پ®ارت®ی دم®کرات« ف®عال®یت م®ی ک®رد .و نش®ری®ه ای
داشت به نام »دستان مبارزان«.
در سال  ۱۳۴۲ابراهیم سراجی با چاپ اوراق فرقه سعی کرد برای حزب اعانه جمع کند .این عمل در ایران
توسط شیخ معتصم حصایی انجام می گرفت که عامل پلیس بود.
ع ®®ده ک ®®ثیری از ه ®®وادارن ح ®®زب از ای ®®ن ک ®®ار اس ®®تقبال ک ®®ردن ®®د .و ه ®®مین ام ®®ر س ®®رن ®®خی ش ®®د ب ®®رای پ ®®لیس ت ®®ا ب ®®ه
ت®®شکیالت ح®®زب دم®®کرات در ک®®ردس®®تان و ته®®ران ح®®مله ک®®ند .در ای®®ن ح®®مله ح®®دود  ۲۰۰ن®®فر ب®®ازداش®®ت ش®®دن®®د .و ع®®ده
ای از جمله شریفزاده سراجی و عبداله متین به عراق فرار کردند.

تماس با سازمان انقالبی
در ای®ن زم®ان ب®ین ش®ری®ف زاده و س®ازم®ان ان®قالب®ی ت®ماسه®ای®ی ب®رق®رار ش®د .و س®ازم®ان ان®قالب®ی در ص®دد ب®رآم®د ت®ا
استراتژی »حلقه ضعیف« را در کردستان پیاده کند.

تحلیل سازمان انقالبی
تح®®لیل س®®ازم®®ان از ک®®ردس®®تان ج®®ام®®عه ای ن®®یمه ف®®ئودال ـ ن®®یمه مس®®تعمره ب®®ود ک®®ه آم®®اده ب®®ود ج®®نگ چ®®ری®®کی ده®®قان®®ی
درآن آغاز شود.
گ®روه اک®یپ ه®ای®ی ب®رای ش®ناس®ای®ی و ت®عیین م®نطقه ع®ملیات ب®ه ک®ردس®تان ف®رس®تاد .در زمس®تان  ۱۳۴۵ی®ک رش®ته
ش ®®ناس ®®ای ®®ی ب ®®ه ع ®®مل آم ®®د و درب ®®هار ب ®®عد اف ®®راد ب ®®ه ع ®®راق ب ®®ازگش ®®تند .در زمس ®®تان ۱۳۴۶ب ®®رای آغ ®®از ت ®®دارک و ای ®®جاد
ارتباط با نیروهای داخلی وارد ایران شدند.
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آغاز عملیات
گ®®روه در اب®®تدا ب®®ه ی®®کرش®®ته ت®®بلیغات ع®®لنی و ن®®یمه ع®®لنی ب®®رع®®لیه دول®®ت و م®®ال®®کین مح®®لی زد و س®®عی ک®®رد ده®®قان®®ان را
برعلیه دولت بشوراند .دهقانان به تبلیغات گروه پاسخ مثبت دادند .و در پناه دهقانان قرار گرفتند.

تماس با محافل شهری
گروه سعی کرد با محافل انقالبی تماس بگیرد .دو ارتباط صورت گرفت:
-۱ارت ®®باط ب ®®ا م ®®حفل ع ®®لیرض ®®ا ن ®®اب ®®دل ک ®®ه ن ®®ظرات گ ®®روه م ®®ورد ق ®®بول ن ®®اب ®®دل ق ®®رار ن ®®گرف ®®ت )ن ®®اب ®®دل ب ®®عده ®®ا ب ®®ه س ®®ازم ®®ان
چریکهای فدایی خلق پیوست و به شهادت رسید(
-۲با محفلی در سنندج و مهاباد که جلو افتادن عملیات نظامی فرصت نداد این تماس ها به نتیجه برسد.

تماس با سفارت شوروی
پ®س از زمس®تان س®ال  ۱۳۴۶گ®روه ب®ه ع®راق ب®ازگش®ت و آم®اده ع®ملیات ن®ظام®ی ش®د و ب®رای گ®رف®نت ک®مک ب®ه س®فارت
ش®®وروی م®®راج®®عه ک®®رد .ام®®ا س®®فارت اع®®الم ک®®رد زم®®ان®®ی ب®®ه آنه®®ا ک®®مک خ®®واه®®د ک®®رد ک®®ه در م®®نطقه ب®®ه ی®®ک ن®®یروی ع®®مده
ای تبدیل شده باشند.

لو رفنت عملیات
پ®لیس از رف®ت و آم®د اک®یپه®ای ع®ملیات®ی م®طلع ش®ده ب®ود .پ®س در ص®دد کس®ب اط®الع®ات ک®ام®ل ت®ری ب®رآم®د .و مح®مد
خادم اطالعات کامل را در اختیار پلیس قرار داد.

احمد خادم که بود
اح®مدخ®ان اح®مدی م®عروف ب®ه گ®یواره )مح®مد خ®ادم( از ف®ئودال ه®ای®ی ب®ود ک®ه پ®س از اص®الح®ات ارض®ی ی®اغ®ی ش®ده
بود و به عراق رفته بود.
گ®روه ش®ری®ف زاده درص®دد ج®ذب خ®ادم و اس®تفاده از ام®کان®ات او ب®رآم®د .اف®راد خ®ادم ب®ه ع®نوان پ®ارت®یزان ب®ا گ®روه
همکاری می کردند.

نظامی کردن منطقه
پ ®®لیس ب ®®ا اط ®®الع ®®ات ®®ی ک ®®ه ب ®®ه دس ®®ت آورد واح ®®ده ®®ای ارت ®®ش و ژان ®®دارم ®®ری را ب ®®ه م ®®نطقه اع ®®زام داش ®®ت از س ®®قز ت ®®ا
مهاباد ،از سنندج تا پاوه یک سره میلیتاریزه شد و تمامی راه ها و خطوط ارتباطی مورد کنترل قرار گرفت.
مال مصطفی بارزانی نیز به دولت قول همکاری داد و مرزهای عراق را بست .اکیپ به منطقه وارد شد و با
نیروهای دولتی درگیر شد .و بعد از مدتی درگیری به شهادت رسید.

عملیات مال آواره
مال آواره از دهقانان محلی بود که تمایالت مارکسیستی داشت و در منطقه به عنوان شاعر معروف بود.
مال با گروه شریف زاده تماس داشت و قرار بود که به شریف زاده ملحق شود بعد از شهادت شریف زاده،
مال و همرزمانش دست به عملیات نظامی زدند .و در یک برخورد قهرمانی به شهادت رسیدند.
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شهادت سلیمان معینی
س®لیمان م®عینی از ن®زدی®کان ش®ری®ف زاده ک®ه ب®رای م®ذاک®ره ب®ه م®ال م®صطفی ب®ارزان®ی ب®ه ع®راق رف®ته ب®ود .دس®تگیر و
اع®®دام ش®®د و ج®®نازه او ب®®ه دول®®ت ت®®حوی®®ل داده ش®®د .ارت®®ش ج®®نازه س®®لیمان م®®عینی را ب®®ا ل®®وح®®ه ای ب®®ه گ®®ردن®®ش )س®®زای
خیانت مرگ است( در شهرهای سردشت و بانه گرداند.
این کار ارتش مردم را منقلب ساخت .مردم جنازه را به زور گرفتند و دفن کردند.

اکیپ عبداله معینی
در ت ®®یرم ®®اه  ۱۳۴۷اک ®®یپ ع ®®بدال ®®ه م ®®عینی درص ®®دد ت ®®ماس ب ®®ا گ ®®روه و م ®®حاف ®®ل شه ®®ری ب ®®رآم ®®د ام ®®ا م ®®ذاک ®®ره ن ®®تیجه ای
ن®®داش®®ت وآن ه®®ا ب®®ه ک®®وه زدن®®د و در م®®حاص®®ره دش®®من ق®®رار گ®®رف®®تند ع®®ده ای دس®®تگیر و ع®®ده ای ب®®ازداش®®ت ش®®دن®®د ک®®ه
بالفاصله اعدام شدند.

اکیپ قادر شریف
آخ®®ری®®ن اک®®یپ ت®®حت ف®®رم®®ان®®ده®®ی ق®®ادر ش®®ری®®ف ب®®ود ک®®ه ب®®ه م®®نطقه وارد ش®®د .و در ی®®ک ک®®مین ت®®عداد زی®®ادی از ن®®یروه®®ای
ژاندارمری را کشته ،محاصره را شکستند و خود را به عراق رساندند.
قادر شریف در عراق تحت بازداشت نیروهای مال مصطفی قرار گرفت و در یک سوءقصد به شهادت رسید.

پایان عملیات
ک®®ورش الش®®ای®®ی و ع®®ده ای دی®®گر از اف®®راد س®®ازم®®ان ان®®قالب®®ی ب®®رای ک®®مک ب®®ه گ®®روه وارد ع®®راق ش®®دن®®د .ام®®ا دی®®گر ب®®رای
ادام ®®ه ع ®®ملیات گ ®®روه ن ®®یروی ®®ی ج ®®ز اک ®®یپ س ®®راج ®®ی ن ®®داش ®®ت و پ ®®س از ب ®®ررس ®®ی ع ®®ملیات غ ®®لط ارزی ®®اب ®®ی ش ®®د .و گ ®®روه
الشایی به اروپا بازگشتند.
پلیس به دنبال این درگیری ها تعداد زیادی را در ارتباط با گروه بازداشت کرد.

دو جمعبندی در مورد این حرکت
-۱تح®®لیل ج®®نبش ن®®وی®®ن ک®®مونیس®®تی :در اواخ®®ر س®®ال  ۱۳۴۸از ج®®ان®®ب گ®®روه ک®®ردس®®تان م®®حفلی ب®®ه وج®®ود آم®®د ب®®ه ن®®ام
ج®®نبش ن®®وی®®ن ک®®مونیس®®تی و نش®®ری®®ه ای داش®®ت ب®®ه ن®®ام »زن®®ده ب®®اد م®®بارزه مس®®لحان®®ه خ®®لق ک®®رد« ای®®ن ج®®نبش شکس®®ت
حرکت مسلحانه گروه شریف زاده را اینگونه تحلیل می کند:
الف :فقدان حزب مارکسیست لنینیست به عنوان پیشاهنگ طبقه کارگر.
ب :کمبود کار سیاسی در کادرهای گروه
ج :خیانت مال مصطفی بارزانی
د :ن®قش ح®زب ت®وده و ح®زب ک®مونیس®ت ع®راق ک®ه ف®قط ب®رای شه®دا آه و ن®ال®ه س®ر داده و م®شی گ®روه را م®ورد ح®مله
قرار دادند.
ﻫ :نقش شوروی که با رژیم شاه همکاری کرده و در ایران و عراق تأثیر می گذارد.
-۲تحلیل بیژن جزنی:
238

بیژن جزنی ویژگی ها و کمبودهای اساسی این حرکت را به شرح زیر جمعبندی می کند:
»الف :اشتباه در تحلیل موقعیت کردستان،از نظر اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی.
در کردستان بورژوازی از رشد اندکی برخوردار است .و بقایای زندگی شبانی از نظر اقتصادی به چشم
می خورد و از نظر فرهنگی ریشه های اساسی دارد .این بقایا به صورت زندگی و همبستگی های عشایری و
ایالتی به چشم می خورد .بنابراین در کردستان شیوه تولید شبانی و بورژوازی ضعیف شهری در کنار هم
وجود دارد.
ب :عمده ترین تضاد کردستان ،تضاد خلق کرد با رژیم مرکزی ایران است .ستم ملی و ستم مذهبی در
کردستان ،حتی تضاد طبقاتی را تحتالشعاع قرار داده است .به این ترتیب هر حرکت سیاسی و نظامی باید
با توجه به این شناخت آغاز شده و تضاد طبقاتی از کانال تضاد ملی عمل خواهد کرد .نشانه های بارز این
امر در جنبش کردستان و تاریخچه آن به خوبی هویدا است.
مهمترین جنبش سیاسی در کردستان جنبش حزب دمکرات و فرقه در سالهای ۱۳۲۳-۲۵است که تقریبا ً
سراسر ایران به جنبش آمده بود .این مبارزه ضدامپریالیستی کمتر از همه جا انعکاس داشت .از سوی دیگر
جنبش های سالهای ۱۳۳۹تا  ۱۳۴۲و جریان مذهبی تحت رهبری خمینی و دیگر جنبش های مذهبی و
اساسا ً در کردستان به خصوص در منطقه ای که سنن انقالبی دارد )یعنی کردستان شمالی( انعکاسی
نداشت .برعکس جنبش کردستان عراق و جنگ کردها با دولت بغداد همواره ذهن تودههای کرد را به خود
مشغول داشته است .مال مصطفی علیرغم همکاری با رژیم ایران و خیانت هایی که بر ضد جنبش مسلحانه
کردستان انجام داد از حمایت و احترام عظیمی در کردستان برخوردار بود .جنبش ضدامپریالیستی ایران در
کردستان رنگ دیگری دارد .جنبش در آنجا می تواند مستقیما ً برضد رژیم و دستگاه اداری آن و زیر شعار
خودمختاری خلق کرد انجام پذیرد .انقالب توده ای در کردستان بدون تضمین این هدف نمی تواند قوام بگیرد.
ج :در کردستان مسئله عشایری و همبستگی های خونی نقش مهمی ایفاء می کند که دست به دست تضاد
ملی می دهد.
م ®®ادام ®®ی ک ®®ه ای ®®ن ع ®®وام ®®ل اق ®®تصادی و اج ®®تماع ®®ی در ک ®®ردس ®®تان ع ®®مل م ®®ی ک ®®ند ،ب ®®یت ®®وج ®®هی ب ®®ه آن م ®®ی ت ®®وان ®®د
فاجعهانگیز باشد.
حرکت مالمصطفی در کردستان عراق علیرغم انحراف ها و تمایالت ارتجاعی که در آن دیده می شود از
این امتیاز برخوردار است که اوالً از تضاد عمده به نحو اکمل استفاده می کند و علت ایزوله شدن جالل
طالبی و شکست نهایی او اساسا ً نادیده گرفنت این تضاد عمده است .ثانیا ً به روابط عشایری و
همبستگیهای قومی توجه کامل دارد .به همین دالیل در مقابل حمالت ارتش عظیم عراق طی سالها مقاومت
کرده و به پیروزی رسیده است.
اع®دام خ®وان®ینی ک®ه از ج®ان®ب گ®روه ش®ری®ف زاده )ب®ه دل®یل خ®یان®ت و ه®مکاری ب®ا دول®ت ع®راق( ن®شان®ه ب®ی ت®وج®هی
کامل به این دو عامل اساسی است.
ش®®ناخ®®ت گ®®روه از م®®وق®®عیت ده®®قان®®ان و اس®®ترات®®ژی آن در زم®®ینه ج®®نگ ده®®قان®®ی ب®®اع®®ث ش®®د ک®®ه در اول®®ین م®®رح®®له ب®®ه
ده ®®قان ®®ان اع ®®تماد ک ®®رده و اص ®®ول ج ®®نگ چ ®®ری ®®کی ج ®®نگلی و ک ®®وه را در م ®®رح ®®له اول زی ®®رپ ®®ا ب ®®گذارن ®®د .آش ®®نای ®®ی مح ®®لی
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چ®ری®ک ه®ا در ح®ال®ی ک®ه ع®ام®ل م®فید و م®ؤث®ری در مج®موع ح®رک®ت آن®ها ب®ه ش®مار م®ی آی®د .ن®می ب®ایس®ت م®وج®ب اع®تماد
کردن به مردم محلی در مرحله نخست بشود.
تاکتیک های چریکی و نحوه ارتباط گروه با اعضای خود و جریان های دیگر )مثالً با محمد خادم( و مسائل
دیگر مستلزم اطالعات دقیق تر و کامل تری از فعالیت این گروه است۱۲«.

اعزام اکیپهای عملیاتی به ایران
سازمان انقالبی در مجموع چهار اکیپ عمده به ایران اعزام کرد:
 -۱اکیپ نیکخواه
 -۲اکیپ پارسا نژاد
 -۳اکیپ سیروس نهاوندی
-۴اکیپ کورش الشایی

ویژگی این اکیپ ها
این اکیپ ها چند ویژگی داشتند:
-۱نتوانستند مشی سازمان انقالبی را پیاده کنند
-۲به سوی تاکتیک های چریک شهری متمایل شدند
-۳فعالیت های آن ها دور از دسترس پلیس نبود
-۴رهبران تمامی اکیپها بعد از دستگیری به خدمت رژیم درآمدند و نیکخواه معاون قطبی رئیس تلویزیون
شد و در انقالب ۱۳۵۷دستگیر و اعدام شد .الشایی از کارگزاران اصلی رژیم شد.

سازمان انقالبی بایدها و نبایدها
ان ®®شعاب س ®®ازم ®®ان ان ®®قالب ®®ی از ح ®®زب ت ®®وده ،ان ®®شعاب ®®ی درس ®®ت و ب ®®ه ج ®®ا ب ®®ود .ای ®®ن ان ®®شعاب از دو م ®®وض ®®ع اص ®®ول ®®ی
سرچشمه می گرفت:
-۱نفی وابستگی و دنباله روی از شوروی
 -۲نفی انفعال و تسلیم طلبی رهبری حزب توده
این انشعاب هم در بدنه بود و هم در رهبری حزب و یکی از بزرگترین جراحی های حزب توده بود.

بایدها چه بود
-۱اگر سازمان انقالبی بر نفی وابستگی و دنباله روی به طور مطلق پا می فشرد.
-۲اگر سازمان انقالبی جنبش فکری کادرها را جدی می گرفت.
-۳اگر با درایت الزم کشاورز ،قاسمی ،فروتن ،سغایی و دیگران را در خود جای می داد.
-۴و اگر استراتژی مبارزه انقالبی در ایران را از بطن واقعیات های تاریخی ایران بیرون می کشید.
م®ی ت®وانس®ت ب®ه ع®نوان ی®ک ح®زب چ®پ در ت®حوالت س®یاس®ی ای®ران ن®ام و ن®شان م®ثبت خ®ود را ب®اق®ی ب®گذارد و ح®زب
توده را برای ابد به حاشیه تاریخ براند.
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نبایدها چه بود
اما رهبران سازمان انقالبی چه کردند:
-۱ش®®وروی را ره®®ا ک®®ردن®®د و ب®®ه چ®®ین چس®®بیدن®®د و ه®®مان م®®ناس®®بات م®®رادو م®®ری®®دی ح®®زب ت®®وده را ب®®ا چ®®ینی ه®®ا ش®®روع
کردند.
-۲ب®®ه ج®®ای دام®®ن زدن ب®®ه ی®®ک ج®®نبش ف®®کری ،چ®®ون ح®®زب ت®®وده ب®®ر س®®ر س®®فره آم®®اده ت®®ئوری ه®®ای م®®ائ®®و نشس®®تند و از
تفکر باز ایستادند.
-۳ک®®شاورز ،ق®®اس®®می ،ف®®روت®®ن و س®®غای®®ی را چ®®ون ره®®بران ح®®زب ت®®وده ب®®ا ت®®نگ ن®®ظری ران®®دن®®د و خ®®ود را از تج®®رب®®ه غ®®نی
 ۲۰سال کار حزبی محروم کردند.
-۴ب ®®ه ج ®®ای م ®®طال ®®عه ع ®®میق اق ®®تصاد ،ف ®®ره ®®نگ ،ت ®®اری ®®خ و اخ ®®الق ای ®®ران ،اس ®®ترات ®®ژی م ®®بارزه را از ت ®®زه ®®ای م ®®ائ ®®و ب ®®یرون
ک®®شیدن®®د .و س®®عی ک®®ردن®®د ال®®گوی®®ی ک®®ه ب®®رای چ®®ین درس®®ت ب®®ود در ای®®ران پ®®یاده ک®®نند .و غ®®اف®®ل ب®®ودن®®د ک®®ه دی®®ال®®کتیک ه®®ر
پدیده درون خود پدیده است .و انقالب الگوبرداری نیست.

چه باید می کردند و نکردند
-۱فعالیت سیاسی ،تشکیالتی و تبلیغاتی در کنفدراسیون
-۲س®ازم®ان®ده®ی ی®ک ج®نبش ف®ره®نگی از ت®رج®مه آث®ار ک®الس®یک ه®ای م®ارکسیس®تی گ®رف®ته ت®ا ک®ار روی ت®اری®خ ،ف®ره®نگ
و اقتصاد ایران.
-۳اعزام اکیپهای مختلف با وظایف مختلف به ایران.
ن®®یکخواه ،الش®®ای®®ی ،ن®®هاون®®دی و ع®®ناص®®ر خ®®وب®®ی ب®®ودن®®د ت®®ا ب®®ا ک®®ار در م®®جام®®ع روش®®نفکری و دان®®شگاه®®ی ج®®نبش
دانشجویی را سازماندهی و رادیکالیزه کنند.
-۴بررسی زمینههای مبارزه مسلحانه در کردستان و ایالت قشقایی
-۵اعزام اکیپ هایی برای کار در میان کارگران
ام®®ا ب®®ه ج®®ای ه®®مه ای®®ن ک®®اره®®ا س®®ازم®®ان ان®®قالب®®ی ت®®مام®®ی ن®®یرو و ان®®رژی خ®®ود را ص®®رف م®®بارزه مس®®لحان®®ه و پ®®یاده
کردن کانون انقالبی در روستا کرد ،و در این راستا تمامی نیروهای کیفی خود را از دست داد.

منابع
-۱نورالدین کیانوری-خاطرات
-۲کیانوری-همان کتاب
-۳کوروش الشایی-مصاحبه با حمید شوکت
-۴الشایی-همان کتاب
-۵الشایی-همان کتاب
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-۶کیانوری-همان کتاب
-۷کیانوری-همان کتاب
-۸مهدی خانبابا تهرانی -مصاحبه با حمید شوکت
-۹بیژن جزنی -تاریخ سی ساله
-۱۰بیژن جزنی-همان کتاب
-۱۱نشریه راه توده تیر ۱۳۴۵
-۱۲بیژن جزنی -همان کتاب

242

محمود اعتماد زاده؛به آذین ووصیت نامه اش
به آذین که بود
در  ۲۳دی  ۱۲۹۳در رشت بدنیا آمد  .دوران نوجوانی اش در مشهد و تهران گذشت و در سال  ۱۳۱۱برای
تحصیل به فرانسه رفت و تا سال ۱۳۱۷درآنجا درس مهندسی دریایی خواند.و در بازگشت به خرمشهر با
درجه ستوان دومی به خرمشهر فرستاده شد .
 ۲سال بعد به انزلی رفت و در شهریور  ۱۳۲۰در بمباران بندر انزلی توسط متفقین دست چپ اش قطع شد .
در سال  ۱۳۲۳از ارتش کناره گرفت  .دیگر نه او بدرد ارتش می خورد ونه ارتش بکار او می آمد .
به وزارت فرهنگ رفت و معلم زبان فرانسه و ریاضی شد  .اما در این شغل هم زیاد نماند و به کتاب خانه ملی
رفت  .مدتی هم در دوران وزارت دکتر کشاورز در سال  ۱۳۲۵معاونت فرهنگی گیالن را برعهده گرفت .
با کودتای  ۱۳۳۲از فرهنگ اخراج شد .و به کار ترجمه پرداخت.

به آذین و سیاست
گفته می شود در فرانسه با اندیشه های سوسیالیستی آشنا شد و در سال  ۱۳۲۳به عضویت حزب توده در
آمد .
در سال  ۱۳۴۷یکی از بنیان گذاران کانون نویسندگان بود .
ودر سال  ۱۳۴۹در اعتراض به دستگیری تنکابنی دستگیر و زندانی شد و کتاب »میهمان این آقایان «حاصل
این دوران از زندان اوست .
در سال  ۵۶مرام نامه کانون نوسندگان را او نوشت .
در ده شب شعر انستیتو گوته در مهر  ۱۳۵۶یکی از سازماندهان این مراسم اثر گذار بود .و بیانیه پایانی به
قلم و گفتار اوست .
در  ۲۶مهر  ۱۳۵۷سازمان اتحاد دموکراتیک مردم ایران را بنیان گذاشت که در واقع تشکیالت علنی حزب
توده بود .بهمین خاطر در اول آبان  ۵۷دستگیر شد و تا  ۲۳دی در زندان بود .
در پلنوم  ۱۷حزب توده به عضویت افتخاری مر کزیت حزب درآمد .و در ضمن دبیر انجمن ایرانی هواداران
صلح هم بود .
در سال  ۵۸در پی انتخاب هیئت دبیران کانون نویسندگان بارهبری جدید اختالف پیدا کرد .هردو طرف
همدیگر را متهم به سیاسی کردن کانون می کردند .مخالفین او مدعی بودند که به آذین می خواست کانون را
به یک سازمان جنبی حزب توده بدل کند و به آذین نیز مدعی بود رهبران جدید در پی سیاسی کردن کانون اند
.در پی این کشمکش او و کسرایی و ابتهاج و برومندو تنکابنی از کانون اخراج شدند .
در پائیز  ۱۳۵۸به آذین شورای نویسندگان و هنرمندان را درست کرد .
در  ۱۷بهمن  ۱۳۶۱دستگیر شد و.تا سال  ۱۳۶۹در زندان بود .
در تیر  ۱۳۷۰خاطرات زندان خودرا نوشت .
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و در دهم خرداد ۱۳۸۵در گذشت

کارنامه اش ادبی اش
-۱از نخستین نوشته اش در سال :۱۳۲۳داستان های پراکنده تا آخرینش؛ نامه هایی به پسر در سال ۱۳۸۲
 ۱۸اثر نوشتاری از او باقی است .
 ۱۶ -۲ترجمه هم از بالزاک،رومن روالن،شولوخف،شکسپیر ،برشت،گوته،اکسل مونته وشارل دو کوستر در
کارنامه اش دارد.

روز شمار زندگیش:
 ۱۲۹۳؛تولد ۱۳۰۵؛ کوچ به مشهد۱۳۱۱؛ سفر به فرانسه۱۳۱۷؛ بازگشت به ایران ۱۳۲۰؛ انتقال به انزلی ۴شهریور  ۱۳۲۰؛ مجروح شدن در بمباران ۱۳۲۳؛خروج از ارتش۱۳۲۳؛ چاپ نخستین اثر،داستان های پراکنده ۱۳۲۷؛ داستان بسوی مردم ۱۳۳۰؛سردبیر ی مجله صدف ۱۳۳۴؛کتاب نقش پرند۱۳۳۶؛ رمان خانواده امین زادگان ،:۱۳۴۴نگاهی به صنعت قالی: ۱۳۴۴کتاب مهره مار ۱۳۴۷؛گفتار در آزادی ۱۳۴۷بنیان گذاری کانون نویسندگان ۱۳۴۹دستگیری و زندان ۱۳۴۹؛کتاب شهر خدا۱۳۵۰؛ میهمان این آقایان ،خاطرات زندان ۱۳۵۱؛ از آن سوی دیوار ۱۳۵۵؛نمایشنامه کاوه ۱۳۵۸؛برگزیده اشعار گیلکی افراشته :۱۳۵۸سفر به دهلی و بلغارستان و افغانستان از سوی جمعیت صلح244

 ۱۳۵۹؛گزارش چشم و گوش گزارش سفر به افغانستان ۱۳۷۰؛بار دیگر و این بار۱۳۷۱؛ از هر دری ۱۳۷۲؛مانگدیم و خورشید چهر۱۳۷۷؛ بر دریا کنار مثنوی و دید و دریافت ۱۳۸۲-؛نامه هایی به پسر

وصیت نامه به آذین
به آذین در سال  ۷۴وصیت نامه اش را می نویسد .حدوداً ۵سال بعد از آزادی و  ۱۱سال قبل از مرگش.
وصیت نامه با شعری از موالنا آغاز می شود واز مرگ خود خبر می دهد و نکته پنهانی ندارد؛
»ای عاشقان ،ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
در گوش جانم می رسد طبل رحیل از آسمان«
و بعد درود می فرستد به موالنا و شمس که استاد و راهنمای او بود و می گوید :
»اما آن چه من دانسته ام «
از این جا ببعد مهم است و باید خم شویم روی درک او از هستی؛
»نه جالل الدینی به خود هست و نه شمسی
نه زمینی و نه آسمانی
همه یکی است«
یک پرسش :اگر نه زمینی هست و نه آسمانی نه مریدی و نه مرادی و همه این ها یکی هستند ،آن یکی
چیست؟
پاسخ »:هستی است «.
باز هم یک پرسش:این هستی چیست ؟
از این جا ببعد ما با تعریف او از هستی روبروئيم:
»پس و پیش ندارد
باال و پائین ندارد
بیکران است
ساکن است درظاهر ،اما در جنبش مدام است
دانا و کُنا و بینابه خود است
همه این ها خود اوست
بی نیاز است
بی مهر وکین است
بی کیفر و پاداش است
بی خواست و همه خواست است«
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یک پرسش :آیا این تعریف ها از آن خداست؟
»زیرا به ضرورت در زشتی ها ،زیبایی هایی که از هم می زایند و در حس آدمی می آیند«
یک پرسش:آیا منظور او این است که ضرورت زشتی برای آن است که از درون آن زیبایی خلق شود ؟
این ابهام در چیست ؟تبیین زشتی با جهان بینی وحدت وجود چگونه است  .؟
اگر همه یکی است زشتی چه معنایی دارد .؟ چرا زشتی ضرور ی است ؟ چرا باید زیبایی از درون زشتی
بیرون بیاید .؟
آیا این زشتی و زیبایی فقط در حس آدمی می آیند و واقعی نیستند .؟ عینیت ندارند ؟
»هستی آفرینش است خود به خود
آغاز و پایانی ندارد
و اگر جدایی به چشم می آید  .واقعی نیست ،همه یکی است
یک در جلوه های گوناگون«
از وحدت وجود به وحدت شهود می رسیم  .در بند های باال او یک وحدت وجودی است و در این  ۲بند او یک
وحدت شهودی است .
»همه هر چه خواهند او خواسته است «
یک پرسش:هر چه همه بخواهند او خواسته است یعنی چه؟
»هر چه گویند و کنند او کرده است «
پرسش:اگر چنین است ،آيا می توان یک قاتل را مجازات کرد ؟
»او برخود منت نیست ،تاوانی هم نیست«
پرسش :منت نیست ،تاوان هم نیست یعنی چه؟
»اما در بازارگاه آدمیان کار دیگر است.گو باش.دغدغه آن نداشتم وندارم«.
پرسش:اگر تمامی آنچه گفته شد مربوط به آدمیان نیست و در بازار گاه آدمیان بحث دیگری ست این
شطحیات مربوط به کیست؟
از بقیه وصیت نامه می گذرم که او باور دارد که دوباره بدنیا می آید به هزار صورت در فراموشی از خود که
همه اوست .و اعالم می کند نه توده ایست و نه حکومتی.
و در آخر می رسد به هستی »که خود وهمه را در اومی جوید و خود وهمه را به او می بخشد«.و باز روشن
نمی کند که مرادش از هستی چیست .
وحدت وجود ووحدت شهود داستان نویی نیست .اما باید دید این شطحیات ریشه در چه چیزی دارد.و چرا به
آذین از ماتریالیسم آگر قبالً به آن باور داشته است به وحدت وجود می رسد و وحدت وجود زائيده کدام
شرایط است .

وحدت وجود چه می گوید:
وجود ،حقیقتی است واحد و ازلی .
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و جز او هر چه هست حقیقتی ندارد و هر چه بنظر می آیددر حقیقت مظاهر گوناگون آن حقیقت واحد
است.که به صورت اشیا تجلی می یابند و این ها همه تجلی آن وجود حقیقی واحد هستند .
این تمامی چیزی است که به آذین می گوید .

شطح چیست:
شطح در لغت بمعنای سر ریز شدن دیگ است .و در ظا هر گفنت سخنانی بر خالف شرع است  .و در نزد
اهل عرفان کلماتی است که در وقت مستی و ذوق و فنا از بعضی واصلین و عرفا صادر می شود مثل انالحق
گفنت حالج.

انواع شطح :
شطح در سه سطح قابل بررسی است:
-۱شطح در رفتار:سلوک ومعیشت و رفتار خارج از عرف
-۲شطح در رویا:دیدن یک رویا و ادامه آن در عالم واقع .مثل خواب دیدن ابوبکر کتانی که در کوه ابوقبیس
است بیدار که شد خودرا باالی کوه دید.
 -۳شطح در گفتار :مثل گفتار های حالج

خاستگاه عرفان
عرفان تبیین ونگاه آدمی از خود و جهان پیرامونش در روزگار شکست و هزیمت است .
زمانی است که آدمی قادر به تغییر و فهم و تحمل آن چه که در عالم واقع می گذرد نیست .
نه می تواند آنچه جاری و ساری است را تغییر دهد .نمی تواند تحمل کند و نمی تواند بفهمد.
یک پرسش ؛چرا؟
برای این که دانسته هایش ذهنی است .به روز نیست  .برای این که دانسته های قبلی اش آئینی بوده است .
وقتی تمامی جهان را در تاریکی مطلق بدانی و فکر کنی آفتاب فروزان دانش و بینش از پنجره اتاق تو سر
بیرون می کند .و نگاهت به دیگران نگاه عاقل اندر سفیه باشد .و بقول حضرت شاملو ؛جهان را به ساده ترین
وجه به دو قسمت تقسیم کنی؛ما و دوزخیان .
روز گاری می رسد که آموزه هایت با آنچه در جهان واقع می گذرد همخوانی ندارد .باید آن آموزه ها را دور
بریزی و خود را با اندیشه ای مدرن و علمی مسلح کنی .اما این یک شرط دارد؛پتانسیل تغییر.
باید این پتانسیل تغییر را داشته باشی.
تغییر از این ریل به آن ریل با تکانه های سختی روبرو ست به این سادگی ممکن نیست  .بخصوص زمانی که
این آموزه ها آئينی باشد .
به سادگی ممکن نیست از تفکری که تا دیروز و به یک عمر فکر می کردی مرکز حقیقت هستی است دست
بشویی و راهی دیگر و کاری دیگر پیشه کنی .
دو راه در پیش روی ماست .باز بینی داشته ها و دانسته ها و نو کردن روح وذهن با آموزه های درست و به
روز .
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راه دیگر؛گریز از این زلزله ویرانگر و انکار عالم واقع و پناه بردن به عالم پر رمز و راز ذهن .و توضیح مجدد
جهان با پارامتر هایی که پارادوکس اند .و کسی را قادر به نفی و اثبات آن ها نیست .و با خود بگویی»:در
بازارگاه آدمیان کار دیگر است  .گو باش .دغدغه آن نداشتم و ندارم«

داوری در مورد به آذین
برای داوری در مورد به آذین نمی توان تمامی هست و نیست او را یک کاسه کرد  .ما باید به آذین را در ۴
تابلو نگاه کنیم؛
-۱به آذین بعنوان یک داستان نویس
 -۲به آذین بعنوان یک مترجم
 -۳به آذین بعنوان یک جوینده راه آزادی
 -۴به آذین بعنوان یک فعال سیاسی
به آذین در داستان و رومان هایش نثری فاخر و رنگین و آهنگین دارد .خوب می نویسد روان و سلیس ،به
سبک خراسانی اما آثاری در ردیف داستان های برتر نثر فارسی مثل بوف کور و شازده احتجاب ندارد  .و
با هدایت و گلشیری و دولت آبادی و احمد محمود فاصله ای محسوس دارد .
اما در ترجمه کار او عالی است و به گفته ای کار او معیار است  .هر چند شاملو ترجمه او را از دن آرام نمی
پسندید .
در زمینه شعر آثار مکتوبی ندارد  .جز پاره هایی در اینجا و آنجا که مالک اعتبار نیست باید از آن گذشت.
در زمینه تالش برای آزادی تا سال  ۵۷از چهره های تاثیر گذار و قابل ستایش است .
اما در زمینه کار سیاسی و فعالیت حزبی چون و چرای بسیار دارد.

یخ شکن حزب
به آذین در سال  ۵۷هنگامی که سازمان اتحاد دموکراتیک را درست کرده بود به پرسش گری گفته بود او یخ
شکن حزب است راه را باز می کند تا حزب پشت سر او بیاید .
به آذین اما غافل از این امر بود که ناخدای نابلد در دریای پر تالطم و طوفانی کشتی را وارد گرداب های
هول می کند و به صخره می زند .

مبارزه حزبی کاری غلط
تبدیل یک شاعر و یک قصه نویس به یک فعال حزبی کاری بغایت غلط بود  .اما این خطا در آن سال ها
مختص به حزب توده نبود  .این در ک غلط ریشه در تاریخ جنبش چپ داشت .
اردشیر آوانسیان از فعالین حزب کمونیست ایران در خاطراتش می گوید؛ که برای دیدن و عضو گیری نیما
به حزب کمونیست به توصیه برادرش الد ُبن با نیما مالقاتی داشتیم .و وقتی نیما به آن ها می گوید »:او
لنین شرق است «آن ها پس می زنند و از خیر عضو گیری او می گذرند.
در قضیه ارانی هم کامران از مسئولین حزب کمونیست ایران در کمینترن دچار همین خبط و خطا شد و
ارانی را مچل نوشنت چند جزوه بی ارزش حزبی کرد .و ارانی را دم تیغ گزمگان رضا خانی داد .
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براستی در بده بستان حزب و به آذین حزب به به آذین چه داد .؟
هیچ .یک صندلی شکسته در مرکزیت حزب ،آن هم افتخاری مثل دکترای افتخاری وقالبی که به تعارف،
دانشگاه ها و دولت ها به سیاسیون بی سواد می دهند .
و در این بده بستان حزب چه بدست آورد .؟
کمی پز دادن به این و آن برای جمع کرن هوادار ودر ازای آن جامعه ادبی مارا از نویسنده ای جدی و
مترجمی طراز اول محروم کرد .
به آذین در فاصله سال های  ۵۷تا  ۸۵چیزی نزدیک به سه دهه می توانست آثاری ماندگار در زمینه ترجمه
وداستان و رومان خلق کند که در زمان حیات و مرگش باقی بماند و آدم های زیادی را تربیت کند .

انصاف در داوری
بی انصافی است که نقد نسبت به حزب توده را تسری بدهیم به به آذین درهواداریش از حزب توده و بیکباره
تمامی کارنامه پر بار او را از این زاویه زیر سئوال ببریم و فراموش کنیم که جریان روشنفکری الاقل د ردو
دهه به او دینی بسیار دارد .و این بمعنای گذشنت از خبط و خطا های او از هواداری از آن حزب بال اشکال
نیست .
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جبهۀ دمکراتیک ملی
پیش زمینه ها
ب®ا آغ®از بح®ران در ای®ران از س®ال ۱۳۵۶ب®ه ب®عد ف®کر ب®ازگش®ت ب®ه ای®ران در م®یان گ®روه ه®ا و م®حاف®ل اپ®وزی®سیون در
خارج کشور قوت گرفت.
در م®یان ای®ن م®حاف®ل ع®ده ای ب®ه ای®ن ن®تیجه رس®یده ب®ودن®د ک®ه اص®ل ح®رک®ت در ای®ران ح®رک®تی اس®ت دم®کرات®یک و
برای پیش برد آن سازمانی دمکراتیک الزم است.
محفل فرانکفورت
اولین جلسه این تفکر در فرانکفورت با حضور افراد زیر تشکیل شد:
-۱مهدی خانباباتهرانی،
 -۲بهمن نیرومند،
-۳حمید شوکت
 -۴خسرو شاکری،
 -۵کریم قصیم
-۶عباس شیرازی،
-۷نوری دهکردی
-۸عده ای دیگر.
ای®ن اف®راد وابس®ته ب®ه ج®ری®ان®ات م®ختلف س®یاس®ی ب®ودن®د .ک®ه خ®واس®ته ه®ای خ®ود را در »پ®الت®فرم س®یاس®ی چ®پ چ®ه
می خواهد« منتشر کردند.
ای®ن ج®ری®ان ب®ا ن®قد ج®ری®ان®ات س®یاس®ی گ®ذش®ته و ن®فی س®ازم®ان ه®ای م®ارکسیس®تی ـ لنینیس®تی ک®ه از ای®دئ®ول®وژی
ح®رک®ت م®ی ک®ردن®د ب®ه ای®ن ن®تیجه رس®یده ب®ودن®د ک®ه ب®ای®د ب®راس®اس ظ®رف®یته®ای واق®عی ج®ام®عه ح®رک®ت ک®رد و ب®راس®اس
خواسته های عمومی طبقات مختلف شعارهای دمکراتیک را پیش برد.
نشریه چپ
ج®®لسه ت®®دارک®®ات®®ی ای®®ن نش®®ری®®ه در پ®®اری®®س در خ®®ان®®ه خس®®رو ش®®اک®®ری ب®®رگ®®زار ش®®د .و ن®®ام نش®®ری®®ه ب®®ه پ®®یشنهاد م®®نوچه®®ر
ه®زارخ®ان®ی»نش®ری®ه چ®پ« ن®ام گ®رف®ت .و ق®رار ب®ر ای®ن ب®ود ک®ه ای®ن نش®ری®ه ب®ه ارگ®ان م®حفل ف®ران®کفورت ت®بدی®ل ش®ود ک®ه
این محفل یک محفل چپ دمکرات بود.
ای®ن نش®ری®ه چ®هار ش®ماره در خ®ارج از ک®شور چ®اپ ش®د .و ب®ا س®قوط رژی®م په®لوی گ®ردان®ندگ®ان آن ب®ه ای®ران آم®دن®د
و اتحاد چپ را شکل دادند.
پالتفرم دمکراتیک
بحث های اولیه در اروپا منجر به تدوین پالتفرم دمکراتیک شد .که این پالتفرم به ایران منتقل شد .و افرادی که
یا عضو سابق کنفدراسیون بودند یا به جریانات چپ تعلق داشتند و یا عضو کانون نویسندگان بودند در بحث
های اولیه شرکت کردند .این افراد در بحث های اولیه روی پالتفرم دمکراتیک شرکت داشتند:
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-۱هدایت اله متین دفتری،
 -۲غالمحسین ساعدی،
-۳ناصر پاکدامن
-۴علی اکبر اکبری،
-۵خلیلی
-۶مجتبی مفیدی،
-۷منوچهر هزارخانی،
 -۸هما ناطق،
 -۹خیام شهبازی
 -۱۰دکتر ف.ا.
تشکیل جبهۀ دمکراتیک
ب®حث ه®ا ادام®ه داش®ت ش®کرال®ه پ®اک®نژاد ن®یز از ف®عاالن س®یاس®ی چ®پ و ع®ضو گ®روه فلس®طین ک®ه از زن®دان آزاده ش®ده
بود به این بحث ها پیوست .در این بحث ها دو نظر بود:
-۱ن®ظر اول ک®ه بیش®تر ج®بهه م®لی چ®یه®ای س®اب®ق دن®بال آن ب®ودن®د .اح®یاء ج®بهۀ م®لی ب®ود .ام®ا ج®بهه ای رادی®کالت®ر
از ج®®بهۀ م®®لی س®®نجاب®®ی و ب®®ختیار ،ب®®ه گ®®ون®®های ک®®ه ب®®ا ن®®وع®®ی آرم®®ان ع®®دال®®ت اج®®تماع®®ی پ®®یون®®د خ®®ورده ب®®اش®®د و ب®®توان®®د
جوانان را جذب کند.
-۲ن®®ظر دوم ک®®ه چ®®په®®ا ب®®خصوص م®®حفل ف®®ران®®کفورت آن®®را دن®®بال م®®ی ک®®رد ض®®من ب®®اور ب®®ه ک®®ار دم®®کرات®®یک ب®®ه ادام®®ه
جبهۀ ملی باور نداشت .و به ادغامی از جبهه ملی و چپ باور داشت.
باالخره به پیشنهاد مجتبی مفیدی نام جبهۀ دمکراتیک ملی مورد پسند همه قرار گرفت و تصویب شد.
۱۴اسفند ،اعالم موجودیت
مح®®ل دف®®تر ج®®بهه دف®®تر ک®®ار م®®تین دف®®تری ت®®عیین ش®®د .و در م®®تینگ ۱۴اس®®فند در اح®®مدآب®®اد ،در م®®زار دک®®تر م®®صدق،
جبهه اعالم موجودیت کرد.
عناصرشرکت کننده در جبهۀ دمکراتیک ملی
-۱محفل فرانکفورت که حول نشریه اتحاد چپ متمرکز بودند .مهدی خانبابا تهران ،بهمن نیرومند،...
 -۲گروه کارگر،
-۳وحدت کمونیستی،
 -۴جمعیت اتحاد برای آزادی و استقالل،
 -۵جامعه سوسیالیستهای نهضت ملی ایران،
 -۶جبهۀ آزادی مردم ایران )جاما(،
 -۷انجمن رهایی زنان،
 -۸اتحادیه ملی دانشجویان و دانش آموزان،
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 -۹حزب دمکرات کردستان ،کومله و شیخ عزالدین نیز جبهه را تأیید کردند
 -۱۰جبهه مورد تأیید سازمان چریکهای فدایی خلق و مجاهدین نیز بودند.
شخصیت ها
 -۱ن ®®جف دری ®®اب ®®ندری -۲ ،ن ®®اص ®®ر پ ®®اک ®®دام ®®ن -۳غ ®®الم ®®حسین س ®®اع ®®دی -۴ ،ش ®®کرال ®®ه پ ®®اک ن ®®ژاد -۵ب ®®هنام شه ®®بازی-۶،
م®نوچه®ر ه®زارخ®ان®ی -۷،دک®تر ف.ا-۸.ص®ارم ص®ادق وزی®ری -۹،م®جتبی م®فیدی-۱۰،م®ری®م م®تین دف®تری و  -۱۱ه®دای®ت
اله متین دفتری
رهبری جبهه
ره®بری ج®بهه در دس®ت ه®یئت اج®رائ®یه ب®ود .ک®ه از ط®یف ه®ای م®ختلف ت®شکیل م®ی ش®د .ام®ا س®ه ن®فر اول آن ع®بارت
بودند از:
 -۱هدایت اله متین دفتری،
 -۲شکراله پاکنژاد
 -۳منوچهر هزارخانی
در ره®®بری ج®®بهه ،چ®®ری®®کها و م®®جاه®®دی®®ن ن®®مای®®نده مس®®تقیم ن®®داش®®تند ام®®ا اف®®رادی غ®®یرمس®®تقیم ای®®ن دو ج®®ری®®ان را
نمایندگی می کردند.
ض®®من آن ک®®ه ن®®مای®®نده س®®ازم®®ان چ®®ری®®کها در ج®®بهه اب®®تدا ح®®مید ب®®ود .و ب®®عد م®®نوچه®®ر ک®®الن®®تری )دای®®ی ب®®یژن ج®®زن®®ی
شد(.
و نماینده مجاهدین عضدانلو بود.
مراحل حیات جبهه
حیات جبهه را به سه فاز می توان تقسیم کرد:
-۱فاز نخست :از تشکیل جبهه تا غیرقانونی شدن آن
-۲فاز دوم :از غیرقانونی شدن جبهه تا خروج از ایران
-۳فاز سوم :عضویت در شورای ملی مقاومت
فاز نخست :بایدها و نبایدها
از ت ®®شکیل ج ®®لسه در ف ®®ران ®®کفورت ت ®®ا ت ®®دوی ®®ن پ ®®الت ®®فرم دم ®®کرات ®®یک و اع ®®الم ج ®®بهۀ دم ®®کرات ®®یک م ®®لی زم ®®ان زی ®®ادی ن ®®می
گذشت پس این اندیشه از نظر فکری تدارک الزم را ندیده بود .و برای متولیان آن دو امر روشن نبود:
 -۱استراتژی جبهه
 -۲مخاطبین جبهه
اس®ترات®ژی ج®بهه ه®مان گ®ون®ه ک®ه در ج®لسات ت®شکیل ش®ده در اروپ®ا و پ®الت®فرم دم®کرات®یک ب®ه آن اش®اره ش®ده اس®ت
حرکت در زمینه مسائل دمکراتیک جامعه بود.
اهداف و مخاطبین جبهه
اهداف جبهه تحقق دمکراتیک خواسته های مردم بود و مخاطبیناش هم علی القاعده تمامی اقشار بود.
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ج ®®بهه ب ®®ه درس ®®تی ب ®®ه ای ®®ن درک رس ®®یده ب ®®ود ک ®®ه م ®®سائ ®®ل و م ®®شکالت ای ®®ران ازک ®®ان ®®ال س ®®ازم ®®انه ®®ای رادی ®®کال ـ
ای ®®دئ ®®ول ®®وژی ®®ک م ®®مکن نیس ®®ت .ب ®®لکه دری ®®ک ح ®®رک ®®ت ج ®®بهه ای روی م ®®سائ ®®ل دم ®®کرات ®®یک ،ج ®®ام ®®عه ب ®®ه رش ®®د و ش ®®کوف ®®ای ®®ی
اجتماعی می رسد.
در عمل چه شد
اما جو رادیکال جامعه پس از بهمن  ،۵۷جبهه را به چپ کشاند و در زمینه:
ـ لغو مالکیت ها
ـ تشکیل شوراها
ـ گرایشات لیبرالی دولت موقت
از سازمان های چپ ،تندتر موضع گرفت.
درگیر و دار یک تناقض
جبهه بنا به اهداف و ماهیت اش باید نزدیک ترین طیف به تفکرات ملی ،و لیبرال بود .اما خود از منتقدین
دولت موقت بود .که به لیبرالیسم شهرت داشت و نتوانست با جبهۀ ملی نیز نزدیکیهایی بیابد.
متحدین جبهه
-۱متح®دی®ن اص®لی ج®بهه س®ازم®ان چ®ری®کهای ف®دای®ی خ®لق و ع®مده ت®ری®ن ج®ری®ان چ®پ م®وج®ود و دی®گر ج®ری®انه®ای چ®پ
و خط  ۳و  ۴بودند.
ج®®بهه در ن®®ظر داش®®ت س®®ازم®®ان ع®®لنی و دم®®کرات®®یک ج®®ری®®ان چ®®پ ب®®اش®®د .ام®®ا ج®®ری®®ان®®ات چ®®پ از ای®®ن م®®سئله م®®هم
غافل بودند و علت آن برمی گشت به تحلیل از شرایط.
-۲متحد دیگر جبهه سازمان مجاهدین خلق بود .که در طیف رادیکال قرار داشت و نزدیک ترین جریان به
جنبش چپ بود ،مجاهدین نیز چون دیگر جریانات رادیکال )چپ ها( سعی داشت ضمن تأیید و رابطه ضمنی
با جبهه موازی جبهه حرکت کند.
مخالفین جبهه
-۱در رأس مخالفین جبهه ،جریان حاکم مذهبی بود .که هر نوع تشکل را تشکل ضدانقالبی می دانست.
-۲حزب توده که درهمسویی با جریان مذهبی حاکم با هر نوع تفکر لیبرالیستی مخالف بود.
-۳حزب رنجبران
-۴حزب کارگران سوسیالیست )تروتسکیستها(
حزب رنجبران و تروتسکیستها نیز در همسویی با جریان مذهبی حاکم با هرگونه حرکتی مخالف بودند.
-۵جبهۀ ملی
-۶دولت بازرگان
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دو ضعف عمده جبهه
جبهه از همان ابتدا دو ضعف عمده را در دل خود داشت:
-۱ان ®®دی ®®شه م ®®بارزۀ ج ®®بهه ای دم ®®کرات ®®یک ت ®®ام و ت ®®مام در آن پ ®®خته نش ®®ده ب ®®ود ک ®®ه ای ®®ن ض ®®عف خ ®®ود را در اس ®®ترات ®®ژی
جبهه و مخاطبین جبهه نشان میداد.
-۲ضعف تشکیالتی و مالی
ج®بهه ب®ه ع®لت س®یر ت®ند ت®حوالت و ن®داش®نت پ®ای®ه ت®ودهای ن®توانس®ت ت®شکیالت الزم را ب®هوج®ود آورد و از ن®ظر م®ال®ی
خ®®ود را ت®®أم®®ین ک®®ند .پ®®س ب®®ه چ®®ری®®ک ه®®ا و م®®جاه®®دی®®ن ت®®کیه ک®®رد و وق®®تی ای®®ن دو س®®ازم®®ان ح®®مای®®ت خ®®ود را ب®®رداش®®تند
جبهه فرو ریخت.
شورای همبستگی خلق های ایران
با تبدیل مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان ،جبهه تصمیم گرفت در مقابل این تصمیم اقدامی نمایشی بکند.
ب®®ه ه®®مین خ®®اط®®ر در پ®®ی آن ب®®ود ت®®ا ب®®ا نشس®®تی گس®®ترده از ت®®مام®®ی ن®®یروه®®ای اپ®®وزی®®سیون ،درم®®هاب®®اد مج®®لس م®®لی
تشکیل بدهد .و قانون اساسی را به صورت سمبولیک در مقابل قانون مجلس خبرگان به تصویب برساند.
اما با حمله به کردستان این شورا در نیمه راه رها شد.
شورای هماهنگی انتخابات ریاست جمهوری
ان®®تخاب®®ات ری®®اس®®ت ج®®مهوری ع®®رص®®ۀ دی®®گری ب®®ود ک®®ه ج®®بهه م®®ی ت®®وانس®®ت ن®®یروه®®ا را متح®®د ک®®ند .ب®®رن®®ام®®ه ۱۴م®®ادهای
ان®تخاب®ات ری®اس®ت ج®مهوری ح®اص®ل ب®حث ه®ای ج®بهه ب®ا م®جاه®دی®ن و دی®گر ن®یروه®ا ب®ود ک®ه در ک®ان®دی®دات®وری م®سعود
رجوی رهبر مجاهدین تبلور یافت.
اعضای شورا چه کسانی بودند
 -۱صارم خان صادق وزیری ،از طرف سازمان کردها مقیم مرکز،
 .-۲علی اصغر حاج سیدجوادی،
 -۳کریم الهیجی،
 -۴منوچهر هزارخانی،
 -۵محمد شانه چی
 -۶نمایندگان مجاهدین
ام®®ا ت®®مام®®ی ای®®ن ت®®الشه®®ا ب®®ا وت®®و ک®®ردن ک®®ان®®دی®®دات®®وری م®®سعود رج®®وی ت®®وس®®ط ح®®کوم®®ت از ب®®ین رف®®ت .گ®®فته م®®ی ش®®د
ک®سی ک®ه در رف®رن®دام ق®ان®ون اس®اس®ی ج®مهوری اس®الم®ی ش®رک®ت ن®کرده اس®ت ح®ق ک®ان®دی®دات®وری ن®دارد و م®جاه®دی®ن
در این رفرندام شرکت نکرده بودند.
انتخابات مجلس و تفکر انحالل در مجاهدین
ب®عد از ان®تخاب®ات ری®اس®ت ج®مهوری ،م®سئله ان®تخاب®ات مج®لس پ®یش آم®د .و ان®تخاب®ات ن®یز ی®کی از ع®رص®ه ه®ای®ی ب®ود
ک®ه ج®بهه م®ی ت®وانس®ت ف®عال®یت ک®ند .ع®لیرغ®م غ®یرق®ان®ون®ی ش®دن در ای®ن زم®ان ی®ک ج®ناح از ج®بهه ب®ه ره®بری م®نوچه®ر
ه®زارخ®ان®ی و ش®کرال®ه پ®اک ن®ژاد ب®ه ای®ن ن®تیجه رس®یدن®د ک®ه ب®ای®د ن®ام و س®نت ج®بهه درخ®دم®ت رش®د س®ازم®ان م®جاه®دی®ن
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قرار بگیرد .و جبهه ضروت وجودی خودش را از دست داده است.
ع ®®ده ای ج ®®بهه را ت ®®رک ک ®®ردن ®®د .و ج ®®ناح دی ®®گر ب ®®ه ره ®®بری ب ®®همن ن ®®یروم ®®ند ع ®®ضو ه ®®یئت اج ®®رائ ®®یه ب ®®ا ای ®®ن ت ®®صمیم
مخالف بودند.
سازمان فدایی و جبهه
ح ®®زب ت ®®وده ب ®®ا خ ®®ط م ®®بارزه ب ®®ا ل ®®یبرال ®®یسم و دف ®®اع از خ ®®ط ض ®®دام ®®پری ®®الیس ®®تی ام ®®ام ب ®®ه ای ®®ران آم ®®د و ب ®®عد از م ®®دت ®®ی
ت®وانس®ت ج®ناح خ®وی®شاون®د خ®ود را در س®ازم®ان چ®ری®ک ه®ا ک®ه اک®نون در ره®بری چ®ری®ک ه®ا نشس®ته ب®ودن®د پ®یدا ک®ند و
رفته رفته آن ها را به این خط بکشاند.
ره®®بری چ®®ری®®ک ه®®ا م®®تقاع®®د ش®®ده ب®®ود ک®®ه م®®بارزه ض®®دام®®پری®®الیس®®تی ح®®کوم®®ت ب®®ر اق®®دام®®ات ض®®ددم®®کرات®®یک او م®®ی
چ®®رب®®د .و ب®®ه خ®®اط®®ر آن ب®®ای®®د از ای®®ن گ®®ذش®®ت .پ®®س ب®®ا ج®®بهه ف®®اص®®له گ®®رف®®ت .و ج®®بهه ی®®کی از ح®®ام®®یان م®®هم اش را از
دست داد.
جناح چپ جبهه و انتخابات
در آستانه انتخابات جبهه دو جناح شده بود و در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود:
 -۱جناح هزارخانی ـ پاکنژاد
-۲جناح چپ جبهه
جناح چپ متشکل از جریانات زیر بود:
ـ اتحادیه کمونیست ها
ـ نوید آزادی
ـ توفان
ـ گروه کارگر
ـ وحدت کمونیستی
ـ جامعه سوسیالیست ها
ـ راه کارگر
ـ جاما
جناح چپ که با انحالل در مجاهدین مخالف بود تصمیم گرفت طی نشستی لیست مستقل اعالم کند.
ه®®زارخ®®ان®®ی اع®®الم ک®®رد ک®®ه اگ®®ر لیس®®ت  ۲۵ن®®فره م®®جاه®®دی®®ن ک®®ه خ®®ود ه®®زارخ®®ان®®ی ه®®مه ج®®زو آن ه®®ا ب®®ود م®®ورد ت®®أی®®ید
قرار نگیرد .او این لیست را به عنوان جبهه تکذیب می کند.
ای ®®ن نشس ®®ت ب ®®ر س ®®ر لیس ®®تی مش ®®ترک از م ®®جاه ®®دی ®®ن ،ف ®®دای ®®ی ه ®®ا ،پ ®®یکار و ت ®®عدادی ک ®®ان ®®دی ®®دای مس ®®تقل و س ®®ه
کاندیدای دیگر از جبهه به توافق رسید.
ـ مهدی خانبابا تهرانی ،از اتحادیه کمونیستها
ـ اصغر یزدی ،از راه کارگر
ـ نادر اسکویی ،گروه زحمت از اتحادیه کمونیستها
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پایان کار جبهه
بعد از انتخابات جبهه هم از نظر عقیدتی و هم از نظر تاکتیکی به پایان راه رسید.
متین دفتری رهبر جبهه که مخفی بود و از ماجرا اطالعی نداشت.
هزارخانی و شکراله پاک نژاد با مجاهدین رفتند .و صفحه شورا در نشریه مجاهد را از آن خود کردند.
ج®®ناح چ®®پ ن®®یز ک®®ه از ن®®ظر ت®®کنیکی )ام®®کان®®ات س®®اخ®®تمان®®ی و م®®ال®®ی و ت®®شکیالت®®ی( ون®®ه از ن®®ظر ع®®قیدت®®ی ام®®کان
ادامه کار را نداشت پراکنده شد.
غیرقانونی شدن جبهه
جبهه به عنوان حامی آزادی های دمکراتیک بر سر تعطیلی روزنامه آیندگان به اعتراض برخاست .و دست به
حرکتی اعتراضی زد .اما این حرکت مورد تأیید سازمان چریک ها و مجاهدین نبود .پس در این حرکت تنها
ماند.
از س®وی®ی دی®گر ح®کوم®ت ک®ه ب®نا ن®داش®ت اج®ازه ده®د اپ®وزی®سیون ش®کل ب®گیرد .ج®بهه را غ®یرق®ان®ون®ی اع®الم ک®رد .و
با این دستور دوران فعالیت علنی جبهه به پایان رسید.
اقدامات دیگر جبهه بعد از این فاز جبهه شروع می شود:
 -۱تشکیل شورای همبستگی خلقها،
 -۲شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
 .-۳شرکت در انتخابات مجلس
اشتباهی بزرگ
جبهه و فکر تشکیل جبهه از ابتدا حامل دو نظرگاه بود:
-۱ادامۀ سنت جبهۀ ملی چرا که رهبری جبهه فاقد درایت و کاردانی الزم بود.
-۲ادامۀ سنت چپ دمکرات و ملی چرا که چپ سنتی دگم و کلیشه ای بود.
درکی درست
ج®®بهه از ه®®مان ت®®فکرات آغ®®ازی®®ن در م®®حفل ف®®ران®®کفورت ت®®ا ب®®حث ه®®ای ای®®ران ب®®ه درک®®ی ت®®اری®®خی و درس®®ت رس®®یده ب®®ود
که:
-۱حرکت حزبی راه به جایی نمی برد باید تمامی احزاب و گروهها در جبههای بزرگ گرد آیند.
-۲مشکل اساسی ایران دمکراسی است.
جبهه و دمکراسی دو پایه اصلی ضرورت وجودی جبهه بودند.
ترس از انگ لیبرالیسم
ام®®ا ج®®بهه در ب®®عد از ف®®ردای  ۱۳۵۷ب®®ه خ®®اط®®ر ج®®و رادی®®کال و خ®®ام ج®®ام®®عه ،و دام®®ن زدن ب®®ه ج®®و ل®®یبرالیس®®تی ت®®وس®®ط
م®ذه®بیون ح®اک®م و ح®زب ت®وده ،ت®رس®ید ک®ه اع®الم ک®ند .او ح®زب نیس®ت ج®بهه اس®ت .و خ®ط م®شی اص®لی ج®بهه ،خ®ط
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مشی لیبرالیستی است و شعار اصیل جبهه دفاع از آزادی های دمکراتیک است.
پس به چپ کشیده شد و به جناح رادیکال و چپ جامعه تکیه کرد) .فدایی و مجاهد( .
ب®®ا ب®®ه راس®®ت ک®®شیده ش®®دن س®®ازم®®ان چ®®ری®®ک ه®®ا ت®®وس®®ط ح®®زب ت®®وده ،ج®®بهه ک®®ه ب®®ای®®د ب®®ه خ®®ود م®®ی آم®®د و ب®®ین راس®®ت
ف®دای®ی و چ®پ م®جاه®د خ®ط م®یان®ه ای را در پ®یش م®ی گ®رف®ت ب®ه ع®لت غ®یرق®ان®ون®ی ب®ودن ،و ج®و رادی®کال ج®ام®عه ب®از ه®م
ب®ه چ®پ ک®شیده ش®د .چ®پی ک®ه در  ۳۰خ®رداد ۱۳۶۰م®جبور ش®د وارد ف®از ن®ظام®ی ش®ود .و ج®بهه را از ی®ک اپ®وزی®سیون
قانونی و دمکرات به یک اپوزیسیون غیرقانونی و چریک تبدیل کند.
و این بزرگترین اشتباه جناح هزارخانی و پاکنژاد بود.
فاز سوم حیات جبهه
ب®عد از خ®رداد  ۱۳۶۰و ع®زل رئ®یس ج®مهور ب®نی ص®در ،ره®بری م®جاه®دی®ن ب®ه خ®ارج رف®ت چ®را ک®ه ام®کان م®ان®دن آنه®ا
در داخل ممکن نبود.
ب ®®ه دن ®®بال آن ،ه ®®زارخ ®®ان ®®ی و م ®®تین دف ®®تری ب ®®ه خ ®®ارج رف ®®تند و ب ®®قیه .ام ®®ا ش ®®کرال ®®ه پ ®®اک ®®نژاد در ح ®®ال ب ®®ازگش ®®ت از
ق®®رارگ®®اه م®®جاه®®دی®®ن ،ب®®ه ه®®مراه ی®®ک م®®جاه®®د و همس®®رش ک®®ه ب®®ه ع®®نوان پ®®وش®®ش آنه®®ا را ه®®مراه®®ی م®®یک®®رد دس®®تگیر و
اعدام شد.
ه®زارخ®ان®ی در خ®ارج م®شاور رج®وی ش®د م®تین دف®تری دب®یر ک®ل ج®بهه و مه®دی خ®ان®باب®ا ته®ران®ی و ع®ناص®ری دی®گر
از جبهه به شورای مقاومت ملی پیوستند.
شکراله پاکنژاد که بود
پ ®®اک ن ®®ژاد در دزف ®®ول ب ®®ه دن ®®یا آم ®®د و پ ®®س از ات ®®مام ت ®®حصیالت در س ®®ال ۱۳۳۹ب ®®ه دان ®®شگاه ته ®®ران آم ®®د و در رش ®®ته
حقوق دانشجو بود.
ب®®ه ح®®زب م®®لت ای®®ران پ®®یوس®®ت .و در ف®®عال®®یت ه®®ای دان®®شجوی®®ی و ح®®زب®®ی ش®®رک®®ت ف®®عال داش®®ت .ب®®ه ه®®مین خ®®اط®®ر ب®®ه
س®رب®ازی ف®رس®تاده ش®د و پ®س از پ®ای®ان دوره س®رب®ازی پ®س از م®دت®ی س®رگ®ردان®ی ت®وانس®ت از دان®شکده ح®قوق ف®ارغ
التحصیل شود.
در س®®ال  ۱۳۳۴ب®®ه ه®®مراه ی®®کی دی®®گر از اف®®راد ح®®زب م®®لت ای®®ران ب®®ه ه®®مراه ک®®تاب ج®®نگ گ®®ری®®الی®®ی ن®®وش®®ته ان®®قالب®®ی
نامدار چه گوارا دستگیر شد .و این نشانه آغاز تحولی در فکر او بود.
ط®®ی س®®ال®®های  ۱۳۴۵-۴۷ب®®ا ف®®روه®®ر و ح®®زب م®®لت ای®®ران اخ®®تالف پ®®یدا ک®®رد و از ح®®زب ج®®دا ش®®د و ب®®ه ی®®ک م®®حفل
دانشجویی پیوست .و این محفل یکی از جریانات تشکیل دهنده گروه فلسطین شد.
گروه فلسطین
ن®ام گ®روه فلس®طین )ب®عده®ا گ®روه ب®ه ای®ن ن®ام م®عروف ش®د( ب®ا ن®ام پ®اک ن®ژاد گ®ره خ®ورده اس®ت و ع®لت آن ب®ه م®قاوم®ت
اسطوره ای پاک نژاد در بازجویی ،دادگاه و زندان برمی گردد .این گروه از سه محفل تشکیل شد:
 -۱محفل ریاحی،
 .-۲محفل شالگونی
 -۳محفل صبوری
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 -۱محفل ریاحی
ای ®®ن م ®®حفل ع ®®مدت ®ا ً از دان ®®شجوی ®®ان ®®ی ت ®®شکیل میش ®®د ک ®®ه ت ®®مای ®®االت م ®®لی داش ®®تند و در ح ®®رک ®®ت ه ®®ای دان ®®شجوی ®®ی در
سالهای ۱۳۳۹-۴۲فعال بودند .اعضای این محفل عبارت بودند از:
-۱ح ®®سین ری ®®اح ®®ی-۲،رض ®®وان ص ®®بوری-۳ ،م ®®سعود ب ®®طحای ®®ی )ک ®®ه دان ®®شجو ن ®®بود(-۴،ن ®®اص ®®رک ®®اخ ®®ساز-۵،به ®®روز
ستوده و -۶شکراله پاکنژاد
پاکنژاد توسط حسین ریاحی و مسعود بطحایی به این محفل وصل شد.
 -۲محفل شالگونی
این محفل مربوط به دانشجویان آذربایجانی بود که مطالعات مارکسیستی داشتند:
 -۱شالگونی -۲ ،انزایی-۳ ،سلطانزاده و -۴چند تن دیگر
این محفل با گروه پروسه که یک جریان تئوریک مارکسیستی بود در تماس بود .و از آن تغذیه میکرد.
 -۳محفل صبوری
محفل صبوری نیز یک محفل دانشجویی بود که کار تئوریک می کرد در فعالیت های صنفی نیز فعال بود:
 -۱احمد صبوری .-۲ ،نواب بوشهری-۳،سالمت رنجبر -۴محمد معزی و-۵چند تن دیگر
وحدت سه محفل
در س ®®ال ۱۳۴۷ای ®®ن س ®®ه م ®®حفل ح ®®ول م ®®بارزه قه ®®رآم ®®یز ب ®®ه ی ®®ک دی ®®گر ن ®®زدی ®®ک ش ®®دن ®®د .و از آن ®®جا ک ®®ه ت ®®مای ®®االت چ ®®ینی
داشتند در صدد تماس با چین و گرفنت کمک از چین برآمدند.
تماس با چین
در س ®®ال ۱۳۴۸رض ®®وان ج ®®عفری ،به ®®روز س ®®توده و ب ®®طحای ®®ی ب ®®ه اف ®®غانس ®®تان م ®®ی رون ®®د ت ®®ا از چ ®®ین ک ®®مک تس ®®لیحات ®®ی
ب®گیرن®د .ج®عفری در اف®غانس®تان از ط®ری®ق نش®ری®ه پ®رچ®م ک®ه ی®ک ج®ری®ان ط®رف®دار چ®ین ب®ود ب®ا س®فارت چ®ین ت®ماس م®ی
گ®®یرد .ام®®ا چ®®ینی ه®®ا ح®®اض®®ر ب®®ه ک®®مک و راه®®نمای®®ی ن®®میش®®ون®®د گ®®روه ب®®ه ای®®ران ب®®از م®®ی گ®®ردد و ت®®صمیم م®®ی گ®®یرن®®د ب®®ه
فلسطین بروند.
حرکت به سوی فلسطین
در س®ال  ۱۳۴۸اح®مد ص®بوری ب®ه ع®راق رف®ت ت®ا راه ه®ای خ®روج را ب®ررس®ی ک®ند در ع®راق ب®ا ت®یمسار ب®ختیار رئ®یس
س ®®اب ®®ق س ®®اواک و ف ®®رم ®®ان ®®داری ن ®®ظام ®®ی ت ®®ماس م ®®ی گ ®®یرد و ب ®®ختیار راه ®®ی را ب ®®رای خ ®®روج ب ®®ه او ن ®®شان م ®®یده ®®د ای ®®ن
راهها همگی تحت کنترل پلیس بود.
پ®لیس اول®ین گ®روه را دس®تگیر و ب®ا ی®اف®نت رم®ز ع®بور س®ه دس®ته دی®گر را ب®ه دام ان®داخ®ت و دس®ته چ®هارم ک®ه م®توج®ه
خطرشده بود از راه دیگری خود را به عراق رساند.
ح®®سین ری®®اح®®ی ،رض®®وان ج®®عفری ،به®®روز س®®توده ب®®ه ع®®راق رس®®یدن®®د .و در ب®®خش ف®®ارس®®ی رادی®®و ع®®راق ش®®روع ب®®ه
کار کردند.
در مجموع بیشتر از سی نفر دستگیر شدند که هیجده نفر آنها در دی ماه  ۱۳۴۹محاکمه شدند.
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احکام صادره
 -۱پ®®اکن®®ژاد ،اب®®د-۲ ،ک®®اخ®®ساز ،اب®®د -۳،ب®®طحای®®ی ،اب®®د-۴ ،ش®®ال®®گون®®ی مح®®مدرض®®ا ،ده س®®ال -۵ ،س®®الم®®ت رن®®جبر ،ده
س®®ال -۶ ،داود صلح®®دوس®®ت ،ده س®®ال -۷،ان®®زاب®®ی ،ه®®فت س®®ال -۸ ،س®®لطان®®زاده ،ه®®فت س®®ال -۹ ،رح®®یم خ®®ان®®ی ،ه®®فت
س®ال -۱۰ ،به®رام ش®ال®گون®ی ،چ®هار س®ال -۱۱،ن®اص®ر ج®عفری ،س®ه س®ال -۱۲ ،م®عزی ،س®ه س®ال-۱۳،اح®مد ص®بوری،
س®ه س®ال -۱۴،ن®واب ب®وشه®ری ،ی®ک س®ال -۱۵ ،اش®رف®ی ،ی®ک س®ال .-۱۶ ،ج®مال®ی ،ی®ک س®ال و -۱۷ه®اش®م س®گون®د ،ی®ک
سال
پاک نژاد در دادگاه دست به افشاگری زد پرده از شکنجه های رژیم برداشت و از آرمان ملی دفاع کرد.
این دفاعیه به بیرون از زندان آمد و در سطحی وسیع پخش شد و انعکاس گستردهای داشت همین باعث شد
که پاک نژاد بار دیگر به زیر شکنجه برده شود .و مقاومت او از پاک نژاد اسطوره ای بزرگ ساخت.
سازمان اتحاد چپ
عناصر تشکیل دهنده آن:
 -۱گ®®روه ک®®ارگ®®ر -۲ ،س®®ازم®®ان وح®®دت ک®®مونیس®®تی -۳ ،گ®®روه چ®®پ)نش®®ری®®ه ای ب®®ه ه®®مین ن®®ام منتش®®ر م®®ی ک®®رد(-۴ ،
گروهی از فعالین چپ در خارج کشور و-۵گروهی از فعالین چپ در داخل کشور
وجه تمایز سازمان اتحاد چپ با دیگر سازمانهای مارکسیستی
-۱چپ سنتی را غیردمکراتیک می دانست
-۲مخالف الگوبرداری از انقالب دیگر کشورها بود.
-۳مخالف درک دگماتیک از احکام مارکسیستی بود.
-۴بر تنوع نظر و پذیرش آن به عنوان حقی شناخته شده تکیه داشت.
ارگان آن
در آس®تان®ه ان®قالب ب®همن ای®ن س®ازم®ان ب®ا ان®تشار ب®یان®یه ای ب®ه ن®ام ات®حاد چ®پ اع®الم م®وج®ودی®ت ک®رد و نش®ری®ه ات®حاد
چپ نیز به عنوان ارگان آن منتشر شد.
فعالیت تئوریک آن
-۱ایجاد دیالوگ با سازمان های چپ بخصوص سازمان چریکها
-۲تالش برای ایجاد جبهه متحد دمکراتیک که منجر به تشکیل جبهه دمکراتیک ملی شد.
-۳دف®اع از آزادی ه®ای دم®کرات®یک ب®رخ®الف ب®سیاری از س®ازم®ان ه®ای چ®پ ک®ه م®بارزه ب®رع®لیه ام®پری®ال®یسم ب®رای آن
ها عمده بود.
-۴مبارزه تئوریک با والیت فقیه )مقاالت دمکراسی و والیت فقیه در نشریه اتحاد چپ(
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-۵ش®ناس®ان®دن ح®زب ت®وده ب®ه ع®نوان ج®ری®ان اپ®ورت®ونیس®تی و دن®بال®هرو ش®وروی )ک®تاب م®بارزه ط®بقات®ی و ک®ارن®ام®ه ح®زب
توده(
انشعاب در سازمان اتحاد چپ
با تنگتر شدن حلقه فعالیت های دمکراتیک جناحی از سازمان اتحاد چپ به سمت فعالیت های رادیکال
حزبی کشیده شدند .به همین خاطرطی بیانیهای با نام جنبش مستقل کارگری از سازمان جدا شدند.
ای ®®ن ج ®®ری ®®ان ب ®®ه س ®®ازم ®®ان ®®ی لنینیس ®®تی ،دی ®®کتات ®®ور پ ®®رول ®®تاری ®®ا و ت ®®ضاد م ®®یان ک ®®ار و س ®®رم ®®ای ®®ه ب ®®اور داش ®®ت .وح ®®دت
کمونیستی نیز به خاطر »ضرورت حفظ استقالل سازمانی« از اتحاد چپ نیز جدا شده بود.
شورای متحد چپ
ت®®غییر اوض®®اع س®®یاس®®ی ج®®ام®®عه ب®®ه ن®®فع ج®®ری®®ان م®®ذه®®بی ح®®اک®®م ب®®ر ک®®شور ،ش®®رای®®ط را ب®®رای ح®®یات زن®®دگ®®ی گ®®روه ه®®ای
ک®وچ®ک س®خت و س®خت ت®ر ک®رد .دی®گر ادام®ه ح®یات ی®ک گ®روه چ®ند ده ن®فر ب®ا ی®ک نش®ری®ه ب®ا ح®داک®ثر ت®یراژ ۱۰۰ن®سخه
امکان پذیر نبود.
این ضرورت در بهمن  ۱۳۵۹گروه های زیر را به هم نزدیک کرد:
-۱گروه پیوند )که ازکنفرانس وحدت جدا شده بود(.
-۲فعالین جدا شده از اتحادیه کمونیست ها
-۳عدهای از فعالین جمعیت آزادی
-۴گروه نقش کار )یک گروه سندیکالیست از کارگران قدیمی بود(.
-۵عده ای از عناصر جدا شده از سازمان چریک ها
در ای® ®®ن نشس® ®®ت س® ®®ندی ت® ®®نظیم ش® ®®د ب® ®®هن® ®®ام »ب® ®®یان® ®®یه ش® ®®ورای متح® ®®د چ® ®®پ ب® ®®رای دم® ®®کراس® ®®ی و اس® ®®تقالل« و در
اردیبهش®®ت ۱۳۶۰منتش®®ر ش®®د .ام®®ا وق®®ای®®ع خ®®رداد  ۱۳۶۰ف®®رص®®ت م®®عرف®®ی را از ف®®عال®®ین ش®®ورای متح®®د چ®®پ گ®®رف®®ت .و
زمینه رشد آن را که یک فضای دمکراتیک بود از بین برد.
الحاق به شورای ملی مقاومت
ب®®ا خ®®روج رئ®®یس ج®®مهور ب®®نی ص®®در و م®®سعود رج®®وی ره®®بر س®®ازم®®ان م®®جاه®®دی®®ن و اع®®الم ت®®شکیل ش®®ورای م®®قاوم®®ت،
شورای متحد چپ به این ائتالف پیوست .و مهدی خانباباتهرانی به عنوان نماینده این شورا راهی فرانسه شد.
شورای متحد چپ تا سال ۱۳۶۴در شورا ماند و در بحث های درون شورا شرکت فعال داشت.
ام®ا ب®ا ان®شعاب و ی®ا اخ®راج ح®زب دم®کرات از ش®ورا ب®ه ای®ن ن®تیجه رس®ید ک®ه م®جاه®دی®ن در ص®ددان®د ت®ا ش®ورا را
به سازمانی دنباله رو سیاست های خود تبدیل کنند.
انشعاب از شورا
ش®ورای متح®د چ®پ ط®ی اط®الع®یه ای در ۱۵ف®روردی®ن  ۱۳۶۴اع®الم ک®رد از ش®ورا ج®دا ش®ده اس®ت .ام®ا ای®ن ان®شعاب
ن®ظری ی®کپ®ارچ®ه درون آنه®ا ن®بود .ه®م چ®نانک®ه در ب®حثه®ای ق®بل از ان®شعاب در نش®ری®ه پ®یام آزادی ارگ®ان ش®ورای
متحد چپ بخشی از نیروها با نقد مواضع مجاهدین موافق نبودند.
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پس نماینده بخش ایران شورای متحده چپ در شورا باقی ماند.
انحالل شورای متحد چپ
ش®®ورای متح®®د چ®®پ ن®®توانس®®ت ت®®شکیالت®®ی م®®نطبق ب®®ا آرم®®ان ه®®ای س®®وس®®یال®®یسم ـ دم®®کرات®®یک ب®®ه وج®®ود ب®®یاورد و از
آن®®جا ک®®ه در زم®®ینه ن®®ظری ک®®وش®®ش چ®®شمگ®®یری نش®®ده ب®®ود ق®®ادر ه®®م ن®®بود ن®®یروی ج®®دی®®دی ج®®ذب ک®®ند .پ®®س ت®®صمیم ب®®ه
انحالل سازمان گرفته شد.
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پرنس موناکو؛ پرنس احمد آباد؛پرنس سرخ
پرنس موناکو؛پرنس ارفع
پرنس ارفع پرنس نبود ونامش میرزا رضا و پدرش تاجری ورشکسته بود ودر سال  ۱۲۷۰قمری در تبریز بدنیا
آمد.
نذر پدرش بود که برای تحصیل به عتبات برودو آخوند بشود اما ورشکستگی پدر او را برای کار راهی
استانبول کرد .
خرده استعدادی داشت  .و زبان فرانسه را در استانبول فرا گرفت.
شامه تیزی هم داشت وبه صرافت فهمید با کارگری و داللی راه بجایی نمی برد .پس به تفلیس رفت و مترجم
کنسول ایران شد .
دانسنت سه زبان ترکی ،فارسی و فرانسه و دانسنت رموز نزدیکی به مقامات و خود شیرینی برای روس ها او
را از دیلماجی به یک طرف صحبت در تعیین سرحدات ایران و روس رساند .تا از قبل واگذاری کریمانه بخش
هایی از سرزمین پدری ما ،نه پدری او که او خودرا ایروانی می دانست ،راه ترقی اش به مدارج باال گشوده
شود .
مدتی بعد کاردار سفارت ایران در پترزبورگ و سپس مستشار سفارت شد .

ملتزم رکاب
در سفر سوم ناصرالدین شاه توانست خودرا به شاه نزدیک کند و ملتزم رکاب شود و در بازگشت کنسول
ایران در تفلیس شد که با سر کیسه کردن کارگران و تجار ایرانی درآمد سرشاری داشت .
در سفر فرنگ قاپ ناصرالین شاه را دزدید و با چرب زبانی تعدادقابل توجهی از فرمان های سفید از شاه
گرفت تا در جمعه بازار ناصری هر کدام را به ۱۰۰۰۰تومان بفروشد.
قحط الرجال قاجاری
در سال  ۱۳۱۲وزیر مختار در پترزبورگ شد و هم زمان وزیر مختاری سوئد و نروژ را هم به مقاطعه گرفت.
 ۳سال بعد در الهه نماینده ایران در انجمن صلح شد .

لقب پرنس
ارفع برای سفر شاه به فرنگ با ارتباطاتی که با مقامات تزاری داشت توانست مبلغ  ۲میلیون لیره وام
بگیردودر عوض گمرکات شمال را به روس ها داد.و این پول برای سفربی دردانه شاه و کاسه خرجی ها و لفت
ولیس ها هزینه شد .
ارفع بعد ها نوک قلم طالیی ایران بر باده اش را که با آن در ازای وام ،گمرکات شمال را به روس ها داده
بود درموزه دانشگاه موناکو بمعرض تماشا گذارد .این در روزگاری است که قبح خیانت ریخته شده بود.
در سال  ۱۳۱۸قمری به پاس گرفنت وام و تر و خشک کردن شاه در سفر فرنگ ازمظفرالدین شاه لقب پرنس
گرفت و میرزا رضای ایروانی  ،پرنس ارفع شد.
در سال  ۱۳۱۹سفیر ایران در استانبول شد
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ودر همین سال در جشن تاج گذاری آلفونسین پادشاه اسپانیا از سوی ایران شرکت کرد .
در سال ۱۳۲۸بدنبال در گیریش با مشروطه خواهان از سفارت برکنار و به موناکورفت .ودر موناکوقصری زیبا
ساخت.
ارفع از پول های باد آورده دو قصرزیبا هم در تفلیس ساخت.
در سال  ۱۳۳۱در کابینه عالء السلطنه وزیر عدلیه شد.
ودر زمان رضا شاه سفیر ایران در سازمان ملل شد.
 ۸سال در این سمت بود وبعد از  ۸سال احضار شد و رضا شاه به او ریاست شورای وزیران را پیشنهادکرد
که نپذیرفت و راهی موناکو شد .
در سال  ۱۳۱۵به ایران باز گشت و در سال  ۱۳۱۶شمسی مرد .
در مورد مرگ او دو روایت هست عده ای می گویند در ایران درگذشت و عده ای می گویند در موناکو مرد و
در هم آنجا به خاک سپرده شد .ارفع از اعضا لژ فرماسیون بیداری بود.

شجره خبیثه
میرزا رضا دو پسر داشت  .که هردو از صاحب منصبان نظامی بودند .ابراهیم ارفع پسر کوچک او در سانحه
هوایی در گذشت  .پسر بزرگ اوحسن ارفع بود.

حسن ارفع
حسن ارفع در سال ۱۳۰۴ش .وابسته نظامی ایران در انگلیس بود.
مدتی آجودان حضور رضا شاه بود.
و بعد به ریاست ستاد ارتش رسید .و بعد از تبعید او همچنان در سرکار بود .
از دشمنان نهضت دموکرات آذربایجان بود .در زمان ریاست او واحد هایی که برای سرکوب فرقه رفته بودند
در شریف آباد قزوین متوقف شدند.
حسن ارفع در سال  ۱۳۲۵بازنشسته شد .و بعداز باز نشستگی خانه اش محل تجمع گماشتگان آنگلوفیل
بود.
حسن ارفع از مریدان رضا شاه و از همراهان سید ضیا بود  .همسرش هم انگلیسی بود.
ژنتیک اش استبدادی و دشمن مردم بودو تا روزی که در ایران بود آنی از توطئه بر علیه منافع ملت غافل نبود
.آخرین پست او رئیس انجمن دوستی ایران و پاکستان بود و در سال  ۵۷از ایران گریخت .

پرنس احمد آباد؛دکتر محمد مصدق
دکتر محمد مصدق در سال ۱۲۵۸ش .در سنگلج تهران بدنیا آمد .پدرش میرزا هدایت اهلل آشتیانی معروف به
»وزیر دفتر« از بزرگ مردان دوره ناصری ومادرش ملک تاج خانم فرزند عبداملجید میرزا نوه میرزا فرمانفرما
ونوه عباس میرزا ولیعهد و نایب السطنه ایران بود .
پس از تحصیالت مقدماتی در تبریزبه تهران آمدو به مستوفی گری خراسان گمارده شد  .حسن کار و رفتارش
در خراسان توجه عموم را جلب کرد .
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در اولین دوره مجلس انتخاب شد اما سنش به  ۳۰سال نمی رسید و اعتبار نامه اش رد شد .
در سال  ۱۲۸۷به فرانسه رفت و در دانشگاه نوشاتل در سوئیس دکترا گرفت .
بعد از جنگ جهانی اول در وزارت مالیه مشغول شد .مدتی بعد با وزیر مالیه اختال ف پیدا کرد و استعفا
داد .
در زمان کودتای سید ضیا در فارس بود کودتا را برسمیت نشناخت و از کار استعفا داد و به بختیاری ها پناه
برد .
در دور پنجم و ششم مجلس نماینده بود و در انتقال سلطنت به رضا شاه با این که موافق قاجار نبود با
سلطنت رضا شاه مخالفت کرد .او و اقلیتی دیگر خطر دیکتاتوری را احساس می کردند .
با پایان یافنت مجلس ششم و روی کار آمدن رضا شاه از کار برکنار وزندانی شد و بعدبه احمد آباد تبعید
شد.
با سقوط رضا شاه بعد از شهریور  ۱۳۲۰به تهران باز گشت و نماینده دور  ۱۴مجلس شد.
با فشار روس ها برای گرفنت امتیاز نفت شمال و آمریکایی ها برای نفت شرق کشور قانونی را به مجلس ارائه
داد که مذاکره برای دادن امتیاز نفت تا حضور نیروهای خارجی ممنوع شد .
در انتخابات دور  ۱۵با دخالت شاه و قوام مصدق به مجلس راه نیافت .
ودر سال  ۱۳۲۸جبهه ملی به همت او تشکیل شد .
انتخابات دور  ۱۶با تالش او باطل شد و در انتخابات مجدد نماینده مجلس شد .
بعد از ترور نخست وزیر وقت رزم آرا طرح ملی شدن صنعت نفت را به مجلس داد.
و بعد از استعفای اعال نخست وزیر شد.
نخست وزیری او باعث اعتالی ملی شدن صنایع نفت شد که فرجامش پیروزی ملت ایران بود .
با شکایت دولت انگلیس ،دکتر مصدق به شورای امنیت و بعد به الهه رفت و در استیفای حقوق تاریخی مرد م
ایران با دست پُر به کشور باز گشت.
اما ادامه این نهضت با مخالفت شاه و امریکا روبرو شد  .برای مصدق نهضت ملی شدن نفت رویه کار بود
مراد کوتاه کردن دست استعمار خارجی و داخلی از تمامی شئون کشور بود  .و این امری نبود که استبداد
پهلوی تحمل کند  .پس توطئه شروع شد ودر  ۲۸مرداد به بار نشست  .وحکومت ملی جای خودرا به حکومت
کودتا داد.
درکوتای ۲۸مرداد دکتر مصدق دستگیر و به  ۳سال زندان محکوم شد و بعد به احمد آباد تبعید شد .
ودر  ۱۴اسفند  ۱۳۴۵درگذشت .
مصدق وصیت کرده بود او را درکنار شهدای  ۳۰تیر دفن کنند ولی شاه و ساواک مخالفت کردند و بناچار
اورا در یکی از اطاق های خانه اش در احمد آباد دفن کردند.

پرنس سرخ؛مریم فیروز
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مریم فیروزدر سال ۱۲۹۲ش .در کرمانشاه بدنیا آمد .پدرش عبدالحسین فرمانفرما نوه عباس میرزا بود و
مادرش بتول خانم کرمانشاهی بود.
در مدرسه ژاندارک و داراملعلمین در س خواند و در سال  ۱۳۰۸دیپلم گرفت.
 ۱۶ساله بود که بنا بر تصمیم پدرش به عقد سرهنگ عباس قلی اسفندیاری در آمد که پدرش حاج محتشم
السلطنه رئیس مجلس رضاخانی بود  .فرمانفرمای پیر بدنبال حریم امنیتی بود و می پنداشت پیوند با حکومت
جدید باعث تحمل او از جانب حکومت بی ریشه قزاق ها می شود  .اما این طور نشد .
از این ازدواج ناموفق مریم صاحب دو فرزند شد ؛افسانه و افسر .
با مرگ پدر از سرهنگ جدا شد .
تماس او با محافل ادبی او را با افکار سوسیالیستی آشنا کرد  .و از طریق خانواده ایرج اسکندری به
عضویت محافل جنبی حزب توده در آمد .که در آن روزگار تنها ملجاء و پناه روشنفکران انقالبی بود .
در سال  ۱۳۲۳با نورالدین کیانوری که از کادر های حزب توده بود آشنا شد و این آشنایی منجر به ازدواج
شد .
مریم به تمامی اعتبار و موقعیت خانوادگیش پشت کرد و تمام قد در کنار حزب توده ایستاد.
با کودتای سال  ۱۳۳۲تحت تعقیب قرار گرفت اما پایمردی نشان دادو در ایران ماند و تالش کرد تا لحظه
آخر در کنار حزب باشد .بیشتر قرار های خسرو روزبه را او انجام می داد.
و در سال  ۱۳۳۶در حالی که سازمان افسران حزب لو رفته بود و حصار امنیتی حزب از بین رفته بود و پلیس
به الیه های نزدیک او رسیده بود ایران را ترک کرد .
مریم به شکل غیابی به مرگ محکوم شد .
نخست به شوروی رفت و از آنجاراهی آملان شرقی شد.
بار تبعید و زندگی در بلوک شرق را تاب آورد و لحظه ای لب به شکایت باز نکرد و در کنار آرمان هایش
ایستاد .در روزگاری که یالنی بی شمار سپر می انداختند و با نوشنت توبه نامه به ایران باز می گشتند.
بعد از سال ها تبعید در سال  ۱۳۵۸به ایران بازگشت .و مثل همیشه در کنار حزب ایستاد درحالی که عمر او
از دهه شصت گذشته بود  .و سال ها دربدری او را فرسوده کرده بود .امااو همچنان بر سر پیمان نخستین
خود با مردمش بود .و تالش می کرد با حضور مداومش زنان را به صحنه مبارزه اجتماعی بیاورد .
در  ۱۷بهمن ۱۳۶۱دستگیر شد .پایمردی بسیار نشان داد که حدیثی دیگر دارد .و تا پایان عمر  ۲۲اسفند
 ۱۳۸۶در زندان و حصر خانگی بود .

پرنس های آنان و پرنس های ما
پرنس های آنان موجوداتی هستند فرومایه و بی اصل و نسب و یک باره بگویم،بی هم چیز.از سنخ و جنس
موجوداتی چون میرزا رضا ارفع و پسرش حسن ارفع .از کوخ شروع می کنند و به کاخ می رسند .
به قلم های طالیی ایران بر باد ده شان افتخار می کنند .حماقت و خیانت درآن ها چنان نهادینه می شود که
خیانت خودرا به نمایش می گذارند و به آن فخر می فروشند .
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اینان بخش های تیره و تار تاریخ ما هستند  .اینان بر رنج و بیچاره گی های ملت ما افزوده اندو هم چنان بر
ثقل تباهی ها و تیره روزی های مردم ما می افزایند .
اینان را ما بیاد می آوریم تا یادمان نرود باعث و بانی تیره روزی ملت ما چه کسانی بوده اند.وچه کسانی
هستند .
اما تمامی تاریخ ما تاریخ موجوداتی از این دست نیست  .نام های د رخشانی هم هستند که چون ستاره
ناهید می درخشند و شب های تاریک ما را به صبحی دل انگیز بدل می کنند .
اینان پرنس های ما هستند .کسانی که به طبقه خود پشت می کنند .در کنار تهیدستان می ایستند و از
کرامت های انسانی دفاع می کنند.
پرنس هایی که تاریخ ما را روشن می کنند و بقول حضرت نیما ؛مارا گرمی می بخشند.
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نگاهی به زندگی مهدی خانبابا تهرانی

۱

 -۱آشنایی با حزب توده
ع®®موی®®ش ک®®ارگ®®ر ک®®ارخ®®ان®®ه ق®®ند ک®®رج ب®®ود .و در ح®®زب ت®®وده ع®®ضوی®®ت داش®®ت .و ته®®ران®®ی را ب®®ا خ®®ود ب®®ه ک®®لوپ ح®®زب ،در
خیابان فردوسی می برد.
ب®®عده®®ا در دب®®یرس®®تان ت®®وس®®ط ی®®کی از م®®علمان®®ش ک®®ه ت®®وده ای ب®®ود ب®®ه ح®®زب ن®®زدی®®ک ش®®د .و در رس®®توران پ®®درش در
چ®®هارراه په®®لوی ک®®ه مح®®ل رف®®ت و آم®®د روش®®نفکران ح®®زب®®ی ب®®ود ب®®ا ح®®زب بیش®®تر آش®®نا ش®®د و در آخ®®ر ت®®وس®®ط ج®®هان®®گیر
ب®®اغ®®دان®®یان از ف®®عال®®ین س®®ازم®®ان ج®®وان®®ان ح®®زب و م®®وس®®ی س®®وم®®خ ،ک®®ه ه®®ر دو در دب®®یرس®®تان ال®®برز ت®®حصیل م®®ی ک®®ردن®®د
جذب حزب شد.
معرف او به حزب جز این دو احمد ابریشمی پسرعمویش بود .در سال ۱۳۳۰به عضویت حزب درآمد.
جهانگیر باغدانیان پس از کودتا به دست سرهنگ زیبایی به قتل رسید.
-۱عضویت در سازمان جوانان
خ®ان®باب®ا پ®س از ع®ضوی®ت در س®ازم®ان ج®وان®ان ح®زب ب®ه ی®کی از ح®وزه ه®ای م®طال®عات®ی م®نتقل ش®د و پ®س از گ®ذران®دن
ی®®ک دوره آزم®®ای®®شی ش®®ش م®®اه®®ه ب®®ه ع®®ضوی®®ت ح®®زب درآم®®د .و پ®®س از ی®®ک س®®ال س®®خنگوی دو س®®ه ح®®وزه ح®®زب®®ی ش®®د.
)مسئول حوزه(
م ®®دت ®®ی ن ®®یز پ ®®یک ح ®®زب ب ®®ود .و روزن ®®ام ®®ه ه ®®ای ح ®®زب ®®ی را ب ®®ه شه ®®ره ®®ای م ®®ختلف م ®®یب ®®رد .زم ®®ان ®®ی در پ ®®ی م ®®شکل
ورزشکاران بود و زمانی دیگر در سازماندهی دانشجویان.
 -۳تهرانی و کودتای ۲۸مرداد
در دوره م®لی ش®دن ن®فت در ان®دی®شهه®ای او ن®وع®ی ش®کاف اف®تاد .ح®زب م®صدق را ع®ام®ل ام®پری®ال®یسم م®ی دانس®ت .و
این با واقعیات همخوانی نداشت.
ب®ا ای®نک®ه نس®بت ب®ه ص®حت ت®ظاه®رات ۲۳ت®یر ع®لیه م®صدق و ه®ری®من ت®ردی®د داش®ت در آن ت®ظاه®رات ش®رک®ت ف®عال
داش®ت .و درق®یام  ۳۰ت®یر ب®دون دس®تور ح®زب م®ثل دی®گر ح®زب®ی ه®ا ش®رک®ت ک®رد .در روز ک®ودت®ا در خ®یاب®ان ه®ا ب®ود .و
دید که چگونه این حرکت »قالبی و نیمبند« به کودتایی تاریخی تبدیل شد و به پیروزی رسید.
تهرانی در مورد کودتا چنین اظهار نظر می کند:
-۱غلبه کودتا در واقع نشانه فقدان آمادگی احزاب و نیروهای رزمنده در جامعه بود.
-۲اگ®ر ی®ک ن®یروی ق®اط®ع ،ی®ک س®ازم®ان رزم®نده وج®ود داش®ت و ع®لیه ک®ودت®ا ب®رم®ی خ®اس®ت م®یت®وانس®ت آن را خ®نثی
کند.
-۳در ماجرای کودتای ۲۸مرداد رهبری حزب اگر نگوییم نقشی خائنانه ،دست کم نقش ننگینی بازی کرد.
-۴جدایی مکی ،بقایی ،کاشانی در شکت نهضت ملی بی تأثیر نبود.
-۵نقش مخرب دربار و ارتش و تعلل حزب توده ،مصدق را در تنگنا قرار داد.
-۶وض ® ® ®®عیت خ ® ® ®®راب اق ® ® ®®تصادی ،ع ® ® ®®دم ف ® ® ®®روش ن ® ® ®®فت ،م ® ® ®®حاص ® ® ®®ره اق ® ® ®®تصادی ،ش ® ® ®®کاف در دل ن ® ® ®®هضت م ® ® ®®لی
کارشکنیهای حزب توده زمینه کودتا را فراهم کرد.
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-۷عدم آمادگی ،نداشنت سیاست روشن ،حزب را به طرف فروپاشی سوق داد.
-۸رهبری حزب نه تنها کاری نکرد بلکه تاکتیک حساب شدهای را در پیش گرفت و حزب را آگاهانه تعطیل
کرد .آن ها حزب را مچل و منتر کردند و دنبال نخود سیاه فرستادند تا زمان بگذرد و کودتا مسلط شود.
چرایی بی جواب
خانبابا تهرانی می گوید رهبری حزب اعالم وضعیت فوق العاده کرد .دستور داد تا ارتباطات قطع شود .به
مدت  ۳-۴هفته .آنقدر قضیه را آگاهانه کش داد تا کودتا مسلط شد.
اما نمی گوید چرا.
ی®ک ن®ظری®ه آن اس®ت ک®ه ت®واف®قی ب®ین ام®ری®کا و ان®گلیس ب®ا ش®وروی ب®ر س®ر ک®ودت®ا ب®ود .و ش®وروی ب®ه ره®بران ح®زب
دستور داد که کاری نکنند.
اما تهرانی معلوم نمی کند که آیا تعطیل آگاهانه حزب ناشی از این تحلیل است یا نه .اگر جز این است
چرا رهبری در پی تحکیم کودتا است.
به هر حال این چرا از سوی خانبابا تهرانی پاسخی نمییابد.
-۹ح® ®®زب ت® ®®وده ی® ®®ک ح® ®®زب ل® ®®نینی ن® ®®بود .ب® ®®لکه ح® ®®زب روش® ®®نفکران ب® ®®ود .ح® ®®زب® ®®ی آزادیخ® ®®واه ب® ®®ا روح® ®®یه ق® ®®ان® ®®ون® ®®ی و
پارملانتاریستی ،و از این رو هیچگاه آمادگی کسب قدرت سیاسی را از راه قهرآمیز نداشت.
 -۴دستگیری بعد از کودتا
در بهمن  ۱۳۳۲دوباره دستگیر شد که بعد از پنج ماه دستگیر شد.
در مرداد ۱۳۳۳بعدا ً دستگیر شد که بعد از پنج ماه آزاد شد.
 -۵سفر به آملان
تهرانی سه سال پس از آزادی در سال ۱۳۳۳۵برای ادامه تحصیل راهی آملان شد.
انجمن مونیخ
ته®ران®ی پ®س از م®دت®ی ب®ه ه®مراه ع®ده ای از دان®شجوی®ان ای®ران®ی انج®من م®ون®یخ را ک®ه م®دت®ی ب®ود از ه®م پ®اش®یده ش®ده
بود احیاء کرد )۵۸ـ ۱۳۳۶ (۱۹۵۷شمسی.
در س®ال  ۱۳۳۷اول®ین ان®تخاب®ات انج®من م®ون®یخ ب®رگ®زار ش®د .ک®ه ته®ران®ی و چ®هار ن®فر دی®گر ب®ه ع®نوان ه®یئت م®دی®ره
انتخاب شدند:
-۱تهرانی-۲،جالل شبیری -۳ ،سیدمحمدرضا تنکابنی-۴ ،داریوش شیروانی و  -۵دکتر چنگیز امیری
این انجمن کار فرهنگی می کرد “ برگزاری جنش عید نوروز ،برگزاری شب ایرانی و از این قبیل.
مجله ای هم داشت به نام پیوند که به ادبیات اختصاص داشت.
زندان مونیخ
ته®ران®ی اب®تدا ب®ه دان®شکده دن®دان®پزش®کی رف®ت .ام®ا م®دت زی®ادی ت®اب ن®یاورد و ب®ه ح®قوق رف®ت دان®شجوی ح®قوق ب®ود
که دستگیر شد و از نوامبر  ۱۹۶۲تا آوریل ۱۹۶۳را در زندان مونیخ گذراند.
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نشریه باختر امروز
در سال  (۱۹۵۸)۱۳۳۷در مونیخ با خسرو قشقایی آشنا شد.
خس®®روخ®®ان از ه®®واداران دک®®تر م®®صدق ب®®ود .ک®®ه ب®®عد از ک®®ودت®®ا راه®®ی ت®®بعید ش®®د و ح®®کوم®®ت ک®®ودت®®ا را ب®®ه رس®®میت
نشناخت.
ته®ران®ی خس®روخ®ان را ت®شوی®ق ک®رد س®ازم®ان ج®بهۀ م®لی را در خ®ارج س®روس®ام®ان®ی ببخش®د .و ب®ا ان®تشار نش®ری®ه
ب®اخ®تر ام®روز ،راه دک®تر ف®اط®می ب®نیان®گذار ب®اخ®تر ام®روز را ت®داوم ببخش®د .خس®روخ®ان پ®ذی®رف®ت و ه®زی®نه نش®ری®ه را ب®ه
عهده گرفت.
ته ®®ران ®®ی م ®®سئول ®®یت نش ®®ری ®®ه را ب ®®ه مح ®®مد ع ®®اص ®®می س ®®پرد .مح ®®مد ع ®®اص ®®می )ش ®®رن ®®گ( از ش ®®اع ®®ران و ه ®®نرم ®®ندان
م®®عروف ح®®زب ت®®وده ب®®ود ک®®ه ه®®مراه همس®®رش ای®®ران ع®®اص®®می در ت®®ئات®®ر س®®عدی ف®®عال®®یت م®®یکرد و ب®®عد از ک®®ودت®®ا م®®دت®®ی
سردبیر مجله امید ایران بود .و بعد به آملان آمده بود.
ب®ه ک®مک ع®اص®می و مح®مود گ®ودرزی از ف®عال®ین ب®ا س®اب®قه ح®زب ت®وده ،نش®ری®ه ب®اخ®تر ام®روز ب®ه ع®نوان ارگ®ان ج®بهه
ملی در اروپا در مونیخ منتشر شد.
ای®®ن نش®®ری®®ه ۴۵ش®®ماره چ®®اپ و نش®®ر ش®®د .ام®®ا ش®®ماره  ۴۶آن ب®®ا ه®®جوم پ®®لیس آمل®®ان ب®®ه خ®®ان®®ه خس®®روخ®®ان دف®®تر آن
برای همیشه بسته می شود.
محمد عاصمی و ساواک
محمد عاصمی در خدمت ساواک بود و نوشته های باختر امروز را قبل از چاپ به ساواک میداد.
م®دت®ی ب®عد ع®اص®می نش®ری®ه ک®اوه را منتش®ر ک®رد .و م®دت®ی ه®م وابس®ته ف®ره®نگی ک®نسول®گری رژی®م ش®اه ش®د ب®عد از
ان®®قالب  ۱۳۵۷م®®دت®®ی م®®دی®®ر نش®®ری®®ه ای®®ران و ج®®هان ش®®د .و چ®®ندی ن®®یز ب®®رای ب®®رن®®ام®®ه رادی®®وی®®ی ن®®جات ای®®ران ،ک®®ه ی®®ک
رادیو سلطنتطلب است ،مقاله می نوشت.
 -۶انشعاب از حزب توده
تهرانی برای انشعاب خود از حزب چهار دلیل ارائه می دهد:
-۱گذشت زمان
-۲عدم تحرک و فرسودگی حزب
-۳اوج گیری جنبش رادیکال جوانان در اروپا
-۴اوجگیری جنبش های آزادیبخش در سراسر جهان
ان®شعاب از ان®تقاد ب®ه م®شی ره®بری ح®زب ش®روع ش®د در ف®اص®له س®اله®ای  ۱۳۴۲-۴۳ام®ا او در ای®ن ان®تقادات
تنها نبود.
در انگلستان نیز پرویز نیکخواه ،محسن رضوانی و عدهای دیگر نیز از منتقدین جدی حزب بودند.
سفر به الپیزیک
پس از پلنوم چهارم مقر رهبری حزب از شوروی به آملان شرقی منتقل شد.
پ ®®س گ ®®روه م ®®نتقدی ®®ن راه ®®ی الپ ®®یزی ®®ک ش ®®دن ®®د ت ®®ا ب ®®ا ره ®®بری ح ®®زب ات ®®مام ح ®®جت ک ®®نند .ته ®®ران ®®ی ،الش ®®ای ®®ی ث ®®ری ®®اپ ®®ور،
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سیاوش پارسانژاد و س.ن.
ج®®لسه ب®®ا ح®®ضور ک®®ام®®بخش ،اس®®کندری و ک®®یان®®وری ب®®رگ®®زار ش®®د م®®تکلم وح®®ده ک®®یان®®وری ب®®ود .ک®®ام®®بخش در ت®®مام
م ®®دت روی ک ®®اغ ®®ذ ع ®®کس ه ®®واپ ®®یما م ®®یک ®®شید و اس ®®کندری ه ®®م خ ®®ام ®®وش ب ®®ود .ت ®®وض ®®یحات ک ®®یان ®®وری ب ®®ه ق ®®ان ®®ع ش ®®دن
م ®®نتقدی ®®ن ک ®®مکی ن ®®کرد .ک ®®یان ®®وری م ®®عتقد ب ®®ود ب ®®دون ک ®®مک اردوگ ®®اه و ش ®®وروی ن ®®میش ®®ود ان ®®قالب ک ®®رد و ای ®®ن ج ®®واب
منتقدین نبود.
کنفرانس تدارکاتی سازمان انقالبی
درس®ال  ۱۳۴۳در شه®ر م®ون®یخ در س®ال®ن ی®کی از ک®اف®ه ه®ا ک®نفران®س ت®دارک®ات®ی م®نتقدی®ن از ح®زب ب®رگ®زار ش®د .م®عیار
دعوت شدگان سه اصل بود:
 -۱بریدن ازرهبری -۲ ،اعتقاد به مبارزه مسلحانه و -۳تشکیل حزب طبقه کارگر
شرکت کنندگان چه کسانی بودند:
-۱از پاریس ،حسن قاضی و ن.پ.
-۲از لندن ،محسن رضوانی
-۳از آخن ،حسن زاده عضو سابق سازمان افسری حزب توده
-۴از تومینگن ،حمید مدنی )برادر سروان مدنی که تیرباران شده بود(
- ۵از اتریش ،ﻫ .ق.
-۶از لهستان ،خسرو صفایی
-۷از مونیخ ،تهرانی
-۸کورش الشایی منتخب هیچ یکی از واحدهای حزبی نبود .اما دعوت شده بود.
تصمیمات اتخاذ شده
-۱مبارزه برعلیه حزب توده برای جدا کردن اعضای حزب از آن
-۲تشکیل تیم های پارتیزانی ۷-۸نفره
-۳سفر به چین برای دیدن آموزش های نظامی
-۴حرکت به ایران
بعدها این جریان به سازمان انقالبی حزب توده ایران مشهور شد.
تماس با چین
پرویز نیکخواه در یک کنگره دانشجویی در افریقا به عنوان نماینده کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و اروپا
شرکت می کند .در آنجا با هیئت نمایندگی چین آشنا می شود .و چینی ها پیشنهاد کمک و همکاری می
کنند و نیکخواه را به چین دعوت می کنند به دنبال این مالقات و دعوت رضوانی و یک دانشجوی دیگری )به
نام م.ر (.به چین می روند و از چینی ها می خواهند تا تیم های اعزامی را آموزش نظامی دهند .و آن ها
میپذیرند.
در این سفر رضوانی به چینیها پیشنهاد می کند ازدکتر فریدون کشاورز عضو مستعفی رهبری حزب
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توده که در الجزایر در بیمارستان املصطفی کار می کند دعوت کنند تا به چین بیاید .کشاورز به چین می رود.
و در آن جا چینی ها از وی می خواهند تا افرادی را برای بخش فارسی زبان رادیو پکن بیابد .این بخش
توسط توده ایها اداره می شد که به علت اختالف چین و شوروی دست از کار کشیده بودند و به شوروی
بازگشته بودند.
گ ®®روه م ®®نتقدی ®®ن ح ®®زب بیش ®®تر از آن ک ®®ه ه ®®وادار ن ®®ظرات چ ®®ینی ه ®®ا ب ®®اش ®®د بیش ®®تر ه ®®وادار خ ®®ط م ®®شی ک ®®وب ®®ا ب ®®ود.
ن®زدی®کی آنه®ا ب®ه چ®ین ب®یش از ه®ر چ®یز م®حصول ت®الشه®ای م®حسن رض®وان®ی ب®ود ک®ه از م®دت ه®ا ق®بل در پ®ی ی®اف®نت
امکانات تکنیکی و نظامی بود.
اعزام اولین گروه به چین
پ®یش از اع®زام اول®ین گ®روه ب®ه چ®ین ،ب®ا ن®یکخواه ک®ه در ای®ران ب®ود ت®وس®ط ب®یژن ح®کمت ت®ماس گ®رف®ته ش®د .پ®س ح®رک®ت
به چین مورد تأیید قرار گرفت .و اولین گروه به چین اعزام شد.
تهرانی نیز برای کار در رادیو پکن به چین رفت.
اولین کنگره سازمان انقالبی
نخستین کنگره با پادرمیانی دکتر کشاورز در آلبانی برگزار شد.
دک®تر ک®شاورز در دان®شگاه م®سکو ب®ا ان®ور خ®وج®ه ره®بر ح®زب ک®ار آل®بان®ی س®اب®قه آش®نای®ی و رف®اق®ت داش®ت .پ®س
رضوانی را به آلبانی وصل می کند .و رضوانی مقدمات نخستین کنگره را فراهم می کند.
شرکت کنندگان نخستین کنگره
 -۱م ®®حسن رض ®®وان ®®ی-۲ ،ک ®®ورش الش ®®ای ®®ی -۳ ،ب ®®یژن ح ®®کمت-۴ ،ب ®®یژن چه ®®رازی-۵ ،ﻫ .ق -۶ ،.م ®®نوچه ®®رب ®®وذری-۷ ،
علی صادقی و -۸دکتر کشاورز
این کنگره در اوایل سال  ۱۳۴۴در تیرانا پایتخت آلبانی برگزار شد.
مسائل مطرح شده در کنگره
-۱چگونگی ایجاد سازمان
-۲انتخاب هیئت اجرائیه
-۳تعیین زمینه و چگونگی فعالیت
هیئت اجرائیه منتخب کنگره
-۱رض®وان®ی )ب®ا ن®ام مس®تعار ب®ازرگ®ان( -۲ ،الش®ای®ی )ب®ا ن®ام مس®تعار ح®سن(-۳ ،ح®کمت )ب®ا ن®ام مس®تعار ح®سین(،
 -۴چهرازی -۵ ،منوچهر بوذری ـ عضو مشاور و -۶ﻫ .ق .ـ عضو مشاور
علت حذف کشاورز
دکتر کشاورز هنگام انتخاب هیئت اجرائیه کاندید شد .اما رضوانی به دو دلیل با انتخاب او مخالفت کرد:
-۱ه®دف س®ازم®ان ای®جاد ی®ک س®ازم®ان از ان®قالب®یون ح®رف®های اس®ت .و ک®شاورز ب®ه خ®اط®ر م®شغله ک®اری ام®کان ح®رف®ه
ای بودن را ندارد.
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-۲مرکز سازمان در آملان است و رهبری باید در آملان متمرکز باشد.
کشاورز پذیرفت که به شکل حرفه ای در خدمت سازمان باشد .اما از حضور در آملان متأسف است.
با این همه کشاورز انتخاب نشد.
در ض®®من ب®®رگ®®زاری ک®®نگره ی®®ک ات®®فاق اف®®تاد ک®®ه ب®®اع®®ث ش®®د ب®®رع®®لیه ک®®شاورز ج®®و ن®®ام®®ساع®®دی ای®®جاد ش®®ود .ش®®رک®®ت
ک®نندگ®ان درک®نگره ه®مگی ب®ا ن®ام مس®تعار ش®رک®ت ک®رده ب®ودن®د .دری®کی از ج®لسات ه®نگام ت®نفس ج®لسه ،ک®شاورز ب®ه
ص®®ادق®®ی گ®®فت :رف®®یق ع®®باس®®ی )ص®®ادق®®ی ب®®ا ن®®ام مس®®تعار ع®®باس®®ی ش®®رک®®ت ک®®رده ب®®ود( ت®®و در ک®®ودک®®ی ب®®یمار م®®ن ب®®ودی
آیا فرزند صادقی نیستی .جنجالی برپا شد که کشاورز به کار مخفی اعتقادی ندارد.
اصل ماجرا چه بود
ب®ی اع®تقادی ک®شاورز ب®ه ک®ار م®خفی ،و ن®داش®نت ش®رای®ط ح®رف®های ش®دن و ن®یام®دن ک®شاورز ب®ه آمل®ان ،س®ه ب®هان®ه ای
ب®®ود ک®®ه او را از ره®®بری س®®ازم®®ان ح®®ذف ک®®ردن®®د ،ه®®مه روی®®ه ک®®ار ب®®ود رض®®وان®®ی و دی®®گران در ف®®کر اس®®تفاده ازم®®وق®®عیت
ک ®®شاورز ب ®®ودن ®®د .م ®®وق ®®عیتی ک ®®ه ت ®®وانس ®®ت آن ه ®®ا را ب ®®ه آل ®®بان ®®ی م ®®رت ®®بط ک ®®ند .و منج ®®ر ب ®®ه ب ®®رگ ®®زاری ک ®®نگره ش ®®ود .آنه ®®ا
ت®صمیم ن®داش®تند ک®شاورز ی®ا ک®سی چ®ون او را وارد ره®بری س®ازم®ان ک®نند .آن®ها م®صمم ب®ودن®د ره®بری را در ق®بضه
خود نگه دارند.
پس کشاورز که به کُنه داستان پی برده بود از سازمان انقالبی کناره گرفت.
اختالف در رهبری حزب توده
س ®®ازم ®®ان ان ®®قالب ®®ی از دو ک ®®ان ®®ال م ®®توج ®®ه اخ ®®تالف در ره ®®بری ح ®®زب و وج ®®ود و م ®®واض ®®عی در ح ®®زب ب ®®ه ن ®®فع س ®®ازم ®®ان
انقالبی شد.
-۱ک®®میته ح®®زب ت®®وده در چکس®®لواک®®ی ک®®ه م®®تشکل ب®®ود از پ®®والددژ )از س®®ازم®®ان ن®®ظام®®ی ح®®زب( و همس®®رش ،م®®نصور
ش®کی ،م.ع) .دری( و ع®ده ای دی®گر ط®ی ن®ام®ه ای ب®ه س®ازم®ان ان®قالب®ی اع®الم داش®تند از م®واض®ع آن ه®ا دف®اع م®ی
کنند.
-۲سازمان توسط حسن زاده از افسران سابق حزب که از اعضای شرکت کننده در کنفرانس تدارکاتی مونیخ
بود مطلع می شود در رهبری حزب بین قاسمی ،فروتن و سغایی و بقیه اختالفی بر سر مواضع چین و
شوروی است.
فرار قاسمی و سغایی از آملان
س®ازم®ان ان®قالب®ی ،دو ت®ن از اع®ضای خ®ود را ک®ه ق®بالً ع®ضو ح®زب ت®وده ب®ودن®د ب®ه ن®ام ه®ای ای®رج س®میعی و ره®نما ب®ه
آملان شرقی می فرستند .و فروتن و سغایی با پاسپورت این دو از آملان شرقی می گریزند.
به دنبال این فرار سمیعی و رهنما دستگیر و زندانی می شوند.
ام®ا ق®اس®می ش®خصا ً از م®سئول®ین ح®زب س®وس®یالیس®ت متح®ده آمل®ان ش®رق®ی ت®قاض®ای خ®روج م®ی ک®ند و آنه®ا ن®یز
که نظر خوبی نسبت به حزب توده نداشتند ،با خروج او موافقت می کنند.
اخراج آن سه تن
ب ®®ان ®®د رض ®®وان ®®ی ت ®®صمیم گ ®®رف ®®ت دوم ®®ین ک ®®نفران ®®س س ®®ازم ®®ان ان ®®قالب ®®ی را در ب ®®لژی ®®ک ب ®®رگ ®®زار ک ®®ند در ب ®®لژی ®®ک ح ®®زب
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م®®ارکسیس®®تی لنینیس®®تی ب®®لژی®®ک ت®®حت ره®®بری ژی®®لر م®®وری ام®®کان گس®®تردهای داش®®ت و از ح®®مای®®ت چ®®ین ب®®رخ®®وردار
ب®ود .ب®ه ه®مین خ®اط®ر راب®طه خ®وب®ی ب®ا س®ازم®ان ان®قالب®ی داش®ت .ق®اس®می ،ف®روت®ن و س®غای®ی پ®یش از آم®دن ب®ه غ®رب،
اساسنامه و بیانیه سازمان انقالبی را تنظیم کرده بودند.
اما رضوانی تصمیم داشت کنفرانس را بدون حضور قاسمی برگزار کند .و کرد اختالف شروع شد.
آنچه رویه کار بود بهانه های برگزاری بود اما مسئله اصلی کسب کرسی قدرت مطرح بود .رضوانی و
دوستانش تصمیم نداشتند قدرت را با قاسمی ،فروتن و سغایی تقسیم کنند به قول خانبابا آن ها می
خواستند از این سه تن به عنوان »نوکران سرخانه سازمان« استفاده کنند.
پ ®®س در ک ®®نفران ®®س م ®®سئله م ®®بارزه ب ®®ا روی ®®زی ®®ون ®®یسم م ®®طرح ش ®®د و م ®®راد از روزی ®®ونیس ®®ت ش ®®وروی ،ح ®®زب ت ®®وده و
بالخصوص این سه تن بودند.
ج®و آن®قدر س®خت و ن®اپ®سند ب®ود ک®ه س®غای®ی از ک®ان®دی®د ش®دن خ®ودداری ک®رد .ق®اس®می ه®م ک®ه ب®خصوص ن®توانس®ته
بود به غرب بیاید تنها فروتن می ماند.
مستنطقین کنفرانس
-۱م®حسن رض®وان®ی -۲ ،ک®ورش الش®ای®ی-۳،ب®یژن ح®کمت-۴ ،دک®تر ف®روت®ن-۵ ،مح®مود م®قدم -۶ ،م®نوچه®ر ب®وذری.-۷،
ﻫ .ق .و -۸عباس سغایی ،عضو مشاور
آمدن قاسمی به غرب
ب®ا آم®دن ق®اس®می ب®ه غ®رب اخ®تالف®ات تش®دی®د ش®د .ق®اس®می ،ف®روت®ن و س®غای®ی ک®ه ن®زدی®ک ب®ه  ۲۰س®ال ک®ار ح®زب®ی ک®رده
ب®ودن®د م®عتقد ب®ودن®د ک®ه ب®ای®د ک®اره®ا س®روس®ام®ان®ی ب®گیرد .و وض®عیت ت®بلیغات ،ان®تشارات ،ت®علیمات ،ت®شکیالت و ام®ور
مالی معین شود.
ام®ا ب®ان®د رض®وان®ی؛ الش®ای®ی اع®الم ک®ردن®د ک®ه س®ازم®ان ان®قالب®ی ،ی®ک س®ازم®ان پ®ارت®یزان®ی و س®یار اس®ت ت®شکیالت
و ت®قسیم ب®ندی ارگ®ان®ی را ق®بول ن®دارن®د .و ت®فنگشان ه®مان روزن®ام®ه ش®ان اس®ت و س®عی م®ی ک®نند ب®ا ق®رن®طینه ک®ردن
آن ه®®ا در ی®®ک خ®®ان®®ه ،آن®®ها را در ت®®نگنای م®®ال®®ی و روح®®ی ق®®رار ب®®ده®®ند .ب®®ه ش®®کلی ک®®ه از ن®®دادن ک®®رای®®ه خ®®ان®®ه و ه®®زی®®نه
خورد و خوراک آن ها را در وضعیت بدی قرار دادند.
کنفرانس فوقالعاده در بلژیک
ب®ان®د رض®وان®ی ت®صمیم گ®رف®ت ک®ه ک®نفران®س ف®وق ال®عاده را در ب®لژی®ک ب®رگ®زار ک®ند .ق®اس®می و س®غای®ی ک®ه م®یدانس®تند
ه®دف ک®نفران®س چیس®ت از ش®رک®ت در آن س®رب®از زدن®د .ام®ا ف®روت®ن ش®رک®ت ک®رد و ت®الش ک®رد ک®ار ب®ه آش®تی ب®ینجام®د.
اما کنفرانس طی قطعنامهای آن سه تن را به خاطر داشنت اخالق رویزیونیستی اخراج کرد.
مبتکر قطعنامه محمد مقدم بود .و نویسنده اش کورش الشایی بود.
اخالق رویزیونیستی
بر پایه قطعنامه صادره معلوم شد که آن سه تن از گذشته خود نبریده اند و هنوز آلوده به اخالق رویزیونیستی
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اند .و در نتیجه به درد سازمان انقالبی نمی خورند.
روایت قاسمی از این ماجرا
قاسمی می گوید :نکته ای را که نمی فهمم و هیچ ربطی به رویزیونیسم ندارد این است که آقایان مبلغ ۳۰۰۰
فرانک کرایه ما را نمی پردازند همین رفیق حسین و بیژن حکمت ،در پاشنه د ِر آپارتمان به دیدن ما آمده و
وقتی به او گفتم پیرمرد صاحب خانه آمده کرایه را وصول کند ما هنوز کرایه را نپرداخته ایم و میدانید که
سکونت ما در اینجا غیرقانونی است و مدارک اقامت هم نداریم آن وقت رفیق حسین به ما می گوید» :پروسه
غامضی است« آخرشمردن و پرداخنت  ۳۰۰۰فرانک چه پروسه غامضی است.
و وق®®تی رف®®یق ح®®سین ک®®پی ن®®ام®®ه ه®®ای روزب®®ه را م®®ی خ®®واه®®د و م®®ن م®®یگوی®®م ف®®عالً در اخ®®تیار ن®®داری®®م رف®®یق ح®®سین
می گوید :این پروسه غامض تر می شود.
این آقایان با چه زبانی حرف می زنند ما تا کنون چنین جانورهایی ندیده بودیم این ها راهی را که ایرج
اسکندریها طی نیم قرن طی کردند و به اپورتونیست های کارکشته بدل شدند یک شبه رفتند.
مبارزه بدون اخالق
ای ®®ن ک ®®ه ق ®®اس ®®می ،ف ®®روت ®®ن و س ®®غای ®®ی ح ®®زب ت ®®وده را ح ®®زب ط ®®بقه ک ®®ارگ ®®ر م ®®ی دانس ®®تند ک ®®ه ب ®®عد دچ ®®ار روی ®®زی ®®ون ®®یسم
خ®®روش®®چفی ش®®ده اس®®ت .پ®®س ب®®ای®®د ح®®زب ط®®بقه ک®®ارگ®®ر را اح®®یاء ک®®رد و ی®®ا ای®®نکه ب®®ه ق®®ول رض®®وان®®ی و الش®®ای®®ی ح®®زب
ت®وده از اب®تدا ح®زب ط®بقه ک®ارگ®ر ن®بوده اس®ت و ب®ای®د در پ®ی ای®جاد ح®زب ط®بقه ک®ارگ®ر ب®ود .ف®رع ت®مام®ی ی®ک م®بارزه
انقالبی است.
اساس سوسیالیسم انسان است
اس®اس س®وس®یال®یسم ان®سان اس®ت .اگ®ر ای®ن اص®ل اس®اس®ی ف®رام®وش ش®ود اگ®ر ک®رام®ت ه®ای ان®سان®ی ف®دای ح®زب،
ط®®بقه ،ه®®ژم®®ون®®ی و ره®®بری ش®®ود آن س®®ازم®®ان و ح®®زب راه ب®®ه ج®®ای®®ی ن®®خواه®®ند ب®®رد .و نخس®®تین گ®®ام را در س®®راش®®یب
سقوط و انحطاط برداشته اند.
ف®®رض ک®®نیم ک®®ه آن س®®ه ت®®ن ه®®نوز آل®®وده ب®®ه اخ®®الق®®یات و ی®®ا ب®®اوره®®ای ت®®وده ای ب®®ودن®®د ف®®رض ک®®نیم ک®®ه اح®®یای ح®®زب
ط®بقه ک®ارگ®ر و ی®ا س®ازم®ان®ده®ی و ت®شکیالت ب®ه ش®یوه ح®زب ت®وده ام®ری غ®لط ب®ود .و ه®مین ط®ور ده ه®ا ف®رض دی®گر از
ای®®ن دس®®ت ،ام®®ا چ®®گون®®ه م®®یتوان آن س®®ه ت®®ن را ک®®ه ع®®مر و ج®®وان®®ی و گ®®ذش®®ته و آی®®نده ش®®ان را در راه م®®بارزه گ®®ذاش®®ته
ب®ودن®د .و اک®نون ب®ا گ®ری®خنت از آمل®ان ش®رق®ی ت®مام®ی پُ®ل ه®ای پش®ت س®رش®ان را خ®راب ک®رده ان®د .و ب®ه ط®ور غ®یرق®ان®ون®ی
در ف ®®ران ®®سه زن ®®دگ ®®ی م ®®ی ک ®®نند و ب ®®رای ن ®®ام ش ®®ب ن ®®یازم ®®ند ک ®®مک س ®®ازم ®®ان هس ®®تند .گ ®®لوگ ®®اه آن ®®ها را فش ®®رد ت ®®ا ی ®®ا خ ®®فه
بشوند یا تن بدهند به حکومت عده ای در یک سازمان.
اینان اگر به قدرت می رسیدند با مردم خود چه می کردند .اینان که با رفقای خود چنین کردند.
فاشیسم های کوچک
برای قاسمی ،فروتن و سغایی این امکان پیش می آید تا با ترجمه آثار مائو برای چینی ها زندگیشان را
تأمین کنند .اما الشایی مخالفت می کند وقتی تهرانی میپرسد چرا؟ الشایی میگوید» :آثار مائو را هرکس
نباید ترجمه کند .بیش از این کار الزم است تا اندیشه راهنمای این آقایان تصحیح شده و غیر رویزیونیستی
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شود تا بتوانند این کار را انجام دهند«.
اگر این حرفها را ما از یک مذهبی فناتیک در مورد کتب مقدس بشنویم ،شاید خیلی متعجب نشویم .اما
وقتی این سخنان از دهان الشایی کمونیست ،در مورد کتابهای مائو که نه خدا است و نه پیغمبر خدا است
شنیده می شود .مغز استخوان آدم به جوش می آید .که اگر اینان به قدرت می رسیدند با افراد غیر خودی چه
می کردند.
مارکسیسم و رویزیونیسم
در سال ۱۹۰۸لنین طی مقاله ای خطوط اساسی رویزیونیسم را در تقابل با مارکسیسم روشن کرد:
-۱رویزیونیسم جریانی ضدمارکسیستی است درون مارکسیست
-۲رویزیونیسم اصالح و تجدیدنظر در آثار مارکس است.
-۳رویزیونیسم سوسیالیسم شکست خورده قبل از مارکس است درون مارکسیسم
-۴رویزیونیسم در فلسفه به دنبال نئوکانتیستها است.
-۵رویزیونیسم اولوسیون )تحول( ساده وآرام را جایگزین دیالکتیک زندگی انقالبی می کند
-۶روی®®زی®®ون®®یسم م®®ذه®®ب را ک®®ار خ®®صوص®®ی اش®®خاص ت®®لقی م®®ی ک®®ند م®®نتها ن®®ه در م®®ورد دول®®ته®®ا ب®®لکه در م®®ورد ح®®زب
طبقه پیشرو.
-۷در اق®تصاد روی®زی®ون®یسم ب®ر ای®ن ب®اور اس®ت ک®ه در ک®شاورزی ب®ه ه®یچ وج®ه ع®مل ت®مرک®ز و ط®رد ت®ول®ید ک®وچ®ک ت®وس®ط
تولید بزرگ وجود ندارد .در صنعت نیز این عمل به کندی صورت می گیرد .بحران ها هم کمتر شده است.
-۸رویزیونیسم می گوید؛حدت تضادهای طبقاتی رو به کاستی است.
-۹رویزیونیسم به جای آنکه دهقانان را دعوت به قبول نظر پرولتاریا کند آنان را به سوی بورژوازی هدایت می
کند.
-۱۰روی®®زی®®ون®®یسم ب®®ر ای®®ن ب®®اور اس®®ت ک®®ه دم®®کراس®®ی ب®®ورژوای®®ی زم®®ینه م®®بارزه ط®®بقات®®ی را از ب®®ین ب®®رده اس®®ت و اص®®ل
ق®دی®می م®انیفس®ت را ک®ه م®ی گ®وی®د ک®ارگ®رای م®یهن ن®دارن®د را ب®اط®ل س®اخ®ته اس®ت و ب®ا ای®ن وص®ف دی®گر دول®ت ارگ®ان
حکمرانی طبقاتی نیست.
-۱۱سیاست رویزیونیسم تعیین روش خود از واقعه ای تا واقعه دیگر است.
-۱۲رویزیونیسم نفوذ ایدئولژی خردهبورژوازی است که به صفوف پرولتاریا رانده شده است.
رویزیونیسم خروشچفی
در ک®نگره بیس®تم ح®زب ک®مونیس®ت ش®وروی ،دب®یر ک®ل وق®ت خ®روش®چف ک®یش ش®خصیت اس®تال®ین ک®ه ت®رج®مه اس®تبداد
اس®®تال®®ینی ب®®ود را زی®®ر س®®ؤال ب®®رد و پ®®رده از دوران وحش®®تناک اس®®تال®®ین ب®®رداش®®ت از س®®وی®®ی دی®®گر ش®®وروی ن®®یازم®®ند
مبادالت تجاری ،اقتصادی و فنی با غرب بود پس تز همزیستی مساملت آمیز بین دو اردوگاه مطرح شد.
ام®®ا در س®®وی دی®®گر ای®®ن ن®®زدی®®کی ب®®ا اردوگ®®اه غ®®رب ،درون ج®®نبش ک®®مونیس®®تی ی®®ک ش®®کاف®®ی در ح®®ال ای®®جاد ش®®دن
بود.
چ ®®ین ه ®®ژم ®®ون ®®یط ®®لبی ش ®®وروی را ب ®®رن ®®می ت ®®اف ®®ت .پ ®®س ح ®®مله ب ®®ه اس ®®تال ®®ین و ت ®®ز ه ®®مزیس ®®تی م ®®سامل ®®ت آم ®®یز ب ®®ا
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امپریالیسم بهانه خوبی برای برخورد در این زمینه بود.
چ®ین در م®قاب®ل ت®ئوری س®ه ج®هان را م®طرح ک®رد .ج®هان اول ام®پری®ال®یسم غ®رب ،ج®هان دوم ام®پری®ال®یسم ش®وروی و
جهان سوم چین و بقیه.
و چ®ین اع®الم ک®رد ک®ه ام®ری®کا ب®بر ک®اغ®ذی اس®ت .و در ح®ال زوال ام®ا ب®ای®د م®واظ®ب س®وس®یال ام®پری®ال®یسم ش®وروی
بود.
پ®س ت®الش ش®د ت®ا م®ائ®و در ردی®ف ره®بران نخس®تین م®ارک®سیسم ق®رار ب®گیرد .ت®ز م®ارک®سیسم ل®نینیسم و ان®دی®شه
ه®ای ص®در م®ائ®و ب®رای ب®اال آوردن م®ائ®و ب®ود .ام®ا م®ائ®و ی®ک ن®ظری®ه پ®رداز ب®زرگ م®ارکسیس®تی ن®بود .و ان®دی®شه ه®ای او
جدا از آن که در ردیف آثار مارکس و لنین نبود .بیشتر به درد چین میخورد تا بقیه جهان.
با این همه رشد طبقه جدید در شوروی )بوروکراتهای حزبی( ،هژمونی طلبی روس ها ،و نزدیکی با غرب به
رویزیونیسم خروشچفی معروف شد .و مبارزه شدیدی در جنبش کمونیستی آغاز شد.
مائوئیستهای وطنی
ام®ا از آن ج®ای®ی ک®ه ب®رخ®ورد م®ا ب®ا ه®ر پ®دی®ده ای س®طحی اس®ت .ه®مچنان ک®ه از م®ظاه®ر غ®رب ش®کل و ش®مای®ل آن®را
ف®همیدی®م روی®کرد م®ا ب®ه م®ائ®و و آث®ار او روی®کردی م®ذه®بی ب®ود .از درک ج®وه®ره ای®ن وق®ای®ع ع®اج®ز ب®ودی®م .و ای®نکه چ®ین
ه®مان ش®وروی اس®ت ب®ا م®دل®ی دی®گر .و از چ®ین ن®یز ن®مدی ب®رای ک®اله ج®هان س®وم®ی ه®ا س®اخ®ته ن®می ش®ود) .خ®ان®باب®ا
ته®ران®ی م®سئول ب®خش ف®ارس®ی رادی®و پ®کن ب®ه زودی ب®ه ای®ن ح®قیقت واق®ف م®ی ش®ود ک®ه چ®ینی ه®ا اج®ازه ن®می ده®ند
از رادی®و پ®کن ح®رف®ی ب®رع®لیه رژی®م ش®اه زده ش®ود (.خ®ان®باب®ا ب®ا خ®ود چ®نین م®ی گ®وی®د :م®ن ب®ه ای®ن ام®ید ب®ه چ®ین رف®ته
ب®ودم ت®ا رادی®و پ®کن را ب®ه ص®دای ان®قالب ای®ران ت®بدی®ل ک®نم .رادی®و پ®کن ه®رچ®ند ک®ه م®وض®ع ض®دروی®زی®ونیس®ت ش®وروی
داش®ت .ول®ی س®یاس®ت رادی®و ب®ر ض®د رژی®م ش®اه و ب®ه ن®فع ان®قالب ای®ران ن®بود .ب®عده®ا ک®ه س®رم خ®ورد ب®ه س®نگ ف®همیدم
ام®®ید م®®ا خ®®یال واه®®ی ب®®یش ن®®بود و ت®®صور ای®®نکه ب®®توان از رادی®®وی ی®®ک ک®®شور س®®وس®®یالیس®®تی ع®®لیه رژی®®م ش®®اه ت®®بلیغ
کرد تصور باطلی بود«.
با این تفاصیل مبارزه برعلیه امپریالیسم امریکا به مبارزه برعلیه امپریالیسم شوروی تبدیل شد .و مبارزه
بر علیه رژیم شاه به مبارزه برعلیه حزب توده و تمامی این ها در مبارزه برعلیه اخالق رویزیونیستی خالصه
شد.
پایان کار آن سه تن
سغایی بیمار بود .داروی قلبی به او نرسید و در راه دیدن خانواده اش که در آملان شرقی بود درگذشت.
حزب توفان
ق®®اس®®می و ف®®روت®®ن ب®®عد از اخ®®راج ح®®زب ت®®وف®®ان را پ®®ای®®ه ری®®زی ک®®ردن®®د .ح®®زب®®ی ک®®ه در اص®®ل ت®®فاوت ب®®نیادی ب®®ا س®®ازم®®ان
انقالبی نداشت.
حزب طوفان
ب®عد از اخ®تالف ب®ین چ®ین و آل®بان®ی ق®اس®می ط®رف آل®بان®ی را گ®رف®ت و خ®وج®ه ای®سم ش®د .و از ف®روت®ن ج®دا ش®د و ح®زب
طوفان را بنیاد نهاد.
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رابطه سازمان انقالبی با کوبا
ره®بران س®ازم®ان ان®قالب®ی ع®لیرغ®م دف®اع از ان®دی®شهه®ای م®ائ®و و ن®ظری®ه »م®حاص®ره شه®ره®ا از ط®ری®ق ده®ات و ن®قش
تاریخی حزب کمونیست« به کوبا نیز نزدیک شدند.
کوبا در این زمان با چین اختالفات عمیقی درباره خط مشی جنبش کمونیستی جهانی و جنبش های
آزادیبخش داشت.
کاسترویسم
و از س®وی®ی دی®گر ن®ظری®ه ج®نگ پ®ارت®یزان®ی و چ®ری®ک شه®ری ب®ه ع®نوان ج®وه®ره ن®ظری ک®اس®تروئ®یسم م®داف®عان و م®بلغان
س®رس®ختی در ج®هان داش®ت .ک®ه ب®ا ن®ظری®ات م®ائ®و ه®مخوان®ی ن®داش®ت .ب®ا ای®ن ه®مه س®ازم®ان ان®قالب®ی ب®ا ک®وب®ا ارت®باط
برقرار کرد.
کانال ارتباطی
ک®ان®ال ارت®باط®ی وی®دا ح®اج®بی ب®ود ک®ه همس®ر ی®کی از ف®عال®ین چ®پ گ®وات®ماالی®ی ب®ود .ک®ه ه®وادار چ®هگ®وارا ب®ود و ب®ا ک®وب®ا
ارتباط سازمانی داشت.
س®ازم®ان ان®قالب®ی ب®ا ح®سن ق®اض®ی و همس®رش پ®ری ح®اج®بی خ®واه®ر وی®دا ح®اج®بی ک®ه از ف®عال®ین چ®پ ب®ودن®د و ب®ه
کاستروئیسم تعلقاتی داشتند .ارتباطاتی داشت.
م®حسن رض®وان®ی م®وف®ق ش®د از ای®ن ک®ان®ال ب®ا ک®وب®ا ارت®باط ب®رق®رار ک®ند .و ک®وب®ای®ی ه®ا را م®تقاع®د ک®ند ک®ه آن ه®ا در
خط کوبا هستند و به سازمان انقالبی امکاناتی جهت آموزش کادرها برای عملیات پارتیزانی بدهد.
اعزام نخستین گروه
افراد زیر در نخستین گروه به کوبا اعزام شدند تا آموزش های پارتیزانی ببینند:
 -۱م ®®حسن رض ®®وان ®®ی -۲ ،س.ل-۳،.ع ®®طاح ®®سن آق ®®ای ®®ی ک ®®شکول ®®ی -۴،ای ®®رج ک ®®شکول ®®ی -۵ ،پ ®®روی ®®ز واع ®®ظ زاده-۶ ،
گ®ودرز ب®روم®ند و ب®رادرش -۷ ،ع®لی ک®ائ®یدی چ®هارمح®له-۸،س®یاوش پ®ارس®ان®ژاد-۹ ،ح®سن ق®اض®ی -۱۰،وی®دا ح®اج®بی و
 -۱۱پری حاجبی
وحدت مشی
ح®®سن ق®®اض®®ی ،وی®®دا و پ®®ری ح®®اج®®بی ع®®ضو س®®ازم®®ان ان®®قالب®®ی ن®®بودن®®د .و از خ®®ط ک®®اس®®تروئیس®®تی پ®®یروی م®®ی ک®®ردن®®د.
ام®®ا م®®حسن رض®®وان®®ی ب®®ر س®®ر م®®شی ک®®ه ج®®نگ پ®®ارت®®یزان®®ی ب®®ود ب®®ا ای®®ن س®®ه ن®®فر ب®®ه وح®®دت رس®®یده ب®®ودن®®د .و اس®®تدالل
کرده بود که اختالفات تئوریک سرجای خودش ،اما می توان بر سر مشی پارتیزانی به وحدت رسید.
انشعاب در سازان انقالبی
در این زمان بین رهبری سازمان و بدنه سازمان و کادرهای سازمانی اختالف افتاد.
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کادرها چه می گفتند
کادرها اعتراضات خود را در شش بند تنظیم کرده بودند:
-۱توطئه به جای مبارزه ایدئولوژیک با قاسمی ،فروتن و سغایی
-۲ناروشن بودن مرز عضو و غیرعضو در سازمان
-۳سودجویی از رابطه بین امللی ،تحت عنوان انترناسیونالیسم پرولتری و دنباله روی از چین
-۴سرکوب کادرهای باتجربه )چون آشتیانی ،تابشیان ،نراقی ،و دیگران(.
-۵عدم برخورداری از یک مشی سیاسی روشن
-۶خودبرگزیدگی رهبری سازمان )چهار نفر در تعیین رهبری نقش داشتند(.
طنز تلخ تاریخ
ت®مام®ی ان®تقادات®ی ک®ه ک®ادره®ا ب®ه ره®بری س®ازم®ان ان®قالب®ی وارد م®ی ک®ردن®د درواق®ع ه®مان ان®تقادات®ی ب®ود ک®ه س®ازم®ان
انقالبی به رهبری حزب توده داشت.
ان®تقاد ای®ن اف®راد ب®ه ح®زب ت®وده ب®دی ف®ی ن®فسه ک®اره®ای ره®بری ح®زب ت®وده ن®بود .ب®لکه ب®ه خ®اط®ر آن ب®ود ک®ه ب®رع®لیه
ای®ن اف®راد ب®ود .و ح®اال چ®ون خ®ود ب®ه م®واض®ع ره®بران ح®زب ت®وده رس®یده ب®ودن®د ه®مان ش®یوه ه®ا م®جاز ب®ود ای®ن ه®م از
ع®®جای®®ب ک®®شور م®®ا اس®®ت در اق®®لیت ک®®ه هس®®تیم دم®®کرات®®یم و چ®®ون ب®®ه ق®®درت م®®ی رس®®یم از ف®®اشیس®®ت ق®®بلی ف®®اشیس®®ت
تریم.
جلسه لییژ
در ای®ن زم®ان ب®خشی از ره®بری س®ازم®ان ان®قالب®ی در ت®رک®یه ب®ود ت®ا ب®ه ای®ران وارد ش®ون®د .و م®نتظر اس®ناد و م®دارک
الزم بودند تا الشایی و حکمت )دو تن دیگر از رهبران سازمان( برای آن ها بفرستند .که در امکان آن ها نبود.
و چ®®ون خ®®بر ش®®ورش ک®®ادره®®ا ب®®ه ره®®بران س®®ازم®®ان رس®®ید .ه®®مگی ب®®ه اروپ®®ا ب®®ازگش®®تند و ب®®عد از ک®®شمکش ب®®ر س®®ر
تشکیل جلسه ،در سال  ۱۹۶۷جلسه در شهر لییژ بلژیک تشکیل شد.
شرکت کنندگان جلسه
 -۱م® ®®حسن رض® ®®ای® ®®ی -۲ ،ک® ®®ورش الش® ®®ای® ®®ی -۳ ،ب® ®®یژن ح® ®®کمت -۴ ،س® ®®یاوش پ® ®®ارس® ®®ان® ®®ژاد -۵ ،ع® ®®لی ص® ®®ادق® ®®ی-۶ ،
ع ®®طاح ®®سن آق ®®ای ®®ی ک ®®شکول ®®ی-۷،ای ®®رج ک ®®شکول ®®ی -۸ ،خس ®®رو ص ®®فای ®®ی -۹ع ®®لی ص ®®ادق ®®ی -۱۰،پ ®®روی ®®ز واع ®®ظ زاده-۱۱،
مح ®®مد ج ®®اس ®®می -۱۲ ،م.ع) .دری( -۱۳ ،م ®®جید زرب ®®خش -۱۴ ،م ®®نوچه ®®ر ب ®®وذری-۱۵ ،اس ®®دال ®®ه ت ®®یورچ ®®ی -۱۶ ،ع ®®لی
کائیدی چهارمحالی -۱۷،محمود مقدم -۱۸ ،مهدی خانبابا تهرانی و  .-۱۹ف.ا.
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موضوعات مورد بحث
-۱اب®تدای ج®لسه مح®مود م®قدم ب®ا ت®زه®ای ل®نینی در م®ورد ح®زب وظ®یفه ،ن®یروه®ای دارای رس®ال®ت ت®اری®خی و ن®یروه®ای
م®®یرن®®ده ب®®ه ن®®قد ن®®ظری®®ات ک®®اس®®تروئیس®®تی ح®®اک®®م پ®®رداخ®®ت و ج®®لسه را ت®®رک ک®®رد .م®®قدم دی®®گر ب®®ه س®®ازم®®ان ان®®قالب®®ی ب®®از
نگشت.
-۲ک®®ادره®®ا ع®®الوه ب®®ر ش®®ش م®®ورد ق®®بلی ب®®ه م®®واردی دی®®گر ان®®تقاد داش®®تند .نخس®®ت م®®سئله م®®ال®®ی س®®ازم®®ان ،ک®®ه اص®®والً
وض®®عیت م®®ال®®ی س®®ازم®®ان چ®®گون®®ه اس®®ت .ام®®کان®®ات م®®ال®®ی در دس®®ت کیس®®ت .چ®®قدر ک®®مک م®®ال®®ی م®®ی گ®®یرد و چ®®را .م®®گر
وابس®تگی م®ال®ی ح®زب ت®وده ب®ه ش®وروی زی®ان®بار ن®بود .م®گر ق®رار ن®بود ب®ا ن®یروی خ®ود ک®ار ک®نیم .اص®والً دری®اف®ت پ®ول از
چین چه معنایی دارد.
مورد دیگر دستگیری نیکخواه و یارانش به دنبال سوءقصد در کاخ مرمر به شاه بود .که سازمان انقالبی
غیرمستقیم آنرا به خود نسبت می داد و سعی می کرد در اذهان خود را قویتر از آنچه که هست نشان بدهد.
سازش در جلسه
ان®شعاب مح®مود م®قدم در دی®گران ی®ک ح®س وح®دت ای®جاد ک®رد .و ج®لسه ب®ه س®مت س®ازش س®وق پ®یدا ک®رد و ه®مه
ت®®صمیم گ®®رف®®تند ب®®رای ح®®فظ س®®ازم®®ان ب®®ه س®®ازم®®ان ی®®ک ف®®رص®®ت پ®®نج م®®اه®®ه داده ش®®ود ت®®ا ب®®ه ج®®مع ب®®ندی ح®®قان®®یت ه®®ای
خود بپردازد .پس رهبران و کادرها به محلهای فعالیت خود بازگشتند.
-۱کورش الشایی برای تماس مجدد با گروه شریف زاده به کردستان رفت.
-۲خانبابا تهرانی ،ایرج کشکولی ،محسن رضوانی ،سیاوش پارسانژاد و چهارمحالی به چین رفتند.
-۳مجید زربخش برای تماس با گروه سیروس نهاوندی به ایران رفت.
انتخاب رهبری جدید
در این جلسه چهار نفر به سه نفر قبلی اضافه شدند و سازمان رهبری به هفت نفر رسید:
 -۱م®حسن رض®وان®ی -۲،ک®ورش الش®ای®ی -۳ ،ب®یژن ح®کمت -۴ ،پ®روی®ز واع®ظ زاده-۵ ،ع®لی ش®مس-۶،ع®طاءح®سن
آقایی کشکولی و  -۷م.ع) .دری(
فعالیت سازمان انقالبی در کردستان
گروه شریف زاده
ش®®ری®®ف زاده و م®®ال آواره دو دان®®شجوی ک®®رد دان®®شگاه ته®®ران ب®®ودن®®د .ک®®ه در پ®®ی ب®®رپ®®ای®®ی پ®®ای®®گاه ان®®قالب®®ی ت®®حصیل را
رها کرده بودند .و در منطقه کردستان با ژاندارم ها درگیر شده بودند.
ش®®ری®®ف زاده ت®®وس®®ط ک®®رده®®ای ع®®ضو س®®ازم®®ان ان®®قالب®®ی ب®®ا س®®ازم®®ان ت®®ماس گ®®رف®®تند و گ®®فتند ح®®اض®®رن®®د ب®®ه ح®®رک®®ت
سازمان انقالبی در کردستان کمک کنند.
ای ®®ن ت ®®ماس در آس ®®تان ®®ه ت ®®شکیل ک ®®نفران ®®س س ®®ازم ®®ان ان ®®قالب ®®ی ب ®®ود .و ک ®®نفران ®®س ک ®®ورش الش ®®ای ®®ی را م ®®سئول ای ®®ن
تماس و بررسی کرد.
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انقالب فرهنگی چین و سازمان انقالبی
انقالب فرهنگی با نقد کتاب تدمی به نام »خانواده «...شروع شد نویسنده در این کتاب متهم شد گرایشات
بورژوایی دارد و به تبلیغ کوالک ها و خرده مالکین پرداخته است .این انتقاد به کتابه های دیگر کشیده شد و
انقالب فرهنگی آغاز شد.
ان®قالب ف®ره®نگی ب®ا ش®عار »ج®ان ف®ن ی®ول®ی ؛ی®عنی ش®ورش ب®ر ح®ق اس®ت« آغ®از ش®د و گ®ارده®ای س®رخ ک®ه م®تشکل
از ج®®وان®®ان ح®®زب®®ی ب®®ودن®®د ب®®ه م®®یدان آم®®دن®®د ت®®ا ح®®زب را از ع®®ناص®®ر روی®®زی®®ون®®یسم و گ®®رای®®شات روی®®زی®®ونیس®®تی ت®®صفیه
کنند.
ان®قالب ف®ره®نگی ب®ه ع®لت ش®ورش ب®ر ع®لیه ب®ورک®راس®ی ح®زب®ی ج®اذب®ه ه®ای ب®سیاری در س®راس®ر ج®هان پ®یدا ک®رد.
اما جوهره آن مبارزه درون حزب بود .کودتای مائو برعلیه حناح حاکم بر حزب بود.
حزب در این زمان بر سر الگوی رشد و رسیدن به سوسیالیسم به دو گرایش تقسیم می شود:
 -۱جناح مائو و -۲جناح دن سیائوپینگ
الگوی مائو که با برنامه جهش بزرگ مشخص می شد .سیاستی اراده گرایانه بود برای رشد صنعتی و
کشاورزی چین به سوی سوسیالیسم که در عمل به نتیجه ای جز شکست و خسران برای اقتصاد چین
نداشت.
در زمینه سرکوب جناح مخالف مائو؛ بهترین کادرهای حزب حذف شدند و از رده کار خارج شدند.
اما سیر تحوالت انقالب فرهنگی و شروع پرجاذبه آن چیزی نبود که ناظرین خارجی بتوانند به آنچه در ته
دریا اتفاق می افتاد واقف شود .آنچه بود موج های بلندی بود که به ساحل می آمد سازمان انقالبی نیز به
عنوان یک جریان هوادار چین جذب شعارهای پرجاذبه انقالب فرهنگی شد.
نوسازی ذهنی
ب ®®ه ه ®®مین خ ®®اط ®®ر گ ®®روه ®®ی ب ®®ه چ ®®ین اع ®®زام ش ®®دن ®®د ت ®®ا در ف ®®ضای م ®®لکوت ®®ی ان ®®قالب ف ®®ره ®®نگی ب ®®ه ن ®®وس ®®ازی ذه ®®نی خ ®®ود
بپردازند .و ویروس رویزیونیسم را از روح خود پاک کنند.
ن®تیجه ای®ن ن®وس®ازی منج®ر ش®د ب®ه ن®صب م®دال ه®ای م®ائ®و ب®ر س®ینه و خ®وان®دن ب®خش ه®ای®ی از ک®تاب س®رخ م®ائ®و
که به عنوان دعای قبل از غذا بود.
اع®ضای س®ازم®ان ان®قالب®ی ق®بل از غ®ذا در م®قاب®ل ع®کس م®ائ®و م®ی ایس®تادن®د و ه®مگی ب®خشه ه®ای®ی از ک®تاب م®ائ®و
را با صدای بلند می خواندند.
نتیجه انقالب فرهنگی
انقالب فرهنگی سه نتیجه مهم داشت:
-۱کیش شخصیت مائو ،مائو به حد خدایی رسید.
-۲ضربات جدی به کادر رهبری چین وارد شد.
-۳ضربات جدی به اقتصاد چین خورد.
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سازمان انقالبی بعد از جلسه بلژیک
پس از این جلسه سازمان دست به اقدامات زیر زد:
-۱ان®®تشار چ®®ند ج®®مع ب®®ندی و ان®®تشار مج®®دد نش®®ری®®ه ت®®وده )ک®®ه ای®®ن ام®®ر م®®ورد اع®®تراض ک®®ادره®®ا ق®®رار گ®®رف®®ت .چ®®را ک®®ه
قرار بود نشریه توده بعد از حل اختالفات انتشار یابد(.
-۲س®فر گ®روه ب®ه چ®ین ب®رای دور ری®خنت ن®ظرات و ن®وس®ازی ج®هان ذه®نی ،م®بتکر ای®ن ط®رح ع®لی ش®مس )زارع( ب®ود و
ب®®ر ای®®ن ب®®اور ب®®ود ک®®ه در ف®®ضای ان®®قالب ف®®ره®®نگی ب®®ای®®د ج®®هان ذه®®نی را ب®®ازس®®ازی ک®®رد .ای®®ن س®®فر ب®®ه ال®®گوس®®ازی و
چاپلوسی از کیش شخصیت مائو منجر شد.
-۳الشایی به کردستان رفت.
-۴و تماس هایی توسط الشایی با جالل طالبانی گرفته شد تا در عراق پایگاهی زده شود.
انشعاب کادرها
پ ®®س از رف ®®نت ره ®®بران س ®®ازم ®®ان ان ®®قالب ®®ی ب ®®ه ع ®®راق و ک ®®ردس ®®تان در شه ®®ر وپ ®®رت ®®ال آمل ®®ان غ ®®رب ®®ی ج ®®لسه ای از اع ®®ضای
کادرها و مسئولین سازمان انقالبی فرا خوانده شدند.
شرکتکنندگان این جلسه
-۱مه ®®دی خ ®®ان ®®باب ®®ا ته ®®ران ®®ی -۲ ،ب ®®یژن ح ®®کمت -۳ ،ف ®®یروز ف ®®والدی-۴ ،ﻫ .ق-۵ ،.چ.پ -۶ ،.اس ®®دال ®®ه ت ®®یورچ ®®ی-۷ ،
منوچهر بوذری -۸ ،ف.ا-۹ ،.علی کائیدی چهارمحالی -۱۰ ،پ.ن -۱۱ ،.مجید زربخش و -۱۲و عدهای دیگر.
در ت ®®نظیم اع ®®الم ®®یه ک ®®ادره ®®ا ،مه ®®دی خ ®®ان ®®باب ®®ا ته ®®ران ®®ی ،ف ®®یروز ف ®®والدی و ن.پ .دخ ®®ال ®®ت داش ®®تند ای ®®ن اع ®®الم ®®یه ب ®®ا
ام ®®ضای اع ®®ضای ک ®®ادره ®®ا و م ®®سئول ®®ین ای ®®ن س ®®ازم ®®ان ان ®®قالب ®®ی ح ®®زب ت ®®وده ای ®®ران ان ®®تشار ی ®®اف ®®ت .و ن ®®ام ک ®®ادره ®®ا را
ساواک به مطبوعات کشاند و نام این جریان به »کادرها« معروف شد.
انتخاب رهبری
-۱م®نوچه®ر ب®وذری -۲ ،پ.ن-۳ ،.ع®لی ک®ائ®یدی چ®هارم®حال®ی-۴،ف®یروز ف®والدی-۵ﻫ .ق -۶ ،.مه®دی خ®ان®باب®ا ته®ران®ی-۷،
ب ®®همن ن ®®یروم ®®ند ک ®®ه ب ®®عدا ً ب ®®ه م ®®سئول ®®ین اج ®®رای ®®ی ان ®®تخاب ش ®®د -۸.م ®®جید زرب ®®خش ب ®®ه ع ®®نوان م ®®سئول رواب ®®ط ام ®®ور
دانشجویی
کادرها چه کردند
ج®ری®ان ک®ادره®ا ج®ری®ان ی®کدس®تی از ن®ظر ای®دئ®ول®وژی ن®بود .آن ه®ا ت®نها ب®ر س®ر ن®فی م®شی ک®اس®تروئیس®تی س®ازم®ان
انقالبی وحدت داشتند .پس در اولین گام دو جناح شدند:
-۱یک جناح به رهبری محمود مقدم ،معتقد به مطالعه سیستماتیک بودند .و می گفتند باید به مارکس مراجعه
کرد و از همین جا یک موج مارکس شناسی ایجاد شد .و این جناح رفتند به دنبال ترجمه کارهای مارکس و
انگلس.
-۲ج®ناح دوم ک®ه اک®ثری®ت ک®ادره®ا را ت®شکیل م®ی دادن®د م®عتقد ب®ودن®د ب®ای®د در ب®سیج و ت®شکل ج®نبش ج®وان®ان ش®رک®ت
در مبارزات کنفدراسیون و انتقال افراد به ایران نیرو گذاشت.
-۳ب®®ا اوج®®گیری ج®®نبش چ®®ری®®کی ج®®ری®®ان ک®®ادره®®ا س®®مپات®®ی ه®®ای®®ی ب®®ه س®®ازم®®ان چ®®ری®®کهای ف®®دای®®ی خ®®لق پ®®یدا ک®®رد .و
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نشریه خبری نبرد را به عنوان ارگان خارج کشور سازمان فدایی منتشر کرد.
-۴ج®ری®ان ک®ادره®ا در ص®دد ت®ماس ب®ا چ®ین ب®ود .چ®را ک®ه ب®اور داش®ت س®ازم®ان ان®قالب®ی واق®عی آن ه®ا هس®تند .و ن®ام®ه
س ®®رگ ®®شاده ®®ای ن ®®یز ب ®®ه ح ®®زب ک ®®مونیس ®®ت چ ®®ین ف ®®رس ®®تاده ش ®®د ام ®®ا چ ®®ینی ه ®®ا ج ®®ری ®®ان ک ®®ادره ®®ا را ب ®®ه ع ®®نوان س ®®ازم ®®ان
انقالبی نپذیرفتند.
-۵عده ای از کادرها عازم ایران شدند .فرید ،چ.پ ،علی کائیدی و یک نفر دیگر .عده ای دیگر ازکادرها در
ایران بودند :سیروس نهاوندی ،بیژن چهرازی ،س.ن .عده ای دیگر از کادرها در ایران فعالیت های پراکنده
داشتند :بیژن قدیمی ،موسی رادمنش ،محمود صادقی و اردیبهشت که جریان کادرها افرادی را برای تماس
با این افراد به ایران فرستاد.
-۶ع®ده ای دراروپ®ا م®ان®دن®د ت®ا ج®ری®ان را در اروپ®ا ج®مع و ج®ور ک®نند :مه®دی خ®ان®باب®ا ته®ران®ی ،م®نوچه®ر ب®وذری ،ف®یروز
فوالدی ،پ.ن ،ﻫ .ق ،.و مصطفی کائیدی چهارمحالی
-۷ت®ماس ب®ا ه®واداران س®ازم®ان در ام®ری®کا ک®ه ب®اع®ث ش®د به®رام راد ب®ه ف®ران®کفورت ب®یای®د و ب®ا خ®ان®باب®ا م®الق®ات ک®ند.
اما او در بازگشت به نفع رهبری سازمان انقالبی موضع گرفت.
-۸م®®شکل اص®®لی ک®®ادره®®ا ت®®ناق®®ضی ب®®ود ک®®ه ب®®ین ف®®کر و ع®®مل آنه®®ا ب®®ود .آن®®ها از ی®®ک س®®و ب®®ه ی®®ک ج®®نبش ف®®کری ب®®اور
داش®تند .و م®ی خ®واس®تند از دل ای®ن ج®نبش ف®کری ،اس®ترات®ژی م®بارزه و س®یاس®ت در ای®ران ب®یرون ب®یای®د .از س®وی®ی
دی®گر ج®نبش ان®قالب®ی در دس®تور ک®ار ع®ملی آن®ها وظ®ای®فی را ق®رار داده ب®ود .و م®بارزات ک®نفدراس®یون ،اع®زام ن®یرو ب®ه
ایران که اینکار نیازمند به دو عامل بود:
 -۱سازماندهی
 -۲وقت
که هر دوی این عوامل منافات داشت با پیش به سوی یک نهضت فکری.
انشعاب درون کادرها
ج®ری®ان ک®ادره®ا از اب®تدا ح®ام®ل ت®ناق®ض ب®ود ،ب®ین ک®ار ف®کری و ک®ار ع®ملی م®سئله داش®ت و از س®وی®ی دی®گر ف®اق®د
ی®ک وح®دت ای®دئ®ول®وژی®ک ب®ود .پ®س از ی®ک س®و ب®ه ع®لت ب®اور ب®ه ن®هضت ف®کری م®خال®ف ت®شکیالت ب®ود .و از س®وی®ی دی®گر
ب®ه ع®لت ش®رک®ت در م®بارزات ع®ملی ن®یازم®ند س®ازم®ان®ده®ی ب®ود .ای®ن ت®ناق®ض و ن®بود وح®دت ف®کری ن®توانس®ت ک®ادره®ا را
م®®تشکل ک®®ند پ®®س ب®®ا ش®®روع ج®®نبش چ®®ری®®کی ج®®ناح®®ی از آن ه®®ا ب®®ه ره®®بری ته®®ران®®ی م®®تمای®®ل ب®®ه س®®ازم®®ان چ®®ری®®ک ه®®ای
ف ®®دای ®®ی خ ®®لق ای ®®ران ش ®®د .ب ®®ا آم ®®دن س ®®ازم ®®ان پ ®®یکار و م ®®جاه ®®دی ®®ن م ®®ارکسیس ®®ت لنینیس ®®ت ،ش ®®کاف ب ®®زرگ دی ®®گری در
جریان کادرها پیش آمد:
-۱جناحی به رهبری پ.ن .با پیکاری ها رفتند .و نشریه آذرخش را منتشر کردند.
-۲ج®ناح®ی دی®گر ب®ه ره®بری زرب®خش ک®ه ب®ا پ®یکار ب®ه ت®واف®ق ن®رس®یدن®د ج®ری®ان »ات®حاد م®بارزه در راه ای®جاد ح®زب
طبقه کارگر« را ایجاد کردند.
این جدا شدن ها جریان کادرها را به سوی متالشی شدن پیش برد.

282

دستاوردهای سازمان انقالبی از ارتباط با چین
س®ازم®ان ان®قالب®ی ک®ه خ®ود را ادام®ه راس®تین ح®زب ت®وده م®ی دانس®ت .ب®ه ه®مین خ®اط®ر پ®سون®د ح®زب ت®وده ای®ران را
با خود داشت با دو انتقاد اساسی و درست از حزب توده جدا شد:
-۱وابستگی به شوروی و نداشنت استقالل
-۲انفعال سیاسی
با این همه خود با حزب کمونیست چین تماس گرفت.
ع ®®ام ®®ل اب ®®تدای ®®ی ای ®®ن ت ®®ماس پ ®®روی ®®ز ن ®®یکخواه ب ®®ود ک ®®ه در ی ®®ک ک ®®نفران ®®س ب ®®ا ه ®®یئت چ ®®ینی آش ®®نا ش ®®د و چ ®®ینی ه ®®ا
پیشنهاد کمک و همکاری کرده بودند.
رضوانی به عنوان فرد شماره  ۱سازمان به چین رفت .و از چینی ها خواست که دکتر فریدون کشاورز
عضو اخراجی رهبری حزب توده را که در عراق بود به چین دعوت کنند.
دک®®تر ک®®شاورز دع®®وت ش®®د و ب®®ه چ®®ین رف®®ت ،در چ®®ین از او خ®®واس®®تند ت®®ا در ف®®عال®®یت مج®®دد ب®®خش ف®®ارس®®ی رادی®®و
پکن که تعطیل شده است به آنها کمک کند.
ای®ن ب®خش ق®بالً ت®وس®ط ه®یئت اع®زام®ی ح®زب ت®وده اداره م®ی ش®د .ام®ا ب®ا پ®یش آم®دن اخ®تالف®ات چ®ین و ش®وروی،
توده ایهای حاضر به همکاری با چینی ها نبودند.
کار در رادیو پکن
برای اینکار مهدی خانبابا تهرانی انتخاب شد .و سازمان دو هدف داشت:
-۱م®®بارزه ب®®ا ت®®بلیغات روی®®زی®®ونیس®®تی ش®®وروی ک®®ه ه®®دف چ®®ینی ه®®ا ب®®ود .ام®®ا س®®ازم®®ان ان®®قالب®®ی ن®®یز ب®®ا آنه®®ا مش®®ترک
بود.
-۲ت®®بدی®®ل رادی®®و پ®®کن ب®®ه پ®®ای®®گاه®®ی ت®®بلیغات®®ی ب®®رع®®لیه رژی®®م ش®®اه ک®®ه ای®®ن ک®®ا در ب®®رن®®ام®®ه چ®®ینی ه®®ا ن®®بود و ب®®ه س®®ازم®®ان
انقالبی اجازه داده نشد تبلیغات ضدشاه بکشد.
اعزام تیم های آموزشی
ه®دف ب®عدی س®ازم®ان ان®قالب®ی از راب®طه ب®ا چ®ین ،آم®وزشه®ای ن®ظام®ی ب®ه اف®راد خ®ود ب®ود .س®ازم®ان در ن®ظر داش®ت ب®ا
آم ®®وزش ای ®®ن ت ®®یم ه ®®ا و اع ®®زام آن ®®ها ب ®®ه ای ®®ران در ی ®®ک ف ®®رص ®®ت م ®®ناس ®®ب ،و وص ®®ل ش ®®دن ت ®®یم ه ®®ا ب ®®ه ه ®®مدی ®®گر ع ®®ملیات
مسلحانه را در ایران آغازکند.
اما در برنامه چینی ها برای گروه های خارجی ،نه تنها ایرانی ،ترتیب دادن کالس های تئوریک بود .در این
کالسها با حضور مترجم کتاب های زیر آموزش داده میشد:
-۱ت®جارب ج®نگ ض®د ژاپ®نی -۲،ب®ه خ®لق خ®دم®ت ک®نیم -۳ ،اص®الح س®بک ک®ار ح®زب®ی -۴ ،ی®وگ®ول پ®یرم®ردی ک®ه ک®وه
را از جا کند -۵،جنگ های دهقانی-۶ ،چگونگی تحلیل طبقات و-۷ساختمان حزب از لیو شائوچی
این کتاب ها که خالصه آثار مائو بود آموزش داده می شد .اما از آموزش نظامی خبری نبود .سازمان
انقالبی از چینی ها خواست که به گروههای اعزامی آموزش های نظامی بدهد .اما چینی ها روی خوش
نشان ندادند و معتقد بودند آموزش نظامی را در جنگ باید آموخت .و وقتی سازمان انقالبی فشار آورد.
283

سروته قضیه را با باز و بسته کردن اسلحه ،کمی تیراندازی و پریدن از روی خرک به هم آوردند .خالصه آن
که از این رفنت و آمدن ها چریک بیرون نمی آمد .افزون بر آنکه برای همین تیمها نیز سازمان انقالبی فاقد
امکان الزم برای اعزام آنها به ایران بود.
استفاده تبلیغاتی
ح®مای®ت چ®ین ب®ه ع®نوان ی®ک ک®شور س®وس®یالیس®تی و ان®قالب®ی و اس®تقبال دی®پلمات®یک از گ®روه ه®ای اع®زام®ی س®ازم®ان
ان®®قالب®®ی ت®®وس®®ط م®®قام®®ات چ®®ینی ب®®ار ت®®بلیغات®®ی م®®ؤث®®ری ب®®رای س®®ازم®®ان ان®®قالب®®ی داش®®ت .و س®®ازم®®ان را ب®®یش از آن ک®®ه
بود ،بزرگ و مهم جلوه می داد .و این خود جذب هواداران زیادی برای سازمان انقالبی میشد.
کمک مالی
ج®ز ه®زی®نه اع®ضای س®ازم®ان ان®قالب®ی در چ®ین ک®ه م®شغول ک®ار و آم®وزش ب®ودن®د س®ال®یان®ه ح®دود  ۲۰۰۰۰دالر چ®ین ب®ه
سازان انقالبی کمک مالی می کرد که در زمان خود کمک مالی بزرگی برای سازمان انقالبی بود.
از دست رفنت استقالل
م®ا ب®ه ازای ای®ن ام®کان®ات ح®مای®ت ه®مه ج®ان®به س®ازم®ان ان®قالب®ی از چ®ین و م®واض®ع دول®ت چ®ین ب®ود .درس®ت از ه®مان
زاوی®ه ای ک®ه از ح®زب ت®وده ن®قد م®ی ش®د ب®ه آن گ®رف®تار ش®دن®د .ه®مین م®سئله ب®اع®ث اع®تراض ک®ادره®ا و ی®کی از دالی®ل
انشعاب آنها شد.
علت چه بود
وابستگی فکری و مالی به چین یا شوروی نتیجه اجتناب ناپذیر دو عامل بود:
-۱نداشنت پایگاه توده ای
یک حزب و یا سازمان برای ادامه حیات خود نیازمند داشنت یک پایگاه مردمی است مثل درختی که ریشه
در اعماق اجتماع دارد .این درخت نیازمند کسی نیست که به طور مصنوعی به آن آب بدهد .خود با ریشه
های اجتماعی اش تغذیه کند و به زندگی اش ادامه می دهد .اما وقتی این ریشه ها نیست .وقتی پایگاه توده
ای موجود نیست ادامه حیات نیازمند کمک خارجی است.
-۲نبود متفکرین بزرگ
دیکتاتوری فرصت نمیدهد تا یک نهال نورس به درختی تنومند بدل شود .و در اولین گام ها رهبران
خطرساز را می یابد و سربه نیست می کند .پس متفکر بزرگی شکل نمی گیرد تا جنبش را از تئوری های
وارداتی بی نیازکند .در اینجا هم به شکل اجتناب ناپذیری سازمان و یا حزب به دنبال شبحی برای تغذیه
فکری می گردد .مارکس ،لنین ،مائو ،اولیا نفسکی ،سوسولف و جماعتی از این دست و از یاد برده می شود
که این متفکرین ،هر کدام به تحلیل مسائل زمان خود و کشور خود پرداخته اند همچنان که ما نیز باید مسائل
خود را در زمان خود تحلیل کنیم.
مائوئیسم ،بلشویسم ،سوسیالیسمی ایرانی
استبداد و ساخت اقتصادی ،فرهنگی به غایت عقب افتاده ایران باعث شد که کمونیست های ایرانی در قفقاز
و ماوراء قفقاز ،در میان نفت و مس آن دیار نشو نمو یابند .و به خاطر همکاری و نزدیکی با سوسیال
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دمکراتهای قفقاز گرایشات بلشویکی پیدا کنند.
ت ®®ا ان ®®قالب اک ®®تبر ای ®®ن راب ®®طه ی ®®ک راب ®®طه رف ®®یقان ®®ه ک ®®مونیس ®®تی اس ®®ت .ک ®®مکهای ب ®®ی ش ®®ائ ®®به س ®®وس ®®یال دم ®®کرات ®®های
قفقاز ،چه فکری و چه مالی ،در انقالب مشروطه و بعد از آن جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارند.
ب®عد از ان®قالب اک®تبر ف®اک®تور ج®دی®دی وارد ای®ن م®عادل®ه م®ی ش®ود .م®ناف®ع و م®صلحت ه®ای ی®ک ک®شور ب®زرگ ب®ه ن®ام
اتحاد شوروی.
از ای®ن م®رح®له ب®ه ب®عد رواب®ط رف®یقان®ه رن®گ م®ی ب®ازد و ج®ای خ®ود را ب®ه ت®وج®یه م®ناف®ع دول®تی ب®زرگ در ب®راب®ر ح®زب®ی
کوچک می دهد.
حزب کمونیست ایران و جنگل قربانی این مصلحت طلبی ها می شود.
با انتقال مرکز احزاب کمونیست به شوروی و بر پایه کمینترن به عنوان مرکز هدایت کننده احزاب
کمونیست ،انترناسیونالیسم پرولتری ،ای رابطه برابر احزاب ،به دفاع از دولت شوروی تبدیل می شود .اما
هنوز کمونیست هایی ایرانی علیرغم باورهایشان به شوروی و حزب کمونیست شوروی به عنوان مرکز انقالب
جهانی در عرصه فکر ،استقالب خود را حفظ کرده اند .همین استقالل فکری است که تمامی رهبران حزب
کمونیست را جز یک نفر )سیروس آخوندزاده( به زیر تیغ تصفیه های استالین می کشاند و به عنوان عامل
امپریالیسم به جوخه های اعدام می سپارند.
در ج ®®ری ®®ان ب ®®عدی ک ®®ه گ ®®روه ۵۳ن ®®فر اس ®®ت م ®®ا ب ®®ا دو ج ®®ری ®®ان روب ®®ه روئ ®®یم دک ®®تر اران ®®ی و ک ®®ام ®®بخش .دک ®®تر اران ®®ی
ه®مان®طور ک®ه در دف®اع®یات®ش زی®رک®ان®ه م®طرح م®ی ک®ند .ب®ه رواب®ط ب®رادروار و ب®راب®ر اح®زاب اع®تقاد دارد .ام®ا ک®ام®بخش
بر این باور نیست .و بعد از تأسیس حزب توده ،خط وابستگی فکری و مالی به شوروی را نهادینه می کند.
در ای®®ن ف®®اص®®له از ت®®شکیل ح®®کوم®®ت ش®®وروی ت®®ا ان®®شعاب در ج®®نبش ج®®هان®®ی ک®®مونیس®®تی ،خ®®لیل م®®لکی ت®®الش ک®®رد
س ®®وس ®®یال ®®یسم ای ®®ران ®®ی را ت ®®ئوری ®®زه ک ®®ند .ک ®®ه ن ®®ام ®®وف ®®ق ب ®®ود .و ک ®®مونیس ®®ت ه ®®ای ای ®®ران ®®ی دی ®®گر ف ®®رص ®®ت ن ®®یاف ®®تند ت ®®ا از
وابستگی فکری و مالی خود را نجات دهند.
ب ®®ا اع ®®تراض چ ®®ین و ج ®®دا ش ®®دن اش از ش ®®وروی و شکس ®®نت ات ®®وری ®®ته ک ®®مینترن ش ®®وروی ،ف ®®رص ®®تی ی ®®گان ®®ه ب ®®رای
ک®®مونیس®®ت ه®®ای ای®®ران®®ی ای®®جاد ش®®د .ک®®ه ک®®مونیس®®ت ب®®اش®®ند و مس®®تقل ب®®یندی®®شند .و ای®®ن ف®®رص®®ت در اخ®®تیار س®®ازم®®ان
ان®قالب®ی و ره®بران آن ب®ود .ام®ا ض®عف ه®ای اخ®الق®ی ،ن®داش®نت ب®ینش ه®مه ج®ان®به ب®ه ت®اری®خ ای®ران و ج®هان ،اخ®تالف®ات
درونی .سازمان انقالبی را سوق داد به راه بی بازگشت حزب توده و دنباله روی همهجانبه از چین.
مائوئیسم ایرانی حاصل این صفت های اخالقی و تاریخی بود.
-۱ن ®®گاه ®®ی از درون ب ®®ه ج ®®نبش چ ®®پ ای ®®ران؛گ ®®فتگوی ح ®®مید ش ®®وک ®®ت ب ®®ا مه ®®دی خ ®®ان ®®باب ®®اته ®®ران ®®ی.ش ®®رک ®®ت س ®®هام ®®ی
انتشار .چاپ دوم۱۳۸۰
چند توضیح پیرامون این کتاب:
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-۱ای®ن ک®تاب ح®اص®ل گ®فت وگ®وی ح®مید ش®وک®ت ازف®عال®ین چ®پ خ®ارج از ک®شور اس®ت ب®ا مه®دی خ®ان®باب®ا ته®ران®ی از
فعالین چپ در خارج از کشور.
-۲این کتاب در سال ۱۳۸۰توسط شرکت سهامی انتشار با مقدمه سرهنگ غالمرضا نجاتی چاپ شد.
-۳این مصاحبه از آبان ۱۳۶۵در فرانفکورت شروع میشود و در اردیبهشت ۱۳۶۶در یونان خاتمه مییابد.
-۴پ®یشگ®فتار ب®ه ق®لم س®ره®نگ ن®جات®ی ح®اوی ک®میه®ا و ک®اس®تیه®ای ب®سیاری اس®ت ک®ه ی®ک م®لیگ®را از ج®نبش چ®پ
دارد .و از ه ®®مان اب ®®تدا ش ®®روع م ®®ی ش ®®ود ج ®®نبش چ ®®پ از ف ®®عال ®®یت ه ®®ای س ®®وس ®®یال دم ®®کراس ®®ی در ان ®®قالب مش ®®روط ®®ه
ش®روع م®یش®ود ن®ه از ح®زب ک®مونیس®ت .و رب®ط زی®ادی ب®ه ای®ن ک®تاب ن®دارد .ن®بود آن زی®ان®ی ب®ه ای®ن ک®تاب ن®میزن®د .ام®ا
اگ®®ر م®®قصود دادن ی®®ک پ®®یشذه®®نی ب®®ه خ®®وان®®نده ن®®اآش®®نا ب®®ه ت®®اری®®خ ج®®نبش ک®®مونیس®®تی اس®®ت ،ج®®ای اگ®®ر و م®®گره®®ای
بسیار دارد.
-۵به ®®تر آن ب ®®ود ک ®®ه ح ®®مید ش ®®وک ®®ت ب ®®ه ع ®®نوان م ®®صاح ®®به گ ®®ر ،در م ®®قدم ®®های خ ®®ان ®®باب ®®ا ته ®®ران ®®ی را ب ®®ه خ ®®وان ®®ندگ ®®ان خ ®®ود
معرفی می کرد.
-۶به®تر آن ب®ود ک®ه ح®مید ش®وک®ت ک®ه خ®ود ی®کی از ف®عال®ین چ®پ در خ®ارج از ک®شور و از ه®مراه®ان ته®ران®ی ب®وده اس®ت
نیز در مورد خود چیزی می نوشت .تا خواننده نیز با گذشته او آشنا شود.
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محمد کتابچی؛کسی که از قبیله ما نبود
در تاریخ معاصر در کنار ستاره ها و خورشید های درخشانی که آسمان تاریک میهن ما را روشن کرده اندو
هم چنان روشن می کنند .نام های سیاهی هم در حافظه های تاریخی ما روح و روان ما را آزار می دهد .
مسئله را می فهمیم اما نمی توانیم هضم کنیم و مدام از خود می پرسیم :چرا؟
چرا آدم هایی از قبیله ما بما خیانت کردند ؟می شود گفت ؛آن ها از قبیله ما نبودند  .ازخون و رگ وپی ما
نبودند .از جنس و جنم دیگری بودند  .اما زخم خنجر آن ها بر پشت ما ،زخم جگر سوزی است که تا ما
هستیم و خاطره قومی ما هست این زخم خونچکان است .در حالی که نام سرهنگ زیبایی ،تیمسارتیمور
بختیار ،ثابتی و تهرانی و عضدی و آرش این همه روح مان را آزرده نمی کند .
از عباسعلی شهریاری و ناصر آقایان و امیر فطانت می گذریم و به محمد کتابچی می رسیم ،موجودی که از
مزدوری ساواک به ریاست کمپانی ساویون در آمریکا رسیده است و با دستان آلوده زندگی می کند .

محمد کتابچی که بود
اهل آستارا بود و رگ وریشه ای اردبیلی داشت .دانشجوی پلی تکنیک بود که دستگیر شد در ابتدای
دستگیری به شدت شکنجه شد و دو سال و چند ماه هم زندان کشید .
بر ما به درستی معلوم نیست کجا و چگونه به خدمت ساواک در آمد و چرا .

یوسف قانع خشکه بیجاری
یوسف نیز چون محمد کتابچی دانشجوی پلی تکنیک بود  .ورودی سال  ۱۳۴۵رشته برق بود  .در سال
۱۳۴۸در رابطه با فعالیت های دانشجویی دستگیر و مدتی بعد آزادشد .
بار دیگر دستگیر شد و تا سال ، ۱۳۵۴بمدت  ۳سال در زندان بود .
بعد از آزادی به سازمان چریک های فدایی خلق پیوست ومخفی شد .
در گیر ودار جنگ چریک ها با ساواک تیم عملیاتی اش ضربه خورد و ارتباطش با سازمان قطع شد .
روال کار در آن روزگار براین بود که با قطع شدن رابطه چریک با سازمان به الیه های نزدیک به سازمان پناه
برده می شد تا رابطه از یکی از همین کانال ها با سازمان برقرار گردد .
یوسف به منوچهر گلپور مراجعه کرد که چون او و محمد کتابچی از فارغ التحصیالن پلی تکنیک بود.و از او
خواست کمک کندتااو به سازمان وصل شود.
منوچهر اورا به محمد کتابچی وصل کرد .اما کتابچی محمد سابق،رفیق مقاوم و شکنجه شده نبود اوبا نام
مستعار» م .ک .با کد  «۱۰۰۲۸عامل ساواک بود .
محمد کتابچی در تاریخ  ۱۲دی ۱۳۵۴ا به ساواک گزارش می دهد که یوسف قانع خشکه بیجاری ارتباطش با
سازمان چریک ها قطع شده است و برای وصل به سازمان به منوچهر گلپور پناه آورده است .
ساواک دو راه در پیش روی داشت :
-۱دستگیری منوچهر گلپور و گرفنت قرار او با یوسف زیر شکنجه و بعد اقدام برای دستگیری یوسف
287

-۲صبر و توطئه
ساواک راه دوم را انتخاب کرد و به فکر نفوذ در سازمان چریک ها افتاد.
راه آن بود که صبر می کرد از طریق محمد کتابچی اعتماد یوسف را بدست می آورد و هنگام وصل یوسف به
سازمان نفوذی هایش را داخل تشکیالت می کرد .
گزارش بعدی محمد کتابچی به ساواک شرح مالقاتش با یوسف است .
در تاریخ  ۶اسفند  ۵۴ثابتی معاونت اجرایی ساواک مرد ابرو کمانی ؛لقبی که حمید اشرف به او داد ه بود
دستور نفوذ را صادر می کند .
 ۱۶بهمن محمد کتابچی با یوسف مالقات می کند و این مالقات را به ساواک گزارش می دهد .
 ۲۷بهمن ۵۵منوچهر گلپور به محمد کتابچی خبر می دهد یوسف به سازمان وصل شده است .یعنی مرغ از
قفس پرید .و  ۸تیر  ۵۵یوسف قانع خشکه بیجاری در رکاب فرمانده حمید در مهر آباد به شهادت می رسد .

گزارش ساواک؛دروغ و گزافه
ساواک در گردش کاری که برای دادرسی ارتش می نویسدضربه مهر آباد را کار عامل نفوذی خود می داند.و
سعی می کند این پیروزی را به حساب کار اطالعاتی خود بگذارد.که این گونه نبود  .پرویز ثابتی در کتاب در
دامگه حادثه و سرگرد معتمد از افسران کمیته مشترک درمصاحبه با ایرج مصداقی به روشنی می گویند از
طریق تلفن های سانترال که تازگی وارد ایران شده بود تلفن حمید اشرف ردیابی شد و ساواک به نشست
مرکزیت در مهر آباد رسید .
بگذریم که عده ای فرومایه می خواستند پیراهن عثمان کنند که اگر انقالب نشده بود ساواک تا مغز استخوان
چریک ها نفوذ می کرد .
علت ضربه مهر آباد هرچه باشد ؛تعقیب یثربی یا یوسف قانع خشکه بیجاری یا شنود تلفنی حمید اشرف و
پیدا کردن منطقه و بعد خانه گردی های ساواک ،آن طور که ثابتی مدعی است ،شهادت در تقدیر حمید اشرف
و یوسف قانع بود .
شوخی نبود به میدان بیایی و شعار مرگ بر شاه و امپریالیسم بدهی و تمامی بدی را به مبارزه به طلبی و در
مقابل رژیمی سرا پا مسلح و ساواکی آدمخوار سینه سپر کنی و بی خیال میلیارد ها دالر نفتی و سیا و
موساد و انتلیجنت سرویس و کرور کرور اجنه و شیاطین باشی و آن وقت شهادت در تقدیرت نباشد.
یوسف در همان دانشکده ای درس خواند که محمد کتابچی درس خواند.
یوسف در مهر آباد در کنار حمید اشرف برای بهروزی مردم خود جنگید و رستگار شد  .اما محمد کتابچی در
زنگی لجنی خود زنده ماند .خودرا به امریکا رساند تا مزد جنایت اش را در ریاست یک کمپانی کامپیوتری
بگیرد و گرفت  .اما بدنامی تاریخی را تا روزی که زندگی می کند با خود دارد.
باشد تا آن سکه های مسین طناب دارش باشد
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علی و محمد تربیت؛مجاهدان صدر مشروطه
میرزا علی محمد خان تربیت
میرزا صادق خان تحویل دار ناصرالدین میرزا ،ولیعهد محمد شاه و از نوادگان میرزا مهدی خان استر آبادی
دره نادری بود،و دو پسر داشت  ،محمد علی وعلی محمد.،میرزا علی محمد پسرکوچکتر بود .
نویسنده ّ
تقی زاده رجل معروف مشروطه او را فرزند روحانی خود می دانست و کتاب »گاه شماری« خودرا به او تقدیم
کرد .
دکتر مهدی ملک زاده فرزند ملک املتکلمین ناطق زبر دست مشروطه و شهید باغشاه او را یکی از شجاعان
آزادی طلب و فخر ملیون می دانست .و دکتر مهدی مجتهد زاده در »رجال آذر بایجان در عصر مشروطه «او
را آتش پاره ای می دانست که اگر زنده می ماند منشا اثرهای نیک برای انقالب می شد .
کسروی نیز از او بعنوان جوانی دلیر و کوشش مند یاد می کند.
میرزا علی محمد خان درسال ۱۳۰۰قمری در تبریز بدنیا آمد ودر مدرسه آمریکایی های تبریز و تهران درس
خواند.
انقالب مشروطه هنوز پا نگرفته بود که بهمراه برادرش محمد علی خان کتابخانه تربیت را درست کرد .
کتابخانه ای که کمی بعد به کانون بحث و آموزش انقالب بدل شد .
در این محفل در مورد مسائل جاری کشوربحث می شد  .ودر کنار آن مجله گنجینه فنون نیز منتشر می شد.
علی محمد خان از خویشان تقی زاده بود و در همان اوان انقالب در سال ۱۲۸۲ش .همراه تقی زاده راهی
تهران شد.
در  ۲تیر  ۱۲۸۷ش .که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست همراه تقی زاده در سفارت انگلیس متحصن
شد .و بعد همراه تقی زاده و برادرش محمد علی خان که از تبریز گریخته بود راهی باکو شد و از آن جا به
رشت رفت تا مبارزه را در آن سامان ادامه دهد.
از رشت با کشتی عازم لنکران شد تا از کمیته انقالبی تفلیس کمک بگیرد و یک ماه بعد با مجاهدین قفقازی و
گرجی بر گشت و به عضویت »کمیته ستار «در آمد .

کمیته ستار
برادر معز السلطان ؛میرزا کریم خان به قفقاز رفت و با کمیته سوسیال دموکرات قفقازکه در مورد انقالب
مشروطه فعال بود رابطه گرفت و ازآن جا با دسته ای از مجاهدین و ابزار جنگ به رشت آمد و به رهنمود آن
ها کمیته پنهانی ستار درست شد .
از اعضا این کمیته معز السلطان،حاج میرزا محمد علی خان مغازه،حاج حسن آقا اسکندانی ،آقا گل
اسکندانی ،یفرم خان ،پلیکوف گرجی،میرزا حسن کسمایی ،ومیرزا محمد علی خان تربیت را می توان نام
برد.

آزاد سازی رشت
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در ۱۳بهمن  ۱۲۸۷شمسی یکی از عوامل سردار افخم حاکم رشت یک تبریزی را کشت مردم تقاضای محاکمه
قاتل را کردند  .حاکم سر باز زد .کمیته ستار موقعیت را مناسب دید .و با رهبری مردم معترض تصمیم گرفت
حکومت را بدست گیرد.
دسته ای که روانه مقرسردار افخم شد رهبریش با میرزا علی محمد خان تربیت بود.
سردار افخم کشته شد و حکومت رشت بدست انقالب افتاد .علی محمد خان خود طی تلگرافی این پیروزی را
به تبریز اطالع داد.

فتح قزوین
سپاه پیروز بسوی قزوین حرکت کرد .از نام آوران این سپاه می توان از ابراهیم خان منشی زاده و ابوالفتح
زاده )سران بعدی کمیته مجازات( علی محمد خان تربیت و میرزا کوچک خان نام برد .
محمد علی شاه برای سرکوب لشکر فرستاد و در اردیبهشت  ۱۲۸۸ش .انقالبیون به قزوین رسیدند .
قزوین پس از جنگ سختی آزاد شد در این روز علی محمد خان هنگامه ها کرد .
کمیسیونی در قزوین آزاد شده تشکیل شد که علی محمد خان یکی از اعضا آن بود .
برای حرکت بعدی علی محمد خان به فرماندهی یک دسته  ۵۰۰نقره بر گزیده شد .
 ۲۹خرداد ۱۲۸۸ش .حرکت بسوی تهران آغاز شد  .و  ۱۹تیر سپاه انقالب بعد از جنگ های بسیار به تهران
رسید.

فتح تهران
در نبرد سرنوشت ساز تهران تسخیر جناح غربی قزاقخانه به علی محمد خان و دسته اش سپرده شد .و او با
 ۳۰۰نفر پیشروی را آغاز کرد .
جنگ حدود  ۴روز طول کشید و در تاریخ  ۲۵تیر ماه ۱۲۸۸ش .محمد علی شاه به سفارت رو س پناهنده
شد .و انقالب به پیروزی رسید.

هیئت مدیره انقالب
در تاریخ  ۲۷جمادی الثانی در بهارستان مجلس عالی با حضور ۵۰۰نماینده تشکیل شد و این مجلس قدرت
را به  ۱۲نفر بعنوان هیئت مدیره وا گذار کرد  .علی محمد خان یکی از این  ۱۲نفر بود .

محکمه قضاوت عالی
برای تنبیه متخلفان نیز دادگاهی درست شد که علی محمد خان یکی از اعضا آن بود .

ریاست مجاهدان
برای سر و سامان دان به کار چندین هزار مجاهدی که در فتح تهران شرکت داشتند سه نفر برگزیده شدند و
ریاست نهایی این گروه به علی محمد خان سپرده شد .

انشعاب و ترور
انقالب با پایمردی تهیدستان شهری به پیروزی رسید اما فرصت طلبان بار دیگر از هر سوآمدند و میوه
شیرین پیروزی را بین خود تقسیم کردند.
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انقالب به دو جناح تقسیم شد:
جناح راست ؛اعتدالیجناح چپ؛دموکراتدر رمضان  ۱۳۲۸ق.عضدامللک نایب السلطنه در گذشت و اعتدالیون ؛جناح راست انقالب که اکثریت بودند
ناصر امللک را نایب السلطنه کردند  .دمکرات ها دراین زمان در اقلیت بودند .

ترور بهبهانی؛علت ها و انگیزه ها
بهبهانی یکی از دو آخوند بزرگ انقالب مشروطه بود که بعداز پیروزی مانند شاه بر مملکت حکومت می کرد.
برای رسیدن به پست های مملکتی همه به او رجوع می کردند .بهمین جهت مردم به او بخاطر رنگ تیره
صورتش »شاه سیاه «لقب داده بودند .
در مورد ترور بهبهانی دالیل بسیاری می توان شمرد اما بنظر می رسد که یحیی دولت آبادی از روشنفکران
مشروطه در کتاب» حیات یحیی« تمامی حرف هارازده است :
»خانه سید عبداهلل بهبهانی مانند خانه وزرا و محل رفت و آمد ارباب حاجت است .
وبالجمله وضع اقا سید عبداهلل را درخرج فوق العاده و بی بند وبار ی زندگی ،جزبه کار های بی بند و بار
میرزا علی اصغر خان امین السلطان به چیز دیگر نمی توان تشبیه کنم.
چند کالسکه و درشگه نگاه داشته ،چهل اسب در سر طویله اش بسته می شود .
پسران متعددش هریک زندگانی وسیع و اسباب تجمل بسیار و خرج فراوان دارند.
معلوم است این اداره وسیع الاقل در ماه چند هزار تومان خرج داردو از کجا می رسد؟
در صورتی که عایدی معینی ندارد و تمام را باید از اینجا و آنجا به دست بیاورد ….
سید هیچ اعتنا به نظریات خلق در مورد خود ندارد…
به هر وسیله هست ،از هرکس و هر جا دخل های عمده نموده ..
هر جا احتمال دهد می توان استفاده کرد …از شرعیات و عرفیات هردو فایده می برد …
عدلیه اعظم را یک دکه اجرایی برای احکام خود تصور می نماید ….
همه ،چه مستبد و چه مشروطه خواه از او رنجش حاصل نموده اند«.
بهبهانی در  ۲۵تیر  ۱۲۸۹ش .توسط  ۳نفر ترور شد .

شک و گمان ها
اعتدالیون که نیروی پشتیبان مهمی را از دست داده بودند،در صدد تالفی بر آمدند ومی پنداشتند در این
ترور یکی از این  ۴تن دست داشته اند:
 -۱تقی زاده
 -۲حیدر خان
 -۳علی محمدتربیت
-۴حسین قلی خان نواب
تقی زاده که هم محافظ داشت و هم بعد از ترور آخوند کمتر آفتابی می شد .پس دسترسی به او مشکل بود.
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برای ترور حیدر خان دوبار اقدام شد که یک بار حیدر خان خودرا به خانه ضیاء السطان رساند و از مهلکه
گریخت و یک بار هم در نزدیکی های خانه مدیرالصنایع به او سو قصد شد که با پاسخ بموقع حیدر خان و
یارانش مواجه شدند و تروریست ها گریختند.
علی محمد خان از آن جایی که در ترور نقشی نداشت بی پروا و بدون محافظ در شهر حرکت می کرد.
درتاریخ  ۹مرداد  ۱۲۸۹در چها راه مخبرالدوله همراه سید عبدالرزاق خان بود که مورد حمله دسته
معزالسلطان ،سردار محیی قرار گرفت و کشته شد .قاتل او حسین بیگ نوروز اف بود .
قاتل بهبهانی یک مجاهد قفقازی بود ومیرزا علی محمد خان تربیت دستی در این ترور نداشت و در شب ترور
بهبهانی د رشمیران همراه پدر بزرگ علوی بود.

میرزا محمد علی خان تربیت
در سال ۱۲۵۶ش .در تبریز بدنیا آمد .او بهمراه برادرش علی محمد خان موسس کتابخانه تربیت بود که محل
تجمع روشنفکران انقالبی بود .
 ۱۶ساله بود که در مدرسه دولتی مظفری به تدریس مشغول شد و در سال ۱۲۷۴ش .اولین کتابخانه مدرن را
در تبریز درست کرد .
در سال۱۲۸۶ش.در زمان استبداد صغیر کتاب ها به تاراج رفتند و کتابخانه به آتش کشیده شد .مدتی بعد
مدرسه تربیت را درست کرد که علوم جدید درآن آموزش داده می شد .

مرکز غیبی
با شعله ور شدن آتش انقالب همراه علی مسیووتقی زاده و محمود غنی زاده انجمن غیبی را درست کرد.
ودر سال۱۲۸۴ش .روزنانه اتحاد را تا  ۲۵شماره منتشر کرد .
با کودتا ی محمد علی شاه و حمله عناصر استبداد نخست به باکو و بعد به پاریس و انگلستان رفت و در
کمبریج فهرست نویسی کتاب های فارسی و عربی را آغاز کرد .
در اوایل ۱۲۸۷ش .به استانبول رفت و در انجمن سعادت به فعالیت پرداخت .
با فتح تهران به عضویت هیئت مدیره موقتی  ۱۲نفره در آمد .
و در دوره دوم مجلس نماینده تبریز شد  .در این زمان از اعضا فعال حزب دموکرات هم بود.
با تعطیلی مجلس دوم به باکو رفت و مدیر مدرسه اتحادشد.
با شروع جنگ جهانی اول به برلن رفت و به »کمیته نجات ایران« پیوست .و با عالمه قزوینی  ،حسن تقی
زاده ،جمال زاده و حسین کاظم زاده ایرانشهر همکاری هایی داشت .
با پایان جنک به تبریز باز گشت و در سال ۱۳۰۰رئیس معارف آذربایجان شد و در همان سال کتابخانه و
قرائت خانه عمومی معرف را برای اولین بار به شیوه مدرن تاسیس کرد بعد ها کتابخانه و قرائت خانه تربیت
را درست کرد .
در سال۱۳۰۱ش .مجمع ادب و ماهنامه گنجینه معارف را دایر کرد .
در همان سال مدرسه تجارت را درست گرد .که بعد ها به دبیرستان تبدیل شد .
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در سال ۱۳۰۴ش .رئیس فرهنگ گیالن شد و از سال  ۱۳۰۷-۱۳۰۹ریاست شهرداری تبریز را داشت و
خیابانهای بزرگ و باغ ملی بزرگ در تبریز از جمله کار های اوست.
در هشتمین تا دوازدهمین دور مجلس نماینده تبریز بود .
در  ۲۷دی  ۱۳۱۸در تهران در گذشت .

نکته پایانی
عده ای با خم شدن روی زندگی این دو برادر به دو مشی در مبارزه می رسند و می پرسند :کدام روش
ماندنی تر ،ادا مه یافته تر و سازنده تر بود؛ رادیکالیسم یا اصالح و اعتدال.

گرانیگاه بحث
اما گرانیگاه این بحث مسئله راه مبارزه نیست .جانمایه کار جای دیگریست .
نخست باید به یک نکته اشاره کرد که رفرم و انقالب رو در روی هم نیستند بلکه در راستای هم اند.
توده و طبقه بیکباره برای انقالب به میدان نمی آیند .برای کار و مزد و زندگی بهتر حرکت می کنند.
انقالب در آغاز با عریضه نویسی و مراجعه به مراجع قانونی و با توسل به قوانین موجود آغاز می شود.این
حاکمیت و ظرفیت های حکومت برای پاسخ دهی به حقوق حقه مردم است که توده و طبقه را به مراحل باالتری
از حرکت های اعتراضی می راند .
توده و طبقه همیشه از خواست های حداقلی خود شروع می کند و از هر گامی که حاکمیت عقب می نشیند
استقبال می کند و خرسندی خودرا نشان می دهد.
راه رفرم و انقالب از بن بست حاکمیت برای اصالح جدا می شود .اینجاست که رفرم به رفرمیسم تبدیل می
شود .رفرمیسم می گوید باید حوصله کرد تا پتانسیل تغییر در حکومت ایجاد شود و رادیکالیسم می گوید ،این
سیستم اصالح پذیر نیست و باید از آن گذشت .

علل شکست انقالب
برای رسیدن به گرانیگاه مشکل باید به برآمدن و فرو نشسنت امواج انقالب مشروطه نگاه کرد و خم شد روی
این مسئله که چرا انقالب در نیمه راه رها شد و خروجی کار ،رضا خان بود .؛یک دیکتاتوری بورژا-مالک.
انقالب مشروطه با یک کم خونی تاریخی آغاز شد  .بورژازی صنعتی حضوری قدرتمند در انقالب نداشت و
در ادامه خود در شهر محدود ماند و به روستا کشیده نشد و ودر میانه راه علیرغم تمامی جانفشانی هایی که
تهیدستان شهری و بخش های رادیکال بورژازی کردند به سازش کشیده شد .
محمد علیشاه رفت و احمد شاه آمد و حکومت بدست ارگان سازش افتاد  .بخش باالیی بورژازی با اشراف
دست در یک کاسه کرد و خرجش را از تهیدستان شهری و سوسیال دموکرات ها جدا کرد .

آلت فعل
پس باید بخش هایی ازجناح رادیکال انقالب سر بریده می شد .
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وبخش هایی از جناح رادیکال انقالب مثل تقی زاده که نزدیکی هایی هم با انگلیسی ها داشت به این تغییر
باد نمای انقالب پی می برد و رفته رفته باشگاه خودرا عوض می کرد و دل خوش می شد به ساخنت چند
خیابان و باز کردن چند کتاب خانه .
این از خبث طینت این آدم ها نبود الاقل بخش هایی از جناح رادیکال انقالب که به اردوگاه راست هارفتند
تصور می کردند با بهم خوردن توازن به نفع جناح راست می توانند در بین گسل ها مصدر خدماتی باشند .
محمد علی خان تربیت را باید در این راستا دید .
اما حاصل کار چه بود جز ساخنت چند خیابان و چند کتابخانه .
تقی زاده رجل نام دار مشروطه که در تیم دیکتاتور ها توپ می زد وقتی بعد از سقوط رضا شاه مجلس از او
بازخواست کرد که چرا قرار داد نفت با انگلیس را بعنوان وزیر دارایی امضاء کردی گفت »:من آلت فعل بودم
«.
بورژازی رفرمیست در تمامی طول این سال ها آلت فعل دیکتاتوری بود وراهی بجایی نبرد.
منابع:
-۱ملک زاده مهدی؛تاریخ انقالب مشروطیت
-۲احمد کسروی ؛تاریخ  ۱۸ساله آذربایجان
-۳ابراهیم فخرایی؛گیالن در جنبش مشروطه
-۴سید حسن تقی زاده؛زندگی طوفانی ؛ایرج افشار
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